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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Aicinām novada ļaudis vienoties kopīgās
Lāčplēša dienas svinībās Alūksnē
Vēlas veidot ciešākas sabiedrības un armijas Lāčplēša dienas svinību tradīcijas
Lāčplēša diena
neatkarīgas Latvijas valsts
tapšanas vēsturē ir viena
no nozīmīgākajām
dienām. Tādēļ šogad
11. novembrī, svinot
Lāčplēša dienu, aicinām
visa novada ļaudis būt
vienotiem un pulcēties
svinību pasākumos Alūksnē.
Plānots, ka vakara norišu
laikā Alūksne būs viena no
vietām Latvijā, no kurām
pieslēgšanos tiešajam
ēteram LTV 1. kanālā
organizēs Latvijas
Televīzija. Pasākumu laikā
būs satiksmes ierobežojumi.
- Alūksnes un tās iedzīvotāju
ikdiena gan Latvijas pirmās
brīvvalsts laikā ir bijusi un arī
šobrīd turpina būt cieši saistīta
ar Latvijas armiju, tādēļ Alūksnes
novada pašvaldības vārdā aicinu
novada iedzīvotājus – skolu
kolektīvus, ģimenes, organizāciju
un uzņēmumu kolektīvus
kopā ar ģimenēm apmeklēt
šos Latvijas armijai un Brīvības
cīņu atceres 99. gadskārtai
nozīmīgos svētku pasākumus,
lai apliecinātu cieņu
vēsturiskajiem notikumiem
un tiem bruņoto spēku
karavīriem, kas mūsdienās
kalpo Latvijas armijā un
Zemessardzes rindās, piedalīties svētku
pasākumos aicina Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis.

Lāčplēša diena - tie
ir svētki ikvienam
Ik gadu, kopš Lāčplēša
dienas svinību atjaunošanas,
Alūksnē
šo svētku organizēšana notiek
ciešā sadarbībā ar Nacionālo
bruņoto spēku Kājnieku skolu
un Zemessardzes 31. kājnieku
bataljonu – divām vienībām,
kas atrodas Alūksnes novada
teritorijā. Abu vienību karavīri
piedalīsies Lāčplēša dienas
pasākumos arī šogad, turklāt
svētku norisēs viņiem
pievienosies arī viņu ģimenes.
- Lāčplēša dienā mēs visi
pieminam Latvijas aizstāvjus,
kuriem pateicoties, mums ir
sava valsts un valoda. Aicinu
katru Alūksnes iedzīvotāju
piedalīties šajos svētkos un
atcerēties, ka Latvijas armija
un Latvijas sabiedrība ir
nedalāma komponente
Latvijas valsts drošībā, - uzsver
Zemessardzes 31. Kājnieku
bataljona komandieris,
alūksnietis pulkvežleitnants
Jānis Ritenis.
Viņa aicinājumam pievienojas
arī Nacionālo Bruņoto spēku
Kājnieku skolas komandieris,

Alūksnes novada pašvaldība, Kājnieku skola un Zemessardzes bataljons aicina iedzīvotājus piedalīties
Lāčplēša dienas pasākumos
alūksnietis majors Oļegs
Dubovs. Viņa vadītā armijas
vienība turpina 7. Siguldas
Kājnieku pulka, kam nākamā
gada 20. jūnijā svinēs
100. gadskārtu, tradīcijas.
- 11. novembris ir lielākie
svētki Alūksnei, jo šeit dislocētais
7. Siguldas Kājnieku pulks arī
piedalījās Latvijas Brīvības
cīņās. Tādēļ šie ir svētki ne
tikai armijai, tie ir svētki visai
Alūksnei un novadam, ikvienam
iedzīvotājam. Aicinu novada
iedzīvotājus būt šajos svētkos
kopā ar mums, parādīt, ka esam
vienots spēks, un kopā varam
svinēt Lāčplēša dienu, saka O. Dubovs.

Būs militārās tehnikas
un ieroču izstāde
Lāčplēša dienas svinības
11. novembrī Alūksnē sāksies
jau dienā, kad no pulksten 11.00
līdz 14.00 stāvlaukumā
Ojāra Vācieša ielā būs
skatāma militārās tehnikas un
ieroču parāde. Alūksniešiem
būs iespēja klātienē aplūkot
tādas armijas tehnikas
vienības kā lielgabals, mīnmetējs, smagās
transportvienības, piedalīsies
arī sabiedroto valstu karavīri ar
ieročiem.
Dienas vidū, kā tas ierasts jau
tradicionāli, Alūksnes novada
pašvaldības, Kājnieku skolas
un Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona karavīri, novada
jaunsargi, kā arī skolu pārstāvji
noliks ziedus pie Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru kapiem
Alūksnes Lielajos kapos, bet pēc

tam vienosies piemiņas brīdī
Garnizona kapos.

Iedegsim sveces vides
objektā Lielā Ezera ielā
Pieminot Latvijas Brīvības
cīnītājus, pēcpusdienā Alūksnes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
aicinām iedzīvotājus piedalīties
piemiņas dievkalpojumā.
Viena no Lāčplēša dienas
tradīcijām ir pieminēt Latvijas
Brīvības cīņās kritušos,
iededzot svecīti māju logos.
Šogad Lāčplēša dienas svinībās
no pulksten 16.00 aicinām
ikvienu nest svecītes un aizdegt
tās pie jaunā, šovasar atklātā
vides objekta “Alūksne –
Latvijas virsotne” skvērā Lielā
Ezera ielā.
Pēc piemiņas dievkalpojuma
un svecīšu aizdegšanas vides
objektā, aicinām iedzīvotājus
vēl nesteigties mājās, bet
pievienoties lāpu gājienam.
Karavīri pēc piemiņas
dievkalpojuma lāpu gājienu
sāks pa Pils ielu, tad gājiens
pagriezīsies pa Lielā Ezera ielu
līdz krustojumam ar Tirgotāju
ielu, kur tas apgriezīsies atkal
virzienā uz Pils ielu un pie vides
objekta gājienam varēs
pievienoties iedzīvotāji. Tālāk
gājiens turpināsies līdz Jaunajai
pilij, kur notiks Lāčplēša dienai
veltīts svinīgais pasākums.

Aicinām kopīgā
lāpu gājienā
Svētku pasākumu pie pils vadīs
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas jaunieši, klātesošos
uzrunās Alūksnes novada domes

priekšsēdētājs Arturs Dukulis,
muzicēs Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris
un Ineses Krūmiņas dziedošie
jaunieši. Pils balkonos svinīgajā
sardzē ar lāpām būs Alūksnes
novada jaunsargi. Pretim pilij būs
izvietota kontūra, kurā iedzīvotāji
varēs nolikt savas svecītes.
Pēc svētku pasākuma aicinām
skolu kolektīvus, ģimenes, ikvienu iedzīvotāju kopā ar armijas
karavīriem turpināt kopīgo lāpu
gājienu no Jaunās pils pa Pils
ielu līdz pat 7. Siguldas Kājnieku
pulka piemineklim, kur notiks
svētbrīdis, pieminot Brīvības cīņās
kritušos 7. Siguldas Kājnieku
pulka karavīrus. Arī pieminekļa
kalna pakājē būs izveidota
speciāla kontūra, kurā svētbrīža
apmeklētāji varēs nolikt aizdegtas svecītes. Pasākumā pie
7. Siguldas Kājnieku pulka
pieminekļa Lāčplēša dienā
svinīgo solījumu dos Alūksnes
novada jaunsargi.
Lūdzam ikvienu svētku
dalībnieku parūpēties par
siltu, laikapstākļiem piemērotu
apģērbu un apaviem, lai varētu
netraucēti baudīt Lāčplēša
dienas norises. Ja tomēr svētku
pasākumos kāda iemesla dēļ
nevarat piedalīties, tad aicinām
11. novembra vakarā savu
mājokļu logos, ievērojot
ugunsdrošību, aizdegt svecītes –
par Latvijas Brīvības cīnītājiem,
par mūsu Latviju!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lāčplēša
dienas norises
11. novembrī
Alūksnē
11.00-14.00 Militārās
tehnikas un ieroču parāde
stāvlaukumā Ojāra Vācieša
ielā
14.00 Ziedu nolikšana pie
Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru kapiem Alūksnes
Lielajos kapos
14.30 Piemiņas brīdis
Garnizona kapos
15.30-16.20 Piemiņas
Dievkalpojums Alūksnes
ev. lut. baznīcā
16.00 Svecīšu izvietošana
vides objektā “Alūksne Latvijas
virsotnē” Lielā Ezera ielā
16.30 Skolu jaunatnes un
iedzīvotāju stāšanās lāpu
gājienam pie vides objekta
Lielā Ezera ielā
16.20-16.40 Kājnieku skolas
un Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona karavīru, Alūksnes
novada jaunsargu stāšanās
lāpu gājienam uz Pils ielas pie
baznīcas
16.40 Kājnieku skolas un
Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona karavīri, Alūksnes
novada jaunsargi uzsāk lāpu
gājienu no Bībeles muzeja
(gājiena maršruts: Pils iela –
Lielā Ezera iela līdz krustojumam ar Tirgotāju ielu – Lielā
Ezera iela Pils ielas virzienā –
Pils iela līdz Alūksnes Jaunajai
pilij)
16.50 Lāpu gājienam uz
Jauno pili Lielā Ezera ielā
pievienojas skolu jaunatne
un iedzīvotāji
17.00 Svētku un piemiņas
mirklis pie Alūksnes Jaunās
pils
~17.40 Lāpu gājiens uz
7. Siguldas kājnieku pulka
pieminekli
~18.10 Svētbrīdis pie
7. Siguldas Kājnieku pulka
pieminekļa

Valsts svētkos
aicina uz Alūksnes
Bānīša stacijas
ekspozīciju
18. novembrī Alūksnes
Bānīša stacijas ekspozīcija
par godu Valsts svētkiem būs
aplūkojama ar 50% atlaidi
no ieejas maksas.
Valsts svētku dienā ekspozīcijas darba laiks būs tāpat kā
ierasts – no pulksten 10.00 līdz
17.00.
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Mainās
Tūrisma
informācijas
centra darba
laiks
No 1. novembra
mainīsies Alūksnes Tūrisma
informācijas centra darba
laiks. Turpmāk tas būs:
pirmdiena - piektdiena:
09.00-17.00,
sestdiena: 10.00-15.00,
svētdiena: brīvdiena.
Alūksnes skatu
tornis no 1. novembra
apmeklētājiem būs slēgts.
Grupām, iepriekš sazinoties
pa tālruni 25442335, tas
iespēju robežās būs pieejams.
Savukārt Alūksnes Bānīša
stacijas ekspozīcija no
1. novembra strādās pēc
šāda grafika:
pirmdiena: brīvdiena,
otrdiena - svētdiena:
10.00-17.00.

Ūdenssaimniecību
Malienā un Liepnā
apsaimniekos
“Rūpe”
No 2018. gada
1. novembra SIA
„Rūpe” pārņems
ūdenssaimniecības
apsaimniekošanu
Malienas un Liepnas
pagastos Alūksnes
novadā.
SIA “Rūpe” klienti
aicināti ierasties uz
līgumu slēgšanu:
6. novembrī plkst. 9.30
Malienas pagasta tautas
namā;
7. novembrī plkst. 10.00
Liepnas pagasta pārvaldē;
14. novembrī plkst.14.00
Malienas tautas namā;
15. novembrī plkst.14.00
Liepnas pagasta
pārvaldē.
Samaksa par ūdens un
kanalizācijas pakalpojumiem
pēc ūdenssaimniecības
pārņemšanas būs pēc
vienota tarifa visā Alūksnes
novadā: ūdens –
1,29 EUR, kanalizācija –
1,72 EUR (tarifs norādīts
ar pievienotās vērtības
nodokli).
SIA “Rūpe” informācija

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
7. novembrī 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
12. novembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde
15. novembrī 10.00
Domes sēde
22. novembrī 10.00

Domes 25. oktobra sēdē

Alūksnes novada domes
25. oktobra sēdē piedalījās
12 deputāti un izskatīja
23 darba kārtības
jautājumus.

Dome nolēma:
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā
esošu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz zemes starpgabala
atsavināšanas ierosinātājs, un
pēc atsavināšanas pabeigšanas
tos ieskaitīt ierosinātāja zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā, bet, ja zemesgabals
tiek atsavināts citām personām,
atmaksāt izdevumus ierosinātājam. Nodot atsavināšanai minēto
pašvaldības īpašumu, pārdodot
to atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. Uzdot nosacītās
cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma “Krūmpapardes”, Veclaicenes
pagastā, sastāvā esošu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz zemes starpgabala
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas, tos ieskaitīt ierosinātāja
zemes pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām
personām, atmaksāt izdevumus
ierosinātājam. Nodot atsavināšanai minēto īpašumu, pārdodot to
atklātā izsolē noteiktam personu
lokam pievienošanai pierobežas
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu
veikt pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma “Retāji”, Jaunalūksnes pagastā, sastāvā esošu apbūvētu,
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas, tos ieskaitīt
zemes pirkuma līgumā noteiktās

cenas samaksā. Nodot atsavināšanai minēto pašvaldības
īpašumu, pārdodot to par brīvu
cenu uz zemesgabala esošu,
zemesgrāmatā ierakstītu būvju
īpašniekam. Uzdot nosacītās
cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;

- reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Ievlejas”, Veclaicenes
pagastā, sastāvā esošu neapbūvētu, pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību, par kuru Veclaicenes pagasta pārvalde noslēgusi zemes nomas līgumu ar
bijušo zemes lietotāju. Piekrist,
ka atsavināšanas izdevumus sedz
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas tos ieskaitīt zemes pirkuma
līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai minēto
pašvaldības īpašumu, pārdodot
par brīvu cenu bijušajam zemes
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Dzērvju
ielā 4, Alūksnē. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Nosacītās cenas noteikšanu un
izsoles organizēšanu uzdot veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- izsniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajonam
bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts – grants un
smilts ieguvei smilts – grants un
smilts atradnes „Zāgadi” iecirknī “Zāgadi”, Alsviķu un Zeltiņu
pagastā;
- nodot dzīvojamās ēkas Pilsētas
bulvārī 5, Alūksnē, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES NAMI”;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2018 „Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”;
- apstiprināt veselības aprūpes

pakalpojumu maksu Alsviķu pagasta Alsviķu feldšeru-vecmāšu
punktā, Alsviķu pagasta Strautiņu
feldšeru-vecmāšu punktā, Annas
feldšeru-vecmāšu punktā, Ilzenes
feldšeru punktā, Bejas feldšeruvecmāšu punktā, Kalncempju
feldšeru-vecmāšu punktā, Mālupes feldšerpunktā, Mārkalnes
feldšeru punktā, Pededzes lauku
ambulancē. Lēmums stāsies
spēkā 1. novembrī;
- apstiprināt Alūksnes pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu kompensāciju SIA
“Rūpe” labā par laika periodu no
2017. gada 1. oktobra līdz
2018. gada 30. septembrim
2 899,64 EUR apmērā;
- piešķirt finansējumu 4100 EUR
Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumu autobusa “Mercedes
Benz INTOURO E” remontam un
uzturēšanai;
- piešķirt papildu finansējumu
20 529 EUR Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas,
pamata, vispārējās, interešu un
profesionālās ievirzes iestāžu administrācijas un pedagogu darba
samaksas un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
palielinājumam 2018. gadam;
- piešķirt finansējumu
6 325 EUR nekustamā īpašuma
Uzvaras ielā 1, Alūksnē, siltumapgādes nodrošināšanai 2018.
gadā;
- ar 1. novembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes
28.12.2017. lēmumā Nr. 476
„Par amata vietām un atlīdzību
Alūksnes novada pašvaldībā”,
Liepnas vidusskolai nakts aukļa
amatam nosakot summēto darba
laiku un pašvaldības aģentūrai
“SPODRA” 2018./2019. gada
apkures sezonai izveidojot jaunu
amata vienību – kurinātājs darbam pašvaldības iegādātajā ēkā
Uzvaras ielā 1. Lēmuma projektā
paredzētās izmaiņas, kas saistītas
ar Sociālo lietu pārvaldes, sociālās aprūpes centra “Alūksne” un
sociālās aprūpes centra “Pīlādži”
amata vietām, pēc diskusijām
deputāti neapstiprināja un nolēma novirzīt izskatīšanai Sociālo,

31.10.2018.

izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdē;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par
Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam””;
- atzīt par nepieciešamiem
izdevumus fasādes atjaunošanai,
kas ieguldāmi Alūksnes novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā proporcionāli
kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas Pils
ielā 60, Alūksnē. Piešķirt līdzfinansējumu SIA “Alūksnes nami”
fasādes atjaunošanai
1 959,68 EUR;
- piešķirt finansējumu 4500 EUR
Alūksnes Tūrisma informācijas
centram Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai. Plānots
iegādāties 40 saliekamos krēslus,
lai ekspozīcijā varētu nodrošināt
grupu nodarbību norisi;
- izdalīt no atsavināšanas
procesā iegūtajiem līdzekļiem
finansējumu 30 221 EUR
Ziemeru pamatskolai apkures
katlu iegādei un uzstādīšanai;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē
ERAF projekta “Alūksnes pilsētas
rūpnieciskās apbūves teritorijas
attīstības 2. kārta” īstenošanai
līdz 2 077 338,92 EUR apmērā
ar tā izņemšanu vidējā termiņā,
ar aizņēmuma pamatsummas
atmaksas termiņu no 2020. gada
marta līdz 2042. gada
decembrim, aizņēmumu garantējot ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Ar domes pieņemtajiem
lēmumiem pilnībā var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Par Alūksnes novada domes
darbu/Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pretendēs uz Eiropas finansējumu
meliorācijas sistēmu atjaunošanai
Alūksnes novada pašvaldība
plāno piedalīties Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projektu
konkursā, lai pretendētu uz
finansējumu meliorācijas
sistēmu pārbūvei un
atjaunošanai, tādējādi
vairākās vietās novadā
novēršot problēmas, ko
aizaugušie novadgrāvji
rada pašvaldības ceļu
infrastruktūrai.
- Plānojot piedalīties
projektu konkursā, visas pagastu
pārvaldes apsekoja savas

teritorijas un identificēja
novadgrāvjus, kas rada
problēmas pašvaldības
autoceļiem. Pēc tam pašvaldība
piesaistīja meliorācijas jomā
sertificētu speciālistu, kurš šos
novadgrāvjus apsekoja dabā un
deva savus atzinumus. Saskaņā
ar speciālista atzinumiem
šie novadgrāvji sarindoti pēc
kritērijiem – kur ir kritiskākā
situācija un kur meliorācijas
sistēmu atjaunošana sniegs
lielāku efektu plašākai teritorijai,
- skaidro pašvaldības Nekustamo
īpašumu nodaļas vadītājs Ingus
Berkulis.

Pēc šiem kritērijiem no sākotnēji
visos pagastos identificētiem
problemātiskiem novadgrāvjiem
uz finansējuma saņemšanu
pretendēs Annas, Kalncempju,
Malienas, Alsviķu, Ilzenes,
Zeltiņu, Mārkalnes, Pededzes,
Ziemera un Veclaicenes pagastu
pārvaldes.
Domes 25. oktobra
sēdē deputāti pieņēma
lēmumu minētajos pagastos identificētajiem
problemātiskajiem
novadgrāvjiem piešķirt
pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas

sistēmas statusu.
Pēc statusa piešķiršanas
novadgrāvjiem katra pagasta
pārvalde turpinās darbu, lai
gatavotu projektu pieteikumus
un pretendētu uz finansējuma
saņemšanu.
Jāpiebilst, ka minētā Eiropas Savienības finansējuma
saņemšanai meliorācijas sistēmu
atjaunošanai savos īpašumos var
pieteikties arī zemnieki.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri.
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Valsts svētkos pasniegs piecas “Sudraba zīles”
Šogad Latvijas valstij
aprit simtā gadadiena.
Alūksnes novadā šos svētkus
svinēsim plaši. Alūksnē
18. novembrī būs vairāki
simtgadei veltīti pasākumi,
tādēļ aicinām ikvienu
novada iedzīvotāju piedalīties
svētku aktivitātēs un visiem
kopā svinēt mūsu valsts
dzimšanas dienu.
Latvijas simtgades svētku
svinības 18. novembrī Alūksnē
sāksies jau pulksten 13.00 ar
ekumēnisku dievkalpojumu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Pulksten 14.30 Alūksnes Kultūras
centrā ikvienu aicinām uz valsts
jubilejas pasākumu “Es esmu Latvija”, ko ar muzikālo sniegumu
kuplinās leģendārais ansamblis “Menuets”. Šajā pasākumā
Alūksnes novada pašvaldības
augstākais apbalvojums “Sudraba zīle” nonāks pie piecām
īpašām personām, kuru devums
novadā pamanīts un novērtēts.
Šogad nominācijā “Kultūra”
apbalvojumu saņems Alsviķu
Kultūras nama vadītāja, aktīva
dažādu sabiedrisku norišu
organizētāja un atbalstītāja
Marina Ramane par nerimstošu
enerģiju Alsviķu pagasta kultūras
norišu organizēšanā, nozīmīgu

devumu nozares attīstībā
Alūksnes novadā, nominācijā
„Medicīna” pašvaldības
augstākais apbalvojums mediķei,
daudzu Alūksnes novada
iedzīvotāju ģimenes ārstei
Ausmai Miningai par nozīmīgu
profesionālu devumu Alūksnes
novada iedzīvotāju veselības
aprūpē un medicīnas profesijas
prestiža celšanā. Nominācijā
„Sabiedrība” apbalvojums
piešķirts bijušajai skolotājai
un arvien aktīvai, līdzcilvēkus
mīlošai un vēsturiskos notikumus
cienošai alūksnietei Vizmai
Orlovskai par aktīvu un
pašaizliedzīgu sabiedrisko
darbību, sirdssiltumu un
atbalstu līdzcilvēkiem,
nominācijā “Izglītība” –
skolēnu ļoti mīlētai un cienītai
izcilai mūzikas pedagoģei,
Alūksnes pilsētas sākumskolas
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas skolotājai Inai Perevertailo par profesionalitāti
un inovatīvu pieeju Alūksnes
novada jauniešu muzikālajā
izglītībā. Nominācijā
“Tautsaimniecība”
apbalvojumam “Sudraba zīle”
ar Latvijas amatniecības
kameras maiznieka amata
meistara un vēl vairāk nekā
160 cilvēku parakstiem ieteikts

un apbalvojumu saņems
Alūksnes Maizes kombināta
kolektīvs - par ilggadīgu darbu
un noturīgu kvalitāti ražošanā,
saglabājot un attīstot maizes
cepšanas tradīciju Alūksnes
novadā.
Aicinām ikvienu apmeklēt
svinīgo valsts simtgades
pasākumu Alūksnē un sumināt
Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojuma “Sudraba zīle”
saņēmējus.
Alūksnes muzejs no pulksten
10.00 līdz 14.00 aicina bez
maksas apmeklēt muzeja
ekspozīcijas un izveidot savu
amuletu ar spēka zīmi.
Vakarā no pulksten 19.00
Alūksnes Kultūras centrā Tautas
lietišķās mākslas studija “Kalme”
kopā ar Alūksnes muzeju
aicina uz radošām darbnīcām
ar līdzdarbošanos, kurās varēs
apgūt cimdu rakstu veidošanu.
Būs arī skaistāko rakstaino
cimdu parāde un tirdziņš.
No pulksten 20.00 pie Alūksnes
Kultūras centra, bet sliktu
laika apstākļu gadījumā –
Kultūras centrā, ikvienu novada
iedzīvotāju aicinām uz tautas
sadziedāšanos “Latvietim tīk
dziedāt”, kad spēka dziesmas
Latvijai izdziedāsim kopā ar
novada mūziķiem un

Apmeklētāju pieņemšana novembrī
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30,
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
9. un 23. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

07.11.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Verners KALĒJS

23.11.2018.

15.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

20.11.2018.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2.stāvā

Maruta KAULIŅA

26.11.2018.

11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Līga LANGRATE

22.11.2018.

14.00-15.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

12.11.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Ainars MELDERS

22.11.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Druvis MUCENIEKS

15.11.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Laimonis SĪPOLS

12.11.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Askolds ZELMENIS

05.11.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ

20.11.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Jana ZILKALNE

06.11.2018.

11.00-12.00

Alsviķu pagasta pārvaldē

dziedošajiem tautas mākslas
kolektīviem.
Pēc tam, pulksten 21.00,
pie Alūksnes Kultūras centra
būsim visi kopā Latvijas valsts
simtās dzimšanas dienas
vakarā, dziedot mūsu valsts
himnu un sveicot Latviju ar
svētku uguņošanu.
Gaidot Latvijas valsts simto
dzimšanas dienu, Alūksnes un
Apes novada fonds un Alūksnes
novada pašvaldība aicina ikvienu
iesaistīties akcijā “Labestības
cimdi”. Ja vēlaties kādam dāvināt
dūraiņus, piedalieties akcijā un
aiznesiet cimdus līdz 15. novembrim uz Alūksnes un Apes
fondu, Dārza ielā 8A. Akcijā
dāvināto dūraiņu izloze notiks
sadziedāšanās koncerta laikā.
Arī tad, ja dūraiņus nedāvināt,
uz valsts svētku vakara
pasākumiem aicinām ikvienu
nakt, tērpjot rokas siltos
rakstainos dūraiņos.
Ieeja uz visiem valsts svētku
pasākumiem ir bez maksas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

3.
Latvijas 100.
dzimšanas dienas
svinības Alūksnē
18. novembrī
13.00 Alūksnes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā ekumēnisks
svētku Dievkalpojums
14.30 Alūksnes Kultūras centrā
Valsts jubilejas pasākums “Es
esmu Latvija”: Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma
“Sudraba zīle” pasniegšanas
ceremonija, leģendārās grupas
“Menuets” koncerts
19.00 Alūksnes Kultūras
centrā radošās darbnīcas ar
līdzdarbošanos, cimdu tirdziņš un
parāde kopā ar TLMS “Kalme”
un Alūksnes muzeju
20.00 pie Alūksnes Kultūras centra kopīga sadziedāšanās “Latvietim tīk dziedāt” ar Alūksnes
mūziķiem un amatierkolektīviem,
akcijas “Labestības cimdi” izloze
21.00 pie Alūksnes Kultūras
centra kopīga himnas
dziedāšana, svētku salūts
Ieeja uz visiem pasākumiem
bez maksas.
Aicinām uz vakara pasākumiem
ierasties rakstainos dūraiņos.
Ja vēlies kādam dāvināt
dūraiņus, piedalies akcijā
“Labestības cimdi” un aiznes tos
līdz 15. novembrim uz Alūksnes
un Apes fondu, Dārza ielā 8A.

Izsoles
Alūksnes novada pašvaldība izsolē pārdod gružu - lapu savācēju
HAFOG par brīvu cenu ar nosacīto vērtību 1480 EUR.
Gružu - lapu savācēja HAFOG atrašanās vieta - Pils ielā 1, Alūksnē,
Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruni 29159712 vai
e-pastu: spodra@aluksne.lv.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://aluksne.lv/index.php/
pasvaldiba/izsoles/
Personas, kuras vēlas iegādāties gružu - lapu savācēju HAFOG,
iesniedz pieteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā
“SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 19.11.2018.
plkst.16.00.
22.11.2018. plkst.16.00 Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā
tiks rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 50 EUR. Izsoles
nodrošinājuma apmērs 148 EUR. Nodrošinājums jāsamaksā līdz
19.11.2018. Nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu)
jāsamaksā 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.
Alūksnes novada pašvaldība izsolē pārdod bezšķiras zāģbaļķus:
1. Ozola bezšķiras zāģbaļķus 9,452 m3;
2. Liepas bezšķiras zāģbaļķus 13,350 m3;
3. Oša bezšķiras zāģbaļķus 2,370 m3;
ar kopējo nosacīto vērtību 1447,64 EUR bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Zāģbaļķu atrašanās vieta - Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā. Apskate piesakāma pa tālruni 29159712 vai
e-pastu: spodra@aluksne.lv.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/izsoles/
Personas, kuras vēlas iegādāties bezšķiras zāģbaļķus, iesniedz
pieteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža
ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 19.11.2018. plkst.16.00.
22.11.2018. plkst.14.00 Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā
tiks rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 50 EUR. Izsoles
nodrošinājuma apmērs 145 EUR. Nodrošinājums jāsamaksā līdz
19.11.2018. Nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu)
jāsamaksā 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.
Alūksnes novada pašvaldība izsolē pārdod zarus un ciršanas atliekas 810 m3 ar kopējo nosacīto vērtību 1458 EUR bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Zaru un ciršanas atlieku atrašanās vieta - Ošu ielā 5, Alūksnē,
Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruni 29159712 vai
e-pastu: spodra@aluksne.lv.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://aluksne.lv/index.php/
pasvaldiba/izsoles/
Personas, kuras vēlas iegādāties zarus un ciršanas atliekas, iesniedz
pieteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža
ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 19.11.2018. plkst.16.00.
22.11.2018. plkst.15.00 Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā
tiks rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 50 EUR. Izsoles
nodrošinājuma apmērs 145 EUR. Nodrošinājums jāsamaksā līdz
19.11.2018. Nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu)
jāsamaksā 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Veikti uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu
pārbūves sagatavošanās darbi
nepieciešama ielas un gar to
izvietojamo inženierkomunikāciju
būvniecībai. Līdz ar to
iedzīvotājiem, kas ielu sarkano līniju zonās ir iestādījuši
dzīvžogus vai kokus, izvietojuši
žogus vai kā citādi šo teritoriju
izmantojuši, jārēķinās, ka ielu
pārbūves gadījumā šo zonu var
nākties atbrīvot, lai izbūvētu objektu sabiedrības interesēs.
Pārējā nozīmīgākā pārbūves
darbu daļa notiks nākamgad.
Pārbūves laikā izbūvēs lietus
ūdens kanalizāciju, atjaunos
apgaismojumu un ierīkos to
vietās, kur tā pašlaik nav, tajā
skaitā brauktuves pāriešanas
vietās, lai nodrošinātu drošu un
ērtu pārvietošanos iedzīvotajiem
un stacijas apmeklētājiem.
Esošos gaismekļus nomainīs
uz energoefektīviem LED
gaismekļiem, ieklās jaunu ielas
segumu un izbūvēs ietves.

Būs stāvlaukums
Jāņkalna ielā
Plānotais stāvlaukums Jāņkalna ielas malā pie šaursliežu dzelzceļa stacijas šķūņa ēkas, ko varēs izmantot
gan iedzīvotāji, gan apkārtējo uzņēmumu klienti, gan Bānīša stacijas ekspozīcijas apmeklētāji
Alūksnē šoruden ir uzsākta
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā
projekta “Alūksnes pilsētas
rūpnieciskās apbūves
teritorijas attīstības 2. kārta”
īstenošana. Tā ietvaros tiek
izbūvēts ūdensvada
sacilpojums Merķeļa
industriālās ielas
zonai, kā arī veikti primārie
sagatavošanās darbi
ielu pārbūvei.
Šī projekta mērķis ir veicināt
otras lielākās Alūksnes
rūpnieciskās apbūves zonas attīstību. Ieguldījumi
infrastruktūrā dos iespēju
paplašināt uzņēmējdarbību projekta teritorijā, kurā komersanti
apliecinājuši 25 jaunu darba
vietu izveidošanu un finanšu
ieguldījumu uzņēmējdarbības
paplašināšanā ne mazāk kā
1,2 miljonu EUR apmērā.

Projekta ietvaros nozīmīgu
pārbūvi piedzīvos vairākas ielas
un to posmi. Saskaņā ar SIA
“Belss” izstrādāto būvprojektu
pārbūvēs Merķeļa ielu un
Uzvaras ielu visā to garumā,
kā arī Latgales ielas posmu no
Dārza ielas līdz krustojumam
ar Kanaviņu un Uzvaras ielām,
ietverot arī minēto krustojumu.
Savukārt pēc SIA “BM-projekts”
izstrādātā būvprojekta darbi ritēs
Jāņkalna ielā no krustojuma ar
Tālavas ielu un Brīvības ielā no
krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz
Merķeļa ielai. Ielu pārbūvi veic
SIA “8CBR” par līgumcenu
3 053 108,78 EUR. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS
Būvnieks”.
Šoruden, pateicoties labiem
laika apstākļiem, bija iespēja
paveikt pirmos ielu pārbūves
darbus projektā iekļauto
ielu malās, kā arī plānotajā

automašīnu pie dzelzceļa stacijas, kur tika noņemta augsnes
virskārta. Merķeļa ielā vēl šobrīd
turpinās lietusūdens kanalizācijas
sistēmas izbūve.
Ielu pārbūves mērķis ir radīt
gājējiem un auto satiksmei
drošu un arī vizuāli estētisku
ielas ainavu. Lai varētu pārbūvēt
ielas, vairākās vietās saskaņā
ar izstrādāto projektu ir nācies
nogriezt esošos krūmus un
kokus, kuri aug vietās, kas ir
nepieciešamas, lai izbūvētu
ielu, ietvi vai nepieciešamās
inženierkomunikācijas. Atsevišķās
vietās ir apgriezti pārāk kupli
saaugušie ceriņu dzīvžogi, taču
tie jau nākamgad dzīs atvases.
Ikvienam īpašniekam, kura
īpašums robežojas ar ielu,
jāatceras par ielu sarkanajām
līnijām. Dabā šīs līnijas nav
redzamas, taču tās norobežo
to gar ielas malu esošo
zemesgabala daļu, kura ir

Pie dzelzceļa stacijas jau šobrīd
ir redzamas aprises plānotajam
automašīnu stāvlaukumam, ko
varēs izmantot kā iedzīvotāji,
tā apkārtējo uzņēmumu klienti
un Bānīša stacijas ekspozīcijas
apmeklētāji. Lai šajā apkaimē
organizētu autotransporta
novietošanas iespējas, Jāņkalna
ielas malā pie stacijas šķūņa
izbūvēs stāvvietas vieglajam
autotransportam, kā arī autobusiem. Turpat būs arī apgriešanās
vieta nākotnē plānotajam
elektrovilcieniņam.
Pēc pārbūves būs satiksmes
organizācijas izmaiņas Merķeļa
ielas posmā no Uzvaras līdz
Brīvības ielai. Tas sliktās
pārredzamības dēļ kļūs par
vienvirziena ielu, kur satiksme
būs organizēta virzienā no Uzvaras ielas uz Brīvības ielu.
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Izmaiņas Latgales,
Kanaviņu, Uzvaras ielu
krustojumā
Būtiskas izmaiņas piedzīvos arī
Uzvaras un Latgales ielas. To
pārbūve plānota divās kārtās –
vienā kārtā būs
Uzvaras iela līdz krustojumam
ar Latgales un Kanaviņu ielu un
otrā - Latgales iela no Dārza
ielas un krustojums ar Latgales
un Kanaviņu ielām. Arī šajās
divās ielās plānota brauktuves
un ietves seguma pārbūve, ielu
apgaismojuma atjaunošana,
lietus ūdens kanalizācijas izbūve.
Jāuzsver, ka būtiski izmainīsies
Latgales, Kanaviņu un Uzvaras
ielas krustojums. Ņemot vērā šī
krustojuma nedrošību gājējiem,
plānots izveidot tam izbūvēt jaunas gājēju ietves un pāriešanas
vietas, izveidot jaunu krustojuma
konfigurāciju. Turklāt mainīsies
arī galvenā ceļa virziens, kas
turpmāk plānots maršrutā Uzvaras - Latgales iela.
Viens no projekta ietvaros
veicamajiem darbiem ir arī
ūdensvada sacilpojuma izbūve,
lai nodrošinātu ūdensapgādes
nepārtrauktību Merķeļa ielas mikrorajonā. Tas būs
nozīmīgs ieguvums gan apkaimes iedzīvotājiem, gan šajā
pilsētas teritorijā esošajiem
uzņēmumiem. Ūdensvada
sacilpojumu saskaņā ar SIA
“ECOLAT” izstrādāto būvprojektu
izbūvē SIA “Woltec” par
līgumcenu 41 237,54 EUR,
būvuzraugs IK “Āre Pilds”.
Projektu vada Alūksnes novada
pašvaldības projektu vadītāja
Una Tetere-Teterovska.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības administratīvās ēkas
būvdarbu laikā izmaiņas apmeklētājiem
Lai samazinātu enerģijas
patēriņu un ēkas uzturēšanas
izdevumus, Alūksnes novada
pašvaldības administratīvajā
ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē ir
uzsākta energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta
īstenošana.

Lūdzam apmeklētājus ievērot, ka
visu būvniecības laiku IEEJA ĒKĀ
BŪS IESPĒJAMA TIKAI NO DĀRZA
IELAS PUSES PA PAGALMA
DURVĪM.
No 2. novembra gan gājējiem,
gan autotransporta BŪS SLĒGTS
IEKŠPAGALMS DĀRZA IELĀ 11.

Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā ēkā” laikā
pārmaiņas piedzīvos gan ēka,
gan tās apkārtne.

Administratīvajā ēkā
VEIKS ŠĀDUS BŪVDARBUS:
• ārsienu siltināšanu, paredzot
ventilējamo fasādes sistēmu,
• daļēju grīdas pamatiekārtas un
seguma nomaiņu (iekļaujot
1. stāva grīdas siltināšanu),
• jumta pārseguma atjaunošanu
un siltināšanu,
• ārdurvju maiņu,
• daļēju logu maiņu,
• ventilācijas sistēmas
uzlabošanu,
• apkures sistēmas pārbūvi,
• siltummezgla pārbūvi,
• elektroapgādes sistēmas
pārbūvi,
• apgaismojuma maiņu,

Sakarā ar uzsākto būvniecības
procesu vēršam apmeklētāju
uzmanību uz izmaiņām. Kā
uzskatāmi redzams, apkārt
būvniecības objektam (ēkai
un tai piegulošajai teritorijai) ir izvietots žogs. Līdz ar to
ABAS CENTRĀLĀS IEEJAS ĒKĀ
NO PRIEKŠLAUKUMA PUSES
BŪVDARBU LAIKĀ IR SLĒGTAS.

• gaisa kondicionēšanas
sistēmas izbūvi,
• sanitāro mezglu pārbūvi
1. stāvā.
Tāpat veiks atsevišķus ēkas
funkcionālus un vizuālus
uzlabojumus – zibensaizsardzības
sistēma, vides pieejamības
nodrošinājums, atsevišķu telpu
remonts.
ĒKAI PIEGULOŠAJĀ
TERITORIJĀ izbūvēs
reprezentatīvo laukumu,
ierīkos lietus ūdens kanalizāciju
un drenāžu, pārplānos
iekšpagalma auto stāvlaukumu
un labiekārtos teritoriju. Esošajā
laukumā izveidos jaunus bruģēta
seguma laukumus, celiņus,
atpūtas vietas ar soliņiem.
Centrālais elements būs
monumentāls Latvijas karoga
masts, kam apkārt veidos īpašu
seguma rakstu ar kamola
motīvu. Tāpat kā līdz šim, uz
galvenā laukuma būs iespējams
novietot automašīnas un to

varēs izmantot arī pasākumiem.
Ēkas priekšējā laukumā un
iekšpagalmā būs ierīkotas
velosipēdu novietnes. Paredzēts
iestādīt jaunus košumkrūmus un
kokus - 30 kalnu priedes,
13 kļavas, 4 ķiršus, 9 ābeles,
2 ozolus, 1 aso egli, kā arī
hortenzijas, bārbeles, grimoņus
un ložņīgos kārklus.
Šobrīd objektā notiek
sagatavošanās darbi uz ēkas
jumta jauna pārseguma
izklāšanai, aktu zāles pārbūve
- skatuves grīdas demontāža,
ēkas ieeju pārbūve, nojaucot tās
pirms rekonstrukcijas, un koku
zāģēšana saskaņā ar kokaugu
inventarizācijas plānu. Nākamie
darbi, kas drīzumā sāksies, ir
ventilācijas sistēmas izbūve,
sākot no jumta un 4. stāva,
1. stāva foajē grīdas demontāža,
teritorijas atbrīvošana no
vecajām plātnēm, sagatavojot laukumu lietus un sniega
kušanas ūdens kanalizācijas

izbūvei, un iekšpagalma
atjaunošana.
Būvdarbu laikā no
administratīvās ēkas uz
ēku Uzvaras ielā 1 (bijusī
Krājbankas ēkā) PĀRCEĻAS DAĻA
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS
UN CITAS IESTĀDES, kuru
biroja telpas līdz šim atrodās
administratīvajā ēkā.
No 19. oktobra Uzvaras ielā 1
apmeklētājus pieņem Alūksnes
novada pašvaldības nodokļu
administratori un dzīvesvietas
deklarēšanas speciālisti. Tālruņa
numuri – 25778897
un 64381497.
Ēkā Uzvaras ielā 1 darba
vietas pārceltas arī pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļas un
Informācijas tehnoloģiju nodaļas
darbiniekiem. Kontakttālruņi
saglabājas iepriekšējie.
Turpinājums 5. lappusē
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5.

Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldība turpina plānot Veselības
veicināšanas pakalpojumu centra izveidi
Turpinot darbu pie
projekta “Veselības
veicināšanas pakalpojumu
centra izveide”, Alūksnes
novada dome
25. oktobra sēdē nolēma
ņemt aizņēmumu šī
pašvaldības investīciju
projekta būvprojekta
izstrādei.

Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra izveides
projektu pašvaldība plāno īstenot
ar Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējumu darbības
programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības
programmām” ietvaros.
Projekta mērķis ir Alūksnes
novadā radīt jaunas darbavietas,
piesaistīt privātās investīcijas un
vienlaikus padarīt pieejamus
veselību veicinošus un uzturošus
pakalpojumus gan iedzīvotājiem,
gan tūristiem. Ar domes lēmumu
šī centra būvprojekta izstrāde
25. oktobra sēdē tika noteikta
kā Alūksnes novada pašvaldības
investīciju projekts tehniskās
dokumentācijas izstrādei.
Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra būvprojekta
izstrādes izmaksas (neieskaitot
autoruzraudzības izmaksas,
kuras kļūs aktuālas tad, kad
sāksies objekta būvniecība)
ir 116 160 EUR. Šo summu
pašvaldība aizņemsies
Valsts kasē.
Būvprojektu izstrādās
pašai Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra ēkai
un tās ekspluatēšanai
nepieciešamo inženierbūvju
un teritorijas labiekārtošanai.
Pašvaldības izsludinātajam
atklātajam iepirkuma

konkursam par būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību
objektam “Veselības
veicināšanas pakalpojumu
centrs” piedāvājumus bija
iesnieguši trīs pretendenti. Vienu
no piedāvājumiem pašvaldības
iepirkumu komisija noraidīja
saskaņā ar konkursa nolikuma
nosacījumiem, jo piedāvājums
pārsniedza iepirkuma procedūrā
paredzēto līgumcenu. Par atklātā
konkursa uzvarētāju atzīts
un līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA “K IDEA”.
Plānotais Veselības veicināšanas
pakalpojumu centrs ietvers slēgtā
peldbaseina zonu un ārtelpas
rekreācijas zonu. Objekts būtu
izbūvējams pa kārtām: 1. kārtā
slēgtais peldbaseins, bet
2. kārtā – ārtelpas rekreācijas
zona. Ēkas platība ir paredzēta
~4550 m2 un tā ietvers baseinu
ar četriem 25 m gariem celiņiem,
10x5m lielu bērnu baseinu,
rekreācijas zonu ar vairāku veidu
hidromasāžas baseiniem un pirts
telpām, fitnesa zāli, aerobikas
zāli, ģērbtuves, dušas telpas,
treneru un personāla telpas,
medpunktu un virkni citu telpu,
ko nosaka šāda rakstura būves
tehnoloģiskie risinājumi. Ārtelpas
rekreācijas zona sastāvēs no āra
baseina, hidromasāžas baseina
un sauļošanās terases.
Teritorijas labiekārtojumā
paredzētas autostāvvietas,
velonovietnes, soliņi,
apstādījumi, teritorijas
apgaismojums un
videonovērošana.
Sākotnēji pašvaldība par šī
projekta īstenošanas vietu
izvēlējās nepabeigto jaunbūvi
Ojāra Vācieša ielas malā pie
ieejas muižas parkā. Idejas
sagatavošanas posmā šai teritorijai pašvaldība pasūtīja meta
izstrādi. Tomēr tika secināts, ka
teritorija ir par mazu, lai projekta
teritorijā varētu veikt arī privātās

investīcijas, un tās paplašināšanu
muižas parka virzienā
neatbalstīja Valsts kultūras
pieminekļu inspekcija. Līdz ar
to pašvaldībai nācās meklēt citu
vietu projekta īstenošanai. Tādēļ
tā izsludināja konkursu, meklējot
projekta īstenošanai piemērotu
zemesgabalu Alūksnes ezera
krastā.
Pašvaldības izsludinātajā
konkursā par zemes gabalu apbūves tiesībai Alūksnes
novadā savu piedāvājumu
iesniedza trīs pretendenti, bet
konkursa nolikumam atbilda
divi no tiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, līgumu par
apbūves tiesības izmantošanu
pašvaldība noslēdza ar fiziskām
personām Uģi Voronu un Druvi
Tomsonu. Īpašuma adrese ir
“Ezerieši”, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā (atrodas aiz
atpūtas kompleksa “Jaunsētas”).
16. oktobra ārkārtas sēdē
deputāti pieņēma lēmumu,
ņemot vērā pašvaldības minētā
konkursa rezultātus, pieņemt
šo 2,54 ha lielo zemes vienību,
lai realizētu apbūves tiesību
Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēkas un tās
ekspluatēšanai nepieciešamo
inženierbūvju projektēšanai,
būvniecībai un teritorijas
labiekārtošanai.
Juridiskie nosacījumi, uz kuru
pamata pašvaldība veido
sadarbību ar zemesgabala
īpašniekiem – apbūves tiesību
piešķiršana, Latvijā ir jauna un
vēl maz piemērota metode. Taču
projekta ieviešanas nosacījums
ir, ka zemesgabalam, kur tiek
būvēts šis objekts, ir vai nu
jābūt pašvaldības īpašumā vai
arī pašvaldībai uz to ir jābūt
apbūves tiesībai. Līgums par
apbūves tiesību piešķiršanu
pašvaldībai ir noslēgts kā loģisks
posms, lai pašvaldība varētu
veikt projektēšanas iepirkumu.
Taču jāņem vērā, ka, lai

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveides projektu
pašvaldība varētu īstenot, tai ir
jāveic ne tikai savi ieguldījumi,
bet jāspēj piesaistīt investoru, kas
apņemas arī no savas puses veikt
zināmu finanšu ieguldījumu un
radīt jaunas darba vietas, attīstot
savu biznesu apkārtējās, ar
projektu saistītās teritorijās.
Projektu realizējot, ir jābūt
izpildītiem sasniedzamajiem
rādītājiem. Šobrīd pašvaldība
pasūtīs Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra būvprojekta
izstrādi. Tikai pēc tam tā varēs
izsludināt izsoli, lai piesaistītu
investoru jaunā centra
apsaimniekošanai, vienlaicīgi
prasot projekta teritorijā ne
mazāk kā 47 jaunu darbavietu
radīšanu un privāto investīciju
veikšanu ne mazāk kā
3,2 miljonus EUR apmērā.
- Pašvaldība šobrīd ir krustcelēs.
Ja uzsāksim un veiksim Veselības
veicināšanas pakalpojumu
centra projektēšanu, tad varēsim
izsludināt pieteikties investoru,
kas būs gatavs būvēt viesnīcas
daļu. Ja tāds investors nepieteiksies, tad mums šis projekts būs
jāaizmirst un tas netiks īstenots.
Protams, pašvaldība var būvēt
savu daļu, neskatoties uz to, ka
nav privātā investora, bet tādā
gadījumā visa ieguldītā ERAF
finansējuma daļa būs jāapmaksā
no pašvaldības budžeta, - domes
ārkārtas sēdē skaidroja domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
Pašvaldības vadība un
projekta sagatavošanā iesaistītie
pašvaldības speciālisti ir
ieguldījuši lielu darbu sarunās ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju. Šobrīd
sarunās ar ministriju panākts,
ka pašvaldība investoru var sākt
meklēt nevis tad, kad ir uzbūvēts
Veselības veicināšanas
pakalpojumu centrs, bet jau
tad, kad ir pabeigts tā

projektēšanas darbs, un ir
zināmas izmaksas.
Domes sēdē domes
priekšsēdētāja vietnieks
Dzintars Adlers deputātiem
skaidroja, ka normatīvie akti
projekta gatavošanas gaitā
radīja šķēršļus. Sadarbībai ar
uzņēmēju bija divi iespējamie
varianti. Pirmais - pašvaldība
atrod investoru pirms
projektēšanas un būvniecības,
bet tad tas traktējas kā atbalsts
konkrētam uzņēmējam, līdz ar
to viņam būtu jāpārskaita sava
nauda pašvaldības kontā un, tad
pašvaldība realizē projektu. Otrs
variants – pašvaldībai jāuzbūvē
savs īpašums un tad tas jānodod
izsolē uzņēmējam.
- Šobrīd projektam vēl nav
investora, lai gan interesi ir
izrādījuši trīs, četri. Līdzīgi kā
citos projektos, piemēram,
būvējot industriālo
teritoriju Rūpniecības ielā, mums
ir jāmeklē potenciālie
investori, kuri apliecinās
interesi, ka tā turpmākai attīstībai
ir nepieciešama infrastruktūra,
kas tiks izveidota pašvaldības
ī¬stenotā ERAF projekta ietvaros.
Apliecinājumā komersantam būs
jānorāda, ka projekta teritorijā
tiks radītas jaunas darba vietas
un veiktas privātās investīcijas.
Esam atvērti sarunām, lai
piedalās vairāk potenciālo
investoru un ir konkurence. Vai
mums ir vajadzīgs šāds īpašums,
kurā notiek uzņēmējdarbība ar
vismaz 50 darba vietām? Manā
skatījumā tas ir vajadzīgs, lai
vietējiem iedzīvotajiem būtu
darbs, otrkārt, tas ir vajadzīgs,
lai mūsu pusē tiktu sniegts šāda
veida pakalpojums, kas ir būtisks
tūrisma piesaistei novadam, projekta nozīmīgumu Alūksnes
novadam pamatoja Dz. Adlers.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības administratīvās ēkas
būvdarbu laikā izmaiņas apmeklētājiem
Ēkā Uzvaras ielā 1 būvniecības laikā atradīsies:
Pašvaldības institūcijas
Pārējās institūcijas
Nekustamā īpašuma nodokļa administratori
Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes
un dzīvesvietas deklarēšanas speciālists
darbinieki
(tālruņu numuri 25778897, 64381497)
Kultūras un sporta nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Turpinājums no 4. lappuses
Uzvaras ielā 1 klientus jau
pieņem Valsts vides
dienesta Madonas reģionālās
vides pārvaldes darbinieki,
zvērināts advokāts G. Priedītis,
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs, Valsts ieņēmumu
dienests.
Trešdien, 31. oktobrī,
pārcelšanos uz Uzvaras ielu 1
sāks Lauku atbalsta dienests un
Valsts zemes dienests. Plānots,
ka Valsts zemes dienests klientu
apkalpošanu jaunajās telpās
varēs uzsākt jau ceturtdien,
1. novembrī, savukārt Lauku

Zvērināta advokāta G. Priedīša birojs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Valsts ieņēmumu dienests
Lauku atbalsts dienests
Valsts zemes dienests
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

atbalsta dienests - otrdien,
6. novembrī. Drīzumā uz
ēku Uzvaras ielā 1 pārcelsies
arī Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde. Iestāžu
kontaktinformācija saglabājas
līdzšinējā.
No 29. oktobra
SIA “ALŪKSNES NAMI” KLIENTU
PIEŅEMŠANU nodrošina savās
biroja telpās Rūpniecības ielā 4.
No 29. oktobra Alūksnes
novada pašvaldības policija
pārcelta uz telpām Alūksnes
novada vidusskolas ēkā.
Kontakttālrunis saglabājas

iepriekšējais.
Projekta rezultātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvās
ēkas enerģijas patēriņš
samazināsies par 257,97 MWh/
gadā, siltumnīcefekta gāzu
emisiju apjoms - par
58,57 t CO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas
ir 2 088 640,78 EUR, tajā
skaitā ERAF finansējums
309 000,00 EUR, valsts budžeta
dotācija 16 358,83 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums
38 170,58 EUR un
neattiecināmās izmaksas
1 725 111,37 EUR. Plānotais
projekta īstenošanas ilgums -

24 mēneši. Projektu vada
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja Una
Tetere-Teterovska. Darbus
veic SIA “Ventars” pēc
SIA “BM-projekts” izstrādātā

projekta, būvuzraudzību
nodrošina SIA “Firma L4”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Godina nacionālo
partizānu kustības
atceri Jaunalūksnes
pagastā

Novadpētniece Astrīda Ievedniece kopā ar izstādes veidotājiem
Antru Lielmani un Ivaru Vecānu
Foto no Bejas NC arhīva
Bejas novadpētniecības
centrs īsteno VAS
“Latvijas valsts meži” un
Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītās Vidzemes kultūras
programmas 2018. gada
projektu “Nacionālo
partizānu kustība
Jaunalūksnes pagasta
teritorijā 1945.-1953.”.
8. novembrī notiks projekta
ietvaros tapušās ekspozīcijas
atklāšanas pasākums.
Šī projekta mērķis ir izpētīt
un atspoguļot Latvijas nacionālo
partizānu un iedzīvotāju
pretošanās kustību padomju
okupācijas varai Jaunalūksnes
pagasta teritorijā no 1945. līdz
1953. gadam. Projekta ideju
rosināja Jolanta Baldiņa un ieceri
īstenoja Astrīda Ievedniece
sadarbībā ar dizaineri Antru
Lielmani un mākslinieku Ivaru
Vecānu.
Bejas novadpētniecības centrā
šobrīd ir izveidota un iekārtota
pastāvīga ekspozīcija,
kuras pamatā ir pētījuma dati
par partizānu grupām un to
pretošanos, partizānu mītņu
atrašanās vietām, aculiecinieku
atmiņu stāstiem. Ekspozīciju
“Nacionālo partizānu kustība
Jaunalūksnes pagasta teritorijā
1945.-1953.” atklāsim
projekta noslēguma pasākumā
8. novembrī. Aicinām visus
interesentus šajā dienā pulksten
13.00 Bejas novadpētniecības
centrā uz diskusiju par partizānu
kustību Latvijā. Diskusijā
piedalīsies vēsturnieks
Zigmārs Turčinskis, Ainārs
Bambāls, novadpētnieki Astrīda
Ievedniece, Dzidra Mazika un

to vadīs Jolanta Baldiņa.
Līdztekus projekta aktivitātēm,
godinot nacionālo partizānu
piemiņu, Virguļicas mežā
Pededzes pagastā ir attīrīta
teritorija partizānu bunkura
atrašanās vietā. Šajā vietā
1951. gada 8. novembrī dzīvību
zaudēja Jaunalūksnes pagasta
ļaužu atmiņās ar cieņu un pietāti
novērtēta nacionālā partizāne Velta Kromule.
Šā gada septembrī
notika jau trešā piemiņas vietas
sakopšanas talka, tajā piedalījās
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes
un Bejas novadpētniecības centra
darbinieki, Druvis Tomsons ar
dēlu, Juris Kromulis,
Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona un veterānu vienība,
Alūksnes muzeja pārstāvis,
represēto kluba “Sarma”
priekšsēdētāja Dzidra Mazika.
Paldies arī Mālupes iecirkņa
mežkopim Ivaram Fērmanim un
mežzinim Guntim Krapānam,
Alūksnes novada domes
deputātei Līgai Langratei.
12. oktobrī šajā vietā atklāts
piemiņas akmens.
Īstenojot projektu, būs
iemūžināta Jaunalūksnes pagasta
nacionālo partizānu piemiņa,
izveidojot Bejas novadpētniecības
centrā pastāvīgo ekspozīciju,
sakārtojot piemiņas vietu
Virguļicas mežā un dodot iespēju
ikvienam interesentam piedalīties
vēsturnieku vadītā diskusijā par
nacionālo partizānu kustību
Latvijā, Ziemeļvidzemē.
Ligija Priede,
Bejas novadpētniecības centra
vadītāja

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”
Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet
savā pastkastītē nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada
Vēstis”, aicinām informēt par to pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālisti Evitu Aploku, zvanot pa tālruņiem 64381502 vai
26646749.
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Alūksnē ierīkots pašapkalpošanās
stends velosipēdu apkopei
Līdzās Alūksnes Tūrisma
informācijas centram Pils ielā
25A ir radīta iespēja izmantot
velosipēdu pašapkalpošanās
stendu, kas ierīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļais
dzelzceļš/Green Railway”
ietvaros.
Velosipēdu pašapkalpošanās
stends paredzēts nelielu remontdarbu veikšanai paša
spēkiem – tajā pieejamas biežāk
izmantotās velosipēdu montāžas
atslēgas, skrūvgrieži un lāpstiņas,
kā arī mehānisks pumpis
dažādu velosipēdu marku,
bērnu ratiņu un invalīdu ratiņu
riepu pumpēšanai. Velosipēdu
pašapkalpošanās stenda
izmantošana ir bez maksas, bet
līdzi jābūt monētai (50 centu, 1
eiro u.tml.), ar ko atvērt stenda
durtiņas. Pēc darbu veikšanas
un durtiņu aizslēgšanas monētu
ierīce atdod atpakaļ, līdzīgi kā
novietojot atpakaļ iepirkumu
ratiņus. Stends ir pieejams
jebkurā diennakts laikā, kas
tūristiem velobraucējiem atvieglos problemātiskas situācijas, ja
velo remonts nepieciešams vēlos
vakaros vai brīvdienās.
Minētā projekta ietvaros
Alūksnes novadā ir veikta arī
tūrisma maršruta marķēšana
dabā, izvietojot informatīvās
norāžu zīmes. Diemžēl Alūksnes
novadā senā dzelzceļa līnija
Alūksne-Ape ir saglabājusies
dabā vairs tikai fragmentāri
un visas līnijas atjaunošanai,
veicot apauguma attīrīšanu,
grunts pastiprināšanu un tiltiņu
atjaunošanu, bez ievērojama
pašvaldības līdzfinansējuma
nebija iespējama, tādēļ “Zaļā

Jaunais pašapkalpošanās stends velosipēdu apkopei ierīkots, zaļo
tūrismu veicinošā projekta “Zaļais dzelzceļš/Green Railway” ietvaros
dzelzceļa” maršruts Alūksni ar
Api savieno, izmantojot LatEst
velomaršruta posmus un vietējos
autoceļus.
Projekta laikā ir atjaunots
informatīvais stends pie Alūksnes
un Gulbenes novada robežas,
bet pie Alūksnes stacijas izvietots lielformāta tūrisma stends.
Lai iedzīvotājus nemulsina šī
stenda atrašanās vieta – šķietami
zāliena vidū. Kā jau dabā
redzams, ielas malā esošās
teritorijas daļā pie stacijas šķūņa
ir noņemta augsnes virskārta
un šajā vietā taps automašīnu
stāvlaukums Jāņkalna, Brīvības,
Merķeļa un Uzvaras ielu
pārbūves projekta ietvaros. Šīs
autostāvvietas varēs izmantot
gan vietējie iedzīvotāji, gan
uzņēmumu klienti un stacijas
ekspozīcijas apmeklētāji. Līdz ar
to jaunais informatīvais stends
pēc Jāņkalna ielas
posma pārbūves
atradīsies

autostāvlaukuma malā.
Pēc Jāņkalna un Brīvības
ielu pārbūves arī pie stacijas būs pieejams velosipēdu
pašapkalpošanās stends
un būs iespējams uzlādēt
elektrovelosipēdus.
Aprīkojums iegādāts
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas
projekta „ZAĻAIS DZELZCEĻŠ/
GREEN RAILWAY” ietvaros
Šis informatīvais materiāls
atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild
par tajā ietvertās informācijas
iespējamo izmantošanu.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija par vingrošanas
nodarbībām Alsviķos
Informējam, ka vingrošanas
nodarbības Alsviķu pagastā bez
maksas novembrī un decembrī
norisināsies šādos datumos:
5., 7., 12., 14., 20., 21.,
26., 28. novembrī
3., 5., 10., 12. decembrī

tautas namā pulksten 18.00.
Vingrošanas nodarbības

notiek Eiropas Sociālā fonda
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes
novadā!” ietvaros.

Vieta un laiks visām
nodarbībām nemainīgs: Alsviķu

Alūksnes iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti
uz izrādi “Vide Prožektoru Gaismās”
Otrdien, 20. novembrī,
pulksten 18.30 Alūksnes
Kultūras centra Mazajā zālē
skatītāji tiek aicināti uz
izklaidējošu un vienlaikus
dzīvesziņas pilnu izrādi
“Vide Prožektoru Gaismās”.
Kāpēc veikalā nopērkami tikai
taisni gurķi? Kāds ir printēšanai
ekonomiskākais burtu fonts? Kas
gan ir vairāk “pelnījis” ceļot - es
pats vai mana ikdienas pārtika
un apkārtējās lietas?, - par šiem
un līdzīgiem jautājumiem uz
skatuves prātos Kozmens jeb
Mārtiņš Kozlovskis, tautā iemīļots
TV un radio raidījumu vadītājs,
kā arī improvizācijas teātra
“Spiediens” aktieris.

Šis pasākums veidots kā izrāde
- teatrāla saruna gan starp tiem,
kas uz skatuves, gan tiem, kas
zālē. Kā jau nosaukums vēsta,
galvenais izrādes mēķis ir rosināt
rūpēties par apkārtējo vidi,
popularizēt resursu efektīvāku
un/vai vairākkārtēju izmantošanu
un palielināt zināšanas
par klimata pārmaiņām un
ilgtspējīgiem risinājumiem, īpaši
akcentējot praktisko jomu –
atkritumu šķirošanu; videi, katra
cilvēka veselībai un “maciņam
draudzīgu” paradumu veidošanu.
Pēc izrādes būs iespēja praktiskus jautājumus pārspriest ar
SIA “Pilsētvides serviss”, kas
nodrošina sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes no-

vada teritorijā, Malienas reģiona
vadītāju Kristīni Andrejevu.
Projekta veidotāji sadarbībā
ar Latvijas Vides Aizsardzības
fondu un biedrību “Latvijas Mazpulki” vēlas rosināt
sabiedrības attieksmes
maiņu par savām līdzdalības
iespējām un pienākumiem, kur
iesaistītās katrs indivīds, katra
mājsaimniecība, liekot pamatus
ilgtspējīgai sabiedrībai.
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
ir lielākā bērnu un jauniešu
organizācija Latvijā, kuras misija
ir videi draudzīga rīcība ikdienā
un labāka dzīve Latvijas laukos.
Projektu atbalsta Latvijas Vides
aizsardzības fonds.
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Aktualitātes Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā

Bānīša stacijas ekspozīcija
interaktīvās ekskursijās klašu
kolektīvus

Valsts svētku mēnesī
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates
muzejā aicinām uz izstādi
“Sarkanbaltsarkanā Latvijas
karoga stāsti”.
Izstādes autors ir Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja
vēsturnieks Tālis Vigo Pumpuriņš,
viens no zinošākajiem Latvijas
karoga pētniekiem - par
šo tēmu aizstāvējis
doktora disertāciju un viņa
pētījums apkopots grāmatā
“Sarkanbaltsarkanās - Latvijas
karoga krāsas”. Izstāde ir stāsts
par Latvijas karoga izveides
procesiem, gan karoga un to
lietotāju sarežģītajiem likteņiem
20. gadsimtā. Tā ir noderīgs
izziņas avots Latvijas vēstures
apzināšanā, īpaši skolēniem,
jo saistīta ar 9. un 12. klases
programmas Latvijas un
pasaules vēstures tēmu
“Latvijas valstiskuma izveide”.
“Sarkanbaltsarkanā Latvijas
karoga stāsti” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
aplūkojami no 8. līdz 22. novembrim.
17. novembrī pulksten 14.00
muzejā notiks Latvijas valsts
dzimšanas dienai veltīts svinīgs
pasākums, kurā Kalncempju
pagasta pārvalde pasniegs
cildinājumus un sveiks pagasta

Kāpēc radās dzelzceļš?
Kāpēc ir dažādi sliežu platumi? Ar ko īpašs Gulbenes
- Alūksnes dzelzceļš?

Foto no muzeja arhīva
jaundzimušos. Pasākuma laikā
par muzikālo noformējumu
parūpēsies Annas kultūras nama
jauktais vokālais ansamblis
“Tik un Tā”. Uz pasākumu mīļi
aicināti visi Kalncempju pagasta
iedzīvotāji!
Decembris muzejā solās
būt salds, jo, ieskandinot
Ziemassvētkus, ciemos gaidīs
Ottes rūķi un Ragana ar
izglītojošo programmu “Ottes
saldie Ziemassvētki”. Izzināsim,
kādi gardumi un saldumi bija
senāk, līdzdarbosimies kopā ar
rūķiem un Raganu, lūkosimies

nākotnē un priecāsimies pie
lielās Ziemassvētku egles. Programmu piedāvājam no 6. līdz
21. decembrim, iepriekš piesakoties (tel. 25664436, 26563597,
atesmuzejs@aluksne.lv), grupā
līdz 30 personām. Dalības maksa
ir 3,00 EUR vienai personai. Programma pieejama gan pirmsskolas un skolas vecuma bērniem,
gan pieaugušo kolektīviem.
Uz tikšanos Atē!
Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja vadītāja

Pašvaldības kultūras un tūrisma
darbinieki tikās seminārā
9. oktobrī Alūksnes
Kultūras centrā norisinājās
ikgadējā Alūksnes novada
pašvaldības kultūras un
tūrisma darbinieku tikšanās,
kuras mērķis bija atskatīties
uz gada laikā paveikto,
kā arī pārrunāt nākamajā
gadā plānotos lielākos
pasākumus.
2019. gada kultūras pasākumu
sezona iesāksies ar Otro
starptautisko deju festivālu
“Alūksnes ziema” no 9. līdz
10. februārim. Festivāla
koncerti notiks dažādās vietās
Alūksnes novadā, un tā
koncepcija šajā gadā būs
vērsta uz dejas žanru dažādību.
Februārī atzīmēsim Latvijas
Brīvības cīņu simto gadadienu
Alūksnē, atklājot piemiņas
akmeni Marienburgas kaujās
kritušajiem somu karavīriem.
Alūksnē, Bejā un Liepnā notiks
dažādas izstādes un koncerti
ar somu vīru kora un Alūksnes
Kultūras centra skolotāju
kora “Atzele” dalību. Pasākumi
norisināsies no 22. līdz
23. februārim.
9. martā Pededzē notiks
tradicionālās Masļeņicas svinības,
kuras iecerēts organizēt plašākas
nekā ierasts, izceļot pasākuma
unikalitāti.
13. aprīlī notiks Grāmatu svētki.
Šogad to norises diena būs
sestdiena, tādejādi cerot vairot
iedzīvotāju interesi par šiem
svētkiem.
Nākamgad notiks vairāki
pasākumu cikla “Alūksnes
novadam 10” pasākumi.
Pirmais no tiem 4. maijā, kad
ikviens novada iedzīvotājs būs

aicināts atzīmēt novada 10
gadu jubileju, apmeklējot akciju
“Pagasti pilsētā”, koncertuzvedumu “Kopīga ieelpa”, kā arī
Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojumu “Pagodinājums”
kultūras, izglītības, sporta un
uzņēmējdarbības nozarēs
pasniegšanas ceremoniju.
Novada iedzīvotāji tiks aicināti
piedalīties kopīgā akcijā “Baltā
galdauta pikniks”.
18. maijā Eiropas Muzeju
nakts ietvaros uz dažādiem
pasākumiem aicinās novada
muzeji. Savukārt 25. maijā
Alūksnē pulcēsies Latvijas
izglītības iestāžu tautas deju
kolektīvi. Festivālā “Latvju bērni
danci veda” 5000 dalībnieku no
120 deju kolektīviem visā Latvijā
priecēs novada iedzīvotājus
un viesus ar ielu koncertiem,
dalībnieku gājienu un
lielkoncertu.
Turpinot Alūksnes novada
desmit gadu jubilejas ciklu,
1. jūlijā plānota kultūras iestāžu
foto akcija “Viena diena pēc
desmit gadiem”, bet 12. jūlijā
ar koncertu “Mūzika vieno”
plānots atzīmēt veiksmīgus
starptautiskās sadarbības
piemērus. Koncertā uzstāsies
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas pūtēju orķestris un
Marsenēlakotes mūziķi.
No 18. līdz 21. jūlijam
Alūksnes novads kļūs par
Latvijas amatierteātru centrālo
skatuvi, jo novadā norisināsies
Latvijas amatierteātru salidojums. Šajās dienās novada
iedzīvotāju un viesu vērtējumam
tiks piedāvātas vairāk nekā 100
teātra izrādes.
No 2. līdz 4. augustam Alūksnē

norisināsies apmeklētāju
skaita ziņā apjomīgākie svētki
– Alūksnes pilsētas svētki, kas
ik gadu pulcē tuvus un tālus
alūksniešus.
23. augustā Baltijas ceļa
30. gadu jubilejas atceres
pasākumu centrālais notikums
būs tradicionālā ziedu paklāja
veidošana.
Vasaras sezonai noslēdzoties,
14. septembrī uz Pļaujas
svētkiem aicinās Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs.
Gada nogalē, 18. novembrī,
svinot Latvijas Republikas
101. dzimšanas dienu, tiks
pasniegts augstākais Alūksnes
novada pašvaldības apbalvojums
“Sudraba zīle”.
Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Sanita Eglīte un kultūras
darba speciāliste Valda Zeltiņa
seminārā godināja tos kolēģus,
kam 2018. gadā bijušas apaļas
jubilejas. Šajā gadā īpašu
jubileju svinēja Ilzenes pagasta
bibliotēkas vadītāja Benita
Kokarēviča, kas šobrīd gatavojas
doties pelnītā atpūtā.
Kultūras un tūrisma darbiniekus
uzrunāja arī Alūksnes pilsētas
bibliotēkas direktore Iveta
Ozoliņa, Alūksnes muzeja
direktore Diāna Pelaka un
Tūrisma informācijas centra
vadītāja Iveta Veļķere.
Uz sadarbību ar nevalstisko
sektoru aicināja Alūksnes
nevalstisko organizāciju
atbalsta centra vadītāja
Dzintra Zvejniece.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Šos un daudzus citus jautājumus
noskaidrot un izpētīt iespējams
Alūksnes Bānīša stacijas
ekspozīcijā.
Aicinām skolotājus mācību
stundas papildināt ar stacijas
apmeklējumu, kurā atbilstoši
vecuma grupām tiek piedāvātas
interaktīvas ekskursijas ar
matemātikas uzdevumiem,
vērīguma treniņiem un erudīcijas
testiem.

Ekspozīcija apmeklētājiem
ir pieejama četrās valodās latviešu, krievu, angļu un igauņu.
Tāpēc īpaši aicinām uz angļu
valodas nodarbību, kuras laikā,
skolēni varēs iepazīt ekspozīciju
gida pavadībā un veikt dažādus
uzdevumus.
Nodarbības uzdevumi var tikt
papildināti atbilstoši katra pedagoga stundas plānam un mācību
vielai.
Apmeklē Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīciju kopā ar klasi!
Nodarbības cena vienam
skolēnam - 3 eiro.

Novadpētniecības
istaba Malienā

Foto no Malienas bibliotēkas arhīva
Kopš 2006. gada Malienas bibliotēkā ir
novadpētniecības istaba.
Tā tika ierīkota bijušajā
kino demonstrācijas telpā.
Novadpētniecības materiālus
par Malienas cilvēkiem un
pagasta dzīvi ilgus gadus
vāca, apkopoja un saglabāja
Vizma Dravniece, ilggadēja
tautas nama vadītāja Malienas pagastā. Būdama
jau pensijā, viņa turpināja
novadpētniecības darbu par
Malienas pagastu.
Šogad novadpētniecības istabā
veikts galvenās telpas remonts.
Vēsturniece Astrīda Ievedniece
izvērtēja krājumu, priekšmetu
saglabātību un izveidoja jaunas
ekspozīcijas saturu. Krājums
aptver laika posmu no 1920tiem līdz 1990-tiem gadiem.
Ekspozīcijā priekšmeti tagad
izkārtoti divās telpās vairākās
tematiskās grupās: pagasta
pārvalde, pagasta ļaužu sadzīve,
kolhozu vēsture - saimnieciskā

darbība, Malienas skolas, tautas
nama un bibliotēkas darbība,
pagasta ievērojamākie cilvēki.
Krājumā ir interesanta un
daudzveidīga tekstīliju kolekcija, deju kolektīvu tērpi un seni
darbarīki. Plaša ir saimniecisko
priekšmetu grupa - galdnieka
piederumi, plēšas u.c. Par
pašdarbības orķestra vēsturi
liecina taure, akordeons, dažādi
iespieddarbi, notis, albumi.
Novadpētniecības istaba ir Malienas bibliotēkas pārziņā, aicinu
lasītājus, bibliotēkas viesus un
ikvienu interesentu, iepazīt
atjaunoto ekspozīciju un
apmeklēt Malienas bibliotēku.
Liela pateicība Intai Cinglerei, Jānim Pūpolam, Jānim
Zeltiņam, Astrīdai Ievedniecei par atbalstu un ieguldīto
darbu novadpētniecības istabas
pārvērtībās.
Visus laipni gaidu mūsu Malienas novadpētniecības istabā!
Daina Baltā,
Malienas bibliotēkas vadītāja
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Alūksnes jauniešu
Karjeras nedēļa
Malienas pamatskolā apmaiņas projektā Grieķijā
2018. gada no 16. līdz
23. septembrim Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra
jauniešu grupa (Aleksandrs
Graņicins, Kristīne Krastiņa,
Armīns Rēdelis, Līga
Puzule, Artis Eisaks, līdere
Eva Aizupe) piedalījās
jauniešu apmaiņas projektā
“Taste of Europe”, kas notika
Xylokastro, Grieķijā. Grupā
bija gan tādi jaunieši, kas jau
iepriekš ir piedalījušies šāda
veida projektos, gan tādi,
kam šī bija pirmā pieredze.

“Naglu” saimnieks Eduards Ilsjāns izrāda bērniem savu saimniecību
Karjeras nedēļa
Malienas pamatskolā
noritēja no 8. līdz
12. oktobrim. Šīs nedēļas
laikā 1.-5. klases
skolēni apmeklēja
Malienas pagasta iestādes,
kur iepazinās un guva
priekšstatu par profesijām
tajās. Bērni uzzināja, kādas
prasmes nepieciešamas,
lai varētu strādāt šajos
arodos un arī to,
kādās skolās un cik
ilgi jāmācās.
Pirmdien skolēni devās
uz bibliotēku. Tur viņus
sagaidīja, izrādīja telpas
un ļoti interesanti ar
savu darbu iepazīstināja
bibliotēkas vadītāja Daina
Baltā. Noslēgumā bērni redzēja,
kā tiek piereģistrēts lasītājs un
viņa izvēlētā grāmata.
Trešdien skolēni ciemojās
Malienas pagasta pārvaldē.
Te mūs sagaidīja pagasta
pārvaldes vadītāja Inta Cinglere,
grāmatvedības uzskaitvede
Inga Jaunzema un pagasta
teritorijas attīstības speciāliste
Violeta Kļaviņa. Viņas sīkāk
iepazīstināja ar saviem un citu
pagasta pārvaldes darbinieku
darba pienākumiem. Tas notika
neparastā veidā un bija ļoti
interesanti.
Apmeklējām arī veikalu, kur
skolēni ar interesi ieklausījās
pārdevējas Inas Apsītes
stāstījumā par šo profesiju un
saprata, ka tā nav tikai
stāvēšana aiz letes.
Ceturtdien skolēnus sagaidīja
bērnudārzā “Mazputniņš”.
Tā vadītāja Ieviņa Āboltiņa
iepazīstināja, kāds personāls
strādā šajā iestādē, kādi ir tā
pienākumi. Viņa izrādīja skaistās,
mājīgās telpas.
6.-9. klašu skolēni šajā
nedēļā iepazina policistu un
ugunsdzēsēju profesijas. Viņi
devās uz Alūksni, kur tikās ar
policijas pārstāvi Karīnu
Bondari, kas pastāstīja, kādi
darba pienākumi jāveic
policijas dienestā strādājošiem
un parādīja aprīkojumu.
Interesants izvērtās Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta apmeklējums. Te
skolēniem izrādīja ugunsdzēsēju
mašīnas, aprīkojumu, ļāva
darboties praktiski un pastāstīja,
kādām prasmēm jābūt, lai varētu
strādāt šajā profesijā.
Klases stundās skolēni

prezentēja, ko ir uzzinājuši par
savu vecāku profesijām. Paldies
visām iestādēm par jauko
uzņemšanu!
Karjeras nedēļa mums
noslēdzās ar pārgājienu.
12. oktobra rītā visa skola
devāmies tradicionālajā rudens
pārgājienā. Šogad meklējām
Malienas pagasta PĒRLES –
vietas un cilvēkus, ar ko
varam lepoties.
Maršruts kartē mūs aizveda
pie “Aizpuru” māju (īpašnieks
Aldis Drikāns) zirgiem;
apskatījām milzīgo akmeni
netālu no Malienas centra;
nomērījām lapegli “Rutkos”
un konstatējām, ka tā
pārsniedz Latvijā noteikto
apkārtmēru, kad šīs sugas
koks iegūst dižkoka
statusu.
“Naglu” īpašnieks Eduards
Ilsjāns mums izrādīja
kādreizējā kolhoza
“Maliena” dārznieka Viļa
Bleiera stādīto parku, kur
visiem patika čūskegle, nokarenā
egle un bērzs, Karēlijas bērzs.
Mums bija iespēja pagaršot pat
Godži un paegļa ogas. Prieks,
ka tagadējie īpašnieki arī paši
stāda jaunus kociņus. Bioloģiskās
saimniecības “Ziemeļi” īpašnieks
Roberts Zeltiņš nepaguris
izrādīja savu saimniecību, kaut
gan visi ārstniecības augi jau,
skaisti safasēti maisiņos, gaida
pircējus. Apskatījām bitenieka
Modra Mālkalna skaisti iekopto
sētu “Vidzemnieki”. Pabijām
pie mājas, kur bērnībā dzīvojis
igauņu fiziķis un matemātiķis
Sarve. Iegriezāmies Ērmaņu
muižā, kuras tagadējais
īpašnieks, komponists Uģis
Prauliņš, iegulda milzīgu
darbu, lai ēka atgūtu savu
kādreizējo izskatu. Daudzi
no mums Ērmaņu muižā bija
apmeklējuši kādu no
koncertiem vasaras sezonā.
Mūsu pagasta PĒRLES noteikti ir
arī Malienas daudzās zemnieku
saimniecības. Šoreiz apciemojām
saimnieces Ritmu Briediņu, Baibu
Šķenderi un Aiju Balodi.
Pārgājiena laikā secinājām, ka
Malienā dzīvo daudz interesantu
cilvēku, kas mīl darbu, ko dara,
un mīl vietu, kur dzīvo. Mūsu
meklējumi noteikti turpināsies.
Skaidrīte Sakvārne
un Daina Mihailova,
Malienas pamatskolas skolotājas

“Erasmus+: Jaunatne darbībā”
ir Eiropas Savienības programma
izglītības, mācību, jaunatnes un
sporta jomā, kurā jauniešiem
vecumā no 13 līdz 30,
jaunatnes darbiniekiem un citām
personām, kas iesaistītas darbā
ar jaunatni, sadarbojoties ar
ārvalstu partneriem, ir iespēja
iegūt jaunas kompetences un
pieredzi, pašiem veidojot un
īstenojot projektus.
Projektā piedalījās deviņi
partneri no programmas valstīm,
kopā 54 dalībnieki. Xylokastro
pilsētā tikās grupas no Grieķijas,

Spānijas, Itālijas, Dānijas,
Portugāles, Latvijas, Slovākijas,
Zviedrijas un Nīderlandes.
Projekta mērķis bija iepazīties
ar visu partnervalstu kultūru,
izmantojot to ēdienus, “pārtikas
stāstus”, cīnīties ar stereotipiem
un rast to cēloņus. Diskusijās par
veselīga un neveselīga uztura
pamatprincipiem tika piesaistīti
arī atbilstoši speciālisti. Rezultātā
tapa tradicionālo Eiropas ēdienu
pavārgrāmata. Lai labāk iepazītu
grieķu un Vidusjūras valstu
uztura pamatus, dalībnieki devās
uz vietējo tirgu, kur iepazinās
gan ar grieķu produktiem,
gan komunicēja ar vietējiem
iedzīvotājiem, kas, par lielu
izbrīnu mums, bija ļoti atvērti
un pozitīvi noskaņoti.
Projekta laikā dalībnieki
izmantoja dažādas neformālas
izglītības metodes, piemēram,
prezentācijas, diskusijas,
debates, demonstrācijas,
komandu saliedēšanas spēles,
kā arī visu iemīļotākā nodarbe –
citu valstu ēdienu degustēšana.
Aleksandrs apmaiņas projektā
piedalās pirmo reizi. Viņš atzīst,
ka bijis pārsteigts par to, ka

visas darbnīcas un diskusijas
bija ļoti labi organizētas gan
saturiski, gan laika plānošanas
ziņā. Kā galvenos ieguvumus
pēc dalības projektā puisis min
angļu valodas sarunvalodas
uzlabošanu, iedrošinājumu
komunicēt ar svešiem cilvēkiem,
kam ir savi, reizēm arī atšķirīgi
viedokļi. Dalībnieki atzīst, ka
bija pārsteigti par to, cik aktīvi
noritēja diskusijas, un cik
pārliecinoši tika izteikti viedokļi.
Protams, visi dalībnieki uzteica brīnišķīgos laika apstākļus
Grieķijā un iespēju pagarināt
vasaru.
Dalība projektā Grieķijā iedvesmoja darboties citos neformālās
izglītības aktivitātēs, iedvesmoja
rakstīt pašiem savu projektu, lai
arī citiem ārvalstu jauniešiem
caur Erasmus+ programmu būtu
iespēja iepazīt Alūksni un tās
vēsturi.
Līga Puzule, projekta dalībniece

Alūksnes muzejam atbalstīti divi projekti
Valsts Kultūrkapitāla fonds
3. kultūras projektu konkursā
Kultūras mantojuma nozarē
atbalstījis divus Alūksnes
muzeja projektus.

600 EUR piešķirti Ugāles
ērģeļbūves darbnīcas vadītājam
Jānim Kalniņam Alūksnes
muzeja pamatkrājumā (ANM
13074) esošu ērģeļu (attēlā)
inventarizācijai un restaurācijas
metodikas izstrādei.
Alūksnes muzeja pamatkrājumā
esošās ērģeles ir unikāls
19. gs. mūzikas instruments.
Tās darinājis bijušais Jaunlaicenes pagasta “Kalnzvirgzdiņos”
dzīvojošais dzirnavnieks
Pelsis 19. gs. beigās vai
20. gs. sākumā. Iespējams,
ka Pelsis ērģeļu izgatavošanā
izmantojis kādas viņa rokās
nonākušas senākas ērģeles, jo
klaviatūra un vējlādes izskatās
pēc profesionāla 19. gadsimta
pirmās puses meistara darba,
bet to varēs noskaidrot tikai
inventarizācijas gaitā.
Pēc dokumentācijas izstrādes
ērģeles plānots restaurēt un kā
centrālo objektu novietot pils
pirmā stāva agrākajā Ērģeļu
istabā, lai telpas nosaukums būtu
ne vien vēsturiskos dokumentos
pamatots, bet arī iegūtu savu
funkcionalitāti. Kā jau iepriekš
vēstīts, Alūksnes Jaunās pils
arhitektoniski mākslinieciskās
inventarizācijas gaitā arhīvā tika
atrasts 1898. gadā sastādītais
kustamā īpašuma saraksts, kurā
uzskaitītas mirušajam baronam Konstantīnam Pavlovičam
Fītighofam piederējušās Alūksnes
Jaunās pils telpas un tajā esošie
interjera priekšmeti. Pateicoties
šim dokumentam atklājās,
ka līdztekus svinību zālei un
vairākiem saloniem, pils pirmajā
stāvā bijušas divas īpašas
telpas – Fortepiano istaba un
Ērģeļu istaba.
600 EUR piešķirti mākslas
zinātniecei Baibai Gustei
Alūksnes muzeja pamatkrājumā
esošās tēlniecības kolekcijas
izpētei.
Projekta mērķis ir izpētīt un
sagatavot zinātniskos

aprakstus muzeja pamatkrājumā
esošajām skulptūrām, ietverot
tēlnieku daiļrades izpēti, lai
iezīmētu viņu devumu Alūksnei
gan 20. gs. otrās puses, gan
mūsdienu izvērtējuma kontekstā,
kā arī izveidot vispārēju muzeja
tēlniecības darbu kolekcijas aprakstu, kurā iezīmētos
svarīgākie akcenti Latvijas
tēlniecības attīstības kontekstā.
1990-to gadu sākumā Alūksnes
muzeja krājumu papildināja 25
daudzveidīgi, desmit dažādu
autoru tēlniecības darbi, kas no
1974. līdz 1991. gadam bija
eksponēti teritorijā pie pils, un
kopā veidoja mākslas darbu
brīvdabas izstādi, kas tautā tika
dēvēts par „Skulptūru dārzu”.
1990. gadu vidū muzeja telpās
tika izveidota tēlniecības darbu
atklātā krājuma pastāvīgā
ekspozīcija, kas līdz šim brīdim
nav piedzīvojusi būtiskus
uzlabojumus.

Tēlniecības darbu izpēte
Alūksnes muzejam ir
nepieciešama, jo 2019. gadā
plānots uzlabot pastāvīgo
ekspozīciju “Skulptūras un citi
nesenās pagātnes liecinieki”,
to pārvietojot uz Alūksnes
Jaunās pils (Alūksnes muzejs)
pieguļošajā teritorijā esošo
kultūrvēstures pieminekli –
“Ledus pagrabu”, kas atrodas
vistuvāk kādreizējam “Skulptūru
dārzam”. Modernizējot
ekspozīciju, apmeklētāji arī varēs
iegūt plašāku informāciju par
skulptūrām un to autoriem.
Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja direktores
vietniece

31.10.2018.
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APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
27.09.2018. lēmumu Nr. 338
(protokols Nr. 12, 15. punkts)

NOTEIKUMI Nr. 13/2018
SPĒKĀ no 01.11.2018.

Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1.,
2., 4., 5., 7., 8., 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 6., 7., 9., 10., 12.,
13., 15., 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

7.1.11.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības nodevu objektus
un likmes, nodevu maksāšanas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas
maksāšanas.
2. Pašvaldības nodeva, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi, samaksājama pirms
atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, bet pakalpojuma neizmantošanas gadījumā
samaksātā pašvaldības nodeva netiek atgriezta.
3. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā.
4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, no pašvaldības nodevām ir atbrīvotas
Alūksnes novada pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, veicot
pašvaldības autonomās funkcijas.
II. Nodeva par pašvaldības dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

7.2.

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.

5.1.2.

Pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti:
izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

5.1.3.

izziņa par nekustamajā īpašumā plānotās darbības
atbilstību Alūksnes novada pašvaldības teritorijas
plānojumam
izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu

5.1.4.

izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

5.1.5.

izziņa par būves (ēkas) neesamību iesniegšanai
zemesgrāmatā
izziņa par jaunbūvi iesniegšanai zemesgrāmatā
Citi pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti karšu,
plānu, shēmu, vizualizācijas u.tml. veidā

5.1.6.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.

EUR
1 (par katru nekustamo
īpašumu)
5 (par katru nekustamo
īpašumu)
3 (par katru zemes
vienību)
3 (par katru nekustamo
īpašumu)
10

Atrakciju (kas nav publiskās
atrakcijas) maksas
pakalpojumi

1
2
4
EUR
dokumentam
līdz 5 lapām

no kārtējā kalendārā gada dokumentiem
no pašvaldības arhīva

2
3

0,50
0,50

6. Papildus 4. punktā noteiktajam, no nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju, ir atbrīvotas:
6.1. politiski represētās personas;
6.2. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
6.3. personas (ģimenes), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss;
6.4. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem.
III. Nodeva par tirdzniecību (pakalpojumu sniegšanu) publiskās vietās

7. Tirdzniecības nodevas objekti un likmes:
7.1.

Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības
vietu ielu tirdzniecībai ar
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.1.8.
7.1.9.
7.1.10.

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.1.-7.6.
apakšpunktos minētām precēm (t.sk. pašu
izgatavotiem pārtikas produktiem) - fiziskām
personām, biedrībām, zemnieku saimniecībām
un lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvām sabiedrībām
pašu izgatavotiem mākslas un amatniecības
izstrādājumiem
grāmatām, preses izdevumiem
saldējumu
citām (rūpnieciski ražotām) pārtikas precēm
(bez alkohola, t.sk. alus)
iepirktiem ziediem, stādiem
citām nepārtikas precēm, t.sk. rūpnieciski
ražotu produkciju
alkoholiskiem dzērieniem, t.sk. arī alu
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (bez
alkohola, t.sk. alus)
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (ar
alkoholu, t.sk. alu)

EUR /dienā
publiskā
vietā
1

publiskajā
pasākumā
5

EUR

dienā

mēnesī

velokartu, batutu, velosipēdu,
bērnu elektroautomobiļu un
elektromotociklu, atrakciju uz
ūdens, u.tml., iznomāšana

5
par katra
veida
atrakcijām

30
par katra
veida
atrakcijām

8.2.
8.2.1.

Izklaides pakalpojumi
Izklaides pakalpojumu
organizēšana publiskajās
ūdenstilpēs (izklaides
pasākumi uz plostiem,
katamarāniem u.tml.)

5
par katra
veida
atrakcijām

30
par katra
veida
atrakcijām

15

X

8.2.2.

par
katru
nākošo
lapu

10

150
50
30
15 EUR gadā

8.1.

10
EUR/ par lappusi

A3; A4 formāts
A2 formāts
A1 formāts
Citi pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti (līdz A3
formātam) – izziņa, apliecinājums, izraksts no reģistra,
atkārtots vai trešās personas pieprasīts domes vai
tās institūciju lēmums, protokols – un to apliecinātas
kopijas

10

8. Pakalpojuma sniegšanas nodevas objekti un likmes:

5. Nodevas objekti un likmes:
5.1.
5.1.1.

loterijas biļetēm vai loterijai bez produkcijas
realizācijas (prezentācija, degustācija)
tirdzniecības organizatoriem par 7.1. punktā
paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanu,
kad pašvaldības nodevu nemaksā katrs
tirdzniecības dalībnieks:
gadatirgus Alūksnes pilsētā
gadatirgus Alūksnes novada pagastos
mājražotāju tirdziņš
tirdzniecības vieta no pārvietojamiem
mazumtirdzniecības punktiem

Citu izklaides pasākumu
organizēšana (pārvietojamais
vai brīvdabas kino u.tml.)

publiskā
pasākuma dienā
10
par katra veida
atrakcijām, ja nav
tikusi piemērota
mēneša nodevas
likme
10
par katra veida
atrakcijām, ja nav
tikusi piemērota
mēneša nodevas
likme
30

9. Gadījumos, kad nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu
neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība šajā periodā notikusi nepārtraukti.
10. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu likmes.
11. Par ielu tirdzniecību Alūksnes novada svētku un Alūksnes pilsētas svētku laikā
7.1.punktā noteiktajai pašvaldības nodevas likmei, bez tiesībām uz 13. punktā
paredzētajiem atbrīvojumiem, tiek piemērots koeficients:
11.1. tirdzniecības dalībniekiem, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Alūksnes novadā,
vai kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, ja saimnieciskā darbība nav
jāreģistrē – 1,5;
11.2. pārējiem tirdzniecības dalībniekiem – 2.
12. Papildus 4. punktā noteiktajam, no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās,
izņemot Alūksnes novada svētku un Alūksnes pilsētas svētku laikā, ir atbrīvoti:
12.1. tirdzniecības dalībnieki, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Alūksnes novadā;
12.2. Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējušās fiziskās personas, kurām Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punkta
kārtībā nav jāreģistrē saimnieciskā darbība;
12.3. tirdzniecības dalībnieks, par tirdzniecību pasākumā, kuru tas sponsorē vai
organizē sadarbībā ar pašvaldību.
13. Nodeva nav jāmaksā, ja tirdzniecība notiek uz tirdzniecības dalībnieka īpašumā,
valdījumā vai lietojumā esošās zemes.
14. Pakalpojumu sniegšanas nodevām 8.1. un 8.2. punktā noteiktajos gadījumos
piemērojams koeficients 0,5, ja attiecīgais pakalpojums tiek sniegts Alūksnes novada
pagastu teritorijā.
15. No pašvaldības nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti pakalpojuma sniedzēji, kas
ieguvuši pakalpojuma sniegšanas tiesības Alūksnes novada pašvaldības izsludināta
publiska iepirkuma vai izsoles rezultātā.
IV. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
16. Nodevas objekti un likmes:

3

5

3

10

3
7

5
10

5
7

10
15

15
10

30
20

20

30

16.1.

Sporta pasākumi ar ieejas maksu skatītājiem vai
dalībniekiem
16.1.1. vietējā mēroga (novada)
16.1.2. Latvijas mēroga
16.1.3. starptautiska mēroga

16.2.
16.3.

EUR/ par visu
pasākumu
15
70
150

sporta pasākumi bez maksas skatītājiem un dalībniekiem 10
Izklaides pasākumi:
EUR
16.3.1. koncerti, brīvdabas izrādes, izstādes, dejas un tml.
15
par pasākumu vienas
diennakts ietvaros
16.3.2. cirka izrādes
50
par katru dienu

10.

Alūksnes Novada Vēstis
Publiskās atrakcijas

EUR
dienā

16.5.1.

politiskie

publiskā
pasākuma dienā
20
par katru
vienību
EUR/par visu
pasākumu
50

16.5.2.

komerciālie

50

16.5.3.

izglītību, veselību veicinošie

10

Labdarības pasākumi

no nodevas
atbrīvoti

16.4.

Izklaidējoša rakstura pasākums ar publisko
atrakciju iekārtu vienībām

16.5.

10
par katru
vienību

Reklāmas un aģitācijas pasākumi:

16.6.

17. Papildus 4. punktā noteiktajam, no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās atbrīvoti:
17.1. pasākumu organizatori, ja pasākums tiek rīkots pēc Alūksnes novada pašvaldības
pasūtījuma vai sadarbībā ar to;
17.2. piemiņas pasākuma organizatori, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis
atbilst piemiņas dienas raksturam.
18. Izklaidējoša rakstura pasākumu nodevām 16.4. punktā noteiktajos gadījumos
piemērojams koeficients 0,5, ja attiecīgais pakalpojums tiek sniegts Alūksnes novada
pagastu teritorijā.
V. Nodeva par mājas dzīvnieku turēšanu

19. Nodevas objekti un likmes:
19.1
19.1.1.
19.1.2.

Par suņa turēšanu Alūksnes pilsētā vai Alūksnes
novada ciemu teritorijā
daudzdzīvokļu namā
privātīpašumā (izņemot daudzdzīvokļu namu)

EUR/gadā par katru
10
5

20. Nodeva ir jāmaksā katru kalendāra gadu, līdz 1. jūlijam par katru suni atsevišķi.
21. Par pirmo kalendāra gadu nodeva maksājama pilnā apmērā, ja suns tiek turēts
ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem.
22. Nodevas likme tiek samazināta par 50%:
22.1. personām no 65 gadu vecuma – par viena suņa turēšanu;
22.2. par katru kastrētu vai sterilizētu suni.
23. Papildus 4. punktā noteiktajam, no nodevas par pirmo kalendāra gadu ir atbrīvoti
suņu īpašnieki, ja suns iegūts īpašumā no dzīvnieku patversmes, vai, ja līdz kalendāra
gada beigām atlicis mazāk par 6 (sešiem) mēnešiem.
24. No nodevas atbrīvotas dzīvnieku patversmes un dzīvnieku viesnīcas par tajās
turētajiem suņiem, kā arī suņiem – pavadoņiem vājredzīgām vai neredzīgām personām.
VI. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu

25. Nodevas objekti un likmes:
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu
25.1.
Reklāma
25.1.1. Alūksnes novadā reģistrētiem vai deklarētiem
saimnieciskās darbības veicējiem
25.1.2. pārējām personām
25.2.
25.3.
25.4.

EUR/mēnesī par
m2
0,50
2

Politiskā reklāma, t.sk., priekšvēlēšanu aģitācijas
materiāli
Sludinājumi, afišas, izkārtnes,
Norādes (izņemot pagaidu norādes, piem., uz
būvdarbu veikšanas laiku)

2
0
Vienreizēja 10 EUR par m2

26. Nodevu aprēķina pēc formulas: nodevas likme x m2 x K, kur K, jeb koeficients ir:
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.

tūrisma reklāmai
kultūras vērtību, jaunatnes vai veco ļaužu aktivitātes atbalstošai
reklāmai
nekomerciāla (bezmaksas) vai labdarības pasākuma reklāmai
azartspēļu, lombardu un ātro kredītu reklāmām
alkoholisko dzērienu (t.sk. alus un vīna)
pārējos gadījumos

0
0,5
0
5
5
2
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32. Nodeva ir maksājama kalendārā gada maksas pilnā apmērā, ja laiva, motorlaiva
vai jahta tiek turēta ūdenstilpes krastā ilgāk par 10 dienām.
VIII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

33. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:
Būvobjektam, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
12. jūnija noteikumiem Nr. 326 “Būvju klasifikācijas
noteikumi”
Dzīvojamās mājas
33.1.
Viena dzīvokļa mājas (1110)
33.2.
Divu vai vairāku dzīvokļu mājas (1121; 1122)
33.3.
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
(1130)
Nedzīvojamās ēkas
33.4.
Viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēkas (1211;
1212)
33.5.
Biroju ēkas (1220)
33.6.
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
(1230)
33.7.
Satiksmes un sakaru ēkas (1241; 1242)
33.8.
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
(1251; 1252)
33.9.
Ēkas pašizklaides pasākumiem, izglītības,
slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu
vajadzībām (1261; 1262; 1263; 1264; 1265)
33.10.
Citas nedzīvojamās ēkas (1271; 1272; 1273;
1274)
Inženierbūves
33.11.
Autoceļi, ielas un ceļi, sliežu ceļi, lidlauku
skrejceļi (2111; 2112; 2121; 2130)
33.12.
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi (2141;
2142)
33.13.
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
(2151; 2152; 2153)
33.14.
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un
elektropārvades līnijas (2211; 2212; 2213;
2214)
33.15.
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi (2221;
2222; 2223; 2224)
33.16.
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumos (2301; 2302; 2303; 2304)
33.17.
Sporta un atpūtas būves (2411; 2412)
33.18.
Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves (2420)

fiziskām
personām
EUR

juridiskām
personām
EUR

30
40
15

55
70
30

30

70

30
45

70
85

30
30

55
55

30

55

15

30

30

55

30

70

30

70

30

70

30

55

45

85

30
30

55
55

34. Par būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
vai apliecinājuma kartē (būvvaldes lēmums):
34.1. fiziskām personām 15 EUR;
34.2. juridiskām personām 25 EUR.
35. Nodeva ir samaksājama pirms dokumenta saņemšanas.
IX. Kontrole par saistošo noteikumu ievērošanu un atbildība par šo
noteikumu prasību neievērošanu
36. Kontroli par šo Noteikumu ievērošanu un izpildi, atbilstoši savai kompetencei,
veic un administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:
36.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas;
36.2. Noteikumu 36.1. punktā minētās amatpersonas un Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktors, inspektori un Alūksnes novada domes pilnvarotās personas
šo noteikumu VII. nodaļā minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā.
37. Saistošo noteikumu 36. punktā minēto amatpersonu sastādītos administratīvā
pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvā komisija.
38. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu:
38.1. fiziskām personām uzliek naudas sodu no 30 līdz 100 EUR, bet juridiskām
personām – uzliek naudas sodu no 100 līdz 200 EUR;
38.2. ja pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu: fiziskām
personām – no 100 līdz 200 EUR, bet juridiskām personām – no 200 līdz 400 EUR.
X. Noslēguma jautājums
39. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija
saistošos noteikumus Nr.13/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”.

27. Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par 1m2 vai reklāmas izvietošanas laiks ir
mazāks par 1 (vienu) mēnesi, nodevas aprēķinam piemēro minimālo vienību 1 (viens).
28. Nodeva ir samaksājama pirms reklāmas vai norādes izvietošanas.
29. Papildus 4. punktā noteiktajam, no nodevas par reklāmas materiālu izvietošanu ir
atbrīvotas personas, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides
un svētku pasākuma norises vietā un laikā izvieto attiecīgā pasākuma sponsoru reklāmu
līdz 3m2 un savu reklāmu (izņemot 26.4. un 26.5. punktā minēto reklāmu).
VII. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

30. Nodevas objekti un likmes:
Par Alūksnes novada teritorijā esošas ūdenstilpes (izņemot
privātas) krastā turētu

EUR
diennaktī

30.1.

laivu līdz 5 z/s (t.sk. airu laivu)

1

EUR
kalendāra
gadā
5

30.2.
30.3.
30.4.

motorlaivu ar motora jaudu no 5 z/s līdz 20 z/s
motorlaivu ar motora jaudu virs 20z/s
jahtu

5
10
15

15
30
35

31. Nodeva ir samaksājama pirms laivas, motorlaivas vai jahtas novietošanas
ūdenstilpes krastā.

Alūksnes novada domes 27.09.2018. saistošo noteikumu
Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, pildot
savas funkcijas, pašvaldība likumā noteiktā kārtībā ir tiesīga ieviest vietējās nodevas
un noteikt to apmēru.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmo daļu vietējās
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par pašvaldības domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu; izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās; atpūtnieku un tūristu uzņemšanu; tirdzniecību
publiskās vietās; visu veidu dzīvnieku turēšanu; transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša
režīma zonās; reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās; laivu,
motorlaivu un jahtu turēšanu; būvatļaujas saņemšanu un pašvaldības infrastruktūras
uzturēšanu un attīstību. Alūksnes novadā nav īpaša režīma zonu. Ar nodevām netiek
aplikta pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un atpūtnieku un tūristu uzņemšana.
Pašvaldības nodevu maksātājus, nodevu uzlikšanas un maksāšanas kārtību, kā arī no
nodevu samaksas atbrīvojamās personas nosaka Ministru kabineta 2005. gada
28. jūnija noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas”.

31.10.2018.
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu, “Dome ir
tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu,
ja tas nav paredzēts likumos, ...”.
Ne likumos, ne arī līdzšinējos Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos
pašvaldību nodevu regulējumā nav paredzēta atbildība par izvairīšanos no pašvaldības
nodevu nomaksas. Bez tam, atsevišķās pozīcijās nav iekļauts nosacījums par
pašvaldības nodevu nomaksas termiņiem, kā arī pašvaldības nodevas nav noteiktas
vispār, lai gan būtu piemērojamas, noteikts neatbilstošs to apmērs, kas norāda uz to, ka
regulējums pašvaldības nodevu uzlikšanai ir novecojis un neefektīvs.
Noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības nodevu objektus, nodevu likmes
apmērus, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas samaksas.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 15. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10. punktu, Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 6., 7., 9., 10., 12., 13., 15. un
16.1 punktu.
Noteikumu mērķis ir noteikt Alūksnes novada pašvaldības nodevu objektus, nodevu
likmes apmērus, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas samaksas, kā arī atbildību
par izvairīšanos no pašvaldību nodevu nomaksas.
3. Kontroles mehānisms
3.1. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu un izpildi, atbilstoši savai kompetencei, veic
un administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:

3.1.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas;
3.1.2. Iepriekš minētās amatpersonas, kā arī Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
„ALJA” direktors, inspektori un Alūksnes novada domes pilnvarotās personas noteikumu
VII. sadaļā minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā.
Saistošajos noteikumos minēto amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma
protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām
Personas par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Alūksnes novada
pašvaldībā.
Pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija netiek iekļauta saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.1 panta otro daļu.
6. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.aluksne.lv
sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”/ “Pašvaldības saistošo noteikumu projekti”.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc
projekta publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.aluksne.lv.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā novembrī
Sporta pasākumi
10. novembrī no 10.00
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas sporta zālē
reģionālās volejbola sacensības
vīriešu komandām “Atzeles līga”.
Alūksnes Kultūras centrā
1. novembrī 14.00 Alūksnes
Kultūras centrā Valmieras
Drāmas teātra viesizrāde “Dievs.
Daba. Darbs”. Biļetes izpārdotas.
2. novembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā Liepājas simfoniskais orķestris koncertā “Ģēnija
jaunība”, diriģents
Atvars Lakstīgala, solists
Vestards Šimkus.
Ieeja: 25,00 EUR, bērniem līdz 12
gadu vecumam, pensionāriem un
personām ar invaliditāti (uzrādot
apliecību) - 20,00 EUR.
3. novembrī 17.00 Alūksnes
Kultūras centrā tautas deju
ansamblis “Teiksma” ar deju uzvedumu “Brīdis pirms”.
Ieeja: 3,00 EUR.
9. novembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā režisora
Voldemāra Šoriņa komēdija
“Silvija”. Ieeja: 6,00; 8,00
un 10,00 EUR.
10. novembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā muzikāls
ceļojums “Es mīlu dzīvi skaisto”.
Ieeja: 5,00; 8,00 un 10,00 EUR.
16. novembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā “Latvijai 100”
- Alūksnes Kultūras centra tautas
mākslas kolektīvu dižkoncerts
“Ar mājas sajūtu sirdī”.
Ieeja: bez maksas.
22. novembrī 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā dokumentālā
filma “Baltu ciltis”.
Ieeja: 2,50 EUR.
25. novembrī 17.00 Alūksnes
Kultūras centrā koncertstāsts
Latvijai “Pūt, vējiņi”.
Ieeja: 15,00 un 20,00 EUR.
Alūksnes muzejā
Pasākumi:
No 9. līdz 18. novembrim
radoša aktivitāte – darini
latvisku rotu vai aksesuāru sev un
Alūksnes muzeja labdarības akcijai “Svētku rota Latvijas simtgadē”.
15. novembrī 13.00 tikšanās ar
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas dalībnieku Pēteri
Simsonu sarunā “Pilsonis un
valsts”.
18. novembrī no 10.00 līdz
14.00 valsts svētku svinībām
par godu aicinām apmeklēt
Alūksnes muzeja ekspozīcijas

un izveidot savu amuletu ar spēka
zīmi.
Ieeja: bez maksas.
29. novembrī 10.00
Garamantas.lv Alūksnē: latviešu
folkloras krātuves digitālā arhīva
seminārs. Iepazīsimies ar Alūksnes
puses folkloras materiālu un
iespējām,
kā izmantot un kā papildināt
LU LFMI Latviešu folkloras
krātuves digitālo arhīvu.
Svētku mēneša
muzejpedagoģiskās
programmas “Apbalvojumi”,
“Naudas vēsture”.
Izstādes:
Līdz 24. novembrim izstāde
“Rokdarbu pūrs. 1910.-2018.”.
No 29. novembra Aleksandras
Čudnovskas eglīšu rotājumu
kolekcijas izstāde.
Izstāde “No trimdas Latvijā –
Austras Lindes 120 tautu meitu
miniatūras”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu
guļamistaba”.
Pastāvīgās ekspozīcijas:
“Laikmetu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Asaru senkapi”.
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārā režīma cietušo
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
“Latvija, simts košiem
rudeņiem ir izrotāts tavs ceļš”
(01.-30.11. abonementā),
“Raibu raibie raksti” /Grāmatas
par adīšanu/ (01.-30.11.
abonementā), “Tautas dziesmas
– senču atstātais mantojums un
spēks” (01.-30.11. lasītavā), “Dzejniekam Ojāram Vācietim – jubileja!” (02.-15.11. bērnu literatūras
nodaļā), “Ceļojums Ziemeļvalstu
bērnu literatūras pasaulē” (12.18.11. bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
01.11. plkst. 17.30 Tikšanās ar
grāmatu autori, pārmaiņu treneri
Inesi Prisjolkovu (lasītavā)
01.-30.11. Rokdarbnieces
Zaigas Staršinskas cimdu izstāde
“Cimdotā Malēnija” (lasītavā)
01.-17.11. Akcija “Tavi labie
vārdi Latvijai” (aicinām rakstīt
novēlējumus Latvijai dzimšanas

dienā) (bērnu literatūras nodaļā)
08.11. plkst. 16.00 Tikšanās ar
dzejnieci Gaļinu
Sviridenkovu (Rēzekne) “Cerību
šūpolēs, likteņa plaukstās…”
15.11. plkst. 17.00 Tikšanās ar
mākslinieci, rotu dizaineri Unu
Mikudu ciklā “Savējie iedvesmo”
01.-17.11. Igora Kolosova gleznu
izstāde (bērnu literatūras nodaļā)
17.-30.11. Zinta Purena
zīmējumu izstāde (bērnu
literatūras nodaļā)
12.-18.11 Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa “Ziemeļvalstu varoņi”
(bērnu literatūras nodaļā)
14.11. plkst. 13.00 Lasījums ar
izzinošām aktivitātēm
“Ronja – laupītāja meita” (bērnu
literatūras nodaļā)
26.11. Jauno grāmatu diena
(abonementā)
30.11. plkst. 14.00 Erudītu
klubiņš par tēmu “Kā piedzima
mūsu Latvija?” (bērnu literatūras
nodaļā).
Alsviķu pagastā
3. novembrī 14.00 Alsviķu
kultūras namā Annas Vidulejas
spēlfilma – bohēmiska komēdija
par dzīvi 30. gadu Latvijā “Homo
Novus”. Ieeja: 2 EUR.
10. novembrī 15.00 Alsviķu
kultūras namā viesojas teātra
studija “HARITAS” (Rīga) ar Māras
Zālītes muzikālo poēmu “Dzīvais
ūdens” (režisore Dace Liepniece).
Ieeja: 1,50 EUR.
11. novembrī 10.00 Karvas
brāļu kapos piemiņas brīdis –
Tēvzemes mīlestības stunda, veltīta
Lāčplēša dienai.
17. novembrī Alsviķu kultūras
namā ieskandināsim Latvijas 100.
dzimšanas dienu:
12.00 Svētbrīdis “Manas
Dzimtenes ceļš…”; gaismas
simbola veidošana; jaundzimušo
alsviķiešu sveikšana,
15.00 Piemiņas pēcpusdiena
“Pa Bumeranga ceļu”, veltīta
žurnālista un publicista,
novadnieka Aleksandra
Arvīda Zariņa 100. dzimšanas
dienai,
19.30 pagasta pārvaldes
pateicību pasniegšana;
pagasta tautas mākslas kolektīvu
koncertuzvedums “Stāsts par
latvieti”,
22.00 Svētku balle ar Zigmāru un
Edgaru; līdzi var ņemt “groziņu”.
Ieeja: 2,50 EUR.
22. novembrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā senioru
kopas “Noskaņa” ikmēneša

tikšanās – saruna ar Alūksnes
novada domes deputātu
Druvi Mucenieku.
24. novembrī 15.00 Alsviķu
kultūras namā Rozes Stiebras
animācijas filma visai ģimenei
“Saule brauca debesīs”.
Ieeja: 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Labāk skumt un mīlēt
nekā dzīvot bez mīlestības”
- zviedru rakstniecei Selmai
Lāgerlēvai - 160, dzejniekam
Ojāram Vācietim – 85; tematiskā
izstāde: “Es lepojos ar savu
Valsti”; 7., 21., 28. novembrī 9.00
tiekas senioru grupa “Par prieku
sev un citiem”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: zviedru rakstniecei
Selmai Lāgerlēvai – 160;
tematiskās izstādes: “Dzejnieku
vārdi Latvijai”, “Latviešu
rakstnieki bērniem”,
12.-18. novembris Ziemeļvalstu literatūras
nedēļas aktivitātes.
Annas pagastā
9. novembrī 10.00 Ezeriņu
kapos sveču aizdegšana, godinot
Latvijas Valsts brīvības cīnītājus.
Annas bibliotēkā tematiskā
izstāde: “Tava labā vada
zvaigzne/Lai deg mūžam gaiša,
spodra…” (V. Plūdonis) - veltījums
Latvijas Valsts simtgadei; ziepju
gatavošanas meistarklase Maritas
Fominas vadībā (9. novembrī
11.00, iepriekšēja pieteikšanās
bibliotēkā); pasākums “Tas spēks
būs un paliks” (30. novembrī
11.00) - novadpētniecības
krājuma “Annas pagasta stāsts”
prezentācija, filmiņa “Manas
mājas ir te” par pagasta mājām,
atraktīvas spēles, veltītas Latvijas
simtgadei.
Ilzenes pagastā
10. novembrī 11.00 SKIM
centrā “Dailes” praktiskās
nodarbības “Svētku rotas”.
11. novembrī centrā pie mūra
sienas aicinām aizdegt svecītes,
godinot Latvijas brīvības cīņās
kritušos cīnītājus.
17. novembrī 18.00 SKIM
centrā “Dailes” Latvijas
100. dzimšanas dienai veltīts
pasākums.
Ilzenes bibliotēkā tematiskās
izstādes: “Brīvība balta kā
roze zied, negaisos gūto, to
sargājiet!” ( J. Akurāters) –
veltīta Lāčplēša dienai, “Svēts
mantojums šī zeme mūsu tautai”

(L. Breikšs) – veltīta Latvijas
Republikas Proklamēšanas
100. gadadienai.
Jaunannas pagastā
5. novembrī 14.30 Jaunannas
tautas namā Rudens andele.
17. novembrī 18.00
Jaunannas tautas namā Latvijas
dzimšanas dienai veltīts pasākums
„Par Latviju es domāju šobrīd”.
Ieeja brīva.
1. decembrī 20.00 Jaunannas
tautas namā atpūtas vakars pie
galdiņiem “Tikšanās vietu mainīt
nedrīkst” (ar mums kopā būs
„Zaļā Galma kapella”, grupa “Rolise”). Ieeja: 5 EUR (galdiņi tikai
ar iepriekšēju rezervāciju līdz 28.
novembrim, tālrunis 28366016).
Jaunannas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Rakstu balts uz melna”
dzejniekam Ojāram Vācietim - 85,
“Ir tikai viena Latvija un citas nav
nekur”
/A. Eglītis/ - Latvijas valsts
simtgadei veltīta izstāde,
“Varoņi Ziemeļvalstīs” Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
(12.-18. novembris).
Jaunalūksnes pagastā
8. novembris 13.00 Bejas
novadpētniecības centrā
diskusija par partizānu kustību
Latvijā. Piedalīsies vēsturnieki
Zigmārs Turčinskis un Ainārs
Bambāls, novadpētnieki Astrīda
Ievedniece un Dzidra Mazika.
Diskusiju vadīs Jolanta Baldiņa.
Tiks atklāta ekspozīcija “Nacionālo
partizānu kustība Jaunalūksnes
pagasta teritorijā 1945.-1953.”.
9. novembrī 12.00 Bejas
novadpētniecības centrā
praktiskās nodarbības “Svētku
piespraudes”.
11. novembrī 16.30 lāpu gājiens
uz Somu karavīru Brāļu kapiem
Bejā.
15. novembrī Bejas
novadpētniecības centrā
informatīva vēstures stunda
skolēniem “Mana un tava
Latvija”.
16. novembrī 18.00 Kolberģa
tautas namā Latvijai – 100 koncerts “Silta, jauka istabiņa”. Ieeja:
brīva.
16. novembrī 21.00 Kolberģa
tautas namā valsts svētku
balle kopā ar Zigmāru & Edgaru
Krūmiņiem. Balle pie galdiņiem.
Ieeja: brīva.
Turpinājums 12. lappusē

12.

Alūksnes Novada Vēstis

31.10.2018.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā novembrī
Turpinājums no 11. lappuses
Līdz 30. novembrim Kolberģa
tautas nama foajē apskatāma
biedrības “Kultūras un izglītības
centa STILI” veidotā izstāde
“Mūzika, dziesma, deja
2018 Alūksnes novadā”.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes: ““Sava
ceļa gājēji” (sērijas “MĒS.
LATVIJA. XX GADSIMTS”
grāmatas), “Mārtiņš gaili dancī
veda, ap istabu tekādams”,
“Skaista, skaista tēvu zeme, par
visām zemītēm…”; 24. novembrī Jauno grāmatu diena.
Bejas bibliotēkā literatūras un
tematiskās izstādes: “Mārtiņdiena
– laiks starp rudens un ziemas saulgriežiem”, “Kur beidzies pārējais un cilvēks sācies,
Tur sākusies ir viņa dzimtene”
/ sirdsapziņas, nacionālās
pašcieņas, ētisko ideālu simbolam, dzejniekam Ojāram Vācietim
- 85, “Rudens vēji kad baisi
Daugavu mutuļos jauc, Raugi: pa
rasainiem ceļiem Mūžīgā Latvija
nāk”/ Latvijas Republikai – 100;
pasākumi: Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas ietvaros – Rīta un Krēslas
stundas lasījumi par tēmu “Varoņi
Ziemeļvalstīs” (12.-18.11.),
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa
pasākums “Šo pašu svētāko Tu
neaizmirsti – Tu esi Latvija…”
Latvijas Valsts simtgadi pieminot
(21.11.).
Jaunlaicenes pagastā
3. novembrī 19.00
Jaunlaicenes tautas
namā “Danču vakars tautiešiem”.
Uz šī gada pēdējo Danču vakaru
tiek gaidīti visi aktīvie, dzīvi un
kustību mīlošie tautieši! Īgnie un
nīgrie var palikt mājās!
Ieeja: 1,50 EUR.
17. novembrī 12.00 “Dzelzs
dēlu manevri Jaunlaicenē”:
no 12.00 līdz 17.00
Jaunlaicenes muižas muzeja
teritorijā, Jaunlaicenes tautas
nama teritorijā ar dažādām
aktivitātēm (lokšaušana,
šķēpmešana, viduslaiku
pavārmāksla un degustācija,
kaula raga apstrāde u.c.)
pasākuma apmeklētājus
iepazīstinās un darbosies vēstures
izpētes un
rekonstrukcijas klubs
“Rodenpoys” no Ropažiem,
18.00 Jaunlaicenes
tautas namā Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītā
pasākuma SVINĪGĀ DAĻA,
19.00 Jaunlaicenes tautas
namā KONCERTS (kopa
“Rodenpoys”),
20.00 Jaunlaicenes muižas parkā
SVĒTKU UGUŅOŠANA,
21.00 Jaunlaicenes tautas
namā BALLE (grupa “Putukvass”),
Ieeja uz visiem pasākumiem:
bez maksas.
23. novembrī 19.00
Jaunlaicenes tautas namā
E. Cālīša 3 cēlienu komēdija
“Mūža maize” amatierteātra
“Jumts” iestudējumā un
A. Ūdra viencēliens “Psihotropais
nams” Māriņkalna tautas nama
dramatiskā kolektīva iestudējumā.
Ieeja: bez maksas.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”; izstāde: “Mana Latvija,
Malēnija mana” ar izzinošām
nodarbībām; izglītojošās
nodarbības gan skolēniem,
gan pārējiem interesentiem:
“Rudentiņš - bagāts vīrs” –
iepazīšanās ar senajiem
rudens ražas pārstrādes
darbiem un darbarīkiem,

spēles, uzdevumi un produktu
degustācija, “Pastalu darināšana”
- informācija par apavu
valkāšanas tradīcijām
17.-20. gs., pastalu gatavošanu,
izgatavojot sev suvenīru,
“Malēniešu vārdu spēle”informācija par malēniešu
izloksni, seno vārdu iepazīšana ar
spēles palīdzību,
“Vāveru tīšana” - saruna par
rotaļlietām, ar ko spēlējās
zemnieku bērni 19.-20. gs.,
vingrinot pirkstus un prātu,
tiek apgūta sena malēniešu rotaļa
ziemas vakariem;
lekcija: “Malēnieši un viņu valoda”
– nopietni un pa
jokam par malēniešu raksturu
un dzīves uztveri;
Citas muzeja piedāvātās
nodarbības un lekcijas skatīt:
www.draugiem.lv/jaun.muz./.
Kalncempju pagastā
17. novembrī 14.00
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā Latvijas
simtgadei veltīts pasākums,
Kalncempju pagasta pārvaldes
cildinājumu pasniegšana,
jaundzimušo sveikšana, Annas
pagasta jauktā vokālā ansambļa
“Tik un Tā” koncerts.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
08.11.-22.11. Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja izstāde
“Sarkanbaltsarkanā Latvijas
karoga stāsti”. Izstādes autors Tālis Vigo Pumpuriņš,
06.12.-21.12. izglītojošā
programma “Ottes saldie
Ziemassvētki” gan pirmsskolas
un skolas vecuma skolēniem, gan
pieaugušajiem. Dalības maksa:
3,00 EUR vienai personai.
Kalncempju bibliotēkā
literatūras izstāde “Dzeja
Latvijai!”.
Liepnas pagastā
12. novembrī 15.30 Liepnā
lāpu gājiens no pagasta pārvaldes
uz T. Mendes atdusas vietu
Sprinduļkalna kapos.
17. novembrī 19.00 Liepnas
tautas namā svētku koncerts
“Manai Latvijai 100”.
Liepnas pagasta bibliotēkā
tematiska izstāde “No visas sirds,
mēs pateicamies - Tev,
par to, ka spēj mūs vienmēr savienot!”/Latvijai – 100 (1.-20.11.);
mini konkurss skolēniem “Ir tāda
zeme - Latvija” (14.11.); pasākumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā Krēslas stundas lasījumi bērniem
(12.-18.11.).
Malienas pagastā
3. novembrī 20.00 Malienas
tautas namā Alsviķu Kultūras
nama amatierkolektīvu
koncertuzvedums “Saule brida
rudzu lauku”. Uzvedumā piedalās
deju kopas “Jandāls” un “Vēlreiz”,
sieviešu vokālais ansamblis “Canticum” un Alsviķu
teātra studijas dalībnieki.
Režija - Sanita Eglīte, skaņu un
gaismu režija - Juris Marinovs,
video projekcijas - Juris Balandis.
Ieeja: 1,50 EUR.
No 5. līdz 30. novembrim Malienas tautas nama foajē Ilmāra
Sināta fotogrāfiju izstāde „Mana
mīlestība – mana Latvija”.
12. novembrī 13.00
Malienas tautas namā tikšanās
ar komponistu, mūziķi,
Malienas pagasta Ērmaņu
muižas saimnieku Uģi Prauliņu.
Dokumentāli atmiņu stāsti par
savu seno un stipro dzimtu,
Ērmaņu muižas likteni un muižas
īpašnieku, Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri Alfrēdu Prauliņu un

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri
Aleksandru Egli.
16. novembrī 19.30 Malienas
tautas namā Latvijas Valsts
proklamēšanas 100. gadadienai
veltīts svinīgs pasākums “Manas
saknes manā zemē”.
16. novembrī 22.00
Malienas tautas namā svētku
balle ar grupu “Rolise”.
Ieeja: 3,00 EUR.
Malienas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Ar šūpuli, kas
bērza līkstī kārts...”
(O. Vācietim - 85), “Nu atbrauca
Mārtiņdiena”, “Tev, Latvija, stiprai
un varenai būt”; Jauno grāmatu
apskats “Nāc, uzzīmē Latviju”.
Mālupes pagastā
4. novembrī 13.00 Mālupes
Saieta namā Jaunannas
amatierteātra “Šūpoles”
izrāde B. Jukneviča “Pavasara
neprāts”.
8. novembrī 16.00 Mālupes
Saieta namā cimdu adīšanas
meistarklase, kurā būs iespēja
apgūt dažādu cimdu valnīšu
adīšanu.
11. novembrī 16.30 no Mālupes
pagasta pārvaldes Lāčplēša dienai
veltīts lāpu gājiens un piemiņas
brīdis Mālupes kapos.
17. novembrī 20.00 Mālupes
Saieta namā Latvijas dzimšanas
dienai veltītā izstāde „Latvju rakstu
raksti” un svētku koncerts, 21.30
balle kopā ar Kasparu Krastiņu.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Dzīvi nodzīvot vajaga
prast, – tā ir gara un vienmēr
par īsu” – dzejniekam Ojāram
Vācietim - 85, “Teic, kur zeme
skaistākā…” – dokumentālā
literatūras izstāde “Latvijai – 100”;
“Raibus cimdus apsolīju” – cimdu
izstāde, fotogrāfiju izstāde “Mūsu
labie darbi Latvijai”.
Mārkalnes pagastā
10. novembrī 15.00 Mārkalnes
tautas namā
Jaunlaicenes amatierteātris
“Jumts” ar E. Cālīša komēdiju
3 cēlienos “Mūža maize”.
17. novembrī 19.00 Mārkalnes
tautas namā
Latvijas 100. dzimšanas dienai
veltīts svinīgais pasākums.
17. novembrī 21.00 Mārkalnes
tautas namā
balle kopā ar grupu “Brīvdiena”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde “Bērnu,
jauniešu un vecāku
žūrija 2018”; grāmatu
plaukta “Latvijai 100” atklāšana
(17. novembrī 18.00), no
20. novembra Biblioziņas par
dzejnieku Ojāru Vācieti ar lasītāju
līdzdarbošanos.
Pededzes pagastā
9. novembrī Pededzes
tautas namā Lāčplēša dienai
veltīts pasākums:
14.00 Latvju zīmju izveidošana,
15.00 Ziedu nolikšana pie
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
kapiem.
16. novembrī 19.00
Pededzes tautas namā Svētku
sarīkojums par godu Latvijas 100.
dzimšanas dienai “Te ir mana
dzimtene”.
Pededzes tautas namā
ekspozīcija “Latvijai 100 gadi” –
“Iemūžināts laiks - paletē stils,
siluets un līnijas”.
Veclaicenes pagastā
Simtgades pasākumi
Pierobežā:
3. novembrī 11.00
Veclaicenes bibliotēkā
rokdarbu darbnīca “Mana
rokassprādze Latvijai”. Visu

novembra mēnesi bibliotēkas
apmeklētājiem būs iespēja
izgatavot savu rokassprādzi.
10. novembrī 14.00 Igaunijā
Rūsmes ciemā Rogosi muižas
zālē svētku koncerts “Latvijai
100”, piedalīsies Liepnas sieviešu
vokālais ansamblis “Noskaņa”
vadītāja Lilita Spirka, soliste Sintija
Krauja, un Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra jauniešu deju
kolektīvs “Enku Drenku” vadītāja
Daiga Ozoliņa, kā arī kolektīvi no
Igaunijas.
13. novembrī 15.00
Veclaicenes tautas namā
Lāčplēša dienai veltīta tikšanās ar
Igaunijas zemessargiem,
kuri stāstīs par septembra
militārajām mācībām
“NAMEJS 2018”.
17. novembrī 15.00
Veclaicenes tautas
namā valsts svētku
koncertuzvedums “100 mirkļi
Veclaicenei”, piedalīsies
Veclaicenes tautas nama
amatiermākslas kolektīvi /Astrīdas
Bēteres režisoriskā iecere par
gadiem un cilvēkiem. Pēc tam
paliksim, lai ar
akordeona un ģitāras pavadījumu
izdziedātu Latvijas populārākās
dziesmas, kavēsimies atmiņās un
sarunās pie svētku kūkas, kā arī
pārlaposim veco albumu. Izstādes:
tautas namā izstāde “Cimdi un
šalles Latvijai”,
foajē 2. stāvā “Kāzu foto”,
1. stāvā foajē un bibliotēkā
foto izstāde “Tehnikas laikmets
dažādos laikos”.
24. novembri 18.00
Igaunijā Misso kultūras
namā svētku koncerts “Latvijai
- 100”, piedalīsies Veclaicenes
vokālie ansambļi, Ziemera
sie-viešu koris “Elisa”, Malienas
jauktais vokālais ansamblis, Virešu
deju kolektīvs “Virši” un Igaunijas
amatiermākslinieki.
Zeltiņu pagastā
11. novembrī 11.00 Zeltiņu
bijušās pamatskolas ēkā
erudīcijas spēles “Zelta prāti”
2. sezona.
18. novembrī 14.00
Zeltiņu tautas namā Latvijas
100. dzimšanas dienai veltīts
pasākums “Uz gaismu logā”,
pateiksimies zeltiniešiem – Imantam Samam, Lidijai Juksei,
Oļegam Ivanovam, Daces un Normunda Mūrnieku ģimenei. Svētku
koncertu sniegs grupa “Rolise”
un Lauris Neilands. Pēc koncerta
sekos saviesīgā daļa pie kopīga
svētku galda ar dziedāšanu un
dancošanu mūziķa Zinta Krakopa
vadībā. Būs kūka un svētku salūts.
Uz saviesīgo daļu vēlams sarūpēt
“groziņu” un pieteikties
līdz 14. novembrim, zvanot pa
tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes novembrī: “Viss, viss
vienā vārdā likts – Latvija”,
“Tev atvēlētais laiks” (O. Vācietim
- 85), “Ceļojums Ziemeļvalstu
bērnu literatūrā”, “Latviskā
dzīvesziņa - Mārtiņi, Katrīnas,
Andreji”; 11. novembrī - Lāčplēša
dienai veltīts piemiņas brīdis
Zeltiņu kapos; Jauno grāmatu
apskats; aicinājums piedalīties
konkursā “Latvijai - 100. Domā.
Izzini. Stāsti!”
3. kārtā “Latvijas simtgade.
Cilvēki”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās
ekspozīcijas: “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”,
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta
Edgaram Liepiņam); izstādes
“Poga Latvijas mētelī”, “Latvijas
sardzē”, foto ekskursijas:

“Gadsimtu vējos šūpojoties”,
“Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz
padomju armijas raķešu
bāzi Zeltiņos.
Ziemera pagastā
10. novembrī 17.00
Māriņkalna tautas namā
Latvijas simtgadei veltīts
svētku pasākums “Iedegsim
sirdis Latvijai”. Koncerts,
jaundzimušo ziemeriešu
sveikšana, latvisku piespraužu
gatavošana, svētku ugunskura
iedegšana.
10. novembrī 22.00
Māriņkalna tautas namā
balle kopā ar grupu “Rolise”.
Ieeja: 3,00 EUR.
28. novembrī 12.00
Māriņkalna tautas namā
senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes:
“Par viņu cīņu
slavu mēs sveces aizdedzam”
(11. novembris – Lāčplēša
diena), “Mārtiņdiena – vārti
uz ziemu ir vaļā”, “Turies,
mana tauta, debesīs un zemē,
turies!” (dzejniekam O. Vācietim
– 85), “Bērnu un Vecāku žūrija –
2018” grāmatu kolekcija
“Nāc un lasi!”, “Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti – Tu esi Latvija”
(18. novembris – Latvijai – 100);
pasākumi: “Lasītprieka stunda
bibliotēkā” 1. un 2. klasei (8.11.),
pasākums Ziemeļvalstu nedēļas
ietvaros “Ziemeļvalstu varoņi”
(15.11.)
Apkopojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Alūksnē, pie atpūtas kompleksa “Jaunsētas” pieklīdusi
mīlīga, ruda kaķenīte.
Nogādāta “Astēs un Ūsās”.

Pie viesnīcas “Jolanta”
Alūksnē pieklīdis tīģerkrāsas
runčuks.

Jaunalūksnes pagasta Bejā
pieklīdis neliela auguma
suņuks. Pirms kāda laika
suņuks redzēts arī uz Liepnas pusi - Lāčudārzā. Ja ir
kāda informācija, kam suns
pieder, lūgums zvanīt pa
tālruni 29477535.
Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

