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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Aicinām svinēt Lāčplēša dienu kopā
11. novembrī Alūksnē
un vairākos novada
pagastos svinēs Lāčplēša
dienu, godinot Latvijas
Neatkarības karā kritušos
karavīrus un Latvijas valsts
aizstāvjus. Jaunajā mastā
laukumā pie pašvaldības
administratīvās ēkas, Dārza
ielā 11, Alūksnē šajā dienā
svinīgi pacels Latvijas
karogu.
Aicinām ikvienu Alūksnes
novada iedzīvotāju svinēt
Lāčplēša dienu, kopā ar
ģimeni apmeklējot svētku
norises. Lāčplēša dienai veltītie
pasākumi sāksies pulksten
13.30 Alūksnes Lielajos kapos, kad Alūksnes novada
pašvaldības, Kājnieku skolas,
Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona un skolu pārstāvji
noliks ziedus pie Lāčplēša Kara
ordeņa karavīru atdusas vietām
Alūksnes Lielajos kapos.
Pulksten 14.00 plānots
piemiņas brīdis pie Baltā Krusta
Alūksnes Lielajos kapos. Par
svinīgo goda sardzi rūpēsies
Alūksnes novada jaunsargi.
Pulksten 16.00 sāksies
Lāčplēša dienai veltīts ekumenisks dievkalpojums Alūksnes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Pulksten 17.30 aicinām
visus pulcēties uz piemiņas
brīdi laukumā pie pašvaldības
administratīvās ēkas, Dārza ielā
11. Šajā pasākumā pirmo reizi
jaunajā mastā svinīgi pacels Latvijas karogu. Pasākuma rīkotāji
būs sarūpējuši lāpas, kuras varēs
saņemt pie administratīvās ēkas,

Izmaiņas
pašvaldības
administrācijas
un Alūksnes
Kultūras
centra darbā
12. novembrī
12. novembrī Alūksnes
Kultūras centrā notiks
Ministru kabineta
izbraukuma sēde un
Ministru kabineta balvas
pasniegšanas ceremonija
un koncerts.

Aicinām ģimenes, iestāžu, uzņēmumu kolektīvus pievienoties kopīgām Lāčplēša dienas svinībām Alūksnē,
kur jaunajā mastā pie pašvaldības administratīvās ēkas pirmo reizi pacels Latvijas karogu
taču tos, kuriem mājās ir savas
lāpas, aicinām tās ņemt līdzi.
Pulksten 18.00, pēc svētku
pasākuma, aicinām skolu
kolektīvus, ģimenes, ikvienu
iedzīvotāju kopā ar karavīriem
turpināt kopīgo lāpu gājienu
gar Alūksnes Jauno pili līdz
pat 7. Siguldas Kājnieku
pulka piemineklim, kur
pulksten 18.30 notiks svētbrīdis,
pieminot Brīvības cīņās kritušos
pulka karavīrus. Šīs dienas
noslēgumā jaunie novada
jaunsargi dos svinīgo solījumu

pie 7. Siguldas kājnieku pulka
pieminekļa.
Lūdzam ikvienu svētku
dalībnieku parūpēties par
siltu, laikapstākļiem piemērotu
apģērbu un apaviem, lai varētu
netraucēti baudīt Lāčplēša
dienas norises. Ja tomēr svētku
pasākumos kāda iemesla
dēļ nevarat piedalīties, tad
aicinām 11. novembra vakarā
savu mājokļu logos, ievērojot
ugunsdrošību, aizdegt
svecītes – par Latvijas brīvības
cīnītājiem, par mūsu Latviju!

Lāčplēša dienas pasākumu
nodrošināšanai 11. novembrī
jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem. Satiksme
būs slēgta Dārzā ielā, posmā
no Helēnas ielas līdz Tirgotāju
ielai, un Latgales ielā, posmā no
Dārza ielas līdz Uzvaras ielai,
no pulksten 16.30 līdz pulksten
18.30. Tāpat satiksme būs slēgta
Baznīcas ielā no pulksten 15.00
līdz pulksten 17.00.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sakarā ar minētajiem
pasākumiem 12. novembrī
Alūksnes novada
pašvaldības Kanceleja,
kas sakarā ar pašvaldības
administratīvās ēkas pārbūvi
šobrīd atrodas Alūksnes
Kultūras centra telpās,
apmeklētājiem
būs atvērta tikai līdz
pulksten 12.00. Savukārt
Alūksnes Kultūras centra
kase šajā dienā būs
slēgta.
Uzaicinātajām personām,
apmeklējot sēdi un balvas
pasniegšanas pasākumu,
autotransportu lūdzam
novietot Skolas ielas
stāvlaukumā.

Latvijas dzimšanas dienā
pasniegs “Sudraba zīli” piecās nominācijās
18. novembrī pulksten 15.00
aicinām ikvienu uz Alūksnes
Kultūras centru, lai svinētu
Latvijas 101. dzimšanas dienu
svētku pasākumā “Es
Latvijai”. Pasākumā pasniegs
Alūksnes novada augstāko
apbalvojumu “Sudraba
zīle”, par muzikālo sveicienu
rūpēsies Zemessardzes
51. kājnieku bataljona vīru
ansamblis “Dobeles zemessargi”. Pasākumu vadīs Valters Krauze. Ieeja pasākumā
ir bez maksas.
Šis būs desmitais gads, kopš
Alūksnes novada pašvaldība
valsts svētku pasākumā novembrī
pasniedz augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle”. Šogad
apbalvojums nonāks pie īpašiem
Alūksnes novada cilvēkiem
piecās nominācijās. Jubilejas
gadā pašvaldība aizsāk jaunu
tradīciju, kopā ar apbalvojumu
tā saņēmējiem pasniegt arī
naudas balvu 500 eiro apmērā
(pirms nodokļu nomaksas).
Nominācijā “Kultūra”
apbalvojumu par mūža
ieguldījumu kultūrā saņems

ilggadēja deju pedagoģe Brigita
Bijone, kuras mūža darbs bijis
saistīts ar latviešu tautas dejas
mācīšanu maziem un lieliem
dejotājiem, tautas dejas attīstību
un saglabāšanu novadā. Ilgus
gadus skolotāja vadījusi skolēnu
deju kolektīvus Liepnā, būdama
augsti profesionāla, prasīga un
stingra pedagoģe. Zināšanas
pilnveidojot, skolotāja vairākkārt
piedalījusies arī jaunrades deju
konkursos. Aizejot pelnītā atpūtā,
viņa nevarēja aizmirst sava mūža
lielāko aizraušanos – deju un
izveidoja senioru dāmu deju
grupu, ko vadīja 15 gadus.
Nominācijā “Medicīna”

“Sudraba zīli” šogad saņems
savas nozares profesionālis,
kura ieguldījums ir nozīmīgs
medicīnisko pakalpojumu kvalitātes
līmeņa paaugstināšanai novadā
- Alūksnes slimnīcas ārsts
traumatologs ortopēds Leonīds
Perevertailo. Ar savu darbu
un attieksmi pret pacientiem un
kolēģiem viņš izpelnījies cieņu
un atzinību kolēģu un pacientu vidū. Regulāri papildinot
zināšanas un paaugstinot ārsta
kvalifikāciju, iegūtās zināšanas
ārsts ieviesis praksē Alūksnes
slimnīcā, pielietojot jaunākās
ārstēšanas, diagnostikas un
operāciju veikšanas metodes, tā
uzlabojot iedzīvotājiem sniegtos
ārstniecības pakalpojumus.
Nominācijā
“Tautsaimniecība” apbalvojums nonāks pie jaunanniešu
Valentīnas, Ivitas, Ritvara,
Baibas, Kaspara un Mairitas
Gustu ģimenes. Gustu ģimenes
uzņēmumu - veikalus un
kafejnīcu “Gustiņš”, kafejnīcu
“Pajumte” un uzņēmumu ražoto
pārtikas produkciju pazīst daudzi,
un ar apbalvojumu ir novērtēts
viņu aktīvais ģimeniskais

veikums, mūsdienīgi attīstot
un pilnveidojot uzņēmumus
un dodot darba vietas novada
iedzīvotājiem. Šī draudzīgā,
saliedētā un aktīvā ģimene, kura
jau vairākus gadus attīsta savu
uzņēmējdarbību Jaunannas
pagastā un novadā,
pilnveidojas, meklējot
jaunas iespējas un paplašinot
uzņēmumu produktu
daudzveidību.
Nominācijā “Izglītība”
apbalvojumu par mūža
ieguldījumu izglītības nozarē
pasniegs ilggadējai logopēdei
un pedagogu arodbiedrības
vadītājai Laimai Aigarei,
novērtējot viņas devumu
profesijā un novada
pedagogu izaugsmes
veicināšanā. Novadā būs
reti cilvēki, kas paši un kuru
mazbērni mācījušies Alūksnes
skolās, nezinās Laimu – viņa
ir palīdzējusi ne vienam vien
saprast un tikt galā ar skaņu
izrunu, iemācīties lasīt, iekļauties
skolas vidē. Logopēdes darbā
viņa vienmēr pratusi rast
saikni un pieeju bērniem.
Ilgstoši Laima veica arī Latvijas

izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības Alūksnes un
Apes novadu priekšsēdētājas
pienākumus, sniedzot atbalstu,
padomu un palīdzību
pedagogiem.
Nominācijā “Mecenāts”
apbalvojumu saņems jauns un
atsaucīgs alūksnietis Kristaps
Kaulakans par nesavtīgu
atbalstu labdarībai un
sabiedriskām aktivitātēm.
Kristapam piemīt labsirdība un
dāsnums - jau vairākus
gadus viņš atbalsta labdarības
aktivitātes Alūksnes novadā,
gan ar regulāriem
ziedojumiem, gan savus
darinātos koka suvenīrus dāvinot
citiem ziedotājiem un labdarības
pasākumu atbalstītājiem. Viņš
palīdz dzīvnieku mājai “Astes un
Ūsas”, kā ziedotājs un atbalstītājs
iesaistījies daudzos Alūksnes un
Apes novada fonda organizētajos
labdarības pasākumos.
Aicinām iedzīvotājus kopā svinēt
Latvijas 101. dzimšanas dienu
un sveikt apbalvojuma “Sudraba
zīle” saņēmējus!
Evita Aploka

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Būs izmaiņas
skaidras
naudas
norēķinos
Plānots, ka no
2020. gada 1. janvāra
valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā administratīvajā ēkā
Dārza ielā 11, Alūksnē
būs pieejami pašvaldības
kases pakalpojumi, kur
varēs norēķināties par
pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, samaksāt
nodevas un nekustamā
īpašuma nodokli. Pagastu
pārvaldēs, sākot ar
2020. gada 1. janvāri,
nebūs iespējams veikt rēķinu
un nekustama īpašuma
nodokļa paziņojumu
apmaksu skaidrā naudā.

Alūksnes
invalīdu
biedrība aicina
uz 30. gadskārtas svinībām
Šā gada 26. novembrī
Alūksnes Kultūras centrā
atzīmēsim Alūksnes invalīdu
biedrības 30. gadskārtu.
Biedrības biedri aicināti
pieteikt savu līdzdalību
pasākumā līdz š. g.
20. novembrim biedrībā
vai pa tālruni 28324273.

Dārza ielā un telpās
Dārza ielā 8

Mājražotāju un
amatnieku

TIRDZIŅŠ
23. NOVEMBRĪ

plkst. 9.00 - 14.00
Pieteikšanās līdz 17.11.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
13. novembrī 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
19. novembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde
21. novembrī 10.00
Domes sēde
28. novembrī 10.00
Sēdes notiek
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

06.11.2019.

Domes 31. oktobra sēdē
Alūksnes novada
domes 31. oktobra sēdē
piedalījās 11 deputāti
un izskatīja 45 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- atsavināt, ieguldot
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja SIA “RŪPE”
pamatkapitālā, Alūksnes
novada pašvaldības nekustamos
īpašumus - attīrīšanas ierīces
Ilzenes pagastā (sastāv no
zemes vienības 6967 m2
platībā un uz tās esošām
inženierbūvēm), kā arī
pašvaldības nekustamo
īpašumu - ūdenstorni muižā,
Ilzenes pagastā (zemes vienība
1610 m2 platībā un uz tās esoša
inženierbūve);
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 03.09.2010.
lēmumā Nr. 529 “Par Alūksnes
novada pašvaldības autonomās
funkcijas – ūdensapgādes un
kanalizācijas komunālo
pakalpojumu sniegšanas
organizācijas – deleģēšanu
sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “RŪPE”. Lēmums
papildināts ar vairākiem
pašvaldības nekustamiem
īpašumiem, kuri ietilpst
centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas
sastāvā, kas atsavināmi, ieguldot
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja SIA “RŪPE”
pamatkapitālā. Šie īpašumi ir:
attīrīšanas iekārtas (zemes
vienība 2959 m2 platībā un uz
tās esoša būve) un ūdenstornis
Mālupes pagastā (zemes vienība
6642 m2 platībā un uz tās esoša
būve, un zemes vienība 444 m2
platībā un uz tās esoša būve),
un Bērzu kalns Ziemera pagastā
(zemes vienība 3200 m2 platībā
un uz tās esoša inženierbūve);
- piešķirt līdzfinansējumu
855,61 EUR no pašvaldības
budžeta līdzekļiem Opekalna
evaņģēliski luteriskās draudzes
projekta “Opekalna ev. lut.
draudzes Kapukalna kapsētas
digitalizācija un teritorijas
uzturēšanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde” īstenošanai,
kas atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansētās Latvijas Lauku
attīstības programmas ietvaros;
- likvidēt Annas pagasta
pārvaldes struktūrvienību
“Annas feldšeru-vecmāšu
punkts” un Mālupes pagasta
struktūrvienību “Mālupes
feldšerpunkts”, likvidāciju
pabeidzot līdz 29. novembrim.
Abos pagastos feldšeru punktus
likvidē, jo nebija iespējams atrast
darbinieku vakantajām ārsta
palīga (feldšera) amata vietām;
- dome apstiprināja virkni
pašvaldības saistošo noteikumu,
kuros paredzētais administratīvās
atbildības naudas soda apmērs
tiek saskaņots ar Administratīvās
atbildības likumu, kas stāsies
spēkā no 1. janvāra. Saskaņā
ar likumu naudas soda apmēru
izteiks naudas soda vienībās.
Dome apstiprināja saistošos

noteikumus Nr. 15/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2017. gada
23. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3/2017 “Par
reklāmas izvietošanu Alūksnes
novadā”, Nr. 16/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2017. gada
28. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 19/2017
“Alūksnes novada teritorijas, ēku/
būvju un apstādījumu kopšanas
un uzturēšanas saistošie
noteikumi””, Nr. 17/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2015. gada
29. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 21/2015 “Par
kārtību, kādā izvietojamas un
noformējamas ielu nosaukuma
plāksnes, ēku numura
(nosaukuma) zīmes Alūksnes
novadā””, Nr. 18/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2019. gada
28. marta saistošajos
noteikumos Nr. 5/2019 “Par
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Alūksnes
novadā””, Nr. 19/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2017. gada
25.maija saistošajos
noteikumos Nr. 9/2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Alūksnes
novada teritorijā””, Nr. 20/2019
“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””, Nr. 21/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2011. gada 24. marta
saistošajos noteikumos
Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību
publiskās vietās Alūksnes
novadā””, Nr. 22/2019
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2018. gada
27. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 13/2018 “Par
Alūksnes novada pašvaldības
nodevām””, Nr. 23/2019 “Par
augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Alūksnes novadā”,
Nr. 24/2019 “Grozījumi Alūksnes
novada domes 2018. gada
26. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7/2018 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā””;
- izveidot pašvaldības komisiju
“Medību koordinācijas komisija”
sešu locekļu sastāvā, komisijas
darbības termiņš – 4 gadi. Ievēlēt
par komisijas priekšsēdētāju
Alūksnes novada domes
deputātu Laimoni Sīpolu,
komisijas locekļus Valsts meža
dienesta Ziemeļaustrumu
virsmežniecības Bejas nodaļas
vecāko mežzini Andri Mičuli,
Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes
Lauku reģistra daļas vadītāju
Ilgoni Losānu, mednieku
formējumu pārstāvi Arturu Upīti,
novada lauksaimnieku pārstāvi
Mārtiņu Augstkalnieti, mežu

īpašnieku pārstāvi Āri Kreici;
- ievēlēt Āri Kreici par
Apstādījumu aizsardzības
komisijas locekli;
- izskatot Īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļu
05.09.2019. iesniegumu,
atbrīvot no komisijas locekļa
amata Viktoriju Avotu, Māru
Kovaļenko, Inesi Randu, Sanitu
Ribaku;
- apstiprināt Īpašumu
atsavināšanas komisijas
nolikumu;
- iecelt par Īpašumu
atsavināšanas komisijas
locekļiem Agnesi Forsteri, Ievu
Silbaumu, Ievu Bolovņikovu,
Ināru Kapulinsku;
- atļaut iepriekš minētajās
komisijās ievēlētajām personām
savienot valsts amatpersonas
pienākumus pašvaldības
patstāvīgajās komisijās ar citiem
viņu amata pienākumiem Ilgonim Losānam, Andrim
Mičulim, Ārim Kreicim, Ievai
Bolovņikovai, Agnesei Forsterei,
Ievai Silbaumai, Inārai
Kapulinskai, Arturam Upītim;
- par Alūksnes novada
bāriņtiesas locekli no 2019. gada
1. novembra uz pieciem gadiem
ievēlēt Allu Orehovu;
- izdarīt Alūksnes novada
pašvaldības nolikumā Nr. 3/2013
“Par Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumiem”
grozījumu, kas nosaka, ka kopā
ar Alūksnes novada pašvaldības
augstāko apbalvojumu “Sudraba
zīle” var tikt pasniegta arī naudas
balva;
- izdarīt Alūksnes novada
pašvaldības nolikumā Nr.
13/2013 “Par Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumu Gada
balva “Zelta bite”” grozījumus,
apbalvojuma pretendentu
pieteikumu iesniegšanas
termiņu pārceļot no oktobra uz
martu, un pieteikumu
izvērtēšanas termiņu pārceļot
no 15. novembra uz
10. aprīli;

aprēķina, ņemot vērā valstī
noteikto bāzes mēnešalgas
apmēru, reizinot to ar
pašvaldības noteikumos “Par
atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā” noteiktu koeficientu.
Lai minēto amatpersonu atlīdzība
2019. gadā saglabātos
2018. gada līmenī, dome
pieņēma lēmumu samazināt
noteikumos paredzētos
koeficientus. Lēmums stāsies
spēkā 2020. gada 1. janvārī;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 31.01.2019.
lēmumā Nr. 15 “Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes
novada pašvaldībā”, ar
1. novembri Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes amata vienībai – medicīnas māsa
noteikt summēto darba laiku,
likvidēt vienu amata vienību –
aprūpētājs, izveidot vienu
amata vienību – dežurants, ar
1. decembri Alūksnes novada
pašvaldības Administrācijai
amata vienībai – lietvedības
sekretārs amata nosaukumu
aizstāt ar “klientu apkalpošanas
speciālists – arhīvists”,
amata vienībai – lietvedis amata
nosaukumu aizstāt ar “klientu
apkalpošanas speciālists”, amata
vienībām - finanšu nodaļas
vadītājs un kultūras un sporta
nodaļas vadītājs mainīt amata
saimi un amatalgas grupu;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 25/2019 “Par
grozījumiem Alūksnes novada
domes 2019. gada
25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7/2019 “Par Alūksnes
novada pašvaldības budžetu
2019. gadam””;
- noteikt pašvaldības dzīvokļiem
Apes ielā 4k-2-41 un Apes ielā
6-33, Alūksnē, Alūksnes novadā
speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu;
- nodot divstāvu dzīvojamās
ēkas ar astoņiem dzīvokļu
īpašumiem un zemes gabala
304 m² platībā “Liepna 4”,
Liepnas pagastā, pārvaldīšanas
tiesības ar dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai;

- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 27.08.2015.
lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes
Kultūras centra maksas
pakalpojumiem”, papildinot
ieejas maksu cenrādi ar ieejas
maksu amatierteātra izrādei
5,00 EUR un kinofilmas
demonstrēšanai 5,00 EUR;

- izdalīt no atsavināšanas
procesā iegūtajiem līdzekļiem
finansējumu 4 971,00 EUR vētras
postījumu likvidēšanai –
pašvaldības nekustamā īpašuma
Veclaicenes pagasta pārvaldes
ēkas “Vaiņagos”, Veclaicenes
pagastā, jumta seguma pagaidu
atjaunošanai;

- piešķirt finansējumu Sociālo
lietu pārvaldes garāžas jumta un
pārseguma nomaiņai 5648 EUR;

- atcelt 2019. gada
26. septembra Alūksnes novada
domes lēmumu Nr. 286 “Par
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja atvaļinājumu”.

- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 28.11.2013.
noteikumos Nr.3/2013 “Par
atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”. Minētie grozījumi
saistīti ar pašvaldības vadības –
domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieku, domes
deputātu, kā arī pašvaldības
pastāvīgo komisiju atlīdzību.
Alūksnes novada pašvaldības
vadības un komisiju atlīdzību

Pilnībā ar domes lēmumiem var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

Atgādinājums – jāveic nekustamā
īpašuma nodokļa kārtējais maksājums
Atgādinām, ka līdz
2019. gada 15. novembrim
veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums.
Saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma
nodokli”, nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi veicami
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk
kā 1. aprīlī, 15. maijā,
15. augustā un 15. novembrī
- vienas ceturtdaļas apmērā
no nodokļa gada summas
vai arī reizi gadā - avansa
veidā līdz 1. aprīlim.
Nomaksāt NĪN iespējams
Latvijas Pastā, internetbankā,
portālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv. Veicot maksājumu
internetbankā, būtiski ir
pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Pārskaitījums
veicams uz kādu no tiem
pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā

maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv Abos portālos
pieejami pašvaldību banku
konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā
informācija maksājuma
veikšanai. Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams
veikt nomaksu arī par citas
fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt
laikus, jo saskaņā ar likumu
par laikā neveiktu maksājumu
tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas. Lai
nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa apmaksas termiņu,
portālā www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv iespējams
pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS)
par NĪN apmaksas termiņa

tuvošanos. Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.
Aicinām nodokļu maksātājus
izmantot iespēju saņemt
maksāšanas paziņojumu uz
e-pasta adresi. Pieteikties
elektroniskajam maksāšanas
paziņojumam iespējams portālos
www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv vai aizpildītu
iesniegumu adresējot
pašvaldībai.
Alūksnes novada pašvaldība
atgādina, ka saskaņā ar
normatīviem aktiem nodokļa
maksātāju pienākums ir pašiem
savlaicīgi interesēties par NĪN
nodokļa apmēru un to, vai
nodoklis ir nomaksāts pilnā
apmērā. Jautājumus par NĪN
nomaksu var precizēt, zvanot
nekustamā īpašuma nodokļa
administratoriem pa tālruņiem
64381497 vai 25778897.

Apmeklētāju pieņemšana novembrī
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 4. novembrī 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 4. novembrī 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 4. novembrī 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
4. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 8. un 22. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī
Deputāts
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06.11.2019.

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

08.11.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS

22.11.2019.

15.00-16.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE

20.11.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA

25.11.2019.

11.00-12.00

Alūksnes slimnīcas
administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE

28.11.2019.

13.00-14.00

Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskolā

Modris LAZDEKALNS

19.11.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS

28.11.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS

13.11.2019.

12.00-13.00

Malienas pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

22.11.2019.

14.00-15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

19.11.2019.

16.00-17.00

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

Jānis ZELTIŅŠ

26.11.2019.

9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE

13.11.2019.

11.00-12.00

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

Būtiskas izmaiņas
Latgales, Kanaviņu
un Uzvaras ielu krustojumā
Īstenojot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda
projektu “Alūksnes pilsētas
rūpnieciskās apbūves
teritorijas attīstība otrā
kārta”, ir mainīta Latgales,
Kanaviņu un Uzvaras ielu
krustojuma konfigurācija un
arī galvenā ceļa virziens –
galvenais ceļš šobrīd
noteikts maršrutā UzvarasLatgales iela. Aicinām
autovadītājus pievērst
uzmanību un ievērot
izvietotās satiksmes
organizācijas zīmes.
Minētā krustojuma rekonstrukcijas būvniecības iecerei
2012. gadā Ceļu satiksmes
drošības direkcija ir sniegusi
Ceļu drošības audita atzinumu.
Tajā teikts, ka drošu satiksmes

organizāciju visiem ceļa
lietotājiem ar iepriekšējo krustojuma ģeometriju nav iespējams
nodrošināt, tādēļ nepieciešams
to vienkāršot. Auditā norādīts,
ka, veidojot četru ielu krustojumu, kāds tas šobrīd ir pārbūvēts,
par galveno ceļu būtu nosakāms
maģistrālās ielas maršruts no
Latgales uz Uzvaras ielu.
Pēc būvdarbu pabeigšanas
paredzēts izvietot STOP zīmi
uz atstarojošas pamatnes
pirms Kanaviņu ielas krustojuma
ar Uzvaras ielu virzienā no
Alūksnes novada vidusskolas.
Krustojumu veidojošajā ielās
pirms krustojuma būs arī zīme 30 km/h. Darbi objektā vēl nav
pabeigti, taču galvenais ceļš jau
mainīts, lai radinātu
autovadītājus pie jaunās
satiksmes organizācijas.

Konceptuāli atbalsta
priekšlikumu par
nobrauktuves izveidi
Alūksnes novada dome
oktobrī Tautsaimniecības
komitejā un 31. oktobra
domes sēdē izskatīja
jautājumu par uzņēmēja,
SIA “KR 5”, iesniegumu par
nobrauktuves izveidi no
nekustamā īpašuma Pils ielā
72 uz Ojāra Vācieša ielu,
Alūksnē.
Minētais jautājums ir saistīts
ar uzņēmēja vēlmi attīstīt un
pārbūvēt autoostas ēku un
sakārtot tai piegulošo teritoriju. Lai rekonstrukcija būtu
veiksmīga, iecerēts nobrauktuvi
no teritorijas veidot uz Ojāra
Vācieša ielu, netraucējot transporta kustību Pils kā tranzīta ielā.
Neapbūvētā zemes vienība
Ojāra Vācieša ielā 8A, pa kuru
tiktu izveidota nobrauktuve, pieder Alūksnes novada pašvaldībai.
Domes sēdē deputāti nolēma

konceptuāli atbalstīt teritorijas
Pils ielā 72, Alūksnē, attīstītāja
priekšlikumu nobrauktuves
izveidošanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošā,
neapbūvētā zemes vienības
Ojāra Vācieša ielā 8A, Alūksnē,
daļā.
Pēc šī lēmuma pašvaldība izdos
tehniskos noteikumus, kuros
paredzēs nosacījumus tehnisko
dokumentu izstrādei. Teritorijas
attīstītājs kopā ar pašvaldības
ainavu arhitektu jau ir apsekojis
zemes vienību, pa kuru varētu
tikt izbūvēta nobrauktuve, ainavu
arhitekts ir norādījis, kuri koki
saglabājami un kā teritorija veidojama, lai pēc iespējas mazāk
būtu skarta zaļā teritorija.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs “Toreiz un tagad”
par godu Alūksnes simtgadei
Alūksnes Tūrisma
informācijas centrā,
Pils ielā 25A, jau novembrī
būs nopērkami divu veidu
kalendāri ar Alūksnes
attēliem 2020. gadam.
Sienas kalendārs ar alūksniešu
un pilsētas viesu iecienītākajām
apskates vietām - šoreiz
sajūtās un noskaņās, kas tapis
sadarbībā ar pilsētas fotogrāfiem
un atbalstītājiem. Savukārt,
Alūksnes simtgadei par godu,
izveidots vēsturisks galda
kalendārs “Toreiz un tagad”,
kurā būs atspoguļotas ainavas un sadzīves ainas no simts
gadus veciem notikumiem un to
attēlojums mūsdienās. Vēršam
uzmanību, ka kalendāri tiks
drukāti ierobežotā tirāžā, tādēļ
aicinām nekavēties, ja plānojat
ar šādu kalendāru iepriecināt
kādu tuvu cilvēku.

Disku golfs aktīviem cilvēkiem
Atgādinām, ka aktīvākiem
atpūtas brīžiem sporta centrā

“Mežinieki” ir labiekārtots
disku golfa laukums ar
deviņiem disku ķērājgroziem.
Izmantojiet iespēju kopā ar
ģimeni pavadīt laiku svaigā
gaisā un attīstīt sacensības
garu! Disku golfa šķīvīšus
bez maksas ir iespējams
saņemt Alūksnes Tūrisma
informācijas centrā tā
darba laikā.

Aicina tūrisma
uzņēmējus
Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs,
gatavojot piedāvājumus un
informatīvos materiālus
jaunajai tūrisma sezonai,
aicina! Vietējie uzņēmēji, kas ar
savu darbību un pakalpojumiem
tūrisma jomā plāno iesaistīties,
bet nav iekļauti mūsu mājas lapā
www.visitaluksne.lv, tiek aicināti
informāciju un trīs līdz sešas
kvalitatīvas fotogrāfijas sūtīt uz
tic@aluksne.lv.
Turpinājums 11. lappusē
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Ozolu ielā
pabeigta laivu
nolaišanas vietas
uzlabošana

Ozolu ielā, pie Alūksnes
ezera šī gada vasarā veikta
laivu nolaišanas vietas
uzlabošana. Tas noticis ar
Latvijas vides aizsardzības
fonda finansiālu atbalstu
projekta “Laivu nolaišanas
vietas uzlabošana Alūksnes
ezerā” ietvaros.
Ar mērķi nodrošināt ērtu laivu
nolaišanu ūdenstilpē un drošu
iekāpšanu un izkāpšanu no
laivām, izbūvēta laipa un laivu
nolaišanas platforma. Veicamajos darbos ietilpa dzelzsbetona
plātņu ieklāšana kanāla dziļākajā
pusē, savukārt laipas izbūvē
izmantota metāla konstrukcija ar
dziļās impregnācijas koka klāju,
pamatos izmantojot cinkotus
metāla skrūvpāļus. Pieguļošajā

teritorijā izveidoti piebraucamie
ceļi no blietētas dolomītšķembu
klātnes, kā arī sakopta ezera
piekraste – novākts un izlīdzināts
krasta joslas apaugums,
izlīdzināta augsnes virskārta un
ieklāts daudzgadīgais zālājs.
Satiksmes regulēšanai izvietotas
norādījuma zīmes, bet atpūtas
iespējām uzstādīti divi atpūtas
soliņi un atkritumu urna. Tie pēc
dizaina izvēlēti tādi paši kā citās
atpūtas vietās ap Alūksnes ezeru.
Kristīne Lāce,
projekta vadītāja

Projekta vadītāja bija
Iveta Baltā-Vanaga. Projekta
ietvaros aktīvās atpūtas vietā
Jaunannas Zaķusalā
atjaunots iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas aktivitātēm un
rekreācijas vajadzībām nozīmīgs
objekts – šūpoles. Vecās šūpoles
savu laiku bija nokalpojušas,
to izmantošana vairs nebija
droša, tāpēc bija nepieciešama
to atjaunošana. Projekta
īstenošanai saņemts finansējums
no Alūksnes un Apes novada
fonda 470,00 EUR apmērā, kurš
izlietots šūpoļu atjaunošanai
vajadzīgo kokmateriālu,
stiprinājumu, antiseptiskā
līdzekļa un citu materiālu
iegādei, kas nepieciešami šūpoļu

Zeltiņos realizēts projekts plūdu
apdraudējuma mazināšanai
Noslēgusies projekta
Nr. 1-08/302/2018 “Plūdu
apdraudējuma riska
samazināšana Zeltiņu
pagastā” realizācija Zeltiņu
pagastā.
Projekta laikā organizētas četras
talkas ar vietējo iedzīvotāju
piedalīšanos Melnupes attīrīšanai
no koku sanesumiem un bebru
aizsprostiem. 2018. gadā talkas
notika 18. augustā, 8. septembrī,
12. oktobrī un viena talka
2019. gada 13. septembrī. Kopā
no sakritušajiem kokiem un koku
sanesumiem, bebru aizsprostiem
talcinieki ir attīrījuši apmēram
3 km garu upes posmu saskaņā
ar projekta darba uzdevumā
noteikto. Projekta ietvaros bija
paredzēts organizēt ne mazāk kā
trīs talkas projekta īstenošanas
gaitā.
Projekta realizācijas laikā
sagatavots Dabas aizsardzības
pārvaldes eksperta atzinums
par aizsargājamiem biotopiem
Melnupē 3 km garumā, projekta
realizācijas vietā.
Par projekta līdzekļiem iegādāts
motorzāģis Husqvarna 545 un
krūmgriezis Husqvarna 336 FR.
Šie darba rīki būs nepieciešami,
lai veiktu sasniegto rezultātu
uzturēšanu projekta uzraudzības
periodā turpmākajos piecos
gados.
Sagatavota tehniskā
dokumentācija dūņu un sanesumu tīrīšanai pašvaldības
nekustamajos īpašumos
“Melnupes” un “Tērces”. Lai
aprēķinātu veicamo darbu

apjomus, tika veikta dūņu slāņa
biezuma mērīšana ar ģeoradaru.
Būvprojekta sagatavošanu veica
SIA “Inženieru birojs
“PROFECTO””, pamatojoties
uz veikto tirgus izpēti.
Melnupes tīrīšanas darbu veicējs
tika noskaidrots iepirkumu
procedūras rezultātā. Uz darbu
veikšanu pieteicās tikai viens
pretendents SIA “Piekrastei.
lv”. Kopējās izmaksas Melnupes
tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes”
un “Tērces”, pamatojoties uz
noslēgto iepirkuma līgumu, bija
43 956,07 EUR. Septembra vidū
pabeigta dūņu un sanesumu
tīrīšana minētajos pašvaldības
nekustamajos īpašumos atbilstoši
tehniskajā dokumentācijā
noteiktajām prasībām.
Projekta “Plūdu apdraudējuma
riska samazināšana Zeltiņu
pagastā” kopējās izmaksas ir
51 274 EUR, no kurām 70%

sastāda Valsts reģionālās
attīstības aģentūras finansējums
un 30% Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu atbalsta Valsts
reģionālās attīstības aģentūras
Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācija un Alūksnes
novada pašvaldība.
Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu
pārvalžu teritorijas attīstības
speciāliste

Būs jaunas šūpoles rotaļu laukumā
Alūksnē

Jaunannā
atjaunotas
šūpoles
Neformālā iedzīvotāju
iniciatīvas grupa
“Jaunannas pagasta
attīstībai” un biedrība
“Interešu centrs
“Jaunanna”” realizēja
Alūksnes un Apes novada
fonda 15. projektu konkursā
“Atbalsts iedzīvotāju
iniciatīvām” atbalstīto
projektu “Šūpoļu
atjaunošana Jaunannas
Zaķusalā”.
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montāžai un uzstādīšanai.
Šūpoļu koka detaļu izgatavošanu
un to montāžu profesionāli veica
SIA “RP Koka projekti”. Projekta
realizācijā ļoti aktīvi un atsaucīgi
iesaistījās dažādu paaudžu kopienas iedzīvotāji – pavasarī tika
sarīkota iedzīvotāju talka, kuras
laikā demontētas vecās šūpoles
un sagatavota vieta jaunajām
šūpolēm, kā arī pēc tam, projekta realizācijas laikā, iedzīvotāji
veica brīvprātīgo darbu, palīdzot
gan pie atjaunoto šūpoļu
montāžas un uzstādīšanas,
gan pēc tam sakopjot objekta
apkārtni.
Projekta rezultātā, izmantojot Alūksnes un Apes novada
fonda 15. projektu konkursā
iegūto finansējumu, realizējot
iedzīvotāju iniciatīvas grupas un
biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” ieceri, kā arī aktīvi iesaistoties kopienas iedzīvotājiem,
kopīgiem spēkiem tika atjaunots
vietējai sabiedrībai nozīmīgs
vides objekts.
Vija Zaķe,
Kalncempju, Annas un
Jaunannas pagastu teritorijas
attīstības speciāliste

2018. gadā,
piedaloties Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
rīkotajā konkursā “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība”,
Alūksnes novads kā
viens no konkursa deviņām
pašvaldībām finālistēm tika
sumināts nominācijā “Par
programmas “Draudzīga
vieta bērnam” attīstību
Latvijā”. Konkursa rīkotāju
piešķirtā naudas balva –
4000 eiro – kalpos
jaunu šūpoļu iegādei un
uzstādīšanai bērnu rotaļu
laukumā aiz Alūksnes
Jaunās pils.
Plānots, ka rotaļu laukums
nākamgad iegūs jaunu izskatu,
tādēļ šobrīd laukumā jau ir
demontēti iepriekšējie rotaļu
elementi, no kuriem daļu savu
rotaļu laukumu papildināšanai
ir izvēlējušās pagastu pārvaldes,
tāpat noņemts segums sliktā
stāvoklī esošajiem asfaltētajiem
celiņiem. Drošības apsvērumu
dēļ būvdarbu laikā pašvaldība
lūdz neuzturēties šajā teritorijā.
Šoruden laukumā uzstādīs jauno
elementu – sešvietīgas šūpoles,
kurās divi sēdekļi būs paredzēti
arī zīdainīšiem.
- Šogad rotaļu laukumā
demontē nolietojušos
celiņu segumu un iepriekšējos
rotaļu elementus, kuri ir

Rotaļu laukuma plānotais zonējums
izmantojami, taču vairs
neiederēsies rotaļu laukuma
jaunajā koncepcijā. Nākamajā
gadā pašvaldības budžeta
iespēju robežās plānots iesākto
laukuma pārbūvi turpināt
– paredzēts izvietot soliņus,
atsevišķus jaunus rotaļu
elementus, ierīkot celiņus
un stādīt kokaugus. Bērnu
rotaļu laukuma jaunā
koncepcija plānota ar regulārā

dārza iezīmēm un zonējumu, un
tajā izvietotiem mūsdienīgiem,
dažādām vecuma grupām
paredzētiem bērnu rotaļu
elementiem, - uzsver Alūksnes
novada pašvaldības
ainavu arhitekte Madara
Sildega-Mieriņa.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Uzņēmēji apgūst dizaina
nozīmi produktu pārdošanā
Septembrī Alūksnes
novada pašvaldība
novada uzņēmējiem
organizēja meistarklasi
par dizaina un fotogrāfiju
nozīmi uzņēmējdarbībā.
Meistarklases dalībniekiem
bija lūgts ņemt līdzi kādu
savu produktu, lai praktiski
meklētu veidus, kā vislabāk
atspoguļot produkciju
fotogrāfijā.
Aktīvi darbojoties pie katra
uzņēmuma produkta, dekoratore
Nadīna Dudare stāstīja par
dizaina nozīmi un to, kas
jāņem vērā, veidojot produkta
kompozīciju. Savukārt fotogrāfe
Linda Arāja dalībniekiem
atklāja būtiskākās lietas,
fotografējot dažāda veida
produkciju. Gūtie ieteikumi
noderēs arī tiem, kuri izvēlēsies

profesionāļu veidotu
kompozīciju un fotogrāfijas.
Gan dekoratore, gan
fotogrāfe uzsvēra, cik būtiski ir
šajā procesā izvēlēties
atribūtiku, apgaismojumu un
fonu.
Ar meistarklases palīdzību
uzņēmējiem tika dota izpratne
par kvalitatīvu fotogrāfiju nozīmi,
it īpaši, ja produkts jāpārdod
interneta vidē, kur nav iespējams
produktu sajust kā dzīvē. Ar
vienas fotogrāfijas palīdzību ir
jāspēj pārliecināt klientu, ka šis
produkts ir īstais, ko iegādāties.
Paldies visiem atsaucīgajiem
dalībniekiem, dekoratorei un
fotogrāfei!
Lindas Arājas foto
bildēt savu produkciju mājas
apstākļos. Dalībniekiem tika dota
iespēja galarezultātā saņemt

Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

Atklās pirmo
pop-up salonu Alūksnē
Alūksnes novada
pašvaldība ielūdz uz pirmā
pop-up salona atklāšanu
21. novembrī pulksten 12.00
Dārza ielā 10, Alūksnē.
Pop-up koncepts Alūksnē
attīstījies līdz pirmajam
pop-up salonam. Tajā pašlaik
darbosies divas uzņēmējas,
kas sniegs skaistumkopšanas
un šūšanas pakalpojumus.
Ar viņām laika gaitā
iepazīstināsim Alūksnes
novada pašvaldības facebook.
com kontā. Visi interesenti
laipni aicināti uz atklāšanas
pasākumu 21. novembrī, lai
iepazītos ar uzņēmējām
klātienē.
Iepriekš jau ziņots, ka Alūksnes
novada pašvaldība iesaistījusies
Eiropas Savienības starpreģionu
sadarbības programmā URBACT
III, kas atbalsta ilgtspējīgu pilsētu
attīstību ar projektu “Augoša
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes
pārvarēšana mazajās pilsētās”
(Re-grow City: Tackling Long
Term Decline in Smaller Cities”.
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Projekta galvenais sadarbības
partneris ir Altenas pilsēta,
Vācijā, un tas ir saistīts ar labās
prakses aizgūšanu no Altenas un
pielāgošanu savā situācijā
katrā no projekta
dalībpašvaldībām.
No Altenas plašā risinājumu
klāsta vietējās ekonomikas veicināšanai un mazās
uzņēmējdarbības stiprināšanai,
Alūksne izvēlējusies pētīt un
attīstīt pop-up metodi.
Pop-up ir uz īsu brīdi vai sezonas
laiku atvērts veikals, restorāns,
galerija vai nomas vieta. Pop-up
kustība var atdzīvināt pamestus pilsētas nostūrus, piešķirot
tiem īpašu nokrāsu, atvilinot turp apmeklētājus. Pop-up
idejas pamatā ir neieguldīt
lielus finansiālus līdzekļus telpu
labiekārtojumā, mārketinga
aktivitātēs un dizaina izveidē.
Pop-up var būt veids, kā
pārbaudīt jauna veikala
atrašanās vietas veiksmīgumu,
pirms ieguldīt naudu pastāvīgu
telpu izveidē, līdz ar to
pop-up var iesaistīties gan
esošie uzņēmēji, gan jauni, kuri

Bezmaksas seminārs
uzņēmējiem un citiem
interesentiem par
veiksmīgu komunikāciju
Sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Vidzemes nodaļu
Alūksnes novada pašvaldība
rīko semināru uzņēmējiem
“Prasme pārliecināt. Konﬂiktu
risināšana.”
Apmācību mērķis ir apzināties
veiksmīgas komunikācijas
priekšnoteikumus, iepazīstināt ar
konfliktu risināšanas stratēģijām
un faktoriem, kas ietekmē
saskarsmi pārliecināt.
Semināra laikā lektore
Vineta Ikauniece-Ozoliņa
dos praktiskas zināšanas
par pārliecināšanas prasmi,

argumentācijas veidošanu,
konfliktu risināšanas stratēģijām,
sarunu vadīšanas paņēmieniem
un citām svarīgām uzņēmēja
prasmēm. Apmācībās būs īsas
lekcijas, testi, darbs grupās, lomu
spēles. Semināra mērķauditorija
ir vadītāji, klientu apkalpošanas
darbinieki, pārdevēji un topošie
uzņēmēji.
Apmācības notiks
14. novembrī pulksten 9.30
Alūksnes Bānīša stacijā.
Aicinām pieteikties līdz
12. novembrim, rakstot
uz e-pastu
mara.saldabola@aluksne.lv.

Pašvaldība aicina
uzņēmējus informēt par
attīstības vajadzībām

veiksmes gadījumā savu biznesu
var turpināt arī pēc pop-up.
Pašvaldība jau šī gada pavasarī
rīkoja tikšanos ar iespējamām
ieinteresētajām pusēm pop-up
metodes attīstībai Alūksnē,
apzinot gan amatnieku,
uzņēmēju, gan tukšu telpu
īpašnieku vajadzības. Ir notikusi
arī pirmā “Modes bode”, kuras
darbībā ievērota pop-up metode.
Kristīne Lāce,
projekta vadītāja
Alūksnes novada
pašvaldība aicina novada
komersantus, kuri
turpmākajos 3 gados
savā uzņēmējdarbībā
plāno veikt investīcijas
un radīt jaunas darbavietas,
līdz 12. novembrim
pieteikt savas vajadzības
uzņēmējdarbības
attīstīšanai.

Ņemot vērā to, ka
pašvaldībai tiek prognozētas
papildu Eiropas Reģionālās

attīstības fonda
līdzfinansējuma saņemšanas
iespējas, lūdzam informēt par
nepieciešamību uzlabot
pašvaldības ceļu
infrastruktūru, veikt graustu
demontāžu, inženierkomunikāciju izbūvi, industriālo teritoriju
vai ēku izbūvi.
Kontaktpersona saziņai Plānošanas un attīstības
nodaļas vadītāja Arita
Prižavoite, tālrunis –
26668502, e-pasts:
arita.prizavoite@aluksne.lv.

Būvniecības dokumenti no 1. janvāra – tikai elektroniski
Latvijā no 2020. gada
1. janvāra ieviesīs
būvniecības ieceres
elektronisku saskaņošanu.
Tas nozīmē ne tikai papīra
dokumentu aizstāšanu, bet
arī procesa paātrināšanu,
jo Būvniecības informācijas
sistēmā (BIS) izveidotajā
platformā iespējamas visas
nepieciešamās darbības, lai
nokārtotu saskaņojumus un
saņemtu atļauju būvdarbu
veikšanai.
Pāreju uz būvniecības
administratīvā procesa veikšanu
elektroniski Būvniecības
informācijas sistēmā nosaka
Būvniecības likuma 21. punkts.
Līdz ar to no 1. janvāra Būvvaldē
iesniedzamie projekta ieceres
dokumenti būs jāiesniedz caur
Būvniecības informācijas sistēmu
https://bis.gov.lv/.
Jebkurš iedzīvotājs vai

uzņēmējs, kurš vēlēsies
uzsākt jebkādu būvniecības
ieceri – atjaunot vai būvēt
jaunu māju, pārbūvēt savu
dzīvokli vai realizēt kādu
būvniecības ieceri, saskaņojumus
varēs veikt attālināti un
vienlaikus sekot procesam
līdzi BIS sistēmā, un visi
dokumenti attiecībā uz konkrēto
objektu būs pieejami šajā vietnē.
Alūksnes novada pašvaldības
iestāde Būvvalde no 2020. gada
1. janvāra vairs nepieņems
Būvniecības projekta ieceres

dokumentus papīra formātā,
izņēmums ir projekti, kam
jau ir izsniegta Būvatļauja.
Iesniegt projektu BIS sistēmā var
būvniecības ierosinātājs (zemes,
būves īpašnieks vai apbūves
tiesīgais) vai tā pilnvarotā
persona (projektētājs vai cita
persona), bet pilnvarojums jāveic
caur BIS sistēmu, attiecīgi klāt
pievienojot datni ar atbilstošo
pilnvaru.
Ar jautājumiem var vērsties
Būvvaldē, zvanot pa
tālruni 64322770.

Būvniecības valsts
kontroles birojs ir uzsācis
apmācību kampaņu BIS
lietotājiem, organizējot
informatīvos reģionālos
seminārus un tiešsaistes
apmācības, lai projektētājiem,
būvspeciālistiem un tehnisko
noteikumu izdevējiem viegli
uztveramā un saprotamā veidā
sniegt informāciju par sistēmas
funkcionalitāti, izveidotajiem
elektroniskajiem procesiem,
projektētāju, būvspeciālistu un
tehnisko noteikumu izdevēju

tiesībām un pienākumiem
no 2020. gada 1. janvāra,
kā arī par būvniecības
elektroniskā procesa sniegtām
priekšrocībām.
Sīkāk par apmācībām:
http://bvkb.gov.lv/lv/news/
piesakies-regionalajieminformativajiem-seminariemun-vebinariem-par-bis
Tiešsaistes apmācībām
(vebināriem) var
pieteikties:
https://ej.uz/BISvebinars
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Nākamgad
svinēsim Alūksnes
simtgadi

Alvita Grīvnieka foto
Nākamais gads Alūksnei
būs īpašs – 2. janvārī mūsu
mazajai un mīļajai pilsētai
apritēs 100 gadi kopš tā
ieguvusi pilsētas tiesības.
Tādēļ aicinām ikvienu
esošo un bijušo alūksnieti
nākamajā gadā svētkus
svinēt kopā ar savu dzimto
pilsētu!
Svētku rīkotāji vēlas šo
dienu veidot sadarbībā
ar darbīgiem, radošiem
alūksniešiem, novadniekiem,
kā arī iesaistīt ikvienu svētku
atmosfēras radīšanā pilsētā.
par svētku moto izvēlēts sauklis
“Sajūti gadsimtu Alūksnē!”.

Aicinām godināt
simtgadi, paceļot
pilsētas karogu
Sagaidot Alūksnes pilsētas
simtgadi, alūksnieši ir aicināti
sākt kādu jauku tradīciju –
pilsētas dzimšanas dienā,
2. janvārī, kā arī pilsētas svētku
laikā augustā pa savām mājām,
iestāžu un organizāciju ēkām
pacelt Alūksnes pilsētas karogu.
Ja karogu nav iespējams pacelt
pie mājas, tad aicinām publiskās
ēkās, iestādēs, skolās atrast
piemērotu vietu, kur novietot
vienu no mūsu pilsētas
simboliem – karogu.
Līdz šim Alūksnes pilsētas
karogu ikdienā un svētkos lietoja
pašvaldība un tās iestādes,
tādēļ, lai karogu savā īpašumā
varētu iegādāties arī iedzīvotāji,
iestādes un uzņēmumi, būs
parūpējies Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs. Karoga
iegādi gan vēlams pieteikt
iepriekš pa tālruņiem 29130280,
25442335 vai e-pastu
tic@aluksne.lv. Sazinoties ar
Tūrisma informācijas

centra darbiniekiem, uzzināsiet
sīkāku informāciju par iespēju
iegādāties Alūksnes pilsētas
karogu.

Veidosim kopīgu
Alūksnes svētku
dienu!
Svētku rīkotāji aicina visas
draudzes 2. janvāra pēcpusdienā
organizēt svētku dievkalpojumus,
aizlūgumus par mūsu pilsētu
un cilvēkiem, kā arī ar baznīcu
zvaniem iezvanīt mūsu pilsētas
gadsimtu.
Alūksnes Kultūras centrā
Alūksnes 100. dzimšanas dienas
vakarpusē notiks svētku koncerts,
kuru aicinām veidot kopīgi. Līdz
1. decembrim aicinām pilsētas
un novada amatierkolektīvus,
dziedātājus, mūziķus, radošos
novadniekus un aktierus
pieteikt savu dalību koncertā
personīgi Kultūras un
sporta nodaļā pa tālruni
26335234 vai e-pastu
sanita.eglite@aluksne.lv.
Lai svētki būtu dzimšanas
dienas cienīgi, neiztikt bez
kūku baudīšanas! Lai radītu
šo iespēju visiem apmeklētajiem,
organizatori aicina pilsētas un
novada kūku cepējas iesaistīties,
radot un dāvinot pilsētai svētku
kūku, ar kuru varētu pacienāties
jubilejas svinību apmeklētāji.
Būsim priecīgi, ja arī pilsētas un
novada iestādes un uzņēmumi
piedalītos šajā “Saldajā” akcijā.
Precīzāka informācija par
atbalstu, sadarbību un
nosacījumiem, sazinoties pa
tālruni 26601466 vai e-pastu
valda.zeltina@aluksne.lv.
Pilna svētku dienas programma
tiks publicēta decembra
numurā.

Pededzes kāzu tradīcijas –
Nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā
29. oktobrī notikusi
Nemateriālā kultūras
mantojuma padomes
sēde, kurā izskatīti kārtējie
pieteikumi Nacionālajam
Nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstam.

Ar padomes lēmumu
Latvijas Nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā iekļauts
Pededzes pagasta pareizticīgo
iedzīvotāju tradicionālais
kāzu rituāls.
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Atver ilzenietes grāmatu
par Malienas lībiešiem
28. septembrī Ilzenē SKIM
centrā “Dailes” notika Ilzenes
bibliotēkas organizētais
tradicionālais Līvu dienas
pasākums. Šī diena bija īpaša
mūsu viešņai Guntai Atarei,
kura sevi uzskata par
ilzenieti, paiķenieti
(apdzīvota vieta Ilzenē) ar
lībisku izcelsmi, jo notika
viņas sarakstītās grāmatas
“Malienas lībieši un
Dzelzkalēju dzimta”
atvēršanas svētki.
Dzīves gudra, cienījama,
atraktīva, stingra, bet vienlaikus
mīļa, cilvēcīga un pretimnākoša,
dzimusi pedagogs - tā Guntu
Atari raksturo tuvinieki, kolēģi,
draugi un bijušie skolnieki.
Kaut arī G. Atare pēc skolas
gadiem neatgriezās Ilzenē,
dzimtā bērnības zeme viņai ir
vismīļākā un skaistākā vieta.
To izteic L. Brīdakas motīvs
grāmatas sākumā:
Ai, Ilzene, Tu izvadīji dzīvē,
Un bieži esi ļāvusi man jaust
To spēku spītīgo,
Kas malēniešos dzīvo
Un liek pa savai vīzei vārdus
pušu lauzt.
Grāmata ir veltījums
mazmeitai, kura vēlējusies, lai
vecmamma uzraksta vēstījumu
par savu dzīvi - grūtu, bet
skaistu, par saviem senčiem.
Atares kundze pateicās bijušajai
Ilzenes bibliotēkas vadītājai
Benitai Kokarēvičai par ieguldīto

darbu Ilzenes pagasta vēstures
apzināšanā. Bibliotēkā ir
pieejams plašs novadpētniecības
materiālu klāsts par ievērojamām
Latvijas personībām, kuru
bērnības zeme ir Ilzene (Ates
muzeja dibinātājs Viktors Ķirps,
ekonomists Ēvalds Vēciņš,
mākslinieks Edvīns
Andersons, Māris Salmiņš,
žurnāliste Daiga Čirkste,
selekcionārs Jānis Dipāns u. c.).
Pasākumu apmeklēja vairāk
nekā 60 viesi, no tiem lielākā
daļa bija Dzelzkalēju dzimtas
pārstāvji, kas izkaisīti pa visu
Latviju, vecumā no 2 līdz
90 gadiem. Pasniedzot
ziedus Guntai Atarei, tika izteikti
sirsnīgi, emocionāli pateicības
vārdi par apbrīnojamu apņēmību
grāmatas tapšanā gan no
Ilzenes pagasta pārvaldes,
gan tuviniekiem.
Diena bija tik skaista un
saulaina, lai varētu kopīgi

apmeklēt Ilzenes piemiņas
vietas un dzimto Paiķenu pusi.
Ilzenes vēstures zinātāja
B. Kokarēviča sniedza nelielu
ieskatu par katru apmeklēto
piemiņas vietu V. Ķirpa piemiņas akmeni,
Līvu piemiņas vietu, piemiņas
vietu represētajiem ilzeniešiem.
Noslēgumā, arī par godu
svecīšu dienai, tika apmeklēti
Zeltiņu kapi, godinot aizgājušie
tuvinieku piemiņu, aizdedzinātas
svecītes.
Katrs šī pasākuma apmeklētājs,
uzklausot citu likteņus, ieguva
kādu mācību: rast spēku un
iedvesmu, lai izturētu mums
uzliktos pārbaudījumus;
novērtēt galveno dzīvē ģimeni, draugus; atrast sev sirdij
tīkamo nodarbošanos jebkurā
vecumā; meklēt spēku ticībā un
mīlestībā.
Nora Ceriņa,
Ilzenes bibliotēkas vadītāja

Aktualitātes Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
No 9. oktobra līdz
30. novembrim Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā var apskatīt,
izsmaržot un izlasīt
tekstilmākslinieces
Anneles Slišānes projekta
“#100dečiLatvijai” visus
100 dečus un to stāstus.
Tekstilmākslinieces, audējas,
rokdarbnieces un skolotājas
Anneles Slišānes dzimtā puse
ir Viļakas novada Upīte. Turpat
blakus, pašā pierobežā, Zeļčos,
2016. gada 21. augustā tapis
pirmais tekstilmākslas projekta
“#100dečiLatvijai”, dečs. Projekts
ir Anneles ideja un īstenošana
– unikāla, personīga dāvana
Latvijai simtgadē. 100 nedēļās
100 dažādos materiālos tapuši
100 deči un to stāsti latgaliešu
un latviešu rakstu valodās.
Simtgadīgās stellēs Latgalē
un Rīgā veikti eksperimenti
ar dažādiem materiāliem,
dodoties jaunos tekstila
meklējumos, izrādot cieņu
dabai un kultūrvēsturiskajam
mantojumam. Deči austi no
puķēm, no neapstrādātiem
augu stiebriem, no dažādām
augu, dzīvnieku un mākslīgajām
tekstilšķiedrām. Īstenojot ideju
par dabas vērtību saglabāšanu
un pasaules ilgtspējīgu attīstību,
deči tapuši arī no otrreiz
izmantojamiem materiāliem.
Par saviem 100 dečiem un
to aušanu Annele saka:
“Iepazīt un katru dienu no
jauna iemīlēt savu Latviju. Satikt
to pļavā, mežā, purvā, silā,
upē, ezerā un jūrā. Satikšanās
brīnumu un mīlestību saglabāt

darbos. Izstaigāt bērnības
takas Latgalē un satikt savējos,
izsmaržot vīgriezes saldumu
un pelašķa rūgtumu, pazemīgi
noliekties līdz skudru pūznim un
pacelties līdz bērzu galotnēm,
saskaitīt ugunspuķes ziedlapiņas
un pūkainā diždadža asumus,
noaust lidojošo pieneņu paklāju
un dziedējošo nātru deči. Aušana
ir domāšanas veids, pasaules
kārtības izpratne. Pasaules auduma vienkārtņa radīšana – augšā,
apakšā, balts, melns, kalnā,
lejā, dienā, naktī... Aušana ir
dzīvesveids un mīlestība. Aušana
ir meditācija un gleznošana
stuovūs (no latgaliešu valodas –
stellēs).” 2019. gada
16. novembrī plkst. 12.00 notiks tikšanās ar mākslinieci.
Pasākuma laikā tiks godināti arī
jaundzimušie kalncempieši.
Jau septīto gadu pēc kārtas
piedāvājam Ziemassvētku
izglītojošo programmu.
Šogad – Lācīša Ziemassvētku
piedzīvojumi. Lāči vēl joprojām
ir vieni no spēcīgākajiem

dzīvniekiem daudzu
tautu kultūrās un vieni no
iemīļotākajiem bērnu pasaku,
grāmatu un filmu varoņiem.
Galvenās īpašības, kuru dēļ
lāči tiek cildināti, ir viņu spēks,
varenība, pamatīgums,
drosme, pašpārliecinātība, kā
arī mīlestība un pieķeršanās.
Mūsu Lācītis Ziemassvētkos būs
pamodies no ziemas miega un
pavisam apjucis, kopā ar Saimnieci, bērniem, pedagogiem,
ģimenēm, darba kolektīviem
tas dosies piedzīvojumos
muzeja sētā – rotaļās, dziesmās,
nākotnes zīlēšanā un izzinošās
aktivitātēs. Programmas
norises laiks – no 5. līdz
20. decembrim. Izglītojošās
programmas maksa – 3,00 EUR
no personas, grupas lielums –
līdz 30 personām. Pieteikšanās
izglītojošajai programmai līdz
29. novembrim pa tālruni
25664436,
atesmuzejs@aluksne.lv.
Uz tikšanos Atē!
Janita Šolina,
muzeja vadītāja
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Aktualitātes Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolā

Ciemos pie
“Astēm un Ūsām”

Kad skolēni ir devušies
rudens brīvdienās, var
atskatīties uz paveikto
Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolā. Kā
jau katru gadu, arī šogad
septembra sākumā pie
skolas no krāsainām rudens
puķēm tika veidoti ziedu
raksti, kuri atgādināja
par sauli un vasaru.
20. septembrī, skolotājas
Zojas Ribušas motivēti un
uzmundrināti, skolas
audzēkņi vingroja un izkustējās
tradicionālajā pasākumā
“Olimpiskā diena 2019”,
kura devīze ir “Nāc un vingrot
sāc!”.
1. oktobrī Jaunannas Mūzikas
un mākslas pamatskolas
audzēkņi ar savām skolotājām
Ināru Kravali, Aivu Vilciņu un
Ingu Kalniņu devās uz sociālās
aprūpes centru “Pīlādži”
Mālupē, lai priecētu sirmgalvjus
Starptautiskajā senioru dienā.
Vokālo ansambļu izpildījumā
skanēja dziesmas, raitu dejas
soli rādīja 1.-4. klašu skolēni
un varēja ieklausīties arī
klavierspēļu individuālajos
priekšnesumos un koklētāju
ansambļa izpildījumā.
Šogad Starptautiskā Reizrēķina
diena notika 4. oktobrī
32 pasaules valstīs kopumā
5854 skolās, no tām septiņās
arī Latvijā. Skolotājas Mārītes
Mičules vadībā mūsu skola šajā
akcijā piedalījās 1. reizi. Vislabāk
veicās 6., 7. un 9. klases
skolēniem. Kopumā 20 skolēni
veiksmīgi nokārtoja eksāmenu
un kļuva par reizrēķina
ekspertiem, iegūstot titulu
“MT EXPERT”. Tāpat 4. oktobrī
atzīmējām Skolotāju dienu,
kad 9. klases skolēni bija
sagatavojuši sirsnīgu
sveicienu saviem skolotājiem, arī
pārējie skolēni teica paldies ar

No 7. līdz 11. oktobrim
norisinājās “Labo darbu
nedēļa”. Strautiņu
pamatskolas skolēni un
skolotāji sadarbībā ar Alsviķu
pagasta pārvaldi izlēma
ziedot segas, barību, smiltis
un savu uzmanību dzīvnieku
patversmei “Astes un Ūsas”.

krāsainajiem rudens ziediem un
pašu gatavotiem apsveikumiem.
Šogad Karjeras nedēļa notika no 14. līdz 18. oktobrim.
Iesākot šo nedēļu, pirmdien
Jaunannas tautas namā skolēni
demonstrēja savas uzņēmēja
prasmes, reklamējot un tirgojot
mājās gatavotos gardumus un
suvenīrus. Bet trešdien 8. un
9. klases skolēni devās Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Alūksnes nodaļas rīkotajā
ekskursijā uz Smiltenes tehnikumu, zemnieku saimniecību
“Ezerlejas” un maizes ražotni
“Ķelmēni”, kur iepazina dažādu
profesiju darbu.

Kā iepriekš, arī šajā mācību
gadā skolēniem ir iespēja
apmeklēt konsultācijas
dažādos mācību priekšmetos,
jo skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
(projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)
jeb “PuMPuRS”.
Pēc brīvdienām skolēni
atgriezīsies atpūtušies un jaunam
cēlienam uzkrājuši spēkus, lai
atkal varētu aktīvi darboties.
Ilze Brice,
Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolas skolotāja

9. oktobrī ziedotās lietas uz
patversmi nogādāja
2., 3., 4. klases audzēkņi, bet
10. oktobrī brīvprātīgie no
vecākajām klasēm. Mūs mīļi
sagaidīja patversmes darbinieki.
Novietojām ziedotās lietas
un devāmies iekštelpās, kur
mitinājās kaķi. Īpaši mīlīgi bija
tie, kuri nebija būros. Samīļojām
gandrīz visus mazos draugus,
uzzinājām, ka tur mājo arī trusis.

Tad devāmies pie suņiem.
Pacienājām četrkājainos
draugus ar kārumiem. Ļoti
uzmanīgi klausījāmies
patversmes darbiniekā, lai pēc
tam varētu suņus izvest pastaigā.
Izsportojāmies no sirds, jo,
izmantojot izdevību, suņi skrēja
ātri un daudz. Pateicāmies
par iespēju satikt un samīļot
dzīvniekus. Mūsu četrkājainajiem
draugiem vajag mīlestību un
rūpes. Cilvēki ir atbildīgi par
tiem, ko pieradina.
Akciju atbalstīja 72 Strautiņu
pamatskolas skolēni, kā arī
9 pedagogi.
Līna Melece,
Strautiņu pamatskolas
9. klases skolniece

Iekļautas divas jaunas pieturas
No 28. oktobra ir spēkā
grozījumi, kas paredz,
ka SIA “Sabiedriskais
autobuss” un AS “CATA”
izpildītajos maršrutos
iekļauj jaunas pieturas.
SIA “Sabiedriskais autobuss”
maršrutos Alūksne-StrautiņiAlsviķi-Alūksne, AlūksneJaunzemi-Alūksne, AlūksneZeltiņi-Kalncempji un AS “CATA”

maršrutā Alūksne-Liepa-Cēsis
iekļautas pieturvietas “Zīlītes” un
“Dzeņi” Alūksnes novada Alsviķu
pagastā.
Šo pieturu iekļaušana
nodrošina pieejamākus
sabiedriskā transporta
pakalpojumus, jo pasažieriem
nebūs papildu izmaksas,
pērkot autobusa biļeti no vai līdz
tālākai pieturai.

Kā labāk ieklausīties jauniešos?
No 2019. gada 12. līdz
18. oktobrim Apes un
Alūksnes novados
24 jaunatnes darbinieki no
Latvijas, Polijas, Rumānijas,
Slovēnijas, Čehijas, Grieķijas
un Portugāles projekta
“Listen to Listen” (Klausīties,
kā klausīties) laikā ar
neformālās mācīšanās un
dabā balstītas mācīšanās
metožu palīdzību attīstīja
klausīšanās prasmes.
Septiņu intensīvu mācību
dienu laikā dalībnieki kopā ar
diviem mācību vadītājiem no
Rumānijas Sandru un Bogdanu
izzināja, kā ieklausīties sevī, kā
patiesi klausīties un saprast citus
cilvēkus, kā pielietot ķermeni,
ķermeņa kustību un būšanu
dabā, lai atklātu resursus, kas
slēpjas katrā cilvēkā. Nedēļa
tika pavadīta asarās un
patiesos smieklos, gan
individuālos pārdzīvojumos, gan
kopīgi radītā aizkustinājumā.
Mācību procesā, radot drošu,
pieņemošu un atklātu vidi,
dalībnieki ātri pārvarēja bailes
un dažādas barjeras, atklāti
daloties ar savām sajūtām,
pārdzīvojumiem un nākotnes

Projekta dalībnieki
sapņiem. Mācību vadītāji
iepazīstināja ar vairākām
teorijām un tehnikām,
piemēram, “Pilnības aplis”,
spoguļošana, padziļinātu
jautājumu uzdošana u.c.
17. oktobrī dalībnieki apgūtās
prasmes lika lietā, pavadot
laiku sarunās ar 9 jauniešiem
no Alūksnes. Jaunieši atzina,
ka šī ir, ja ne pati pirmā, tad
viena no retajām reizēm dzīvē,
kad viņi patiesi atklāti un brīvi
runājuši par sevi, par dzīvi un
sapņiem, pat neskatoties uz
to, ka komunikācija notika ar
tikko satiktiem cilvēkiem, turklāt
angļu valodā. Mums ir prieks,

Projekta publicitātes foto
ka izdevās jauniešiem dāvāt
šo pieredzi, un tajā pašā laikā
vairāki projekta dalībnieki jutās
apjukuši un skumji, ka atklātas
sarunas un ieklausīšanās ir
drīzāk rets izņēmums, nevis
ikdienas sastāvdaļa. Mācību
dalībnieki nedēļas noslēgumā
secināja, ka patiesi ieklausīties
otrā cilvēkā nav nekāda raķešu
zinātne. Tas prasa tik vien kā
apzinātu izvēli veltīt nedaudz
laika un uzmanības, kā arī
nolikt malā savus priekšstatus,
vērtējumus, un ļaut vaļu
cilvēcībai un empātijai.
Tas ir tik vienkārši un tik
spēcīgi!

Projekta ideja organiski izveidojās pēc 2018. gadā
notikušā “Erasmus+” projekta
par stāstu stāstīšanas metodi
darbā ar jauniešiem, kad
spilgti novērojām, ka cilvēki
labprāt runā par sevi, dalās
pieredzē un stāstos, bet nereti
iztrūkst kāda, kurš klausītos.
Tāpat arī mūsu sabiedrībā tik
bieži var novērot, cik ļoti aktīvi
cilvēki runā, bet neklausās. Būt
uzklausītam, sadzirdētam un,
cerams, arī saprastam ir viena no nozīmīgākajām cilvēka
vajadzībām. Neievērotā un
neuzklausītā cilvēkā krājas
milzīgs daudzums rūgtuma,
dusmu un naida, kas izraisa
stresu, konfliktus, pāridarījumus
un kopēju negatīvi lādētu
vidi, kas, savukārt, ilgtermiņā
bremzē cilvēka, un līdz ar to arī
sabiedrības, attīstību.
Sirsnīgs paldies 9 jauniešiem,
kuri piekrita satikties ar mācību
dalībniekiem un dalīties savos
stāstos! Paldies Emīlijai, Madarai, Amandai, Evertam, Nikam,
Erlandam, Armīnam, Arturam
un Andrejam! Īpašs paldies
Alūksnes novada vidusskolas
skolotājai Sanitai Čibalai par
skolas jauniešu uzaicināšanu un

iedrošināšanu!
Projekts “Listen to Listen”
galvenais mērķis ir palīdzēt
jaunatnes darbiniekiem attīstīt
iekšējos resursu un kompetences
klausīšanās mākslas jomā, lai
vēlāk dalībnieki savā darbā
spētu radīt ilgtspējīgu un drošu
mācīšanās vidi jauniešiem,
īpaši domājot par jauniešiem,
kuriem ir mācīšanās, sociālās,
ekonomiskās, atkarību un citas
grūtības.
Projektu “Listen to Listen” īsteno
nodibinājums “Alūksnes un Apes
novada fonds”. Projektu atbalsta
Eiropas Savienības programma
“Erasmus+”, ko Latvijā administrē
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra.
Ilze Zvejniece,
projekta vadītāja

8.

Alūksnes Novada Vēstis

Aktīvi izmanto
“Giving for Latvia”
piešķirtās spēles

Pagājušā gada nogalē
Alūksnes novada Sociālo
lietu pārvalde no labdarības
organizācijas “Giving for
Latvia” saņēma aicinājumu
iesniegt projekta pieteikumu
atbalsta saņemšanai sociāli
mazaizsargātām grupām.
Projekta ietvaros šī
gada sākumā dienas aprūpes
centram “Saules stars”, kas ir
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldes struktūrvienība,
tika piešķirtas Latvijā ražotas
attīstību veicinošas un izglītojošas
spēles, kas ražotas no dabīgiem
materiāliem. Ar saņemto spēļu
palīdzību iespējams veicināt
personu sociālās prasmes

un spējas – attīstīt loģisko
domāšanu, kā arī kinestētiskās,
telpiskās, intuitīvās un
starppersonu saskarsmes spējas.
Dienas aprūpes centrā atzīst, ka
piešķirtās spēles lieliski papildina
ikdienas aktivitātes un atvieglo
prasmju apguves procesu.
Centra klientiem ir prieks
darboties ar visām spēlēm,
taču vismīļākās esot VARIS
konstruktors, gadalaiku
kalendārs un lielie latviešu
valodas koka burti.

Pagājušajā mācību gadā
galvenokārt izmantojām iespēju
doties uz teātra izrādēm gan
tepat, Alūksnes kultūras centrā,
gan Rīgā, gan Valmierā. Vairākas
klases devās uz zinātkāres centru
ZINOO Cēsīs un Rīgā. Saistošs
bija arī Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzeja un
Jaunlaicenes muižas muzeja
piedāvājums programmā “Latvijas skolas soma”. Skolēni atzīst:
patīk gan uzzināt ko jaunu, gan
līdzdarboties, gan tas, ka īpaši
teātra izrādes rosina domāt,
analizēt un vērtēt.
Šī mācību gada pirmajā semestrī
Alekseja Grāvīša Liepnas
pamatskolā viesojās “Ikšķiles
saldējums” un tā īpašniece
Tamāra Rubene ar izbraukuma
nodarbību “Saldējuma meistara
darbnīca”. Stunda paskrēja

Jaunieši smeļas iedvesmu un izglītojas
Biedrība “Interešu centrs
“Jaunanna”” no 2019. gada
1. marta līdz 20. oktobrim
Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ietvaros
realizēja projektu “Smelies
iedvesmu un izglītojies!”
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.
Projekta ietvaros četrās
radošajās un izzinošajās
meistarklasēs ar jauniešiem tikās
un kopīgi darbojās sabiedrībā
pazīstami cilvēki, kuri ar savu
stāstījumu un personīgo pieredzi,
motivēja turpināt izglītoties,
neapstāties pie grūtībām, bet
censties sasniegt savus mērķus.
Tikšanās un meistarklases notika
ar komiķi Maksimu Trivaškeviču,
aktieri Raimondu Celmu, sveču
biznesa izveidotāju Unu
Teteri-Teterovsku un sportistu Intaru Dambi. Savukārt divu dienu
aktivitātēs jaunieši
interesanti un lietderīgi
pavadīja laiku brīvā dabā kopā
ar organizācijas “Pelēkais
vilks” treneriem un apmācību
speciālistiem Nilu Klintu un
Vitu Karuli. Šīs aktivitātes
bija balstītas uz neformālās
mācīšanās metodēm, kas
veicināja jauniešu aktīvu
līdzdalību un līdzdarbošanos.

Jaunieši papildināja savas
zināšanas un prasmes, mācījās
argumentēti paust savu viedokli, sadarboties grupā, centās
uzlabot sava darba sniegumu
un rezultātus. Interesants un
aizraujošs jauniešiem bija
pārgājiens “Misija Jaunannā”,
veicot vadītāju dotos uzdevumus
Projekta ietvaros jūlija beigās
jaunieši devās trīs dienu
pieredzes braucienā, tiekoties ar
jauniešiem citās Latvijas vietās,
kuri ar savu darbu, neatlaidību
un uzņēmību ir sasnieguši
iecerēto mērķi. Iedvesmojošas
un pozitīvi uzlādējošas bija
tikšanās ar jauniešiem no Cēsīm,
Saulkrastiem, Rīgas, Kandavas,
Kuldīgas, Liepājas, Vircavas,
Vecumniekiem, Bērzaunas un
Gulbenas. Katrs no viņiem mūsu
jauniešiem sniedza savas atziņas,
motivēja apgūt jaunas zināšanas,
rosināja rast jaunus draugus,
domubiedrus un atbalstītājus. Pēc
šī brauciena jaunieši secināja,
ka ne tikai sava novada robežās
ir aktīvi, darboties griboši savas
dzimtās vietas patrioti, bet tādus
mēs varam sastapt arī dažādās
Latvijas vietās - pilsētās un arī
laukos.
Pieredzi, sadarbības prasmes,
kā arī prasmi plānot savu laiku,
komunicēt ar citiem vienaudžiem,
izteikt savas domas un pēc tam
justies iederīgiem skolas vidē,
jaunieši varēja apgūt, iesaistoties
“LaserTag turnīra” organizēšanā

un vadīšanā Jaunannā šī gada
augustā. Šajās sacensībās
piedalījās 14 jauniešu
komandas.
Projekta noslēgumā, izvērtējot
visas aktivitātes, jaunieši
secināja, ka ikviens pasākums
vai nodarbība, kurā viņi bija
iesaistījušies, sniedza atbalstu un
iedrošinājumu darboties kopā,
rast risinājumu dažādās dzīves
situācijās un uzņemties atbildību
par savu rīcību, cēla pašapziņu,
motivēja izvērtēt savas spējas un
vēlmes turpināt viņiem atbilstošu
un interesējošu izglītību.
Pateicoties šim projektam, priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jaunieši kopā
ar vienaudžiem tika iesaistīti
dažādās viņiem interesējošās
aktivitātēs ārpus formālās
izglītības. Šiem jauniešiem bija
iespēja neformālos apstākļos
apgūt jaunas zināšanas un
prasmes saturīgi pavadīt brīvo
laiku, veicinot viņu izpratni
par izglītības nepieciešamību
turpmākās dzīves veidošanā.
Šo jaunatnes iniciatīvas
projektu pilnībā finansē
Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS)
Elita Jansone,
biedrības “Interešu centrs
“Jaunanna”” dalībniece

Enerģijas patēriņa datu digitalizācija –
instruments ērtākai ēkas apsaimniekošanai

Liepnas skolēni izmanto
“Skolas somas” iespējas
Jau otro mācību gadu visā
Latvijā darbojas programma
“Latvijas skolas soma”, kuras
mērķis ir nodrošināt katram
mūsu valsts skolēnam iespēju
vismaz vienu reizi mācību
semestra laikā apmeklēt
koncertus, teātra izrādes,
muzejus, izstādes, izzināt
Latvijas valstiskuma attīstības
un saglabāšanas liecības,
kultūras vērtības un daudz ko
citu, jo piedāvājuma klāsts ir
ļoti plašs un daudzveidīgs.
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nemanot, bija interesanti un
ļoti garšīgi. Tamāra Rubene
pastāstīja ne tikai par saldējuma
ražošanas vēsturi un attīstību,
bet arī par Ikšķili. Viņa rosināja
domāt arī par nākotnes profesijas izvēli, pastāstot par dizaina
materiālu izstrādes procesu un
tā nozīmi pārtikas ražošanas
industrijā. Tamāras palīgs
turpat skolas zālē pagatavoja
svaigsaldējumu, ko varējām
pagaršot. Visus pārsteidza
pagājušās vasaras saldējuma
TOP 20 pirmās vietas ieguvējs
melnais sorbets, ko Ikšķiles
saldējuma ražotne pagatavo
no Latvijā audzētiem saldajiem
ķiršiem un melnās pārtikas ogles.
Nevienam neienāca prātā, ka
melnajā sorbertā izmantoti ķirši!
Pirms nodarbības jau klases
stundās tika zīmēti, aprakstīti, no
dažādiem materiāliem
pagatavoti savi sapņu saldējumi.
1. klases skolēni kopā ar
audzinātāju Zitu Rudbāržu bija
izveidojuši saldējumu grāmatiņu,
ko uzdāvināja Tamārai Rubenei. Varbūt kādu dizaina ideju
viņa varēs paņemt no 1. klases
saldējumu grāmatas! Pēc
nodarbības pamatskolas skolēni
rakstīja vēstuli saldējumam.
Sanita Bordāne,
Alekseja Grāvīša Liepnas
pamatskolas skolotāja

Jau mēnesi Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē
“Pienenīte” enerģijas
patēriņa dati tiek apkopoti
un izvērtēti, izmantojot
tiešsaistē pieejamu datu
monitoringa sistēmu. Tās
pamatuzdevums ir sniegt
informāciju par šoruden
iestādes telpās ieviesto zemas
temperatūras centralizēto
siltumapgādi. Turklāt sistēma
seko līdzi arī patērētajai
elektroenerģijai, ūdenim
un apkopo informāciju no
temperatūras, mitruma un
CO2 līmeņa mērītājiem.
PII “Pienenīte” Alūksnē ir
pilotvieta Vidzemes plānošanas
reģiona īstenotajam projektam “Zemas temperatūras
centralizētās siltumapgādes
sistēmas tehnoloģijas Baltijas
jūras reģionam” (LowTEMP).
Šovasar bērnudārza ēkā esošā
siltummezgla telpa pielāgota, un
tajā pārbūvēts siltummezgls, lai
ēku būtu iespējams dalīt zonās
un vadīt pēc lokāla temperatūras
grafika. Kopš apkures sezonas
sākuma PII “Pienenīte” ēkā
vairākām telpu grupām siltumpadeve tiek nodrošināta zemas
temperatūras režīmā.
- Tas nozīmē, ka ierasto 70/50
grādu vietā, radiatoros ieplūst
46/36 grādi. Vadības iekārta
seko līdzi iekštelpas temperatūrai
bērnudārza ēkā un atbilstoši tai
kontrolē turpgaitas temperatūru
radiatoros. Esam noregulējuši
siltumpadevi tā, lai naktī
iekštelpu temperatūra
ir zemāka, piemēram,

17-18 grādi, bet no rīta sistēma
automātiski sāk paaugstināt
turpgaitas temperatūru
radiatoros, un līdz pulksten
7.00 no rīta grupiņās iekštelpu
temperatūra sasniedz jau 20
grādus. Ziemas aukstākajos
mēnešos paredzam, ka
turpgaitas temperatūra būs
jāpaaugstina, lai nodrošinātu
atbilstošu iekštelpas temperatūru
grupiņu bērniem. Pašlaik
sekojam līdzi arī tam, cik lielā
apmērā zemas temperatūras
sistēmu izdosies izmantot apkures sezonā, jo iekšējie tīkli
netika pārbūvēti. Jau šobrīd
esam konstatējuši, ka enerģijas
patēriņš, salīdzinot ar tādu pašu
apkures periodu 2018. gadā, ir
samazinājies par 35,3%. Datu
vizualizācija ļauj ērti pārskatīt un
salīdzināt iekštelpu temperatūras
svārstības dažādās telpu grupās.
Šāda datu analīze un kontrole
palīdz nodrošināt piemērotāko
iekštelpu klimatu bērnudārza

bērniem un personālam, stāsta Mārtiņš Kaļva, Vidzemes
plānošanas reģiona eksperts.
Vadības un datu
monitoringa sistēmu
turpmāk uzraudzīs Alūksnes
siltumapgādes uzņēmums A/S
“SIMONE”, iesaistot datu analīzē
Alūksnes novada pašvaldību.
Ievāktie dati var palīdzēt sniegt
pamatojumu par nepieciešamiem
energoefektivitātes pasākumiem
ēkā un pamatot papildu
finansējuma piesaisti.
Vairāk par pilotvietu Alūksnes
PII „Pienenīte“ lasiet:
http://www.vidzeme.lv/lv/
projekti/zemas_temperaturas_centralizetas_siltumapgades_
sistemas_tehnologijas_baltijas_juras_regionam_lowtemp
Baiba Šelkovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģionā

Alūksnes novada pašvaldībā reģistrētie
asenizācijas pakalpojuma sniedzēji
Saskaņā ar Alūksnes novada
pašvaldības 2019. gada 28.
marta saistošajiem noteikumiem
Nr. 5/2019 “Par decentralizēto

Asenizatora
nosaukums

SIA “RŪPE”

Reģistrācijas
numurs

53203000201
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kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Alūksnes novadā”, Alūksnes
novada pašvaldība publicē

Juridiskā
adrese

Brūža iela
6-1, Alūksne,
Alūksnes
novads,
LV-4301

Kontaktinformācija

64381089,
27844233,
kanalizacija@rupe.lv,
info@rupe.lv,
www.rupe.lv

pašvaldībā reģistrētos
asenizatorus, kas sniedz
pakalpojumu Alūksnes novada
teritorijā.

Savākto
notekūdeņu
un nosēdumu
pieņemšanas
vieta
SIA “RŪPE”

Reģistrācijas
anulēšanas
datums

Draudzēs Alūksnes novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Baznīcā
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
11. novembrī Lāčplēšu dienas
Dievkalpojums
18. novembrī 11.00 Ekumēniskais
Dievkalpojums (KATOĻU
DIEVNAMĀ)
Trešdien, 20. novembrī 17.30
Kluso lūgšanu vakars
Mācītājmuižā
Katru darba dienu 9.00 Laudes;
18.00 Vespere (Rīta un vakara
lūgšanas)
Ceturtdienās 18.20
Bībeles stunda
Piektdienās 17.00-18.00 mācītāja

pieņemšanas laiks
Svētdienās 10.45 Svētdienas skola
21. novembrī 18.00 Glika skola,
tēma: “Namturība”, vakara
viesis – māc. Artis Eglītis
Opekalna ev. lut. baznīcā
3. un 17. novembrī 10.00
Dievkalpojums. Dievkalpojumā
kalpo mācītājs Vilnis Sliņķis.
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.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
26.09.2019. lēmumu Nr. 274
(protokols Nr. 11, 13.punkts)

NOTEIKUMI Nr. 14/2019
SPĒKĀ no 07.11.2019.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 2014. gada
27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo
atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes
novadā” (turpmāk – noteikumi)
un turpmāk:
1. Papildināt noteikumu
4. punktu ar 4.4. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“4.4. Ziemassvētku pabalsts.”
2. Papildināt noteikumus ar
IV.1 nodaļu šādā redakcijā:
“IV.1 Ziemassvētku pabalsts
27.1 Ziemassvētku pabalsts ir
Alūksnes novada pašvaldības
brīvprātīga iniciatīva ar mērķi
iepriecināt personas un stimulēt
viņu socializēšanos sabiedrībā.
27.2 Ziemassvētku pabalstu
piešķir personai, kura savu
pamata dzīvesvietu ir deklarējusi
Alūksnes novadā un kurai līdz
attiecīgā gada 31. decembrim ir
80 gadi vai vairāk.

27.3 Persona Ziemassvētku
pabalstu saņem mantiskā
(saldumu paciņas) veidā.
27.4 Ziemassvētku pabalsta
apmērs ir līdz 1,1% no valstī
noteiktās minimālās darba algas,
bet ne mazāks kā 1% no valstī
noteiktās minimālās darba algas.
27.5 Ziemassvētku pabalsts
saldumu paciņas veidā tiek
piegādāts personas dzīvesvietā
vai pasniegts svinīgos
Ziemassvētkiem vai Jaunajam
gadam veltītos pasākumos.
27.6 Lēmumu par Ziemassvētku
pabalsta piešķiršanu pieņem
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvalde, pamatojoties uz
pašvaldības un datu reģistros
pieejamām ziņām par personu.”
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu projekta
,,Grozījums Alūksnes novada
domes 2014. gada 24. marta

saistošajos noteikumos Nr.
7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes
novadā” paskaidrojuma
raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Lai iepriecinātu personas, kuras
sasniegušas 80 gadus un vairāk,
un stimulētu viņu socializēšanos
sabiedrībā.
2. Īss saistošo
noteikumu projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi tiek
papildināti ar nodaļu
“Ziemassvētku pabalsts”.
Nodaļā norādīts Ziemassvētku
pabalsta saņemšanas veids un
kārtība.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Aptuvenais senioru skaits

Alūksnes novadā, kuri
sasnieguši 80 gadus un vairāk
ir ap 900 cilvēkiem. Ja vienas
Ziemassvētku dāvanas vērtība
ir līdz 1,1% no valstī noteiktās
minimālās darba algas, bet
ne mazāks par 1% no valstī
noteiktās minimālās darba algas,
tad paredzamās izmaksas ir no
3870 EUR (trīs tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit euro) līdz
4257 EUR (četri tūkstoši divi simti
piecdesmit septiņi euro) gadā.
Tā kā jau iepriekš šādas dāvanas
tika pasniegtas senioriem, kas
sasnieguši 80 gadu vecumu, tad
būtiskai papildus ietekmei uz
pašvaldības budžetu nevajadzētu
rasties.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par

administratīvajām
procedūrām
1) Visas personas, kuras skar
šo noteikumu piemērošana,
var griezties Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldē, Lielā
Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā, vai Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
2) 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, Valmiera, LV-4201
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

“Sprīdītis” svinēs 33. dzimšanas dienu
Gadu gaitā pirmsskolas
izglītības iestādes “Sprīdītis”
ēka un pirmsskolas vecuma
bērnu apmācības veids ir ļoti
mainījies, bet nemainīga ir un
paliek iestādes sūtība pilsētā,
novadā – palīdzēt, atbalstīt
ģimenes, kas audzina
pirmsskolas vecuma bērnus.
Ar ko tad šogad zīmīgs
iestādes noietais ceļš, par ko
varam būt gandarīti, kas jauns,
sagaidot 2019. gada
6. novembri, bērnudārza
dzimšanas dienu? Šogad jau 33!
Pirmsskolas Latvijā uzsākušas
realizēt kompetenču izglītības
modeli, kurā bērns ir pētnieks
un darītājs, grupas vide, dienas
gaita atspoguļo un ir loģiski
saistīta ar mēneša tēmu un
lietām, kas jāiemācās. Arī mūsu
skolotājas ir daudz mācījušās,
gan kursos un semināros, gan
praktiski, jau iepriekšējā mācību
gadā uzsākot realizēt apmācības
modeli, kas balstīts uz bērna
ieinteresētību, aizrautību, uz
praktisko, individuālo un grupu
darbu.
Dalība Ekoskolu programmā
iet roku rokā ar kompetenču
izglītības modeli, jo, realizējot
vides izglītību, pati par sevi
saprotama kļūst mācību procesa
vadīšana dabā un iestādes

laukumos, bērniem pašiem
ieraugot, pētot, saskatot
problēmas un to risinājumu
cēloņus. Ekoskolu Zaļo karogu
esam izcīnījuši, noturējuši un
turpinām aktīvi darboties, gan
veicot praktiskus uzlabojumus
iestādē, gan izglītojot ģimenes
un bērnus, gan popularizējot
videi draudzīgu dzīvesveidu
pilsētā. Priecājamies, ka
saņemam vietējās sabiedrības
atsaucību bērnu aktivitātēm,
šoruden atkal dosimies Rīcības
dienās uz pilsētas iestādēm ar
saukli “Maini sevi, nevis
klimatu!”.
Šī mācību gada Ekoskolas
galvenā tēma “Atkritumi”
sasaucas ar dalību Vidzemes

attīstības aģentūras vadītajā
projektā “Waste Art”, kur
pagājušajā mācību gadā
mācījāmies un veicām
atkritumu veidu un daudzuma
auditu iestādē, izstrādājām
rīcības plānu, kuru šogad
realizējam. Mūsu
konteineros vairs nenonāk
bioloģiskie atkritumi, ir
izveidotas komposta kaudzes,
par šī projekta līdzekļiem tiks
iegādātas komposta kastes,
ķerra un svari, lai bērni kopā ar
pieaugušajiem var
darboties komposta veidošanā
un tā izlietošanā augu
mēslošanai iestādes laukumos.
Esam uzsākuši Eiropā šobrīd
tik populāro ploginga kustību,

ejot pastaigās pilsētā, savācam
atkritumus, šķirojam, pārrunājam
un nogādājam šķiroto atkritumu
konteineros. Grupu aktīva dalība
vairākos Zaļās Jostas, Latvijas
vecāku organizācijas
“Mammamuntetiem.lv” un
citos radošo darbu projektos,
saistībā ar klimata izmaiņām,
loģiski saistās ar bērnu ikdienas
aktivitātēm iestādē.
Savukārt dalība Erasmus+
projektā “ICT and robotics in
pre school education: A more
atractive way for learning!” ļaus
skolotājām vairāk iepazīt sešu
valstu projekta partneru
(Latvija, Igaunija, Lietuva,
Zviedrija, Spānija, Grieķija)
izglītības sistēmu un bērnu
apmācību IT jomā, bērniem apgūt IT prasmes aizraujošā
veidā un jēgpilni tās pielietot.
Līdztekus tiek īstenots
Erasmus+ projekts “The
teaching of English in pre school
education”, kas aktivizēs bērnu
priekšstatu par angļu valodu,
ikdienas situācijās iepazīstinot
ar vienkāršiem vārdiem, frāzēm.
Šeit liels palīgs ir brīvprātīgais
jaunietis no Spānijas Nelson
Alberto Sanchez Espinosa, ar
kuru bērniem ikdienas rotaļās,
aktivitātēs jāsaprotas angļu
valodā. Nelsons ar interesi
mācās arī latviešu valodu un

ir ļoti ieinteresēts iestādes
dzīvē. Tāpat, kā iepriekšējā
gadā, projekta “Eiropas misija
– Alūksne” koordinēšanu veic
biedrība “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”,
projekta vadītāja Ilze
Zvejniece, savukārt ikdienas
darbu nodrošina mūsu iestādes
darbīgā komanda. Pirmais
Eiropas brīvprātīgā darba
projekta “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” jaunietis Antoine
Muller ir devies atpakaļ uz
mājām Francijā.
Veiksmīgā, radošā sadarbība
ar brīvprātīgā darba jaunieti par
šī gada jubilejas izrādi rosināja
izvēlēties “Pifa piedzīvojumus”.
Pifs, Herkuless un citi visām
paaudzēm labi zināmie un
iemīļotie izrādes varoņi
6. novembrī Alūksnes Kultūras
centrā priecīgi sagaidīs novada
izglītības iestāžu bērnus
un mūsu iestādes ģimenes.
Pirms izrādes katram, kas vēlas,
būs iespēja turpināt Labo Darbu
nedēļā iesāktos labos darbus
un ziedot dzīvnieku patversmes
“Astes un Ūsas” iemītniekiem.
Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā
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No 21.oktobra Alūksnes novadā pieejams
jauns pakalpojums – “transports pēc pieprasījuma”
Vidzemes plānošanas
reģions informē, ka no
21. oktobra Alūksnes un
Mazsalacas novadā uzsākts
pilotprojekts “transports
pēc pieprasījuma”.
Pakalpojums ir pasažieru
vajadzībās balstīts
mobilitātes risinājums,
kas vienlaikus ir arī
videi draudzīgs un

ekonomiski izdevīgs, turklāt
spēj ietaupīt valsts un
pašvaldību kopējās
izmaksas cilvēku
pārvietošanās vajadzību
nodrošināšanai.
Pakalpojuma sniegšana
uzsākta līdz ar skolēnu brīvlaika
iestāšanos, t.i. no 21. oktobra,
kad vietām iedzīvotāji paliek bez

sabiedriskā transporta, zvanus
mobilitātes centrā pieņem no
18. oktobra.
Iedzīvotāji varēs pieteikt
braucienu 24 stundas iepriekš,
zvanot vai rakstot īsziņu
(tālr.nr. +371 27891000) vai
e-pastu (tpp@vidzeme.lv)
mobilitātes centra
koordinatoram darba dienās
no plkst.8.30 līdz plkst.14.00.
Iedzīvotāji “transports pēc
pieprasījuma” pakalpojumu
varēs izmantot darba dienās no
plkst.4.00 līdz plkst.23.00. Ja
zvani no iedzīvotājiem nebūs
saņemti, transports nekursēs.
Pilotprojekta testēšanas laikā
par pakalpojumu iedzīvotājiem
nebūs jāmaksā.
Jānorāda, ka abās teritorijās
pakalpojums tiks sniegts
atšķirīgi – Mazsalacas novadā
pakalpojumu sniegs visā
novada teritorijā, kamēr
Alūksnes novadā ir
noteiktas piecas teritorijas,
kur katrā no tām “transports pēc
pieprasījuma” kursēs konkrētā
nedēļas dienā, ja būs saņemti
zvani.
Alūksnes novada
“transports pēc pieprasījuma”
pilotteritorijas un kursēšanas
dienas būs sekojošas:
Mārkalne – trešdienās,
Ilzene – ceturtdienās,
Alsviķi – trešdienās,
Jaunlaicene – piektdienās,
Veclaicene – piektdienās. Šo
teritoriju iedzīvotāji varēs pieteikt
braucienus uz Alūksnes pilsētu
dažāda veida pakalpojuma
saņemšanai, piemēram, lai
apmeklētu veikalu, aptieku,
ārstu, bibliotēku, bankomātu,
vai nokļūtu līdz autoostai.
Kultūras pasākumu
apmeklējumam Alūksnes
novada iedzīvotāji “transports
pēc pieprasījuma” varēs pieteikt
arī citās nedēļas dienās, taču tad
brauciens jāpiesaka vismaz vienu
nedēļu iepriekš.
Mazsalacas novadā, atbilstoši
iedzīvotāju pieprasījumam, būs
iespējams pieteikt “transports
pēc pieprasījuma” braucienu arī
sestdienās no/uz Rūjienas tirgu,
kas atrodas ārpus Mazsalacas
pašvaldības teritorijas.
Divi modeļi izvēlēti ar nolūku,
lai pēc tam, kad pilotprojekts
noslēgsies, būtu iespējams
izvērtēt, kurš no modeļiem bijis
veiksmīgāks un spējis efektīvāk
risināt mobilitātes problēmas
attālos lauku reģionos,

pielāgojoties vietējo iedzīvotāju
ikdienas vajadzībām un
pārvietošanās paradumiem.
Piesakot braucienus, vēršam
uzmanību, ka “transports pēc
pieprasījuma” nebūs pieejams
laikā, kad kursēs sabiedriskais
transports. Ja iedzīvotājs pieteiks
braucienu laikā, kad salīdzinoši
netālu no plānotā brauciena
uzsākšanas vietas ir autobusa
pietura un stundas ietvaros
iecerēto maršrutu iespējams
veikt ar sabiedrisko transportu,
pakalpojumu “transports pēc
pieprasījuma” izmantot nebūs
iespējams.
Iedzīvotāji “transports pēc
pieprasījuma” pakalpojumu
varēs izmantot arī nokļūšanai
atpakaļ mājvietā, kā arī,
nepieciešamības gadījumā,
par to iepriekš informējot,
varēs pieprasīt
transporta piebraukšanu
līdz mājas durvīm. Tas
iespējams tajos gadījumos,
kad objektīvu iemeslu dēļ
(grūtības pārvietoties, mazi
bērni, smagi saiņi) nav iespējams
iziet, piemēram, līdz iebraucamā
ceļa galam. Bērnu drošai
pārvadāšanai transportlīdzeklī
būs pieejams arī bērnu
sēdeklītis.
Pakalpojumu aicināti
izmantot ne tikai konkrēto
novadu iedzīvotāji, bet arī
novadu viesi, t.sk. tūristi,
kuriem nepieciešami
transporta pakalpojumi. Lai
kļūtu par pakalpojuma lietotāju,
ir jāaizpilda reģistrēšanās
anketa, kas pieejama dažādās
vietās novadā. Anketas būs
pieejamas arī “transports pēc
pieprasījuma” transportlīdzekļos.
Pakalpojumu “transports pēc
pieprasījuma” Alūksnes novadā

sniegs SIA “Sabiedriskais
autobuss”, Mazsalacas
novadā – SIA “VTU VALMIERA”.
Pakalpojuma sniedzēji tika
izvēlēti atklāta konkursa
kārtībā.
Pilotprojekta ieviešana
paredzēta līdz 2020. gada
30.septembrim.
Pilotprojekts abos novados
tiek īstenots Eiropas Savienības
pārrobežu projekta ietvaros,
to līdzfinansē Interreg
Baltijas jūras reģiona 2014.2020. gadam programmas
projekts “Mobilitātes un
pakalpojumu pieejamības
palielināšana demogrāfisko
pārmaiņu skartajos reģionos
(MAMBA)”.
Projektu MAMBA īsteno
Vidzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar partneriem no
Vācijas, Polijas, Somijas,
Dānijas, Zviedrijas un Latvijas
Interreg Baltijas jūras reģiona
(BJR) programmas 2014.2020. gadam ietvaros, ar
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu. Tā
mērķis ir uzlabot mobilitātes
pakalpojumu pieejamību
attālajos lauku apvidos un
demogrāfisko pārmaiņu
skartajos reģionos, un
pilnveidot transporta
pakalpojumu sniedzēju
kapacitāti. Latvijā
projektu MAMBA īsteno
Vidzemes plānošanas
reģions, Vidzemes Augstskola
un Autotransporta direkcija.

Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību vadītāja
Vidzemes plānošanas reģionā
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Kalendārs “Toreiz un tagad”
par godu Alūksnes
simtgadei

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

Alūksnes novada Alsviķos
ilgstoši uzturas gaiši ruds suņuks.
Dzīvnieks nogādāts “Astēs un
Ūsās”. Ja zināt, kam suņuks
pieder, lūgums zvanīt.

Turpinājums no 3. lappuses

Izmaiņas
darba laikā
Dažas izmaiņas darba
laikos no 1. novembra.
Multimediālā ekspozīcija
“Alūksnes Bānīša stacija”
apmeklētājiem un
interesentiem būs atvērta no
otrdienas līdz svētdienai no
pulksten 10.00 līdz 17.00.
Alūksnes skatu tornis ir slēgts
no 1. novembra; grupām
virs 5 personām ir iespējams
apmeklējums, savlaicīgi iepriekš
piesakoties pa tālruņiem
29130280, 25442335.
Informējam, ka arī Alūksnes
Tūrisma informācijas centrs
no 1. novembra ir pārgājis

Alūksnē, Torņa ielā 13, pie
daudzdzīvokļu mājas atrasta
kaķenīte. Iespējams, izkritusi pa
logu, jo slikti turas uz pakaļkājām
un ir brūces uz galvas. Ja ir kāda
informācija par minci, lūgums
zvanīt.
Pēc jauniem saimniekiem lūkojas
kucēni, kas pieauguši būs vidēja
auguma.

uz ziemas sezonas darba
laiku: pirmdiena - piektdiena:
9.00-17.00,
sestdiena: 10.00-15.00,

svētdiena: slēgts.
Tālruņi: 29130280, 25442335,
www.visitaluksne.lv;
tic@aluksne.lv.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā novembrī
Sporta pasākumi novadā
23. novembrī pulksten 10.00
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas sporta zālē Atzeles
līgas spēles volejbolā.
Alūksnē
10. novembrī 16.00
Alūksnes Kultūras centrā
koncertprogramma “Starp sapņu
miljoniem”. Piedalās: Kaspars
Markševics, Kristīne Šomase,
Ainārs Bumbieris, Sabīne
Berezina, Gundars Silakaktiņš.
Ieeja: 12,00-18,00 EUR.
11. novembrī Lāčplēša
diena:
13.30 Ziedu nolikšana pie
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
kapiem Alūksnes Lielajos kapos,
14.00 Piemiņas brīdis Garnizona kapos,
16.00 Ekumenisks dievkalpojums
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā
baznīcā,
17.30 Svētku un piemiņas brīdis
laukumā pie Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās ēkas,
18.00 Lāpu gājiens uz
7. Siguldas Kājnieku pulka
pieminekli,
18.30 Svētbrīdis pie 7. Siguldas
Kājnieku pulka pieminekļa.
14. novembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā “Trio Angelicus”
koncerts “Latvijas dvēseles
dziesmas”. Piedalās: Elīna
Šimkus (soprāns), Ieva Šablovska
(arfa), Sondora Lejmalniece
(flauta). Ieeja: 7,00 EUR.
15. novembrī 14.00 Alūksnes
Kultūras centrā koncerts “Mana
tautas dziesma”.
Piedalās: Annija Putniņa, Miks
Dukurs, Asnate Rancāne, Laima
Jansone (kokle), DJ Monsta,
Jēkaba Nīmaņa Festival Band,
deju grupa “Benefice”, Viktors
Keino (video), Karina Bērziņa
(koncerta vadītāja).
Ieeja: 5,00 EUR.
15. novembrī 16.30 Alūksnes
Mākslas skolas zālē Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas
2018./2019. mācību gada
mācību zīmējumu izstādes
atklāšana.
16. novembrī 18.00
Alūksnes Kultūras centrā
svētku koncertuzvedums
“Sirdspuksti”.
Piedalās: Mārtiņš Ruskis, Ieva
Kerēvica, Atis Ieviņš, Ginta

Krievkalne, Edgars Lipors.
Ieeja: 15,00 EUR.
18. novembrī 15.00 Alūksnes
Kultūras centrā Latvijas
101. dzimšanas dienas svinības
“Es Latvijai”: Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojuma
“Sudraba zīle” pasniegšanas
ceremonija, Zemessardzes
51. kājnieku bataljona vīru
ansambļa “Dobeles zemessargi”
muzikāls sveiciens. Pasākumu
vadīs Valters Krauze. Ieeja: bez
maksas.
22. novembrī 17.00 Ceļu
pārvaldes zālē Alūksnē
Alūksnes Mūzikas skolas
audzēkņu muzikālā pēcpusdiena
“Baroka noskaņās”.
Ieeja: bez maksas.
22. novembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā Vjačeslavs
Mitrohins un draugu orķestris
ar koncertprogrammu “Lai iet”.
Ieeja: 10,00-18,00 EUR.
23. novembrī Alūksnes
Kultūras centrā amatierteātru
skate. Ieeja: bez maksas.
24. novembrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centrā Ievas
Akurāteres un Aivara Hermaņa
koncerts “Vēlēšanās”.
Ieeja: 8,00-12,00 EUR.
Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Ceļojošā izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien,
rīt”. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku un plānošanas
reģioniem 2018. gadā
izveidojusi ceļojošu izstādi, kas
stāsta par 50 Latvijas ainavu
dārgumiem, kas izraudzīti,
iesaistot sabiedrību. Izstādē ir
iekļautas nozīmīgu Latvijas
ainavu fotogrāfijas, vēsturiski
fotoattēli no iedzīvotāju un
LNB krājumiem. Alūksnes
muzejā apskatāmas Vidzemes
reģiona ainavas. Aicinām izstādi
apmeklēt no 14. novembra.
Kristiana Brektes darbu
personālizstāde “MONSTER”.
Jaunajā gleznu sērijā
“Monster”, kas radīta speciāli
izstādei Alūksnes muzejā,
mākslinieks Kristians Brekte
pievērsies šausmu un
realitātes metafizikai, kurā
nenoliedzama vieta ir paša

mākslinieka subjektīvajam
personības tēlojumam.
Izteiksmīgajos darbos Kristians
Brekte radījis savu pasauli, kas
mērķtiecīgi izaicina skatītāju
iedziļināties autora tēlu sistēmā
un atrast tur ko atpazīstamu un
sev svarīgu. Izstāde apskatāma
līdz 25. novembrim.
V. Blūma foto izstāde
“Alūksne toreiz un tagad”.
Izstādē Alūksnes vecmeistaru
fotogrāfijās redzama Alūksne
gan 20. gs. sākumā, gan
pirmās brīvvalsts laikā, savukārt
alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms
uzlūko šīs vietas ar šodienas
skatījumu. Izstādē vienuviet
skatāmas pilsētas ainavas toreiz
un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcijas izstāde “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs.
eklektikas un bīdermeijera stila
interjera mēbeles.
Tematiskā izstāde
“No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu
miniatūras”. Izstādi veido
120 tautumeitu miniatūras
etnogrāfiskajos latviešu
tautas 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”.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski
mirkļi Alūksnē”.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka
pēdām”.
Pasākumi
11. novembrī 10.00 un 13.00
Alūksnes muzejs aicina uz lekciju
“7. Siguldas kājnieku pulka
devums Latvijas valsts
veidošanā”, ko vadīs Alūksnes
muzeja vēsturniece Zanda
Pavlova. Uz lekcijām lūdzam
pieteikties līdz 8. novembrim pa

tālruni 25665538. Valsts svētku
nedēļā lekciju apmeklējums bez
maksas.
18. novembrī 10.00-14.00
Alūksnes muzejs saviem
apmeklētajiem dāvina brīnišķīgu
iespēju iepazīt jaunās izglītojošās
spēles izstādē “Pa
7. Siguldas kājnieku pulka
pēdām” un apmeklēt visas
muzeja ekspozīcijas bez maksas.
19. novembrī 16.00 Alūksnes
muzejā tikšanās ar mākslinieku
Kristianu Brekti un izstādes
“Monster” idejas autori
Augusti Petri sarunā par
laikmetīgo mākslu.
Jaunums muzejpedagoģisko
programmu piedāvājumā
Teatrāli - izglītojošs uzvedums ar
līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”
– muzejpedagoģiskās
programmas laikā skolēnus
iesaista piecu dažādu
deportācijas notikumus
piedzīvojušu personāžu
likteņstāstu izzināšanā, ko vada
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra teātra “SnulliS” (režisore
Daiga Bētere) jaunieši. Programma paredzēta pamatskolas un
vidusskolas vecuma skolēniem.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Šī
zeme kā dzintara lāse mirdz…”
(V. Kokle-Līviņa) (01.-30.11.
abonementā), “Dzīve gleznās”:
M. Tabakai - 80 (01-30.11.
abonementā),
“Arhīvs – interesants un
vajadzīgs” (01.-30.11. lasītavā),
“Kaķīša dzirnavu “ autoram
K. Skalbem jubileja (04.-30.11.
bērnu literatūras nodaļā), “Ar
mīlestību Latvijai” (11.-30.11.
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
11.-30. novembrī alūksnietes
Svetlanas Kuzņecovas
akvareļu izstāde (bērnu
literatūras nodaļā),
7. novembrī 17.00 Vēstures
stunda “Arhīvs – mūsu vēstures
māja” (lasītavā),
12. novembrī 10.00 Rīta
stunda. “Svētki Zviedrijā un
lasījums “Pepija Garzeķe””
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
“Svētki Ziemeļvalstīs” ietvaros
(bērnu literatūras nodaļā);

21. novembrī Ienāc spēļu
pasaulē-spēļu diena (bērnu
literatūras nodaļā),
21. novembrī 17.00 Tikšanās
ciklā “Savējie iedvesmo!” /tēma
tiks precizēta/(lasītavā),
25. novembrī Jauno grāmatu
diena (bibliotēkā).
Alsviķu pagastā
11. novembrī Karvas brāļu
kapos ziedu nolikšana un
svecīšu iedegšana, godinot
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus.
16. novembrī 15.00
Alsviķu kultūras namā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts
sarīkojums “Manas
Latvijas noskaņas…” - pagasta
pārvaldes pateicību pasniegšana;
jaundzimušo alsviķiešu
sveikšana; dziesminieka Ulda
Kākuļa koncerts.
16. novembrī 22.00 Alsviķu
kultūras namā svētku
ieskaņu atpūtas vakars ar
grupu “Putukvass”. Līdzi var ņemt
“groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
20. novembrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā senioru kopas
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
23. novembrī 17.00 Alsviķu
kultūras namā filmas “Dvēseļu
putenis” demonstrēšana.
Ieeja: 3,00 EUR.
Alsviķu bibliotēkā
literatūras izstādes: “Pasaulei
nav gala un debesīm nav
malas. Īstā dzīve ir liela kā
pasaule un augsta kā debesis”
- rakstniekam Kārlim Skalbem –
140; tematiskā izstāde: “Latvijas
Valsts svētuma zīmes” - Latvijas
Republikas proklamēšanas
diena; 6., 20., 27. novembrī 9.00
senioru grupas “Par prieku sev
un citiem” tikšanās; Ziemeļvalstu
nedēļas ietvaros “Rīta lasījums”
PII “Saulīte” audzēkņiem (laiks
tiks precizēts).
Strautiņu bibliotēkā
literatūras izstādes: “Un
viss, kas mēs esam, ir tas kā mēs nesam to tautas
dvēseles spoguli” - rakstniekam
Kārlim Skalbem – 140;
tematiskā izstāde
“Dzejnieku vārdi Latvijai”, 11.17. novembrī - Ziemeļvalstu
nedēļas aktivitātes.
Turpinājums 12. lappusē
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Turpinājums no 11. lappuses
Annas pagastā
11. novembrī 11.30 Ezeriņu
kapos Lāčplēša dienai veltīts
svētbrīdis pie pieminekļa
Latvijas brīvības cīņās kritušajiem
karavīriem. Piedalās Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolas
kolektīvs.
16. novembrī 13.00 Annas
kultūras namā Latvijas 101.
dzimšanas dienas svinības –
Annas kultūras nama jauktā
vokālā ansambļa “Tik un tā”
sveiciens svētkos, jaundzimušo
anneniešu sumināšana,
dziedātājas Anitas Ozolas
koncertprogramma “Paņem
Latviju klēpī”.
Annas pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: “Ikkatrs
sējējs, iedams sēt, pieber sētuvi
graudiem: cik es esmu iebēris
savā sētuvē?”, rakstniekam
Kārlim Skalbem - 140;
Brīvības cīņām - 100.
Ilzenes pagastā
18. novembrī 16.00 Ilzenes
SKIM centrā “Dailes” svētku
koncerts “Skani Latvijai”.
Piedalīsies “Nākotnes talanti”
no Lejasciema, Lizuma un
Ilzenes ar skaņdarbiem un
dziesmām.
Ieeja: bez maksas.
Ilzenes bibliotēkā
literatūras izstādes “Leģendas no
Latvijas”, “Mūsdienu Lāčplēši”,
izstāde bērniem “Sirds un saules
dzejnieks” (K. Skalbem - 140);
15. novembrī 19.00 tikšanās
ar novadnieku - Latvijas
armijas pārstāvi.
Pirmdienās un ceturtdienās
19.00 Ilzenes SKIM “Dailes”
turpinās vingrošanas nodarbības
projekta “Dzīvo vesels” ietvaros.
Jaunannas pagastā
9. novembrī 12.00 Jaunannas
tautas namā jauniešu projekta
“Izzini sevi, lai mācītos!” ietvaros
praktisko un izzinošo nodarbību
cikla “Gatavojam kopā!” otrā
nodarbība ar Vecgulbenes muižas
restorāna pavāru Tomu Maļiņinu.
16. novembrī 18.00
Jaunannas tautas namā
Latvijas Valsts svētkiem veltīts
koncerts “Bet mīlestībā ir
saknes...”. Piedalās Jaunannas amatiermākslas kolektīvi un
Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolas audzēkņi.
Ieeja: bez maksas.
30. novembrī 20.00
Jaunannas tautas namā
atpūtas vakars pie galdiņiem
“Tikšanās vietu mainīt nedrīkst”
kopā ar muzikantiem Ingu un
Normundu, Zeltiņu dziedošo
aktieru apvienību “Jautrie podi”
un vakara vadītāju Aldu Liepiņu.
Ieeja: 5,00 EUR (galdiņi tikai ar
iepriekšēju rezervāciju līdz
27. novembrim, tālrunis
28366016).
Jaunannas bibliotēkā
izstādes: “Lai vairojas prieks…”
rakstniekam Kārlim Skalbem
- 140, “Es turpinu pārsteigt…”
gleznotājai Maijai Tabakai –
80; 12. novembrī Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas ietvaros rīta
stundas lasījums Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolas
bērnudārza grupiņai.
Jaunalūksnes pagastā
8. novembrī 19.30 Kolberģa
tautas namā Malienas
amatierteātra “Pakāpiens”
viesizrāde, Baibas Jukņevičas
sadzīviska luga 3 cēlienos
“Pilsētnieki”. Ieeja: 1,50 EUR.
11. novembrī 16.30 Bejā lāpu

gājiens uz Somu karavīru brāļu
kapiem.
15. novembrī 19.00 Kolberģa
tautas namā Jaunalūksnes
pagasta amatiermākslas kolektīvu
koncerts “Mūsu Latvija mūžības
grāmatā savu vēsturi raksta”.
Ieeja: bez maksas.
15. novembrī 21.00 Kolberģa
tautas namā svētku balle kopā
ar grupu “Rolise”.
Ieeja: 2,50 EUR.
Bejas novadpētniecības centrā
no 4. līdz 12. novembrim izstāde
“No miesta līdz pilsētai”, no
21. novembra izstāde “Alūksnes
novadam 10”; pastāvīgās
ekspozīcijas: Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 1945. gadam,
Jaunalūksnes pagasta vēsture
pēckara periodā no 1945.
līdz 1988. gadam, Nacionālo
partizānu kustība Jaunalūksnes
pagastā no
1945. līdz 1953. gadam.
Bejas bibliotēkā literatūras
un tematiskās izstādes: “Lepna,
eleganta, noslēpumaina – sava
ceļa gājēja” (gleznotājai Maijai
Tabakai – 80), “Par katru stundu
Dievam pateicos” (rakstniekam
Kārlim Skalbem – 140), “Mums
ir latvju dainas austas/ Mums
ir Rainis, Aspazija/ Lāčplēsis ar
lāča spēku/ Sprīdītis ar sirdi cēlu.
(G. Ristameca)” (Latvijai - 101);
12., 13. novembrī Rīta stundas
lasījumi Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas (11.-17. novembrī)
“Svētki Ziemeļvalstīs” ietvaros
(laiks tiks saskaņots ar skolu). 20.
novembrī 12.00 Bejas bibliotēkas
lasītāju klubiņa pasākums “Par
tevi, par mani, par Latviju”.
Jaunalūksnes bibliotēkā
izstādes: “Mīļa mana tēvuzeme,
divu roku siltumā” (18. novembris
– Latvijas proklamēšanas gadadiena), “Sapņu un teiku dzejnieks” (Kārlim Skalbem - 140);
literatūras izstāžu cikla “Iepazīsim
dažādu valstu literatūru”
10. izstāde - zviedru literatūra;
11.-17. novembrī Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa: literatūras
izstāde “Ziemeļvalstu literatūra
bērniem”, K. Krauzeres grāmatas
“Mazie nakts stāsti” rīta stundas
lasījums PII “Pūcīte” bērniem; 21.
novembrī tematiska pēcpusdiena
bibliotēkas lasītājiem “Grāmatas
- mani labākie draugi”.
Jaunlaicenes pagastā
No 1. līdz 24. novembrim
Jaunlaicenes tautas namā
izstāde “Folkloras kopai
PUTNIS - 20”.
15. novembrī 19.00
Jaunlaicenes tautas namā
Valsts svētku svinīgs pasākums
un Santa Sāre muzikālā sarunā
“Ceļā pie tevis”. Ieeja: bez maksas.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”; izstādes: “Daudz
zābaku pa manu zemi staigā”,
“Latvijas Neatkarības karš 1918.1920. Noklusētā varonība”;
izglītojošās nodarbības un lekcijas
dažāda vecuma apmeklētājiem:
“Mana Latvija” – komandu
spēle ar Latvijas vēstures
iepazīšanu, mīklu minēšanu,
tautasdziesmu atpazīšanu un
atjautības uzdevumu risināšanu;
“Noklusētā varonība” stāstījums par Ziemeļlatvijas
karaspēka vienību
organizēšanu Igaunijas
armijas paspārnē un par kaujām
Alūksnes novadā; “Muzejā caur
ķēķa durvīm” – nodarbība
pirmsskolas vecuma bērniem,
atklājot muzeja noslēpumus;
“Dzimtas koka stāsts” – aktivitātes

un uzdevumu risināšana par un
ap dzimtas koka veidošanu; “Ar
varonību kabatā” – orientēšanās
spēle Jaunlaicenes muižas parkā,
pasākumi:
kāzu un krustabu pasākumi, kāzu
jubilejas, dzimšanas dienas un citi
tematiskie pasākumi ģimenēm,
draugiem, darba kolektīviem un
domubiedriem.
Pieņemam pieteikumus uz
Ziemassvētku pasākumiem
skolēnu grupām, darba
kolektīviem vai ģimenes lokā
(pasākumu norise no
3. decembra): “Diža meža pašā
vidū” – izglītojošas aktivitātes,
rotaļas, spēles un radoša
darbošanās kopā ar Rūķi un
Mežaveci.
Kalncempju pagastā
16. novembrī 12.00
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā tikšanās ar
mākslinieci Anneli Slišāni,
projekta “#100dečiLatvijai”
autori. Pasākuma laikā
tiks godināti jaundzimušie
kalncempieši.
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
līdz 30. novembrim izstāde
“#100dečiLatvijai” - Anneles
Slišānes realizētais
tekstilmākslas projekts;
izzinošas ekskursijas un
izglītojošās programmas ar
līdzdarbošanos visām vecuma
grupām (iepriekš piesakoties);
5.-20. decembrī izglītojošā
programma “Lācīša Ziemassvētku
piedzīvojumi”, pieteikšanās līdz
29. novembrim. Izglītojošās
programmas maksa – 3,00 EUR.
Kalncempju bibliotēkā
literatūras izstāde “Sirds un
saules dzejnieks Kārlis Skalbe –
140”.
Liepnas pagastā
11. novembrī 15.00 lāpu
gājiens no Liepnas pagasta
pārvaldes uz T. Mendes atdusas
vietu Sprinduļkalna kapos.
16. novembrī 17.00 Liepnas
tautas namā Valsts svētkiem
veltīts koncerts “Apmīļo, saulīte,
savu zemīti”.
30. novembrī 19.00 Liepnas
tautas namā dramatiskais
kolektīvs “Troksnis” aicina uz
jubilejas pasākumu “Dzīves
garša”. Pēc pasākuma balle.
Liepnas pagasta bibliotēkā
mini konkurss skolēniem “Ir
tāda zeme - Latvija” (13.11.),
pasākumi Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļā (19.-22.11.), “Mazas, lielas, plānas, biezas” –
bibliotekārā stunda pirmskolas
grupiņai un 1. klasei (26.11.).
Malienas pagastā
No 5. novembra Malienas
tautas nama mazajā zālē
apskatāmas rokdarbnieces
Daces Riņķes tamborētās
krelles.
9. novembrī 19.30
Malienas tautas namā
tematisks pasākums “Tēvu zemi
paturēt!”. Piedalās Malienas
pamatskolas skolēni un jauktais
vokālais ansamblis “Kvanto”,
20.00 Vijāra Griķa un grupas
“Vilx” akustiskais
koncerts “Es vēlos mājās
pārnākt”. Ieeja: bez maksas.
22.00 balle ar grupu “Vilx”,
starplaikos DJ. Ieeja: 3,00 EUR.
22. novembrī 19.00 Malienas
tautas namā spēlfilma “Dvēseļu
putenis” (2019. g., režisors
Dzintars Dreibergs).
Ieeja: 1,50 EUR.
Malienas bibliotēkā
literatūras izstādes:

“11. novembris - Lāčplēša diena,
18. novembris - Latvijas
Republikas proklamēšanas
diena”, “Nu dūc mana istabiņa
Mārtiņdienas vakarā”, “Kaķīša
dzirnaviņas maļ un maļ...”
(K. Skalbem - 140); Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumi.
Mālupes pagastā
6. novembrī 16.00 Mālupes
Saieta namā rokdarbu
pamatu apgūšanas nodarbība tamborēšana no motīviem.
11. novembrī 16.30 no Mālupes
pagasta pārvaldes Lāčplēša
dienai veltīts lāpu gājiens un
piemiņas brīdis Mālupes kapos.
23. novembrī 17.00 Mālupes
Saieta namā koncertkompānija
“SOLIARIS” (Lietuva) viesosies ar
cirka - teātra izrādi “Pasakainā
planēta”.
30. novembrī 19.00 Mālupes
Saieta namā svinīgs tematisks
pasākums, 21.30 balle kopā ar
grupu “Galaktika”.
Mārkalnes pagastā
9. novembrī 16.00 Mārkalnes
tautas namā Alūksnes senioru
amatierteātris “Pagrabiņš” ar
izrādi “Lielais pārpratums”.
16. novembrī 18.30 Mārkalnes
tautas namā Valsts svētku
svinīgā uzruna un jaundzimušo
sumināšana, 19.00 Zaļās galma
kapellas koncerts, 21.00 balle ar
Lauri Neilandu.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
jaunākās literatūras izstāde
“Rudens vaļasprieks”, no
6. novembra izstāde “Alūksnes
novadam - 10”, 6. novembrī
Mārkalnes Sabiedrības centrā
14.00 tikšanās ar vēsturnieci
Astrīdu Ievednieci, prezentācija
“Nacionālo partizānu kustība
Mārkalnē. Leons Rabuzis”.
Pededzes pagastā
11. novembrī 15.00 Pededzē
ziedu nolikšana pie Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru kapiem
“Akmeņdruvās”.
15. novembrī 19.00 Pededzes
tautas namā Latvijas
Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums
“Tiec, kur zeme skaistākā...”.
No 20. novembra Pededzes
tautas namā apskatāma
ekspozīcija “Fantāzijas lidojums
un Pededziešu rokdarbi”.
30. novembrī 12.00 Pededzes
tautas namā Alūksnes novada
senioru atpūtas pasākums.
Pededzes tautas namā
apskatāma pamatekspozīcija
“Pededzes senā sadzīve”,
tematisks pasākums “Lellīšu
tīšana”, speciālais piedāvājums
kāzām, vecpuišu/ vecmeitu
ballītēm (iepriekš pieteikties pa
tālruni 29176039).
Pededzes bibliotēkā
11. novembrī 9.00 Lāčplēša
dienai veltīta literatūras izstāde
“Uz visām lapām zelta sirdis zvīļo:
tās tevi piemin vēl un mīļo”,
15. novembrī 10.00 Latvijas
Valsts svētkiem veltīta literatūras
izstāde “Visi kopā mēs
veidojam tautas likteņstāstu –
mūsu vēsturi”, 19. novembrī
10.00 Starptautiskā vīriešu diena
- tematiskā izstāde “Domās es
ciemos došos pie draugiem…”.
Veclaicenes pagastā
16. novembrī 17.00
Veclaicenes tautas namā
Latvijas Republikas
proklamēšanas
101. gadadienai veltīts svētku
pasākums “Ar cieņu Latvijai,
Veclaicenei”. Mazo veclaiceniešu
sveikšana, muzikāls sveiciens

no Veclaicenes vokālajiem
ansambļiem un komponista,
mūziķa Gunāra Meijera.
Zeltiņu pagastā
9. novembrī 19.00 Zeltiņu
tautas namā Jaunannas
amatierteātra “Šūpoles” izrāde E. Vulfa komēdija “Līnis murdā”.
Ieeja: 2,00 EUR.
11. novembrī 16.00 Lāčplēša
dienai veltīts piemiņas brīdis
Zeltiņu kapos.
No 17. līdz 27. novembrim
Zeltiņu tautas namā Alūksnes
muzeja ceļojošā izstāde “No
miesta līdz pilsētai”: piedāvā
izzināt Alūksnes vēsturi no
19. gadsimta beigām, kad tā vēl
bija miests Krievijas impērijas
sastāvā, līdz pilsētas tiesību
iegūšanas brīdim 1920. gada
2. janvārim. Būs iespēja
izmantot metodisko materiālu, lai
rastu iespēju skolēniem un citiem
interesentiem izzināt Alūksnes
politisko, ekonomisko un kultūras
dzīvi, izprast šo jomu norises
Latvijas vēsturisko notikumu
kontekstā minētajā laika periodā.
18. novembrī 14.00 Zeltiņu
tautas namā Annas jauktā
vokālā ansambļa “Tik un tā”
sniegumā Imanta Kalniņa
dziesmu programma “Mēs
satiksimies iekšup vīdamies”
(vad. Nora Dambīte).
Ieeja: bez maksas.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Mēs esam ierakstīti
laikā”, “Kārlim Skalbem – 140”,
“Ceļojums Ziemeļvalstu bērnu
literatūrā”; 22. novembrī 15.00
“Novembris smaržo pēc sniega
un svētkiem...” Jauno grāmatu
apskats.
Zeltiņu vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas: “Ziemeļu
zvaigzne” /veltīta Edgaram
Liepiņam/, “Nesenā pagātne”,
“Novadnieku istaba”, “Mana
skola Zeltiņos”; fotostāsti
“Gadsimtu vējos šūpojoties”
un “Durvis, kas tev atvērtas”;
stāstījums par padomju armijas
raķešu bāzes darbību Zeltiņos.
Ziemera pagastā
9. novembrī 12.00 Māriņkalna
tautas namā
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
veltīts svētku koncerts. Koncertā
piedalās Ziemera pagasta
sieviešu koris “Elisa”, Alūksnes
Kultūras centra senioru deju kopa
“Sidraba pavediens”, Alūksnes
Kultūras centra
senioru koris “Brūklenājs”.
Pagasta jaundzimušo sveikšana.
9. novembrī 22.00 Māriņkalna
tautas namā
jautra ballīte kopā ar grupu
“Rolise”. Ieeja: 3,00 EUR.
27. novembrī 12.00
Māriņkalna tautas namā
senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: “11. novembris –
Lāčplēša diena”, “Mārtiņdiena
– ziemai vārti vaļā”, “Gleznotājai
M. Tabakai – 80”, “Lai mūžīgas
būtu brīvības zvaigznes, Kas tautu
un Latviju vieno!”
(18. novembris – Latvijai 101),
“Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija
– 2019” – “Nāc, lasi un kļūsti par
ekspertu!” (grāmatu kolekcija
(5 – 15 gadi)); pasākumi: “Runcīt,
runcīt, stāsti pasaku!” - pasaku
meistaram – K. Skalbem – 140
(bibliotekārā stunda 3. klasei),
“Ziemeļvalstu autoru jaunākie
darbi” - Ziemeļvalstu nedēļa
– 2019 (bibliotekārā stunda
skolēniem).
Apkopoja: Evita Aploka

