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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Prezentē Izglītības un
sporta centra iespējamo risinājumu

Projekta iespējamās vizualizācijas
Alūksnes novada domes
Tautsaimniecības komitejas
sēdē 15. aprīlī prezentēja
Izglītības un sporta
centra būvprojekta
risinājuma darba materiālu.
Plānots, ka būves
projektēšana noslēgsies
vasaras otrā pusē.
Šobrīd būvprojekta izstrāde
vēl turpinās, taču deputātiem un
pārējiem klātesošajiem bija
iespēja iepazīties ar līdz šim
sagatavoto projektu.
Ņemot vērā, ka šobrīd ir

neskaidras finanšu piesaistes
iespējas, pašvaldība ir
noslēgusi vienošanos ar
būvuzņēmēju par
būvprojekta izstrādi būvniecībai
divās kārtās. Sadalījums divās
kārtās veidots tā, lai ēka būtu
funkcionāla, arī izbūvējot
to daļēji.
Kopumā objekts plānots
kā kompakta vienstāva būve.
Pirmajā kārtā paredzēts būvēt
multifunkcionālo zāli, džudo
zāli, ģērbtuves un ēkas
funkcionēšanai minimāli
nepieciešamo infrastruktūru –

inženierkomunikācijas,
piebraucamos ceļus un
autostāvvietas. Savukārt
otrajā kārtā paredzēta
vieglatlētikas, vingrošanas un
trenažieru zāles izbūve,
kā arī papildu stāvvietu izbūve
vietā pie esošās sporta
skolas un vecās angāra
ēkas nojaukšana.
Jāuzsver, ka vizuālajā
materiālā redzamais ir Izglītības
un sporta centra būvprojekta
darba materiāls un līdz
būvprojekta nodošanai tā
izskatā vēl var notikt izmaiņas.

Alūksnē 4. maijā
pasniegs pašvaldības apbalvojumus
4. maijā novada ļaudis ar
dažādām norisēm Alūksnes
Kultūras centrā un pie tā
aicināti kopīgi svinēt Latvijas
Neatkarības atjaunošanas
dienu Baltā galdauta svētkos,
kas vienlaikus būs arī viens no
Alūksnes novada desmitgades
pasākumu cikla pasākumiem.
Lietaina un auksta laika dēļ
ir iespējama atsevišķu
svētku norišu pārcelšana no
āra uz iekštelpām.
Svētku reizē pašvaldības apbalvojumus “Pagodinājums izglītībā”,
“Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, “Pagodinājums kultūrā” un
“Pagodinājums sportā” saņems 19
personas, novada deju kolektīvi priecēs ar koncertu “Kopīga
ieelpa”, savukārt pēcpusdienā
novada iedzīvotāju ģimenes
aicinātas uz Baltā galdauta svētku
pikniku turpat pie Kultūras centra.
Šie būs arī vieni no Alūksnes
novada desmitgadei veltītā cikla
pasākumiem.
Svētku pasākums, kurā pasniegs
pašvaldības apbalvojumus,
Alūksnes Kultūras centrā sāksies
pulksten 13.00. Tas noslēgsies ar novada deju kolektīvu
koncertu “Kopīga ieelpa”. No
pulksten 15.00 līdz 18.00 turpat
pie Kultūras centra paredzēts

Baltā galdauta svētku pikniks,
kurā aicināti piedalīties lieli un
mazi, pilsētas un novada pagastu
iedzīvotāji, draugi un ģimenes.
Laika apstākļu dēļ gan var būt izmaiņas. Savukārt pulksten 16.00
Alūksnes Kultūras centra foajē
atklās retrospektīvu fotoatskatu uz
desmit gadiem Alūksnes novadā,
bet pēc tam uz lielā ekrāna būs
iespēja ar fotogrāfiju palīdzību
atskatīties uz desmit gadu svarīgākajiem notikumiem novadā.
Aizvadītajā gadā pašvaldība
sāka jaunu tradīciju – pašvaldības apbalvojumus labākajiem un
veiksmīgākajiem četrās minētajās
nozarēs par iepriekšējā gada
veikumu pasniegt 4. maija svētku
pasākumā.
“Pagodinājums izglītībā” saņems
Strautiņu pamatskolas skolotāja
Gunta Epnere, Alūksnes Mūzikas
skolas skolotājs Zigmārs Krūmiņš,
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola
treneris Uldis Jauniņš, Malienas
pirmsskolas izglītības iestādes
“Mazputniņš” un Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” kolektīvi.
“Pagodinājumu kultūrā” saņems
Veclaicenes pagasta tautas nama
deju kolektīvs “Korneti”, Kolberģa
tautas nama bērnu muzikālais
kolektīvs (Tīna Sloģe, Elizabete

Baldiņa un Liega Emīlija Zālīte)
un viņu vadītāja Inese Krūmiņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
bibliogrāfe Maija Semjonova, bet
kā 2018. gada notikumu kultūrā
suminās grāmatas “No Apukalna
veroties. Alūksnes novada malēnieši toreiz un tagad” izdošanu
(izdevējs – Jaunlaicenes muižas
muzejs).
Apbalvojumu “Pagodinājums
uzņēmējdarbībā” saņems Ņinas
Belmanes zemnieku saimniecība
“Jaunsvari” no Jaunannas pagasta, SIA “LINDEN”, SIA “LABĀKIE
DRAUGI”, saimnieciskās darbības
veicējs Jurijs Marinovs un Anda
Treija kopā ar radošo komandu.
Savukārt apbalvojumu “Pagodinājums sportā” pasniegs
biatlonistam Andrejam Rastorgujevam, Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas biatlona
nodaļas audzēknēm Sanitai un
Sandrai Buliņām, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas biatlona nodaļas trenerim
Sergejam Sverčkovam un zemledus makšķerēšanas komandai
“C.ALBULA/Alūksne”.
Aicinām novada iedzīvotājus no
pagastiem un pilsētas visiem kopā
pulcēties 4. maija svētku svinībās
un sumināt pašvaldības apbalvojumu saņēmējus. Ieeja uz visiem
svētku pasākumiem bez maksas.

Projektējamā ēka atradīsies
zemesgabalā Jāņkalna
ielā 17A, teritorijā starp
Jāņkalna, Helēnas un Darba
ielām. Tā iekļausies teritorijā starp
privātmāju un sabiedrisko ēku (PII
”Sprīdītis”) apbūvi. Tiem apkaimē
esošo privātmāju īpašniekiem,

kuru īpašumus tiešā veidā skars
būvniecība, ir nosūtītas
informatīvas vēstules.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aicina uz
novada senioru
sporta spēlēm
Alūksnes novada
pašvaldība sadarbībā ar
pensionāru biedrību “Sudrabs”
1. jūlijā Pilssalas sporta
stadionā rīko NOVADA
SENIORU SPORTA SPĒLES.
Pagastu pensionāriem
pieteikties pie sava pagasta
pensionāru vadītāja, pilsētas
pensionāriem pieteikties
biedrībā “Sudrabs” Brūža
ielā 1, Alūksnē (informācija
pa tālruni 20222012).
Sekojiet informācijai!

Samazina Rīgas
autobusa reisu
skaitu
Autotransporta direkcija
informējusi pašvaldību,
ka, ņemot vērā, ka
atsevišķos maršruta
Nr.7906 Rīga-SmilteneAlūksne reisos ir maza
pasažieru plūsma un
iedzīvotājiem ir alternatīva
iespēja tikt līdz Rīgai un
atgriezties atpakaļ, no
2. maija tiks veiktas
izmaiņas divos šī
maršruta reisos.
Autobuss, kas no Alūksnes
autoostas izbrauc plkst.3.00,
turpmāk pasažieru pārvadājumus nodrošinās pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās un
sestdienās (līdz šim autobuss
brauca katru dienu). Savukārt
reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā tiek uzsākts
plkst.17.50, tiks izpildīts
pirmdienās, trešdienās,
piektdienās un svētdienās
(līdz šim tas tika izpildīts katru
dienu).
Jāuzsver, ka Alūksnes, Apes
un Smiltenes novadu
pašvaldības reisu samazināšanu nav atbalstījušas.

Alūksnē, pie Alūksnes
Kultūras centra,
Brūža ielā 7

Mājražotāju
un amatnieku
tirdziņš
25. maijā

plkst. 8.00 - 13.00
Pieteikšanās līdz 19.05.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
15. maijā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
20. maijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
23. maijā 10.00
Domes sēde

30. maijā 10.00

Sēdes notiek
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

03.05.2019.

Domes 25. aprīļa sēdē
Alūksnes novada domes
25. aprīļa sēdē piedalījās
12 deputāti un izskatīja
53 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- nodot īpašumā bez atlīdzības
zemesgabala “Liepna 2”, Liepnā,
Liepnas pagastā, pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Stakles”, Ziemera
pagastā, sastāvā esošu,
pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs, bet pēc
atsavināšanas pabeigšanas tos
ieskaitīt ierosinātāja pirkuma
līgumā noteiktās cenas samaksā,
bet, ja zemesgabals tiek
atsavināts citām personām,
atmaksāt tos ierosinātājam.
Nodot atsavināšanai minēto
īpašumu, pārdodot to atklātā
izsolē noteiktam personu
lokam, pievienošanai pierobežas
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un
sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma “Ievas”,
Zeltiņu pagastā, sastāvā esošu,
pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas tos
ieskaitīt ierosinātāja zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā, bet, ja zemesgabals
tiek atsavināts citām personām,
atmaksāt ierosinātājam. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot atklātā izsolē noteiktam
personu lokam, pievienošanai
pierobežas īpašumam. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Vizbuļi”, Zeltiņu
pagastā, sastāvā esošu,
pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas tos
ieskaitīt ierosinātāja zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā, bet, ja zemesgabals
tiek atsavināts citām personām,
atmaksāt ierosinātājam. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot to atklātā izsolē
noteiktam personu lokam,
pievienošanai pierobežas
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un
sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma
“Jaunniedras”, Kalncempju
pagastā, sastāvā esošu
neapbūvētu, pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību, par kuru
Kalncempju pagasta pārvalde
noslēgusi zemes nomas līgumu
ar bijušo zemes lietotāju. Piekrist,
ka atsavināšanas izdevumus sedz
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa
pabeigšanas tos ieskaitīt zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā. Nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot to
par brīvu cenu bijušajam zemes

lietotājam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

Izgudrotāju ciema” no
03.06.2019. līdz 07.06.2019. 30 EUR dalībniekam;

- atsavināt, pārdodot izsolē,
pašvaldībai piederošās
domājamās daļas no
nedzīvojamās ēkas un zemes
nekustamajā īpašumā “Riekstiņi”,
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes
pagastā. Nosacītās cenas
noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;

- apstiprināt maksu par
Alūksnes novada vidusskolas
pakalpojumiem, organizējot
vasaras nometni “Mazais
pētnieks 2” no 19.08.2019. līdz
23.08.2019. - 30 EUR
dalībniekam;

- nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu
Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes
novadā (dzīvojamā ēka,
palīgceltne un domājamās daļas
no zemes vienības), pārdodot
to izsolē. Nosacītās cenas
noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdot veikt
pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai. Izsoles
noteikumos paredzēt pašvaldības
atpakaļpirkuma tiesības, ja būvju
pircējs 24 mēnešu laikā
nenodrošina vai nav veicis
darbības, lai ēkas atbilstu
pašvaldības 28.09.2017. saistošo
noteikumu Nr.19/2017 “Alūksnes
novada teritorijas, ēku/būvju un
apstādījumu kopšanas un
uzturēšanas saistošie noteikumi”
10. punkta prasībām;
- atjaunot īpašuma tiesības uz
zemi Alūksnē, vienai juridiskai un
trīs fiziskām personām;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 6/2019
“Lokālplānojums, kas groza
Alūksnes novada teritorijas
plānojumu 2015.2027. gadam, poligonā
“Lāčusils”, Alūksnes novadā”;
- atzīt par spēkā
neesošu Alūksnes novada domes
27.02.2019. lēmumu Nr. 24 “Par
saistošo noteikumu Nr. 2/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2011. gada
24. marta saistošajos noteikumos
Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību
publiskās vietās Alūksnes
novadā”” izdošanu”;
- atbrīvot Āri Kreici no
pienākumu pildīšanas pašvaldības
Apstādījumu aizsardzības komisijā
un Medību koordinācijas komisijā
pēc paša vēlēšanās;
- atsaukt ar 2016. gada
24. novembra Alūksnes novada
domes lēmumu Nr. 412 “Par
pilnvarojumu” noteiktos
pilnvarojumus – veikt
makšķerēšanas, rūpnieciskās
zvejas kontroli, zivju resursu
aizsardzību un uzraudzību
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā Aivaram
Čibalam un Robertam Pilipam;
- apstiprināt Jaunlaicenes muižas
muzeja 2019.-2023. gada
darbības un attīstības stratēģiju;
- apstiprināt Alūksnes muzeja
darbības un attīstības stratēģiju
2020.-2024. gadam;
- apstiprināt atklāta projektu
konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikumu;
- apstiprināt maksu par
Alūksnes novada vidusskolas
pakalpojumiem, organizējot
vasaras nometni “Lote no

- apstiprināt līdzfinansējuma
maksu par Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra pakalpojumiem,
organizējot vasaras nometnes
un vasaras interešu izglītības
programmas: vasaras
nometnei “Ziķeri būvē un
modelē” no 25.06.2019. līdz
29.06.2019. – 30 EUR
dalībniekam; vasaras nometnei
“A-Eko” no 05.08.2019. līdz
09.08.2019. – 30 EUR
dalībniekam; vasaras interešu
izglītības programmām
2019. gada jūnijā – augustā (4 un
vairāk dienas) - 7 EUR
dalībniekam; vasaras interešu
izglītības programmām
2019. gada jūnijā – augustā (3 un
mazāk dienas) - 5 EUR
dalībniekam; vasaras interešu
izglītības programmām
2019. gada jūnijā – augustā
(2 diennaktis) - 15 EUR
dalībniekam;
- apstiprināt līdzfinansējuma
maksu par Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
pakalpojumiem, organizējot vasaras nometnes: mācību treniņu
nometnēm Alūksnē 2019. gada
jūnijā - augustā (6 dienas) –
15 EUR audzēknim; biatlona
nodaļas mācību treniņu nometnei
ārpus novada 2019. gada jūlijā
(10 dienas) – 25 EUR audzēknim;
džudo nodaļas starptautiskajai
mācību treniņu nometnei ārpus
novada 2019. gada jūlijā
(7 dienas) – 20 EUR audzēknim;
nometnei “Pludmales volejbola
skoliņa III” 2019. gada jūnijā
(5 dienas) – 20 EUR vienam
dalībniekam;
- apstiprināt maksu par
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja pakalpojumiem,
organizējot vasaras dienas
nometni “Amatam ir zelta
pamats” no 18.06.2019. līdz
22.06.2019. – 25 EUR dalībniekam;
- apstiprināt maksu par Bejas
pamatskolas pakalpojumiem,
organizējot vasaras nometni
“Raibā nedēļa” no 17.06.2019.
līdz 21.06.2019. – 35 EUR
dalībniekam;
- apstiprināt maksu par dalību
Alūksnes Mākslas skolas izglītojošajā ekskursijā vasaras plenēra
ietvaros no 06.06.2019. līdz
07.06.2019. – 27 EUR vienam
izglītojamajam;
- apstiprināt dalības maksu
Zeltiņu pagasta pārvaldes
organizētajām sacensībām
“Kristera kausa izcīņa pludmales
volejbolā” 8 EUR no komandas;
- apstiprināt Atpūtas un
dabas izziņas vietu (dabas māju)
īslaicīgās nomas maksas
pakalpojumu cenrādi. Projekta
ietvaros izbūvētas piecas dabas
mājas pie Raipala, Vaidavas,
Palpiera, Ilgāja un Eniķu ezeriem
aizsargājamo ainavu apvidū
“Veclaicene”. Īslaicīgās nomas
maksa vienai dabas mājai uz

vienu diennakti ir 41,32 EUR
+PVN, bet uz septiņām
diennaktīm 247,92 EUR +PVN.
Lēmums stājās spēkā 2019. gada
1. maijā;
- noteikt maksu par treilera
laukuma „Vaiņagos”, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, izmantošanu
12,40 EUR par vienu treilera
stāvvietu diennaktī bez pievienotās vērtības nodokļa. Lēmums
stājās spēkā 2019. gada 1. maijā;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada pašvaldības 2012. gada
23. februāra noteikumos
Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā sadala
Alūksnes novada pašvaldības
budžeta līdzekļus”;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 7/2019 „Par
Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2019. gadam”;
- apstiprināt aktualizēto Alūksnes
novada attīstības programmas
2011.-2017. Investīciju plānu
2015.-2019. gadam;
- piešķirt finansējumu 1822 EUR
Zeltiņu pagasta skolēnu
pārvadājumiem, autobusa FORD
TRANSIT dzinēja remonta
izdevumu segšanai;
- izdalīt no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem
3800 EUR pasākuma “Eiropas
kultūras mantojuma dienas
2019”, kas notiks no 2019. gada
13. līdz 15. septembrim,
līdzfinansēšanai;
- izdalīt no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem
6 014 EUR Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Cālis”
vienas podiņu krāsns kapitālajam
remontam;
- atbalstīt pašvaldības
aģentūrai “ALJA” 2018. gadā
piešķirtā finansējuma līdzekļu
atlikuma mērķa maiņu
15 000 EUR no varavīksnes foreļu
iegādes un ielaišanas Alūksnes
ezerā uz citu zivju sugu mazuļu
iegādi un ielaišanu Alūksnes
novada publiskajās ūdenstilpēs;
- izdalīt Jaunannas pagasta
pārvaldei no pašvaldības Ceļu
un ielu uzkrājuma fonda
80 000 EUR apmērā Dzirnavu
tilta, ceļa posmā Jaunanna –
Eizentāle, Jaunannas pagastā,
atjaunošanas būvdarbiem;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē ceļu infrastruktūras
projekta “Dzirnavu tilta, ceļa
posma Jaunanna – Eizentāle,
Jaunannas pagastā, Alūksnes
novadā atjaunošana” īstenošanai
līdz 109 907,62 EUR;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta
“Alūksnes novada pašvaldības
autoceļa “Mežumuiža - Pakalni Ezīšava - Vecāgas” posma
“Mežumuiža - Pakalni - Ezīšava”
pārbūve” īstenošanai līdz
219 181,04 EUR;
Turpinājums 3. lappusē

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8020 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.
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Domes 25. aprīļa sēdē
Turpinājums no 2. lappuses

- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 04.09.2018.
lēmumā Nr. 322 “Par izglītības
iestāžu investīciju projektu un
aizņēmumu tā īstenošanai”:
lēmuma tekstā vārdus
“izglītības iestāžu investīciju”
aizstāt ar vārdiem “valsts nozīmes
sporta infrastruktūras attīstības”.
Minētais lēmums
attiecas uz Alūksnē plānoto
Izglītības un sporta centru;
- pilnvarot Alūksnes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru
Fominu, kā Alūksnes novada
pašvaldības domes pilnvarotam
deputātam kopā ar pašvaldības
domes priekšsēdētāju Arturu
Dukuli piedalīties Latvijas
Pašvaldību savienības
30. kongresā;
- iesniegt projekta iesniegumu
“Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana
L. JUKSES ģimenes ārsta praksē”
Eiropas Savienības fondu
Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
specifiskā atbalsta mērķa
9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu

veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” ceturtās
projektu iesniegumu atlases
kārtai. Apstiprināt projekta
kopējās indikatīvās izmaksas
14185,26 EUR, ko sastāda
plānotais Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums
6800 EUR, plānotā valsts budžeta
dotācija 720 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums indikatīvi
6665,26 EUR;
- valsts budžeta finansējumu
mācību literatūras un/vai mācību
līdzekļu iegādei 2019. gadam
sadalīt proporcionāli skolēnu
skaitam pašvaldības izglītības
iestādēs uz 2018. gada
1. septembri un apstiprināt valsts
budžeta finansējuma sadali
pašvaldības izglītības iestādēm,
kas īsteno licencētas pirmsskolas
izglītības programmas, vispārējās
pamatizglītības programmas
un vispārējās vidējās izglītības
programmas;
- apstiprināt projektu
konkursa “Alūksnes novada
jauniešu biznesa ideju konkurss”

nolikumu. Atcelt Alūksnes novada
domes 28.03.2019. lēmumu
Nr. 84 “Par konkursa “Alūksnes
novada jauniešu biznesa ideju
konkurss” nolikuma
apstiprināšanu”;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gada pārskatu;
- dome izskatīja lēmuma projektu
par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai “Liepna - manas mājas”
projekta “Liepnas vidusskolas
iekšpagalma labiekārtošana”
realizācijai 205,93 EUR
apmērā. Lēmums netika
pieņemts, jo balsojuma brīdī
domes sēdē piedalījās 10
deputāti, no kuriem 5 deputāti
balsoja “par”, 2 “pret” un
3 deputāti atturējās. Lai lēmums
būtu pieņemts, ir nepieciešams
balsu vairākums.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apmeklētāju pieņemšana maijā
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
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
10. un 24. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
20. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē
(administrācijas telpās)
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Automazgātavas
būvniecība atļauta,
ievērojot vairākus
nosacījumus
Alūksnes novada
Būvvalde ir apkopojusi
publiskās apspriešanas
rezultātus par
automazgātavas būvi Pils
ielā 17B, Alūksnē, un
pieņēmusi lēmumu atļaut
būvniecību, ja tās laikā
uzņēmums ievēros virkni
nosacījumu.
Uzņēmums SIA “IMS RICHY”
vērsās Būvvaldē ar būvniecības
ieceres ierosinājumu uzbūvēt
automazgātavu Pils ielā 17B.
- Saņemot būvniecības
ieceri, vispirms pārbaudām
atbilstību pašvaldības teritorijas
plānojumam - grafiskajai daļai
un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem. Tiek
izvērtēta sabiedrības līdzdalības
nepieciešamība atbilstoši Latvijas
būvnormatīviem, kā arī, ņemot
vērā citos normatīvos aktos
noteiktās prasības attiecībā
uz dabas, vides, sabiedrības
veselības, kultūrvēsturisko
pieminekļu un nekustamā
īpašuma aizsardzību. Būvniecība
ir vistiešāk saistīta gan ar
privātpersonas īpašumtiesībām,
gan ar sabiedrības interesēm
un tiesībām uz labvēlīgu vidi,
tādēļ Būvvaldei, izvērtējot
konkrētos apstākļus, nav tiesiska
pamata liegt būvniecību. Taču,
lai būvniecība varētu notikt,
uzņēmumam jāievēro izvirzītie
nosacījumi, – stāsta Būvvaldes
vadītāja Sandra Smildziņa.
Alūksnes novada pašvaldības
saistošie noteikumi paredz, ka
teritorijas plānojums pieļauj
pakalpojuma objektu būvniecība
publiskās apbūves zonā. Pēc
teritorijas plānojuma un apbūves
noteikumiem būvniecības iecerē
paredzētā automazgātava atbilst
zonējumam kā pakalpojumu
objekts.
Būvniecības ieceres publiskajā
apspriešanā saņemtas

202 aptaujas lapas, viena
aptaujas lapa ar 38 iedzīvotāju
parakstiem. 165 aptaujas lapās
un aptaujas lapā ar
38 parakstiem būvniecības
iecere noraidīta, 37 aptaujas
lapās būvniecības iecerei pausts
atbalsts. Būvniecības ieceres
būvprojekta apspriešanas laikā
saņemti 118 priekšlikumi.
Lēmuma pieņemšanas procesā
Būvvalde konsultējās ar
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, kas norādījusi,
ka uz pašapkalpošanas
automazgātavām attiecas vides
aizsardzības normatīvie akti, kas
nosaka prasības notekūdeņu
attīrīšanai, darbībai ar bīstamām
ķīmiskām vielām, trokšņa līmeņa
ievērošanai.
Pieņemot lēmumu par
būvniecības atļaušanu,
Būvvalde izvirzījusi vairākus
nosacījumus, kas jāievēro
uzņēmējam, projektējot būvi.
Būs nepieciešams sertificēta
hidroģeologa slēdziens par
gruntsgabalā iespējamo
notekūdeņu infiltrācijas apjomu,
nekaitējot kaimiņu zemes
gabaliem un neradot Alūksnes
ezera ūdens piesārņošanos, kā
arī jāsaņem tehniskie
noteikumi no Valsts vides
dienesta un Veselības
inspekcijas. Būves
arhitektoniskajam risinājumam
jāatbilst esošās apbūves
raksturam un jāveido harmonisks
arhitektoniskais stils un raksturs ar esošo apbūvi. Tonālais
risinājums jāpieskaņo esošajam
ielas kopējam tēlam (dzeltenā,
brūnā toņu gamma). Svarīgi, lai
netiktu izmantoti industriālajai,
rūpnieciskai apbūvei paredzētie
materiāli.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

15.05.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS

17.05.2019.

15.00-16.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE

16.05.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA

27.05.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Līga LANGRATE

07.05.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Modris LAZDEKALNS

20.05.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS

23.05.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

30.05.2019.

14.00-15.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

16.05.2019.

14.00-15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

13.05.2019.

16.00-17.00

Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra
telpās

Jānis ZELTIŅŠ

25.05.2019.

9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE

14.05.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
(tālrunis 29355400)

Druvis MUCENIEKS

Paziņojums par
lokālplānojuma
poligonam “Lāčusils”,
Alūksnes novadā,
apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likuma
25. pantu un Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 91. punktu, Alūksnes
novada dome 25.04.2019.
ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 100 “Par saistošo
noteikumu “Lokālplānojums,
kas groza Alūksnes novada
teritorijas plānojumu 2015.2027. gadam, poligonā
“Lāčusils”, Alūksnes novadā”
izdošanu” un izdevusi saistošos
noteikumus Nr. 6/2019
“Lokālplānojums, kas groza
Alūksnes novada teritorijas
plānojumu 2015.-2027. gadam,

poligonā “Lāčusils”, Alūksnes
novadā”.
Ar lēmumu, saistošajiem
noteikumiem un lokālplānojumu
var iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aluksne.lv, Latvijas
ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā
“Teritorijas attīstības plānošana”,
kā arī Alūksnes Jaunajā pilī,
Pils ielā 74, 1. stāvā pie
Plānošanas un attīstības
nodaļas tās darba laikā.
Lokālplānojuma īstenošana
būs iespējama pēc Teritorijas
attīstības plānošanas likuma
27. pantā noteikto darbību
pabeigšanas.
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Jaunannas jauniešu
aktivitātes projektā
“PuMPuRS”

Dabas mājās aizsargājamo
ainavu apvidū “Veclaicene” rit pēdējie
sagatavošanās darbi

Biedrība “Interešu
centrs “Jaunanna”” īsteno
jaunatnes iniciatīvas
projektu “Smelies iedvesmu
un izglītojies!”, kuru pilnībā
finansē Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).

Jūnija sākumā
aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene”
teritorijā durvis vērs un
aicinās pilnībā izbaudīt
būšanu dabā jaunuzceltās
Dabas mājas.

Projekta mērķis ir palielināt
mācību motivāciju jauniešiem,
kuri pakļauti priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riskam,
iesaistot šos jauniešus kopīgās
aktivitātēs, kas veicinātu viņu
vēlmi turpināt izglītoties un
aktīvu līdzdalību ikdienas
dzīvē. Lai palielinātu jauniešu
motivāciju turpināt izglītību,
veicinātu viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē, projektā
plānojam iesaistīt šos jauniešus
dažāda veida aktivitātēs, kas liks
viņiem aizdomāties par izglītības
nepieciešamību, mācību procesā
iegūtās zināšanas un prasmes
pielietojot dzīvē.
Projekta ietvaros vēlamies
organizēt četras radošas un
izzinošas tikšanās ar sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem, kuri ar
savu stāstījumu un personīgo
pieredzi, spētu jauniešus motivēt
turpināt izglītoties, neapstāties
pie grūtībām, bet censties
sasniegt savus mērķus. Jūnijā
plānotas divu dienu aktivitātēs,
kad jaunieši varēs interesanti
un lietderīgi pavadīt laiku brīvā
dabā kopā ar organizācijas
“Pelēkais vilks” treneriem un
apmācību speciālistiem Nilu
Klintu un Vitu Karuli. Pieredzi,
sadarbības prasmes, kā arī
plānot savu laiku, komunicēt
ar citiem vienaudžiem, izteikt
savas domas un pēc tam justies
iederīgiem skolas vidē, jaunieši
varēs apgūt, iesaistoties

“LaserTag turnīra” organizēšanā
un vadīšanā Jaunannā. Projekta
ietvaros jaunieši dosies arī trīs
dienu pieredzes braucienā,
tiekoties ar iedvesmojošiem
jauniešiem citās Latvijas vietās.
Projektā tiks iesaistīti
Jaunannas jauniešu kluba
“Tikšķis” dalībnieki, viņu draugi,
ar kuriem ir kopīgas intereses
un nodarbošanās. Darbojoties
projekta aktivitātēs, jaunieši tiks
motivēti nepamest mācības,
sasniegt dzīvē nospraustos
mērķus, kā veicinās jauniešu
sadarbības un komunikācijas
prasmes, ļaujot viņiem noticēt
saviem spēkiem, draugu un
vienaudžu atbalstam.
Pirmais šāda veida pasākums
notika 30. martā, kad jaunieši
un citi interesenti radošajā
sadarbības vakarā “Nenopietni
par nopietno” tikās ar komiķi
Maksimu Trivaškeviču un
noskatījās stand-up komēdiju
“Humors pa latviski”. Pēc tās
ikvienam jaunietim tika dota
iespēja kopīgas meistarklases
laikā tuvāk iepazīties ar komiķi,
uzdodot jautājumus un
noskaidrot viņa viedokli par
izglītošanās un izaugsmes
iespējām.
Projekta “Smelies iedvesmu un
izglītojies” nākamā tikšanās,
kuru vadīs sportists un uzņēmējs
Intars Dambis, paredzēta
11. maijā. Jaunannas Zaķusalā
plānotajās sportiskajās aktivitātes
kopā ar Intaru Dambi jauniešiem
un ikvienam sportot gribētājam
būs iespēja lietderīgi un aktīvi
pavadīt brīvo laiku, izkustēties,
kā arī sarunā ar sportistu
noskaidrot viņa viedokli par
jauniešu izglītošanās iespējām.
Elita Jansone,
Biedrības “Interešu centrs
“Jaunanna”” dalībniece

Tās kalpos kā atpūtas un dabas
izziņas pieturas punkti tiem, kas
dodas pārgājienos un brauc
ar velosipēdiem, un arī kā
naktsmītnes ilgākam laikam,
meklējot mierpilnu atpūtu no
ikdienas steigas. Dabas mājas
uzbūvētas pie gleznaināko ezeru
krastiem un ir mežu ieskautas.
Tas dod iespēju gan makšķerēt
un vēlāk pagatavot maltīti turpat
uz ugunskura, gan lasīt sēnes un
ogot. Dabas mājas ir aprīkotas
ar Jotul tipa krāsniņu, galdu
ar krēsliem, desmit matračiem
otrajā stāvā, āra tualeti, ugunskura vietu ar grila resti un malku,
taču tur neatradīsiet ne gaismas
slēdzi, nedz arī ūdens padevi.
Katra no piecām Dabas mājām
aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” teritorijā Alūksnes
un Apes novados stāsta par citu
tematiku. Mājā Vaidavas ezera
krastā varēs uzzināt informāciju
par ūdeņiem un zivīm, pie
Raipala ezera meža laucītē
esošā dabas māja veltīta lāčiem,
Ilgāja ezera krastā varēs iepazīt
Kornetu-Peļļu subglaciālo gravu,
savukārt mājā pie Palpiera ezera
izklāstīta meža zvēru dzīve. Visās
Dabas mājās ir sagatavoti un izvietoti izzinoši fakti, stāstījumi un
attēli par konkrētajām tēmām.
Mājām piegulošajā apkārtnē
izvietoti arī tematikai veltīti
izglītojoši vides mākslas objekti.
Veclaicenes ainavu apvidus piedāvā izbaudīt velo
un kājāmgājēju maršrutus,
jaunuzceltās Dabas mājas,
mežus, laukus, klajumus, ezerus
un upes Alūksnes un Apes novados.
Pašvaldība aicina visus
Veclaicenes apmeklētājus kopīgi
rūpēties par Dabas mājām un

Dabas māja Ilgāja ezera krastā

Skatu tornis un Dabas māja pie Raipala ezera
ainavu apvidus teritoriju, atstājot
to aiz sevis tādu, kādā tajā
ienācāt. Jau savlaicīgi lūdzam
ziņot pa mājiņās norādīto telefona numuru par pārkāpējiem, ja
tādi manīti.
Dabas mājas tapušas Alūksnes
novada pašvaldības īstenotā
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”

Sanita Pāsas foto

infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai” ietvaros. Projekta vadītāja – Inese ZīmeleJauniņa.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pededzē notikusi pirmā erudīcijas spēle
projekta “Izaicinājums kubā” ietvaros
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra neformālā grupa
“10 kW radošo citronu” no
šogad no 1. janvāra līdz
31. decembrim realizē
projektu “Izaicinājums kubā”.
Projekta mērķis ir veicināt
jauniešu iesaisti vietējai
sabiedrībai aktuālu jautājumu
risināšanā, izmantojot
neformālās izglītības metodes,
attīstot iniciatīvu, uzņēmību un
radošo domāšanu. Jauniešu
grupa vēlas lauzt stereotipus
un barjeras, kas pastāv starp
jauniešiem, pašvaldības un
aktīvās sabiedrības pārstāvjiem,
palīdzēt viņiem atrast
komunikācijas ceļus, kas ļautu
kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai
aktuālas idejas.
Galvenā projekta aktivitāte ir
erudīcijas spēle “Izaicinājums
kubā”. Pirmā spēle notika
Pededzes pagastā. Tajā piedalījās
trīs komandas, kas pārstāvēja
dažādas sabiedrības grupas –

Erudīcijas spēles laikā komandām bija jāveic dažādi uzdevumi
Projekta publicitātes foto
jauniešus (komanda “Pededzes
jaunieši”), pašvaldību
(komanda “PP kantoris”) un
aktīvās sabiedrības pārstāvjus
(komanda “Entuziasti”). Spēle
bija spraiga, uzdevumi, kas bija
jāveic visām komandām bija
dažādi, vakara gaitā skanēja
dalībnieku smiekli un acīs bija
prieks par savām un komandas
biedru zināšanām un prasmēm.

Šajā spēlē uzvarēja pašvaldības
pārstāvju komanda: Daiga
Vītola, Mirdza Korne, Viesturs
Zaķis un Aleksejs Ivanovs.
Spēles noslēgumā dalībniekiem
bija dots vēl viens uzdevums
– visiem kopā paveikt kādu
labo darbu vai mesties jaunā
izaicinājumā, kas svarīgs
vietējai kopienai. Kopīgam
izaicinājumam bija vairākas

idejas un lēmums tika
pieņemts balsojot. Pēc
balsojuma pededzieši nolēma
kopīgi noorganizēt
divus pasākumus - tematisko
pasākumu tautas namā un
nūjošanas pasākumu.
Nākamā erudīcijas spēle
2. maijā Liepnā. Spēles
notiks arī Jaunlaicenē, Ilzenē,
Jaunannā, Alsviķos un Alūksnē.
Projekta noslēguma pasākumā
tiksies visi iesaistītie dalībnieki,
lai prezentētu paveiktos
izaicinājumus un novērtētu
ieguvumus no projekta
realizācijas.
Līga Puzule,
projekta “Izaicinājums kubā”
atbildīgā par komunikācijas
jautājumiem
Projekts “Izaicinājums kubā” tika
finansēts ar Eiropas
Komisijas programmas
“Eiropas Solidaritātes korpuss”,

kuru Latvijā administrē
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Pleskavas ielas 1. kārtā darbi
atsākušies, 2. un 3. kārtā –
gaida pārbaužu rezultātus
Alūksnē atsākusies
Pleskavas ielas 1. kārtas
pārbūve no Pils ielas līdz
otrās kārtas sākumam pie
7. Siguldas kājnieku pulka
pieminekļa. Paredzams,
ka maija sākumā caurteku
izbūves dēļ būs slēgta
Pleskavas iela, līdz ar to
autovadītājiem būs
jāizmanto apbraucamais
ceļš.
Darbus Pleskavas ielas
1. kārtā veic SIA “8 CBR” pēc
SIA “Projekts EAE” izstrādātā
projekta, būvuzraudzību
nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.
Pleskavas ielas 1. kārtā
paredzēts ierīkot
apgaismotu gājēju un
velosipēdistu celiņu, pārbūvēt
ielas segumu, sakārtot lietus
ūdens novades sistēmu,
pārbūvēt automašīnu
stāvlaukumu pie Kājnieku skolas,
kā arī atjaunot un apgaismot
gājēju celiņu no Pleskavas ielas
līdz parkam gar ezeru.
Sakarā ar to, ka šajā posmā ir
nepieciešams izbūvēt lielizmēra
caurtekas, maija sākumā
paredzēts uz vairākām dienām
satiksmei pilnībā slēgt
Pleskavas ielu. Šajā laikā
iespējamais apbraucamais ceļš
būs maršrutā AlūksneKaritāni-Beja-Visikums-Kolberģis.
Aicinām sekot turpmākai

Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas posmā aprīļa nogalē noņemti paraugi
pērn ieklātajam asfalta segumam. Par turpmākiem darbiem šai posmā
lems pēc rezultātu saņemšanas
Ingus Berkuļa foto
informācijai par šī posma
pārbūves norisi un izmaiņām
satiksmes organizācijā pārbūves
darbu laikā.
Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas
posmā no 7. Siguldas kājnieku
pulka pieminekļa virziena uz
Kolberģi darbi pagaidām vēl
nav atsākti. Kā zināms, rudenī
uzklātajā asfalta seguma kārtā
radās defekti, tādēļ 24. un
25. aprīlī šajā ielas posmā
vairākās vietās tika ņemti
asfalta seguma paraugi.
Paraugu ņemšanu veica divas

laboratorijas – vienu nolīgusi
Alūksnes novada pašvaldība,
otru – būvuzņēmums. Pēc
pārbaužu rezultātu saņemšanas
varēs pieņemt lēmumu par
turpmākiem darbiem.
Darbus Pleskavas ielas 2. un
3. kārtā veic PS “RERE VIDE 1”
pēc SIA “Projekts EAE” izstrādātā
projekta, būvuzraudzību
nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes Bānīša staciju novērtē
Viens no projekta
“Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” ietvaros
pārbūvētajiem
objektiem – Alūksnes Bānīša
stacijas bagāžas šķūnis ar
tajā izveidoto interaktīvo
dzelzceļa ekspozīciju
izvirzīts prestižajai Latvijas
Arhitektūras gada balvai,
kuras rezultāti kļūs zināmi
17. maijā.
No 45 balvai pieteiktajiem
darbiem atlases žūrija izvēlējās
11 nominantus, no kuru vidus
fināla žūrija, kuras sastāvā būs
ārvalstu arhitektūras profesionāļi,
izraudzīs galveno balvu
ieguvējus.
Alūksnes Bānīša stacija
nominēta kategorijā “Renovācija,
rekonstrukcija, restaurācija” kopā
ar Visbijas rezidenci un
Lielplatones vešūža restaurāciju.
Ar visiem pieteiktajiem darbiem
un nominantiem iespējams
plašāk iepazīties Latvijas
Arhitektu savienības mājas
lapā www.latarh.lv.
- Lūkojāmies pēc objektiem un
procesiem, kuros ir vērojams
līdzsvars, sākot ar ideju un
beidzot ar projekta risinājumu,
realizāciju un lietošanu. Šogad
patīkami pārsteidza nelielie
objekti. Rezultātā ir līdzsvarā
domas skaidrība, apjomu un
detaļu tīrība. Tieši šie objekti
kļūst par labu paraugu dažādos
segmentos - privātmājās,
rekonstrukcijās un restaurācijās.
Labai arhitektūrai nav
nepieciešami pašmērķīgi vai
pārmērīgi risinājumi, - tā,

Latvijas Arhitektūras gada balvas atlases žūrija apmeklēja Alūksnes
Bānīša staciju, lai uz vietas iepazītos ar šo objektu
Evitas Aplokas foto
paziņojot 11 nominantus,
atzinusi Latvijas Arhitektūras
gada balvas 2019 atlases žūrija.
Visus Latvijas Arhitektūras balvai
pieteiktos darbus vērtēs pēc
vienādiem un vienlīdz svarīgiem
kritērijiem: ideja un koncepcija,
projekta vienotība jeb vai darbu
iespējams uzskatīt par vienotu
veselumu, atbilstība projekta
uzdevumam, konteksts un
mērogs, rūpība un pamatīgums,
kā arī sabiedriskais nozīmīgums
un emocionālā iedarbība.
Jāatgādina, ka skatē “Gada
labākā būve Latvijā”, kuras
noslēgums notika 28. martā,
nominācijā “Koka būve” Alūksnes
Bānīša stacijas šķūņa pārbūve
ieguva 2. vietu.
Alūksnes Bānīša stacijas bagāžas
šķūņa pārbūve un ekspozīcijas

ierīkošana norisinājās
projekta “Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” ietvaros, projekta
vadītāja - Sanita Adlere. Projektu
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.
Projekta autori ir SIA “Arhitektes
Ināras Caunītes birojs” (arhitekti

5.

Zeltiņu pagastā
sāksies atklātais krosa
skriešanas seriāls
Ar 1. posma skrējienu
“Skolas kalns” 18. maijā
Zeltiņu pagastā startēs
Zeltiņu pagasta atklātā krosa
skriešanas seriāla pasākums
ikvienam “Mizojam, ka
prieks”.

“Projekti” pie projekta “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!”.
Ieeja uz visiem pasākuma
posmiem bez maksas!
Sacensības organizē un vada
Zeltiņu pagasta biedrība “Sporta
klubs Zeltiņi”.

Skrējiens norisināsies četros
posmos no maija līdz
augustam vienu reizi mēnesī.
Pirms sacensībām notiks “Starta
vingrošana” dalībniekiem un
līdzjutējiem profesionāla trenera
vadībā. Šajā vingrošanā aicināts
piedalīties ikviens, kurš vēlas
pusstundu intensīvi un pareizi
vingrot. Skriešanas pasākumā
varēs piedalīties dalībnieki sešās
vecuma grupās.
Sīkāka informācija un pasākuma
nolikums pieejams Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā

Pasākums tiek īstenots ESF
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
ietvaros.

Alūksnes novada pašvaldība
izsludina atkārtotu pieteikšanos
līdzfinansējumam daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanai
Alūksnes novada
pašvaldība izsludina
atkārtotu pieteikšanos
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai. Pieteikumu
iesniegšanas termiņš: no
2. līdz 31. maijam.
Minēto līdzfinansējumu
pašvaldība piešķir saskaņā
ar saistošajiem noteikumiem
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”. Tie nosaka,
ka pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai var saņemt ne
vairāk kā 50% no kopējām
atbalstāmām izmaksām un
nepārsniedzot 5000 EUR.
Labiekārtošanas aktivitātes,
kam pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu, ir
Ināra Caunīte, Jānis Caunītis,
Andris Caunītis, inženieri – Irēna
Boks, Ilmārs Andrējevs – Empelis,
Verners Langenfelds, Raimonds
Bokta, Aija Gaile) ekspozīcijas
koncepcija, dizains, realizācija
– dizaina birojs “H2E” (Ingūna
Elere, Holgers Elers, Mārtiņš
Vītols, Charlotte Blödel, Laura
Lorence, Aiga Beinaroviča,
Dagnija Balode, Evija Lukstiņa),
būvnieki – SIA “Arhitektes Ināras
Caunītes birojs”, SIA “RERE
MEISTARI” (atbildīgais būvdarbu
vadītājs Ervīns Koncevičs,
projekta vadītājs Andris Sausiņš),

piebraucamo ceļu, stāvlaukumu
un gājēju celiņu atjaunošana vai
pārbūve (ieskaitot nepieciešamās
inženierkomunikācijas un
aprīkojuma elementus), kā arī
apgaismojuma atjaunošana
vai pārbūve. Konsultācijas
nepieciešamo dokumentu
sagatavošanai var saņemt pie
Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļas vadītāja Ingus
Berkuļa, e-pasts
ingus.berkulis@aluksne.lv,
tālruņi 64381492, 28686707.
Ar saistošajiem noteikumiem,
kas regulē līdzfinansējuma
piešķiršanu, var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie
noteikumi. Pie saistošajiem
noteikumiem ir atrodamas arī
līdzfinansējuma pieprasīšanai
aizpildāmās veidlapas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
būvuzraugs – AS “Būvuzņēmums
restaurators” (restaurācijas
būvuzraugs Dāvis Priede),
nozīmīgākie apakšuzņēmēji,
partneri: ekspozīcijas satura
koncepcija – Creative museum
(Ineta Zelča-Sīmansone), saturs
- industriālā mantojuma eksperts
Toms Altbergs, satura redaktors Lauris Gundars.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
25.04.2019. lēmumu Nr. 120 (protokols Nr. 4, 32. punkts)

NOTEIKUMI Nr. 5/2019
SPĒKĀ no 25.04.2019.

Saistošie noteikumi Nr.7/2019 “Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu
Pamatbudžets

saskaņā ar 1.pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

1. Apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžetu
2019.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
18 478 520 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos
6 327 212 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības
funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām 26 171 524 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās
pamatsummas
1 682 788 EUR
1.5. akcijās un citā līdzdalībā
komersantu pašu kapitālā
567 302 EUR

Speciālais budžets (bez
ziedojumiem un
dāvinājumiem)

9. Apstiprināt Alūksnes
novada pašvaldības ziedojumu
un dāvinājumu budžetu
2019. gadam:
9.1. kārtējā gada ieņēmumos
0 EUR
9.2. izdevumos atbilstoši valdības
funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām 21 758 EUR
10. Novirzīt plānoto izdevumu
segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada sākumu
21 758 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu
segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada sākumu
3 700 882 EUR
3. Apstiprināt naudas līdzekļu
atlikumu uz 2019. gada beigām
85 000 EUR
4. Apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžeta
2019. gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskām kategorijām

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālo
budžetu (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem) 2019. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos
667 432 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības
funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām 997 267 EUR
6. Novirzīt plānoto izdevumu
segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2019. gada sākumu
344 065 EUR
7. Apstiprināt naudas līdzekļu
atlikumu uz 2019. gada beigām
14 230 EUR
8. Apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības speciālā budžeta
2019. gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem,
izdevumus atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskām
kategorijām saskaņā ar
2. pielikumu.

11. Apstiprināt naudas līdzekļu
atlikumu uz 2019. gada beigām
0 EUR
12. Apstiprināt Alūksnes
novada pašvaldības ziedojumu
un dāvinājumu budžetu
2019.gada ieņēmumus
atbilstoši ieņēmumu veidiem,
izdevumus atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskām
kategorijām saskaņā ar
3. pielikumu.
Pašvaldības aizņēmumi
un sniegtie galvojumi
13. Apstiprināt Alūksnes novada

Pašvaldības 2019. gada budžeta ieņēmumi

pašvaldības aizņēmumu
un galvojumu saistības
2019. gadā:
13.1. aizņēmumu pamatsummu,
procentu atmaksai un
aizdevumu apkalpošanai
1 789 331 EUR, tajā skaitā:
13.1.1. kārtējie maksājumi
1 627 683 EUR saskaņā ar
4. pielikumu,
13.1.2. pēc Eiropas Savienības
projektu finansējuma
saņemšanas 161 648 EUR,
13.2. galvojumu pamatsummu
un procentu atmaksai
299 746 EUR saskaņā ar
5. pielikumu.
Vispārīgā daļa
14. Pamatbudžeta, speciālā
budžeta un ziedojumu un
dāvinājumu budžeta ieņēmumu
un izdevumu daļas precizējamas
budžeta izpildes gaitā.
15. Iestāžu un struktūrvienību
vadītājiem piešķirto
līdzekļu ietvaros nodrošināt
efektīvu, lietderīgu
un racionālu pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietojumu
atbilstoši tāmēs plānotajam,
lai nodrošinātu attiecīgo

16. Algu fonda papildinājums,
kas pamatbudžetā iekļauts
papildus pieprasījumam,
izmantojams 2019. gadā kā
algas palielinājums atbilstoši
2018. gada darbinieku
novērtējumam.
17. Iestāžu un struktūrvienību
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas
iestādes budžeta izpildi.
18. Iestāžu un struktūrvienību
vadītājiem nepieciešamības
gadījumos ir tiesības pieprasīt
veikt iekšējos budžeta
pārkārtojumus pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem attiecīgās
iestādes vai struktūrvienības
apstiprinātā budžeta ietvaros,
iesniedzot pieprasījumu par
budžeta pārkārtošanu Alūksnes
novada pašvaldībai.
Ar saistošo noteikumu
pielikumiem to lielā apjoma
dēļ lūdzam iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības mājas
lapā www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Budžets.

Apstiprināts pašvaldības
2019. gada budžets
25. aprīlī Alūksnes
novada domes deputāti
apstiprināja pašvaldības
2019. gada budžetu. Par
budžetu balsoja deviņi
no balsošanas brīdī
klātesošajiem 11 deputātiem
– Aivars Fomins, Laimonis
Sīpols, Arturs Dukulis,
Askolds Zelmenis, Druvis
Mucenieks, Dzintars Adlers,
Jānis Zeltiņš, Jana Zilkalne,
Maruta Kauliņa, pret
balsoja Līga Langrate,
atturējās Mārtiņš
Augstkalnietis.

Pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumi

pašvaldības funkciju
izpildi.

Kopējais 2019. gada budžets
plānots 28 506 614 EUR
apmērā. Šī gada budžets
virzīts galvenokārt uz attīstības
plānu un infrastruktūras projektu realizāciju. Lai veicinātu
novada attīstību, šogad tāpat
kā iepriekšējos gados iespēju
robežās tiks piesaistīti Eiropas
Savienības fondu un, ja būs
nepieciešams, arī Valsts kases
aizņēmumu līdzekļi.
Par budžeta prioritārajām
jomām 2019. gadā noteikta
publiskās infrastruktūras
uzlabošana (ielu un ceļu
rekonstrukcija, izglītības iestāžu
pārbūve, meliorācijas sistēmu
atjaunošana), kā arī spēja
nodrošināt pašvaldības finanšu
stabilitāti ilgtermiņā.
Budžets sastāv no
pamatbudžeta, speciālā budžeta
un speciālā budžeta
ziedojumiem un dāvinājumiem.
2019. gada pamatbudžeta
ieņēmumi plānoti
18 478 520 EUR apmērā.
Plānoto aktivitāšu īstenošanai
novirzīts naudas līdzekļu atlikums
uz 2019. gada sākumu

3 700 882 EUR apmērā, savukārt
saņemtie aizņēmumi plānoti
6 327 212 EUR apmērā.
Lielākais ieņēmumu apjoms
– 32,98% ir budžeta transferti
jeb maksājumi no valsts un citu
pašvaldību budžetiem. Nodokļu
ieņēmumi veido 28,19% no
visiem ieņēmumiem, tai skaitā ir
ieņēmumi no ienākuma nodokļa
24,91%, īpašuma nodokļi 3,04%,
azartspēļu nodoklis 0,23%.
Nenodokļu ieņēmumi (valsts un
pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas u.c.) ir 0,59%
apmērā no visiem ieņēmumiem,
ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi – 3,06%.
2019. gadā Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžeta
izdevumi plānoti
28 506 614 EUR apmērā,
tajā skaitā izdevumi pēc
funkcionālajām kategorijām
26 171 524 EUR apmērā,
kas ir 91,81% no kopējiem
izdevumiem, aizņēmumu
pamatsummu atmaksa
1 682 788 EUR apmērā - 5,90%,
ieguldījums pašvaldības
komersanta (SIA “Rūpe”)
pamatkapitālā 567 302 EUR ES
projekta īstenošanai (1,99%)
un atlikums gada beigās (kases
apgrozāmie līdzekļi)
85 000 EUR apmērā, kas ir
0,30% no kopējiem izdevumiem.
Lielākais budžeta izdevumu
īpatsvars - 8 256 361 EUR
jeb 28,96% sastāda izdevumi
izglītībai, kam ar 18,82% seko
ekonomiskās darbības izdevumi
un trešā procentuāli lielākā
izdevumu daļa ir teritorijas un
mājokļu apsaimniekošanai 14,6%.
Turpinājums 7. lappusē
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Apstiprināts pašvaldības 2019. gada budžets
Turpinājums no 6. lappuses

Ekonomiskās darbības
kategorijā iekļauti izdevumi
nodarbinātības pasākumu
nodrošināšanai, meliorācijas
sistēmu saglabāšanai, mežu
apsaimniekošanai, būvniecības
procesa kontrolei novada
teritorijā, pašvaldības autoceļu
(ielu) infrastruktūras būvniecībai,
dzelzceļa infrastruktūras
uzturēšanai, pašvaldības
sakaru sistēmas uzturēšana,
tūrismam un projektu ieviešanas
un uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumiem.
Savukārt teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanas kategorijā
ietverti izdevumi pašvaldībai
piederošo mājokļu (dzīvokļu,
ēku) apsaimniekošanai, novada
teritorijas apsaimniekošanai,
ūdensapgādes (kanalizācijas)
organizēšanai, ielu apgaismojuma apsaimniekošanai,
nekustamā īpašuma uzmērīšanai,
ierakstīšanai Zemesgrāmatā,
ģeodēziskā tīkla uzturēšanai u.c.
Budžetā paredzēti līdzekļi
plānoto un iesākto Eiropas
Savienības struktūrfondu
projektu īstenošanai. Tāpat kā
iepriekšējos gados, budžetā
iekļauti līdzekļi līdzfinansējumam
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādei
un kanalizācijas sistēmai
(36 900 EUR), līdzfinansējumam
daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanai (15000 EUR),

līdzfinansējums biedrībām
sabiedriski nozīmīgu projektu
īstenošanai (6000 EUR).
Paredzēts finansējums Alūksnes
novada pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanai 160 000 EUR un no iepriekšējā
gada pārceltais atlikums
21 617 EUR.
Atvēlēti līdzekļi ielu
apgaismojuma atjaunošanai
un papildināšanai Purva,
Ziedu, Skārņu un Bērzu ielās,
“Aizupītēs”, “Līvkalnos”,
Strautiņos un Alsviķos
(33 494 EUR), Krišjāņa Barona
ielas novadgrāvja pārbūvei
Alūksnē (29 000 EUR), Pilssalas estrādes elektroapgādes
atjaunošanai (10 000 EUR), augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu
un videi draudzīgu sabiedrisko
pakalpojumu nodrošināšanai
- decentralizētas kanalizācijas
reģistra izveidošanai saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem
(10 000 EUR).
Šogad Alūksnes novada
dome kā SIA “RŪPE” 100%
kapitāla daļu turētājs ieguldīs
kapitālsabiedrības pamatkapitālā
567 302 EUR Eiropas
Savienības finansētā projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Alūksnē,
III kārta” īstenošanai.
Pašvaldības budžetā iekļauti
4000 EUR, kas pērn iegūti
konkursā “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” – par šiem līdzekļiem

paredzēta rotaļu laukuma pie
Alūksnes Jaunās pils pilnveide.
Augstas kvalitātes tūrisma
un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai metu konkursam
“Alūksnes muižas parka ieejas
zonas restaurācija un attīstība”
budžetā iekļauti 10 000 EUR.

Šogad pašvaldība papildus
piešķirs 500 EUR finansējumu
katrai pirmsskolas izglītības
grupai, lai sagatavotos jaunā,
pilnveidotā mācību satura
īstenošanai pirmsskolas izglītībā.
Kopā šim mērķim paredzēt
18 000 EUR.
Tāpat no pašvaldības budžeta
turpinās apmaksāt 103 mācību
stundas nedēļā interešu
programmās “Vides izglītība
“Mazpulki””, “Sports” un “Pūtēju
orķestris”, kā arī jaunatnes darba
koordinēšanu novadā Alūksnes
Bērnu un jauniešu centram.
Saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
finansēs skolēnu pārvadājumus,
skolēnu un bērnudārzu audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu.
Audzēkņiem un skolēniem,
kuri apgūst speciālās izglītības
programmas, ēdināšanu pilnībā
apmaksā pašvaldība.
Gatavojoties XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem 2020. gada vasarā, šī
gada budžetā paredzēti
33 546 EUR skolēnu kolektīvu
tērpu atjaunošanai un
papildināšanai, kas tiks sadalīti

25. maijā – Eiropas
Parlamenta vēlēšanas
Kārtējās Eiropas
Parlamenta (EP) vēlēšanas
Latvijā notiks 2019. gada
25. maijā.
Latvija šajās vēlēšanās
ir viens vēlēšanu apgabals,
un EP no Latvijas būs jāievēl
astoņi deputāti.

kolektīviem pēc koncerta repertuāra
apguves skates rezultātiem.
Pašvaldības stipendiju
piešķiršanai speciālistu piesaistei
novadam paredzēti 28 022 EUR.
Atbalstam primārās veselības
aprūpes iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un pieejamības
nodrošināšanai, kas paredz
Jaunlaicenes pagasta ģimenes
ārsta prakses un Jaunlaicenes
bibliotēkas pārcelšanu uz citām
telpām budžetā paredzēti
111 375 EUR. Jaunizveidotās
Sociālo lietu pārvaldes
struktūrvienības - sociālās
aprūpes centra “Pīlādži” darbībai
438 079 EUR.
Tāpat budžetā paredzēts
finansējums Alūksnes pilsētas
svētkiem, Alūksnes novada
desmitgades svētku norisēm,
vairākām starptautiska mēroga
sacensībām: pludmales volejbola
sacensībām “Katrīnas kauss”,
autorallijam “Rally Alūksne
2020”, ielu basketbola
turnīram “Ghetto games”,
Pasaules jauniešu un Latvijas čempionātam ūdens
motosportā, džudo Ziemassvētku
turnīram, trīs dienu sacensībām
orientēšanās sportā “Kāpa”,
taku skriešanas sacensībām
“Stirnu buks”, riteņbraukšanas
sacensībām “VIVUS MTB kalnu
maratons”.
Otru pašvaldības budžeta daļu
veido speciālais budžets. Šogad
tā ieņēmumi plānoti
667 432 EUR apmērā un plānoto

Draudzēs
novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes;
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.15 Bībeles
stunda
Piektdienās 17.00-18.00
Mācītāja pieņemšanas laiks
16. maijā 18.00 Glika skola
25. maijā 13.00 Ekumēniska
sadraudzība pie Glika ozoliem

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās
ir Latvijas pilsoņiem un citu
ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri
uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un
Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai
piedalītos vēlēšanās, vēlētājam
vēlēšanu dienā jābūt vismaz
18 gadus vecam.
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās
lieto iepriekš izveidotus vēlētāju
sarakstus. Katrs vēlētājs ir
reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā
jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji
vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai
dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī,
bet no 2019. gada 16. marta
līdz 7. maijam (18. dienai pirms
vēlēšanām) iecirkni var mainīt.
Reģistrēties balsošanai citā
iecirknī ir iespējams divos veidos:
1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa
maiņas e-pakalpojumu;
2. klātienē – piesakot iecirkņa
maiņu pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē. Alūksnes
novadā - pie dzīvesvietas
deklarēšanas speciālista Uzvaras
ielā 1, 2. stāvā.

- balsot savā vēlēšanu iecirknī
vēlēšanu dienā no
pulksten 7.00 līdz 20.00;
- balsot iepriekš 22. maijā no
17.00 līdz 20.00, 23. maijā no
9.00 līdz 12.00, 24. maijā no
10.00 līdz 16.00;
- balsot savā atrašanās vietā,
ja veselības stāvokļa dēļ nav
iespējams nobalsot iecirknī,
vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs
vai atrodas apcietinājumā
ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās
aizturēšanas vietā;
- balsot ārvalstīs pa pastu vai
vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.
Lai piedalītos vēlēšanās,
nepieciešams personu
apliecinošs dokuments – pase
vai personas apliecība.

Balsošanas iespējas

Vēlēšanu iecirkņi

EP vēlēšanu likumā ir paredzētas
vairākas iespējas, kā vēlētāji
var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs
iespējas ir:

Katram pilsonim, kam
ir tiesības balsot EP vēlēšanās,
uz deklarētās dzīvesvietas
adresi ir nosūtīts paziņojums ar

Baznīcā
Svētdienās 11.00
Dievkalpojums
12. maijā 11.00 Ģimenes dienas
dievkalpojums

informāciju par to, kurā vēlēšanu
iecirknī personai jābalso.
Ja šāda informācija nav
saņemta, Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā
www.cvk.lv savu vēlēšanu iecirkni
var noskaidrot, izmantojot
e-pakalpojumu “Vēlēšanu
iecirkņa noskaidrošana”.
Alūksnes pilsētā adrese mainīta
293. iecirknim no administratīvās
ēkas Dārza ielā 11 uz Alūksnes
Kultūras centru Brūža ielā
7. Pārējiem iecirkņiem pilsētā un
pagastos adreses
nav mainītas.
Lai gan 25. maijā pie Alūksnes
Kultūras centra notiks arī
mājražotāju un amatnieku
tirdziņš, vēlētājiem, kam ir
kustību traucējumi, būs iespēja
piekļūt pie vēlēšanu iecirkņa
Alūksnes Kultūras centrā.
CVK uzziņu tālrunis
67049999 (darba dienās
no 8.00-20.00).

izdevumu segšanai novirzīts
naudas līdzekļu atlikums uz
2019. gada sākumu
344 065 EUR apmērā.
Lielāko ieņēmumu daļu sastāda
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
625 723 EUR apmērā, kas ir
93,75% no speciālā budžeta
ieņēmumiem. Autoceļu (ielu)
fonda ieņēmumu apmērs šogad
ir vienāds ar 2018. gadā faktiski
saņemtajiem autoceļu (ielu)
fonda ieņēmumiem. Dabas
resursu nodokļa ieņēmumi
plānoti lielākā apjomā nekā
2018. gadā, jo novadā intensīvi
tiks veikti dažāda rakstura
būvdarbi, kuros tiks izmantoti
derīgie izrakteņi (smilts, grants).
78,98% no autoceļu (ielu) fonda
finansējuma plānots izlietot
pakalpojumu nodrošināšanai
- autoceļu (ielu) ikdienas
uzturēšanai, seguma un ceļa
zīmju remontam, horizontālo
apzīmējumu atjaunošanai
u.c. Dabas resursa nodokļa
finansējumu paredzēts novirzīt
bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un aizsardzībai,
atkritumu apsaimniekošanai,
augšņu un grunts aizsardzībai
un sanācijai, ūdeņu aizsardzībai,
Alūksnes novada pagastu
pārvaldēm Dabas resursu
nodokļa likumā noteikto
pasākumu īstenošanai, kā arī
vides aizsardzības konkursa
īstenošanai.

22. maijā 17.30 Kluso
lūgšanu vakars
30. maijā 18.00
Debesbraukšanas dienas
dievkalpojums
Aicinām arī citas novada
draudzes sniegt informāciju
par saviem aktuālajiem
pasākumiem, līdz mēneša
20. datumam nosūtot to uz
e-pasta adresi
evita.aploka@aluksne.lv.
Informācija laikrakstā tiks
ievietota iespēju robežās.

Alūksnes novada pašvaldība
izsludina “Alūksnes
novada jauniešu biznesa
ideju konkursu”
Konkursa mērķis – veicināt
jaunu komersantu veidošanos
novadā, motivējot jauniešus
vecumā no 18 līdz 30 gadiem
sava biznesa uzsākšanai.

sa pieteikumu iesniegšanas
termiņu) vai iesniegt elektroniski,
sūtot uz e-pasta adresi
dome@aluksne.lv līdz 2019.
gada 29. maijam plkst. 16.00.

Konkursa pieteikumu var
iesniegt personīgi Alūksnes
novada pašvaldības kancelejā,
Brūža ielā 7, Alūksnē, vai
nosūtīt pa pastu Alūksnes
novada pašvaldībai, Brūža ielā
7, Alūksnē, Alūksnes novadā,
LV-4301, ar norādi – “Konkursam
“Alūksnes novada jauniešu
biznesa ideju konkurss” (datums
uz pasta nosūtīšanas zīmoga
nedrīkst būt vēlāks par konkur-

Kontaktpersona: Alūksnes
novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste Māra Saldābola,
telefons 25425222, e-pasts:
mara.saldabola@aluksne.lv.
Ar konkursa nolikumu un
līguma projektu var iepazīties:
www.aluksne.lv, pašvaldības
Kancelejā, Brūža ielā 7, Alūksnē,
Alūksnes novadā.

8.

Alūksnes Novada Vēstis

NOTEIKUMI Nr. 3/2019
SPĒKĀ no 04.05.2019.

03.05.2019.
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
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Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības
ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās
kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu
Izdarīt Alūksnes novada
domes 2017. gada
23. marta saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017
„Alūksnes novada publisko
un pašvaldības ūdenstilpju,
to salu un piekrastes zonas
uzturēšanas un sabiedriskās
kārtības noteikumi” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.1. punktu
šādā redakcijā:
“1.1. Alūksnes ezera iekšezers
– Alūksnes ezera teritorija, ko
no pārējā ezera šķir iedomāta
līnija no Pussalas tālākā dienvidu
punkta uz Alūksnes ezera krasta
(Alūksnes Muižas parka teritorijā)
tālāko ziemeļu punktu un kura
izmantošana noteikta Alūksnes
ezera un Alūksnes ezera
iekšezera zonējumā (pielikums
Nr. 2).”
2. Papildināt ar
1.3. punktu šādā redakcijā:
“1.3. Klusā atpūtas zona –
Alūksnes ezera iekšezera
teritorija, ko no pārējā ezera
šķir iedomāta līnija no
Tempļakalna ielas laivu
ielaišanas vietas virzienā uz
Pilssalas stadionu un no Pilssalas
pontonu laipas Nr.3 virzienā uz
atpūtas vietu “Līkais bērzs”.”
3. Uzskatīt noteikumu
esošo pielikumu “Alūksnes
novada publisko un pašvaldības
ūdenstilpju saraksts” par
noteikumu pielikumu Nr. 1.
4. Izteikt 11. punktu
šādā redakcijā:
“11. Par mehānisko
transportlīdzekļu, izņemot
velosipēdus, un gadījumus,
kur to atļauj ceļu satiksmes
noteikumi, apstāšanos un
stāvēšanu ūdenstilpju piekrastes
zonā (10 m joslā no krasta
līnijas), uzliek naudas sodu
50 EUR”.
5. Papildināt ar 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7,
13.8 un 13.9 punktu šādā
redakcijā:
“13.1 Par pārvietošanos
ar kuģošanas līdzekļiem,
kuriem darbojas iekšdedzes
dzinējs (izņemot glābšanas
dienestu, Alūksnes ezera
apsaimniekotājus un gadījumos,
ja tas saistīts ar cilvēku
dzīvības glābšanu un
pakalpojumu sniedzējus, kuri
pārvietojas pa iepriekš
saskaņotu maršrutu ar Alūksnes
ezera apsaimniekotāju)
Alūksnes ezera iekšezera
Klusajā atpūtas zonā, uzliek
naudas sodu 50 EUR.
13.2 Par iebraukšanu Alūksnes
ezera iekšezera peldēšanās
vietās ar jebkura veida
kuģošanas līdzekļiem (izņemot
glābšanas dienestu, Alūksnes
ezera apsaimniekotājus un
gadījumos, ja tas saistīts ar
cilvēku dzīvības glābšanu) uzliek
naudas sodu 30 EUR.
Turpinājums 9. lappusē

Alūksnes ezera un Alūksnes ezera iekšezera zonējums

Pielikums Nr. 1
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NOTEIKUMI Nr. 3/2019
SPĒKĀ no 04.05.2019.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada
publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes
zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”

Dzīvnieku mājā

“Astes
un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu
Turpinājums no 8. lappuses
13.3 Par iebraukšanu
ar jebkura veida kuģošanas
līdzekļiem ārpus Alūksnes ezera
iekšezera peldēšanās vietām,
neievērojot tur noteiktos
ierobežojumus, uzliek naudas
sodu 30 EUR.
13.4 Par jebkura veida
kuģošanas līdzekļa
ātruma ierobežojuma
pārsniegšanu Alūksnes ezera
iekšezerā (izņemot glābšanas
dienestu, Alūksnes ezera
apsaimniekotājus un gadījumos,
ja tas saistīts ar cilvēku dzīvības
glābšanu un citos gadījumos,
kuri saskaņoti ar Alūksnes
ezera apsaimniekotāju) uzliek
naudas sodu 20 EUR.
13.5 Par atrašanos tuvāk
par 200 m no Alūksnes ezera
iztekas Alūksnes upes ar jebkura
veida kuģošanas līdzekli uzliek
naudas sodu 20 EUR.
13.6 Par makšķerēšanas
ierobežojumu pārkāpšanu
Alūksnes ezera iekšezerā no
laipas Nr.1, Nr.2 un
Nr.3 uzliek naudas sodu
20 EUR.

13.7 Par peldēšanu alkohola
vai psihotropo vielu ietekmē
uzliek naudas sodu 70 EUR.
13.8 Par hidroplāna
nosēdināšanu vai pacelšanu
Alūksnes ezera iekšezerā
uzliek naudas sodu 70 EUR.
13.9 Par citu Noteikumos
noteikto ierobežojumu
neievērošanu publiskajās un
pašvaldības ūdenstilpēs uzliek
naudas sodu 30 EUR.”
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu projekta
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2017. gada 23. marta
saistošajos noteikumos Nr.
4/2017 ,,Alūksnes novada
publisko un pašvaldības
ūdenstilpju, to salu un
piekrastes zonas
uzturēšanas un sabiedriskās
kārtības noteikumi””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Nepieciešams izstrādāt
Alūksnes ezera zonējumu, lai
nodalītu kuģošanas līdzekļu,
peldētāju, makšķernieku u.c.

zonas, noteikt administratīvo
atbildību par noteikumu
neievērošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Norādītas peldēšanas vietu
zonas Alūksnes ezerā, Alūksnes
ezera iekšezerā izdalīta klusā
atpūtas zona ar papildus
ierobežojumiem tās
izmantošanā. Noteikta
administratīvā atbildība par
pārkāpumiem Alūksnes ezerā un
Alūksnes ezera iekšezerā.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Paredzēti izdevumi Alūksnes
ezera zonu, kuģošanai bīstamo
vietu iezīmēšanai dabā ar bojām
un informatīvajām zīmēm
peldēšanas vietās.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Būtiska ietekme netiek
prognozēta.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Visas personas, kuras skar šo

noteikumu piemērošana, var
vērsties Alūksnes novada
pašvaldības aģentūrā
“ALJA”, Pilssalas ielā 10,
Alūksnē, Alūksnes novadā
vai Alūksnes novada
pašvaldībā, juridiskā adrese:
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā.
Ja saistošo noteikumu projekts
skar administratīvās procedūras,
privātpersonas, pēc attiecīgā
lēmuma saņemšanas no
Alūksnes novada pašvaldības,
šo lēmumu var pārsūdzēt
mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās datuma
Administratīvajā rajona tiesā,
Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4210.
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības
laikrakstā ,,Alūksnes Novada
Vēstis” un ievietoti Alūksnes
novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.aluksne.lv
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Peldēšanas vietas Alūksnes ezerā Nr. 3 - 11

Apzīmējumi:

Peldēšanas vietas zona

Iespējamā piekļuve ar kuģošanas līdzekli

Alūksnes novada Mālupes
pagastā pieklīdis liela auguma
suns ar garu, sarkanu auklu ap
kaklu.

Ceļa posmā Zaiceva-Liepna
pieklīdis neliels, jauns suņuks ar
zaļu kakla siksnu.
Lūdzam atsaukties, ja zināt, kam
suņuki pieder!
Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Pielikums Nr. 2
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“Mazputniņš” aicina
pieteikt jaunus audzēkņus
Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš” aicina vecākus,
kuri vēlēsies, lai viņu bērns 2018./2019. mācību gadā apmeklētu
“Mazputniņu”,
pieteikties un iesniegt iestādes administrācijai
dokumentus laikā līdz
25. maijam, lai vasaras mēnešos varam sakārtot jaunā mācību gada
darba vidi atbilstoši
bērnu vajadzībām.
Uzņemam bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam šādās
pirmsskolas izglītības programmās:
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas
traucējumiem (bērnam tiek nodrošinātas individuālas nodarbības pie
logopēda),
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās
attīstības traucējumiem (individuālas nodarbības pie speciālā pedagoga,
vajadzīgie pielāgojumi),
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar
somatiskām saslimšanām (individuālas nodarbības pie speciālā pedagoga,
vajadzīgie pielāgojumi),
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem (individuālas nodarbības pie speciālā pedagoga un
logopēda, vajadzīgie pielāgojumi),
- vispārējās pirmsskolas izglītības programma.
Kontaktinformācija: iestādes vadītāja Ieviņa Āboltiņa, tālrunis 26327526.
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
veido vasaras piedāvājumu
Kā ik pavasari, arī šogad
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrā aktīvi gatavo vasaras
piedāvājumu novada bērniem
un jauniešiem.
Centra darbinieki domā par
to, lai aktivitātes būtu saistošas
un pieejamas dažāda vecuma
bērniem un jauniešiem visas
vasaras garumā, piedāvājot
dažādām interesēm atbilstošas
nometnes un vasaras interešu
izglītības programmas.
Tradicionāli tiks piedāvāts Velo
pulciņš ar iespēju noslēgumā
nokārtot eksāmenu un iegūt
velosipēda vadītāja apliecību.
Jūnijā paredzēta dienas
nometne “Ziķeri būvē un
modelē” 1. un 2. klases
skolēniem, bet augustā dienas
nometne “A-eko” 3. un 4. klases
skolēniem. Savu piedāvājumu
jūnija pirmajai nedēļai gatavo
ABJC projektu un iniciatīvu
darbnīcas “10 kW radošo
citronu” jaunieši.
ABJC vasaras piedāvājumā
būs iekļautas arī aktivitātes
kopā ar mūsu sadarbības

partneriem: makšķernieku
biedrību “C.Albula”, biedrību
“Ūdens motosporta klubs
NordOst” un Alūksnes un
Apes novadu fondu.
Jūnijā būs iespēja darboties
aktivitātēs “Sportosim Pilssalā”,
vasaras piedāvājumā būs
deju nodarbības, lidmodeļu
veidošana, kendamas
meisarklases un iespējams
nodarbības ar droniem.
Dienas un diennakts aktivitāšu
piedāvājums tiek veidots arī
jauniešiem.
ABJC vasaras piedāvājumu

publicēs www.abjc.lv un
www.aluksne.lv līdz
10. maijam. Pieteikšanās
paredzēta no 13. maija.
Atgādinām, ka ABJC vasaras
nometnēs var piedalīties tikai
Alūksnes novadā deklarēti bērni
un jaunieši, kā arī viņiem tiek
dota priekšroka, piesakoties
uz vasaras interešu izglītības
programmām.
Kristīne Vimba,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra interešu izglītības metodiķe

Pirmsskolēnu “zaļie pirkstiņi”
Strautiņos
Kaut arī kompetenču
pieeju mācību saturā
pirmsskolās ieviesīs tikai
ar jauno mācību gadu,
Strautiņu pamatskolas
pirmsskolas grupas jau
pamazām sāk praktizēt
jauno programmu.

Alūksnes pilsētas sākumskola
uzņem skolēnus 1. klasē!
Lai savlaicīgi varētu komplektēt klases,
aicinām pieteikties līdz 2019. gada 17. maijam!
Piesakoties nepieciešama skolēna
dzimšanas apliecība.
Piedāvājam dažādas ārpusstundu nodarbības.
Skolēniem mācību darbā palīdz logopēds, speciālais pedagogs un
skolotāja palīgs.
No 4. līdz 6. jūnijam topošos pirmklasniekus aicinām apmeklēt
Vasaras skoliņu, ko organizējam kā iepazīšanos ar skolu, skolotājiem
un klasesbiedriem (sīkāka informācija sekos)
Pieteikumus pieņem, zvanot 64324403, 29282231
vai Alūksnes pilsētas sākumskolā
Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē
www.aluksnesskola.lv

Uzsākot mēneša tēmu “Zaļie
pirkstiņi”, noskaidrojām, ko bērni
saprot ar šo vārdu salikumu.
Lūk, dažas no atbildēm: pirksti
ielikti zaļajā krāsā, zaļie pirkstiņi
ir laimīgiem cilvēkiem, zaļie
pirkstiņi ir tad, kad cilvēks nokrīt
zālē un viņam paliek zaļi pirksti.
Jaunākā, Bitīšu grupa, darbus
sāka ar sēklu izpētīšanu, tad
tās mērcēja, salīdzināja, sēja
un pētīja pupu un zirņu ātro
dīgtspēju. Katrs bērniņš rūpējas
par savu iesēto dēstu, to laistot, nodrošinot ar siltumu un
gaismu. Jaunie dārznieki veica
novērojumus arī ar iesēto kaķu
zālīti - vai tā spēj ataugt pēc
nogriešanas, un pētīja, kā
saasno zemē ielikts kartupelis.
Bērni secināja, ka apgriezta
zālīte aug labāk nekā negriezta,
jo tad tā ir kuplāka.
Vecākā, Kāpēcīšu grupa, savus zaļos pirkstiņus lika lietā,
audzējot pupas. Lai pārredzētu
pupas augšanas stadijas, tās
tika liktas plastmasas glāzēs,
kuras piepildītas ar salvetēm.
Kāpēčiem par lielu pārsteigumu
kļuva tas, ka pupas sēkla ir
spējīga tik ātri augt un attīstīties
savādākos apstākļos - salvetēs.
Pupām augot, bērni nodrošināja
tām ērtāku mājvietu – pārstādot
podiņos. Protams, ar to vēl zaļie
darbiņi nebeidzās, bērni audzēja
arī zaļumus, sēja puķes, diedzēja
dīgstus.
Paplašinot bērnu zināšanas
dārznieka profesijā, devāmies uz
SIA “Jaunniedras” saimniecību.
Saimnieki izrādīja savu darba
lauku - siltumnīcas, kurās aug

liela puķu, dārzeņu un garšaugu
dažādība. Lielākie bērni bija
ieinteresēti atpazīt sev zināmos
stādus – samtenes, dilles, salātus
un citus. Paldies “Jaunniedru”
saimniekiem par viesmīlīgo
uzņemšanu, atraitnītēm, gardo
cienastu, kā arī iespēju izskrieties
un izspēlēties plašajā piemājas
teritorijā.
Bērniem šajās nodarbībās
bija iespēja padziļināti rast

atbildes uz sev nezināmajiem
jautājumiem par augu
audzēšanu un viņi ar aizrautību
iepazinās ar modernajām
laistīšanas, audzēšanas, apkures
tehnoloģijām.
Sarmīte Ludviga un Gunita Kreice,
Strautiņu pamatskolas
pirmsskolas skolotājas
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Jauns
Alūksnei airBaltic pasniedz
dāvanu – simbolisku lidmašīnu piedāvājums

Pededzes skolēniem

15. aprīlī, Alūksni
apmeklēja un ar
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāju Arturu Dukuli
un priekšsēdētāja vietnieku
Dzintaru Adleru tikās
Latvijas nacionālās
aviokompānijas airBaltic
izpilddirektors un
valdes priekšsēdētājs
Martins Gauss.
Vizītes mērķis bija pasniegt
pilsētai dāvanu - lidmašīnu, jo,
kā zināms, viena no kompānijas
lidmašīnām ir nosaukta tieši
Alūksnes vārdā. Pērn airBaltic
rīkotajā akcijā novada iedzīvotāji
aktīvi balsoja par Alūksni,
ierindojot to 14 mīlētāko Latvijas
pilsētu topa 2. vietā. Jau kopš
2018. gada novembra viena
no airBaltic Airbus A220-300
lidmašīnām nosaukta Alūksnes
vārdā.
- Paldies airBaltic par šo
īpašo, patriotismu veicinošo
akciju un liels paldies visiem
Alūksnes novada iedzīvotājiem
un novadniekiem, kas pierādīja,
ka esam vienoti un spēcīgi,
jo mums izdevās Alūksnes
vārdu balsojumā pacelt

Latvijas nacionālās lidsabiedrības airBaltic izpilddirektors un valdes
priekšsēdētājs Martins Gauss pasniedz lidmašīnu Alūksnes novada
domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim
Sanitas Pāsas foto
līdz pat otrajai vietai! Šī ir
lieliska iespēja veicināt Alūksnes
atpazīstamību pasaulē, tiekoties ar M. Gausu, uzsvēra
domes priekšsēdētājs A. Dukulis.
Tikšanās laikā pašvaldības
vadība ar M. Gausu pārrunāja
iespējamos sadarbības
veidus. Viesis Alūksnē apmeklēja
Alūksnes Bānīša stacijas

ekspozīciju un citus tūrisma
objektus. Viņš atzina, ka ir
patīkami apciemot Latvijas
pilsētas un redzēt, kā tūrisms
attīstās arī ārpus Rīgas.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktualitātes tūrismā
Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs no
13. maija pāriet uz vasaras
sezonas darba laiku:
pirmdiena-piektdiena 9.0017.00,
sestdiena 10.00-17.00
svētdiena 10.00-13.00
Plašs informācijas klāsts par
atpūtas iespējām Alūksnē un
novadā, kā arī lieliska iespēja
iegādāties Alūksnes suvenīrus pastkartes, pildspalvas, T-kreklus,
pierakstu bloknotus, krūzītes,
magnētiņus, kas kalpos kā
lieliska atmiņa vai dāvana no
viesošanās Alūksnē.
Sekojiet jaunumiem:
www.visitaluksne.lv

Alūksnes Bānīša stacijas
Multimediālā ekspozīcija no
1. maija ir atvērta no otrdienas
līdz svētdienai no pulksten 10.00
līdz 18.00. Grupām, iepriekš
piesakoties pa tālruni 25669604,
iespējams apmeklējums arī citā
laikā.

Liela daļa Pededzes
pamatskolas skolēnu dzīvo
attālāk no skolas un tāpēc
izmanto sabiedrisko transportu.
Šiem audzēkņiem ir īpaši svarīgi
laiku skolā pavadīt interesanti,
bet vienlaikus lietderīgi. Skolā
no idejas un skices līdz reālam
iekārtojumam pašu audzēkņu
spēkiem ir
izveidota skolēnu atpūtas
telpa, kurā nesenā pagātnē
bija pieejamas vien nedaudzas
pašu skolēnu sarūpētas spēles.
Projekta ietvaros šis klāsts būtiski
papildināts, iegādājoties
divpadsmit jaunas, dažādu
vecumu bērniem piemērotas
spēles. Kā zināms, galda spēles
ir ne tikai aizraujoša nodarbe,
bet arī attīsta tādas mācībās un
dzīvē nepieciešamas īpašības
kā uzmanību, atmiņu, loģisko
un stratēģisko domāšanu,
sadarbības prasmes un prasmi

strādāt komandā. Laikā, kad
aizvien vairāk izmantojam
informāciju tehnoloģijas un
esam aizmirsuši sarunāties un
paust savas emocijas, galda
spēles ļauj apgūt prasmes
uzvarēt un zaudēt, priecāties par
citu panākumiem, apņemties
būt pašam uzmanīgākam, lai
uzvarētu. Piedāvāt šādu brīvā
laika pavadīšanas iespēju likās
būtiski arī no skolēnu drošības
aspekta, īpaši ziemas periodā,
kad palielinās tumšā diennakts
laika ilgums.
8. martā Pededzes pamatskolas
zālē notika projekta atklāšanas
pasākums ar Pededzes
pamatskolas vecāku padomes
un biedrības “Pededzes nākotne“
pārstāvju līdzdalību. Tā gaitā
skolas audzēkņi visas
divpadsmit iegādātās spēles
varēja izmēģināt pedagogu
vadībā. Pasākums noritēja ar
patiesu interesi - liela daļa
bērnu šādas spēles spēlēja
pirmoreiz. Arī turpmāk iegādātās
galda spēles Pededzes
pamatskolas darba laikā
ikvienam interesentam būs
pieejamas skolēnu atpūtas
telpā. Tāpat paredzēts periodiski
skolēnu starpā organizēt galda
spēļu turnīrus, pirmais no kuriem
varētu notikt jau mācību gada
pēdējā nedēļā maija beigās.
Par projekta atbalstīšanu
skolēnu, viņu vecāku, skolas
darbinieku un biedrības vārdā
paldies sakām Alūksnes un Apes
novada fondam, tā vadītājai
Dzintrai Zvejniecei un fonda
ziedotājiem!
Viesturs Zaķis,
projekta vadītājs

Var nodot
4 riepas gadā
Ikvienam Alūksnes
novada iedzīvotājam (fiziskām
personām), kam ir noslēgts
līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes
novadā, uzrādot līgumu
un personu apliecinošu
dokumentu, ir iespēja
nodot 4 riepas
gadā SIA “Pilsētvides serviss”

Tūrisma rallijs Alūksnē arī
šogad BŪS! Norises datums
ir pārcelts no 1. jūnija uz 17.
augustu. Aktuālo informāciju
publicēs www.visitaluksne.lv.
Alūksnes skatu tornis
Tempļakalnā no 27. aprīļa
apmeklētājiem ir atvērts katru
dienu no pulksten 11.00 līdz
19.00, izņemot pirmdienas, kad
tornis ir atvērts tikai grupām virs
5 personām, iepriekš piesakoties pa tālruņiem 29130280,
25442335.
Vasaras sezonu uzsākot, esiet
aktīvi un izbaudiet arī gleznaino
apvidu Veclaicenes apvidu,
izvēloties kādu no dabas vai
velo takām, vai vērojiet ainavu
no augšas, uzkāpjot Kornetu
vai Dēliņkalna skatu torņos, kas
apmeklētājiem ir atvērti visu
diennakti!

Biedrība “Pededzes
nākotne” līdztekus citām
aktivitātēm visu savu
pastāvēšanas laiku ir sniegusi
atbalstu skolas audzēkņu un
pedagogu ideju īstenošanā.
Arī 2018. gada nogalē
sadarbībā ar
Pededzes pamatskolas
pedagogiem un skolas
vecāku padomi biedrība
izstrādāja un īstenoja
projektu skolēnu brīvā laika
dažādošanai. Šobrīd projekts
“Lai spēlē liels un spēlē mazs
Pededzē!” ir noslēdzies, taču
tā galvenā auditorija Pededzes pamatskolas
skolēni - projekta gaitā
sarūpēto varēs izmantot
vēl ilgi.

4. maijā Alūksnes Bānīša
stacijā, svinot svētkus par godu
Latvijai, darbalaiks no 10.00
līdz 17.00. Ieejas biļetēm 50%
atlaide.
18. maijā no 19.00 līdz 00.00
Alūksnes Bānīša stacijā Muzeju nakts: radošā darbnīca “Piešķir
naktij krāsu”, izstāde “Stacijas
ziņojumu dēlis” un orientēšanās
spēle “Stacijas kvartāls zem
lupas”.
Ernsta Glika Bībeles muzeja
ekspozīcijā ir unikāla iespēja
iepazīties ar Bībeles ceļu, sākot

ar pašu pirmo E. Glika Alūksnē
tulkoto Bībeli.
Darba laiks: otrdiena - sestdiena
no pulksten 10.00 līdz 17.00,
svētdiena, pirmdiena – brīvs.
Ārpus darba laika muzeju
iespējams apmeklēt tikai pēc
iepriekšējas pieteikšanās.
Kontakttālruņi apmeklējumu
pieteikumiem: 25627589,
64323164.
Līva Šaicāne, Alūksnes Tūrisma
informācijas centra tūrisma
mārketinga un reklāmas
speciāliste

šķiroto atkritumu laukumā
Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē.
Atkritumu laukums ir
atvērts: pirmdienās no
10.00 līdz 18.00, trešdienās
no 11.00 līdz 19.00 un
sestdienās no 9.00 līdz 13.00.
Tālruņi informācijai +371
26622989; +371 64382838
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NOTEIKUMI Nr. 5/2019
SPĒKĀ no 04.05.2019.

Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Alūksnes novadā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
I. Vispārējie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu, kuras nav pievienotas
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, kontroles un
uzraudzības kārtību;
1.2. minimālo biežumu
notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.3. prasību minimumu
asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas
kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību, pašvaldības
kompetenci minētājā jomā;
1.7. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašnieku un valdītāju
pienākumus;
1.8. atbildību par saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt iedzīvotājiem
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu;
2.2. noteikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas (attīrīšanas,
savākšanas, transportēšanas,
uzraudzības un kontroles)
prasības, lai aizsargātu cilvēku
dzīvību un veselību, nodrošinātu
vides aizsardzību un dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. noteikt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas kārtību;
2.4. nodrošināt normatīvajos
aktos noteikto notekūdeņu
attīrīšanas un savākšanas prasību
ievērošanu.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām
personām Alūksnes pilsētā un
Alūksnes novada ciemos
(noteikti Alūksnes novada
pašvaldības 2015.gada
27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Alūksnes
novada teritorijas plānojums
2015.-2027. gadam,
Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā
daļa”), kuru īpašumā vai
valdījumā ir decentralizētās
kanalizācijas sistēmas, vai
kuri sniedz asenizatora
pakalpojumus.
II. Sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja
kompetence decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
uzskaites jomā
4. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši
līgumam, kas noslēgts ar
Alūksnes novada pašvaldību,
Alūksnes pilsētā un Alūksnes
novada ciemos, nodrošina:
4.1. decentralizēto kanalizācijas

sistēmu reģistra izveidošanu,
kontroli un uzturēšanu;
4.2. prasību ievērošanas
kontroli notekūdeņu un
nosēdumu savākšanā no
decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, to transportēšanā
un novadīšanā centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
4.3. decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežuma
kontroli;
4.4. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijas un
uzturēšanas prasību ievērošanas
kontroli;
4.5. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsekošanu;
4.6. informācijas sniegšanu
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašniekiem par šo noteikumu ievērošanu.
III. Minimālais biežums
notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai
no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām
5. Alūksnes pilsētā un Alūksnes
novada ciemos decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās uzkrātie
notekūdeņi un nosēdumi
ir jāizved uz sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām (NAI) vai sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja speciāli izveidotajām
notekūdeņu pieņemšanas vietām.
6. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs, ņemot
vērā īpašnieka vai valdītāja
iesniegto apliecinājumu
(3.pielikums) un šo noteikumu
7.punktu, nosaka nepieciešamo
krājrezervuāra izvešanas
biežumu.
7. Minimālais notekūdeņu
izvešanas biežums no
krājtvertnēm ir nosakāms
saskaņā ar formulu:
I=B/A, kur:
I - decentralizētās kanalizācijas
tvertnes izvešanas biežums
mēnesī (reizes), rezultātu
noapaļojot ar divām zīmēm
(vai vienai zīmei) aiz komata
uz leju, ja rezultāts mazāks par
1, ja rezultāts lielāks par 2, tad
veic noapaļošanu līdz veseliem
skaitļiem uz leju;
B - nekustamajā īpašumā vai
nekustamo īpašumu grupā esošo
personu kopējais ūdens patēriņš
mēnesī kubikmetros (m3);
A - decentralizētās kanalizācijas
tvertnes tilpums kubikmetros (m3).
Ja noteiktais minimālais
notekūdeņu izvešanas biežums (I)
ir mazāks par 1, tad krājtvertnē
uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi
jāizved retāk kā reizi mēnesī, un
nepieciešams aprēķināt minimālo
izvešanas reižu skaitu gadā (Ig)
saskaņā ar formulu:
Ig=MxI, kur
M – objekta izmantošanas
mēnešu skaits gadā, rezultātu
noapaļojot līdz veseliem skaitļiem

uz leju;
Zinot Ig un I, jānosaka Ib – viena
izvešanas reize mēnešos;
Ib – M/Ig, rezultātu noapaļojot,
ja nepieciešams, līdz vienai zīmei
aiz komata.
8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek
noteikts sekojoši:
8.1. Ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja nekustamajā
īpašumā tiek izmantoti
centralizētie ūdensapgādes
pakalpojumi, tad novadīto
notekūdeņu daudzumu pieņem
vienādu ar patērētā ūdens
daudzumu un to izvešanas
biežums ir nosakāms saskaņā
ar 7.punktā norādīto formulu,
ietverot faktiskos datus par
nekustamajā īpašumā
izlietotajiem ūdensapgādes
pakalpojumiem, ko ir fiksējis
ūdens patēriņa komercuzskaites
mēraparāts vai sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
piegādes līgumā noteikto ūdens
patēriņa normu komercuzskaitei, kas noteikta Alūksnes
novada pašvaldības 2017.gada
25.maija saistošajos noteikumos Nr.9/2017 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Alūksnes novada teritorijā”.
Notekūdeņu daudzuma uzskaitē
neieskaita izlietoto ūdens
daudzumu dārza vai piemājas
teritorijas laistīšanai, ja tā
apjoms ir noteikts ar šim
nolūkam speciāli ierīkotu ūdens
mēriekārtu.
8.2. Ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja nekustamajā
īpašumā tiek izmantota lokālā
ūdens iegūšanas iekārta, tā var
tikt aprīkota ar ūdens patēriņa
mēraparātu novadīto notekūdeņu
daudzuma noteikšanai, un
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas izvešanas biežums ir
nosakāms saskaņā ar 7.punktā
norādīto formulu, ietverot
faktiskos datus par nekustamajā
īpašumā izlietotajiem
ūdensapgādes pakalpojumiem,
ko ir fiksējis ūdens patēriņa
mērītājs. Ja to nav iespējams
ierīkot, tad notekūdeņu daudzumu nosaka, pieņemot, ka vienas
personas ūdens patēriņš ir 1m³/
mēnesī.
9. Minimālais notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežums no
septiķa ir 1 (viena) reize gadā.
10. Minimālais notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežums
no rūpnieciski izgatavotām
attīrīšanas iekārtām, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kuru kopējā jauda ir mazāka
par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms
ievērojot iekārtas ražotāja
izdoto tehnisko dokumentāciju
vai instrukcijas par šo iekārtu
ekspluatāciju,
vai atbilstoša komersanta
rakstveida atzinumu par iekārtas
ekspluatācijas nosacījumiem,

gadījumos, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja rīcībā nav
sākotnējās iekārtas tehniskās
dokumentācijas.
IV. Decentralizēto
kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība
11. Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs:
11.1. pārbaudīt decentralizēto
notekūdeņu pakalpojuma
saņemšanas apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību;
11.2. saskaņojot ar īpašnieku,
valdītāju, piekļūt decentralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tās
tehniskā nodrošinājuma un
apsaimniekošanas prasību
ievērošanas kontrolei;
11.3. pārbaudīt decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā
ietvertās informācijas atbilstību,
nepieciešamības gadījumā,
nodrošinot tās precizēšanu,
balstoties uz veiktajiem
pārbaudes rezultātiem;
11.4. pieprasīt atskaites par
izvesto notekūdeņu apjomu
no decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrā iekļautajiem
asenizatoriem.
12. Ja sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam radušās šaubas par
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas apsaimniekošanas
prasību ievērošanu un to
atbilstību normatīvo aktu
regulējumam, tam ir tiesības
rakstiski pieprasīt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
īpašniekam:
12.1. nodrošināt piekļuvi
decentralizētās kanalizācijas
sistēmai, tās darbības pārbaudei;
12.2. veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
ārpuskārtas tehnisko apkopi
pie atbilstoša komersanta, kas
specializējies šādu darbu izpildē
un iesniegt apliecinājumu par
iekārtas tehnisko stāvokli un
norādījumus tās turpmākai
ekspluatācijai;
12.3. veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzi.
Izdevumus, kas saistīti ar
decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu
paraugu analīzi, sedz:
12.3.1. sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē
netiek konstatētas vielas, kuras
norādītas pašvaldības saistošajos
noteikumos “Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību”
noteiktajām piesārņojošo vielu
pieļaujamām koncentrācijām
pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajā
kanalizācijas sistēmā
novadāmajos notekūdeņos;

12.3.2. decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
īpašnieks, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē
tiek konstatētas vielas, kuras
norādītas pašvaldības saistošajos
noteikumos “Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību”
noteiktajām piesārņojošo vielu
pieļaujamām koncentrācijām
pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajā
kanalizācijas sistēmā
novadāmajos notekūdeņos.
12.4. veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas pārbūvi
vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūvi vai
uzstādīšanu, lai novērstu videi
nodarāmo kaitējumu, vai risināt
jautājumu par pieslēgšanos
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
V. Prasību minimums
asenizatoriem
13. Decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus ir tiesīgs sniegt
asenizators, kurš atbilst šajos
noteikumos noteiktajām
prasībām un ir reģistrējies
Alūksnes novada pašvaldībā.
14. Prasību minimums
asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanas attaisnojošos
dokumentus - atbilstoši MK
noteikumos un šajos
noteikumos noteiktajām
prasībām un to izsniegšanu
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem vai
valdītājiem;
14.2. veikt Alūksnes pilsētā un
Alūksnes novada ciemos esošajās
decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un
nosēdumu apjoma uzskaiti;
14.3. pārvadāt decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savāktos
notekūdeņus ar šim nolūkam
paredzētu specializēto
transportlīdzekli;
14.4. noslēgt rakstveida līgumu
ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
(NAI) vai speciāli izveidotajām
notekūdeņu pieņemšanas vietu
īpašnieku par decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu un/vai nosēdumu
novadīšanu un attīrīšanu;
14.5. nodrošināt visu
nepieciešamo pasākumu un
darbību veikšanu, lai nepieļautu
centralizētās kanalizācijas
sistēmas aizsērējumu,
decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu
novadīšanas rezultātā;
14.6. nodrošināt visu
nepieciešamo pasākumu
un darbību veikšanu, lai
nepieļautu bīstamo atkritumu,
kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība
un prasības, nonākšanu
centralizētajos kanalizācijas

tīklos decentralizēto kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu novadīšanas
rezultātā;
14.7. līdz kārtējā gada
1.februārim iesniegt Alūksnes
novada pašvaldībā deklarāciju
par iepriekšējā gadā izvesto
notekūdeņu un nosēdumu
apjomu (1.pielikums).
VI. Asenizatoru reģistrācijas
kārtība
15. Papildus MK noteikumos noteiktajām reģistrācijas
prasībām, asenizators iesniedz
Alūksnes novada pašvaldībā
iesniegumu (2.pielikums), kuram
pievieno 16.punktā norādīto
rakstveida informāciju.
16. Reģistrācijas veikšanai,
iesniedzot attiecīgu dokumentu,
asenizatoram ir jāapliecina, ka:
16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai
pašpārvadājumus Latvijas
Republikas teritorijā, izņemot,
ja pakalpojums tiks sniegts
ar traktortehniku, izmantojot
asenizācijas mucu;
16.2. iesnieguma iesniegšanas
dienā asenizatoram Latvijā nav
nodokļu parādi, tai skaitā, valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
16.3. ir noslēgts līgums ar
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju par
notekūdeņu un nosēdumu
pieņemšanu.
17. Šo noteikumu 15.punktā
minēto reģistrācijas iesniegumu
asenizators var iesniegt:
17.1. personīgi Alūksnes novada
pašvaldībā;
17.2. pa pastu;
17.3. elektroniski normatīvajos
aktos par elektronisko
dokumentu noformēšanu
noteiktajā kārtībā.
18. Lai veiktu reģistrāciju,
Alūksnes novada pašvaldība
pārbauda iesniegto informāciju
un pārliecinās par:
18.1. Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem
asenizatora reģistrācijas
datiem, ja asenizators ir
juridiska persona;
18.2. Valsts ieņēmumu
dienesta publiskajā datu bāzē
reģistrētajiem datiem par
ienākuma nodokļa maksātājiem,
ja asenizators ir fiziska persona.
19. Asenizatoram ir tiesības
pašam iegūt un Alūksnes novada
pašvaldībai iesniegt šo noteikumu
18. punktā minēto informāciju
apliecinošus dokumentus.
20. Asenizatora reģistrācija
tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo
noteikumu prasības, iesniedzot
visus nepieciešamos dokumentus
un pēc to izvērtēšanas Alūksnes
novada pašvaldība ir atzinusi, ka
asenizators atbilst šajos
noteikumos izvirzītajām
prasībām.
21. Asenizatora iesniegums tiek
izskatīts 30 (trīsdesmit) dienu
laikā, no tā saņemšanas dienas.
Iesniegums tiek uzskatīts par
saņemtu ar brīdi, kad ir
iesniegti visi noteikumos norādītie
nepieciešamie dokumenti.
22. Alūksnes novada pašvaldība
trīs darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas, publicē
pašvaldības tīmekļa vietnē
informāciju par asenizatora
reģistrāciju, normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā vai reģistrācijas
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neveikšanas gadījumā, nosūta
rakstveida informāciju
asenizatoram par trūkumiem,
kas konstatēti reģistrācijas
iesnieguma izskatīšanas gaitā,
un to novēršanas termiņu.
Gadījumā, ja trūkumi netiek
novērsti norādītajā termiņā,
asenizatora reģistrācijas
iesniegums tiek uzskatīts par
neiesniegtu un saņemtie
dokumenti tiek atgriezti
asenizatoram.
23. Ja asenizatora darbībā
tiek konstatēti normatīvo
aktu pārkāpumi, kas skar
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas jomu, komerctiesību
jomu, profesionālās darbības
sfēru, finanšu saistību izpildi,
kravu autopārvadājumu jomu,
vides aizsardzības jomu, tiek
anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot
rakstveida paziņojumu asenizatoram, un tiek dzēstas par to
ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē.
Attiecīgajā gadījumā asenizatora
pienākums ir 3 (trīs) darba dienu
laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas iesniegt pašvaldībai MK
noteikumu 10.3. punktā
noteikto informāciju par periodu
līdz reģistrācijas anulēšanas
dienai.
24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt
reģistrācijas anulēšanas faktu, 15
darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Alūksnes
novada domei, kurā tiek norādīts
lūguma pamatojums un ziņas
par iesniegumā ietvertajiem
apgalvojumiem. Reģistrācijas
anulēšanas fakta apstrīdēšana
neaptur noteikumu 23.punktā
norādītā paziņojuma darbību
un neatbrīvo asenizatoru no šo
noteikumu 23.punktā paredzētās
informācijas iesniegšanas.
25. Ziņas par asenizatoru
pašvaldības tīmekļa vietnē tiek
atjaunotas, pamatojoties uz
Alūksnes novada domes lēmumu,
ar kuru atcelts reģistrācijas
anulēšanas fakts.
26. Gadījumā, ja asenizatora
reģistrācijas fakts ir anulēts,
balstoties uz apstiprinošu
informāciju, ka asenizatoram
ir apturēta vai anulēta kravas
autopārvadājumu veikšanas
licence Latvijas Republikas
administratīvajā teritorijā, ziņas
par asenizatora reģistrācijas faktu
tiek atjaunotas, pamatojoties
uz kompetentās valsts iestādes
lēmumu, kas izskata jautājumus
par kravas autopārvadājumu
licences un licences kartītes
darbības apturēšanu uz laiku vai
anulēšanu.
27. Ja decentralizētos
kanalizācijas pakalpojumus nodrošina sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs, par šo faktu reģistrā
tiek veikts atbilstošs ieraksts.

apliecinājumu, saskaņā ar šiem
noteikumiem pievienoto paraugu
(3.pielikums).
29. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas gadījumā vai, ja
ir notikušas izmaiņas ziņās par
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatāciju
(pārbūve, īpašumu pieslēgums
centralizētajai sadzīves
kanalizācijas sistēmai, tās
veida maiņa, izmaiņas plānoto
notekūdeņu novadīšanas apjomā,
izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā),
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašniekam vai
valdītājam nekavējoties, bet ne
vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā
pēc nekustamā īpašuma iegādes
vai izmaiņām par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
ekspluatāciju, jāiesniedz
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam
personiski, vai nosūtot pa pastu
vai elektroniski, ja tas sagatavots
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu
noformēšanu, šo noteikumu
28. punktā norādītais
apliecinājums.
VIII. Decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
īpašnieku un valdītāju
pienākumi
30. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmas īpašnieka vai valdītāja
pienākumi papildus MK
noteikumos noteiktajiem ir:
30.1. nodrošināt radīto
notekūdeņu uzkrāšanu un
regulāru izvešanu atbilstoši šo
noteikumu III.nodaļā
noteiktajam;
30.2. segt izmaksas, kas
saistītas ar notekūdeņu paraugu
analīzes veikšanu, ja uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē
tiek konstatētas vielas, kuras
neatbilst pašvaldības saistošajos

noteikumos par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtību
noteiktajām piesārņojošo
vielu koncentrācijām, pēc to
faktiskajām izmaksām, saskaņā
ar izrakstīto rēķinu;
30.3. saskaņā ar šo noteikumu
11.2.punktu, nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja pārstāvim
piekļuvi decentralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tās
tehniskā nodrošinājuma,
ekspluatācijas prasību
ievērošanas kontrolei un tās
darbības pārbaudei;
30.4. līdz kārtējā gada
1.aprīlim iesniegt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma

kopiju par veikto decentralizētās
kanalizācijas sistēmas tehnisko
apkopi, par tās tehnisko stāvokli
un turpmākajiem norādījumiem
tās ekspluatācijā, ja nekustamajā
īpašumā tiek ekspluatētas
rūpnieciski izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā
jauda ir mazāka par 5m3/
diennaktī;
30.5. uzrādīt sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas
pierādošo dokumentāciju.
IX. Atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu

1.pielikums
Alūksnes novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
Asenizatora deklarācija par _______ gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu
apjomu
1. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds
_______________________________________________________________
2. Transporta (automašīnas/traktora) reģistrācijas
Nr._________________________
3. Cisternas reģistrācijas Nr.____________________________________
Nr.p.k.

Precīza objekta
adrese

Izvešanas
reižu skaits
gadā

Izvestie
m³

Notekūdeņu
saņēmējs

Kopā:
Datums, vieta
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds _______________________________
(personiskais paraksts)

2.pielikums
Alūksnes novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
Alūksnes novada pašvaldībai
Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Alūksnes novada teritorijā
20__.gada ____.________________
__________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja, turpmāk – asenizatora, nosaukums)
Juridiskā adrese___________________________Reģ.Nr. ___________________________
Reģ.datums_____________________ Tel._________________E-pasts_________________
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Alūksnes novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā” lūdzu reģistrēt _________
____________________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēju
Alūksnes novada teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transporta līdzekļiem:
Nr.p.k.

Transportlīdzekļa
marka

Transportlīdzekļa
reģistrācijas
numurs

Transportlīdzekļa
tips,
A-autotransports,
T-Traktortehnika

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

Tvertnes
reģ.Nr. (ja
attiecināms
piem.
traktortehnikas
gadījumā)

Nomas
līguma
termiņš*

VII. Decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
reģistrācijas kārtība
28. Alūksnes pilsētas
un Alūksnes novada ciemos
esoša nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs, kura
īpašumā esošā decentralizētā
kanalizācijas sistēma nav
reģistrēta, iesniedz sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1. apliecināta līguma kopija ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas
vietu īpašnieku;
2. *apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav minēts kā
turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs ___________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

14.
31. Saistošo noteikumu
izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvos protokolus savas
kompetences robežās ir
tiesīgas Alūksnes novada
pašvaldības policijas
amatpersonas, balstoties uz
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja rakstveida atzinumu.
32. Par šo saistošo noteikumu
prasību neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu: fiziskām personām – līdz
350 EUR, juridiskām personām –
līdz 1400 EUR.
33. Administratīvos
protokolus izskata Alūksnes
novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
34. Administratīvais sods šo
saistošo noteikumu pārkāpēju
neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma
rezultātā nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas.
IX. Noslēguma jautājumi
35. Ja decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašnieks
vai valdītājs ekspluatē iekārtas un
sistēmas, kas neatbilst šajos noteikumos un Latvijas Republikas
normatīvajos aktos izvirzītajām
prasībām, decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašnieks
vai valdītājs nodrošina
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu atbilstību šo noteikumu
un Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām ne vēlāk kā līdz
2021.gada
31.decembrim.
36. Alūksnes pilsētā un Alūksnes
novada ciemā esošā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs
līdz 2021.gada 1.jūlijam iesniedz
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam
pirmreizējo decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumu
(3.pielikums).
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
Nr. 5/2019 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas
un uzskaites kārtību Alūksnes
novadā”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas organizēšana savā
administratīvajā teritorijā.

Alūksnes Novada Vēstis
Saistošie noteikumi nepieciešami,
lai noteiktu decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību un
nepārtrauktību, uzlabotu vides
situāciju un dabas resursu
racionālu izmantošanu.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti
saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu,
piekto daļu, Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” 6.punktu.
Saistošo noteikumu izdošanas
mērķis ir noteikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas, uzraudzības
un kontroles prasības, lai
aizsargātu cilvēku dzīvību un
veselību, nodrošinātu vides
aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetā
kārtējam gadam tiek iekļauti
finanšu līdzekļi sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam reģistra izveidei
un uzturēšanai, decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, kuras
nav pievienotas sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, kontrolei un
uzraudzībai.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekts uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
5.1.Jaunas institūcijas netiks
radītas un esošo institūciju
funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā persona
var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs.
5.3.Normatīvais akts tiks
publicēts laikrakstā „Alūksnes
Novada Vēstis” un Alūksnes
novada pašvaldības mājaslapā
internetā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā konsultācijas ar
privātpersonām nav notikušas.
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3.pielikums
Alūksnes novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums
1.Objekta adrese

__________________________________________________

2.Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits

____________

3.Objektā faktiski dzīvojošo skaits

____________

4.Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir
□ nav
4.1.Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) vidējais ūdens patēriņš mēnesī _______m³
4.2.Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu apjoms mēnesī ______ m³
Ja ūdens netiek izmantots laistīšanai, tad esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo
notekūdeņu apjomu gadā.
5.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atbilstošo atzīmēt):
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir
mazāka par 5 m3/diennaktī;
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas
sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš
izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
□ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits _________________________________________
(Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)
6.Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums:
□ < 3m³
□ 3 līdz 5 m³
□ 5 līdz 10 m³
□ > 10 m³
8.Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk kā 1x gadā
8.1.Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
9.Vai plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem?
□ jā
(atbildiet uz 11. jautājumu)
□ nē
□ nav iespējams pieslēgties
10.Kad plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem?
□ 2019.gada laikā
□ līdz 2021.gadam
□ līdz 2023.gadam
Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs
__________________________________
(vārds, uzvārds, personiskais paraksts)

Saistošie noteikumi sagatavoti,
ņemot vērā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus pašvaldībām

saistošo noteikumu izstrādei
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas jomā.
Saistošo noteikumu izstrādē

piedalījušies sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja pārstāvji.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā
Sporta pasākumi
9. maijā 16.30-18.30
Alūksnes muižas parkā pie peldvietas “Vējiņš” skriešanas seriāla
„Alūksnes pavasaris” 5. kārta.
12. maijā 10.00 Pilssalas
stadionā sacensības minifutbolā
“Pavasara kausa” izcīņa.
14. maijā 16.00-19.00 Rezakas
apkārtnē orientēšanās seriāls
“Horizonts” 6. kārta.
16. maijā 16.30-18.30 pie
Tempļakalna skriešanas seriāla
“Alūksnes pavasaris” 6. kārta.
19. maijā 12.00 “Mežiniekos”
VIVUS MTB velo maratons.
21. maijā 16.00-19.00
Lūkumieša ezera apkārtnē
orientēšanās seriāla “Horizonts”
7. kārta.
23. maijā 16.30-18.30 Alūksnes
muižas parkā pie Putnu paviljona “Alūksnes

pavasaris” 7. kārta.
25. maijā 11.00
Pilssalas stadionā vieglatlētikas
sacensības “Alūksnes kausi”.
Alūksnē
18. maijā no 19.00 līdz 00.00
Alūksnes Bānīša stacijā Muzeju
nakts: radošā darbnīca “Piešķir
naktij krāsu”, izstāde “Stacijas
ziņojumu dēlis” un orientēšanās
spēle “Stacijas kvartāls zem lupas”.
29. maijā 11.00 Helēnas un
Alsviķu ielas krustojumā
Alūksnes atbrīvošanas 100.
gadskārtas piemiņas brīdis “Kopā
izcīnījām brīvību”.
Alūksnes Kultūras centrā
3. maijā 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā grupas
“Baritoni” tūres koncerts. Īpašie
viesi – duets “Signe un Jānis”,

Didzis Melderis, “Radio Trio”. Ieeja:
12,00 līdz 20,00 EUR.
4. maijā 13.00 Alūksnes
Kultūras centrā Latvijas
Republikas Neatkarības
atjaunošanas un Alūksnes novada
desmitgades svinības: Alūksnes
novada pašvaldības Pagodinājumu
kultūrā, izglītībā, sportā un
uzņēmējdarbībā pasniegšanas
ceremonija; deju koncertuzvedums
“Kopīga ieelpa”. Ieeja: bez maksas.
4. maijā 15.00-18.00 pie
Alūksnes Kultūras centra
Baltā galdauta svētku pikniks:
Alūksnes novada senie danči
kopā ar novada deju kolektīviem
un Rīgas muzikālo apvienību
“Dzilna”, mūsdienu danči kopā
ar grupu “Kruīzs”, pagastu un
pilsētas sadraudzība pie kopīgi
klātā baltā saimes galda, radošas
aktivitātes bērniem, ģimenēm,

bufete ar launaga piedāvājumu.
Aicinām ņemt līdzi savai labsajūtai
nepieciešamo – pledus, uzkodas, jo
piknika atmosfēra būs tik laba, cik
labu paši to radīsim!
11. maijā 11.00 Alūksnes
Kultūras centrā pavasara un
Māmiņdienas koncerts/konkurss
“Cālis 2019”. Ieeja: bez maksas.
16. maijā 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā Jauniešu
iniciatīvas grupas GHETTO GAMES
veidotā filma par ielu basketbolu
“No Ghetto līdz olimpiādei”. Ieeja:
2,50 EUR.
19. maijā 17.00 Alūksnes
Kultūras centrā Latvijas
Nacionālā teātra viesizrāde
“Mežainis”. Ieeja: 12,00 EUR.
Alūksnes muzejā
Alūksnes mākslinieku kopizstāde
2019 “Dvēseles spogulis”.

Turpinot tradīciju, ik gadu Alūksnes
muzejā skatāmi vietējo mākslinieku
un radošu personību darbi.
Mārtiņa Belicka velosipēdu
privātkolekcijas izstāde.
Izstādē būs aplūkojami
10 oriģinālvelosipēdi un tikpat velosipēdu, kuri gaida savu
restaurāciju.
Tālavas taurētājs. Induļa Purena
mākslas darbs, kas ilgus gadus
atradās Alūksnes rajona Kultūras
namā. Mākslas darbs aplūkojams
Alūksnes muzeja sezonas izstāžu
zālē – Ledus pagrabs.
Ceļojošā izstāde “No miesta līdz
pilsētai”. Izstāde apmeklētājiem
ļaus izzināt Alūksnes vēsturi no
19. gadsimta beigām, kad tā vēl
bija miests Krievijas impērijas
sastāvā līdz pilsētas tiesību
iegūšanas brīdim 1920. gada
2. janvārim.

03.05.2019.

15.

Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā
Digitāla izstāde “100 vēsturiski
mirkļi Alūksnē”. Izstāde
ļauj ieskatīties un saprast, kā
vēsturiskās norises ietekmējušas un
mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu,
vēstot par norisēm dažādās dzīves
jomās laika posmā no 1918. līdz
2017. gadam.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcijas izstāde “19. gs. muižkungu
guļamistaba”.
Janas Rāgas fotogrāfiju izstāde
“Cits iesākums un atvērti horizonti”.
Izstādē apskatāmas fotogrāfijas,
kuras parāda tikai nelielu ieskatu no fotogrāfes aizraušanās.
Fotogrāfijās var redzēt gan
arhitektūru, gan ainavas, kuras
skatītājam rada īpašu noskaņu un
sajūtas. Izstāde skatāma līdz
7. maijam.
Tematiskā izstāde
“No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu
miniatūras”.
Izstādi veido 120 lelles latviešu
tautu tērpos, kurus pagājušā
gadsimta astoņdesmitajos un
deviņdesmitajos gados darinājusi
trimdā ASV dzīvojusi novadniece
Austra Linde (dz. Ķauķis).
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un
arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu
mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārajā režīmā cietušo
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
Pasākumi
10. maijā 16.00 Alūksnes
mākslinieku kopizstādes “Dvēseles
spogulis” atklāšana.
18. maijā Muzeju nakts
“VARONĪBAS NAKTS PIE
BARONA – PRĀTS, SPĒKS,
VEIKLĪBA”.
21. maijā 10.00 Alūksnes novada
muzeju un vēstures krātuvju
2018. gada pētniecisko darbu
prezentācija.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Tava
roka sniedz spēku, noglāstot
mūs…” Mātes diena (02.-31.05.
abonementā), “Puķu nosaukumi
uz grāmatu vākiem” (02.-31.05.
abonementā), “Latviešu literatūras
gada balva 2018 - laureāti un
nominanti ” (02.-31.05. lasītavā),
“Gaisā smaržo pēc vasaras
piedzīvojuma” (02.- 31.05. bērnu
literatūras nodaļā);
Pasākumi, izstādes:
03.-31.05. Alūksnieša Māra
Šļivkas foto izstāde (bērnu
literatūras nodaļā),
09.-31.05. Foto izstāde “Alūksne
Eiropas mozaīkā” (lasītavā),
09.05. Atvērto durvju diena Eiropas diena “Izzini Eiropu!” (EDIC
Gulbenē Alūksnes informācijas
punkts),
09.05. plkst. 10.00 “Pa Koko un
Riko piedzīvojumu takām” tikšanās
ar bērnu grāmatu autori Eviju
Gulbi (bērnu literatūras nodaļā,
atbalsta VKKF) (laiks tiks precizēts),
10.05. plkst. 14.00 Māmiņdienas
dzejas lasījumi (bērnu literatūras
nodaļā),
15.05. Spēļu diena (bērnu
literatūras nodaļā),
23.05. plkst. 14.00 Erudītu
klubiņš “Zemūdens pasaule”
(bērnu literatūras nodaļā),
27.05. Jauno grāmatu diena
(bibliotēkā).
Alsviķu pagastā
11. maijā 19.00 Alsviķu
kultūras namā A. Zariņas un
Kriminālās ekselences fonda
radošās komandas jaundarbs –
filma “Blakus” (galvenajā lomā
novadniece Anta Aizupe).
Ieeja: 2 EUR.
15. maijā 10.00 Alsviķu
kultūras namā senioru kopas
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
30. maijā 15.00 Strautiņos pie
bijušā pagastnama ēkas svinīgs
piemiņas plāksnes atklāšanas
pasākums.

1. jūnijā 16.00 Alsviķu kultūras
namā Bērnu svētki “Ceļojums
ar gaisa balonu” – bērnu vokālo
ansambļu un solistu koncerts;
jautrās aktivitātes un diskoballīte.
Ieeja: bez maksas.
1. jūnijā 22.00 Alsviķu vasaras
brīvdabas estrādē zaļumballe ar
grupu “Putukvass”. Līdzi var ņemt
“groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ir trejādi cilvēki: Vieni,
kas rada un veido notikumus.
Otrie, kas vēro visu, kas notiek.
Trešie ir tādi, kas vaicā kā pēkšņi
atmodušies: Kas notika? “juristam, rakstniekam,
sabiedriskam darbiniekam
Andrim Grūtupam - 70,
rakstniekam Jānim Klīdzējam 105, rakstniekam Vilim
Lācim - 115, dzejniecei, tulkotājai
Mārai Cielēnai - 65; tematiskās
izstādes: Eiropas diena, Mātes diena “Tavas rokas vēju glāsta, Tavas
rokas sauli nes, Nav par tavām
rokām labām Siltākas uz pasaules;
“Ciklā Alūksnes novadam 10 –
“Alsviķu pagasts fotoattēlos”;
8. maijā 9.00 senioru grupas “Par
prieku sev un citiem” tikšanās.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstāde: “Cik neizsakāmi labi ir
sajust rītu un būt pasaules vidū…”
- rakstniekiem Jānim Klīdzējam –
105, Vilim Lācim – 115, dzejniecei,
tulkotājai Mārai Cielēnai – 65;
tematiskā izstāde “Mātes tēls
literatūrā”; pasākums “Čaklāko
skolēnu lasītāju apbalvošana.
Annas pagastā
3. maijā 11.00 Annas bibliotēkā
pasākums “Annas pagasts 10
gadus Alūksnes novadā” – kopīgas
dziesmas, sarunas un cienasts.
Annas bibliotēkā izstādes: Annas pagasts 10 gadus Alūksnes
novadā; Ernsta Glika devums
Alūksnes novadam: mācītājam,
literātam E. Glikam - 365; sarunas
ar Māti dzejā.
Ilzenes pagastā
4. maijā iespēja apmeklēt
pasākumus Alūksnes Kultūras
centrā: 13.00 pašvaldības apbalvojumu pasniegšana; novada deju
kolektīvu koncerts “Kopīga ieelpa”,
no 15.00 piedalīties Baltā galdauta
svētku piknikā. Izbraukšana 12.00.
18. maijā 12.00 SKIM centrā
“Dailes” projekta “Iedvesmai un izaugsmei būt!” kārtējā
nodarbība Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu,
Kalncempju jauniešiem – koučs.
Nodarbību vada Žanna Maksimova.
26. maijā 11.00, atzīmējot novadnieka, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja dibinātāja
Viktora Ķirpa jubileju, aicinām
piedalīties foto izstādes atklāšanā
V. Ķirpa Ates muzejā, pēc tam
piemiņas brīdis Zeltiņu kapsētā
un piemiņas vietā Ilzenes pagasta
“Riekstiņos”.
Ilzenes bibliotēkā tematiskā
izstāde “Goda prāts, darba tikums,
cilvēkmīlestība” (V. Ķirpam - 90),
bērnu literatūras izstāde “Pa īstam
un pa jokam” (M. Cielēnai - 65),
literatūras izstāde: “Pārcelties
iztēles pasaulē” (A. Konanam Doilam - 160); 24. maijā pārgājiens
uz novadnieka V. Ķirpa piemiņas
zīmi Ilzenē.
Jaunannas pagastā
11. maijā 15.00 Jaunannas
Zaķusalā sportiskas aktivitātes
ar Intaru Dambi (lietus gadījumā
tautas namā).
12. maijā 14.00 Jaunannas tautas namā Māmiņu dienai veltīts
pasākums: Annas kultūras nama
jauktais vokālais ansamblis “Tik un
tā” ar I. Kalniņa dziesmu programmu “Mēs satiksimies iekšup
vīdamies” un Jaunannas bērnu
teātris “EJam” ar izrādi “Rūķītis
Mūrķītis un atbildība”.
29. maijā 14.30 Jaunannas tautas namā Jaunannas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu koncerts
“Iegriežam vasaras virpuli”.
Jaunannas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Dzīvīte, dzīvīte šūpojos
tevī” rakstniekam Jānim Klīdzējam
- 105, “Pie mums ir brīnum
labi” dzejniecei, tulkotājai Mārai
Cielēnai - 65.

Jaunalūksnes pagastā
No 2. līdz 31. maijam Kolberģa
tautas nama foajē Mālupes
rokdarbu pulciņa “Annele” darināto
musturdeķu izstāde “Raibu raibā
pasaulīte”.
22. maijā senioru Pavasara
ekskursija uz Rīgu (VEF Kultūras
pils un VEF vēstures muzejs, Rīgas
Latviešu biedrības nams, Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs,
LU rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētava “Babīte”,
atpūtas komplekss “Rāmkalni”.
Informācija un pieteikšanās līdz
17. maijam pa tālruni 25775584.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes: ““Cilvēka
bērna” radītājam Jānim Klīdzējam
— 105”, “Dieva dārzā daudz ir
ziedu, Pacel acis - visi mirdz, Tomēr
skaistākais no visiem Mātes siltā,
mīļā sirds” (12.05. - Mātes diena);
“Pasaku karaliene bez mežģīņu
aubes” (bērnu grāmatu autorei
Mārai Cielēnai - 65)”; literatūras
izstāžu cikla “Iepazīsim dažādu
valstu literatūru” 5. izstāde igauņu un lietuviešu literatūra;
projekta “Mūsu mazā bibliotēka”
6. grāmatas “Sniegbaltais un
ogļmelnais” lasīšanas pasākums
kopā ar PII “Pūcīte” bērniem.
Bejas novadpētniecības centrā
18. maijā no 12.00 līdz 17.00
Muzeju diena –
nakts, tēma “Varonība”; pastāvīgās
ekspozīcijas: Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 1945. gadam,
Jaunalūksnes pagasta vēsture
pēckara periodā
1945.-1988. gadā; Nacionālo
partizānu kustība Jaunalūksnes
pagastā 1945.-1953. gadā.
Jaunlaicenes pagastā
25. maijā 22.30 Jaunlaicenes estrādē vasaras sezonas
atklāšanas balle kopā ar grupu
“IVARMĪNS” no Varakļāniem.
Ieeja: 3,00 EUR.
31. maijā 20.00 Opekalna
baznīcā klasiskās un garīgās
mūzikas koncerts “Ticība”.
Uzstāsies Veclaicenes vokālie
ansambļi, Ziemera sieviešu
koris “Elisa”, viesi no Stokholmas
(Zviedrija).
Jaunlaicenes pagasta
bibliotēkā literatūras izstādes:
“Cilvēka bērns”/ Jānim Klīdzējam
- 105, “Mērnieku laiki”/ Reinim
Kaudzītei – 180, “Pa īstam un pa
jokam”/ Mārai Cielēnai - 65.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”;
no 18. maija izstāde “Daudz
zābaku pa manu zemi staigā” - par
cilvēku dzīvi pasaules notikumu
virpulī no 1940. līdz 1960. gadam
un izstāde, kas veltīta Latvijas
Neatkarības kara kaujām Jaunlaicenes pusē; pagalma izstāde
pēc pieprasījuma “Malēnieša
raksturs jeb ak prieks, ak lustes,
ak borģele”; pastaigas stāstnieka
pavadībā pa Dēliņkalnu un
Jaunlaicenes muižu; izglītojošās
nodarbības: “Dārgumu meklēšana”
ar Jaunlaicenes muižas iepazīšanu
un apslēpto dārgumu meklēšanu,
“Mana Latvija” ar iespēju pārbaudīt
savas zināšanas par mūsu Latviju, latviešu tautu un tās folkloru,
“Malēniešu vārdu spēle” u.c.;
18. maijā 19.00-24.00 Muzeju
nakts pasākums “Ar varonību
kabatā”.
Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
Līdz 11. maijam Gulbenes Tautas
lietišķās mākslas studijas “Sagša”
rokdarbu un tekstilizstrādājumu
izstāde “Ritēja saulīte pa zemes
virsu”, izstāde “Kolhoziem – 70”.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Zeltiņu
vēstures krātuvi, Alūksnes muzeju
un Kalncempju iedzīvotājiem,
18. maijā Muzeju nakts: moto
– “Drosme - uzvaras sākums”
(Plutarhs);
26. maijā 11.00 muzeja
dibinātājam Viktoram Ķirpam
veltītās foto izstādes atklāšana;
izzinošas ekskursijas un izglītojošās
programmas ar līdzdarbošanos
visām vecuma grupām (iepriekš
piesakoties):

“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm
un medu pirmsskolas 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,
“No linu pogaļas līdz kreklam”
– stāsts par linu audzēšanu un
apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos,
“No aitas sprogas līdz vilnas zeķei”
- iepazīstina ar vilnas apstrādes
procesu pēc nocirpšanas un vilnas
izmazgāšanas, dodot iespēju praktiski izmēģināt vilnas plucināšanu,
sukāšanu, vērpšanu, dzijas
šķeterēšanu un adīšanu,
“Koka pārvērtības” – izzinoša un
aktīva programma par dažādu
koku pielietojumu sadzīvē un
attēlojumu folklorā,
kāzu programma “Darbi lauku
sētā” – atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā
dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā
literatūras izstāde jubilāram rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105.
Liepnas pagastā
11. maijā 19.00 Liepnas tautas
namā jau 20. reizi apkārtējo
pagastu vokālo ansambļu
sadziedāšanās koncerts “Tu tikai
dziedi”, pēc koncerta ballīte ar DJ
Lauri.
Liepnas pagasta bibliotēkā
7. maijā radošā meistardarbnīca
“No sirds!” skolas vecuma
bērniem. Gatavosim dāvanas
savām māmiņām; 2.-31. maijā
literatūras izstāde “Vai tu zini - kas
ir ģimene?” (Ģimenes dienai);
2.-13. maijā tematiskā izstāde
veltīta Mātes dienai “Ak, māt, Tev
manā sirdī liela vieta!” /E. Zālīte/.
Malienas pagastā
8. maijā 13.00 Malienas
tautas namā Malienas pamatskolas skolēnu koncerts “Es savai
māmiņai”.
12. maijā 18.00 Malienas
tautas namā Bejas amatierteātra
izrāde B. Jukņeviča “Ziediņš gatves
galā”. Ieeja: 1,50 EUR.
15. maijā 10.00 Malienas
tautas namā klaunu šova “Oki
– Doki” izklaidējoša cirka programma. Ieeja: 1,50 EUR.
Mālupes pagastā
18. maijā 19.00 Mālupes
brīvdabas estrādē sezonas
atklāšanas koncerts “Ievziedu
laikā”, 22.00 zaļumballe kopā ar
grupu “Kamēr jauni”.
1. jūnijā 18.00 Mālupes
brīvdabas estrādē starpnovadu
līnijdeju sadancis “Gribu kā bērns
vēl just”.
Mālupes pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde “Sējas laiks
– svarīgākais veiksmīgai ražas
izaudzēšanai”, tematiskā izstāde
“Ceļā uz pavasari” – pavasara
ziedu izstāde.
Mārkalnes pagastā
21. maijā 11.00 Mārkalnes tautas namā senioru pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
jaunākās literatūras izstāde “Izlasi!
Nenožēlosi!”, 9. maijs - Eiropas
eksāmena diena, Birutas Ronkas
kartiņu izstāde “Ziedi māmiņām!”
Mārkalnes Sabiedrības centrā.
Pededzes pagastā
8. maijā Pededzē II Pasaules
kara upuru piemiņas diena, ziedu
nolikšana.
10. maijā 13.00 Pededzes tautas namā Pededzes pamatskolas
skolēnu koncerts māmiņām.
Pededzes bibliotēkā 2. maijā
11.00 Mātes dienai veltīta ziedu
kompozīcija “Skaistākos ziedus no
sirds es Tev noliku, Māt”;
3. maijā 9.00 literatūras izstāde
“Mēs spējam šo zemi ierīkot tik
labi kā savas mājas. Bet jādara tas
mums ir pašiem” (Rainis), veltīta
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas
dienai; 9. maijā 11.00 Mātes

dienai veltīts pasākums “Lai tev
liktenis atļauj arvien vēl ziedošai
justies”; 9. maijā 14.00 “Latvija
Eiropā” 15. viktorīna ar vecāko
klašu skolēniem “Zini vai mini”;
10. maijā 9.00 Mātes dienai
veltīta grāmatu izstāde “Vai tu
atrodi tos skaistos vārdus…”;
15. maijā 13.00 Jauno grāmatu
klāsts “Šajā pasaulē ir jāsmaida”;
16. maijā 9.00 tematiskā izstāde
“Šai brīdī vēlos augstāk rokas
pacelt un pretī pavasarim skriet”,
pavasari sagaidot.
Veclaicenes pagastā
5. maijā 16.00 Veclaicenes tautas namā 4. maija Baltā galdauta
svētki “No visas sirds”, piedalīsies
jauktie vokālie ansambļi no Veclaicenes, Kubuliem, Valmieras,
Lejasciema.
10. maijā 18.00 Veclaicenes
tautas namā “Radošo darbnīcu
BUMS” kopā ar floristi Dinu Semjonovu.
11. maijā 18.00 Veclaicenes
tautas namā līnijdeju kolektīvu
sadancis “Lustīgs šur, lustīgs tur”
(sadancos kolektīvi no Latvijas un
Igaunijas).
18. maijā 13.00-16.00 Veclaicenes vēstures krātuvē Muzeju
diena “Mežs – sargātājs” - par
drosmi, uzticēšanos, skarbumu
un cilvēcību nacionālo partizānu
gaitās Veclaicenē.
18. maijā 15.00 Veclaicenes
pagastā pārgājiens “Atklājot savu
pagastu”.
24. maijā 18.00 Veclaicenes
tautas namā “Radošo darbnīcu
BUMS” kopā ar floristi Dinu Semjonovu.
Veclaicenes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Alūksnes novadam 10”, “Gribējās saullēkta” Jānim
Klīdzējam – 105, “Pie mums ir
brīnum labi” Mārai Cielēnai – 65.
Zeltiņu pagastā
18. maijā Zeltiņos “Skolas
kalnā” Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla pasākums
ikvienam “Mizojam, ka prieks”
1. posms. Reģistrēšanās no
10.00-10.45, starts 11.30 Skolas
kalnā pie Sarkanā Krusta Zeltiņu
nodaļas.
Zeltiņu vēstures krātuvē:
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku istaba”,
“Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu
zvaigzne” (veltīta Edgaram
Liepiņam), ekskursijas par padomju
armijas raķešu bāzes darbību
Zeltiņos.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Latgales dvēseles
tulkotājs” (Jānim Klīdzējam –
105), “Es savā sirdī mīlestību
nesu” (Mātes dienai), “Pie mums
ir brīnum labi” (Mārai Cielēnai
– 60), “Grāmatu sērijai “Lata
romāns – 20””; 15. maijā 14.00
Mīklu minētāju tikšanās “Zini. Mini.
Uzzini!”.
Ziemera pagastā
5. maijā 22.00 Māriņkalna tautas namā atpūtas vakars kopā ar
grupu “Rolise”. Ieeja: 3,00 EUR.
11. maijā 19.00 Māriņkalna
tautas namā “Danču vakars tautiešiem”. Jestra danču
mūzika folkloras kopas “Ore”
izpildījumā, jautra sadancošana
brīvā atmosfērā. Deju pauzēs pagurušie varēs atjaunot spēkus
ar kādu uzkodu, bet slāpstošie
veldzēties ar siltu tēju vai
atspirdzinošu ūdeni.
Ieeja: 1,50 EUR.
29. maijā 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes
“Māte ir saknes – tautai, dvēselei,
mājai” - 12. maijs – Mātes diena,
“Tas lielais guvums nāk arī caur
maziem darbiem” - rakstniekam R.
Kaudzītem – 180, “Laiks, kad sākas
rosība dārzā”, “Bērnu/Jauniešu
un Vecāku žūrija – 2019”, Jauno
grāmatu kolekcija; pasākumi:
“Jau pienenēs saulīte smaida”
(bibliotekārā stunda pirmskolas
grupiņai), Jauno grāmatu apskats
(bibliotekārā stunda 3. klasei).
Apkopojusi: Evita Aploka

16.

Alūksnes Novada Vēstis

03.05.2019.

2019. gada 18. maija Muzeju dienas
un Muzeju nakts norises Alūksnes novadā

Muzeju nakts akcijas moto: TĀLAVAS TAURĒTĀJS
Alūksnes muzejs
“VARONĪBAS NAKTS PIE
BARONA – PRĀTS, SPĒKS,
VEIKLĪBA”
19.00 Mārtiņa Belicka velosipēdu
kolekcijas izstādes “Ne tikai
Ērenpreiss” atklāšana Apaļajā tornī
19.30 Baronīgais velorallijs
“VARONĪGAIS BARONS” pa
Alūksnes Muižas parku
20.30 Marienburgas ļaužu spēka
un veiklības pārbaude vēstures un
rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys”
no Ropažiem vadībā Alūksnes
Jaunās pils pagalmā
21.00 Oluksnas Tālavas taurētāja
izrādīšana Ledus pagrabā
Vakara gaitā aktivitāte muzejā
“Meklē un atrodi 10 varoņstāstus”.
Alūksnes Bānīša stacija
19.00-24.00 Ekspozīcijas
apmeklējums “Alūksnes Bānīša
stacija”
Izstāde “Stacijas ziņojumu dēlis”
uz šķūņa sienas Radošā darbnīca

“Piešķir naktij krāsu!”
Orientēšanas spēle “Stacijas
kvartāls zem lupas”.
Dr. A. Misiņa medicīnas
vēstures muzejs
“Alūksnes mediķi - Tālavas
taurētāji”
Muzeju nakts ietvaros
no 19.00 līdz 22.00
iepazīstināsim ar tiem mediķiem,
kam izcelsme un darbība saistīta ar
Alūksni un kuri nesuši
Alūksnes vārdu tālu pasaulē.
Iesvētīsim un izmēģināsim jaunas
puzzles un minēsim krustvārdu
mīklas.
Ernsta Glika Bībeles muzejs
Muzeju nakts aktivitāšu ietvaros
stāstīsim par mācītāja Ernsta Glika
darbību Alūksnē un viņa devumu
izglītībai. Akcentēsim, ka pirmajai,
latviešu valodā tulkotajai Bībelei
šogad 325 gadi. Muzejs atvērts
apmeklētājiem no 19.00 līdz 22.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas muzejs
Muzeju nakts aktivitāšu ietvaros
būs atvērts apmeklētājiem no
18.00 līdz 21.00.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejs
“Drosme - uzvaras sākums”
(Plutarhs)
19.00-24.00 Apmeklētāju
sagaidīšana
19.30-20.30 Izstādes “Skolas
Kalncempjos” atklāšana
20.30-22.00 Mākslinieces
Rudītes Liepiņas radošā darbnīca
Mākslinieces Zandas
Liedskalniņas radošā darbnīca
“Glītrakstīšana”
Foto orientēšanās lauku sētā
“Izkulšanās no RIJAS”
20.30; 21.30 Animācijas filma
“Tālavas taurētājs” Saimes mājā
19.00-24.00 Atvērto durvju diena
krātuvē un veselības uzlabošana
aptiekas stūrītī ēkā “Laidars”

Izstādes “Skolas Kalncempjos”
apskate
Laimes rats ekspozīcijā
“Kalncempju vēstures lappuses”

pēckara periodā 1945.-1988. gadā;
Nacionālo partizānu kustība
Jaunalūksnes pagastā 1945.1953. gadā.

Jaunlaicenes muižas
muzejs
“Ar varonību kabatā”
19.00-24.00 Digitālā izstāde
“Alūksnes puses varoņi”
Varoņu meklēšana parkā ar
orientēšanās elementiem
Aktivitāte “Tavu traku taurēšanu”
Būs apskatāma arī izstāde “Daudz
zābaku pa manu zemi staigā” un
ekspozīcija par brīvības kara cīņu
norisi mūspusē.

Zeltiņu vēstures krātuve
12.00-17.00 Zeltiņu vēstures
krātuvē MUZEJU DIENA
“Latvijas sardzē šodien un vakar” ceļojums laikā; uzzināsim, ko
zinām un ko nezinām par Alūksnes
novadu; acumēra un
reakcijas pārbaude.

Bejas novadpētniecības centrs
12.00-17.00 Muzeju diena – nakts,
tēma “Laikmetu varoņi”: tiks celti
godā laikmetu varoņi, izdzīvoti
varoņstāsti; pastāvīgās
ekspozīcijas: Jaunalūksnes
pagasta vēsture līdz 1945. gadam,
Jaunalūksnes pagasta vēsture

Veclaicenes vēstures krātuve
13.00-16.00 Veclaicenes vēstures
krātuvē Muzeju diena “Mežs – sargātājs” - par drosmi, uzticēšanos,
skarbumu un cilvēcību nacionālo
partizānu gaitās Veclaicenē.
Pededzes tautas nams
Ekspozīcija “Pededzes senā
sadzīve” atvērta būs no 20.00
līdz 22.00.

