
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

2022. gada 6. jūlijs Nr. 7 (151) bezmaksas

Alūksnes Novada VēstisAlūksnes Novada Vēstis
Alūksnes 
ezerā notiks 
ātrumlaivu 
sacensības
 16. un 17. jūlijā 
Alūksnes ezerā notiks 
starptautiskas ūdens 
motosporta sacensības 
visās laivu klasēs un 
Eiropas čempionāts 
F4 klasē.

 Plānots, ka sestdien, 
16. jūlijā, no pulksten 11.00 
sāksies treniņbraucieni un 
pēc tam arī sacensības līdz 
pat 19.00. Savukārt svētdien 
treniņbraucieni sāksies 
pulksten 9.00, sacensību 
norise paredzēta līdz 14.00. 
Sacensību norise, kā allaž, 
atkarīga no laikapstākļiem.
 Vēršam uzmanību, ka 
sacensību norises laikā citiem 
ūdens transportlīdzekļiem 
Alūksnes ezera iekšezerā 
kustība nebūs atļauta.

Aicinām visus uz III Vispasaules Malēniešu svētkiem!
Jaunlaicenes estrādē

11.30 Svētku ieskandināšana un 
gaisa iekustināšana.
Piedalās Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

12.00 Svētku atklāšana un 
novada malēniešu koncerta 
“Ko Tu smukam padarīsi” 
I tūre.
Piedalās novada amatierkolektīvi

14.00 Novada malēniešu 
koncerta “Ko Tu smukam 
padarīsi” II tūre.
Piedalās novada amatierkolektīvi

19.00   Deju uzvedums 
“Malienas mantojums”.
Piedalās novada deju kolektīvi, 
folkloras kopas

21.00   Lustēšanās “Smuks ar 
skaistu satikās” 
kopā ar novada muzikantiem, 
grupām  “Savējie”, 
“Zigmārs&draugi”, 
“Putukvass”,   
“Virāža”, “Uldis&draugi”, 
“Gunārs un Zane”

Ieejas maksa ballē 3,00 EUR

Jaunlaicenes muižas 
muzejā

Izstāde “Kā smuki esam, tā smuki 
esam”- tērpu mode 20. gadsimtā

Muižas parka teritorijā

No 11.00  
  # Amatnieku andele. 
Pieteikšanās līdz 22. jūlijam uz 
e-pastu valda.zeltina@aluksne.lv  
  # Malēniešu Goda grāmatas 
rakstīšana 
  # Greizo spoguļu pasaule 
  # Malēniešu riktes ķēķī
  # Malēniešu svēršana, līdzsvara 
pārbaude un citādas izdarības

16.00 Labdarības bumbu 
ķeršana malēniešu gaumē

13.00 Novadnieku dzeja, 
pašmāju dzejdaru daiļās runas 
pikniks “Smuka izrunāšanās”
  
Jaunlaicenes skolas zālē

13.00 Malēnijas nacionālās 

īpatnības kāršu spēle “Puns”
Azartiska kāršu spēle, kuru 
izdomāja malēnieši. Komandā 2 
spēlētāji+1 rezervists (vēlams). 
Dalībnieku reģistrācija no 
plkst.12.00. Spēles noteikumi 
www.aluksne.lv.

Jaunlaicenes tautas namā

15.00 I. Šteinbergas luga 
“Šurpu, turpu” - Malienas 
amatierteātris “Pakāpiens”

17.00 Viencēliens “Sveiciens 
skolotājai” - Jaunannas bērnu un 
jauniešu teātris “EJam!”;

viencēliens “Pārsteigums 
sievietei” pēc R. Missūnes lugas 
“Dāvana tantei” -  
Jaunannas amatierteātris 
“Šūpoles”

Ieeja dienas pasākumos  
bez maksas

Miera ielas pārbūves investīciju projekta 
īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiro
 Alūksnes novada 
pašvaldības augstas 
gatavības investīciju projekts 
“Miera ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā” ir 
atbalstīts Ministru kabinetā 
un tam piešķirts valsts 
budžeta finansējums 
2 000 000,00 EUR apmērā.

 Īstenojot šo projektu, drošai 
un ilgtspējīgai satiksmei būs 
sakārtota ielu infrastruktūra 
pilsētā un uzlabota piekļuve 
sabiedriski nozīmīgiem 
objektiem, tostarp Alūksnes 
kapsētai un ar uzņēmējdarbību 
saistītām teritorijām. 
 Miera ielas pārbūvei pašvaldība 
ir izstrādājusi divus būvprojektus. 
Pirmais no tiem paredz Miera 
ielas pārbūvi no Pils ielas līdz 
krustojumam ar Melnuma ielu un 
Melnuma ielas pārbūvi, savukārt 
otrais ietver Miera ielas posmu 
no krustojuma ar Melnuma ielu 
caur Lielo kapu teritoriju līdz 
ielas galam un funkcionālajam 
savienojumam no kapu teritorijas 
līdz Tempļakalna ielai.
 Paredzams, ka būvdarbi 
sāksies jūlijā un būvniecības 
laikā iela satiksmei nebūs 
slēgta – transporta kustība tiks 
virzīta pa vienu ielas pusi, tādēļ 
pašvaldība aicina iedzīvotājus, 
īpaši autovadītājus, ar sapratni 
un pacietību izturēties pret šīm 
neērtībām.

 Miera ielu posmā no Pils ielas 
līdz Melnuma ielai paredzēts 
pārbūvēt 6,5 m platumā, ietvi 

saglabājot esošā apjomā. 
Tiks izveidotas divas jaunas 
autobusu pieturvietas kabatas 
un atjaunota viena pieturvieta, 
sakārtots autobusu apgriešanās 
laukums, izveidojot tajā gājēju 
ietvi ar iespēju izlaist pasažierus. 
Daļā ielas brauktuves kreisajā 
pusē pie nobrauktuvēm izveidos 
2 m platu nomali automašīnu 
novietošanai.
 Melnuma ielas brauktuve 
paredzēta 6 m platumā, papildus 

izbūvējot 1,6 m gājēju zonu 
gar labo pusi un izveidojot 2 
m platu nomali automašīnu 
novietošanai gar kreiso pusi. Tiks 
sakārtots arī asfaltētais laukums, 
kur brauktuves labajā pusē 
paredzēts stāvlaukums vieglajām 
automašīnām, gar kreiso malu - 
kabatas četriem autobusiem.
 Miera ielā paredzēts pārcelt 
dažus gaismekļus, bet Melnuma 
ielā izbūvēt jaunus. Visā ielas 
posmā paredzēts izbūvēt 

lietus ūdens kanalizāciju. Tiks 
pārbūvēts arī Miera, Tempļakalna 
un Melnuma ielu krustojums.

 Miera ielu no krustojuma 
ar Melnuma ielu līdz Miera 
un Tempļakalna ielas 
funkcionālajam savienojumam 
paredzēts pārbūvēt 6 m platumā 
ar 1,6 m platu gājēju zonu. 

Turpinājums 4. lappusē

Miera iela, kas ved uz Alūksnes Mazajiem un Lielajiem kapiem, piedzīvos pārbūvi
Evitas Aplokas foto



Domes 30. jūnija sēdē

2. Alūksnes Novada Vēstis 06.07.2022.

Apstiprināts 
2021. gada 
publiskais 
pārskats
 Alūksnes novada 
pašvaldība paziņo, ka ar 
Alūksnes novada domes 
30.06.2022. sēdes lēmumu 
Nr. 253 (sēdes protokols Nr. 
17, 12. punkts) apstiprināts 
Alūksnes novada pašvaldības 
2021. gada publiskais 
pārskats.
 Ar pilnu pārskata tekstu 
var iepazīties Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, un 
Alūksnes novada 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas 
Ģeotelpiskās 
informācijas 
aģentūras 
darbinieki 
veic pilsētas 
teritorijas 
apsekošanu 
dabā
Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
ir informējusi Alūksnes 
novada pašvaldību, 
ka tās darbinieki līdz 
šī gada novembrim 
veiks pilsētas teritorijas 
apsekošanu dabā, lai 
Alūksnes pilsētas teritorijai 
sagatavotu topogrāfisko 
plānu mērogā 1:2000. 
Lauka apsekošanas darbi 
var skart jebkuru vietu 
pilsētas teritorijā, tādēļ 
aicinām neuztraukties, 
pamanot svešus cilvēkus 
veicam apsekošanu. 
Aģentūras darbiniekiem 
ir darba apliecības, kuras 
nepieciešamības gadījumā 
var uzrādīt.

 Saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 9. panta 
pirmo daļu, nekustamā 
īpašuma īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs 
neierobežo ģeodēzisko un 
kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai 
pārvaldāmajā teritorijā.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv. Atbildīgā par izdevumu 
Evita Aploka, tālrunis 64381502. 
Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7540 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes 
 

Tautsaimniecības 
komiteja   

13. jūlijā 10.00 
 
Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

18. jūlijā 10.00

Finanšu komiteja   
21. jūlijā 9.00

Domes sēde   28. jūlijā 10.00

Sēdes notiek 1. stāva zālē, Dārza 
ielā 11, Alūksnē.

 Alūksnes novada domes 
30. jūnija sēdē piedalījās 15 
deputāti un izskatīja 28 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - secinot, ka pēc ugunsgrēka 
radītiem postījumiem 
nepieciešamie izdevumi, lai 
savestu dzīvošanai kārtībā 
Alūksnes novada pašvaldības 
dzīvokli Jāņkalna ielā 
10–6, Alūksnē, bet vēlāk arī 
administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi, nav samērojami ar 
īpašuma faktisko vērtību un 
izmantošanas iespējām, atzīt, ka 
minētais pašvaldības dzīvoklis 
nav derīgs dzīvošanai. Sagatavot 
un nodot atsavināšanai dzīvokli 
ar kopējo platību 24,4 m² un 
ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no divstāvu 
dzīvojamās ēkas, zemes un 
palīgēkas. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot nomā pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Alsviķu 
cehs”, Alsviķos, Alsviķu 
pagastā, sastāvā esošās zemes 
vienības daļu 767 m² platībā. 
Iznomāšanas mērķis – motorizētās 
tehnikas novietošana. Noteikt 
nomas termiņu 10 gadi no nomas 
līguma spēkā stāšanās dienas. 
Nomnieka noteikšanai rīkot izsoli 
ar neatkarīga vērtētāja noteiktu 
tirgus cenu. Uzdot nekustamā 
īpašuma zemes vienības 
daļas nomas tiesību izsoles 
organizēšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas 
īpašumā “Mārsili”, Alsviķu 
pagastā, atsavinot vienā izsoles 
paketē ar kopējo pārdodamo 
koku apjomu 140,51 m³: cirsmu 
– sanitāro izlases cirti (platība 
1,21 ha), cirsmu – galveno cirti - 
kailcirti (platība 0,29 ha), cirsmu 
– kopšanas (platība 
0,62 ha). Uzdot pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai 
organizēt atsavināmās kustamās 
mantas novērtēšanu, izstrādāt 
izsoles noteikumus un rīkot izsoli;

 - uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajam īpašumam 
Malienas iela 4 Alūksnē, ar 
mērķi detalizēt Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-2027. 
gadam;

 - aktualizēt Alūksnes novada 
attīstības programmas 2022.-
2027. gadam Investīciju 
plānu 2022.-2027. gadam, 
aktualizējot ierakstu Nr. 2.4.5., 
kas paredz ugunsdzēsības 
un signalizācijas sistēmu 
uzlabošanu izglītības iestādēs. 
Plāna aktualizācija saistīta ar 
projektu Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas sporta zāles iekšējo 
ugunsdzēsības krānu ūdens 
spiediena nodrošināšanai;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 13/2022 “Par  Alūksnes 
novada teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu”;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 14/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
2. maija saistošajos noteikumos 
Nr. 11/2022 “Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes 
novadā””;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 15/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2020. gada 
30. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2020 “Par pašvaldības 
pabalstiem Alūksnes novadā””; 

 - apstiprināt noteikumus 
Nr. 3/2022 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības kapitāla daļu 
pārvaldību”;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2021. gada publisko 
pārskatu;

 - apstiprināt Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
nolikumu, kas stājās spēkā 
2022. gada 1. jūlijā;

 - iecelt Uvu Grencioni-Lapsenieti 
par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktora pienākumu 
izpildītāju ar 2022. gada 18. jūliju 
un atļaut viņai šo amatu savienot 
ar Alūksnes pilsētas sākumskolas 

direktora amatu;

 - apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saulīte”. Lēmums stājās spēkā 
1. jūlijā;

- apstiprināt līdzfinansējuma 
maksu par Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas  
pakalpojumiem, organizējot 
vasaras nometnes: mācību 
treniņu nometnēm Alūksnē jūlijā 
- augustā (6 dienas) – 20,00 EUR 
vienam izglītojamajam, biatlona 
nodaļas mācību treniņu nometnei 
ārpus novada jūlijā, augustā 
(10 dienas) – 30,00 EUR vienam 
izglītojamajam, džudo nodaļas  
mācību treniņu nometnei ārpus 
novada šī gada augustā (5 
dienas) – 30,00 EUR vienam 
izglītojamajam;

 - apstiprināt dalības maksu 
Zeltiņu pagasta pārvaldes 
organizētajās sacensībās “Kristera 
kausa izcīņa pludmales volejbolā” 
10,00 EUR no vienas komandas;

 - pārkārtot finansējumu 
1 700,00 EUR Ilzenes pagasta 
pārvaldei velo sacensību “Līkloči 
papardēs” un Jauniešu velo 
dienas organizēšanai;

 - pārkārtot finansējumu 
152 688,00 EUR Alūksnes 
novada pašvaldības iestādēm 
un aģentūrām atlīdzības 
palielinājuma nodrošināšanai 
2022. gadā. Finansējuma 
palielinājums atlīdzībai 
pašvaldības iestādēm un 
aģentūrām saistīts ar to, ka 
1. jūlijā stājās spēkā Ministru 
kabineta 26. aprīļa noteikumi 
Nr.262 “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs, 
amatu klasifikācijas un amatu 
apraksta izstrādāšanas kārtība” 
un Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma grozījumi, 
sakarā ar ko mainās darbinieku 
atlīdzība;

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
8 612 EUR Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja (no 

1. jūlija – Alūksnes novada 
muzeja struktūrvienības “Viktora 
Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes 
lauku sēta””) rijas ēkas skaidu 
jumta seguma nomaiņai;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
24 019,00 EUR Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolai sporta 
multifunkcionālās zāles iekšējo 
ugunsdzēsības krānu ūdens 
spiediena nodrošināšanai 
(būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrādei un 
būvdarbiem);

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
16 171,00 EUR Alsviķu 
pirmsskolas izglītības 
iestādei “Saulīte” iekšējās 
elektroinstalācijas atjaunošanas 
darbiem;

 - ņemot vērā situāciju Latvijas 
degvielas tirgū un analizējot 
Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu skolēnu 
pārvadājumu degvielas izdevumu 
izpildi, pārkārtot 
13 336,00 EUR finansējumu 
pašvaldības pagastu pārvaldēm 
skolēnu pārvadājumu degvielas 
izdevumu nodrošināšanai;

 - lai novērstu pārrakstīšanās un 
tehniskas kļūdas, veikt grozījumus 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 26.05.2022. noteikumos 
Nr. 2/2022 “Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”;

 - nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 68 718,50 EUR 
Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļiem plūdu izraisīto avārijas 
seku novēršanai, kas sastāda 30% 
no objektam radīto zaudējumu 
apmēra. Līdzfinansējumu izdalīt 
no pašvaldības Ceļu un ielu 
uzkrājuma fonda.

 Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Divās pašvaldības kapitālsabiedrībās 
ievēlēti pagaidu valdes locekļi
 No 29. jūnija divās Alūksnes 
novada pašvaldības 
kapitālsabiedrībās – SIA 
“Alūksnes enerģija” un SIA 
“Alūksnes nami” ievēlēti 
pagaidu valdes locekļi līdz 
brīdim, kad konkursa kārtībā 
tiks nominēti jauni.

 Šīs izmaiņas saistītas ar 
to, ka darbu abu minēto 
kapitālsabiedrību vadībā 
izvēlējies neturpināt Mārtiņš 
Kaļva.

 Pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis kā pašvaldības 
kapitāldaļu turētāja pārstāvis 
SIA “Alūksnes enerģija” pagaidu 
valdes locekļa amatā no 29. 
jūnija ievēlējis uzņēmuma 

juristi Gunitu Ozolu, savukārt 
SIA “Alūksnes nami” pagaidu 
valdes locekļa amatā – 
uzņēmuma nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas projektu 

vadītāju Raivi Bisenieku.

 I. Berkulis pateicās M. Kaļvam 
par darbu, kas ieguldīts abu 
kapitālsabiedrību darbības 

sakārtošanā un stabilizēšanā 
un pasniedza pašvaldības 
apbalvojumu “Pateicība” par 
profesionalitāti un uzņēmumu 
attīstības veicināšanu. Savukārt 
pagaidu valdes locekļiem vēlēja 
noturēt uzņēmumu darbībā 
sasniegto līmeni.

 Attēlā: pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis (no labās) 
pasniedz Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu 
“Pateicība” Mārtiņam Kaļvam par 
profesionalitāti un uzņēmumu 
attīstības veicināšanu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas 
laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 

64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, 
lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības  
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt 

uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra 
mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā 

piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 8. un 22. jūlijā plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

15. jūlijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē un 
no plkst. 10.15 līdz plkst. 11.15 Bejas bibliotēkas telpās
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Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās 
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Aivars FOMINS 18.07.2022. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Artūrs GRĪNBERGS 14.07.2022. 16.00-17.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Verners KALĒJS 22.07.2022. 15.00-16.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Maruta KAULIŅA 08.07.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 13.07.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 13.07.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS
13.07.2022. 09.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Katru dienu 08.00-09.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 11.07.2022.
25.07.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 21.07.2022. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 06.07.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

 Alūksnes novada pašvaldība 
12.07.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmu 
paketes, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā “Valsts mežs 
36560090095”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā, 
941,53 m3 apjomā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 38 831 EUR. 
Nodrošinājums – 3883 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 08.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
08.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
12.07.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmu 
paketes, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā “Bērziņi 5”, Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā, 
465,60 m3 apjomā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 17 470 EUR. 
Nodrošinājums – 1747 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 08.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
08.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
12.07.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmas, kas 
atrodas nekustamajā īpašumā 
“Čikstu karjers”, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā, 95,11 m3 
apjomā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 2684 EUR. 
Nodrošinājums – 268 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 08.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
08.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
19.07.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – apaļo 
kokmateriālu, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā 
“Tempļakalna parks”, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 305,522 m3 
apjomā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 19 403 EUR. 
Nodrošinājums – 1940 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 15.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
15.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
26.07.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmu 
paketes, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā Pleskavas ielā 4, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
3975,81 m3 apjomā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 

174 268 EUR. Nodrošinājums 
– 17 427 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
22.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
22.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
26.07.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmu 
paketes, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā Merķeļa ielā 25, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
167,18 m3 apjomā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 6973 EUR. 
Nodrošinājums – 697 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 22.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
22.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.08.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmas, kas 
atrodas nekustamajā īpašumā 
“Briežudārzi”, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā, 269,98 m3 
apjomā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas 
apskate piesakāma pa 
tālruni 25667781. Izsoles 
sākumcena – 10264 EUR. 
Nodrošinājums – 1026 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.07.2022. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.08.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmas, kas 
atrodas nekustamajā īpašumā 
Malienas ielā 9, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 239,07 m3 
apjomā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas 
apskate piesakāma pa 
tālruni 25667781. Izsoles 
sākumcena – 7799 EUR. 
Nodrošinājums – 
780 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
29.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.07.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.08.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Smilgas”-14, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29379590. 
Izsoles sākumcena – 2321 EUR. 
Nodrošinājums – 232 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.07.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.07.2022. plkst. 16.00.

Pašvaldība rīko izsolesPaziņojums par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemesgabalam Malienas ielā 4, 
Alūksnē, Alūksnes novadā
 Alūksnes novada 
pašvaldība informē, 
ka ar Alūksnes pašvaldības 
domes 2022. gada 
30. jūnija sēdes lēmumu 
“Par lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Malienas ielā 4, 
Alūksnē, Alūksnes novadā” 
uzsākts darbs pie 
lokālplānojuma 
izstrādes.

 Ar lēmumu un darba uzdevumu 
var iepazīties valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv un 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
“Sabiedrība” – “Sabiedrības 
līdzdalība”

 Lokālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir fiziska persona. 

Lokālplānojuma teritorijas platība 
- 0,5049 ha. Lokālplānojuma 
izstrādes vadītāja - Aivita 
Māsēna.

 Saskaņā ar Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam Grafisko 
daļu, lokālplānojuma 
teritorijas plānotais 
(atļautais) izmantošanas veids 
(funkcionālais zonējums) ir 
Publiskā apbūves teritorija 
(P). Lokālplānojumā plānots 
grozīt funkcionālo zonējumu 
uz  Savrupmāju apbūves 
teritoriju (DzS), detalizēt apbūves 
nosacījumus un aprobežojumus.  
Lokālplānojuma teritorijā 
plānots būvēt savrupmāju 
ar tai nepieciešamajām 
komunikācijām.

 Lokālplānojuma izstrāde notiek 
atbilstoši 2014. gada 
14. oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 
33. punktā noteiktajām 
prasībām, Alūksnes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
2012.-2030. gadam.

 Rakstiski priekšlikumi un 
ieteikumi lokālplānojuma 
izstrādei iesniedzami – papīra 
formātā:  Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11,  
LV-4301, sūtot pa pastu  
vai elektroniski uz  
e-pastu: dome@aluksne.lv  
līdz 2022. gada 
8. augustam.

 Visas ieinteresētās 
personas ar jautājumiem par 
lokālplānojumu var vērsties 
pie lokālplānojuma izstrādes 
vadītājas pa tālruni +371 
26606818 un elektronisko 
pastu aivita.masena@aluksne.lv 
vai dome@aluksne.lv.
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Turpinājums no 1. lappuses

 Autobusu galapunktu pie 
kapsētas pārziņa namiņa 
pārbūvēs atbilstoši izveidotajai 
plūsmai. Automašīnu 
novietošanai paredzētas kabatas 
no minerālmateriāla seguma 5 m 
platumā, kā arī gar ielas kreiso 
pusi tiks paplašināta nomale 
līdz 2 m, kas būs izmantojama 
automašīnu novietošanai. Pretī 
kapličas vārtiem paredzēts 
izveidot lielāku minerālmateriāla 
laukumu lielāka automašīnu 
skaita novietošanai. Paredzēts 
izbūvēt arī jaunu lapeni. Ap 

atkritumu konteineriem tiks 
ierīkota sētiņa, lai nodrošinātu to 
iekļaušanos vidē. 
 Projekts paredz arī papildu 
apgaismojuma izbūvi līdz 
Rotondai, savienojot to ar esošo 
objekta apgaismojumu, un 
jauna apgaismojuma ierīkošanu 
Miera ielas galā funkcionālajā 
savienojumā ar Tempļakalna ielu 
(taka no kapu zonas uz atpūtas 
vietu “Līkais bērzs”.  
     
 Kopējās projekta izmaksas ir 
2 352 941,18 EUR, tajā skaitā 
arī pašvaldības līdzfinansējums 
352 941,18 EUR. Būvprojektu 

izstrādāja SIA “Global Project”, 
būvniecību saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātu veiks SIA 
“ACBR”, būvuzraudzību objektā 
nodrošinās SIA “RoadLat”. 
Projektu vada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa. 
Projekta īstenošana paredzēta 
līdz 2023. gada oktobrim.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Miera ielas pārbūves investīciju 
projekta īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiro

Esam trešais ceļu satiksmei drošākais novads valstī
 Ar mērķi veicināt satiksmes 
drošību Satiksmes ministrija 
konkursā “Ceļu satiksmes 
drošības pašvaldību 
novērtēšanas indekss 2021” 
noskaidrojusi ceļu satiksmei 
drošākās valstspilsētas un 
novadus Latvijā. Ņemot vērā 
ceļu satiksmes negadījumu 
(CSNg) statistiku novadā 
un iedzīvotāju viedokli, 36 
novadu konkurencē pirmajā 
vietā ierindots Valkas novads. 
Alūksnes novads novadu 
kategorijā ierindojies 3. vietā. 
Apbalvojumu īpašā svinīgā 
pasākumā saņēma Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece Līga 
Langrate.

 “Statistikas dati par ceļu 
satiksmes negadījumiem nav 
iepriecinoši, tādēļ drošības 

uzlabošanā uz ceļiem ir 
jāiesaistās visām pusēm. 
Pašvaldībām ir liela loma ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanā, 
kas vienlaikus ļauj celt arī kopējo 

dzīves kvalitāti. Ceru, ka šī balva 
dos pozitīvu impulsu novadiem 
un valstspilsētām, ieviešot 
labāko praksi un pārņemot 
citviet pārbaudītos veiksmīgos 

risinājumus. Šādu indeksu 
plānojam noteikt arī turpmākajos 
gados. Ceram tādejādi 
veicināt veselīgu konkurenci 
un pakāpeniski uzlabot ceļu 
satiksmes drošību visā valstī,” 
saka satiksmes ministrs Tālis 
Linkaits.

 Par iedzīvotājiem ceļu satiksmei 
drošāko novadu pirmajā vietā 
ierindots Valkas novads ar 
zemu CSNg skaitu novadā un 
labu iedzīvotāju vērtējumu, 
kam seko Saulkrastu novads ar 
vislabāko statistiku attiecībā uz 
CSNg, bet kritiskāku iedzīvotāju 
novērtējumu, un Alūksnes 
novads ar  zemu CSNg skaitu un 
pozitīvu vērtējumu no novada 
iedzīvotājiem. 

 Konkurss “Ceļu satiksmei 
drošāko pašvaldību novērtēšanas 

indekss” norisinās pirmo reizi, 
nosakot uzvarētājus divās 
kategorijās:  “Balva – ceļu 
satiksmes drošākā pilsēta” un 
“Balva – ceļu satiksmes drošākais 
novads”. 

 Īstenojot konkursu, tika veikta 
CSNg statistikas datu un 
faktu  apkopošana, vērtēšana 
un analīze, kā arī iedzīvotāju 
aptauja par ceļu satiksmes 
drošību un ceļu infrastruktūru 
savā pašvaldībā. Uzvarētāji 
noteikti, apvienojot statistikas 
datus (70% no kopējā rezultāta) 
un iedzīvotāju aptaujā iegūtos 
rezultātus (30% no kopējā 
rezultāta).

Satiksmes ministrijas 
Komunikācijas nodaļa

Turpinās būvdarbi Siguldas un Pumpura ielā
 Aktīvi turpinās maijā 
uzsāktie būvdarbi Siguldas 
un Pumpura ielā. Līdz šim 
tiek veikti ūdensvada 
izbūves darbi - tos paredzēts 
pabeigt jūlija sākumā.

 Nākamais posms būvniecībā 
būs lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve un ceļa seguma 
pamatnes nomaiņa. Jūlija 
beigās paredzēts ieklāt šķembu 
segumu, lai augustā varētu veikt 
asfaltēšanas darbus. 

 Līdztekus ielu būvniecībai 
izbūvēs šķirojamo atkritumu 
tvertņu novietnes laukumu. 
To paredzēts pārbūvēt ar 

bruģakmens segumu un koka 
konstrukcijas žogu. Pie muižas 

parka, Siguldas ielas noslēgumā, 
paredzēts izbūvēt neregulētu 

stāvlaukumu automašīnu 
novietošanai.

 Sākoties nākamajam 
būvdarbu posmam, būtiski 
satiksmes ierobežojumi nav 
paredzēti, taču jāņem vērā jau 
iepriekš pieņemtā kārtība, ka 
pa Vējakalna ielu braucošajiem 
transportlīdzekļiem ir priekšroka 
attiecībā pret transportlīdzekļiem, 
kas pārvietojas pa Siguldas 
ielu.
 
 Darbi norisinās pēc plāna un 
būtiskas izmaiņas plānā nav 
novērojamas. Paredzams, ka ielu 
būvniecība noslēgsies septembra 
beigās.

 Būvdarbus veic SIA “RUBATE”, 
būvuzraudzību objektam 
nodrošina SIA “BŪVUZRAUGI 
LV”. Būvprojektu izstrādāja un 
tā autoruzraudzību nodrošina 
SIA “RK projekti”. Projektu 
vada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa. 
Siguldas ielas pārbūvi atbalsta 
Aizsardzības ministrija no 
budžeta programmas 33.00.00 
“Aizsardzības īpašumu 
pārvaldīšanai.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības 

praktikante

Siguldas ielas krustojumā izbūvēs arī šķirojamo atkritumu novietnes 
laukumu     Evitas Aplokas foto

Sākta veloparka būvniecība Alūksnē
 Lai jau šā gada novembrī 
jauniešiem būtu iespējams 
aktīvi atpūsties, ir sākušies 
būvdarbi aktīvās atpūtas 
parkā blakus Alūksnes 
Jaunajai pilij, kur agrāk 
atradās rotaļu laukums 
bērniem. Jaunais parks 
lieliski papildinās Alūksnes 
Izglītības un sporta centrā 
plānoto darbību.

 Veloparka ierīkošana papildinās 
sporta iespēju klāstu plašai 
mērķauditorijai - dažāda vecuma 
un prasmju velobraucējiem, 
skrituļotājiem, skeitbordistiem un 
citiem aktīvās atpūtas un sporta 
piekritējiem. Radītā infrastruktūra 

būs pieejama gandrīz visa gada 
garumā, tāpēc veicinās aktīvu 

atpūtu ārā. Plānotajām projekta 
darbībām ir ilgtspējīgs raksturs, 

jo jaunizveidotā infrastruktūra 
kalpos Alūksnes novada 
pašvaldības iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. 
 Veicot teritorijas labiekārtojumu, 
atsevišķās vietās tiks 
ierīkoti apstādījumi - krūmu 
noēnojuma zona, kas uzlabos 
kopējo komforta līmeni. Ielu 
apgaismojumam kā enerģiju 
taupošs risinājums tiks 
izmantots videi draudzīgs LED 
apgaismojums. Pieejamas būs 
arī labierīcības un tiks uzstādīts 
dzeramā ūdens brīvkrāns. 
 Projekta “Aktīvās atpūtas parka 
izbūve Alūksnē” finansējums 
piešķirts ar Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.403 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību augstas 
gatavības mērķdotāciju investīciju 
projektiem 
2022.gadā”, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2022.gada 
8.februāra noteikumiem Nr.112 
“Kārtība, kādā piešķiramas 
un izlietojamas mērķdotācijas 
investīcijām pašvaldībās”.
 Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas projektu vadītāja 
Sanita Adlere.

Anda Podziņa,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Līga Langrate ar saņemto apbalvojumu kopā ar iekšlietu ministru 
Kristapu Eklonu, Satiksmes ministru Tāli Linkaitu un Saeimas deputātu 
Jāni Butānu
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Izsludina Alūksnes novada 
pieaugušo neformālās 
izglītības programmu konkursu
 Alūksnes novada 
pašvaldība izsludina 
konkursu pieaugušo 
neformālās izglītības 
programmu līdzfinansējuma 
piešķiršanai, lai nodrošinātu 
novada iedzīvotājiem 
mūžizglītības pasākumu 
pieejamību, veicinātu 
kopienu ikdienas dzīvi un 
veicinātu sociālo iekļaušanu.

 Pašvaldība aicina novada 
iestādes, biedrības, komersantus 
un saimnieciskās darbības 
veicējus pieteikt konkursam 
neformālās izglītības 
programmas (meistarklases, 
kursi, apmācības, motivācijas 
programmas u.c.) divos 
prioritāros virzienos: 
uzņēmējpratības un 
pašnodarbinātības veicināšana, 
sociālās izolētības mazināšana 
lauku teritorijās. Programmu 
mērķauditorija ir Alūksnes 
novada iedzīvotāji no 21 gada 
vecuma un tās būs jāīsteno no 
2022. gada 1. augusta līdz 
30. novembrim.

 Pašvaldība līdzfinansēs 
neformālās izglītības programmu 
līdz 660 EUR apmērā. 
Līdzfinansējumā iekļauta 
atlīdzība lektoriem, finansējums 
programmas īstenošanai 
nepieciešamo saimniecības 
preču un/vai kancelejas 
materiālu iegādei. Iesniegtās 

programmas izvērtēs pašvaldības 
izpilddirektora izveidota komisija, 
un pašvaldība līgumu noslēgs ar 
īstenotāju, kurš vērtēšanā ieguvis 
augstāko punktu skaitu.

 Aicinām programmas 
iesniegt Alūksnes novada 
pašvaldībā līdz 2022. gada 
20. jūlija plkst. 17.00, 
pieteikumus nosūtot uz 
e-pastu dome@aluksne.lv, 
pa pastu Alūksnes novada 
pašvaldībai Dārza  ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, vai arī iesniedzot 
klātienē Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 11. 

 Konkursa nolikums, kā arī 
iesniegums un programmas 
pieteikuma veidlapa atrodami 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā Konkursi. 

 - Šis ir pirmais gads, kad 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetā mūžizglītības 
programmai apstiprinātais 
finansējums ir 2000 EUR. 
Tiekoties ar iedzīvotājiem 
dažādās sanāksmēs un forumos, 
diskutējot par izglītības mūža 
garumā ietekmi uz cilvēka dzīves 
kvalitāti, analizējot sabiedrības 
attieksmi un ieinteresētību, 
pašvaldība mūžizglītības virzienu 

ir iekļāvusi kā būtisku sastāvdaļu 
novada Attīstības programmā. 
Mūžizglītība nozīmē dzīvot ar 
skatu nākotnē – prast pieņemt un 
radoši atrisināt krīzes situācijas 
vai adaptēties jaunā, citā vidē, 
izzināt, kā labāk dzīvot labākā 
pasaulē. Tai ir būtiska loma, 
gan domājot par ilgtspējīgu 
attīstību, gan attīstības jeb 
globālās izglītības jautājumu 
iekļaušanu izglītošanās procesā. 
Attīstības jeb globālā izglītība 
ir nozīmīgs veids, kā palīdzēt 
cilvēkiem saprast notiekošo 
tuvā un tālā apkārtnē un mācīt 
izmantot iespējas, ko sniedz 
mūsdienu pasaule. Šāda veida 
izglītībai jāmudina cilvēkus ar 
atbildību rīkoties ikdienas dzīvē 
un realizēt sevi saskaņā ar 
sociālo, kultūras, ekonomisko 
un dabas vides situāciju sev 
apkārt, - mūžizglītības nozīmi 
uzsver Līga Langrate, Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas 
praktikante

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Siltinās Annas 
kultūras nama ēku
 Alūksnes novada 
pašvaldība 10. jūnijā 
noslēgusi vienošanos ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā” 
īstenošanu, kas paredz 
Annas kultūras nama ēkas 
siltināšanu. Darbus objektā 
uzsākt plānots pirmajā jūlija 
nedēļā.

 Projekts paredz ēkas fasādes, 
cokola, bēniņu grīdas 
siltināšanu, ārdurvju maiņu un 
energoefektīva apgaismojuma 
ierīkošanu visā ēkā, nomainot 
daļu gaismekļu un visas spuldzes 
esošajos gaismekļos. Plānotais 
būvdarbu termiņš ir pieci mēneši.

 Projekta īstenošanas rezultātā 
samazināsies primārās enerģijas 
patēriņš un siltumnīcefekta 
gāzu apjoms gadā. Līdz ar 
primārās enerģijas patēriņa 
samazināšanos, saruks arī 
pašvaldības izdevumi par 
energoapgādi.

 Projekta finansējums sastāv no 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem, valsts budžeta 
dotācijas un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma. 

 Būvdarbus veiks SIA “ACK būve”, 
būvuzraudzību nodrošinās SIA 
“BBPV” un autoruzraudzību 
nodrošinās SIA “Efekta”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Inas Balaņukas foto

 Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors Ingus 
Berkulis 30. jūnija domes 
sēdē deputātiem sniedza 
informāciju par aktuālo 
pašvaldības 
darbā.

 Valsts kontrole (VK) publicējusi 
revīzijas ziņojumu “Alūksnes 
novada pašvaldības rīcības ar 
finanšu līdzekļiem un mantu 
likumība un lietderība, nodrošinot 
pašvaldības autonomo funkciju 
izpildi”, kas satur arī pašvaldības 
viedokli un laika grafiku VK 
ieteikumu ieviešanai līdz 
2023. gada maijam. VK ieteikumi 
ir saprotami un ieteikumu 
ieviešanas periodā tiks caurskatīti 
un papildināti vairāki iekšējie 
normatīvi akti, kas palīdzēs 
pašvaldībai strukturētāk un 
standartizētāk organizēt 
iekšējus procesus un pieņemt 
lēmumus.

 Pēc sešu mēnešu darba 
Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienībā iedzīvotājiem 
sniegti līdzšinējie pakalpojumi, 
apvienots budžets, kas ļauj 
lielāku izdevumu daļu novirzīt 
infrastruktūras un teritorijas 
uzlabojumiem un attīstībai, 
piemēram, autoceļu atjaunošanas 
darbiem, peldēšanās vietu 
labiekārtošanai, teritoriju 
sakopšanai, projektu tehniskās 
dokumentācijas izstrādei. 
Samazinājušies administratīvie 
izdevumi, piemēram, kancelejas 
preču izmaksas, izdevumi par 
elektroenerģiju, darba samaksa. 
Vienmērīga dokumentu aprite. 
Problēma pagastu apvienībā un 
citviet novada teritorijā ir sezonas 
tehnisko darbinieku trūkums.

 Tuvākajā laikā tiks uzsākta 
pagastu turpmākas pārvaldības 
sistēmas izstrāde, ir saņemti un 
apkopoti pagastu pārvalžu un 
apvienības vadītāju 
priekšlikumi.

 Sociālo lietu pārvalde ir 
izsludinājusi iepirkumu 
pakalpojumam “Aprūpe mājās”, 
turpina darbu pie darbības 
plāna korekcijas ar GMI 
pabalstu saņēmējiem, pievēršot 
pastiprinātu uzmanību efektīvai 
līdzdarbības īstenošanai un 
kontrolei.

 Ir noslēgts līgums ar 
Nodrošinājuma valsts aģentūru 
par nekustamā īpašuma 
“Cielaviņas”, Liepnas pagastā, 
daļas nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā pagaidu patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centra 
izveidei.

 LIAA Madonas inkubatorā 
turpinās apmācības 
pirmsinkubācijas dalībniekiem, no 
Alūksnes novada tajās piedalās 
5 jaunie uzņēmēji.

 Šī gada pirmajā pusgadā (līdz 
22.06.2022.) Alūksnes novadā 
jaunreģistrēti 15 uzņēmumi un 
likvidēti 16 uzņēmumi Alūksnes 
novadā.

 Ar ArcGis programmatūru tiek 
izstrādāta Investīciju objektu karte 
uzņēmējdarbībai piemērotu brīvo 
objektu publicēšanai.

 Projektā “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā” turpinās 
bezmaksas ūdens vingrošanas 
nodarbības grūtniecēm, sporta 
aktivitātes Jaunannā, nūjošanas 
nodarbības un krosa skriešanas 
seriāls “Mizojam, ka prieks” 
Zeltiņos.

 Projektā “Vidzeme iekļauj” bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem 
un pieaugušie ar garīga 
rakstura traucējumiem turpina 
saņemt dažādus pakalpojumus 
– fizioterapiju, masāžu, Canis 
terapiju, Tomatis terapiju, 
Montessori nodarbības, psihologa 
konsultācijas, logopēdiju u.c.

 Saņemts Sabiedrības integrācijas 
fonda apstiprinājums par projekta 
“Latviešu valodas mācības 
Ukrainas civiliedzīvotājiem” 
īstenošanu (100% fonda 
finansējums). Plānotais mācību 
laiks no augusta līdz novembrim, 
mācības vadīs Alūksnes pilsētas 
sākumskolas skolotāja Ilga 
Marķitāne.

 Ir uzsākti būvdarbi Gulbenes 
ielā un ūdenssaimniecības 
inženiertīklu ierīkošana Tālavas 
ielā, Alūksnē.

 Noslēgtas vienošanās ar CFLA 
par projektu “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā” (Annas 
kultūras nama siltināšana, uzsākti 
būvdarbi), “Epidemioloģiski 
droša tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū 
"Veclaicene" biotopu un sugu 
dzīvotņu labvēlīga aizsardzības 
stāvokļa sasniegšanai” 
īstenošanu.

 Apstiprināti augstas gatavības 
projekti “Miera ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā” un 
“Aktīvās atpūtas parka izbūve 
Alūksnē”, kā arī noslēgtas 
vienošanās ar VRAA par projektu 
īstenošanu. Aktīvās atpūtas parkā 
uzsākti būvdarbi.

 Izglītības un sporta centram 
1. jūnijā nosvinēti spāru svētki, 
strauji turpinās būvdarbi. Daļēji 
demontēts vecais sporta angārs.

 9. un 10. jūnijā “Grupa 93” 
ar piesaistītajiem ekspertiem 
organizēja mini hakatonu uzsāktā  
kompleksā lokālplānojuma 
Alūksnē tālākai virzībai. 
Hakatona mērķis bija izveidot 
vīziju teritorijas kopējam 
attīstības konceptam - risinājuma  
priekšlikuma skici, kā vislabāk 
nodrošināt blakus esošo 
īpašumu  efektīvu izmantošanu, 
gan skatoties uz katru īpašumu 
atsevišķi, gan  teritoriju 
kopsakarībās.  

 Komisija ir uzsākusi darbu pie 
metu izvērtēšanas Alūksnes 
bibliotēkai.

 No maija līdz oktobrim izveidots 
īpašais sadarbības piedāvājums 
“Bānīša velo piektdienas”, kura 
laikā, dodoties braucienā ar Bānīti 
piektdienās, būs nodrošināta ērta 
velosipēdu pārvadāšana speciālā 
bagāžas vagonā. 

Turpinājums 9. lappusē

Izpilddirektora 
informācija 
30. jūnija domes sēdē
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Ceturtdiena, 4. augusts
PIRMAIS RANDIŅŠ

Pie administratīvās ēkas 
21.00 Grupas “PIRMAIS KURSS” 
koncerts
Reģistrācija goda apļa 
braucienam “Izgaismo Alūksni!”
22.00 Goda apļa brauciens 
cauri Alūksnei ar izgaismotiem 
velosipēdiem “Izgaismo Alūksni!” 

Piektdiena, 5. augusts
VAKARA RANDIŅŠ

Alūksnes muzejā
15.00 Izstādes “Alūksnes novada 
aptieku vēsture” atklāšana

Pie administratīvās ēkas 
18.00 Svētku atklāšana, grupas 
“EOLIKA” koncerts
22.00-03.00 Balle kopā ar 
grupu “FLAME&THE ROLLTONES” 

Sestdiena, 6. augusts
RANDIŅŠ PILSĒTĀ

Pie Alūksnes Jaunās pils 
9.00-14.00 Amatnieku un 
mājražotāju tirgošanās parks 
“Viss randiņam!”  
Tirgus laikā noskaņu mūzika, 
baronu kroketa spēle, izbraucieni 
ar velorikšu 
    
Alūksnes Kultūras centra 
stāvlaukumā 
11.00 GHETTO GAMES 

sacensības ielu basketbolā

Alūksnes Muižas parkā pie 
Putnu paviljona
17.00 Brīvdabas 
koncertprogramma 
“Ar Putniem pie Ūdens”
Piedalās vokālā grupa “Putni”, 
komponiste Madara Pētersone, 
saksofonists Arvīds Kazlausks, 
klavesīniste Ieva Saliete, flautiste 
Ieva Nīmane, rakstnieks un 
putnu fotogrāfs Rvīns Varde

Lielā Ezera ielā (pretī 
skvēram)

13.00-14.00 ABIO drifta šovs ar 
Reini Ozoliņu

Pie administratīvās ēkas
11.00 Alūksnes novada 
jaundzimušo sveikšana un 
Alūksnes novada bērnu un 
jauniešu muzikālo grupu 
koncerts

22.00 Balle kopā ar ATI IEVIŅU 
un grupu “ROCK BROTHERS” 

Alūksnes Kultūras centrā 
15.00 Grupas “FRAMEST” 
koncerts

Ieejas biļetes 7,00 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes 
Kultūras centra kasē un SIA 
“Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās

Pilssalā
10.00 Latvijas veterānu 
čempionāta posms futbolā 

10.00 Atzeles pludmales 
volejbola sacensību 
finālposms 

Pilssalas estrādē 
20.00 Grupas “LABVĒLĪGAIS 

TIPS” koncertsērija 
“MAN JAU 30”
Ieejas biļetes 15,00 EUR, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam 
(ieskaitot) ieeja bez maksas. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes Kultūras centra 
kasē un SIA “Biļešu paradīze” 
tirdzniecības vietās

Svētku norises laukumos 
aktivitātes un atrakcijas bērniem

Svētdiena, 7. augusts
SATIKŠANĀS

11.00 Kapusvētki Alūksnes 
Lielajos kapos, ekumēniskais 
aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes 
Mazajos kapos

Tempļakalnā  
13.00 Grupas “DUCELE” 
koncerts 

Pie Alūksnes Jaunās pils 
strūklakām
18.00 Noskaņu koncerts 
“LĪDZSVARS” 
piedalās GORAN GORA un 
Mārtiņš Miļevskis (perkusijas)

  
 Visu dienu garumā Alūksnes 
viesmīlības un ēdināšanas 
uzņēmumi piedāvā “Izbaudi 
Alūksnes garšu!”

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR SVĒTKU NORISĒM www.aluksne.lv.

Aicina atsaukties 
novada stiprās 
ģimenes dalībai 
godināšanas 
pasākumā

 Augusts Latvijā izsenis 
bijis tradicionāls kāzu 
laiks, kad iemīlējušies pāri 
vasaras pilnbriedā saista 
savas dzīves, apliecinot 
savu mīlestību ar laulības 
zvērestu. Taču droši varu 
teikt, ka augusts ir ne tikai 
laiks, kad precas, bet arī 
laiks, kad atzīmēt kāzu 
jubilejas.
 Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa šī 
gada 13. augustā Alūksnes 
novada Kultūras centrā 
organizē “Alūksnes novada 
stipro ģimeņu godināšanas 
pasākumu”, tādēļ aicinām 
līdz 25. jūlijam atsaukties un 
pieteikt dalību šajā pasākumā 
laulātos pārus, kuri laulībā 
nodzīvojuši 50 un vairāk 
gadu, un kuru dzīvesvieta 
deklarēta Alūksnes novadā.
 Pieteikties var pa tālruņiem 
64322809, 26360529, rakstot 
uz e-pasta adresi: 
dzimtsaraksti@aluksne.lv vai 
personīgi Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 111. vai 
113. kabinetā katru darba 
dienu no plkst. 08.00 līdz 
13.00, no 14.00 līdz 17.00. 
Piesakoties dalībai pasākumā, 
jānorāda laulāto vārds un 
uzvārds, kad un kur laulība 
reģistrēta.
 Piesakoties šim pasākumam, 
jūs piekrītat personas 
datu apstrādei. Pasākumā 
fotografēs un fotoattēlus 
izmantos pašvaldības 
publicitātes vajadzībām.

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sveiks novada jaundzimušos – aicinām 
ģimenes pieteikties pasākumam
 Alūksnes pilsētas svētku 
laikā, 6. augustā, pulksten 
11.00 pie pašvaldības 
administratīvās ēkas Dārza 
ielā 11, Alūksnē, tiks sumināti 
novada jaundzimušie.

 Ar šo gadu veidojas jauna 
tradīcija sveikt ne tikai pilsētā, 
bet arī novada pagastos 
deklarētos jaundzimušos, tādēļ 
svētku rīkotāji aicina pasākumam 
pieteikt:

1)      Alūksnes pilsētā deklarētos 
mazuļus, kuri dzimuši kopš 
iepriekšējiem pilsētas svētkiem 
(pagājušā gada augustā);

2)      Alūksnes novada pagastos 
deklarētos mazuļus, kuri dzimuši 

kopš 2022. gada 1. janvāra.

 Jaundzimušo novada mazuļu 
vecākus, kuri vēlas un ir ar 
mieru, ka viņu mazuli sumina 
šajā pasākumā, aicinām 
pieteikties dalībai, rakstot uz 
e-pasta adresi: dzimtsaraksti@
aluksne.lv vai personīgi Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
pašvaldības administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 111. vai 
113. kabinetā, tās darba laikā. 
Lūdzam mazuļus pieteikt līdz 
27. jūlija pulksten 10.00.
 Mazos Alūksnes novada 
iedzīvotājus un viņu ģimenes 
svētku mirklī iepriecēs novada 
bērnu un jauniešu muzikālo 
grupu koncerts. Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes svētkos uzstāsies leģendārais kvartets "Eolika"
 Uz skatuves, kā allaž, 
kāps lieliskais četrinieks 
– Olga Rajecka, Ilona 
Stepanova, Viktors Zemgals 
un novadnieks, alūksnietis 
Dainis Dobelnieks, kā arī 
pavadošā mūziķu grupa.

 "Eolika" šogad saņēma balvu 
"Zelta mikrofons" par mūža 
ieguldījumu latviešu mūzikā un 
grupas dalībniece Olga Rajecka 
svin savu 60 gadu jubileju visa 
gada garumā, mūziķi aicina šos 
visus notikumus atzīmēt kopā 
ar Alūksnes svētkiem, grupas 
koncertā, piektdienas vakarā, 
pašā pilsētas centrā.
 
 Dziedātāja Olga Rajecka uzsver: 
“Esam pateicīgi visiem faniem, 
kas bijuši kopā ar mums 40 
gadus; esam pateicīgi par to, ka 
joprojām visi četri esam kopā 

un koncertēsim Alūksnē un ka 
mums ir izdevies jūs iepriecināt 
ar savām dziesmām.” 
 
 Koncertā piedalīsies grupa 
“Eolika” un instrumentālā grupa 
Jāņa Miltiņa vadībā. Turklāt, kā 
atklāj mūziķi, skanēs ne tikai 
grupas populārākās dziesmas, 
bet arī daudzi mazāk pazīstami 
skaņdarbi no sešām grupas 
pastāvēšanas laikā tapušajām 
koncertprogrammām. “Būs arī 
ļoti daudz lielāku un mazāku 
pārsteigumu! Svinēsim kopā ar 
visu četru paaudžu klausītājiem, 
kuriem esam koncertējuši šos 
četrdesmit gadus,” aicina O. 
Rajecka. 
 
 Atgādināsim, ka grupu “Eolika” 
Boriss Rezņiks dibināja 60.gadu 
vidū, taču vispopulārākais grupas 
sastāvs ir 80.gadu pirmajā 

pusē tapušais kvartets: 
Viktors Zemgals, Dainis 
Dobelnieks, jaunā Olga 
Rajecka, kura nomainīja 
iepriekšējo dziedātāju 
Ilona Bāliņu, un Ilona 
Stepanova. Turpmākos 
piecus gadus “Eolika” bija 
viena no populārākajām 
Latvijas grupām. Šajā 
laikā tapa grupas lielākie 
hīti – “Zemeņu lauks”, 
“Pasaule, pasaulīt”, 
“Āgenskalna tirgus rīts” 
u.c., kā arī iznāca otrā 
lielā skaņuplate, kurā 
ierakstītas tobrīd grupas 
populārākās dziesmas. 
Savas pastāvēšanas 
laikā kvartets “Eolika” 
sniedzis vairāk nekā 4000 
koncertu, un to droši 
var dēvēt par vienu no latviešu 
estrādes mūzikas simboliem. Matīsa Markovska foto
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Jaunlaicenes muižas parkā 
papildina stādījumus
 Īstenojot Latvijas vides 
aizsardzības fonda projektu 
“Pasākumi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai 
Jaunlaicenes muižas parkā”, 
šī gada pavasarī Jaunlaicenes 
muižas parks ieguvis jaunus 
stādījumus. 

 Maija beigās un jūnija sākumā 
SIA “Blīdenes stādaudzētava”, 
atbilstoši ainavu arhitektes 
Kristīnes Dreijas izstrādātajam 
Jaunlaicenes muižas parka 
ainavu  tematiskajam plānam, 
veica parka A zonas jeb 
galvenās lauces koku un krūmu 
stādījumu atjaunošanu.  Tagad 
parka galvenā zona kļuvusi 
bioloģiski daudzveidīgāka - 
iestādīti  40 dižstādi - balzama 
un garzvīņu baltegles, Japānas 
lapegle, ugunssarkanās 
vilkābeles, purpura ābeles, 
parastās ievas, parastās liepas. 
Pēdējās iestādītas, lai atjaunotu 
vēsturisko liepu alejas kopskatu, 
jo daži koki laika gaitā bija 
zaudēti. Savukārt slāņainību un 
krāsas parkam piešķirs vairāk 
nekā 450 krūmu un parka 
rožu stādījumi, kas priecēs 
parka apmeklētājus - kokveida 
karagāna, spārnotais segliņš, 
Alberta un Kamčatkas sausserži, 
jaunavīgais fi ladelfs, alpīnā 
vērene, zelta jāņoga, vīteņroze, 
rudā roze, sarkanais plūškoks, 
Niponas un Vanhuta spirejas, 
Dorenbosa un baltās sniegoga, 
parastā irbene.
 Tā kā projektā bija radies 

līdzekļu ietaupījums, pieņemts 
lēmums ierīkot tematiskajā 
plānā paredzētos parka rožu 
stādījumus abpus muižas 
galvenajām kāpnēm uz lauci pie 
dīķa. Jūnija sākumā pašvaldības 
Centrālās administrācijas un 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
darbinieki iestādīja vairāk nekā 
140 rozes.
 Kopumā šī projekta laikā 
parkā veikta 47 koku, tostarp 
27 vēsturisko, izkopšana, 
saglabāta plaušu ķērpja 
dzīvotne uz riekstkoka, radīti 
labvēlīgi apstākļi divu sūnu un 
piecu ķērpju sugu dzīvotnēm, 
atjaunota parka galvenā lauce 
- iestādītas astoņas baltegles, 
viena lapegle, 15 ugunssarkanās 
vilkābeles, astoņas purpura 

ābeles, trīs parastās ievas, 
piecas parastās liepas un 17 
dekoratīvo krūmu šķirnes un 
parka rozes. Projektu vadīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
projektu vadītāja Santa Supe. 
Šis projekts Jaunlaicenes muižas 
parkā ir noslēdzies, taču parka 
atjaunošanas darbi turpināsies.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts 
jauniešiem 
“Dilemma – radītājs 
vai darītājs?”
 Nodibinājums “Alūksnes 
un Apes novada fonds” 
(turpmāk AANF) sadarbībā 
ar Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centru (turpmāk 
ABJC) drīz uzsāks PuMPuRS 
projekta “Dilemma – 
radītājs vai darītājs?” 
realizāciju, kura mērķis 
ir mazināt priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
risku Alūksnes jauniešu 
vidū, stiprinot jauniešu 
pašapziņas sajūtu, veidojot 
pozitīvas savstarpējās 
attiecības vienaudžu vidū, 
izzinot karjeras iespēju 
virzienus, veidojot izpratni 
par līdzdalību un iesaistoties 
aktivitātēs ārpus formālās 
izglītības.

 Projektā sagaidāmas tādas 
aktivitātes kā iepazīšanās un 
sup brauciens pa Vaidavas upi, 
burgeru meistarklase kopā ar 
"Tvaiks un Ogle" īpašniekiem, 
brančs ar jauniešiem, atskatoties 
uz jauniešu darbiem vasarā, 
neformāla tikšanās ar pilotu 

akadēmijas studentu un 
ekskursija uz Rīgu, radošās 
darbnīcas  un sarunas ar 
vietējiem uzņēmējiem, 
neformālās izglītības apmācības 
kopā ar pieredzējušiem 
treneriem un daudz kas cits! 
 Aicinām jauniešus sekot līdzi 
informācijai par aktivitātēm, kas 
tiks publicēta AANF sociālajos 
tīklos un mājaslapā www.aanf.
lv, kā arī ABJC sociālajos tīklos 
(instagram @pa_galms) un 
mājaslapā www.abjc.lv. Visas 
aktivitātes tiks nodrošinātas bez 
maksas. Vairāk informācijas, 
rakstot projekta koordinatorei 
Unai Tomiņa 
(una.tomina@aluksne.lv).
 Šo jaunatnes iniciatīvas 
projektu pilnībā fi nansē 
Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Una Tomiņa,
Projekta koordinatore

Nojaukts aizsprosts Pededzes upē
 Ar programmas LIFE 
GoodWater IP atbalstu uz 
Pededzes upes likvidēts 
aizsprosts, atjaunojot upei 
brīvu tecējumu. Tas paveikts 
projektā “Pededzes upes 
aizsprosta novākšana”, ko 
īsteno Alūksnes novada 
pašvaldība kopā ar 
pašvaldības aģentūru 
“ALJA”.

 Pagājušā gadā, piedaloties 
LIFE GoodWater IP īstenotās 
aktivitātes “C11 Mazās grantu 
shēmas izstrāde, lai atbalstītu 
vietējās iniciatīvas piesārņojuma 
ietekmes samazināšanai un 
ūdensobjektiem” organizētajā 
projektu konkursā “Mazo grantu 
shēma ūdensobjektu kvalitātes 
uzlabošanai”, pašvaldība ieguva 
tiesības realizēt minēto projektu, 
kura mērķis ir likvidēt aizsprostu 
uz Pededzes upes, kas daudzu 
gadu garumā nelabvēlīgi 
ietekmējis upes kvalitāti.

 Projekta ietvaros novāktas 
veca koka tilta drupas un 
no upes gultnes izvākti koku 
sanesumi, kas bija sakrājušies 
pirms tilta un radīja aizsprostu. 
Tādejādi ir atjaunots zivju 
migrācijas ceļš, atbrīvots upes 
tecējums laivošanas tūrismam, 
atjaunotas un uzlabotas 
lašveidīgo zivju nārsta vietas, 
ko nelabvēlīgi ietekmējis 
aizsprosts, atjaunotas straujteces 
dabīgai ūdens bagātināšanai ar 
skābekli, samazināts bioloģiskais 
piesārņojums un novērsta upes 
krasta erozija.

 - Nākamie darbi projektā 
pēc ihtiologu rekomendācijām 
ir laukakmeņu izvietošana upes 
gultnē, lai veidotos straumes 
šķelšana, un oļu ieklāšana 
upē zivju nārstam piemērotās 
vietās straujtecēs un atstraumēs. 
Upes straume pēc tam oļus 
izlīdzinās un veidosies vietas 
zivju nārstošanai, - skaidro 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
direktors Māris Lietuvietis.

 Projekta laikā plānoti arī divi 
izglītojoši pasākumi – pirmais no 
tiem notika 10. jūnijā - izglītojošs 
seminārs, kurā par mākslīgo 
un dabīgo aizsprostu ietekmi 
uz ūdenstecēm un veselīgu 
ūdensteču nozīmi vietējās 
teritorijas attīstībai ar jauniešiem 
diskutēja nozares profesionāļi 
– ihtiologs, lašveidīgo zivju 
zivjaudzētavas SIA “FAPS” 
valdes priekšsēdētājs Armands 
Roze un pašvaldības aģentūras 

“ALJA” direktors Māris Lietuvietis. 
Otrais pasākums plānots pēc 
aizsprosta novākšanas.

 Paldies projekta īstenošanā 
iesaistītajiem sadarbības 
partneriem – z/s “Kadiķi 
M.A”, SIA “Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks”, biedrībai 
“C. Albula”, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram un ihtiologam 
Armandam Rozem. 

 Par projekta īstenošanu 
noslēgts līgums ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centru. 
Projekta kopējais budžets ir 
7629,65 EUR, kas pilnībā tiek 
segts no LIFE GoodWater 
IP projekta.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vecā tilta drupas nojauktas un upei šajā vietā atbrīvots tecējums

Vecā tilta drupas un koku sanesumi uz upes veidoja aizsprostu
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Alūksnes novada vēlēšanu komisija aicina 
pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 
kandidātus darbam novada vēlēšanu iecirkņos
 Alūksnes novada vēlēšanu 
komisija saskaņā ar 
Pašvaldības vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likumu aicina 
pieteikt vēlēšanu iecirkņu 
komisijas locekļu kandidātus 
darbam 14. Saeimas 
vēlēšanās 2022. gada 
1. oktobrī.

 Alūksnes novadā darbosies 19 
vēlēšanu iecirkņi, katra vēlēšanu 
iecirkņa darbības nodrošināšanai 
ir nepieciešama komisija piecu 
līdz septiņu locekļu sastāvā. 
Vēlēšanu iecirkņu saraksts ir 
pieejams Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

 Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:
• reģistrētajām politiskajām 
partijām vai reģistrētu politisko 
partiju apvienībām;
• ne mazāk kā 10 vēlētājiem 
(vēlētāju grupa);
• novada vēlēšanu komisijas 
loceklim.

 Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā 
vidējā izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts 
par deputāta kandidātu vai nav 
pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, attiecīgā novada 
domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu 
komisijas loceklis vai citas 
iecirkņa komisijas loceklis.

 Pieteikumā norādāms komisijas 
locekļa kandidāta vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas 
adrese, tālruņa numurs, ziņas 
par piedalīšanos vēlēšanu 
gatavošanā un rīkošanā agrāk.

 Parakstot pieteikumu, 
kandidāts apliecina, ka 
piekrīt savu personas datu 
apstrādei, apņemas pildīt 
savus pienākumus, ievērojot 
likumus, Centrālās vēlēšanu 
komisijas instrukcijas, lēmumus 
un rīkojumus, veikt fizisko 
personu datu apstrādi tikai tam 
paredzētajā nolūkā.

 Pieteikums sagatavojams uz 
veidlapas, kas ir atrodama 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
www.cvk.lv un Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā  
www.aluksne.lv.

 Pieteikumi iesniedzami no 
2022. gada 15. jūlija līdz  
2. augustam:
1) klātienē Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, ar norādi 
“Vēlēšanu komisijai”;
2) nosūtot pa pastu - “Vēlēšanu 
komisijai”, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301;
3) elektroniski – parakstot ar 
drošu elektronisko parakstu un 
nosūtot uz e-pastu 
 aluksne@pakalpojumucentri.lv, 
dome@aluksne.lv.

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada Vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja  
Ilze Rubene (tālrunis 26526652).
nvk@aluksne.lv,  
ilze.rubene@aluksne.lv

SIA “Pilsētvides serviss” uzsāk dalīti vāktu 
tekstila atkritumu pieņemšanu Alūksnē
 Latvijā gada laikā tiek 
izmesti vairāk nekā 
26 tūkstoši tonnu tekstila. 
Lai mazinātu radīto 
atkritumu apjomu, kas nonāk 
poligonos, sākot ar šī gada 
1. jūliju Alūksnē tiek uzsākta 
dalīti vākta tekstila atkritumu 
pieņemšana uzņēmuma 
SIA “Pilsētvides serviss” Eko 
laukumā, Rūpniecības ielā 8F. 

Eko laukuma darba laiks:
Pirmdien:  11.00-19.00
Otrdien:               Brīvs
Trešdien: 9.00-17.00
Ceturtdien: Brīvs
Piektdien: Brīvs
Sestdien: 9.00-13.00
Svētdien:  Brīvs

 !!! Eko laukuma apmeklējumu, 
tāpat kā līdz šim, lūgums iepriekš 
pieteikt, zvanot pa tālruni 
26622989. Laukuma darbinieks 
sniegs sīkāku informāciju par 
tekstila nodošanas iespējām 
un izskaidros, ko drīkst ievietot 
tekstila konteinerā.
 Tekstila izstrādājumu šķirošanas 
konteineros DRĪKST ievietot 
nevajadzīgos apģērbus, apavus 
un mājas tekstilu (piemēram, 
aizkarus, gultasveļu u.tml.). Tie 
var būt gan vēl valkājami, gan 
arī no modes izgājuši, gan tādi, 
ko pats vairs nevalkātu kāda 
neliela defekta - maza traipa vai 
neliela caurumiņa – dēļ. Tomēr 
tekstilam vēl joprojām ir jābūt 
tādam, kam ir iespēja nonākt 
pārstrādē vai atkārtotā 
lietošanā, piešķirot tam 
“otro dzīvi”.
 Nododamie tekstiliztrādājumi 
var būt ražoti kā no dabīgām 
izejvielām (vilna, kokvilna, zīds, 
lins u.c.), tā arī no sintētiskām 
izejvielām (poliestera, 
poliamīda, akrila, elastāna u.c.). 
Lielākoties pārstrādi iespējams 
nodrošināt dabīgo materiālu 
audumiem, no kā iespējams 
ražot, piemēram, industriālās 

lupatiņas u.c. produktus. 
Savukārt sintētiskām auduma 
šķiedrām pārstrāde ir ierobežota, 
tādēļ tās var tikt izmantotas arī 
kā izejvielas mīksto mēbeļu, 
matraču, autosēdekļu spilvenu 
u.c. produktu pildīšanai. Tādēļ 
svarīgi, lai tekstils būtu relatīvi 
tīrs un noteikti sauss.
 Tekstila atkritumus Eko 
laukumā jānodod sapakotus 
maisos. Tomēr uz vietas kopā ar 
laukuma darbinieku šie tekstila 
izstrādājumi tiks pārskatīti, lai 
atbilstu nosacījumiem.
  Konteineros NEDRĪKST izmest 
audumu atgriezumus, netīrus, 
slapjus, pelējušus, sadriskātus, 
ar ķīmijām, motoreļļām un 
citām vielām piesūkušos tekstila 
izstrādājumus (piemēram, 
tīrīšanai, autoservisu darbos, 
būvniecībā izmantotus). Tādam 
tekstilam iespējas iekļūt atpakaļ 
aprites ekonomikas sastāvā ir 
beigušās, jo auduma šķiedras 
ir bojātas un to nav iespējams 
realizēt.
  Atkārtotai apritei nederīgus 
(netīrus, sapelējušus, sadriskātus) 
tekstila izstrādājumus, jāizmet 
sadzīves atkritumiem paredzētos 
konteineros. Tāpat tekstila 
šķirošanas konteineros 
AIZLIEGTS ievietot citus 
atkritumus, lai nesabojātu 
pārstrādei vai atkārtotai 
izmantošanai derīgos apģērbus.
  Savāktais tekstils tiek nogādāts 
šķirošanas centrā Tukumā, kur 

tas tiek sašķirots vismaz 
30 frakcijās - atbilstoši 
veidam, materiālam, 
kvalitātei un citiem 
faktoriem. Pēc tam tiek 
meklētas iespējas tiem nonākt 
atkārtotā apritē, lai novērstu 
to nonākšanu poligonā.
  Kvalitatīvais apģērbs, apavi 
un mājas tekstils tiek novirzīts 
atkārtotai lietošanai pasaules 
attīstības valstīs vai labdarības 
biedrībā tepat Latvijā, 
kur labākais apģērbs pēc 
pieprasījuma tiek nodots tālāk. 
Pārējiem tekstilizstrādājumiem 
pēc iespējas tiek meklētas 
pārstrādes iespējas. Šobrīd tās 
visā pasaulē ir visai mazattīstītas 
un pieejamas vien dažiem 
materiālu veidiem. Labākās 
iespējas pārstrādi nodrošināt ir 
dabīgām šķiedrām, sarežģītāk 
tas ir tekstilam ar sintētiskajām 
šķiedrām, jo tās ir pārāk 
dažādas.

 !!! Atgādinām, ka Eko laukumā 
nodot šķirotos atkritumus 
(tekstilu, plastmasas, skārda, 
metāla, stikla iepakojumus, logu 
stiklus, dažāda veida papīru 
un kartonu, riepas, lielgabarīta 
atkritumus, elektroiekārtas, 
spuldzes un baterijas) var tikai 
fiziskas personas, kurām ir 
spēkā esošs sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgums ar 
SIA “Pilsētvides serviss”. 

 Alūksnes novada dome 30. jūnija sēdē pieņēma lēmumu 
izveidot 19 vēlēšanu iecirkņus Alūksnes novadā:

Iec i rkņa 
Nr.

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

293. Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvā 
ēka

Dārza iela 11, Alūksne

295. Alūksnes novada viduss-
kola

Kanaviņu iela 14, Alūksne

296. Alūksnes Energoceltnieks Apes iela 4, Alūksne

298.
Alsviķu kultūras nams

“Kultūras nams-Alsviķi”, 
Alsviķi, Alsviķu pagasts

299.
Strautiņu pamatskola

“Strautiņu Pamatskola”, 
Strautiņi, Alsviķu pagasts

300.
Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Anna,  
Annas pagasts

302.
SKIIM centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes 
pagasts

304.
Kolberģa tautas nams

“Dālderi”, Kolberģis, 
Jaunalūksnes pagasts

305.
Jaunannas tautas nams

“Zīles”, Jaunanna,  
Jaunannas pagasts

306.
Jaunlaicenes pamatskola

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, 
Jaunlaicenes pagasts

307. Kalncempju pagasta 
pārvalde

“Cempji 4”, Kalncempji, 
Kalncempju pagasts

308.
Liepnas tautas nams

“Birzītes”, Liepna, Liepnas 
pagasts

309.
Malienas tautas nams

“Brenci”, Brenci, Malienas 
pagasts

310.
Mālupes saieta nams

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes 
pagasts

311.
Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”, Mārkalne, 
Mārkalnes pagasts

312.
Pededzes tautas nams

“Krustceles”, Pededze,  
Pededzes pagasts

314. Veclaicenes pagasta 
iecirknis

“Vaiņagi”, Korneti,  
Veclaicenes pagasts

316.
Zeltiņu pagasta pārvalde

“Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts

317.
Ziemera pagasta iecirknis

“Pagastmāja”, Māriņkalns, 
Ziemera pagasts

Izveido vēlēšanu 
iecirkņus novadā
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Ukrainas civiliedzīvotājiem 
iespēja pieteikties bezmaksas 
latviešu valodas mācībām
 Alūksnes pilsētas 
sākumskolai ir 
apstiprināts Sabiedrības 
integrācijas fonda 
projekts “Latviešu 
valodas mācības Ukrainas 
civiliedzīvotājiem”, 
tādējādi iegūstot iespēju 
nodrošināt latviešu 
valodas mācības 120 stundu 
apjomā A1 līmenī.

 Kursos var pieteikties visi 
Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ir 

sasnieguši 18 gadu vecumu, ir 
Ukrainas kara bēgļi vai Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kuri Latvijā jau 
dzīvo un strādā. 
 Izglītības programmas mērķis: 
veidot latviešu valodas prasmes, 
kas nepieciešamas saziņai 
vienkāršās sadzīves situācijās 
un savu tiešo darba pienākumu 
veikšanai. 
 Kursi ir bez maksas.
 Kontaktpersona: Ilga Marķitāne, 
ilga.markitane@gmail.com, 
t. 26424546

Turpinājums no 5. lappuses

 Noslēdzies sadarbības projekts 
“Bānīša zemes labumi - 33 
km garumā un platumā”, kura 
ietvaros uzstādītas 18 virziena 
norādes (706 ceļa zīmes), 20 
tūrisma informatīvie stendi pie 
objektiem, izveidoti un nomarķēti 
4 velo maršruti novada teritorijā. 
Informācija pieejama 
www.visitaluksne.lv sadaļā Bānīša 
zeme.

 Tūrisma informācijas centrs 
prezentējis novada tūrisma 
piedāvājumu Igaunijā Vastselīnā, 
Kurzemes auditorijai Latvijā un 
pārstāvēta kodolraķešu bāze 
Zeltiņos militārā mantojuma 
diskusiju forumā Cēsīs.

 Izsludināts pieaugušo neformālās 
izglītības līdzfi nansējuma 
konkurss, lai nodrošinātu novada 
iedzīvotājiem mūžizglītības 
pasākumu pieejamību, veicinātu 
kopienu ikdienas dzīvi un sociālo 
iekļaušanu.

 8.-10. jūnijā Alūksnē notika 
Valsts izglītības satura centra 
organizētais pieredzes apmaiņas 
seminārs interešu izglītības 
iestāžu direktoriem un pašvaldību 
interešu izglītības speciālistiem.  
Semināra dalībnieki ļoti atzinīgi 
novērtēja paveikto Alūksnē un 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā interešu izglītības un 
jaunatnes darbā, kā arī semināra 
plašo un pārdomāto saturu un 
labo organizāciju, guva idejas un 
ierosmes tālākajam darbam.

 Ar mērķi nodrošināt Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 5. aprīļa lēmuma 
Nr.106 ,,Par Alūksnes novada 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu institucionālo sistēmu” 
izpildes koordinētu vadību, 

noteiktas atbildīgās struktūras un 
pašvaldības darbinieki, atbildības 
jomas un izpildes termiņi lēmuma 
savlaicīgai īstenošanai.

 Veikta Pededzes pamatskolas 
pamatlīdzekļu, krājumu un 
inventāra sadale nodošanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm, prioritāri 
Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolai un Alūksnes novada 
vidusskolai.

 Galvenie ieņēmumu veidi 
un to izpilde uz 27.06.2022.: 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 44,45% (pēc 
likuma “Par valsts budžetu 
2022. gadam” jābūt 48% izpildei); 
nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 93,00%; 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija – 52,78%; kopā 
izdevumu izpilde 38,13% no 
plāna.

 Ņemot vērā veiktās izmaiņas 
funkciju realizēšanā, tiek uzsākts 
darbs pie pašvaldības budžeta 
noteikumu pārskatīšanas.

 No 24. maija līdz 29. jūnijam 
izsludināts atklāts konkurss 
“Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēkas pārbūves 
2. kārtas būvprojekta izmaiņu, 
autoruzraudzības un būvdarbu 
veikšana” un atkārtoti iepirkums 
“Epidemioloģiski drošas takas 
izveide Jaunlaicenes muižas 
parkā”. Pirmais iepirkums 
“Epidemioloģiski drošas takas 
izveide Jaunlaicenes muižas 
parkā” izbeigts bez rezultāta.

 Pārtraukta atklātā konkursa 
“Mēbeļu un aprīkojuma 
piegāde daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra 
vajadzībām” 4. daļa “Aprīkojums 
šūšanas darbnīcai”, jo izvēlētais 

pretendents atteicies slēgt 
iepirkuma līgumu.

 Noslēgti 5 līgumi par kopējo 
summu 3 058 328,48 EUR bez 
PVN (“Alūksnes izziņas centra 
ēkas būvdarbi”, “Annas kultūras 
nama energoefektivitātes 
paaugstināšana”, “Miera 
ielas pārbūve Alūksnē”, 
“Būvuzraudzība objektā “Miera 
ielas pārbūve Alūksnē”” un 
“Aktīvās atpūtas parka būvdarbi 
Alūksnē”).

 Liepnas pagasta pārvaldē 
noslēgusies iepirkuma procedūra 
jauna autobusa iegādei skolēnu 
pārvadājumiem.

Periodā no 1. janvāra līdz 
28.jūnijam pieņemti 29 
pašvaldības domes lēmumi par 
īpašumu nodošanu atsavināšanai, 
no tiem 8 izpildīti un 21 procesā 
(pasūtīti vērtējumi sertifi cētam 
vērtētājam, jāveic dzīvokļu 
inventarizācija), 
noslēgti 29 pirkuma līgumi par 
208 628 EUR un 4 nomas līgumi 
par 2157,68 EUR bez PVN.

 Jūnija ilgstošo un stipro lietavu 
rezultātā nodarīti ievērojami 
zaudējumi pašvaldības ceļiem 
Malienas, Jaunalūksnes, 
Jaunannas, Mālupes, Annas, 
Zeltiņu un Alsviķu pagastos. Ir 
uzsākta vai tiks uzsākta seku 
novēršana. Tiks pieprasīts 
līdzfi nansējums no valsts 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, kas ir 70% no 
kopējiem izdevumiem, 30% 
jānodrošina no pašvaldības 
līdzekļiem.

 Alūksnes pilsētas svētku tirgum 
pieteikušies 124 mājražotāji un 
amatnieki.

Izpilddirektora informācija 
30. jūnija domes sēdē

Aicina piedāvāt vakances 
Ukrainas kara bēgļiem
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina Alūksnes novada 
uzņēmumus piedāvāt darba 
vakances Ukrainas kara bēgļiem. 
Uzņēmumi var piedāvāt gan 
pastāvīgās vakances gan 
īslaicīgās (sezonas darbs) 
vakances.
 Uzņēmumi vakances var 
pieteikt:

• aizpildot īsu anketu 
https://forms.offi ce.com/r/
uUijTpFtdJ
• NVA vakanču portālā 
www.cvvp.nva.gov.lv  
• pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv (aizpildot 
augšminēto anketu)
• rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv

Ģimnāzijas ēkā 
turpinās būvdarbi
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jaunāko klašu 
korpusā SIA “RERE MEISTARI” 
turpina būvdarbus. Daļa telpu 
jau tuvojas tādai gatavības 
pakāpei, lai tās varētu 
nodot skolas rīcībā telpu 
aprīkošanai.

 Ķīmijas laboratorijas darbu 
kabinets nokomplektēts ar 
modernām darbstacijām 
skolēniem, kas aprīkotas ar 
izlietnēm, elektrības rozetēm, 
specialu nosūces sistēmu. 
Skolotāja galds ir apvienots ar 
demonstrāciju galdu. Kabinetā 
atrodas velkmes skapis 
eksperimentu un ķimikāliju 
manipulāciju demonstrācijām.
 Pārsvarā jau visās telpās ieklāts 
grīdas segumus – linolejs klašu 
telpās un gaiteņos, epoksīda 
pārklājums trepju telpās, un aktu 
zālē sākta parketa ieklāšana. 
Gaiteņos, klašu telpās un 
sanmezglos samontētas durvis, 

grīdlīstes, iekārtie griesti, lampas, 
kāpņu margas, elektrības 
sadalnes, kā arī tualešu kabīnes. 
Tiek montēts piegādātais lifts, 
savukārt invalīdu pacēlājs tiks 
uzstādīts, kolīdz pabeigs centrālo 
ieejas kāpņu izbūvi.
 Būvdarbi ģimnāzijas jaunāko 
klašu ēkā notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” 
ietvaros. Darbus objektā 
veic SIA “RERE MEISTARI”, 
autoruzraudzību nodrošina SIA 
“REM PRO”, būvuzraudzību – SIA 
“Būvuzraugi LV”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziņoja par kapitālsabiedrību 
darbu 2021. gadā
 Alūksnes novada domes 
30. jūnija sēdē Alūksnes 
novada pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis 
deputātiem sniedza ziņojumu 
par kapitālsabiedrību darbību 
aizvadītajā gadā.

 Ir apstiprināti visu 
kapitālsabiedrību, kurās 
pašvaldība ir kapitāla daļu 
turētājs, 2021. gada pārskati. 
Aizvadīto gadu kapitālsabiedrības 
noslēdza šādi:
1) SIA “Alūksnes enerģija” 
ar peļņu 153 110 EUR, kura 
novirzīta iepriekšējo periodu 
zaudējumu segšanai;
2) SIA “Alūksnes nami” ar peļņu 
36 403 EUR, kas novirzīta 
iepriekšējo periodu zaudējumu 
segšanai;
3) SIA “Rūpe” ar zaudējumiem 
125 484 EUR;
4) SIA “Alūksnes slimnīca” ar 
peļņu 380 140 EUR, kas novirzīta 
sabiedrības realizējamo projektu 
nodrošināšanai;
5) SIA “AP Kaudzītes” ar peļņu 
84 066 EUR, kas novirzīta 
iepriekšējo gadu zaudējumu 
segšanai;
6) SIA “Gulbenes-Alūksnes 
bānītis” ar peļņu 142 EUR, kas 
novirzīta sabiedrības attīstībai;
7) SIA “Alūksnes primārās aprūpes 
veselības centrs” ar peļņu 

6 610 EUR, kas novirzīta 
sabiedrības attīstībai.
 2021. gadā gan pašvaldībā, 
gan četrās pašvaldības 
kapitālsabiedrībās tika veikta 
ārkārtas fi nanšu revīzija par 
2018.-2020. gadu periodu. Tika 
vērsta uzmanība uz revīzijas 
veicēju novērojumiem un saņemti 
ieteikumi kapitālsabiedrību 
pārvaldības uzlabošanai.  
 2021. gada 2. jūlijā 
nominēšanas procesa rezultātā 
par SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekli tika ievēlēts Mārtiņš 
Kaļva. Ar 28.06.2022. M. Kaļva 
atsaukts no valdes locekļa amata 
gan SIA “Alūksnes nami”, gan 
SIA “Alūksnes enerģija”.  Ar 
29.06.2022. par SIA “Alūksnes 
nami” valdes locekli ievēlēts 
SIA “Alūksnes nami” nekustamo 
īpašumu attīstības projektu 
vadītājs Raivis Bisenieks, savukārt 
par SIA “Alūksnes enerģija” valdes 
locekli ievēlēta SIA “Alūksnes 
enerģija” juriste Gunita Ozola. 
Abi valdes locekļi ievēlēti uz laiku 
līdz nominācijas procesa rezultātā 
tiks ievēlēts jauns valdes loceklis.

SIA “Alūksnes enerģija” 
darbība 2021. gadā:
- siltumtrases un posmu izbūve 
Siguldas, Pumpura, Lāčplēša ielās 
ar kopējo garumu 908,4 m;
- siltumtrases posmu izbūve 

Tirgotāju ielā 10 ar kopējo 
garumu 41 m un Helēnas ielā 42 
ar kopējo garumu 18,2 m;
- jaunu klientu un objektu 
pievienošana ar kopējo 
apkurināmo platību 21 493,7 m2;
- izveidoti atzari potenciālajiem 
klientu pieslēgumiem;
- palielinājies gan saražotās, gan 
pārdotās siltumenerģijas apjoms.
 Sabiedrības bilances kopsumma 
ir 3 846 460 EUR, neto 
apgrozījums – 1 350 487 EUR, 
vidējais nodarbināto skaits 
mēnesī – 16. 2021. gada fi nanšu 
rezultāti ir labāki nekā plānoti. 
Sabiedrība pārskata gadu 
noslēgusi ar peļņu 153 110  EUR, 
kas ir par 117 610 EUR vairāk 
nekā plānots. Neto apgrozījums 
bijis par 230 487 EUR lielāks 
par prognozēto. Sakarā ar 
saražotās siltumenerģijas apjoma 
pieaugumu, kā arī energoresursu 
cenu palielinājumu, pieaugušas 
ražošanas izmaksas. Nepārtraukti 
tiek optimizēta un pilnveidota tās 
darbība. Ar jaunu pieslēgumu 
izbūvi uzņēmums veiksmīgi 
attīsta un veic papildus enerģijas 
ražošanas apjomus. Sabiedrība ir 
izstrādājusi un ieviesusi biznesa 
pārvaldības sistēmu, procesu 
digitalizācijai un monitoringam.

Turpinājums 10. lappusē 
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Ūdens 
atbilstības 
novērtējums 
Alūksnes 
ezerā
 Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra 
“ALJA” informē, ka 
22. jūnijā SIA “VITALITAS” 
veica Alūksnes ezera 
peldēšanas vietu ūdens 
kvalitātes novērtējumu.
 Ūdens paraugu rezultāti 
liecina, ka rādītāji atbilst 
normatīvajiem aktiem – 
piesārņojuma nav, zilaļģu 
klātbūtne un fi toplanktona 
ziedēšana nav konstatēta. 
Alūksnes ezerā peldēties ir 
droši.
Ūdens kvalitātes novērtēšana 
veikta astoņās peldēšanas 
vietās – “Melnums”, 
“Kempings”, “Šūpalas”, 
Kolberģī, Ezermalas ielā, 
“Zirgu dzirdinātava”, Vējiņš” 
un “Pilssala”.
Vistīrākais ūdens šobrīd ir 
peldēšanās vietā “Šūpalas”. 
Vēršam uzmanību, ka 
nepieciešams ievērot drošības 
pasākumus, atrodoties ūdenī 
un pie tā.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Tālrunis informācijai 
dzīvnieku mājā “Astes un 

Ūsas” 29477535.

“Astēs un Ūsās” šobrīd dzīvo 
un jaunas mājas meklē 
dažādu krāsu kaķēni.

Pašvaldība atgādina par savlaicīgu zāles 
pļaušanu un teritoriju kopšanu
 Nekustamo īpašumu 
saimniekiem jārūpējas par 
savu īpašumu uzturēšanu 
kārtībā, tostarp vasarā par 
regulāru zāles pļaušanu. 
Tuvojas Alūksnes pilsētas 
svētki, tādēļ pašvaldība 
aicina zemesgabalu 
īpašniekus pilsētā laikus 
parūpēties par zāles 
pļaušanu īpašumos, lai 
svētkus varētu sagaidīt 
sakoptā 
un pievilcīgā vidē.

 Pašvaldība atgādina, 
ka zemesgabala īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam ir 
pienākums zāli ne tikai nopļaut, 
bet arī savākt. 
Alūksnes novada teritorijas, 

ēku/būvju un apstādījumu 
kopšanas un uzturēšanas 
saistošie noteikumi nosaka, ka 
priekšdārzos, kā arī īpašumam 
piegulošās teritorijās līdz ietves 
vai brauktuves (ja nav ietves) 
tuvākajai malai, bet ne tālāk par 
7 m no zemesgabala robežas 
vidējais zāliena garums nedrīkst 
pārsniegt 20 cm.

 Par kārtību un sakoptību 
īpašumos jārūpējas arī 
nekustamo īpašumu īpašniekiem 
un valdītājiem pagastu teritorijās. 
Zemesgabalos, kas atrodas 
novada ciemos, zāle ir jānopļauj 
un jāsavāc divas reizes gadā - 
ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam 
un 30. jūlijam. Savukārt 
pagastos ārpus ciemu teritorijas 

zālāji jānopļauj un jāsavāc 
vismaz vienu reizi gadā - 
ne vēlāk kā līdz 
15. septembrim.

 Aicinām iedzīvotājus ar atbildīga 
saimnieka attieksmi izturēties 
pret kārtību, sakoptību un 
tīrību arī publiskajās teritorijās 
– nemēslot pašiem, neļaut to 
darīt citiem, ziņot atbildīgajiem 
dienestiem pašvaldībā, ja 
konstatējat kaut kur izmētātus 
atkritumus vai kādu huligānisku 
rīcību. Uzturoties publiskās 
teritorijās – parkos, peldēšanas 
vietās u.c., aicinām rīkoties pēc 
principa “Ko atnesi, to aiznes” 
– neatstāt tukšus dzērienu vai 
ēdienu iepakojumus.

 Ik vasaru pašvaldības aģentūras 
“Spodra” darbinieki konstatē 
dekoratīvo augu zādzības no 
puķu dobēm un podiem, bez tā 
nav iztikts arī šovasar. Diemžēl 
ir konstatēts, ka no Mazā Prinča 
saliņas ir nozagts pat viss puķu 
pods ar nokarenām petūnijām! 
Dažādu puķu stādi izzagti arī 
no citiem stādījumiem… Tas 
sarūgtina gan darbiniekus, 
kas rūpējas par puķu stādu 
izaudzēšanu, iestādīšanu un 
kopšanu visas vasaras garumā, 
gan arī citus iedzīvotājus.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina Alūksnes iedzīvotājus nodot 
nevajadzīgo elektrotehniku un laimēt balvas
 Latvijas Zaļais punkts, 
vides apsaimniekošanas 
uzņēmumi SIA “Eco Baltia 
vide” un SIA “Pilsētvides 
serviss”,  sadarbībā ar 
“Tet” un “Maxima Latvija” 
aicina Alūksnes iedzīvotājus 
piedalīties nolietotās un vairs 
nevajadzīgās elektrotehnikas 
šķirošanas kampaņas otrajā 
posmā, kas no 1. līdz 31. 
jūlijam notiks atkritumu 
šķirošanas laukumā Alūksnē, 
Rūpniecības ielā 8F.

 Ikviens kampaņas dalībnieks, 
kurš nodos kādu iekārtu, varēs 
piedalīties izlozē par vērtīgām 
balvām – jaunu telefonu, grīdas 
tīrīšanas robotu, TV vai veikalu 
Maxima dāvanu karti 
100 eiro vērtībā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan 

lielo sadzīves tehniku, tostarp 
ledusskapjus, veļas mašīnas, 
plītis, trauku mazgājamās 
mašīnas u.c., gan arī mazo 
tehniku, piemēram, mikroviļņu 
krāsnis, blenderus, elektriskos 
svarus, fēnus, virtuves kombainus 
un citas ierīces, kā arī papildu 
var kopā ar elektroniku 
nodot uzkrātās baterijas un 
akumulatorus.
 Katrs dalībnieks, kurš šķirošanas 
laukumā nodos vismaz vienu 
iekārtu, varēs reģistrēties izlozei 
par sevis izvēlētu balvu – jaunu 
telefonu, grīdas tīrīšanas robotu, 
TV vai veikalu Maxima dāvanu 
karti 100 eiro vērtībā.
 Visa veida nolietotās un 
nederīgās sadzīves un 
elektrotehnikas iekārtas tiek 
klasifi cētas kā videi kaitīgie 
atkritumi, jo tās var saturēt videi 

un cilvēkam bīstamas vielas. 
Ja baterijas vai elektroiekārtas 
netiek nodotas otrreizējai 
pārstrādei, tās, nokļūstot 
apkārtējā vidē, var radīt toksisku 
piesārņojumu, kas kaitē gan 
dabai, gan cilvēku veselībai. 
Elektroiekārtas un baterijas satur 

virkni bīstamu ķīmisku vielu, 
piemēram, svinu, kadmiju, alvu, 
dzīvsudrabu u.c.
 Informācija par kampaņu 
“Elektrotehnikas šķirošanās tūre” 
pieejama www.ecobaltiavide.lv 
sadaļā “Jaunumi”.

SIA “Alūksnes nami” darbība 
2021. gadā:
- stabilizēta uzņēmuma fi nansiālā 
situācija;
- optimizēti darba iekšējie resursi, 
atsakoties no nerentabliem 
pakalpojumiem;
- veikta uzņēmuma 
atpazīstamības un imidža maiņa;
- pārskatīts apsaimniekošanas 
tarifa aprēķins, kas dod iespēju 
lielai daļai ēku samazināt 
apsaimniekošanas maksu;
- uzsākta procesu sakārtošana, 
lai sniegtu klientiem iespējami 
labāku servisu;
- uzsākta vienkāršotā renovācija 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
Dārza ielā 25, Alūksnē;
- noslēgts līgums ar AS “Attīstības 
fi nanšu institūciju ALTUM” par 
atbalstu Torņa ielas 15, piektās 
kāpņu telpas remontam un 
noslēgts līgums ar būvnieku;
 Sabiedrības bilances kopsumma 
ir 1 774 871 EUR, neto 
apgrozījums – 694 306 EUR, 
vidējais nodarbināto skaits 
mēnesī – 28. 2021. gada fi nanšu 
rādītāji ir labāki nekā plānots. 
Neto apgrozījums un ražošanas 
izmaksas samazinājušās. 
 SIA “Alūksnes nami” dzīvojamo 
māju pārvaldīšanu veic atbilstoši 
noslēgtajam dzīvojamā 
fonda pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas pilnvarojuma 
līgumam. Uz 31.12.2021. 

sabiedrības pārvaldīšanā bija 107 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Alūksnē un 28 daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas pagastos.

SIA “Rūpe” darbība 2021. gadā:
- izbūvēti ūdensvada tīkli (181,89 
m) un kanalizācijas tīkli (198,45 
m) Siguldas ielā, posmā no Pils 
ielas līdz Vējakalna ielai;
- Malienas ielā 1 pārbūvēts 
ūdensvada tīkls (47,1 m) un 
kanalizācijas tīkls (32,85 m);
- uzsākta būvniecības 
dokumentācijas izstrāde 
būvprojektam “Ūdensvada tīkla 
izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, 
Alūksnē”;
- noslēgti 47 līgumi par jauniem 
pieslēgumiem;
- novērstas 35 maģistrālo 
ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
avārijas un 38 avārijas atzaros pie 
klientiem;
- uz 31.12.2021. saņemti un 
decentralizētās kanalizācijas 
reģistrā piereģistrēti 128 
iesniegumi;
- uzsākts darbs pie ArcGIS 
programmas ieviešanas 
uzņēmumā. Viena no 
lietotnēm sniedz iespēju 
iedzīvotājiem redzēt uzņēmuma 
apsaimniekojamo tīklu karti 
sabiedrības mājas lapā;
- pakāpeniski tiek atjaunots vecais 
autoparks.
 2021. gada fi nanšu rādītāji – 

bilances kopsumma 
10 945 058 EUR, neto 
apgrozījums 633 817 EUR, 
vidējais nodarbināto skaits 
mēnesī – 30. Neto apgrozījums 
palielinājies par 1,12%. Par 2,46% 
palielinājušies ieņēmumi no 
ūdensapgādes pakalpojumiem, 
ieņēmumi no kanalizācijas 
pakalpojumiem palielinājušies 
par 3,26%. Samazinājās 
ieņēmumi no būvniecības 
un papildus pakalpojumiem. 
Kopējais debitoru apjoms ir liels, 
bet ar tendenci savlaicīgi veikt 
esošo rēķinu apmaksu un segt 
parāda daļu.
 SIA “Rūpe” 10.09.2021. 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā iesniedza 
jaunā ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa projektu. Tarifi  
stājās spēkā šī gada 1. martā. 
 Sabiedrība veikusi ieguldījumus: 
atjaunoti un remontēti ūdensvadi, 
remontēti sūkņi, veiktas ūdens 
atdzelžošanas staciju apkopes, 
dzeramā ūdens hidroforu 
attīrīšana un dezinfekcija, 
kanalizācijas sūkņu staciju sūkņu 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
sūkņu un mikseru, ģeneratoru 
apkopes. u.c. 
 Atbilstoši 27.05.2021. domes 
lēmumam uzsākts sabiedrības 
papildpakalpojumu ietekmes uz 
konkurenci izvērtējums.

SIA “Alūksnes slimnīca”
 Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas SIA “Alūksnes slimnīca” 
otrs dalībnieks ir Smiltenes 
novada pašvaldības dome. 
21.12.2021. SIA “Alūksnes 
slimnīca” lauza līgumu ar 
būvnieku par slimnīcas 
rehabilitācijas un fi zikālās 
terapijas nodaļas pārbūvi un 
ginekoloģijas nodaļas vienkāršoto 
atjaunošanu. Ir noslēgts jauns 
celtniecības darbu līgums un 
būvdarbi turpinās. 2021. gadā 
iepirktas jaunas medicīnas 
tehnoloģijas. Galvenā uzmanība 
veltīta slimnīcas darbībai 
līdzšinējā statusā. 
 Sabiedrības bilances kopsumma 
ir 4 206 665 EUR, neto 
apgrozījums – 4 686 419 EUR, 
vidējais nodarbināto skaits 
mēnesī – 155.

SIA “Gulbenes-Alūksnes 
bānītis”
 SIA “Gulbenes-Alūksnes 
bānītis” 2021. gadā veica 
vairākus uzlabojumus depo 
ēkai, depo jumtu un lielā ceha 
fasādes glābšanas darbus. 
2021. gada nogalē noslēdza 
līgumu par vagonu iegādi. 
Pārvadājumu apjoms, 2021. 
gadā samazinājies par 12,4%. 
Samazinājušies arī kopējie 
ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības). Sabiedrība informēja 

pašvaldību par dalībnieku skaita 
palielināšanu.

SIA “ AP Kaudzītes”
 Ar 15.11.2021. valdes locekļa 
amatu atstāja Aldis Amantovs un 
par sabiedrības valdes locekli uz 
laiku līdz brīdim, kad noteiktā 
nominēšanas kārtībā tiks ievēlēts 
jauns valdes loceklis, ievēlēts 
Ģirts Kuplais.
 Sakarā ar dabas resursu nodokļa 
likmes par atkritumu apglabāšanu 
pieaugumu, no 16.01.2022. 
paaugstinājās SIA “AP Kaudzītes” 
sadzīves atkritumu pakalpojuma 
tarifs.
 Ņemot vērā neveiksmīgo 
pašvaldībai piederošo 
kapitāla daļu atsavināšanas 
procesu un jauno atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, 
uzsākts pašvaldības līdzdalības 
izvērtējums SIA “AP Kaudzītes”.

SIA “Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs”
 Sabiedrības bilances kopsumma 
ir 205 617 EUR, neto apgrozījums 
– 455 926 EUR. 2021. gadā 
veikta infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana un iegādātas 
medicīnas iekārtas.

 Ar sabiedrību fi nanšu situāciju 
(gada pārskatiem un starpperiodu 
fi nanšu pārskatiem) var iepazīties 
sabiedrību mājas lapās internetā.

Ziņoja par kapitālsabiedrību darbu 2021. gadā
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Erasmus+ projekti Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā

 Aprīļa beigās 12. klases Eiropas 
Parlamenta vēstnieki Vendija 
Mišela Krievāne, Ance Strakša, 
Alise Krista Vaļģe, Kristaps 
Āboliņš, Ingars Mukstiņš, Rūdolfs 
Brahmanis un maija vidū 
11. klašu vēstnieki Alise Zara, 
Deiva Hvaleja, Beāte Kreice, 
Evelīna Denīze Smolovina 
Kristers Mednis, Edvards Kristiāns 
Koemecs, Kristers Puzulis tika 
uzaicināti apmeklēt Briseli un 
tikties ar Robertu Zīli, iepazīt 
Eiropas Parlamenta ēku, Briseles 
un Briges ievērojamākos 
kultūrvēstures pieminekļus. 
Brauciens bija izdevies- daudz 
jaunas informācijas, iespaidu un 
emociju.
 EP vēstnieku skolas 2021./2022. 
mācību gada aktivitāšu rezultāts 
ģimnāzijā ir projekts “Mūsu 
līdzdalība - Ernsta Glika Valsts 
ģimnāzijas saglabāšanai”, kas 
otro gadu pēc kārtas iekļuva 

starp labākajiem projektiem 
valstī un balvā skolēniem 
augustā iespēja doties uz 
starptautisku nometni, kas notiks 
Tallinā.

Inguna Vilemsone

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija 2022. gada martā 
ir uzsākusi Eiropas Savienības 
izglītības, mācību, jaunatnes 
un sporta programmas 
Erasmus+ projektu “Mēs 
par ilgtspējīgu dzīvesveidu” 
sadarbībā ar Ernsta Glika 
dzimtās pilsētas Vetīnas 
Burgģimnāziju (Vācija).

 Projekta "Mēs par ilgtspējīgu 
dzīvesveidu" mērķis ir veicināt 
skolēnu interesi, izpratni par 
videi draudzīgu paradumu 
nepieciešamību, attieksmi, 
atbildīgu rīcību, prasmi meklēt 
ilgtspējīgus risinājumus, 
pilnveidojot svešvalodu lietošanu.
 Skolēni sadarbosies, lai 
uzzinātu, kā un kādas vides 
un ekoloģijas tēmas apgūst 
mācību procesā skolēni Latvijā 
un Vācijā, par šiem aktuālajiem 
jautājumiem tiks izstrādātas 
prezentācijas, tiks pētīti atkritumu 
šķirošanas paradumi ģimenēs, 
skolā, sabiedrībā. Skolēni izzinās, 
kādas ir atkritumu pārstrādes 
problēmas un kā tās risinātas, 
kāda ir ilgtspējīga dzīvesveida 
būtība.
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija jūnija sākumā no 
Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) saņēma 
apstiprinājumu vēl vienam 
Erasmus+ projektam - “Pedagogi 
Zaļai Pasaulei”.  Šajā projektā 
plānoti ekoloģijas izglītības kursi 
Itālijā dažādu jomu skolotājiem 
par ekoizglītības praksi pasaulē, 
Eiropā, par līdzīgo un atšķirīgo 
āra, ekoloģijas un vides izglītībā. 
Projekta ietvaros sadarbosies 

dažādu valstu skolotāji, 
pilnveidos pamatprasmes 
mūžizglītībā, svešvalodu 
lietošanas prasmes, gūs jaunas 
zināšanas, ir plānota mācību 
materiālu veidošana.

Gunta Tuča, projektu 
koordinatore

 Izglītības Attīstības 
centra projektā 
“Kopienas ASS - atbildība, 
sadarbība, solidaritāte” 
aktīvi darbojas Sintija 
Auseja, Iveta 
Mikijanska un Inguna 
Vilemsone. Skolēni šī 
projekta ietvaros
mācību un audzināšanas 
stundās tika iesaistīti 
daudzveidīgās 
aktivitātēs - diskusijās, 
veidojot plakātus, rakstot 
esejas. Prezentējot 
paveikto, daloties 
pieredzē ar projektā 
iesaistīto astoņu 
Latvijas skolu pedagogiem 
un IAC darba grupu, 
9. jūnija seminārā ģimnāzijas 
padarītais tika atzinīgi 
novērtēts.

Inguna Vilemsone

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas 12. klašu komanda Briselē tiekas 
ar Robertu Zīli               EP publicitātes foto

Ģimnāzisti aktualizē kopienas problēmas, piedāvā risinājumus Ingunas 
Vilemsones foto

Ģimnāzijas skolēnu prezentāciju tiešsaistes stunda ar 
Vetīnas Burgģimnāzijas jauniešiem                   Ingunas Vilemsones foto

Zeltiņu pagastā 
turpinās skriešanas 
seriāls

 Zeltiņu pagasta atklātā krosa 
skriešanas seriāla pasākums 
ikvienam “Mizojam, ka 
prieks” šogad turpinājās ar 
“Alpu pļavām”.

 2. posma skrējienā “Alpu pļavas”, 
kas notika 22. jūnijā, piedalījās 
69 dalībnieki. Skrējiena trasi 
veidoja Cauku ģimene un tā vijās 
pa Cauku ģimenes nekustamo 
īpašumu “Alpi” un  Kaupužu 
ģimenes īpašumu “Noras”.
  Skriešanas pasākums notiek 
6 vecuma grupās.
 “Mizojam, ka prieks” 
2. posma rezultāti: SB1 grupā 
1. vietā Anna Jaunzema, 
2. vietā Rebeka Berkolde, 
3. vietā Enija Špacs; VB1 grupā 
1. vietā Tomass Dambis, 
2. vietā Lauris Jānis Galviņš, 
3. vietā Miķelis Mūrnieks; SB2 
grupā 1. vietā Mišela Tīna 
Berkolde, 2. vietā Elza Laiva, 
3. vietā Linda Ludviga; VB2 grupā 
1. vietā Ernests Dambis, 
2. vietā Anrijs Ābeļkalns, 
3. vietā Miķelis Salmiņš; S12 
grupā 1. vietā Ance Poļaka, 
2. vietā Anna Nikola Berkolde, 
3. vietā Merisa Akmentiņa; V12 
grupā 1. vietā Ardis Ābeļkalns, 
2. vietā Matīss Salmiņš, 3. vietā 
Edgars Magaziņš; S16 grupā 
1. vietā Gerda Asnāte Berkolde, 
2. vietā Sindija Žīgure, 3. vietā 
Alise Kazaine; V16 grupā 1. vietā 
Agris Upmanis, 2. vietā Renārs 
Žīgurs, 3. vietā Juris Fagucists; 
S25 grupā 1. vietā Liāna 
Pelše Drikāne, 2. vietā Aļona 

Jakobsone, 3. vietā Ruta Dzelme; 
V25 grupā 1. vietā Bruno Zaķis, 
2. vietā Mairis Pētersons, 
3. vietā Ivo Cauka; S40+ grupā 
1. vietā Līga Berkolde, 2. vietā 
Alla Jaunzema, 
3. vietā Ilze Ludviga; V40+ grupā 
1. vietā Ivars Poļaks, 2. vietā 
Aivars Berkolds, 3. vietā Kārlis 
Jakobsons.
 Katrs sava skrējiena 
1.-3. vietas ieguvējs tika 
apbalvots ar medaļu, diplomu un 
biedrības sarūpētu balvu. Šajā 
skrējienā balva bija atbilstoša 
Līgo vakara tematikai – maiss ar 
trīs veidu desām no Jāņa Saukas 
meistardarbnīcas no Ādažiem. 
 Nākamie skrējiena posmi:
 3. posms “Zūdam Ieviņās” – 
2022. gada 23. jūlijā Oļega 
Ivanova nekustamajā īpašumā 
“Ieviņas”. Reģistrēšanās no plkst. 
10.00 līdz 10.45, no plkst. 10.45 
līdz 11.00 sacensību atklāšana un 
starta vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts plkst. 11.00.
 4. posms “Krogsalas apļi” – 
2022. gada 27. augustā Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas parkā. 
Reģistrēšanās no plkst. 10.00 
līdz 10.45, no plkst. 10.45 līdz 
11.00 sacensību atklāšana un 
starta vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts plkst. 11.00.

 Pasākumu atbalsta Eiropas 
Sociālā fonda projekts “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!”.

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja

Gājēju un 
velobraucēju drošībai 
izbūvēs ietvi Pils ielā
 Alūksnes novada pašvaldība 
plāno veikt Pils iela posma 
pārbūvi, tādēļ tiks izstrādāts 
būvprojekts “Pils ielas 
(zemes vienības kadastra 
apzīmējums 3601 038 1506) 
pārbūve”, lai radītu drošu un 
ilgtspējīgu satiksmi pilsētā un 
uzlabotu piekļuvi sabiedriski 
nozīmīgiem objektiem.

 Būvprojekts paredzēs ielas 
seguma pārbūvi no Pleskavas 
ielas līdz pilsētas robežai – 

nedaudz aiz pagrieziena uz 
“Mežiniekiem”, un ietves/
velo celiņa izbūvi no Pleskavas 
ielas līdz pagriezienam uz 
Kalnadruvām. Tāpat būvprojektā 
jāparedz drošas satiksmes 
risinājums piekļuvei pie 
iedzīvotāju iecienītā Sisenīša 
ezera.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

Skolēnus iesaista daudzveidīgās aktivitātēs
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Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā jūlijā
Alūksnē
16. jūlijā 22.00 Pilssalas 
estrādē diskotēka kopā ar 
DJ Salvi. Ieeja: 4,00 EUR.
16.-17. jūlijā Alūksnes 
ezerā Pasaules un Latvijas 
čempionāts ūdens 
motosportā.

“MARIENBURGAS Astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā
Gaismas un skaņas piedzīvojums 
no viduslaiku Alūksnes. Muzikālā 
teiksma klausītājam stāsta par 
to, ka astotais pils tornis atceras 
itin visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstī par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām 
būt patiesiem un par mīlestību, 
kas nekad nebeidzas. Īpašu 
atmosfēru skaņas piedzīvojumam 
piešķir arī torņa arhitektūra un 
iekšējā vide – akmens mūra 
sienas, kuru primārais uzdevums 
ir pasargāt, bet ne sniegt 
komfortu. Piedāvājums, darba 
laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Bānīša stacijā
Unikālā šaursliežu dzelzceļa 
interaktīvais stāsts. Multimediālā 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija”, kas ierīkota vēsturiskajā  
Alūksnes dzelzceļa stacijas 
bagāžas šķūnī, ļauj doties 
virtuālā un mūsdienīgā 
ceļojumā un atklāt vienīgā 
regulāri kursējošā šaursliežu 
vilciena Baltijā jeb Bānīša stāstu 
dzīvesstāstos un laikmetu ainās, 
fotogrāfijās un videosižetos. 
Piedāvājums, darba laiki – 
www.visitaluksne.lv.

Alūksnes novada muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
• Izstādē “Novadnieki 
iedvesmo” aplūkojamas 
novadnieku, glezniecības 
vecmeistaru gleznas no muzeja 
krājuma.
• Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Kalme” darbu izstāde 
“Rakstu raksti, krāsas un 
prieks” (vasaras sezonas 
izstāžu zālē “Tornītis”). Izstādē 
apskatāmos darbus ir iespēja 
iegādāties.
• Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde 
“Identitāte” - atspoguļo pēdējā 
mācību gada darba uzdevumus, 
kas tapuši gleznošanas, 
kompozīcijas un grafikas, 
tekstilmākslas un veidošanas 
nodarbībās. Izstāde veidota, 
domājot par mūsu vietu, laiku 
un to, kas veido mūsu katra 
personību un sabiedrību kopumā 
(vasaras sezonas izstāžu zālē 
“Leduspagrabs”).
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē (Marienburgā). Zemē 
apraktā sāls” - ļauj ieskatīties 
laikā, kad Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē bija nozīmīgs pierobežas 
aizsargpostenis un šī reģiona 
lielākā sāls krātuve, kā arī vēstī 
par dažādu varu, sabiedrības 
slāņu un kultūru mijiedarbību un 
līdzāspastāvēšanu, akcentējot 
vietējo iedzīvotāju lomu 
iekarotāju politikā.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums". 
Jaundarbs ir Alūksnes muižas 
pēdējās mantinieces - baroneses 
Helēnas, vēstījums par baronu 
Fītinghofu dzimtu un viņu atstāto 
mantojumu Alūksnē. Ekspozīcija 
skatāma restaurētajā Alūksnes 
Jaunās pils Klavieru istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu 

mielasts”, kurā satiekas seši 
nozīmīgi Alūksnes, Latvijas un 
pasaules vēstures laika posmi: 
Alūksnes senvēsture, viduslaiki 
un jaunie laiki (13.-18. gs.), 
muižas laiki (18. gs.-1918. g.), 
Latvijas Republikas laiks (1918.-
1940. g.), okupācijas laiks 
(1940.-1991. g.), Atmoda 
(1986.-1991. g.) un Latvijas 
Republikas laiks (1991. g. – 
mūsdienas).
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 
tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
• 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).
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. Izcila, tautā populāra 
un mīlēta gleznotāja un 
portretista piemiņai veltīta 
ekspozīcija, kurā apskatāmi 
mākslinieka darbi un personīgās 
lietas.
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga 
guļamistaba”. Guļamistabas 
iekārtojums veidots no 19.-
20. gs. interjera mēbelēm 
eklektikas stilā, kas sevī apvieno 
dažādu stilu un laikmetu 
sajaukumu, un bīdermeijera stilā, 
kas ir vienkāršota interpretācija 
ampīra stilam, kur tiek izcelts 
koksnes dabīgais skaistums, 
izturība, praktiskums un ērtība.
• “Totalitārajā režīmā 
cietušo piemiņas istaba”. 
Ekspozīcija veidota represiju 
atcerei un atspoguļo Alūksnes 
novada iedzīvotāju likteņgaitas 
Sibīrijā un Tālajos Austrumos. 
Tajā apskatāmi dokumenti, 
priekšmeti, fotogrāfijas un 
atmiņu stāsti.
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
Daudzveidīgu tēlniecības darbu 
ekspozīcija, kurā apskatāmi gan 
profesionālu tēlnieku L. Līces 
un G. Grundbergas darbi, gan 
padomju gados neatzītu autoru 
darbi.
• V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama pilsēta 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.
• “100 vēsturiski mirkļi 
Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties 
un saprast, kā vēsturiskās norises 
ietekmējušas un mainījušas 
pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par 
norisēm dažādās dzīves jomās 
laika posmā no 1918. līdz 
2017. gadam.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-31.07. “Garšaugu pasaule” 
(abonementā)
01.-31.07. “Dabas līdzekļi 
veselībai un skaistumam” 
(lasītavā)
01.-31.07. “Jūlijs – violeto 
grāmatu mēnesis” (bērnu 
apkalpošanas nodaļā)
01.-31.07. “Rakstnieki - jubilāri: 
Signe Viška - 25; Ērika Bērziņa - 
45; Jāzeps Osmanis - 90 (bērnu 

apkalpošanas nodaļā)
01.-31.07. “Nāc! Lasi! 
Vērtē! Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija-2022” (bērnu 
apkalpošanas nodaļā)

Pasākumi, izstādes: 
01.-31.07. Novadpētniecības 
izstāde par Alūksnes ūdens 
motosporta vēsturi (lasītavā)
04.-31.07. Madaras Zaķes 
pašdarināto rotaļlietu izstāde 
(bērnu apkalpošanas nodaļā)
25.07. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagastā
6., 20., 27. jūlijā 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un 
citiem” tikšanās.
7., 14., 21., 28. jūlijā 10.00 
Alsviķu bibliotēkas Strautiņu 
nodaļā datorapmācības 
senioriem.
20. jūlijā Alsviķu senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās.
23. jūlijā 22.00 Alsviķu 
brīvdabas estrādē zaļumballe 
ar grupu “BLĒŽI”. Darbosies 
kafejnīca – bārs “Cita opera”. 
Ieeja: 5,00 EUR.
Jūlijā Alsviķu pagasta 
teritorijā digitālā spēle 
“Apceļosim Alsviķu muižas!”. 
Sīkāka informācija pa tālruni 
28330421.
Jūlijā Alsviķu kultūras 
nama mazajā zālē Elitas Agitas 
Janikas dažādu rokdarbu 
izstāde.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Allaž gribējies zināt, 
kālab vienas un tās pašas mātes 
bērni gan cildina savu 
brīvvalsti, gan aizklīst pasaulē 
laimi meklēt trimdinieku, 
emigrantu un viesstrādnieku 
dzīvē” - dzejniekam, tulkotājam 
Jāzepam Osmanim - 90,  
rakstniekam, publicistam 
Arturam Heniņam - 90, 
gleznotājam Leo 
Svempam - 125.

Annas pagastā
30. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos 
kapusvētki.
Annas bibliotēkā izstāde “Ik 
brīdi svētī sirds…”, veltīta jubilāru 
novadnieku  - dzejnieku Terēzes 
Brences un Pētera Ķikuta atcerei. 

Jaunannas pagastā
8. jūlijā no 11.00 
Jaunannas Zaķu salā 
pašizziņas un radoši aktīva 
diena jauniešiem ar apvienības 
“JĀdara” vadītājiem, projekta 
“Iedvesmojies, mācies, 
iedvesmo!” ietvaros (informācija 
un pieteikšanās pa tālruni 
29495371).
10. jūlijā 14.00 parkā 
pie Jaunannas Tautas 
nama svētdienas pēcpusdiena 
bērniem ar jauniešu klubu 
“Tikšķis”.
17. jūlijā no 11.00 Jaunannas 
Zaķu salā dubļu tautas bumbas 
sacensības. Reģistrēšanās no 
10.30. Piecu cilvēku komandas 
dalību pieteikt pa tālruni 
29495371.
19. jūlijā 14.00 Jaunannas 
Tautas namā nodarbība 
senioriem kopā ar jauniešiem 
“Kā sadraudzēties ar viedtālruni” 
projekta “Par ziediem un 
taureņiem sniegā” ietvaros.
28.-29. jūlijā Jaunannas 
Zaķu salā  divu dienu 
nometne jauniešiem 
“Jaunietim BŪT!” projekta 

“Iedvesmojies, mācies, 
iedvesmo!” ietvaros (sīkāka 
informācija pa tālruni 
29495371).

Jaunlaicenes pagastā
30. jūlijā no 11.00 
Jaunlaicenē III Vispasaules 
Malēniešu svētki “Kā smuki 
esam, tā smuki esam”.
31. jūlijā 13.00 Opekalna 
kapos kapusvētki.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule”
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, par 
baronu fon Volfu dzimtu;
“Malēnieša pasaule” – par to, 
kas mēs esam, kādi mēs esam, 
kāda ir mūsu valoda un dzīves 
uztvere;
Izstādes:
“Kā smuki esam, tā smuki esam” 
– par tērpu modi 20. gadsimtā;
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības 
kara norisi, par Ziemeļlatvijas 
armijas sākumu un kaujām par 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni;
Virtuālā izstāde “No 
Vaidavas līdz Melnupei” 
(www.jaunlaicenesmuzejs.lv/
muizas) – par 12 Opekalna 
draudzes teritorijā ietilpstošajām 
muižām, par tām piederošajiem 
zemnieku ciemiem, mājām un 
lopu muižām.

Kalncempju pagastā
19. jūlijā 10.00 Jaunannas 
Tautas namā nodarbība “Kā 
senioram sadraudzēties ar 
viedtālruni”  Kalncempju, Annas 
un Jaunannas senioriem projekta 
“Par ziediem un taureņiem 
sniegā” ietvaros. Pagasta 
senioriem pieteikties braukšanai 
pagasta pārvaldē līdz 18. jūlijam.
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta” no 
12. jūlija līdz 30. septembrim 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Smiltene” tekstiliju izstāde 
“Putni krāsā un kompozīcijā”.
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta” 
izzinošas ekskursijas un 
ekspozīciju “Vidzemes lauku 
sēta” un “Kalncempju vēstures 
lappuses” apskate. Informācija: 
www.atesmuzejs.lv.

Liepnas pagastā
30. jūlijā Liepnas pagasta 
svētki:
no 9.00 aktīvās atpūtas vietā 
“Cālenītis” - volejbola turnīrs 
“Liepna 2022”, darbosies 
kafejnīca “Cita Opera”;
paralēli dienas garumā - 
izklaides bērniem, aktivitātes;
18.00 velo, moto, retro 
braucamrīku parādes brauciens, 
sākums pie Liepnas tautas nama;
21.00 balle estrādē “Saidupīte” 
ar muzikantu Gregs.
31. jūlijā kapusvētki Liepnas 
pagasta kapsētās: 13.00 
Liepnas kapos, 14.00 
Sprinduļkalna kapos, 15.00 
Saidu kapos.
Liepnas bibliotēkā no 
4. līdz 27. jūlijam literatūras 
izstādes “Ievērojamu cilvēku 
dzīves lappuses”, “Grāmatu 
iepirkuma programma 
publiskajām bibliotēkām” un 
dāvinājuma grāmatas, “Iepazīsti 
grāmatu pasauli! Rodi prieku 
lasot!” - Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2022.
Mārkalnes pagastā
16. jūlijā 22.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē 
“Lakstīgalas” balle ar Arni 
Grapu. Ieeja: 3,00 EUR.

Pededzes pagastā
15. jūlijā 20.00 Pededzes 
tautas namā pasākums “Mēs 
un cepures”. Ierašanās cepurēs, 
var arī pašdarinātās. Skaistākās, 
neparastākās cepures īpašnieku 
gaida balva. Ballē muzicēs Arnis  
Graps.                                      
23. jūlijā 14.00 Kūdupes 
kapos kapusvētki.
23. jūlijā no 15.00 Neparastas 
ekskursijas pa Pededzes pagastu. 
Pierakstīšanās un sīkāka 
informācija par maršrutiem un 
maksu pa tālruni 29176039. 
Maršruti (ar autobusu): 
Pededze-Zaiceva-Kūdupe, 
Pededze-Zaiceva-Čistigi-
Jaseņeci-Zabolova-Pededze, 
Pededze-Kalnapededze-Ponkuļi-
Silenieku krustakmens-Pededze.
Piesakot pa tālruni 29176039, 
apskatāma pamatekspozīcija 
“Pededzes senā sadzīve”.
Tematiska pasākuma 
apmeklējums “Lellīšu tīšana”.
Īpašais piedāvājums kāzām pēc 
Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju kāzu rituāla 
tradīcijām, kuras iereģistrētas 
Latvijas Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā.
Speciālais  piedāvājums 
kāzām,vecpuišu/ vecmeitu 
ballītēm.
Vēl piedāvājumā: vizināties 
zirga pajūgos, nogaršot Pededzes 
pankūkas, apmeklēt pareizticīgo 
baznīcu.

Veclaicenes pagastā
9. jūlijā 22.00 Veclaicenes 
estrādē pierobežas zaļumballe 
kopā ar grupu “OTTO”. 
Ieeja: 4,00 EUR.

Zeltiņu pagastā
15. jūlijā Zeltiņu tautas 
namā jūlija jubilāru radošās 
dāvanas – Raitis Gāršnieks, 
Māris Dzenis, Imants Sams. 
Pieteikšanās un papildu 
informācija, zvanot pa tālruni 
29492284 Gunitai līdz 
13. jūlijam.
16. jūlijā no 19.00 
līdz 21.00 Zeltiņu 
brīvdabas estrādē pasākums 
bērniem “Iekāp vasaras 
kurpēs” (piepūšamās atrakcijas 
un mūzika par brīvu, 
cukurvate, un  popkorns par 
maksu). 
23. jūlijā Oļega Ivanova 
nekustamajā īpašumā 
“Ieviņas” atklātā skriešanas 
seriāla “Mizojam, ka prieks” 
3. posms “Zūdam Ieviņās”.  
Reģistrēšanās no 10.00 līdz 
10.45, no 10.45 līdz 11.00 
sacensību atklāšana un starta 
vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts pulksten 
11.00.

Ziemera pagastā
2. jūlijā 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle ar grupu 
“Smalkais stils”. 
Ieeja: 5,00 EUR. 
Galdiņu rezervācija pa 
tālruni 26413370 (Linda).
7. jūlijā 19.00 Piemiņas brīdis 
pie Baltā krusta Ziemeru-
Māriņkalna ceļa malā.

Apkopoja: Evita Aploka


