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Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnē dejotāji iegriezīs Deju lieluzveduma mūžīgo dzinēju
 11. jūnijā pulksten 19.00 
Ziemeļvidzemes pērlē 
- Alūksnē notiks XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVII Deju svētku Deju 
lieluzveduma “Mūžīgais 
dzinējs” ieskaņas koncerts, 
kurā piedalīsies 600 dejotāji 
no visas Latvijas. Koncertu 
organizē Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību. 

 Alūksnes Pilssalas estrādē 
11. jūnija vakarā 26 deju 
kolektīvi no visas Latvijas izdejos 
Rīgai, Kurzemei, Zemgalei, 
Sēlijai, Latgalei un Vidzemei 
raksturīgas dejas, kuras atklāj 
īpašās, katram novadam 

iezīmīgās, tradīcijas. 
Koncertā piedalīsies 
1 kolektīvs arī no Zviedrijas. 
Kolektīvi Alūksnē jau no paša 
rīta sāks un visas dienas garumā 
turpinās mēģinājumus Pilssalas 
estrādē.

 Mūžīgā dzinēja stāstu par 
Latvijas novadiem, to īpatnībām, 
vērtībām un ļaudīm XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVII Deju svētku Deju 
lieluzveduma ieskaņas koncertā 
iedzīvinās stāstnieks, aktieris 
Andris Keišs. 

 - Mēs ar Latvijas dejotājiem 
Deju lieluzveduma repertuāra 
pārbaudes un apguves  

semināros tiekamies jau kopš 
aprīļa beigām. Priekšnesumos 
redzētais ir formulējams kā 
“spēks”, “jauda”, “enerģija”, 
“cieņa”, “dzīvotprieks” un 
“būšana kopā”. Nāk prātā atziņa 
– lai arī kādi vēji pūš mums pāri, 
lai arī cik grūti darbi darāmi, lai 
arī kādi ierobežojumi mūsu dzīvē 
gadās - latvietis vienmēr dziedās 
un vienmēr dejos. Tā, iespējams, 
arī ir atbilde uz jautājumu – kas 
tad ir mūsu īpašais mūžīgais 
dzinējs. Par šo un arī par Latvijas 
novadu īpašo smeķi mēs dejosim 
un stāstīsim Deju lieluzvedumā 
“Mūžīgais dzinējs”. 

Turpinājums 7. lappusē

 Trešdien, 1. jūnijā, klātesot 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministram Artūram Tomam 
Plešam un būvniecībā 
iesaistītajiem, Alūksnes 
Izglītības un sporta centram 
nosvinēti spāru svētki.

 Izglītības un sporta centra izbūve 
sākās 2021. gada 2. jūnijā. 
Projektu “Izglītības un sporta 
centra izveide Alūksnes pilsētā”” 
Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno kā augstas gatavības 
projektu ar atbalstu no Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un Izglītības 
un zinātnes ministrijas.
  Spāru svētki ir īpašs brīdis 
būvniecības gaitā, kad svarīgākie 
konstrukciju izbūves darbi jau ir 
pabeigti un būvniecības procesā 
iesaistītie var atskatīties uz 
paveikto. Tieši tādēļ Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
savā uzrunā pateicās par darbu 
un sadarbību būvniekiem – SIA 
“MONUM” komandai.
 - Šī diena ir zīmīga ne tikai 
ar spāru svētkiem, bet arī 
ar to, ka vakardien valdība 
apstiprināja Izglītības un sporta 
centru papildinošo projektu – 
veloparka izveidi Alūksnē par 
450 tūkstošiem EUR. Gan zāle, 
gan veloparks jauniešiem ir ļoti 
nepieciešami. Esam gandarīti, ka 
valdība saskata reģionu attīstībā 
un iedzīvotājos potenciālu. 
Ceram, ka arī nākotnē valstī 
saglabāsies finansējums 
pašvaldību augstas gatavības 
projektiem, - sacīja Dz. Adlers 
un pateicās valdībai par atbalstu 
Alūksnes novadam.
  SIA “MONUM” valdes loceklis 
Jānis Sproģis uzsvēra, ka ir 
gandarīts par iespēju ieguldīt 
darbu Alūksnes attīstībā, it īpaši 
tik nozīmīga objekta izbūvē, kur 
lielākie ieguvēji būs Alūksnes 
jaunie sportisti. Viņš pateicās 
pašvaldībai par uzticību un 
komandai par veiksmīgu darbu.
 - Jaunā Izglītības un sporta 
centra atrašanās vieta no 
pilsētas infrastruktūras viedokļa 
ir izvēlēta perfekti - tas atrodas 
pilsētas centrā, starp Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāziju un 
Alūksnes pilsētas sākumskolu. No 

otras puses, būvniekiem izvēlētā 
vieta ir liels izaicinājums, jo 
teritorijā atradās purvs, bet šobrīd 
gandrīz ar visiem izaicinājumiem, 
ko radīja esošās grunts sarežģītie 
apstākļi, esam tikuši galā. Arī 
ārējie apstākļi – ģeopolitiskā 
situācija un pandēmija, ir būtiski 
skārusi būvniecības nozari, bet 
arī ar šiem izaicinājumiem kopā 
ar pasūtītāju noteikti tiksim galā, 
- apliecināja “MONUM” valdes 
loceklis Jānis Sproģis.
  Spāru svētku pasākumu klātienē 
apmeklēja Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs 
Artūrs Toms Plešs. Viņš pauda 
prieku, ka pašvaldības izmanto 
VARAM piedāvātos atbalsta 
mehānismus, lai attīstītu novada 
infrastruktūru un realizētu 
iedzīvotājiem svarīgus projektus.
 - Starp ministriju un Alūksnes 
novadu līdz šim izveidojusies 
veiksmīga sadarbība, tādēļ ir 
gandarījums, ka novads spējis 
mobilizēties šī sporta centra 
būvniecībai, pieteicies ministrijas 
atbalsta programmai un atbalstu 
saņēmis. Ceru, ka jau gada 
noslēgumā tiksimies atklāšanas 
svētkos! Arī vakar Ministru 
kabinetā tika atvēlēts finansējums 
vairāk nekā 2 miljonu EUR 
apmērā, lai sporta infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novada 
pašvaldībā turpinātos – veloparka 
izveidei un ceļa infrastruktūras 
labiekārtošanai, - spāru svētku 
pasākumā sacīja A. T. Plešs.
  Izglītības un zinātnes ministrijas 
parlamentārais sekretārs, 
Saeimas sporta apakškomisijas 

vadītājs Sandis Riekstiņš teica:
 - Sporta infrastruktūras 
attīstība ir īpaši svarīga, šis 
stāsts ir gadiem ilgs un sapnis, 
kas piepildās ar rūpīgu un 
neatlaidīgu darbu. Stāvot ēkas 
spāru svētkos, man ir cerība, ka 
šī sporta būve atbildīs vairākām 
starptautiskām normām, lai var 
ne tikai trenēties ikdienā, bet, 
lai tas ir arī ceļš uz starptautisku 
sacensību organizēšanu.
  Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisijas priekšsēdētājs 
Krišjānis Feldmans savā uzrunā 
atzina, ka valstī šobrīd nākas 
saskarties ar izaicinājumiem, kas 
radušies ģeopolitiskās situācijas 
rezultātā.
 - Mums nepieciešams 
nodrošināt, lai visi iesāktie 
infrastruktūras projekti, tostarp 
šis, tiktu pabeigti. Šis objekts 

ir sasniedzis augstāko punktu 
un par to visi kopā varēsim 
cīnīties, lai tas par katru cenu 
tiktu pabeigts, - sacīja K. 
Feldmans, novēlot iespējami 

drīzāku Izglītības un sporta centra 
nodošanu ekspluatācijā.

Turpinājums 2. lappusē

Izglītības un sporta centram svin spāru svētkus

Klātesošos uzrunā domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs

Evitas Aplokas foto

Sandis Riekstiņš, domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate un Krišjānis Feldmans

Artūrs Toms Plešs un domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Sadovņikovs raksta vēlējumu

Spāru svētki nosvinēti - par to liecina vainags jumta korē
Jurija Drozdova foto

A. T. Plešs, Dz. Adlers un priekšsēdētāja vietnieki Druvis Tomsons un 
Jānis Sadovņikovs



Domes 26. maija sēdē

2. Alūksnes Novada Vēstis 02.06.2022.

Izglītības un 
sporta centram 
svin spāru 
svētkus
Turpinājums no 1. lappuses

  Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
direktore Līga Tomsone 
atzina, ka sporta skolas 
audzēkņi šo jauno centru 
ir gaidījuši visvairāk un ar 
ļoti lielu interesi viņi sekojot 
līdzi būvdarbu gaitai. Viņa 
novērtēja, ka jaunais sporta 
centrs audzēkņiem kalpos 
par lielu motivācija labāku 
rezultātu sasniegšanai.
  Pasākumā piedalījās arī 
alūksniete, jaunā sportiste 
Patrīcija Ozoliņa, kura šobrīd 
studē Amerikā, bet kuras 
sportisko sekmju pamati likti 
šeit. Viņa atzina, ka sporta 
centra izveide ir būtisks 
priekšnosacījums jauno 
sportisko talantu izaugsmei un 
pauda lepnumu, ka Alūksnei 
beidzot būs jauna un labāka 
sporta bāze, kur cilvēki 
varēs attīstīt savas spējas vēl 
efektīvāk.
  Svinīgā pasākuma 
noslēgumā spāru svētku 
dalībnieki atstāja katrs savu 
vēlējumu uz vienas no topošā 
Izglītības un sporta centra 
sienām.
  Investīciju projekta ietvaros 
paredzēta Izglītības un sporta 
centra izbūve, ieskaitot tā 
funkcionēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izbūvi, Darba 
ielas posma pārbūvi, kā 
arī esošā sporta angāra 
nojaukšanu, ko paredzēts 
uzsākt jau jūnija sākumā. 
Daudzfunkcionālā sporta 
zāle sevī ietvers sporta spēļu 
laukumu basketbolam, 
volejbolam, florbolam, telpu 
futbolam, vieglatlētikas 
zonu, skrejceļus, sprinta, 
tāllēkšanas, augstlēkšanas 
un lodes grūšanas sektorus, 
kā arī džudo, trenažieru un 
vingrošanas zāles.
  Jaunā sporta infrastruktūras 
būve būs nozīmīgs 
ieguvums mācību procesa 
nodrošināšanai, iedzīvotāju 
un sporta biedrību aktivitātēm 
un sporta sacensību 
organizēšanai Alūksnes 
novadā.
  Darbus objektā veic 
SIA “MONUM”, projekta 
autors – SIA “BM-projekts”, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“Būvuzraugi LV”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Inese Zīmele-
Jauniņa.

Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

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 

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja   

13. jūnijā 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja        16. jūnijā 10.00

Finanšu komiteja  
22. jūnijā 9.00

Domes sēde   30. jūnijā 10.00

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

 Alūksnes novada domes 
26. maija sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
54 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Kalnacīrulīši”, Alsviķos, 
Alsviķu pagastā, kas sastāv 
no zemesgabala 1,3929 ha 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu – 
cirsmu izlases cirti (platība 
4,37 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr. 3, 5, pārdodamais koku 
apjoms cirsmā 239,07 m³) 
īpašuma Malienas ielā 9, Alūksnē, 
zemes vienībā, pārdodot to izsolē. 
Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās cirsmas novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu – apaļos 
kokmateriālus (pārdodamais 
koku apjoms 305,522 m³) 
īpašuma Tempļakalna parks, 
Alūksnē, kokmateriālu krautuves 
vietā, pārdodot tos izsolē. 
Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmo kokmateriālu 
novērtēšanu, izstrādāt izsoles 
noteikumus un rīkot izsoli;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” 2021. gada 
publisko pārskatu;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “ALJA” 2021. gada 
publisko pārskatu;

 - izdarīt grozījumus pašvaldības 
domes 27.08.2020. noteikumos 
Nr. 2/2020 “Par medību tiesību 
nodošanas kārtību”. Grozījumi 
dokumentā veikti atbilstoši 
izmaiņām, kas šī gada aprīlī 
stājās spēkā Medību noteikumos 
un Medību likumā, un nosaka 
limitējamo un nelimitējamo 
medījamo dzīvnieku apjomu, 
robežlīgumu regulējumu, 
medību iecirkņa reģistrēšanas 
nosacījumus u.c.;

 - aktualizēt novada Attīstības 
programmas 2022.-2027. gadam 
Investīciju plānu 2022.-2027. 
gadam, papildinot ar diviem 
jauniem ierakstiem - Strautiņu 
pamatskolas pirmsskolas rotaļu 
laukuma pilnveidošana un sporta, 
interešu izglītības un mūžizglītības 
centra “Dailes” ēkas “Dailēs”, 
Jaunzemos, Ilzenes pagastā, 
zibensaizsardzības izbūve. Abus 
projektus plānots īstenot no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem;

 - aktualizēt Alūksnes novada 
attīstības programmas 
2022.-2027. gadam Rīcības plānu 
2022.-2027. gadam, papildinot 
ar jaunu ierakstu - organizēt 
jauniešu interesēm atbilstošas, 

vasaras aktivitātes un/vai 
nometnes kvalitatīvai brīvā laika 
pavadīšanai;

 - izdarīt grozījumus pašvaldības 
Iepirkuma komisijas nolikumā;

 - apstiprināt Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“SPRĪDĪTIS” nolikumu. Lēmums 
stājās spēkā 1. jūnijā;

 - izdarīt grozījumus Alsviķu, 
Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, 
Jaunannas, Jaunlaicenes, 
Kalncempju, Liepnas, Malienas, 
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, 
Zeltiņu pagastu pārvalžu 
un Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvaldes 
nolikumos. Būtiskākie grozījumi 
nolikumos saistīti ar domes 
2021. gada 23. decembra 
lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības kultūras 
iestāžu institucionālās sistēmas 
pilnveidošanu”, kā rezultātā 
tiks sakārtots novada kultūras 
iestāžu tīkls atbilstoši nozarei (t.i., 
apvienojot jomas iestādes), kā 
arī nodrošināta kultūras iestāžu 
koordinēšanas, informācijas 
apmaiņas un metodiskā 
darba funkcija. Tādējādi tiek 
novērsta līdz šim pastāvējusī 
situācija, ka bibliotēkas un 
tautas nami atradās pagastu 
pārvalžu struktūrā. Minētais 
saskan ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
skaidrojumu visām pašvaldībām, 
ka pagasta pārvaldes padotībā 
nevar atrasties tādas pašvaldību 
institūcijas, kas nodrošina kultūras 
un sporta veicināšanas, izglītības 
nodrošināšanas, sabiedriskās 
kārtības, būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošināšanas u.c. 
funkciju izpildi. Lēmumi par 
grozījumiem pagastu pārvalžu 
nolikumos stāsies spēkā šī gada 
1. jūlijā;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 12/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums””. No nolikuma 
svītrotas normas, kas noteica, 
ka domes priekšsēdētājs 
īsteno administrācijas darbības 
tiesiskuma un lietderības kontroli 
un paredzēja priekšsēdētājam 
tiesības dot norādījumus un 
uzdevumus deputātiem, kā arī 
noteica domes komiteju norises 
laika un vietas noteikšanu 
saskaņot ar priekšsēdētāju. 
Savukārt norma, kas noteica, 
ka pašvaldības darbinieki 
un amatpersonas saņem 
pašvaldības domes noteikto 
atlīdzību, papildināta ar atsauci 
uz Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu;

 - izskatot Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas direktores 
Dainas Dubres-Dobres 
iesniegumu par atbrīvošanu 
no izglītības iestādes direktora 
amata, atbrīvot 2022. gada 
1. jūlijā viņu no ģimnāzijas 
direktora amata;

 - ņemot vērā stipendiātes 
iesniegumu, pārcelt pašvaldības 
stipendijas izmaksu rezidentei 

laika periodā no 01.09.2022. līdz 
30.09.2022., uz laika periodu no 
01.06.2022. līdz 30.06.2022.;

 - apstiprināt dalības maksu 
Ilzenes pagasta pārvaldes 
struktūrvienības “Sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglītības 
centra “Dailes”” organizētajā 
velobraucienā “Līkloči papardēs 
2022”: bērnam no 7 līdz 12 gadu 
vecumam individuāli – 2,00 EUR, 
bērnam no 13 gadu vecuma, 
jaunietim un pieaugušajam 
individuāli - 4,00 EUR, sporta 
klases dalībniekam individuāli - 
10,00 EUR, komandai - 
14,00 EUR apmērā, bērnam līdz 
6 gadu vecumam individuāli 
un dalībniekam no 60 gadu 
vecuma individuāli dalības maksu 
nepiemēro;

 - apstiprināt līdzfinansējuma 
maksu par Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra pakalpojumiem, 
īstenojot vasaras interešu 
izglītības programmas laika 
posmā no 01.06.2022. līdz 
31.08.2022.: vasaras interešu 
izglītības programmām (1 diena) 
- 4,00 EUR vienam dalībniekam, 
vasaras interešu izglītības 
programmām (2 dienas) - 
6,00 EUR vienam dalībniekam, 
vasaras interešu izglītības 
programmām (3-5 dienas) - 
7,00 EUR vienam dalībniekam;

 - ņemot vērā biežo un intensīvo 
snigšanu 2021./2022. gada 
ziemas sezonā, kā rezultātā 
palielinājās izdevumi autoceļu 
ikdienas uzturēšanai, izdalīt no 
pašvaldības Ceļu un ielu rezerves 
fonda finansējumu 50 000 EUR 
apmērā pašvaldības autoceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanai;

 - ņemot vērā novada Attīstības 
programmas 2022.-2027. gadam 
projekta ideju “Kultūras namu 
infrastruktūras uzlabošana”, 
izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 2 399 EUR Ilzenes 
pagasta pārvaldes Sporta, 
interešu izglītības un mūžizglītības 
centra “Dailes” ēkas 
zibensaizsardzības izbūvei;

 - atbalstīt jauna autobusa 
ar 18 pasažieru sēdvietām 
iegādi Liepnas pagasta skolēnu 
pārvadājumiem;

 - ņemot vērā novada Attīstības 
programmas 2022.-2027. gadam 
projekta ideju “Bērnu rotaļu 
laukumu pilnveidošana novada 
teritorijā”, pārkārtot finansējumu 
6 118,00 EUR Strautiņu 
pamatskolas pirmsskolas rotaļu 
laukuma pilnveidošanai;

 - pārkārtot finansējumu 
1 795,00 EUR Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centram jauniešu 
iniciatīvu projektu īstenošanai;

 - pārkārtot finansējumu 
3 658,00 EUR novada pašvaldības 
izglītības iestādēm bērnu un 
jauniešu brīvā laika vasaras 
aktivitāšu īstenošanai;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē prioritārā investīciju 

projekta “Alūksnes izziņas un 
pakalpojumu centrs” īstenošanai 
859 675,06 EUR apmērā, 
aizņēmumu garantējot ar 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. Izdalīt no 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem finansējumu 
11 253 EUR apmērā;

 - izskatot pašvaldības iestāžu 
iesniegumus par amata vietu 
sakārtošanu, ar 2022. gada 
1. jūniju izdarīt grozījumus 
pašvaldības domes 28.12.2020. 
lēmumā Nr. 342 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā”;

 - apstiprināt noteikumus 
Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā”. Lēmums 
stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā;

 - izdarīt grozījumu domes 
2022. gada 5. aprīļa lēmumā 
Nr. 110 “Par valsts vietējo 
autoceļu un to posmu 
pārņemšanu Alūksnes novada 
pašvaldības īpašumā”, izsakot 
6. punktu šādā redakcijā: 
“6. V395 Jaunanna – Anna 
posmā no 0 – 7,538 km 
(7,538 km)”;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei 
atļauju pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē ERAF 
projekta “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes novada 
pašvaldības ēkā” īstenošanai 
25 737,98 EUR apmērā. Minētais 
projekts paredz Annas kultūras 
nama ēkas siltināšanu;

 - izdarīt grozījumus domes 
31.03.2022. lēmumā 
Nr. 99 “Par atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem”. Grozījumi 
saistīti ar izmaiņām Ministru 
kabineta noteikumos 
Nr.168 “Noteikumi par 
izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kuros 
noteiktas maksimālās summas 
ēdināšanas nodrošināšanai, 
ko atmaksā valsts;

 - ņemot vērā Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 168 “Noteikumi 
par primāri sniedzamā atbalsta 
nodrošināšanu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem” 7.3. punktu, 
kas stājās spēkā 25. maijā un 
nosaka, ka maksimālā summa 
par izmitināšanu diennaktī, 
ko atmaksā valsts, ir 15 eiro, 
nodrošinot izmitināšanas 
pakalpojumu Ukrainas 
iedzīvotājiem Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
internātā, starpību starp 
apstiprināto vienas diennakts 
maksu un valsts noteikto 
maksimālo izmaksu apmēru par 
vienu personu par diennakti segt 
no pašvaldības budžeta. 

 Pilnībā ar domes lēmumiem 
aicinām iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Par Alūksnes 
novada domes darbu/
Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

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
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 10. jūnijā plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
17. jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 Ilzenes pagasta pārvaldē un no plkst. 10.15 līdz 

plkst. 11.15 Zeltiņu pagasta pārvaldē

3.Alūksnes Novada Vēstis02.06.2022.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās 
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Aivars FOMINS 13.06.2022. 09.00-10.00 Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11

Artūrs GRĪNBERGS 13.06.2022. 16.00-17.00 Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11

Verners KALĒJS 17.06.2022. 15.00-16.00 Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11

Maruta KAULIŅA 17.06.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 16.06.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 06.06.2022. 08.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14

Druvis MUCENIEKS
16.06.2022. 09.00-10.00 Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11

Darbdienās 08.00-09.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 13.06.2022.
27.06.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 16.06.2022. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 14.06.2022. 08.00-17.00 Tālrunis 29276883

Pašvaldība 
rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
14.06.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un ēku Skārņu ielā 9, 
Alūksnē, Alūksnes novadā – 
mutisku atklātu trešo izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
26668502. Izsoles sākumcena – 
6161 EUR. Nodrošinājums – 
616 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
10.06.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (KAC) 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
10.06.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
14.06.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Zīles”-20, Jaunzemos, Ilzenes 
pagastā, Alūksnes novadā – 
mutisku atklātu trešo izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
26164881. Izsoles sākumcena – 
620 EUR. Nodrošinājums – 
62 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
10.06.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un 
pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 
17.00 līdz 10.06.2022. plkst. 
16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
14.06.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Bērzulejas”-10, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu otro 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 25620818. 
Izsoles sākumcena – 1545 EUR. 
Nodrošinājums – 155 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 10.06.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
10.06.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
14.06.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Pīlādži”-23, Mālupē, Mālupes 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu otro izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 

www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26437421. 
Izsoles sākumcena – 3865 EUR. 
Nodrošinājums – 387 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 10.06.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
10.06.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
21.06.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Ezermalas 
ielā 50, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu otro 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26668502. Izsoles 
sākumcena – 21 238 EUR. 
Nodrošinājums – 2124 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 17.06.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
17.06.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
21.06.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
“Ezermalas”-11, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu trešo 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
25620818. Izsoles sākumcena – 
580 EUR. Nodrošinājums – 
58 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
17.06.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
17.06.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
19.07.2022. rīko pašvaldības 
nekustamo īpašumu paketes 
“Liedes” un “Vairogi”, Annā, 
Annas pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu otro izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 22042791. 
Izsoles sākumcena – 37996 EUR. 
Nodrošinājums – 3800 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.

Izpilddirektora informācija
26. maija domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 26. maija 
domes sēdē deputātiem 
sniedza informāciju par 
aktuālo pašvaldības darbā.

 Līdz 15.05.2022. novadā 
piedzimuši 33 mazuļi, aizsaulē 
aizgājuši – 84 cilvēki, noslēgtas 
11 laulības.

 Saņemts akreditācijas komisijas 
lēmums par Alūksnes novada 
vidusskolu un Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolu. Abas skolas 
akreditētas līdz 2028. gadam. 
Izglītības iestādes un programmu 
akreditācijā abas iestādes visās 
jomās un kritērijos saņēmušas 
kvalitātes vērtējumu “Labi”. 
Kopējais rezultatīvo rādītāju 
vērtējums skolas un izglītības 
programmām  Alūksnes novada 
vidusskolai – 63%, Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolai - 
58%. Direktoru profesionālās 
darbības novērtējums Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolas 
direktorei “Labi”, Alūksnes 
novada vidusskolas direktorei – 

“Ļoti labi”.

 Godināti 37 labākie novada 
skolēni un viņu pedagogi par 
sasniegumiem 2021./2022. 
mācību gadā. Pavisam kopā 
naudas balvas par sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
profesionālās ievirzes izglītības 
konkursos un sacensībās saņem  
73  novada skolēni un  33  
skolotāji,  naudas balvu apmērs 
10 600 EUR. Lepojamies!

 Notikusi tikšanās ar bērnu 
vecākiem Pededzē, kopā ar 
vecākiem tiek plānoti izglītības 
iestāžu apmeklējumi Liepnā 
un Alūksnē, lai iepazīstinātu 
ar to piedāvājumu un skolēnu 
pārvadājumu nodrošinājumu no 
01.09.2022.

 4. maijā Alūksnes Kultūras 
centrā pasniegti pašvaldības 
apbalvojumi “Pagodinājums” 
izglītībā, kultūrā, sportā, 
uzņēmējdarbībā un “Zelta bite” 
pašvaldības darbā.

 Novadā norisinājusies akcija 

“Sējam un stādām saulespuķes”, 
Muzeju nakts pasākumi, 
Alūksnes novada deju kolektīvu 
repertuāra pārbaudes seminārs, 
28. maijā novadā tiks iestādīti 11 
Glika ozolu “bērni”, Tempļakalnā 
Alūksnē – 5. Kopumā maijā 
novadā noorganizētas 70 
kultūras aktivitātes.

Turpinājums 7. lappusē

Paziņojums par 
lokālplānojuma teritorijas 
robežu paplašināšanu
 Pamatojoties uz lokālplānojuma 
izstrādes ierosinātāja SIA 
“APF ENERGY” iesniegumu 
par lokālplānojuma teritorijas 
paplašināšanu, Alūksnes novada 
pašvaldības dome 2022. gada 
30. maijā pieņēma lēmumu “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
24. februāra lēmumā Nr.46 

“Par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu2015.-2027.gadam, 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā 
īpašumā “Silakalns”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā””, 
paplašinot  lokālplānojuma 
izstrādes teritoriju ar zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
3696 008 0100.
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 19. maijā, piedaloties 
projekta īstenošanā 
iesaistītajiem, tika atklāts 
Alūksnes viduslaiku pils 
Dienvidu tornis un muzikālā 
teiksma “Marienburgas 
Astotais brālis”.

 Atklāšanas brīdī piedalījās 
Kultūras ministrijas 
parlamentārais sekretārs Ritvars 
Jansons, Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras, Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes, 
būvuzņēmuma “RERE Meistari 
1” pārstāvji, ekspozīcijas radošā 
komanda - dizaina biroja 
“H2E” pārstāvji, Artūrs Maskats, 
Sigvards Kļava un Latvijas Radio 
koris.

 Tornis atjaunots 2019. gadā 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējumu projektā 
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”. 
Aizvadītā gada rudenī tika 
pabeigta arī jaunās ekspozīcijas 
izveide, tomēr tobrīd pandēmijas 
dēļ nebija iespējams objektu 
svinīgi atklāt.

 Tornis kā vēstures laikmetu 
liecinieks ar jauno emocionāli 
piesātināto muzikālo teiksmu ir 
jaunākais un unikālākais tūrisma 
objekts Alūksnē. Muzikālā 
teiksma stāsta mīlestības 
caurvītu stāstu par Marienburgas 
pils dzīvi gadu simtos un tās 
traģiskajām beigām, pārvēršoties 
drupās. Apmeklētājs ar skaņu 
un dziedājuma palīdzību tiek 
virzīts no pirmā līdz trešajam 
torņa stāvam, kur muzikālā 
teiksma atklājas kā vairāku 
slāņu skaņas glezna, kurā 
slāni pa slānim, pārvietojoties 
pa stāviem, apmeklētājs ar 
savas iztēles palīdzību uztver 
mūzikas, fona skaņu un trokšņu, 
kā arī balsu radīto muzikālo 
stāstu par pils vēsturi.  Tas ir 
neparasts, spēcīgs emocionāls 
pārdzīvojums, kas ļauj vēl ilgi pēc 
objekta apmeklējuma gremdēties 

pieredzētajā un ilgoties pēc 
līdzīga baudījuma.

 Inovatīvā tūrisma produkta 
radīšanā iesaistīti nozares 
profesionāļi. Ekspozīcijas dizaina 
koncepcijas autori ir dizaina 
birojs “H2E”, kulminācijas 
oriģinālskaņdarbu un mūzikas 
audio koncepciju radījuši Artūrs 
Maskats, Mārtiņš Brauns un 
Sigvards Kļava. Dramaturgs 
Lauris Gundars izstrādājis 
ekspozīcijas libretu un tekstus. 
Skaņdarbu izstāstīt palīdzējis 
Latvijas Radio koris un solisti.
 Torņa pārbūves projektētājs un 
autoruzraugs SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa”, darbus veica 
pilnsabiedrība “RERE MEISTARI 
1”, būvuzraudzību nodrošināja 
AS “Būvuzņēmums Restaurators”.
 Torņa pārbūves un ekspozīcijas 
projektus īstenoja Alūksnes 
novada pašvaldība, tos vadīja 
Centrālās administrācijas 
projektu vadītāja Sanita Adlere.

 Domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers svētku brīdī atgādināja, ka 
Alūksnes viduslaiku pils drupas 
ir viens no senākajiem valsts 
nozīmes kultūras pieminekļiem 
novadā, un uzsvēra, ka 
Alūksnes novada pašvaldība 
radoši rūpējas ne tikai par seno 
vēstures liecību atjaunošanu, bet 
arī dod tām jaunu dzīvi, radot 
tajās jaunus pakalpojumus. Viņš 
sacīja, ka torņa atjaunošana ir 
arī simboliska, jo apliecina, ka 
iedzīvotāji šajā vietā ir aktīvi un 
domā par nākotni.
 Kultūras ministrijas 
parlamentārais sekretārs 
Ritvars Jansons klātesošajiem 
apliecināja, ka Latvijā tapusi 
spēcīga jauna kultūrvieta.
 - Skaņu, gaismas un stāstījuma 
kvintesence dod gan estētisko 
baudījumu, gan rosina 
pārdomas. Šo efektu dod 
mūzika un īpašais stāsts, kas ir 
par mīlestību, par sava novada 
un līdz ar to arī savas valsts 

sargāšanu, - pēc muzikālās 
teiksmas baudīšanas atzina 
R. Jansons.

 Komponists Artūrs Maskats 
atklāšanas pasākumā pateicās 
par sadarbību visai radošajai 
komandai, arī nu jau aizsaulē 
aizgājušajam Mārtiņam Braunam 
– “Marienburgas Astotais brālis” 
ir viens no Alūksnes pusē bērnību 
pavadījušā Brauna pēdējiem 
radošajiem darbiem, ko, kā 
uzsvēra A. Maskats, viņš radījis, 
daudz domādams par šo vietu 
un teiksmu. Pasākumā piedalījās 
ar M. Brauna dzīvesbiedre Juta 
Brauna, kurai pašvaldība dāvāja 
arī mazu Glika ozolu pēcteču 
stādu, kura saknes, līdzīgi kā 
izcilajam komponistam, vijušās 
Alūksnē.
 Sigvards Kļava, atminoties 
teiksmas tapšanas laiku, 
uzsvēra, ka tas viņam paliks 
atmiņā ar kolosālu komandu 
un radošo brīvību, kas piemitusi 
šai sadarbībai un tādā veidā 
veicinājusi brīnišķīgā rezultāta 
tapšanu.
 Dizaina biroja “H2E” dizainere 
Ingūna Elere atzina, ka pirmo 
reizi apmeklējot Dienvidu torni, 
bijis skaidrs, ka tas, kas šeit 
nepieciešams, ir skaņa – dizaina 
stratēģija, kurā būtiskākais 
ir nevis forma, bet skaņa, 
dziedājums, vārdi.

 Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldes Vidzemes reģionālās 
nodaļas vadītāja - galvenā valsts 
inspektore Ilze Liekniņa savā 
uzrunā uzsvēra, ka katra kultūras 
mantojuma saglabāšanas 
garants ir tā izmantošana, 
un uzteica Alūksnes novada 
pašvaldības prasmi saglabāt un 
izmantot kultūras mantojumu 
sadarbībā ar profesionāļiem. 
 CFLA Vidzemes reģiona nodaļas 
vadītājs Māris Millers pateicās 
pašvaldības darbiniekiem par 
sadarbību un atzīmēja, ka, 
lai sasniegtu labas lietas, ir 
nepieciešama laba sadarbība 
un uz rezultātu vērstas 
darbības. Viņš apliecināja, 
ka, sadarbojoties ar Alūksnes 
novada pašvaldību jau daudzu 
gadu garumā, šī sadarbība 
vienmēr ir bijusi ļoti laba.

 Jaunajai muzikālai teiksmai 
nebūtu iespēja izskanēt, ja 
pirms tam no drupām nebūtu 
atdzimis pats tornis. Te par 
kopīgi paveikto gandarījumu 
izteica būvuzņēmuma SIA “RERE 

Meistari 1” būvdarbu vadītājs 
Andris Sausiņš un 
SIA “Arhitektoniskās izpētes 
grupa” arhitekts Artūrs Lapiņš, 
kurš atminējās, ka Dienvidu 
torņa atdzimšana sākusies 
vēl 2005. gadā.
 - Alūksnes pilsdrupas ir 
ieguvušas pirmo slēgto telpu, 
kurā ir iespējams izvietot 
ekspozīciju. Pilsdrupas ir 
vecākās mūra būves Latvijā, 
tādēļ tās ir jāsaglabā, un ne 
tikai jākonservē, bet arī 
jāattīsta, un Alūksne šai ziņā ir 
ļoti labs piemērs – sacīja 
A. Lapiņš.

 Ekspozīciju Dienvidu tornī var 
piedzīvot katru nedēļas dienu, 
izņemot pirmdienas un otrdienas. 
Ekspozīcijas seansu laiki: 
pulksten 11.00, 11.40, 12.20, 
13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00. Muzikālās 
teiksmas atskaņošanas laiks ir 
40 minūtes. Savu vizīti var 
rezervēt iepriekš pa tālruni 
+371 29149810.

 Ieejas biļete pieaugušajam – 

6 EUR, skolēnam, studentam 
pensionāram – 4 EUR, ģimenes
biļete (viens vai divi vecāki un 
2-4 bērni līdz 18 gadiem) – 
12 EUR, grupas dalībniekam 
(10 un vairāk personas) – 
5 EUR pieaugušajam, 
3 EUR skolēnam, studentam, 
pensionāram. Bez maksas 
ekspozīcijas apmeklējums ir 
bērniem līdz 6 gadu (ieskaitot) 
vecumam, Grupas vadītājam vai 
pedagogam pavadot 
10 un vairāk personas, 
Politiski represētai personai, 
Bērnam līdz 18 gadu vecumam 
ar invaliditāti, personai ar 
I grupas invaliditāti un vienai 
personai, kura to pavada. 
Katra mēneša pirmā trešdienā 
apmeklējums jebkuram ir bez 
maksas. Ir iespējama arī īslaicīga 
telpas noma ar ekspozīcijas 
pamatdarbību nesaistītiem 
pasākumiem – 
22 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tapusi jauna kultūrvieta Latvijā

Māra Šļivkas foto

Klātesošos uzrunā domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers

Klātesošos uzrunā Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars 
Jansons Dzintars Adlers, Ritvars Jansons un domes priekšsēdētāja

vietnieks Druvis Tomsons

Ekspozīcija "Marienburgas Astotais brālis" spēj uzrunāt dziļi emocionāli
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Pededzes upē 
novāks aizsprostu
 Alūksnes novada pašvaldība 
kopā ar pašvaldības 
aģentūru (PA) “ALJA” sākusi 
īstenot projektu “Pededzes 
upes aizsprosta novākšana”, 
kas atbalstīts programmas 
LIFE GOODWATER IP 
projektu konkursā “Mazo 
grantu shēma ūdensobjektu 
kvalitātes uzlabošanai”.

 Par projekta īstenošanu 5. 
maijā noslēgts līgums ar Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centru. Projekta kopējais budžets 
ir 7629,65 EUR, kas pilnībā 
tiek segts no LIFE programmas. 
Projekta īstenošanas ilgums - 10 
mēneši. Projektu vada Centrālās 
administrācijas projektu vadītāja 
Santa Supe un PA “ALJA” 
direktors Māris Lietuvietis.
  Projektā paredzēts atbrīvot 
Pededzes upes tecējumu, novācot 
aizsprostu un izņemot koku 
sanesumus, kas sakrājušies 
pirms vecā tilta balstiem un rada 
aizsprostu. Realizējot šo projektu, 
tiks  atjaunots  zivju migrācijas 
ceļš, atbrīvots upes tecējums 
ūdensceļu laivošanas tūrismam,  
atjaunotas un uzlabotas 
lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko 
nelabvēlīgi ietekmējis izveidojies 
aizsprosts, atjaunotas straujteces  
dabīgai ūdens bagātināšanai ar 
skābekli, samazināts bioloģiskais 
piesārņojums un  novērsta upes 
krasta erozija.

  Projekta gaitā paredzēti arī divi 
jauniešu izglītošanas pasākumi. 
Pirmais no tiem, kas plānots 
10. jūnijā, notiks pirms koka 
sanesumu un tilta konstrukciju 
novākšanas un būs veltīts tēmai 
"Mākslīgo un dabīgo aizsprostu 
ietekme uz ūdenstecēm", 
savukārt otrs - pēc darbu 
pabeigšanas par tēmu "Upes 
straujteces un to nozīme upes 
ekosistēmā". Abos pasākumos 
piedalīsies lektori Māris 
Lietuvietis, PA "ALJA" direktors, 
un ihtiologs Armands Roze, 
lašveidīgo zivju zivjaudzētavas 
SIA "FAPS" valdes priekšsēdētājs. 
Jauniešu atlase notiks sadarbībā 
ar Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centru.
  Tāpat plānots organizēt 
pieredzes apmaiņas seminārus 
ieinteresētajām pašvaldībām un 
nevalstiskajām organizācijām un 
izvietot informatīvus stendus par 
realizēto projektu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākušies būvdarbi 
Siguldas un Pumpura ielā
 Maijā sākušies 
būvdarbi Siguldas un 
Pumpura ielā Alūksnē. 
Siguldas ielas pārbūvi 
atbalsta Aizsardzības 
ministrija no budžeta 
programmas “Aizsardzības 
īpašumu pārvaldīšanai”.

 Paredzēta Siguldas un 
Pumpura ielas konstrukcijas 
pārbūve pilnā apjomā, kā arī 
ielas apgaismojuma, lietus 
kanalizācijas un elektroapgādes 
tīklu pārbūve. Siguldas ielas 
krustojumā ar Vējakalna 
ielu, tiks saglabāta esošā 
satiksmes organizācija, kurā 

pa Vējakalna ielu braucošajiem 
transportlīdzekļiem ir priekšroka 
attiecībā pret transportlīdzekļiem, 
kas pārvietojas pa Siguldas ielu. 
 Netālu no minētā krustojuma 
atrodas atkritumu novietnes 
laukums. To paredzēts pārbūvēt 
ar bruģakmens segumu un koka 
konstrukcijas žogu. Siguldas ielas 
noslēgumā pie muižas parka 
paredzēts izbūvēt neregulētu, 
neregulāru stāvlaukumu, 
lai Alūksnes muižas parka 
apmeklētājiem nodrošinātu 
piekļuvi ar autotransportu. Ielas 
pamata konstrukcijas izbūves 
laikā ielās pa posmiem tiks 
slēgta satiksme uz laiku, iepriekš 

piegulošo māju īpašniekus par to 
informējot.

 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. Plānotais  darbu 
termiņš 5 mēneši.

Mazliet pacietības - būvējam 
labākai nākotnei!

Ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā 
darbi turpinās
 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu 
korpusā turpinās būvdarbi. 
Projektā iesaistītās puses 
regulāri tiekas būvsapulcēs, 
lai sekotu darbu gaitai un 
progresam.

 Ēkā ir pabeigta ūdens un 
kanalizācijas sistēmu izbūve, 
gandrīz pilnībā pabeigti apkures 
un ventilācijas sistēmu darbi. 
Lielā daļā iekštelpu ir pabeigta 
sienu apdare. Būvnieki turpina 
veikt iekšdarbus - ieklāts flīžu un 
linoleja grīdas segums, uzstādīti 
santehnikas priekšmeti – podi un 
izlietnes, izremontētajās telpās 
montē apgaismes ķermeņus 
u. c. Turpinās iekštelpu durvju 
montāža – pilnībā pabeigtās 
telpas jau varēs sākt aprīkot 
jaunajam mācību gadam. 
Ārpusē notiek āra galveno 
kāpņu betonēšana, lietus tekņu 
nomaiņa.

 Viens no izglītības iestādes 
lepnumiem noteikti būs jaunais 
ķīmijas kabinets laboratorijas 
darbiem, kur jau ir izbūvētas 
modernas darbstacijas 
skolēniem, kas aprīkotas ar 
izlietni, elektrības rozetēm un 
speciālo nosūces sistēmu TERFU, 
kas paredzēta darbam ķīmijas 
stundās. Kabinetā atrodas 
skolotāja galds, kas apvienots 

ar demonstrāciju galdu, kā arī 
velkmes skapis eksperimentu 
un ķimikāliju manipulāciju 
demonstrācijām. 

 Ēkas pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” 
(Nr.8.1.2.0/18/I/002) 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

Ķīmijas kabineta ar aprīkojumu

Lemj par aizņēmumu
 Sakarā ar materiālu izmaksu 
ievērojamu pieaugumu 
būvniecības nozarē, Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
deputātiem aizvadītajā 
nedēļā bija jālemj par 
papildu finansējumu 
497 891,66 EUR apmērā 
Izglītības un sporta centra 
būvniecības pabeigšanai.

 Deputāti 26. maija domes sēdē 
atbalstīja aizņēmuma pieteikuma 
iesniegšanu Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijā 
aizņēmuma ņemšanai no Valsts 
kases 423 207,91 EUR apmērā 
un 15% jeb 74 683,75 EUR kā 
pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšanu.

 Domes sēdē Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa uzsvēra, 
ka līgums ar būvuzņēmumu ir 

noslēgts 2018. gadā, tāmes 
sagatavotas un ekspertu 
apstiprinātas 2019. gada janvārī 
– kopš šī laika ir pagājuši trīs 
gadi, kad gan Covid-19, gan 
pašreizējo ģeopolitisko apstākļu 
ietekmē situācija pasaulē ir ļoti 
krasi mainījusies.
 - Jau rudenī no būvnieka 
saņēmām signālus par materiālu 
cenu pieaugumu, bet tad 
nekādus sadārdzinājumus 
neakceptējam. Sarunās ar 
būvnieku par katru materiālu un 
pozīciju tāmē strādājām pie tā, 
lai nebūtu nepieciešams papildu 
finansējums. Šobrīd puse no 
objekta ir pabeigta. Svarīgi, ka 
esam paguvuši uzstādīt metāla 
konstrukcijas, kam pašreiz tirgū 
ir ļoti būtisks sadārdzinājums. 
Būvnieks savlaicīgi ziemā iepirka 
daudz materiālu uz priekšu, 
bet februārī, sākoties karam 
Ukrainā, situācija mainījās ļoti 

strauji, pa dienām. Šie līdzekļi ir 
nepieciešami tikai atlikušajiem 
darbiem – jāņem vērā, ka 
gan asfaltam, gan betonam, 
arī tīklu izbūvei un iekšdarbu 
materiāliem cenas ir krietni 
cēlušās. Kopā ar būvnieku un 
būvuzraugu esam ļoti rūpīgi 
izskatījuši katru pozīciju tāmē, 
tādēļ sadārdzinājuma summa no 
kopējām būvdarbu izmaksām ir 
tikai 5,9%. Turpretī citos novados 
būvnieki atsakās turpināt darbus, 
sadārdzinājums sasniedz pat 
30-40%. Salīdzinot 2019. gada 
izmaksas un izmaksas tagad, 
tad būvnieks arī mums ļoti 
nāk pretī un daudz ko sedz no 
savas puses, - skaidro I. Zīmele-
Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ziedu mēnesī, jūnijā, 
uzsākam Alūksnes muižas 
parka labiekārtošanas 
darbus.

Projekts paredz izbūvēt izziņas 
un pakalpojumu centra ēku 
un parka galvenās ieejas 
priekšlaukumu pašreizējā 
automašīnu stāvlaukuma vietā 
- Ojāra Vācieša ielā. Izziņas 
centra ēkā plānotas tūristu 
apkalpošanas telpa un publiskās 
tualetes, kas būs pieejamas 
apmeklētājiem visas diennaktis.
 Centra ēkas arhitektoniskais 
veidols tiek veidots, 
iedvesmojoties no 17. gs. 
beigām un 18. gs. sākumam 
raksturīgiem koka arhitektūras 
piemēram. Fasādēs paredzēta 
koka apdare un to arhitektūras 
detaļās ir iekļautas Ozolkoka pils 
arhitektonisko detaļu replikas.
 Alūksnes muižas parka galvenās 
ieejas priekšlaukuma un 
izziņas centra ēkas būvniecības 
risinājumi izstrādāti saskaņā 
ar SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca” - iedvesmojoties no 
kultūrvēstures izpētē iegūtās 
informācijas – autentiskās laika 
iezīmes modernā izpildījumā.

 Projekts paredz arī izbūvēt 
autostāvvietu Pils un Ojāra 
Vācieša ielu krustojuma rajonā 
parka daļā. Autostāvvieta 
paredzēta 29 vieglajām 
automašīnām un 8 motocikliem. 
Autobusiem stāvvieta paredzēta 
Ojāra Vācieša ielas malā, 
paralēli ielai.
 Pie Alūksnes izziņas centra 
ir paredzēts uzstādīt vienu 
karoga mastu, vides objektu 
ar tūrisma informācijas zīmi un 
elektronisku tūrisma informācijas 
pašapkalpošanās kiosku, kas būs 
pieejams 24 stundas diennaktī. 
 Priekšlaukumā ir paredzētas 
novietot solus un velosipēdu 
novietni ar 3 elektrovelosipēdu 
uzlādes stacijām.
 Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 
būs jārēķinās ar nelielām 
infrastruktūras izmaiņām – slēgtu 
autostāvvietu un ar būvdarbiem 
saistītiem ierobežojumiem, par 
kuriem regulāri tiks sniegta 
izmaiņas un aktuālā informācija.

Anda Podziņa
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes muižas parka galvenās 
ieejas priekšlaukuma un izziņas 
centra ēkas būvniecība
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Bibliotēku pārvaldības reforma 
apmeklētājiem būtiskas izmaiņas neradīs
 No 1. jūlija Alūksnes 
novada pagastu bibliotēkas 
vairs nebūs attiecīgās pagasta 
pārvaldes struktūrvienības, 
bet tās kļūs par Alūksnes 
novada bibliotēkas 
struktūrvienībām. Šādā 
veidā tiks sakārtota bibliotēku 
nozares institucionālā 
struktūra un pārvaldība.

 Alūksnes novada pašvaldības 
domes 26. maija sēdē deputāti 
apstiprināja Alūksnes novada 
bibliotēkas nolikumu, kas stāsies 
spēkā šī gada 1. jūlijā. Tāpat tika 
apstiprināti arī Alūksnes novada 
bibliotēkas lietošanas noteikumi.
  2021. gada 23. decembrī 
pašvaldības dome pieņēma 
lēmumu “Par Alūksnes novada 
pašvaldības kultūras iestāžu 
institucionālās sistēmas 
pilnveidošanu”, kas attiecībā 
uz bibliotēkām paredz, ka no šī 
gada 1. jūlija  Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes “Alūksnes 
pilsētas bibliotēka” nosaukums 
tiek mainīts uz “Alūksnes 
novada bibliotēka” un tā tiek 
reorganizēta, pievienojot tai 
16 pagastu bibliotēkas. Līdz 
šim tās bija pagastu pārvalžu 
pakļautībā, bet nu kļūs par 
Alūksnes novada bibliotēkas 
struktūrvienībām. 
  Bibliotēku lietotājiem šī 
pārvaldības reforma neradīs 
nekādas izmaiņas. Īstenojot 
bibliotēku pārvaldības reformu 
novadā, neviena no bibliotēkām 

netiek slēgta, visas bibliotēkas 
paliek reģistrētas Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā un turpina 
darboties apmeklētājiem ierastajā 
režīmā.
  26. maijā domes apstiprinātais 
jaunais Alūksnes novada 
bibliotēkas nolikums nosaka 
bibliotēkas uzdevumus, tiesības, 
organizatorisko struktūru un 
vadību, kā arī ietver noteikumus 
par finansējumu un materiāli 
tehnisko nodrošinājumu u.c. 
Svarīgākais pamatuzdevums 
bibliotēku darbā - attīstīt tās par 
kultūras, izglītības, informācijas 
un sabiedriskās saskarsmes 
centriem, visā Alūksnes novada 
teritorijā nodrošināt vietējās 
kopienas vajadzībām atbilstošus, 
kvalitatīvus bibliotekāros un 
informācijas pakalpojumus.
  Kā jaunums bibliotēkas 
nolikumā minams, ka, 
pamatojoties uz pašvaldības 
domes lēmumu, Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienībās var 
tikt nodrošināta vienoto valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centru darbība. Šāds centrs jau 
no šī gada 1. marta sekmīgi 
darbojas Pededzes bibliotēkā un 
nodrošina iespēju iedzīvotājiem 
nepieciešamos valsts un 
pašvaldības pakalpojumus 
saņemt tuvāk savai dzīvesvietai. 
Minēto centru izveidi atbalsta 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija un Alūksnes 
novada pašvaldība plāno, ka šādi 

centri varētu atrasties gandrīz 
katrā novada 
bibliotēkā.
  Ar 1. jūliju Alūksnes novada 
bibliotēkā un visās tās 
struktūrvienībās sāks darboties 
arī jauni, vienoti bibliotēku 
lietošanas noteikumi, kuros 
regulēta bibliotēkās sniegto 
pakalpojumu un krājumā 
esošo informācijas nesēju - 
iespieddarbu un citu dokumentu 
- lietošanas kārtība. Tādēļ ne tikai 
no jauna reģistrētiem bibliotēkas 
lietotājiem, bet arī tiem, kas 
bibliotēku jau 
apmeklē, tiks lūgts aizpildīt 
reģistrācijas anketu un 
iepazīties ar jaunajiem 
lietošanas noteikumiem.
  Strādāsim, lai nodrošinātu 
visu bibliotēkas struktūrvienību 
vienmērīgu, vienotu attīstību, 
funkciju un uzdevumu izpildi visā 
novada administratīvajā teritorijā, 
lai vienlīdz kvalitatīvi pakalpojumi 
tiktu nodrošināti visās novada 
bibliotēkas struktūrvienībās.
 Iedzīvotāji pret bibliotēkām kļūst 
aizvien prasīgāki, bibliotēku 
apmeklētāji - zinošāki un 
izglītotāki, tādēļ, lai nodrošinātu 
kvalitatīvus un nepieciešamus 
pakalpojumus, gaidīsim ikviena 
esošā un potenciālā bibliotēku 
pakalpojumu izmantotāja 
ieteikumus bibliotēkas attīstībai!

Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

direktore

No 1. jūlija būs jauna 
novada kultūras iestāžu 
pārvaldības sistēma
 No šī gada 1. jūlija Alūksnes 
novada pašvaldībā tiek 
īstenota pašvaldības kultūras 
iestāžu – tautas namu, muzeju 
un bibliotēku institucionālās 
sistēmas pilnveide. Lēmumu 
par izmaiņām dome pieņēma 
2021. gada 23. decembrī.

 Šī lēmuma rezultātā tiks 
sakārtots novada kultūras iestāžu 
tīkls atbilstoši nozarei (t.i., 
apvienojot jomas iestādes), kā 
arī nodrošināta kultūras iestāžu 
koordinēšanas, informācijas 
apmaiņas un metodiskā darba 
funkcija. Tādējādi tiek novērsta 
līdz šim pastāvējusī situācija, 
ka bibliotēkas un tautas nami 
atradās pagastu pārvalžu 
struktūrā. Šis lēmums ir saskaņā 
ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
skaidrojumu visām pašvaldībām, 
ka pagasta pārvaldes padotībā 
nevar atrasties tādas pašvaldību 
institūcijas, kas nodrošina kultūras 
un sporta veicināšanas, izglītības 
nodrošināšanas, sabiedriskās 
kārtības, būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošināšanas u.c. 
funkciju izpildi.
  Saskaņā ar minēto lēmumu 
Alūksnes Kultūras centra 
nosaukums no 1. jūlija tiek 
mainīts uz: Alūksnes novada 
Kultūras centrs, un šai iestādei 
tiek pievienoti pagastu tautas 

nami. Alūksnes novada Kultūras 
centrs no 1. jūlija kļūs par vadošo 
kultūras iestādi novadā, kas veiks 
kultūras funkcijas un darbosies arī 
kā koordinējošais centrs Alūksnes 
novada bibliotēkai un Alūksnes 
novada muzejam. 
 26. maija domes sēdē 
apstiprināts iestādes jaunais 
nolikums, bet 30. maijā domes 
ārkārtas sēdē – arī iestādes amata 
vietu saraksts un atlīdzība. 
  Savukārt saskaņā ar domes 
gada 26. maija lēmumu tiek 
veikti grozījumi Centrālās 
administrācijas nolikumā un no 
1. jūlija pašvaldības 
administrācijas struktūrā nebūs 
Kultūras un sporta nodaļas. 
Kultūras funkciju, kā jau minēts, 
nodrošinās Alūksnes novada 
Kultūras centrs, savukārt sporta 
funkciju nodos Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolai, kur izveidota sporta 
centra menedžera-sporta darba 
organizatora amata vieta.
  - Ar šo pārvaldības reformu ir 
mērķis stiprināt un atbalstīt visas 
novada kultūras nozares iestādes, 
- domes Sociālās, izglītības un 
kultūras komitejas sēdē maijā 
sacīja domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Langrate.

Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras pieejamība pagastos saglabāsies
 No 1. jūlija Alūksnes novada 
Kultūras centrā sāks strādāt 
9 kultūras darba speciālisti 
uz visu novadu – saskaņā ar 
domes 2021. gada 
23. decembra lēmumu 
pašreizējie pagastu pārvalžu 
kultūras, tautas un saieta 
namu vadītāji kļūs par 
Alūksnes novada Kultūras 
centra darbiniekiem. Darbā 
Kultūras centrā tiks pārcelti 
arī pašvaldības Centrālās 
administrācijas Kultūras 
un sporta nodaļas esošie 2 
kultūras darba speciālisti.

 Pēc 1. jūlija 3-4 pagastu 
teritorijā par kultūras funkciju 
nodrošināšanu rūpēsies 2 kultūras 
darbinieki. Ja līdz šim pagastu 
pārvaldēs kultūras darbinieks bija 
viens, tad turpmāk uz noteiktu 
teritoriju būs divi speciālisti – tā 
jau ir komanda, kas var apspriest 
un modelēt darbības plānus, 
turklāt arī visa pārējā Kultūras 
centra komanda būs viņu rīcībā. 
  Ar kultūras darba speciālistiem 
šis darbības modelis ir izvērtēts, 
viņi to ir atzinuši par šī brīža 
labāko variantu kultūras funkciju 
nodrošināšanai. Par jauno 
modeli ir notikušas sarunas arī 

ar pagastu pārvalžu vadītājiem, 
viņi ir informēti un akceptējuši, 
kas būs kultūras darbinieki, kuri 
strādās viņu teritorijā.
  Atšķirībā no esošā modeļa, 
kad kultūras darba speciālists ir 
pagasta pārvaldes darbinieks un 
rūpējas par nozari vienā konkrētā 
pagastā un tautas namā, turpmāk 
viņš kopā ar otru kolēģi strādās 
attiecīgo pagastu teritorijā, 
rūpējoties par pasākumu 
plānu, amatiermākslu un 
radošo platformu iedzīvotājiem. 
Savukārt pagastu tautas nami 
kā ēkas un arī estrādes, kur tās 
ir, saglabāsies pagastu pārvalžu 
apsaimniekošanā.
  Patlaban atsevišķos pagastos 
kultūras funkciju veica 
bibliotekāri, bet no 1. jūlija šī 
sistēma mainīsies - Alūksnes 
novada bibliotēkas darbinieki 
vairs nebūs par to atbildīgi 
un kultūras funkciju arī šajos 
pagastos nodrošinās kultūras 
darba speciālisti.
  Jāuzsver, ka īstenojot šo 
reformu, ir bijis iespējams kaut 
nedaudz palielināt atalgojumu 
speciālistiem. Kultūras darba 
speciālisti strādās summēto darba 
laiku.
  Saskaņā ar iestādes nolikumu, 

Alūksnes novada Kultūras centrs 
organizēs un nodrošinās tautas 
kolektīvu darbību, organizēs 
skates, profesionālās mākslas 
pieejamību, valsts svētku, 
kultūrvēsturisko un tradicionālo 
svētku norises novadā, 
koncertus, izrādes un izstādes, 
informatīvus un izglītojošus 
pasākumus interesentiem, 
veicinot privāto iniciatīvu. Centrs 
īstenos kultūrpolitikas virzienus 
novadā, organizēs metodisko 
palīdzību tautas mākslas un 
interešu kolektīviem, nodrošinās 
novada tautas mākslas kolektīvu 
līdzdalību Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos un to 
sagatavošanas procesā.
  Līdz ar to centra darbību pēc 
1. jūlija varētu iedalīt 3 lielos 
virzienos jeb vadības vertikālēs 
- pirmais ir administratīvā 
vadība un Kultūras centra uz 
komercdarbību vērstā darbība, 
otrais virziens ir Dziesmu un Deju 
svētku process un tautas mākslas 
kolektīvi visā novadā, un trešais 
– pasākumi un kultūras norises 
novadā, tai skaitā tradīciju, 
valsts svētku pasākumi un 
radošā platforma iedzīvotājiem. 
Kultūras darbinieki jau šobrīd 
gatavo darba plānu uz savu 

jauno teritoriju, lai pasākumi 
nepārklātos un piedāvājums būtu 
daudzpusīgs.
  Tautas nami kā ēkas pagastos 
saglabāsies, tajos darbu turpinās 
esošie amatiermākslas kolektīvi, 
turpinās notikt kultūras pasākumi, 
par kuru rīkošanu rūpēsies nu 
jau divi kultūras darba speciālisti 
noteiktā pagastu teritorijā. 
Finansējums, kas šobrīd pagastu 
pārvaldēm ir piešķirts kultūras 
pasākumiem, arī saglabāsies 
attiecīgam pagastam. Attiecībā 
uz tautas mākslas kolektīviem un 
interešu grupu kolektīviem šobrīd 
izmaiņu nav – tie visi turpinās 
darboties, bet jau kā Alūksnes 
novada Kultūras centra kolektīvi.

 Jaunajā modelī vēlamies attīstīt 
katrai vietai raksturīgu spēcīgu 
tradīciju pasākumu, kas notiek 
vienu reizi gadā un kura rīkošanā 
iesaistās visa centra komanda. 
Dažās vietās tādi jau ir, pārējās 
vēlamies ieviest, tādēļ tas jau tiek 
pētīts un izzināts, lai pagastos, 
kur šobrīd šāda pasākuma nav, to 
izveidotu.
 Vērtēsim arī, kuras ir tās vietas 
un pasākumi, kur iedzīvotājs 
dodas pie kultūras, un kur kultūra 
dodas pie iedzīvotāja, tātad, kur 

iedzīvotāji ierodas uz pasākumu 
tautas namā vai kur iedzīvotājus 
aizvedam no viena pagasta uz 
cita pagasta pasākumu.

 Neskatoties uz to, ka kultūras 
darba speciālists vairs nebūs 
pagasta pārvaldes darbinieks, 
tāpat pagastos uz vietas 
turpināsies sadarbība ar pagasta 
pārvaldi un bibliotekāru – dienās, 
kad kultūras darba speciālists 
atradīsies citas savas darbības 
teritorijas pagastā, tieši pagasta 
pārvalde un bibliotēka būs saikne 
ar iedzīvotāju, informējot par 
kultūras iespējām.

 Ceram, ka novada iedzīvotāji 
būs bijuši aktīvi un pauduši savas 
vēlmes  un idejas aptaujā par 
kultūras darbu – tā ir noslēgusies 
maija beigās un tiks sākta datu 
apkopošana un analīze. Kuros 
pagastos iedzīvotāji būs pauduši 
vēlmi pēc klātienes sarunas par 
kultūru, noteikti šīs tikšanās 
organizēsim.

Sanita Bērziņa,
Alūksnes Kultūras centra direktore

 1. jūlijā stāsies spēkā 
Alūksnes novada domes 
2021. gada 23. decembra 
lēmumā noteiktās izmaiņas, 
kas paredz visu trīs novada 
teritorijā esošo akreditēto 
muzeju reorganizāciju. 
Alūksnes muzeja nosaukums 
tiek mainīts uz “Alūksnes 

novada muzeju”, savukārt 
Jaunlaicenes muižas muzejs 
un Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeji 
tiek pievienoti Alūksnes 
novada muzejam kā tā 
struktūrvienības. Alūksnes 
novada domes 26. maija 
sēdē deputāti apstiprināja 

Alūksnes novada muzeja 
nolikumu, kas stāsies spēkā 
no 1. jūlija.

 Reorganizācijas procesa 
laikā tika pieņemts lēmums 
mainīt abu struktūrvienību 
nosaukums, lai pastiprinātu 
katras struktūrvienības identitāti 

un pētniecības virzienus. Tā 
Jaunlaicenes muižas muzeja 
nosaukums no 1. jūlija turpmāk 
būs - Jaunlaicenes muižas muzejs 
“Malēnieša pasaule”, savukārt 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja nosaukums 
mainīsies uz - Viktora Ķirpa Ates 
muzejs “Vidzemes lauku sēta”.

  Alūksnes novada muzeju 
vadīs muzeja direktors. Abās 
struktūrvienībās uz vietas būs 
struktūrvienību vadītāji. Nelielas 
izmaiņas būs administratīvajā 
struktūrā kopumā.

Turpinājums 7. lappusē

Akreditētie muzeji sāks darbu jaunā pārvaldības modelī



7.Alūksnes Novada Vēstis02.06.2022.

Turpinājums no 1. lappuses

 Mūsu stāstu pirmo reizi 
varēs redzēt ieskaņas koncertā 
Alūksnes Pilssalas estrādē un es 
domāju, ka visiem klātesošajiem, 
gan dejotājiem, gan skatītājiem, 
šis būs ļoti īpašs notikums. 
Tiekamies Alūksnē! - aicina Deju 
lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” 
mākslinieciskais vadītājs Jānis 
Purviņš. 

 Koncertā piedalīsies deju 
kolektīvi Dancis, Līgo, Vektors, 
Teiksma, Zelta sietiņš no 
Rīgas, Jukums, Enku-drenku 
no Alūksnes, Vēja zirdziņš no 
Jelgavas, Imuliņa no Kandavas, 
Venta, Kuldīdznieks no Kuldīgas, 
Lustiņdancis no Kārķiem, Laimes 
pali no Lielvircavas, Šeku Reku 
no Ķekavas, Rucavietis no 
Liepājas, Mārupieši, Klasesbiedri 
no Mārupes, Ogrēnietis no 
Ogres, Dancari no Preiļiem, 
Dziga no Rēzeknes, Krišjānis 
no Valdemārpils, Augšzeme no 
Viesītes, Zibenītis no Stokholmas.

 Deju lieluzveduma “Mūžīgais 
dzinējs” repertuārā iekļautas 
33 dejas, no tām 13 godalgotas 
jaunrades dejas un septiņas dejas 

no Latvijas skatuviskās dejas 
Zelta fonda. Lieluzvedums ir 
iecerēts kā veltījums izziņas 
kārei un mūžīgās izaugsmes 
meklējumiem, dejās un stāstos 
atainojot dažādu laiku Latvijas 
apceļotāju pieredzēto, sajusto 
un secināto, viesojoties Latvijas 
novados. 
 Mākslinieciskie vadītāji - Jānis 
Purviņš un Jānis Ērglis, režijas, 
scenārija un tekstu autori - 
Madara Gruntmane – Dujana, 
Kaspars Bērziņš un Kārlis 
Krūmiņš, muzikālā noformējuma  
režisors un intermēdiju mūzikas 
autors Rihards Zaļupe. Daugavas 
stadiona scenogrāfiju deju 
lieluzvedumam izstrādā Didzis 
Jaunzems, videomateriālus 
scenogrāfijas noformējumā veido 
māksliniece Katrīna Neiburga, 
savukārt gaismojuma koncepciju 
izstrādā Oskars Pauliņš.

 Biļetes uz koncertu 
iespējams iegādāties Alūksnes 
Kultūras centra kasē un 
“Biļešu paradīze” kasēs. 
Biļetes cena 5,00 EUR. 
Biļetes:
www.bilesuparadize.lv/lv/
event/117846 

Alūksnē dejotāji 
iegriezīs Deju 
lieluzveduma mūžīgo 
dzinēju

Izpilddirektora informācija 26. maija domes sēdē
Turpinājums no 3. lappuses

 Visu maiju norisinājās atklātais 
novada basketbola čempionāts, 
skriešanas seriāls “Alūksnes 
pavasaris 2022”, notika novada 
minifutbola čempionāts, 
VIVUS MTB riteņbraukšanas 
sacensības, 28. maijā notika 
novada vieglatlētikas sacensības 
“Alūksnes kausi”, Latvijas 
čempionāta posms spiningošanā 
no laivām. Kopumā maijā notikuši 
16 sporta notikumi.

 19. maijā notika Dienvidu torņa 
ekspozīcijas “Marienburgas 
Astotais brālis” atklāšanas 
pasākums Pilssalā, kurā piedalījās 
visas projektā iesaistītās puses – 
uzņēmēji, projektētāji, būvnieki, 
ekspozīcijas veidotāji, Kultūras 
ministrija, Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra, projekta 
partneri u.c. iesaistītie. Dienvidu 
torņa ekspozīcija ir atvērta un 
iedzīvotājiem katra mēneša 
pirmajā trešdienā apmeklējums ir 
bez maksas. Diskutējam par torņa 
ekspozīcijas darba laika izmaiņām 
vasaras sezonā.

 Pašvaldības policija ir uzsākusi 
un turpina darbu pie ēku 
numerācijas zīmju kontroles 
Alūksnes pilsētā, vasaras sezonā 
strādā līdz plkst. 21.00, ar 
1. jūniju papildus piektdienās 
un sestdienās – pastiprināti līdz 
plkst. 02.00 naktī vai pasākumu 
noslēgumam. Nodrošina 
kārtību publiskajās teritorijās, 
pasākumos, iestādēs, atkritumu 
apsaimniekošanas prasību 
ievērošanas kontroles. Tiek 
gatavoti saistošie noteikumi par 
būvju un teritoriju kopšanas un 
uzturēšanas prasībām un kontroli 

novada teritorijā.

 Būvvalde strādā pie vidi 
degradējošu būvju sakārtošanas 
Alūksnē, šobrīd – pie ēkas Ojāra 
Vācieša ielā 8, Alūksnē. 

 Zeltiņos atjaunota estrādes 
grīda. Kalncempjos šovasar 
uzstādīs zīmes ar nosaukumiem 
uz viensētām. Ar mērķi 
pakalpojumus nodrošināt 
vienuviet, Jaunlaicenē pagasta 
pārvalde pārcelsies uz 
telpām bijušajā Jaunlaicenes 
pamatskolā, Annā – uz kultūras 
nama telpām. Liepnas pagasta 
pārvalde, Būvvalde un Centrālās 
administrācijas Īpašumu nodaļa 
apmeklējusi patvēruma meklētāju 
centru Muceniekos, Ropažu 
novadā, lai kopā ar Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldi 
pārrunātu projekta īstenošanas 
gaitu un sadarbību patvēruma 
meklētāju vietas izveidei Liepnā. 
Mārkalnē īpašums “Vālodzes”, 
ko pašvaldība atsavināja 
ar nosacījumu, ka pircējam 
12 mēnešu laikā jāuzsāk 
saimnieciskā darbība atbilstoši 
esošajam būves galvenajam 
lietošanas veidam (viesnīcas un 
sabiedriskās ēdināšanas ēkas) 
un tipam (dienesta viesnīcas), 
sakārtots un darbojas atbilstoši 
lietošanas veidam. Novadā 
notiek ceļu un ielu kopšanas 
un uzturēšanas darbi, uzsākta 
publisko teritoriju zāles pļaušana, 
apstādījumu un puķu stādīšana.

 Spodrības nedēļas ietvaros no 
28.04. līdz 06.05. no norādītajām 
lapu un zaru novietošanas vietām 
Alūksnē pašvaldības aģentūra 
“Spodra” izvedusi 42 kravas zaru 
un 24 kravas lapu, kas nogādāti 

uz Zaļo un dārza atkritumu 
laukumu. Alūksnes Eko laukumā 
Rūpniecības ielā 8F iedzīvotājiem 
bija iespēja bez maksas nodot 
lielgabarīta atkritumus – nodotas 
un tiek izvestas aptuveni 15 
tonnas lielgabarīta atkritumu.

 Galvenie ieņēmumu veidi un to 
izpilde uz 24.05.2022: iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu  
izpilde – 35,87%, nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumu 
izpilde – 89,32%, pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda 
dotācija – 42,19%. Atsavināšanas 
procesa ieņēmumi – 144 522 
EUR. Kopā izdevumu izpilde 
28,98% no plāna.

 Izsludināts atklāts konkurss 
“Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu ieviešana 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā” un iepirkums 
“Epidemioloģiski drošas takas 
izveide Jaunlaicenes muižas 
parkā”. Iepirkums “Velosipēdu un 
SUP dēļu novietnes jaunbūve pie 
Ievas ezera” pārtraukts, jo netika 
saņemti piedāvājumi. Noslēgti 
2 līgumi par kopējo summu 
17408,00 EUR bez PVN (skaņas 
aprīkojuma piegāde Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, 
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde 
daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra vajadzībām).

 Šobrīd Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta 
reģistrā ievadīti 498 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kuri nonākuši 
Alūksnē. Vairums no viņiem 
Alūksnes novadā uzturas īsu brīdi 
– pārnakšņojot un dodoties tālāk.

 Sociālo lietu pārvalde aktualizē 

darbības plānu korekcijas ar 
GMI pabalstu saņēmējiem. 
Tiek pievērsta pastiprināta 
uzmanība efektīvai līdzdarbības 
plānu īstenošanai. Ņemot vērā 
izmaiņas pakalpojuma maksās 
sociālās aprūpes centros, notiek 
līgumu pārslēgšana ar klientiem 
un apgādniekiem. Notiek 
pakalpojuma “Aprūpe mājās” 
izvērtēšana un pārskatīšana.

 6. maijā organizēta veselības 
ministra Daniela Pavļuta vizīte.

 25. maijā Latvijas Pašvaldību 
savienībā Veselības ministrija 
prezentēja informatīvo ziņojumu 
par slimnīcu tīkla attīstības 
stratēģiju. Alūksnes slimnīca – II 
līmeņa slimnīca SIA “Vidzemes 
slimnīca” sadarbības teritorijā.

 Novada teritorijā turpinās 
un ir uzsākti līdz šim skaita 
un finanšu ziņā apjomīgākie 
projekti, kas ir prasījuši un prasa 
atbildīgu, intensīvu darbinieku 
darbu. Kopumā šobrīd tiek 
īstenotas, tiks uzsāktas no jauna 
un atsāktas pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma 47 aktivitātes 
projektos (uzņēmējdarbības 
atbalsta projekts, Veclaicenes 
ainavu apvidus projekts, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija 1. kārta, Alūksnes 
pilsētas sākumskolas ventilācijas 
projekts, Alūksnes sporta centra 
projekts, Alūksnes izziņas 
centra un stāvlaukuma izbūves 
projekts, Pumpura un Siguldas 
ielu pārbūves projekts kopā ar 
Aizsardzības ministriju, Tālavas 
ielas posma pārbūves projekts 
kopā ar Satiksmes ministriju, 
Annas kultūras nama ēkas 
siltināšanas projekts, ja tiks 

saņemts apstiprinājums – aktīvās 
atpūtas veloparka projekts, 
Miera ielas pārbūves projekts  – 
Alūksnē, Mālupē, Jaunalūksnē, 
Annā, Ilzenē, Zeltiņos, Alsviķos, 
Jaunlaicenē, Veclaicenē, 
Jaunannā, Ziemeros.

 24. maijā Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļā darbu uzsākusi 
projektu vadītāja Inese Lapiņa.

 Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
ir uzsākusi realizēt Zivju 
fonda atbalstītos projektus 
– Pededzes upes pieteku 
kvalitātes novērtējums, zandartu 
pavairošana Alūksnes ezerā, 
līdaku pavairošana Sudala 
un Indzera ezeros, Alūksnes 
novada ūdenstilpju zivju 
resursu aizsardzība, kā arī LIFE 
programmas atbalstīto projektu 
“Pededzes upes aizsprosta 
novākšana”. Paredzēta arī 
sadarbība ar Pasaules Dabas 
fondu un SIA "Saldūdeņu 
risinājumi" pie projekta, kura 
ietvaros tiks nojaukts Bejas 
dambis.

 Tiek gatavots projektēšanas 
uzdevums tranzīta ielas - Pils 
ielas posma uz Kalnadruvām 
un Mežiniekiem pārbūvei. 
Norit darbs pie daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju būvniecības 
nepieciešamības izvērtēšanas.

 30. maijā noslēdzās pieteikumu 
iesniegšana bibliotēkas metu 
konkursam, 1. jūnijā būvniecībā 
iesaistītie pulcējās Izglītības un 
sporta centra spāru svētkos, 
18. jūnijā notiks Alsviķos novada 
senioru satikšanās svētki.

Turpinājums no 6. lappuses

 Tiks likvidēts Jaunlaicenes 
muižas muzeja klientu 
apkalpošanas speciālista 
amats un izveidots jauns 
amats – ekspozīciju un izstāžu 
kurators, kura kompetencē 
būs visa muzeja komunikācijas 
darba koordinēšana, pastāvīgo 
ekspozīciju ieviešana un 
sabiedrisko attiecību uzturēšana. 
Cilvēkresursu sadalījums būs 
šāds: Alūksnes novada muzejā 
7 darbinieki, Atē - 
5 un Jaunlaicenē - 3.
   Darbības virzieni katrai 
muzeja struktūrvienībai paliks 
gandrīz nemainīgi. Alūksnes 
novada muzejam (muzejam 
Alūksnes Jaunajā pilī) turpmāk 
būs visa Alūksnes novada 
kultūrvēsturiskā, materiālā 
un nemateriālā mantojuma 
pētīšana un saglabāšana, 
muzeja krājuma komplektēšana, 
dokumentēšana, saglabāšana un 
krājuma informatīvās datubāzes 
veidošana, Alūksnes Jaunās pils 
telpu pārbūves un restaurācijas 
realizācijas uzsākšana, Alūksnes 
muižas parka teritorijas 
vēsturiskās vides veidošanās 
izpēte un atjaunošana.
   Jaunlaicenes muižas 

muzeja “Malēnieša pasaule” 
darbības virzieni ir malēniešu 
valodas un kultūras pētniecība 
un popularizēšana, 
Jaunlaicenes muižu, Opekalna 
draudzi un baznīcu raksturojoša 
piedāvājuma veidošana. 
Savukārt Viktora Ķirpa Ates 
muzeja “Vidzemes lauku 
sēta” darbības virzieni ir 
parādīt 19.-20. gs. latviešu 
zemnieka dzīvi, darbu, sadzīvi, 
tradīcijas, politiskos notikumus, 
saimniecisko darbību, kultūru, 
izglītību un reliģisko dzīvi 
Alūksnes novada un visas 
Vidzemes kontekstā.
  Krājuma darbs tiks centralizēts, 
kas dos iespēju apzināt visa 
novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma apjomu, apvienojot 
kolekcijas. Kolekciju glabāšanas 
vietas būs katrā struktūrvienībā 
un papildu telpas kādreizējā 
Jaunlaicenes pamatskolā. Muzejā 
ir izveidotas un tiks papildinātas 
šādas kolekcijas - Arheoloģija; 
Darba un sadzīves priekšmeti; 
Faleristika; Ieroči un ekipējums; 
Nauda un tās ekvivalenti; 
Tekstilijas; Dokumenti un 
iespieddarbi; Mākslas priekšmeti; 
Fotomateriāli; Audio un video 
ieraksti. Uz 2021. gada 
31. decembri visu trīs muzeju 

krājuma priekšmetu skaits ir 
sasniedzis 67 311 vienības.
  Vēstures krātuves šobrīd 
paliks Alūksnes novada 
bibliotēku pārziņā, bet 
laika gaitā Alūksnes novada 
muzejam būtu jāveic krātuvju 
inventarizācija un jālemj par šo 
krājuma priekšmetu uzņemšanu 
muzeja krājumā.
  Pēc 1. jūlija muzejam būs 
jāuzsāk darbs pie jaunas 
attīstības stratēģijas izstrādes, 
jo Muzeju likums paredz, ka, 
reorganizējot muzeju, veicot 
muzeju struktuālās 
pārmaiņas - administratīvi 
apvienojot vairākus 
akreditētus muzejus vai 
citas izmaiņas, tiek veikta 
muzeja reorganizācija, kas 
nozīmē akreditācijas anulēšanu. 
Muzeja mērķis, strādājot 
vienotā struktūrā, ir sabalansēt 
cilvēkresursus, noslodzi, 
veidot kvalitatīvu 
un inovatīvu piedāvājumu, 
racionāli izmantojot pašvaldības 
un projektu piešķirto 
finansējumu. 

Diāna Pelaka,
Alūksnes muzeja direktore

Akreditētie muzeji 
sāks darbu jaunā 
pārvaldības modelī
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Zeltiņos atjaunota 
estrādes grīda
 23. maijā pabeigta 
Zeltiņu estrādes deju 
grīdas atjaunošana - 
pilnībā nomainīti vecie 
grīdas dēļi. Finansējums rasts 
Zeltiņu tautas nama 
budžetā. 

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes 

vadītāja

Kolberģa ciemā atjaunos un 
papildinās ielu apgaismojumu
 26. maijā Alūksnes 
novada domes deputāti 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes projektu, kas 
paredz Kolberģa ciemā 
atjaunot un papildināt 
ielu apgaismojuma 
sistēmu.

  Pagasta pārvalde šos darbus 
varēs īstenot par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem no 
mērķprogrammas pagastu 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai.
 Tagad pagasta pārvalde 
varēs veikt iepirkuma procedūru 
vai tirgus izpēti, lai pēc 

tam saskaņotu izmaksas ar 
domes Finanšu komiteju 
un varētu uzsākt projekta 
īstenošanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē 9. jūnijā bezmaksas 
seminārs
 9. jūnijā pulksten 16.00 
Alūksnē (Alūksnes Kultūras 
centrā, mazajā zālē) 
Vidzemes plānošanas 
reģions organizē bezmaksas 
semināru “Valsts atbalsts 
saules paneļu un apkures 
katlu uzstādīšanai. Nākotne 
sākas šodien. Noteikumi, 
finansējums, risinājumi.”

 Seminārā gan sniegs 
informāciju par izsludināto 
valsts atbalsta programmu 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai mājsaimniecībās, 
t.sk. finanšu institūcijas 
ALTUM piedāvāto atbalstu 
privātmāju energoefektivitātes 
uzlabojumiem, gan skaidros 
praktisku informāciju par to, 
kā izvēlēties sev piemērotāko 
un efektīvāko saules paneļu 
risinājumu. Seminārā piedāvās 
arī prezentācijas par biomasas 
katlu pareizu ekspluatēšanu, 
siltuma sūkņu un viedās 

elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām. Pasākumā paredzēta 
jautājumu - atbilžu sadaļa, 
kad iedzīvotāji tiks iedrošināti 
uzdot jautājumus gan par 
valsts atbalsta piešķiršanas 
nosacījumiem, gan arī par 
tehniskiem risinājumiem 
mājsaimniecībā.  

 Dalība seminārā ar 
iepriekšēju reģistrāciju (līdz 
8. jūnija pulksten 12.00; vietu 
skaits ierobežots) – anita.
abolina@vidzeme.lv 
vai zvanot 29454752.

 Seminārs ir bez maksas, tas 
notiek ar Interreg Igaunijas-
Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta “Praktiski 
risinājumi gudrai energoresursu 
izmantošanai” (Smart Living) 
atbalstu. Latvijā projektu īsteno 
Zaļo un Viedo Tehnoloģiju 
Klasteris un Vidzemes 
plānošanas reģions.

Piešķir līdzfinansējumu 
iedzīvotājiem centralizētās 
ūdensapgādes ierīkošanai
 Alūksnes novada dome 
26. maija sēdē pieņēma 
lēmumu piešķirt 
līdzfinansējumu nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai.

 Šo pašvaldības līdzfinansējumu, 
lai savu īpašumu varētu pieslēgt 
centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai, 
iedzīvotāji var saņemt saskaņā ar 
pašvaldības saistošo noteikumu 
nosacījumiem. Pašvaldības 
līdzfinansējums piešķirts 

īpašumiem 11 adresēs par 
kopējo summu līdz 8012,55 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilzenes pagastam – savs vimpelis
Maija sākumā Ilzenes 
pagastā ļaudis pulcējās 
uz izstādes "Ilzenes 
viensētas četros gadalaikos" 
atklāšanu centrā "Dailes". 
Izstādē ir aplūkojamas 
pagasta apdzīvoto viensētu 
fotogrāfijas un šo viensētu 
stāsti. Fotoattēlu autore ir 
Aira Vērse, izstādē izmantoti 
attēli arī no 
Ilzenes bibliotēkas 
krājuma.

 Šo biedrības "Ilzenes attīstībai" 
projektu atbalstīja Alūksnes un 
Apes novada fonds un Ilzenes 
pagasta pārvalde.

 Tai pašā dienā ilzeniešiem vēl 
viens prieks - pagasta pārvaldes 
vadītāja Rudīte Pehlaka publiski 
prezentēja pagasta vimpeli, 
ko darinājusi Renāte Pilipa 
no Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Kalme”. Vimpelī 
attēlots Ilzenes pagasta ģerbonis 
(apstiprināts 2008. gadā, autors 
Vladimirs Ladusāns) un pagasta 

nosaukums.
 Vimpelis apskatāms centrā 
"Dailes", turpat blakus sienai, uz 
kuras aplūkojama īpaša karte ar 
pagasta vietvārdu nosaukumiem. 
Šī karte tapusi ilzenietes Ineses 
Pušpures 2006.-2008. gadā 
veiktā vietvārdu pētījuma 

rezultātā. Šo darbu savukārt 
īstenot palīdzējusi ilzeniete Laine 
Melece un SIA "Amati print".

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilzenes jauno vimpeli audusi Renāte Pilipa (attēlā vidū)

Evitas Aplokas foto

Kalncempjos izgatavos 
viensētu nosaukumu norādes
 Kalncempju pagasta 
pārvalde plāno šovasar 
izvietot nosaukumu norāžu 
zīmes uz pagasta viensētām. 
Iecerēts, ka norāžu zīmes 
būs izgatavotas jūlijā. 
Pakāpeniski arī citas pagastu 
pārvaldes plānos šādu 
norāžu zīmju izgatavošanu. 

 Tas tiks darīts saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā”.
 Pārvaldes vadītāja Iveta 
Baltā-Vanaga informē, ka 
jaunās norādes izgatavos tikai 
apdzīvotajām viensētām. Tās 
nomainīs vecās, savu laiku jau 

nokalpojušās māju nosaukumu 
norādes. Ja uz kādu viensētu 
saimnieki būs izvietojuši savu, 
individuāli gatavotu norādi, to, 
protams, varēs saglabāt. 
 Kopā ar norādi būs arī cinkota 
metāla stabs tās stiprināšanai. 
Par norādes izvietošanu pagasta 
pārvalde vienosies ar viensētu 
saimniekiem individuāli – vai 
to paveiks pārvalde vai pats 
saimnieks. Norāde gan būs 
jāizvieto atbilstoši saistošajos 
noteikumos noteiktajam - pie 
ēkas pievadceļa pieslēguma 
(krustojuma) ar valsts autoceļu 
vai pašvaldības ceļu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bejas skolā noslēdzies jauniešu 
iniciatīvu projekts
 Noslēdzies nodibinājuma 
“Bejas skolas attīstības 
fonds” realizētais jauniešu 
iniciatīvu projekts “Izaicini 
sevi, piedalies un radi”. 
Projekts tika īstenots Eiropas 
Sociālā fonda projekta 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“PuMPuRS” ietvaros. 

 2021./2022. mācību gads bija 
dažādām aktivitātēm piepildīts. 
Septembrī notika aktivitātes 
“Pašdisciplīnas treniņš” divas 
nodarbības. Treneres Dignas 
Cunskas vadībā jaunieši attīstīja 
gribasspēku un pašdisciplīnu, 
paškontroli, nostiprināja fiziskās 
spējas. Sporta klubā “Spēka 
Pasaule” dalībnieki iepazina un 
praktiski darbojās ar dažādiem 
fitnesa aprīkojumiem.
 Oktobrī projekta dalībnieki 
aktivitātē “Sakopšanas talka” 
sniedza personīgu ieguldījumu 
vietējās kopienas infrastruktūras 
un novada apskates objekta 
uzlabošanā, sakopjot piemiņas 
vietu Jaunalūksnes pagastā 
- inženierzinātņu doktora, 
fotogrammetrijas un ģeodēzijas 
profesora Alvila Buholca mājvietu 
“Asteri” un liepu aleju. Aktivitātes 
laikā tika attīstītas sadarbības, 
atbildības, pašiniciatīvas 
prasmes, radīta motivācija 
estētiski sakārtotas vides 
veidošanai.
 Novembrī aktivitātes “Grupas/
klases saliedēšana” vadītāja 
Una Tomiņa, uzdodot dažādus 
uzdevumus, veicināja cieņpilnas 
attiecības, sadarbošanās, 
uzticēšanās un līderības prasmes 
izglītojamo vidū.
 Martā 5.-9. klašu izglītojamie 
piedalījās aktivitātē “Uzticies, 
sadarbojies, īsteno!”, ko 
plānoja un vadīja SIA “Aktīvā 
tūrisma centra “Eži” atraktīvie 
darbinieki Juris un Pēteris. 
Izglītojamie nostiprināja 
sadarbības un orientēšanās 
prasmes. Komandas sacentās, 
meklēja kontrolpunktus, katrā 
veica uzdevumus, atbildēja 
uz jautājumiem. Kā atzina 
projekta dalībnieki - bija iespēja 
iepazīt Alūksnes pilsētu citādāk. 
Pēcpusdiena bija interesanta, 
iespaidiem un emocijām 
piepildīta!
 Aprīlī aktivitātē “Mecenātisms 
un labdarība” Dzintra Zvejniece 
radīja izglītojamos izpratni par 

labdarības būtību un lomu 
sabiedrībā, katra indivīda 
personīgo ieguldījumu, attīstīja 
tādas tikumiskās vērtības kā 
atbildība, cieņa, līdzcietība, 
tolerance un savaldība. 
 22. aprīlī jaunieši aktivitātes 
“Izzini savas nākotnes iespējas” 
laikā iepazinās ar Malnavas 
un Valsts robežsardzes 
koledžu piedāvātajām mācību 
programmām, tās materiāli 
tehnisko bāzi, praktiski 
izmēģināja simulatorus, izzināja 
sadzīves apstākļus un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. 
Valsts robežsardzes koledžā 
Rēzeknē apmeklēja kinoloģijas 
centru, vēroja suņu apmācības 
paraugdemonstrējumus. 
Preiļos jaunieši radoši darbojās 
meistarklasē mākslas galerijā 
“Moto&Metal NESTER CUSTOM”. 
Jaunā uzņēmēja Aleksandra 
Ņesterjuka veiksmes stāsts 
iedvesmoja un rosināja 
jauniešus domāt plašāk. Projekta 
dalībnieki guva padziļinātu 
izpratni par iespējām izglītības 
un darba tirgū. Daži jaunieši 
saskatīja vēlmi turpināt mācības 
iepazītajās izglītības iestādēs.
 26. aprīlī aktivitātē 
“Meistarklases” sveču meistare 
Judīte Lejniece sniedza 
teorētiskas un praktiskās 
zināšanas par sveču gatavošanu, 
iepazīstināja ar oriģinālām 
sveču liešanas un dekorēšanas 
metodēm. Katrs dalībnieks 
izgatavoja sveci, kuru dāvināja 
savām māmiņām Mātes dienā.
 11. maijā trenera Sergeja 
Sverčkova vadībā notika 
aktivitātes “Pašdisciplīnas treniņš” 
noslēdzoša nodarbība. 
 12. maijā aktivitāti 
“Meistarklases” savā darbnīcā 

Alsviķos vadīja Elīna Ramane. 
Dalībniekiem bija iespēja 
izzināt kokapstrādes meistara 
darba specifiku, iepazīties ar  
CNC iekārtu, pēc veidotajām 
sagatavēm izgatavot 
izstrādājumus.
 Projekts noslēdzās ar aktivitāti 
“Es zinu, varu un daru!”, kad 
13. maijā kopā pulcējās projekta 
dalībnieki, nodarbību vadītāji, 
viesi. Tika demonstrēts vizuālais 
materiāls - prezentācija par 
projekta norisi, pasniegtas 
piemiņas veltes, veikts 
izvērtējums. Paldies Ievai Rakovai 
par noslēguma pasākuma 
plānošanu un vadīšanu, par 
interesantiem un aizraujošiem 
uzdevumiem jauniešu 
pašiniciatīvas, atbildības un 
sadarbības prasmju attīstīšanai!
 Apkopojot dalībnieku 
izvērtējumu var secināt, ka 
projekta mērķis ir sasniegts. 
Iesaistot priekšlaicīgās mācību 
pārtraukšanas riska grupas 
jauniešus, veicināta projekta 
dalībnieku mācību motivācija 
un pašiniciatīva, personības 
attīstība, jaunieši ir izzinājuši 
savas spējas, ieguvuši jaunas 
zināšanas un prasmes, izzinājuši 
pieprasījuma iespējas darba 
tirgū, veicināta brīvprātīgā darba 
popularizēšana jauniešu vidū. 
 Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centram par radīto 
iespēju īstenot projektu! Paldies 
meistarklašu un nodarbību 
vadītājiem, paldies visiem, kas 
atbalstīja projekta “Izaicini sevi, 
piedalies un radi!” īstenošanu!

Ija Gražanska,
Projekta vadītāja

2022. gada 30. jūlijā
III Vispasaules Malēniešu svētki

“Kā smuki esam,
  tā smuki esam”

Jaunlaicenē
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

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

Muižas parka teritorijā
No 12.00  #Amatnieku andele

     pieteikšanās 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

Atbalsta Pilsētas galerija “Valleta” un SIA “OlyBet”

Jaunlaicenes tautas namā
No 13.00 Novada amatierteātru izrādes

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

Aicinām sekot līdzi iespējamām izmaiņām programmā 
www.aluksne.lv

 26. maija domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
iesniegt tehniskā atbalsta 
projekta pieteikumu Jaunā 
Eiropas Bauhaus uzsaukumā 
par padomju armijas raķešu 
bāzes Zeltiņos attīstības 
plānu.

 Projekta mērķis ir izveidot 
kvalitatīvu, drošu tūrisma, 
uzņēmējdarbības un dabas 
izziņas infrastruktūru un 
kompleksu apsaimniekošanas 
risinājumu raķešu bāzes 
teritorijā.
 Raķešu bāze Zeltiņos ir 
iespaidīgākā no 12 zināmām 
kodolraķešu bāzēm Latvijā 

un tā ir nozīmīga Aukstā kara 
liecība. Daļa teritorijas ir tūrisma 
apskates objekts, tajā līdz šim 
nav veikti būtiski labiekārtošanas 
darbi. Daļā teritorijas atrodas 
uzņēmējdarbības objekts, tādēļ ir 
nepieciešams plānveidīgi nodalīt 
teritoriju zonās.
 Galvenie veicamie projekta 
soļi ir teritorijas zonējuma 
izvērtēšana un izstrāde, katras 
zonas vizuālā dizaina un 
attīstības plāna izstrāde. Ar 
projekta palīdzību pašvaldība 
vēlas saņemt ekspertu 
palīdzību teritorijas attīstības 
plāna izstrādei, iekļaujot tajā 
rīcības, kā bāzes teritorijā 
saglabāt militāro mantojumu 

un radīt tūrisma pakalpojumu 
sniegšanai piemērotu 
infrastruktūru, vienlaikus 
izveidojot vidi uzņēmējdarbībai 
un revitalizējot degradētu 
teritoriju. Tāpat nepieciešams 
izstrādāt apstākļiem atbilstošu 
komunikācijas stratēģiju 
teritorijas kā Aukstā kara 
vēsturi skaidrojošas liecības 
popularizēšanai, veicinot 
sabiedrības izpratni par 
procesiem un notikumiem 
Latvijas vēsturē.
 Projekta īstenošanai nav 
nepieciešams Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums. 

Evita Aploka

Vēlas piesaistīt ekspertu palīdzību



10. Alūksnes Novada Vēstis 02.06.2022.

Norises datums/ laiks/ vieta Aktivitāte Klase vai 
gadi

Vadītāji Dalības maksa

1.-10. jūnijs, plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā 1.-9. klase Ilga Tumševica
Beāte Puķīte

Bezmaksas

6.-8. jūnijs, plkst.12.00-14.00
MJIC “PaGALMS”

Skaņu eksperimenti 1.-4. klase Linda un Dana 
Berkules

7,00EUR

7.-9. jūnijs, plkst.7.30-10.30
Tempļakalna iela

Copes lietas 5.-9. klase Ieva Rakova
Jānis Skulte
«C.Albula» biedri

7,00 EUR

8. jūnijs, plkst.18.00-20.00
MJIC “PaGALMS”

Galda un āra spēļu vakars 1.-12. klase Ieva Rakova
“Oluksnieši”

Bezmaksas

10. jūnijs, plkst.13.00-16.00
izbraukšana no MJIC “PaGALMS”

Izbraukuma seminārs par veselīgas 
upes priekšnosacījumiem uz 
Pededzes upes vecā tilta drupu 
vietu

5.-9. klase Māris Lietuvietis
Ieva Rakova

Bezmaksas

13.-15. jūnijs, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Camp ROCK - mūzikas 
instrumentu iepazīšana

4.-6. klase Una Tomiņa
Mārcis Kalniņš

7,00 EUR

13.-15. jūnijs, plkst.15.00-17.00
Ziemas sporta centrs “Mežinieki”

Disku golfs iesācējiem 3.-9. klase Dzintars Strodāns
Beāte Puķīte

7,00 EUR

•	 Aicinām ar pilnu vasaras aktivitāšu aprakstu iepazīties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra tīmekļa vietnē www.abjc.lv, klātienē vai pa tālruni.
•	 Dalība aktivitātēs tikai ar iepriekšēju pieteikšanos no 23. maija plkst. 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 

64322402, 29190552 vai elektroniski abjc@aluksne.lv. 
•	 Dalībnieku skaits grupās ierobežots.
•	 Aktuāla informācija par jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātēm vasarā tiks publicēta ABJC mājas lapā www.abjc.lv un sociālajos 

tīklos.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vasaras 
aktivitātes bērniem un jauniešiem

Atskatoties uz paveikto
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
 Ar ko jums saistās maijs? 
Tiem, kas saistīti ar skolu, 
maijs ir uztraukumiem 
bagātākais mēnesis: 
pārbaudes darbi, eksāmeni, 
izlaidums. Arī mācību gada 
sasniegumu, panākumu, 
neveiksmju un veiksmju 
izvērtēšanas laiks. Atskatoties 
uz paveikto, varam secināt, 
ka esam bijuši erudīti, aktīvi, 
darbīgi, radoši, sportiski, 
esam ieguvuši jaunas 
zināšanas, prasmes un 
pieredzi.

 Katra piedalīšanās kādā 
konkursā vai mācību priekšmeta 
olimpiādē ir izaicinājums prātam, 
pacietībai, gribasspēkam. 
Lepojamies ar Enijas Bordānes 
iegūto 2. vietu novada bioloģijas 
olimpiādē un Tīnas Rudbāržas 
iegūto 3. vietu latviešu valodas 
olimpiādē. Latviešu valodas 
olimpiādē piedalījās arī Enija 
Bordāne, Nika Gorkija, Rasa 
Stabinge. Rasa savus spēkus 
izmēģināja arī novada ķīmijas 
olimpiādē. Piedalīties olimpiādēs 
meitenes mudināja skolotājas 
Modra Svikle un Sanita Bordāne. 
  Būt radošiem aicina skolotāja 
Mārīte Pugeja, un skolēni labprāt 
atsaucas šim aicinājumam. 
Par to liecina aktīvā dalība 
konkursos: Eiropas Astronomijas 
izglītības asociācijas (EAAE) 
organizētajā konkursā Space 
Art piedalījās: Ksenija Gorkija 
(2. kl.) Sofija Fedotova (4. kl.) 
Sintija Krauja, Arsēnijs Pavlovs, 
Karīna Jakovļeva, Esmeralda 
Jakovļeva, Marta Bordāne, 
Katrīna Brice (6. kl.), Artūrs Otss, 
Oto Alberts Jelnieks (7. kl), Rasa 
Stabinge (9. kl.), bet mākslinieka 
un karikatūrista Edgara Ozoliņa 
piemiņai veltītajā skolēnu 
karikatūru zīmējumu konkursā 
“Pa-smejies!” 9. klases skolēni 
Nika Gorkija, Tīna Rudbārža, 
Enija Bordāne, Līga Lusija Siliņa, 
Daniela Tarvāne, Valentīns 
Rogozins, Artis Borisans, 3. 
klases skolnieces Sniedze Līviņa, 
Alise Terentjeva, Karīna Tarvāne, 
Anastasija Bērziņa, Evelīna 

Tarvāne (8. kl.), Anete Anastasija 
Jelniece (7. kl.), Evelīna Bērziņa 
Bondare (4. kl.), konkursā 
“Sibīrijas bērni 1942/1949 “ – 
Marta Bordāne, Artis Borisans un 
Kintija Siliņa (8. kl.).
 AS “Latvijas Valsts meži” uzlīmju 
dizaina konkursam “Skābeklis” 
savus darbus iesūtīja Sofija 
Fedotova, Evelīna Bērziņa-
Bondare, Anete Anastasija 
Jelniece. 
 AS “Latvijas Valsts meži” 
rīkotajā konkursā 3. klase 
piedalījās ar saviem pētījumiem 
un radošajiem darbiem, darbu 
foto bija skatāmi Vides izglītības 
fonda veidotajā PADLET sienā un 
sociālajos tīklos. Martā “Pasaku 
varoņu” dienas ietvaros 3. klase 
sarīkoja jautājumu konkursu 
pārējiem skolēniem. Labākais, 
ātrākais, precīzāko atbilžu 
zinātājs - 8. klases skolēns Kevins 
Vilde. 3. klases skolēni aktīvi 
piedalījās arī Latviešu valodas 
aģentūras konkursos. 
 Būt draudzīgiem, mācīties 
sadarboties, iepazīt tradīcijas 
un tuvāko apkārtni pirmsskolas 
grupas audzēkņiem māca 
skolotāja Edīte Kļaviņa un 
auklīte Anita Žviriņa. Sirsnīgus 
un mīļus video sveicienus 
vecāki saņēma Valentīndienā 
un Lieldienās. Pārgājiens, 
ugunskura kurināšana, desiņu 
cepšana, rotaļas radīja daudz 
patīkamu emociju mācību gada 
noslēgumā. 
  Mūsu skolas skolēni un skolotāji 
bija arī to daudzo tūkstošu 
dalībnieku vidū, kas piedalījās 
Eiropas eksāmenā 9. maijā, 
bet vēl pirms tam bija iespēja 
piedalīties dažādos konkursos, 
piemēram, Eiropas kustības 
organizētajā konkursā “Mēs 
esam Eiropas Savienība!” 1.-4. 
klašu skolēniem. 1., 2. klašu 
skolēni izlozes kārtībā saņēma 
saldumu grozu un ES karogu. 
 Jau trešo gadu Enija Bordāne, 
Rasa Stabinge, Nika Gorkija, 
Tīna Rudbārža un Reinis 
Bogomols iesaistās projektā 
“Esi līderis!”. Šogad viņi 
jeb komanda“ Fantazētāji” 

konkursam pamatskolēniem 
“Es savai skolai”, kura mērķis ir 
veicināt skolēnu izpratni par to, 
kā uzlabot vidi, kurā dzīvojam, 
radīja izglītojošu īsfilmu, kas 
saistīta ar vides ilgtspējas 
uzlabošanu skolā. Skolēni no 
nevajadzīgām, nolietotām 
lietām (slēpju nūjām, plastmasas 
spainīšiem u.c.) radīja lietussargu 
turētāju. Iepazina piecas spēcīgas 
šķiratlona disciplīnas jeb 5P, 
kas palīdz samazināt atkritumu 
daudzumu līdz minimumam. Par 
interešu izglītības programmu 
“Starts” apguvi 3 gadu garumā 
viņi saņems apliecību. 
 Mūsu skola bija izvēlēta dalībai 
divos pētījumos: Starptautiskajā 
lasītprasmes novērtēšanas 
pētījumā (1. semestrī) un 
OECD Starptautiskās skolēnu 
novērtēšanas programmas 
(OECD PISA 2022) 
pamatpētījumā (2. semestrī). 
  Pēc ilgāka pārtraukuma 
Latvijas skolas somas piedāvātās 
aktivitātēs varēja vērtēt klātienē. 
22. aprīlī 4. klases skolēni devās 
uz Alūksnes Kultūras centru, 
lai noskatītos Valmieras teātra 
izrādi “Slinkums”. Tā stāsta par 
trīs draugiem, kuriem skolā tiek 
uzdots uzdevums, diemžēl kāds 
noslinko un mājasdarbs netiek 
izpildīts. Skolēniem izrāde ļoti 
patika, jo tā bija jautra, smieklīga 
un aizraujoša. Pēc izrādes 
skolēni secināja, ka slinkums 
var piemeklēt ikvienu no mums, 
bet pārāk liela draudzība ar to 
ne pie kā laba nenoved. 13. 
maijā 9. klases skolēni devās uz 
Rīgu, lai apmeklētu “Stūra māju” 
un Latvijas Nacionālo vēstures 
muzeju. Redzētais un dzirdētais 
noteikti viņiem palīdzēs vēstures 
eksāmenā. 1., 2., 3. klases 
skolēni 16. maijā apmeklēja 
koncertizrādi "Varde par solisti". 
Skolēniem tika dota iespēja 
dzirdēt īstus operdziedātājus, 
dziedāt kopā ar viņiem, redzēt 
baletdejotājus, viņu lokanību, 
kustību koordināciju.
 3. klases skolēni tajā pat dienā 
Alūksnes Pilssalā izbaudīja kopā 
būšanas prieku. 

5., 6. klases skolēni 18. maijā 
Alūksnē piedzīvoja daudz 
pozitīvu emociju, jo diena bija 
piepildīta ar daudzveidīgām 
aktivitātēm: nodarbība Alūksnes 
muzejā, orientēšanās pa pilsētu, 
pusdienošana picērijā “Zebra”, 
brauciens ar kuģīti “Marienburg” 
un Alūksnes novada skolu 
Dziesmu dienas “Atrodi sevi 
dzieDOT” apmeklējums.  
“Latvijas skolas somas” 
piedāvājumu izmantoja arī 
7., 8. klases skolēni, dodoties uz 
Izglītojošo un interaktīvo centru 
„Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē un 
piedaloties nodarbībā “Gulbenes 
dzelzceļa vēstures stāsts”.
  Jau daudzus gadus iesaistāmies 
plašākajā un vērienīgākajā 
otrreizējo izejvielu vākšanas un 
vides izglītības aktivitāšu projektā 
“Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā 
josta”. Šajā mācību gadā tika 
savākti 1360 kg makulatūras un 
52 kg izlietoto bateriju. 
 Skolēnu pašpārvalde - Marta 
Bordāne, Sintija Krauja, 
Katrīna Brice, Karīna Jakovļeva, 
Esmeralda Jakovļeva - piedalījās 
Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursā ar 
projektu “Kopā spēks”. Projekts 
ir apstiprināts un tiks realizēts 
septembrī. Bet Alūksnes novada 
bērnu un jauniešu vasaras 
brīvā laika aktivitāšu projektu 
konkursā tika atbalstīts projekts 
“Viss līdzsvarā”, kurš tiks realizēts 
augustā.
 Visam skolas kolektīvam 
ir gandarījums par labiem 
akreditācijas rezultātiem. Skolas 
direktore Ilona Kazimirjonoka 
saka paldies ikvienam, kas 
bija kopā un sniedza atbalstu 
šajā saspringtajā un skolai tik 
svarīgājā laikā. 
 Lai visiem vasarā daudz mazu 
un negaidītu prieku! Kāds 
ielūgums, kāda vēstule, kāds 
smaids kā taureņa pieskāriens. 

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas, Janas Kalējas, 

Mārītes Pugejas un Edītes 
Kļaviņas stāstījumu pierakstīja un 

papildināja Sanita Bordāne

Stājušies 
spēkā saistošie 
noteikumi

 18. maijā stājušies spēkā 
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi 
Nr.11/2022 “Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes 
novadā”.
 Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novadā pieejamo 
sociālo pakalpojumu veidus, 
apjomu, piešķiršanas un 
saņemšanas kārtību un 
kārtību, kādā persona vai tās 
likumiskais pārstāvis, pieprasa 
Sociālos pakalpojumus 
Pašvaldībā, Sociālo 
pakalpojumu apmaksas 
kārtību, kā arī lēmuma 
par Sociālo pakalpojuma 
piešķiršanu, pārtraukšanu, 
atteikšanu vai izbeigšanu un 
pārsūdzēšanas kārtību.
 Nodaļa, kas nosaka samaksas 
kārtību par sociālajiem 
pakalpojumiem, stāsies spēkā 
šī gada 1. jūlijā.
 Ar saistošajiem noteikumiem 
aicinām iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. 
Pašvaldības saistošie noteikumi 
publicēti arī www.likumi.lv.

Apstiprina iestāžu 
amata vietas

 No šī gada 1. jūlija stāsies 
spēkā Ministru kabineta 
2022. gada 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.
 Saskaņā ar tiem ir izstrādāti 
un 26. maijā domes sēdē 
deputāti apstiprināja jaunus 
pašvaldības noteikumus 
Nr.2/2022 “Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”, 
kas stāsies spēkā šī gada 
1. jūlijā. Mēneša beigās 
pašvaldības dome apstiprināja 
arī pašvaldības iestāžu amata 
vietas un atlīdzību.

Spodrības nedēļā 
liela atsaucība
 No 28. aprīļa līdz 
6. maijam Spodrības nedēļas 
ietvaros Alūksnes pilsētas 
iedzīvotājiem pašvaldība 
radīja iespēju noteiktās 
vietās pilsētā novietot no 
saviem pagalmiem zarus 
un pērnās lapas. To pēc 
tam pašvaldības aģentūra 
“SPODRA” nogādāta 
zaļo un dārza atkritumu 
laukumā. Kopumā no 
norādītajām lapu un zaru 
novietošanas vietām aizvestas 
42 kravas zaru un 24 kravas 
lapu. Lielās talkas dienā, 
30. aprīlī, strādāja četras 
“SPODRAS” tehnikas vienības, 
lai aizvestu lapas un zarus. 
Zaru un lapu savākšana 
turpinājās līdz 6. maijam.
!!! Atgādinām, ka 
SPODRĪBAS NEDĒĻA IR 
BEIGUSIES un IR 
JĀPĀRTRAUC zaru un pērno 
lapu novietošana vietās, kur 
to bija atļauts darīt Spodrības 
nedēļas laikā! Pavisam noteikti 
ŠĪS VIETAS NEBIJA 
UN NAV PAREDZĒTAS 
sadzīves atkritumu maisu 
novietošanai!



11.Alūksnes Novada Vēstis02.06.2022.

Alūksnē
4. jūnijā džudo sporta zālē 
Ojāra Vācieša ielā 10 Alūksnes 
novada kausa izcīņa džudo.
9. jūnijā Tempļa kalnā pie 
skatu torņa parku skriešanas 
seriāls “Alūksnes pavasaris 
2022”. Starts no pulksten 17.30 
līdz 19.30, finišu slēdz pulksten 
20.00.
11. jūnijā 19.00 Pilssalas 
estrādē XXVII Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVII Deju svētku  
deju lieluzveduma “MŪŽĪGAIS 
DZINĒJS” ieskaņas koncerts. 
Ieeja: 5,00 EUR. Biļetes Alūksnes 
Kultūras centra kasē, “Biļešu 
paradīzes” kasē.

12. jūnijā Pilssalā Latvijas 
čempionāta posms triatlonā. 
Starts 12.00, apbalvošana 16.00.
14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts pasākums.
16. jūnijā Alūksnes muižas 
parkā pie Putnu paviljona parku 
skriešanas seriāls “Alūksnes 
pavasaris 2022”. Starts no 17.30 
līdz 19.30, finišu slēdz 20.00.
18. jūnijā 19.00 Pilssalas 
estrādē grupas “Bermudu 
divstūris” koncerttūre “Vidēji 
glīts”. Ieeja: pirmās biļetes par 
zemāku cenu – 15,00 EUR, vēlāk 
– 20,00 EUR, ģimenes biļete (2 
pieaugušie + 2 bērni) – 

70,00 EUR.
25. jūnijā no 20.00 līdz 24.00 
pie Alūksnes Kultūras centra 
Līgo noskaņas ar mūziķi Lauri 
Neilandu. Ieeja: bez maksas.

“MARIENBURGAS Astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā
Muzikālā teiksma atjaunotajā 
Dienvidu tornī. Piedāvājums, 
darba laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Bānīša stacijā
Unikālā šaursliežu dzelzceļa 
interaktīvais stāsts multimediālā 
ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša 
stacija”. Piedāvājums, darba laiki 
– www.visitaluksne.lv.

Alūksnes 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.
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā jūnijā

13.-17. jūnijs, plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā 1.-9. klase Ilga Tumševica
Beāte Puķīte

Bezmaksas

13.-17. jūnijs, 1.gr. 9.00-10.30,
2.gr.11.00-12.30, 3.gr.13.00-14.30

MJIC “PaGALMS”

Velo prieks 9-12 gadi Tija Āboliņa 7,00 EUR

17. jūnijs plkst.12.00-14.00
Pilssalas stadiona basketbola laukums Skeitborda flat-trick meistarklase

10-16 gadi Una Tomiņa
Skeitborda skolas treneris

4,00 EUR

20.-22. jūnijs, 27. jūnijs-1. jūlijs
plkst.10.00-13.00, Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā 1.-9. klase Ilga Tumševica
Beāte Puķīte

Bezmaksas

20.-21. jūnijs, plkst.14.00-17.00
MJIC “PaGALMS”

Māls, jāņuzāles un Līgo noskaņas
- veidošana

1.-6. klase Sandra Buliņa
Beāte Puķīte

6,00 EUR

28. jūnijs 1.gr.10.00-12.00,
2.gr.13.00-15.00, MJIC “PaGALMS”

Darbnīca kopā ar drošāka 
interneta vēstnesi Alūksnes 
novadā

1.-3. klase
4.-6. klase

Ivars Līdaciņš Bezmaksas

28.-29. jūnijs, Jaunanna
tikšanās pie MJIC “PaGALMS”, laiks 

tiks precizēts

Jauniešu tīklošanās aktivitātes 
Jaunannā "10 no 10"

7.-11. klase Una Tomiņa
Elita Jansone

Bezmaksas

29.-30. jūnijs, plkst.14.00-16.00
MJIC “PaGALMS”

Batikošana un balināšana 4.-12. klase Linda Bundzena
Beāte Puķīte

6,00 EUR

1.-2. jūlijs, 9.00-14.00
tikšanās pie MJIC “PaGALMS”

Pārgājiens ar āra dzīves 
pamatu apguvi “Sargu jauda” - 
izdzīvošanas pamati

4.-7. klase Linda Bundzena 
NBS karavīri

6,00 EUR

4.-8. jūlijs, plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā 1.-9. klase Ilga Tumševica
Linda Bundzena

Bezmaksas

5. un 7. jūlijs, 12. un 14. jūlijs,
19. un 21. jūlijs, 26.un 28. jūlijs

plkst.18.00-19.30, MJIC “PaGALMS”

Hip-Hop 1.-12. klase Nataļja Ņikuļina-Svile 7,00 EUR (neatkarīgi no 
apmeklēto nodarbību 
skaita)

6. jūlijs, plkst.12.00-16.00
tikšanās pie MJIC “PaGALMS”

Izbraukums uz Pededzes pasaku 
taku-spēli

3.-6. klase Anastasija Asilgarajeva 4,00 EUR

6.-7. jūlijs, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Rosīgas dienas kustīgiem bērniem 1.-5. klase Una Tetere-Teterovska 6,00 EUR

11.-15. jūlijs, plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā 1.-9. klase Ilga Tumševica
Linda Bundzena

Bezmaksas

11.-12. jūlijs, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

PaGalma arhitekts - 3D 
vizualizācija

4.-6. klase Anastasija Asilgarajeva 6,00 EUR

13. jūlijs, plkst.10.00-15.00
tikšanās pie MJIC “PaGALMS”

Izbraukums uz Jaunannas 
pastaigu taku “Augstāk par zemi”

3.-6. klase Anastasija Asilgarajeva 4,00 EUR

16. jūlijs, plkst.15.00
Pilssalas volejbola laukums 

Pludmales volejbola sacensības 
“Pilssalas kauss”

12-18 gadi Deivids Miķelsons
Nikolajs Rakovs

Bezmaksas

18.-21. jūlijs, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Ukuleles un mūzikas ierakstu 
darbnīca

3.-12. klase Diāna Lozko 7,00 EUR

20.-22. jūlijs, plkst.12.00-16.00
MJIC “PaGALMS”

Upcycling dizaina darbnīca 
“Pārveido, savieno, izveido!” 

6.-9. klase Žanete Ludviga
Irēna Berkule

7,00 EUR

23. jūlijs (laiks un vieta tiks precizēti) Pārgājiens «10000 soļu svaiga 
gaisa [digitālais detokss]» - 
pārgājiens gar Alūksnes ezeru

15-20 gadi «Jauno producentu 
apvienība”
Una Tomiņa     

Bezmaksas

25.-27. jūlijs, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Radīsim animāciju kopā! 3.-6. klase Diāna Lozko 7,00 EUR

28. jūlijs, plkst.13.00-15.00
 MJIC “PaGALMS”

Valsts robežsardzes kinologu 
paraugdemonstrējumi 

1.-12. klase Valsts robežsardzes kinologi Bezmaksas

28.-29. jūlijs, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Leļļu teātris “Smaida attālumā” 1.-3. klase Daiga Bētere
Ieva Rakova

6,00 EUR

1.-3. augusts, 1.gr.10.00-12.00,
2.gr. 12.30-14.30, MJIC “PaGALMS”

LEGO prieks 1.-4. klase Gunta Epnere 7,00 EUR

8.-10. augusts, plkst.10.00-13.00
MJIC “PaGALMS”

Pa dinozauru pēdām 1.-3. klase Ieva Rakova
Nikolajs Rakovs

7,00 EUR

8.-10. augusts, plkst.14.00-17.00
MJIC “PaGALMS”

“Roblox” piedzīvojumi PaGALMĀ 1.-3. klase “10 kW radošo citronu”
Kristīne Vimba

7,00 EUR

10.-12. augusts, plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

LEGO robotu būve un cīņas 5.-9. klase Ivars Vīksna 7,00 EUR

15.-17. augusts, plkst.11.00-13.00
MJIC “PaGALMS”

NO standing, ONLY dancing MINI 1.-3. klase Elvita Keita Ķikute 7,00 EUR Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Tālrunis informācijai 
dzīvnieku mājā “Astes un 

Ūsas” 29477535.

Merķeļa ielā 17A, 
daudzdzīvokļu mājas pagrabā 
atrasta tīģerkrāsas kaķenīte ar 
pavisam mazu kaķēnu. Varbūt 
kāds atpazīst savu kaķi?

Alūksnes novada Karitānos 
pieklīdusi jauna trīskrāsu 
kaķenīte.

Ozolu ielā pieklīdis melnbalts 
runcis.

Sāks Torņa ielas 
15 kāpņu telpas 
atjaunošanu
 Gada laikā plānots 
atjaunot Torņa ielas 
15 kopīpašumā esošo, 
sprādzienā cietušo mājas 
daļu.

 - Ir noslēgts līgums ar 
SIA “SANART” par Torņa 
ielas 15 5. kāpņu telpas 
atjaunošanu, lai novērstu 
gāzes eksplozijā cietušo daļu. 
Darbu izpildes termiņš 12 
mēneši, tos plānots uzsākt, 
tiklīdz būs visi atbilstošie 
dokumenti, lai varētu veikt 
būvdarbus un remontdar-
bus. Pēc darbu beigšanas 
iedzīvotājiem būs iespējams 
tikt dzīvokļos un tos 
ekspluatēt, darbu rezultātā 
tiks sakārtoti visi kopīpašuma 
inženiertīkli, komunikācijas, 
būvkonstrukcijas.
 Lai varētu atdot aizde-
vumu, dzīvokļu īpašniekiem 
ikmēneša rēķinos būs aptu-
veni 0,40 EUR/m2 – 15 gadu 
laikā jāatmaksā aizdevums, 
tam ir piekrituši mājā esošo 
dzīvokļu īpašnieki ar kopējo 
lēmumu. Aizdevuma līguma 
summa 193 076, 23 EUR – 
finansētājs ALTUM, - informē 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
loceklis Mārtiņš Kaļva.

Anda Podziņa,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālavas ielas 
remontdarbi
 Maijā Alūksnē sākti 
būvdarbi Tālavas ielā, 
ūdenssaimniecības izbūves 
darbiem – 2. kārta.
Plānots, ka šogad Tālavas 
ielas posmā no pilsētas 
robežas līdz nobrauktuvei uz 
īpašumu Tālavas iela 13, tiks 
izbūvēti ūdenssaimniecības 
inženiertīkli – ūdensvads 
un kanalizācija. Satiksmes 
drošībai objektā uzstādīti luk-
sofori. Aicinām autovadītājus 
būt saprotošiem.
 Darbus veic SIA “SANART”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Roadlat”.
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Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā jūnijā
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”.
• Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”.
• Privātkolekcionāra izstāde “19. 
gs. muižkunga guļamistaba”. 
• “Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.
•V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”.
• “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 

Pasākumi
21. jūnijā 04.00 Alūksnes ezera 
krastā peldvietā “Vējiņš” vasaras 
saulgriežu saules sagaidīšanas 
pasākums “Sauksim sauli”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-30.06. “Latvijas dabas 
bagātības” (abonementā);
01.-30.06. “Visa laba Jāņu 
zāle! Dabas līdzekļi veselībai un 
skaistumam” (lasītavā);
01.-30.06. “Jūnijs – rozā grāmatu 
mēnesis” (bērnu literatūras 
nodaļā);
01.-30.06. “Nāc! Lasi! Vērtē! 
Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija - 2022” (bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.-17.06. Mākslinieces Ineses 
Sedlenieces izstāde “Skices. 
Modes zīmējums”.
02.06.2022. plkst. 10.00 Skaļās 
lasīšanas sacensības reģionālais 
fināls.
07.06.2022. plkst. 10.00 un 
plkst. 11.00 Tikšanās ar bērnu 
grāmatu autori Eviju Gulbi 
(pirmsskolas vecuma bērniem 
- VKKF projekta “Rakstnieks 
+ grāmata + lasītājs = 
lasītprieks-2” ietvaros).
01.-22.06. Sintijas Griškas 
pašdarināto rotaļlietu izstāde 
“Minces un draugi” (bērnu 
literatūras nodaļā).
16.06. plkst. 17.00 Ciklā “Savējie 
iedvesmo!” saruna ar ilzenieti, 
ūdens motosportistu un Alūksnes 
ūdens motosporta vēstures 
pētnieku Gintu Rozenbergu.
27.06. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)
Literatūras apskati “Vēsturisko 
grāmatu sērija “Mēs. Latvija, XX 
gadsimts”, “Sērija par latviešu 
rakstniekiem “Es esmu…””, 
“Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 
- 100. Ceļojums literāro pasaku 
zemē” (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);

Alsviķu pagastā
4. jūnijā 22.00 Alsviķu 
brīvdabas estrādē Vasarsvētku 
zaļumballe ar grupu “ROLISE”. 
Darbosies kafejnīca – bārs “Cita 
opera”. Ieeja: 3,00 EUR.
No 17. jūnija līdz 
30. septembrim Alsviķu kultūras 
nama mazajā zālē apskatāma 
Elitas Agitas Janikas dažādu 
rokdarbu izstāde.
18. jūnijā 13.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās – jubilāru sveikšana.
18. jūnijā 14.00 Alsviķu 
brīvdabas estrādē Alūksnes 
novada senioru satikšanās 

svētki “Saulgriežos spēku rast”. 
Programmā: svētku atklāšana, 
novada senioru tautas mākslas 
kolektīvu koncerts “Nav vairs tālu 
Jāņu diena”. Pulksten 15.30-
16.30 radošās darbnīcas, lustes 
un rituāli Līgo svētku noskaņās, 
17.00-19.30 lustīga izklaidējoša 
koncertprogramma un danči 
ansambļa “Ziņģes brāļi” (Bauska) 
izpildījumā. Ieeja: bezmaksas.
No 20. jūnija līdz 30. 
augustam Alsviķu pagasta 
teritorijā digitālā spēle 
“Apceļosim Alsviķu muižas!”. 
Sīkāka informācija pa tālruni 
28330421.
2., 9., 16., 30. jūnijā 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos 
datorapmācības senioriem.
8., 15., 22., 29. jūnijā 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Es laikam netikšu 
debesīs, pārāk esmu iepēdojies 
zemes ceļos. Tie velk un 
pieprasa, un man liekas, ka 
tieši mani. Un pilsētā ir tik 
garlaicīgi… Bet laukos dzīvo vēl 
cilvēki” -  rakstniekiem Laimonim 
Puram – 100,  Rimantam 
Ziedonim – 60,  aktierim Jurim 
Strengam – 85; tematiskās 
izstādes: Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena, “Jānīts 
brauca katru gadu, Atved zāļu 
vezumiņu. Še saujiņa, te saujiņa, 
Lai zied visa pasaulīte” - Vasaras 
Saulgrieži.

Annas pagastā
14. jūnijā Ezeriņu kapos 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.
Annas bibliotēkā izstāde “Dzīve 
– burve paša acīm, bet māksla – 
burvība arī citu acīm” /R. Šterns/, 
novadniekiem māksliniekam 
Konrādam Ķikutam – 120 un 
gleznotājai, keramiķei Elzai 
Alsbergai – 110; tematiskā 
izstāde “Kad tuvojas Līgo un Jāņi 
– ieskaties pašās latviskākajās 
tradīcijās”.

Ilzenes pagastā
23. jūnijā 12.00 Ilzenē 
tradicionālais velobrauciens 
“Līkloči papardēs”. Sīkāka 
informācija “Līkloči papardēs” 
Facebook lapā. 

Jaunalūksnes pagastā
11. jūnijā 11.00 Kolberģa 
Tautas nama pagalmā
piepūšamās atrakcijas bērniem. 
Ieeja bez maksas.
11. jūnijā 11.00 Kolberģa 
Tautas nama zālē lielformāta 
ziedu izgatavošana. Pieteikšanās 
obligāta līdz 5. jūnijam (rakstot 
vai zvanot pa tālruni 25524885). 
Dalības maksa 29,00 EUR 
(maksā iekļauti visi materiāli un 
samaksa pasniedzējai).
11. jūnijā 22.00 Bejas estrādē 
“Dainas” balle kopā ar duetu 
Gunārs un Zane “Deju virpulī”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
15. jūnijā 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
pasākums “Zeme zied un mēs 
ejam pa Saules taku…”.
30. jūnijā 10.00 Kolberģa 
Tautas nama zālē Jaunalūksnes 
senioru interešu grupas 
pasākums kopā ar Mārkalnes 
senioru kopu. Ciemosies sieviešu 
apvienība “Lavandas” no 
Lubānas.
Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: “Purs 
un viņa pilskalns”/ rakstniekam 

Laimonim Puram – 100, “Vasaras 
saulgriežu rītausmas gaismā, 
Ziedošu jāņzāļu pļavas malā, 
Pasmelties spēku mums ļauts”.
Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”; 
“Jaunalūksnes pagasts pēckara 
periodā (1945.-1988.)”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
gada līdz 1953. gadam”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs.”; 
digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”; 
Dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunannas pagastā
2. jūnijā 17.30-20.00 
(reģistrēšanās no 17.00) 
Jaunannas Tautas namā 
Jaunannas iedzīvotāju FORUMS.
5. jūnijā 15.00 Jaunannas 
Tautas nama Mazajā zālē 
Svētdienas pēcpusdiena, 
izzinot neirografikas metodi. 
(Informācijai zvanīt pa tālruni 
29495371).
14. jūnijā 10.00 Jaunannas 
Tautas namā “Radošā mākslas 
stunda” Kalncempju, Annas un 
Jaunannas senioriem, projekta 
“Par ziediem un taureņiem 
sniegā” ietvaros.
23. jūnijā 19.00 no veikala 
“Gustiņš” stāvlaukuma 
Jaunannas pagasta Līgu un Jāņu 
sumināšana “No sētiņas sētiņā”.
23. jūnijā 23.00 Jaunannas 
Zaķu salas estrādē Līgo nakts 
zaļumballe ar Aigaru Kaupužu. 
Ieeja: 5,00 EUR.
28.-29. jūnijā Jaunannas 
Zaķu salā “Saliedējošais 
DIVDIENIS” jauniešu kluba 
“Tikšķis” 10 gadu jubilejā, 
Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projekta “10 no 10” 
ietvaros. (Sīkāka informācija pa 
tālruni 29495371).
Līdz 9. jūnijam Jaunannas 
Tautas nama Mazajā zālē 
aplūkojama Elitas Agitas Janikas 
rokdarbu izstāde.
Jaunannas bibliotēkā
izstādes: “Gribam dzīvot zaļāk!” 
- Pasaules vides dienai veltīta 
izstāde; “Melnā kaķa bruņinieks” 
– karikatūristam Gunāram 
Bērziņam 95.

Jaunlaicenes pagastā
21. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes 
estrādē Jāņu ielīgošanas 
pasākums “Kā negulēt Jāņu 
nakti”.
Jaunlaicenes muižas muzejā
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” (https://www.
jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas) 
– par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām, 
par tām piederošajiem zemnieku 

ciemiem, mājām un lopu 
muižām;
Izglītojošas nodarbības 
dažādu vecumu un interešu 
grupām: izglītojošo nodarbību 
aprakstus skatīt https://www.
jaunlaicenesmuzejs.lv/lv/lapa/6/
izglitojosais-darbs.
Kalncempju pagastā
No 10. maija līdz 25. jūnijam 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Beļavas 
tautas nama mākslas studijas 
“Krāsu prieks” izstāde “Kurš 
kuram draugs”.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izzinošas 
ekskursijas un ekspozīciju 
“Vidzemes lauku sēta” un 
“Kalncempju vēstures lappuses” 
apskati, info: www.atesmuzejs.lv.
14. jūnijā 10.00 Jaunannas 
Tautas namā “Radošā mākslas 
stunda”  Kalncempju, Annas un 
Jaunannas senioriem, projekta 
“Par ziediem un taureņiem 
sniegā” ietvaros. Kalncempju 
senioriem pieteikties braukšanai 
pagasta pārvaldē līdz 13. 
jūnijam.

Liepnas pagastā
24. jūnijā 21.00 Liepnas 
brīvdabas estrādē 
“Saidupīte” Jāņu dienas balle 
kopā ar muzikantu no Cesvaines.
Atcerēsimies un iedegsim svecīti 
piemiņai 14. jūnijā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā 
un 22. jūnijā Varoņu piemiņas 
dienā (Sprinduļkalna kapsētā 
uzstādīts piemiņas akmens 
Ašusila kaujā kritušajiem 
nacionālajiem partizāniem).
Liepnas pagasta bibliotēkā 
tematiskā izstāde “Ņem spēku 
no jāņuzālēm, Ko tās tev šovakar 
sniedz!” (20.-30.06.); literatūras 
izstāde “Iepazīsti grāmatu 
pasauli! Rodi prieku lasot!  
Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija 
2022” (6.06.-30.06.).

Malienas pagastā
4. jūnijā 19.00 Malienas 
tautas namā amatierteātra 
“Pakāpiens” pirmizrāde “Šurpu, 
turpu”. Pulksten 21.00 balle 
kopā ar Zinti Krakopu. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 25660081. 
Ieeja: 4,00 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “14. jūnijs Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena”, 
“Nāc nākdama, Jāņu diena”, 
“Jubilārs - Ērmaņu muižas 
saimnieks, komponists - Uģis 
Prauliņš”.

Mālupes pagastā
11. jūnijā 12.00 Mālupes 
Saieta namā rokdarbnieku 
saiets Mālupē. Lūgums 
rokdarbniekiem un visiem 
interesentiem savu dalību 
pieteikt līdz 6. jūnijam pa tālruni 
26585594 (Iveta Zvejniece) vai 
nosūtot ziņu uz elektroniskā 
pasta adresi: sn.malupe@
aluksne.lv.
No 15. līdz 21. jūnijam 
Mālupes Saieta namā radošā 
darbnīca “Zāļu paklāja aušana”. 
Būs iespēja uzzināt, kuras zāles ir 
piemērotākās un aromātiskākas, 
kā arī izmēģināt noaust savu 
zāļu paklājiņu.  Lūgums dalību 
pieteikt pa tālruni 26585594 
(Iveta Zvejniece), lai saskaņotu 
laiku.
No 15. jūnija Mālupes Saieta 
namā izstāde “Dvielis - jaunu 
meitu pūra daļa”.
22. jūnijā 19.00 Mālupes 
brīvdabas estrādē ielīgosim 

Jāņu dienu.
23. jūnijā līgodami apciemosim 
Mālupes pagasta Līgas un Jāņus.

Mārkalnes pagastā
10. jūnijā 21.00 brīvdabas 
estrādes “Lakstīgalas” 
ieskandināšana ar Mārkalnes un 
Liepnas pagasta pašdarbniekiem. 
Ieeja: bez maksas.
10. jūnijā 22.00 brīvdabas 
estrādē “Lakstīgalas” balle ar 
mūziķi Ainaru Lipski. Ieeja: 3,00 
EUR.
29. jūnijā 19.00 brīvdabas 
estrādē “Lakstīgalas” viesosies 
Stradu pagasta amatierteātris 
“Viesistaba” ar Baibas Jukņēvičas 
sadzīvisku lugu 3 cēlienos 
“Par diviem zaķiem un pelēm 
uz galda”. Režisore Tatjana 
Ābeltiņa. Ieeja: 3,00 EUR.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde “Visas labas 
Jāņu zāles”.

Zeltiņu pagastā
Jūnija jubilāru dāvanas - 
17. jūnijā Zeltiņu estrādē  
kopā ar Anitu Bukovsku  pīsim 
skaisto  svētku vainagu, kurā 
būs visa labā Jāņu zāle. 18. 
jūnijā baudīsim kulināres un 
rokdarbnieces  Haritas Dzenes 
gatavotos pīrādziņus un sieru pie 
galda, kas klāts ar viņas rokām 
darinātu galdsegu. 
18. jūnijā organizējam kopīgu 
braucienu uz Līgo svētku 
ieskaņas pasākumu Alsviķu 
estrādē. Papildu info un 
pieteikšanās līdz 13. jūnijam, 
zvanot pa tālruni 29492284 
Gunitai.
22. jūnijā skrējiena “Mizojam, 
ka prieks” 2. posms “Alpu 
pļavas”. Reģistrēšanās no 19.30 
līdz 20.30, no 20.30 līdz 21.00 
sacensību atklāšana un starta 
vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts pulksten 
21.00 Andreja Caukas 
nekustamajā īpašumā “Alpi”.
24. jūnijā no 19.00 līdz 21.30 
Zeltiņu estrādē pie svētku 
ugunskura Burbuļu ballīte ar 
zemenēm  mazajiem Jāņa 
bērniem. Ieeja: brīva.
24. jūnijā 22.00 Zeltiņu 
estrādē zaļumballe kopā ar 
DJ ALEKSANDER LUSTIX - laba 
mūzika labam noskaņojumam. 
Ieeja: 3,50 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Izdzīvot, lai dzīvot” 
(1941. gada 14. jūnija notikumu 
piemiņai), “Trejdeviņām puķēm 
pinu Jāņu dienas vainadziņu”, 
“Lasītprieks vasarai” (Bērnu žūrija 
2022).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”. 
Līdz 18. jūnijam skatāma tērpu 
un foto izstāde “Mode un stils 
Zeltiņos” (V. Balodes darbi).

Ziemera pagastā
22. jūnijā 22.00 pie 
Māriņkalna tautas nama
ielīgošanas pasākums 
“Māriņkalns Jāņu nakts krāsās”. 
Par dziesmām un dejām gādās 
folkloras kopa “Ziemeri”. 
Pasākuma otrajā daļā brīvdabas 
kino demonstrēs neatņemamu 
Līgo svētku sastāvdaļu, filmu 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




