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Alūksnes Novada Vēstis
Veclaicenē izbūvēti atpūtas 
un dabas izziņas pieturas punkti

 Noslēgusies atpūtas un 
dabas izziņas pieturas punktu 
būvniecība aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”.

 Atpūtas un dabas izziņas 
pieturas izbūvētas pie kopumā 
pieciem ezeriem un katra veltīta 
savai tematikai. Ēka Vaidavas 
ezera krastā stāsta par ūdeņiem 
un zivīm. Tās apkārtnē izvietoti 
arī šai tematikai veltīti izglītojoši 
vides mākslas objekti. 
 Raipala ezera tuvumā izbūvētā 
dabas pieturas tematika veltīta 
lāčiem. Tematikas izvēle saistīta 
ar to, ka apkārtnē vairākkārt 
novērots šis dzīvnieks un netālu 
atrodas arī Mišu medus muzejs.
 Ilgāja ezera, kurš atrodas uz 
Latvijas un Igaunijas robežas, 
krastā dabas izziņas pieturas 
tematika veltīta Kornetu-Peļļu 
subglaciālajai gravai un stāsta 
par tās īpatnībām.
 Meža zvēru tēma izklāstīta 
dabas izziņas pieturā pie 
Palpiera ezera. Līdzīgi kā pārējās 
ēkās, arī šeit pirmajā stāvā 
izvietoti par attiecīgo tēmu 

sagatavoti izzinoši fakti un 
stāstījumi, kā arī attēli. Ēkas 
apkārtnē ierīkots arī neliels skatu 
tornis, kas veidots aļņa formā.
 Apes novada teritorijā esošā 
Eniķu ezera krastā veidotā dabas 
izziņas pietura veltīta putniem, 
kuri sastopami konkrētajā 
apvidū. Arī šeit izvietoti vairāki 
vides mākslas objekti.
 Visi atpūtas un dabas izziņas 
punkti funkcionēs arī kā 
naktsmītnes, kurās varēs pilnībā 
izbaudīt būšanu dabā. Plānots, 
ka durvis apmeklētājiem mājas 
vērs 2019. gada pavasarī.
 Alūksnes novada pašvaldība 
pateicas VAS “Latvijas valsts 
meži” par sadarbību dabas māju 
izveidē pie Vaidavas un Raipala 
ezeriem. Pašvaldība pateicas arī 
privāto zemju īpašniekiem par 
sadarbību dabas māju izveidē 
pie Eniķu, Ilgāja un Palpiera 
ezeriem. Paldies par sadarbību 
projekta īstenošanā Apes novada 
pašvaldībai.
 Dabas māju projektēšanu 
veica SIA “BM-Projekts”, 
bet būvniecības darbus - 

AS “Master Industry”. 
Būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “BBPV”. 
 Dabas māju saturisko daļu 
jeb ekspozīciju izstrādāja un 
realizēja dizaina birojs 
SIA “H2E”.
 Atpūtas un dabas izziņas 
pieturas punkti jeb Dabas 
mājas aizsargājamo ainavu 
apvidū “Veclaicene” izbūvētas 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējumu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudzveidību 

un aizsargāt ekosistēmas” 
5.4.1.1.pasākuma 
“Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras 
izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās” projekta 
“Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” infrastruktūras 
uzlabošana antropogēnās 
slodzes mazināšanai un 

pieejamības nodrošināšanai” 
Nr.5.4.1.1/17/A/022 ietvaros. 
Projekta vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Jaunas dabas mājas kopā ar būvnieku novērtēja domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova, Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, projektu vadītāja Inese Zīmele-
Jauniņa, Būvvaldes vadītāja Sandra Smildziņa, būvinspektore Aina Kaukala

Alūksnes novada pašvaldība saņem “Zaļās izcilības balvu”
 Alūksnes novada 
pašvaldības ieguldījums 
atbildīgā attieksmē pret vidi 
ir novērtēts ar Valsts vides 
dienesta apbalvojumu 
“Zaļās izcilības balva”.

 Šo Valsts vides dienesta 
apbalvojumu šogad saņēma 
15 uzņēmumi un 3 pašvaldības, 
kas visaugstākajā līmenī ievēro 
vides aizsardzības normatīvo 
aktu prasības, kā arī pēc 
savas iniciatīvas veic pasākumus, 
lai mazinātu saimnieciskās 
darbības ietekmi uz vidi. Kopā 
ar Alūksnes novada pašvaldību 
“Zaļās izcilības balvu” 
saņēma arī Valmieras pilsētas 
un Rucavas novada pašvaldības.

 Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas parlamentārais 
sekretārs Jānis Eglīts, uzrunājot 
laureātus balvas pasniegšanas 
ceremonijā Nacionālajā 
botāniskajā dārzā Salaspilī, 

uzsvēra: ““Zaļās izcilības 
balva” ir veids, kā mēs varam 
pateikt: “Paldies, ka Latvijā ir tādi 
uzņēmēji!”, kā arī izcelt pozitīvos 

piemērus, lai ikviens spētu 
saskatīt ieguvumus zaļās apziņas 
integrēšanai savā darbībā un 
ikdienas procesos. Vēlos izcelt to, 

ka Valsts vides dienesta veidotajā 
“zaļajā sarakstā” tiek vērtēti ne 
tikai uzņēmumi, kas ir A, B vai C 
kategorijas piesārņojošo darbību 
veicēji, bet arī pašvaldības!”

 J. Eglīša un Valsts vides 
dienesta ģenerāldirektores 
Ingas Koļegovas pasniegto 
balvu saņēma Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis un pašvaldības 
ainavu arhitekte Madara 
Sildega-Mieriņa.

 Apbalvojumam Alūksnes 
novada pašvaldību izvirzījusi 
dienesta Madonas reģionālā 
vides pārvalde. Apbalvošanas 
ceremonijā par Alūksnes novada 
pašvaldību izskanēja 
atzinīgi vārdi: “Alūksnes 
novada pašvaldība, piesaistot 
Eiropas fondu līdzfinansējumu, 
ir īstenojusi nozīmīgus 
infrastruktūras attīstības 
projektus, radot sakārtotu 
vidi novada uzņēmumiem, 

vietējiem iedzīvotājiem un 
novada viesiem. Vairākās kārtās 
ir realizēti ūdenssaimniecības 
attīstības projekti. 
Uzņēmējdarbības veicināšanai 
ir realizēti industriālo teritoriju 
attīstības projekti. Attīstīti tūrisma 
infrastruktūras objekti. Izveidota 
pašvaldības aģentūra 
“ALJA”, kas apsaimnieko 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošo publiskos 
ezerus un upes. Pašvaldības 
aģentūrai “ALJA” ir cieša 
sadarbība ar Valsts vides 
dienesta inspektoriem zvejas 
un makšķerēšanas noteikumu 
kontrolē”.

 Uzņēmumi un pašvaldības 
Valsts vides dienesta “Zaļā 
saraksta” statusu iegūst uz trīs 
gadiem, un šajā laikā tie 
bauda lielāku dienesta uzticību.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un ainavu 
arhitekte Madara Sildega-Mieriņa (attēlā vidū) saņēmuši VARAM 
parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša un VVD ģenerāldirektores Ingas 
Koļegovas pasniegto apbalvojumu “Zaļās izcilības balva”

Evitas Aplokas foto
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 20. decembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
20. decembra domes sēdē 
piedalījās 14 deputāti un 
izskatīja 29 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
“Seda 2” – 9, Liepnā, Liepnas 
pagastā, ar kopējo platību 
72 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus 
sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc 
dzīvokļa atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, šos 
izdevumus iekļaut dzīvokļa 
pirkuma līgumā noteiktajā cenā. 
Nodot atsavināšanai minēto 
īpašumu, pārdodot par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - atzīt, ka pašvaldības 
dzīvoklis Vītolu ielā 4 – 1, Alūksnē, 
nav derīgs dzīvošanai, jo 
nepieciešamie izdevumi, lai to 
savestu dzīvošanai vajadzīgā 
kārtībā, bet vēlāk arī 
administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi, nav samērojami ar tā 
faktisko vērtību un izmantošanas 
iespējām. Sagatavot 
atsavināšanai minēto dzīvokli ar 
kopējo platību 44,3m² un ar to 
saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un 
palīgēkas. Nodot to atsavināšanai, 
pārdodot izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - atzīt, ka pašvaldības dzīvoklis 
„Bērzulejas” – 16, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, nav derīgs 
dzīvošanai, jo nepieciešamie 
izdevumi, lai to savestu dzīvošanai 
vajadzīgā kārtībā, bet vēlāk arī 
administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi, nav samērojami ar tā 
faktisko vērtību un izmantošanas 
iespējām. Sagatavot atsavināšanai 
minēto dzīvokli ar kopējo platību 
47,4 m² un ar to saistītām kop-
īpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
Nodot to atsavināšanai, pārdo-
dot izsolē. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu atsa-
vināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokli “Pīlādži” - 3, 
Mālupē, Mālupes pagastā, ar 
kopējo platību 86,5 m² un ar 
to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
Nodot to atsavināšanai, 
pārdodot izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokli „Pīlādži” - 9, 
Mālupē, Mālupes pagastā, ar 
kopējo platību 86,9 m² un ar 
to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Nodot to atsavināšanai, 
pārdodot izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot Aizsardzības ministrijai 
bezatlīdzības lietošanā uz 10 
gadiem pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemes vienību 203 m2 
kopplatībā Lāčplēša ielā 
Nacionālo bruņoto spēku 
Kājnieku skolas bāzes stāvvietas 
nodrošināšanai;

 - izsniegt sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību 
“SAIMNIECĪBA NĀKOTNE” bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts – grants un 
smilts ieguvei smilts – grants un 
smilts atradnē „Skujenieki”, 
Alsviķu pagastā;

 - dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa pārmaksas kopsummā 
2459,83 EUR. Pamatojoties 
uz likumu “Par nodokļiem un 
nodevām”, pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma 
nodokļa pārmaksas pašvaldība 
dzēš, ja nodokļu maksātājs ir 
likvidēts un izslēgts no nodokļu 
maksātāju reģistra vai trīs gadu 
laikā nav pieprasījis pārmaksātās 
summas atmaksu vai 
novirzīšanu kārtējo vai 
nokavēto nodokļu maksājumu 
segšanai;

 - ieteikt Centrālajai vēlēšanu 
komisijai apstiprināt vēlēšanu 
iecirkņa Nr. 293 atrašanās vietu 
Alūksnes Kultūras centra Mazajā 
zālē Brūža ielā 7, Alūksnē, ņemot 
vērā pašvaldības administratī-
vās ēkas Dārza ielā 11 pārbūves 
darbu laikā ēkas Lielā zāle, kurā 
reģistrēts šis vēlēšanu iecirknis, 
apmeklētājiem ilgstoši nav 
pieejama;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
nolikumā, papildinot ar 10.4.1 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
“10.4.1 sadarbībā ar Izglītības 
pārvaldi izskata jautājumus par 
bērna, par kuru Alūksnes novada 
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 
ārpusģimenes aprūpi, izglītošanas 
un uzturēšanās izglītības iestādē 
izdevumu segšanu.”;

 - izbeigt darba tiesiskās attiecības 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” direktoru 
Gunti Kozilānu, ņemot vērā viņa 
iesniegumu par atbrīvošanu no 
minētās iestādes direktora amata;

 - izdot noteikumus Nr. 7/2018 
“Par dāvanu un dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanas un 
pārzināšanas kārtību”. Minētie 
noteikumi nosaka dāvanu un 
dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanas, uzskaites, 
izlietošanas un pārskatu 
sniegšanas kārtību pašvaldībā. To 
mērķis ir noteikt iekšēju kārtību, 
kādā pašvaldības iestādes drīkst 
pieņemt ziedojumus un 
dāvinājumus un izlietot tos 
iestādes materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidei, infrastruktūras 
sakārtošanai, kultūras, izglītības, 
drošības, sporta, vides 
aizsardzības, veselības 
aizsardzības, sociālās 
palīdzības un pakalpojumu, kā arī 
citu pašvaldības pakalpojumu vai 
pasākumu nodrošināšanai. 
Noteikumi neattieksies uz 
bibliotēku un muzeju krājumu 

papildināšanu, mantu vai 
pakalpojumiem, kas pašvaldības 
īpašumā bez atlīdzības nodota no 
valsts vai citas publiskas personas, 
kā arī uz dāvinājumu atlīdzības 
nozīmē;

 - noteikt Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. noteikumu 
Nr. 3/2013 „Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
9.4. punktā paredzēto sociālo 
garantiju ierobežojumu 2019. 
budžeta gadā šādā apmērā: 
2019. gadā izmaksāt pabalstu 
reizi kalendāra gadā, aizejot 
ikgadējā apmaksātajā atvaļināju-
mā, ņemot vērā darba ieguldīju-
ma un tā rezultātu novērtējumu 
2018. gadā: ja vērtēšanā iegūts 
A līmenis – 20% apmērā no 
mēnešalgas, ja vērtēšanā iegūts 
B līmenis – 16% apmērā no 
mēnešalgas, ja vērtēšanā iegūts 
C līmenis – 12% apmērā no 
mēnešalgas. Jāuzsver, ka minētās 
sociālās garantijas arī 2019. gadā 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestādēs saglabāsies iepriekšējā lī-
menī. Šādu lēmumu dome pieņem 
ik gadu, jo normatīvie akti kon-
krētajām sociālajām garantijām 
pieļauj atvēlēt lielāku finansējumu 
– līdz pat 50% no mēnešalgas, 
tomēr, Alūksnes 
novada pašvaldībā tas ik gadu 
tiek noteikts zemākā apmērā;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 23.02.2017. 
lēmumā Nr. 34 “Par projektu 
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 
un izteikt lēmuma 2. punktu jaunā 
redakcijā. Izmaiņas ir saistītas ar 
projekta kopējo izmaksu preci-
zēšanu, ņemot vērā veiktos 22 
iepirkumus un cenu aptaujas;

 - apstiprināt Alūksnes Mūzikas 
skolas sniegto maksas pakalpoju-
mu cenrādi, kas stājas spēkā no 
2019. gada 1. janvāra. Vecāku 
līdzmaksājums pamata un pilnas 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu apguvei taustiņins-
trumentu, stīgu instrumentu, pūša-
minstrumentu, sitaminstrumentu 
un vokālās mūzikas izglītības 
programmās – 7,50 EUR mēnesī, 
vecāku maksa par fakultatīvu mā-
cību stundu profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvei 
1 mācību stundai – 10,93 EUR, 
vecāku līdzfinansējums interešu 
izglītības programmu apguvei: 
6 grupu stundas mēnesī – 
8,19 EUR, 1 individuālā stunda 
mēnesī – 10,93 EUR, 2 individu-
ālās stundas mēnesī – 
21,81 EUR, 6 grupu stundas 
mēnesī un 1 individuālā stunda 
mēnesī – kopā 19,12 EUR, 6 
grupu stundas mēnesī un 2 indi-
viduālās stundas mēnesī – kopā 
30,00 EUR, maksa par pieaugušo 
izglītības programmas apguvi – 1 
individuālā mācību stunda – 
7,76 EUR plus pievienotās vērtības 
nodoklis;

 - apstiprināt dalības maksu pasā-
kumā “Alūksnes novada vidussko-
las 80 gadu jubilejas svinības un 
absolventu salidojums” 2. februārī 
vienai personai 2,00 EUR;

 - apstiprināt XIV Latvijas amatier-
teātru salidojuma, kas notiks no 
19. līdz 21. jūlijam Alūksnē, dalī-
bas maksu vienam amatierteātra 
kolektīvam – 50,00 EUR;

 - apstiprināt tautas deju festivāla 
“Latvju bērni danci veda”, kas 
notiks 25. maijā Alūksnē, dalības 

maksu kolektīva vienai grupai – 
35,00 EUR;

 - piešķirt 805,00 EUR Jaunlai-
cenes pagasta skolēnu pārvadā-
jumiem sabiedriskā transporta 
izdevumu segšanai;

 - piešķirt 1080,00 EUR Liepnas 
pagasta skolēnu pārvadājumiem 
sabiedriskā transporta un degvie-
las izdevumu segšanai;

 - atbalstīt būvprojekta minimālā 
sastāvā un būvprojekta “Jaunu 
ailu izveide skolas ēkas nesošajās 
sienās, nenesošo starpsienu pār-
būve un daļēja 2. stāva pārsegu-
mu pastiprināšana” Pededzes pa-
matskolai izstrādi. Uzdot Pededzes 
pamatskolai veikt iepirkumu un 
pēc iepirkuma rezultāta izziņoša-
nas informēt domi par nepiecieša-
mā finansējuma apmēru;

 - Alūksnes novada pašvaldības 
padotībā esošo speciālās pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem, pirmsskolas izglītības grupu 
bērniem ar speciālām vajadzībām, 
speciālās izglītības klašu skolē-
niem ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošināt no pašvaldības pa-
matbudžeta finanšu līdzekļiem un 
iepriekš minētajam personu lokam 
atmaksāt līdzfinansēto ēdināšanas 
pakalpojuma maksu no 2017. 
gada 1. janvāra. Lēmums saistīts 
ar Satversmes tiesas 2018. gada 
15. novembra spriedumu lietā, 
kurā tiesa atzina par pamatotu 
un normatīviem aktiem atbilstošu 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra Kaspara Ger-
harda rīkojumu, ar kuru ministrs 
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai bija 
uzdevis apturēt piemērot vecāku 
maksu par audzēkņu ēdināšanu 
speciālajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Ņemot vērā to, ka arī 
citas pašvaldības ir piemērojušas 
vecāku maksu par speciālo pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēkņu, 
pirmsskolas izglītības grupu bērnu 
ar speciālām vajadzībām, speciālo 
izglītības klašu skolēnu ēdināša-
nas pakalpojumu nodrošināšanu, 
arī uz tām attiecināms nosacījums 
par piemērotās maksas atgriešanu 
un turpmāku tās nepiemērošanu 
attiecīgajam personu lokam;

 - ar 2019. gada 1. janvāri izdarīt 
grozījumus Alūksnes novada do-
mes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 
„Par amata vietām un atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 19/2018 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2018. 
gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2018 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam”;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 15.11.2018. lēmumā 
Nr. 397 “Par projektu „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorā-
cijas novadgrāvju 424961:03 un 
424961:09 atjaunošana Alūksnes 
novada Mārkalnes pagastā”. Gro-
zījumi saistīti ar projekta izmaksu 
precizēšanu.

 Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties www.

aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Par 
Alūksnes novada domes darbu/

Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 
 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

16. janvārī  10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

21. janvārī  10.00

Finanšu komitejas sēde  
24. janvārī  10.00

Domes sēde   
31. janvārī  10.00

Sēdes notiek 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Alūksnē, pie 
Alūksnes 

Kultūras centra un
Kultūras centra 

telpās

26. janvārī
plkst. 9.00 - 13.00 

Pieteikšanās līdz 21.01. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Mājražotāju 
tirdziņš

Bānīša stacija 
aicina uz tikšanos 
ekspozīcijas 
tapšanā iesaistītos

 Viens no Alūksnes 
novada kultūrvēsturiskā 
un industriālā mantojuma 
lepnumiem ir 
Gulbenes-Alūksnes 
dzelzceļš. 2018. gada 
1. septembrī Alūksnē 
vēsturiskajā stacijas bagāžas 
šķūnī tika atklāta multimediālā 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija”. Ekspozīcijas izveidē 
būtiska bija vietējo iedzīvotāju 
līdzdalība.

 Zvaigznes dienā, 
6. janvārī, pulksten 14.00 
Alūksnes Bānīša stacija 
aicina uz atmiņu 
pēcpusdienu visus, kuri 
bija iesaistīti ekspozīcijas 
tapšanā, dalījās ar atmi-
ņām, vēstures liecībām un 
piedalījās video filmēšanā. 
Līdzi aicinām ņemt foto 
liecības par Gulbenes-Alūksnes 
Bānīti un atmiņas. 

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece



Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

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
7. un 21. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 21. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
7. un 21. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

11. un 25. janvārī 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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 16.01.2019. 8.30-9.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311. telpā

Verners KALĒJS 18.01.2019. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311. telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 16.01.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 28.01.2019. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311. telpā

Līga LANGRATE 24.01.2019. 13.00-14.00 Annas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 21.01.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 31.01.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS 31.01.2019. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311. telpā

Laimonis SĪPOLS 21.01.2019. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311. telpā

Askolds ZELMENIS 07.01.2019. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317. telpā

Jānis ZELTIŅŠ 29.01.2019. 9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE 17.01.2019. 11.00-12.00
Dārza ielā 11, Alūksnē, 311. telpā

(tālrunis 29355400)
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622

izsludina pretendentu pieteikšanos 
uz vakanto ALGU GRĀMATVEŽA amatu

 
Galvenie darba pienākumi:
•  organizēt Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības procesu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•  nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un 
kontroli;
•  noteiktajos termiņos aprēķināt darba algu Alūksnes novada 
pašvaldības darbiniekiem, kā arī samaksu par darbu noslēgto 
līgumu ietvaros.

Prasības pretendentam:
•  augstākā izglītība ekonomikā ar specializāciju grāmatvedībā;
•  teicamas iemaņas darbā ar datoru;
•  pieredze grāmatvedības, plānošanas vai ekonomista darbā;
•  labas iemaņas darbā ar kādu grāmatvedības programmu;
•  mērķtiecība, precizitāte, analītiskās spējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, 
Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:
•  jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir 
Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga no 900,00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) līdz 
2019. gada 10. janvāra  plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, 

e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – 
Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, 

LV-4301, 306. kabinets.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

Plāno nojaukt divas ilgstoši 
neapdzīvotās daudzdzīvokļu 
mājas Mārkalnē
 Alūksnes novada 
domes sēdē 20. decembrī 
deputāti pieņēma lēmumu 
nojaukt divas pašvaldības 
īpašumā esošas 
neapdzīvotās daudzdzīvokļu 
trīs stāvu mājas Mārkalnes 
pagastā – “Saulstari” 
un “Irbenāji”.

 Abas minētās 18 dzīvokļu 
mājas atrodas uz zemes, kas 
pieder fiziskai personai. Būvju 
bilances vērtība ir 0 eiro, to 
kadastrālā vērtība pēc Valsts 
zemes dienesta kadastra 
datiem ir 18 525 EUR 
katrai. Abas šīs ēkas ir iekļautas 
pašvaldības īpašumā un 
valdījumā esošo nojaucamo 
būvju un ēku sarakstā. Tās ir 
bijušas iekļautas arī 
pašvaldības atsavināmo 
īpašumu sarakstā, taču intereses 
par to iegūšanu īpašumā 
ne no vienas personas nav 
bijis, ņemot vērā to tehnisko 
stāvokli.
 Ēku vizuāli tehnisko 
apsekošanu ir veicis pašvaldības 
būvinženieris Rolands Veics. Abas 

minētās ēkas ilgus 
gadus netiek ekspluatētas un 
apsaimniekotas, tām mitruma 
un sala ietekmē ir bojātas kā 
nesošās, tā nenesošās 
konstrukcijas. Abas 
daudzdzīvokļu mājas ir pirms 
avārijas vai avārijas stāvoklī, 
to tehniskais stāvoklis apdraud 
vietējos iedzīvotājus un 
degradē pagasta centra vidi.
 Pēc domes pieņemtā lēmuma 

par ēku nojaukšanu Īpašumu 
nodaļa sagatavos 
nepieciešamos tehniskos 
dokumentus to nojaukšanai un 
pēc to sagatavošanas informēs 
domes Finanšu komiteju par 
nojaukšanai nepieciešamajiem 
līdzekļiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no Mārkalnes pagasta pārvaldes arhīva

Liepnas vidusskolu 
reorganizēs par 
pamatskolu

 Alūksnes novada domes 
20. decembra sēdē pieņemts 
lēmums par Liepnas 
vidusskolas reorganizāciju – 
no 2019. gada 1. augusta 
tā kļūs par Liepnas 
pamatskolu.

 Ņemot vērā skolēnu skaita 
samazināšanos, šāds lēmums 
nav pārsteigums – 
jau divus gadus potenciālo 
vidusskolas klašu audzēkņu 
mazās intereses dēļ Liepnas 
vidusskolā vairs netiek uzņemti 
skolēni 10. klasē. Par skolēnu 
neuzņemšanu 10. klasē dome 
ir lēmusi gan 2017., gan 
2018. gadā. Šajā pavasarī 
Liepnas vidusskolu absolvēs 
pašreizējie 12. klases audzēkņi.

 Liepnas vidusskolas 
direktore Liene Stabinge domes 
Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdē 
decembrī deputātiem 
skaidroja, ka šobrīd skolā 

9. klasē mācās tikai 2 skolēni, 
kas ir nepietiekami 10. klases 
komplekta atvēršanai. Pēdējos 
gados arī no tuvākajām 
apkārtnes pamatskolām 
potenciālo vidusskolas klašu 
audzēkņu interese nav 
bijusi pietiekamā līmenī, lai 
nodrošinātu pēc Ministru 
kabineta noteikumiem noteikto 
skolēnu skaitu pilnam klases 
komplektam.  Direktore uzsvēra, 
ka skola vēlas koncentrēties 
uz kvalitatīvu izglītības ieguves 
piedāvājumu pamatskolēniem. 
Jautājums par nepieciešamību 
skolu no vidējās izglītības 
iestādes reorganizēt par pamata 
izglītības iestādi 
apspriests arī skolotāju un 
darbinieku kolektīvā, saskaņots 
ar skolas padomes vadību.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadītajā vasarā Liepnas vidusskolā ierīkots internāts
Evitas Aplokas foto
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Ilzenē 
pabeigta pašvaldības 
ceļu pārbūve
 Pabeigta projekta 
“Pašvaldības autoceļu 
Liepiņi-Jaunzemi, 
Siveci-Darbnīcas, 
Darbnīcas-Līvāni pārbūve 
Ilzenes pagastā Alūksnes 
novadā” realizācija.

 Decembra sākumā 
Ilzenes pagastā pēc pārbūves 
ekspluatācijā nodoti pašvaldības 
autoceļu posmi: Liepiņi-Jaunzemi 
posms 2,242 km garumā, 
Siveci-Darbnīcas posms 
0,334 km garumā un 
Darbnīcas-Līvāni ceļa posms 
0,434 km garumā. Ceļu 
pārbūves laikā izrakti un iztīrīti 
sāngrāvji, noņemts nomaļu 
uzaugums, izbūvētas jaunas 
nobrauktuves un caurtekas, 
pastiprināts ceļa segums. Atklāta 
iepirkuma konkursa rezultātā, 
darbus objektā veica 
SIA “VIANOVA”.
 Projekta “Pašvaldības autoceļu 
Liepiņi-Jaunzemi, 
Siveci-Darbnīcas, 
Darbnīcas-Līvāni pārbūve Ilzenes 
pagastā Alūksnes novadā” 
kopējās izmaksas ir 
194 306,22 EUR ar pievienotās 
vērtības nodokli, no kurām 
attiecināmās izmaksas ir 
108 875,56 EUR, ko sastāda 
ELFLA finansējums 90% apmērā 
97988,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 

73060,00 EUR, kas savukārt 
sadalās kā  attiecināmās 
izmaksas 10 887,56 EUR un 
projekta neattiecināmās 
izmaksas 62172,44 EUR.
 Ilzenes pagasta pārvaldes 
apstiprinātā budžeta ietvaros 
4809,75 EUR ar PVN izlietots 
būvprojekta sagatavošanai un 
autoruzraudzības veikšanai. 
Būvprojekta sagatavošanu un 
autoruzraudzību veica 
SIA “XDRAFTS”, bet 
18448,47 EUR no Alūksnes 
novada infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas līdzekļiem 
2018. gadā Ilzenes pagastā 
novirzīti minēto autoceļu 
pārbūvei projekta ietvaros.
 Būvuzraudzību objektā veica 
SIA “Ceļu komforts” par 
iepirkumā noteikto cenu 
7735,00 EUR ar  PVN.  
 Projekts realizēts 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursa Latvijas 
lauku attīstības programmas 
2017.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. 

Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 

teritorijas attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunannā pārbūvēts 
pašvaldības ceļa 
Rūķīši-Gribažas posms
 Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros realizēts 
projekts ”Pašvaldības 
autoceļa Rūķīši-Gribažas 
pārbūves 1. kārta” 
un oktobrī pārbūvētais 
ceļa posms nodots 
ekspluatācijā.

 Projekta rezultātā pārbūvēts 
ceļa posms 2,66 km garumā – 
sakārtota ūdens novadīšanas 
sistēma (izrakti sāngrāvji, 
nomainītas un no jauna 
izbūvētas caurtekas), iz-
veidotas nobrauktuves uz 
privātīpašumiem, atjaunots 
ceļa virskārtas segums, izvietotas 
ceļa zīmes un veikti citi ar 

ceļa pārbūvi saistīti darbi. 
 Pēc projekta realizācijas ir 
ievērojami uzlabojusies ceļa 
kvalitāte, paaugstinājusies 
satiksmes drošība un nodrošināta 
pieguļošo zemju īpašniekiem 
piekļuve  īpašumiem. 
 Būvdarbus šajā objektā veica 
SIA “Sorma”, tehnisko projektu 
izstrādāja un autoruzraudzību 
veica SIA “Ceļu komforts”, bet 
būvuzraudzību -  
SIA “CEO CONSULTANTS”
 Projekta kopējās izmaksas ar 
PVN ir 146 708,18 EUR, no tā 
publiskais finansējums – 
97 427,00 EUR, bet pārējā 
summa ir Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums.

Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 

pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Zeltiņos turpina īstenot projektu plūdu 
apdraudējuma riska samazināšanai
 Zeltiņos turpinās 
projekta “Plūdu 
apdraudējuma riska 
samazināšana Zeltiņu 
pagastā” īstenošana.

 18. augustā, 8. septembrī 
un 12. oktobrī Zeltiņos no-
tika pagasta pārvaldes rīkotās 
Melnupes attīrīšanas talkas no 
koku sanesumiem un bebru 
aizsprostiem. No sakritušajiem 
kokiem un koku sanesumiem, 
bebru aizsprostiem talcinieki ir 
attīrījuši apmēram 2,2 km garu 
upes posmu. Talkās piedalījās 
Zeltiņu pagasta pārvaldes 
darbinieki, vietējie iedzīvotāji 
un mednieku kluba “Zeltiņu 
buki” mednieki. Zeltiņu pagasta 
pārvalde pateicas ikvienam 
brīvprātīgajam par iesaistīšanos 
šajā gadā rīkotajās (kopā trīs) 
talkās, jo tikai kopīgiem spēkiem 
ir paveicami lieli un fiziski smagi 
darbi. Turpmākās talkas upes 
attīrīšanai paredzētas nākamā 
gada pavasarī un vasarā. Paralēli 
šim projektam Zeltiņu pagasta 
pārvaldes darbinieki atbrīvo upi 
no koku sanesumiem lejpus 

Melnupes tiltam virzienā no 
Zeltiņu centra uz Ilzeni.
 “Katrs nokritis koks, katrs 
aizsprostojums palēnina upes 
tecējumu, veido stāvoša ūdens 
posmus, kas veicina skābekļa 
samazināšanos ūdenī, tāpēc 
arī ūdenstilpes nepieciešams 
apsaimniekot. Attīrot upi no 
kritušajiem kokiem, tiek radīti 
labvēlīgi apstākļi brīvai ūdens 
plūsmai, palielinās straumes 
ātrums un ir labāka gaisa 
pieplūde ūdenim. Tādējādi tiek 
atjaunoti saldūdens straujtecēs 
mītošajām sugām labvēlīgi 
apstākļi. Turklāt, attīrot strau-
jteces, tiek novērsts krastu 
izskalošanas risks”, skaidro 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
speciālisti.
 Ir uzsākta arī tehniskās 
dokumentācijas izstrādes 
sagatavošana dūņu un sanesumu 
tīrīšanai pašvaldības nekustama-
jos īpašumos “Melnupes” un 
“Tērces”. Lai aprēķinātu veicamo 
darbu apjomus, tika veikta dūņu 
slāna biezuma mērīšana ar 
ģeoradaru. Ir secināts, ka dūņu 
biezums Melnupes uzpludinātajā 

posmā ir no 0,34 m līdz 0,71 m. 
Upes dziļums ir no 0,55 m līdz 
1,5 m dziļākajā vietā. Paredzēts, 
ka projekts minimālajā sastāvā 
tiks iesniegts Alūksnes būvvaldē 
decembrī, bet projekta pilnīga 
izstrāde būs pabeigta februāra 
beigās. Projektēšanu veic SIA 
“Inženieru birojs “Profecto””.
 Melnupes dūņu un sanesumu 
tīrīšana ir paredzēta laika posmā 
no nākamā gada 20. jūnija 
līdz 1. oktobrim, sakarā ar to, 
ka zivju galvenajos nārsta un 
migrācijas periodos – no 1. aprīļa 
līdz 20. jūnijam un no 1. oktobra 
līdz 30. novembrim aizliegts veikt 
darbus, kas saistīti ar Melnupes 
ūdens līmeni un darbus, kas 
saistīti ar ūdensgultni.                   
                                                                          

Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 

pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā
Pleskavas ielā saglabās ierobežojumu
 Sākoties ziemai, 
Pleskavas ielas pārbūvē 
Alūksnē šobrīd ir 
tehnoloģiskais pārtraukums.

 Tā kā darbi Pleskavas ielā nav 
pabeigti un ielas posms joprojām 
ir būvniecības objekta statusā, 
ziemas periodā tajā saglabāsies 

ātruma ierobežojums 30 km/h. 
Vēršam uz to autovadītāju 
uzmanību un atgādinām, ka ceļa 
zīmju noteiktie ierobežojumi ir 
jāievēro.

 Intensīvās satiksmes dēļ ātruma 
ierobežojums saistīts arī 
ar gājēju drošību. 

Jaunbūvējamās gājēju ietves 
ir izbūvētas tikai daļēji un vēl 
nav paredzētas izmantošanai, 
līdz ar to ziemas laikā tās 
netiks tīrītas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
kustamās mantas - cirsmas “Dam-
bis 1”, Annas pagastā, Alūksnes 
novadā trešo mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Nosacītā cena – 1078 EUR. 
Nodrošinājums – 108 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 
11.01.2019. 
 Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 līdz 
11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
kustamās mantas - cirsmas 
“Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, 
Alūksnes novadā otro 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
25667781. Nosacītā cena – 
5265 EUR. Nodrošinājums – 
527 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
11.01.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Straumes”, 
Jaunannā, Jaunannas pagastā, 
Alūksnes novadā trešo mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26375360. 
Nosacītā cena – 5096 EUR. 
Nodrošinājums – 510 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.01.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Upmaļi”-1, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 
510 EUR. Nodrošinājums – 
51 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
11.01.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Upmaļi”-3, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 
420 EUR. Nodrošinājums – 
42 EUR, kas ieskaitāms 

pašvaldības kontā līdz 
11.01.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Upmaļi”-4, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 28659051. Nosacītā cena 
– 420 EUR. Nodrošinājums – 
42 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
11.01.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Dzērvju 
ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 1412 EUR. 
Nodrošinājums – 141 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.01.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
11.01.2019. plkst. 16.00.
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Alūksnes novads – viena no deviņām 
ģimenei draudzīgām pašvaldībām Latvijā
 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) 
organizētajā konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” Alūksnes 
novads kā viens no 
konkursa deviņām 
pašvaldībām finālistēm 
tika sumināts nominācijā 
“Par programmas “Draudzīga 
vieta bērnam” attīstību 
Latvijā”, kā arī saņēma 
divas speciālās konkursa 
atbalstītāju balvas.

 Konkurss “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” 
norisinās jau otro gadu ar 
mērķi izcelt labākos piemērus 
un risinājumus, kā pašvaldības 
rūpējas par ģimenēm. Ir 
izveidota funkcionējoša un 
viegli pārskatāma tīmekļvietne 
www.vietagimenei.lv, kurā 
var iepazīties ar informāciju 
par pašvaldībās pieejamajām 
iespējām, piedāvājumiem un 
atbalstu ģimenēm ar bērniem. 
2017. gadā uzsāktā VARAM 
iniciatīva “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” šāgada jūnijā 
saņēmusi Eiropas Daudzbērnu 
ģimeņu asociācijas starptautisku 
novērtējumu – galveno balvu 
kategorijā “Nacionālās valdības 
iniciatīva” par ieguldīto 
darbu ceļā uz ģimenēm 
draudzīgu valsti.

 Konkursa galveno titulu un 
30 000 eiro balvu ieguva 
Olaines novada pašvaldība, 
15 000 eiro balvu saņēma 
un 1. vietu deviņu republikas 
pilsētu pašvaldību grupā izcīnīja 
Daugavpils pilsētas pašvaldība, 
21 reģionālas nozīmes attīstības 
centra novadu pašvaldību grupā 
– Preiļu novada pašvaldība un 
89 novadu pašvaldību grupā – 
Ikšķiles novada pašvaldība.

 Īpašo nomināciju saņēmējas 
pašvaldības - Jēkabpils pilsēta, 
Siguldas novads, Jūrmalas 

pilsēta un Alūksnes novads 
saņēma 4000 eiro balvu, bet 
Ozolnieku novads – 3000 eiro 
Teteles pamatskolai. Visas 
konkursā piešķirtās naudas 
balvas paredzētas izmantošanai 
atbalsta pasākumu un 
pakalpojumu nodrošināšanai 
vai vides veidošanai ģimenēm 
ar bērniem. Par konkrētu to 
izlietojumu pašvaldība informēs. 
Alūksnes novads saņēma arī 
konkursa atbalstītāja “Omniva” 
simpātijas balvu – 200 atlaižu 
kodus 99% apmērā sūtījumiem 
ar pakomātu Baltijā, kā arī 
konkursa atbalstītāja “Amigo” 
īpašo balvu – iespēju organizēt 
izglītojošu lekciju par digitālo 
viedierīču veselīgu lietošanas 
paradumu veidošanu. Pasnieg-
tos apbalvojumus konkursa 
noslēguma pasākumā Siguldā 
saņēma Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Fomins.

 Konkursa gaitā pašvaldību 
sniegtos datus par atbalstu 
ģimenēm ar bērniem vērtēja 
īpaša komisija. Deviņas 
pašvaldības finālistes komisija 
apmeklēja arī uz vietas. Liela 
nozīme konkursa norises laikā 

bija arī iedzīvotāju iesaistei un 
balsojumam.

 - Paldies visiem Alūksnes 
novada iedzīvotājiem, kuri 
iesaistījās šajā konkursā, 
balsojot par Alūksnes novadu 
un paužot savus viedokļus un 
ieteikumus par to, kā mūsu 
novadā uzlabot atbalsta iespējas 
ģimenēm ar bērniem. Saņemtie 
priekšlikumi pašvaldībai noderēs, 
plānojot turpmāko finansējumu 
dažādām aktivitātēm ģimenēm 
un bērniem. Īpašs paldies 
alūksniešiem Mārim un Jeļenai 
Vīgupiem, kuru Alūksnē 
aizsāktā iniciatīva “Draudzīga 
vieta bērnam” ir novērtēta valsts 
mērogā un veicinājusi mūsu 
novada atpazīstamību, - 
uzsver Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards, uzrunājot klātesošos 
pašvaldību pārstāvjus, sacīja:
 - Daudzbērnu ģimenes ir tās, 
kas patlaban un arī nākotnē 
veicinās Latvijas tautas reālu 
pastāvēšanu un nacionālo 
vērtību saglabāšanu. Tieši tādēļ 
ir tik būtiski valsts un pašvaldību 

līmenī rūpēties par to, 
lai ikvienam iedzīvotājam būtu 
pieejams gan finansiāls, gan arī 
morāls atbalsts visdažādākajās 
izteiksmēs, tostarp pieejama 
infrastruktūra, atvieglojumi 
ģimenēm dažādiem pakal-
pojumiem – transportam, 
ēdināšanai, izglītībai, veselībai 
–, kvalitatīvas mācību iestādes, 
kā arī brīvā laika pavadīšanas 
iespējas: parki, bērnu rotaļu 
laukumi un dažādas aktivitātes.

 Savukārt VARAM Reģionālās 
politikas departamenta direktors 
un konkursa vērtēšanas komisi-
jas vadītājs Raivis Bremšmits 
uzsvēra, ka konkurss ir ne tikai 
iespēja izcelt labākos piemērus 
un no tiem mācīties, bet arī 
pašvaldībām apzināt un domāt, 
kā saviem iedzīvotājiem labāk 
pastāstīt, ko pašvaldība piedāvā 
ģimeņu labklājībai.
 - Bieži vien, ikdienā darbojoties 
savā nozarē, neaizdomājamies, 
ka mums pašsaprotamas lietas 
nav zināmas iedzīvotājiem, ja 
par tām nerunā. Turklāt vairāku 
pašvaldību pārstāvji atzina, ka, 
apkopojot nepieciešamos datus 
iesniegšanai konkursā, paši bijuši 
pārsteigti, cik daudz iespēju 

un atbalsta pieejams ģimenēm 
ar bērniem viņu pašvaldībā, - 
norādīja R. Bremšmits.

 Konkursa lieldraugi: SIA 
“Jūrmalas Mežaparki” un 
plašākais pakomātu tīkla 
nodrošinātājs Baltijā “Omniva”. 
Konkursa atbalstītāji: Latvijas 
vecāku organizācija “mam-
mamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas 
Motormuzejs, mobilo sakaru 
operators laimīgām ģimenēm 
“Amigo”, starptautisko izstāžu 
rīkotājsabiedrība “BT 1”, vietējais 
veikalu tīkls “top!”, lielākais 
saldumu ražotājs Baltijā “Laima” 
un ģimenes uzņēmums “ViKrEm”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins saņēmis 
VARAM Reģionālās politikas departamenta direktora un konkursa 
vērtēšanas komisijas vadītāja Raivja Bremšmita pasniegto balvu 
Alūksnes novadam

Alūksnes novads saņēmis konkursa atbalstītāja pakomātu tīkla 
“Omniva” simpātiju balvu

Evitas Aplokas foto

Piešķir pašvaldības apbalvojumu “Zelta bite” 
 Aizvadītā gada nogalē pieci 
Alūksnes novada pašvaldības 
darbinieki saņēma 
pašvaldības apbalvojumu 
“Gada balva “Zelta bite””.

 Apbalvojumu “Gada balva 
“Zelta bite”” Alūksnes novada 
pašvaldība pasniedz kopš 
2013. gada, lai izteiktu atzinību 
par būtisku ieguldījumu 
pašvaldības attīstībā, tās 
stratēģisko mērķu īstenošanā, 
politiskās un ekonomiskās 
sistēmas pilnveidē, pašvaldības 
kompetencē esošo jautājumu 
risināšanā, pakalpojumu 
sniegšanas kvalitātes un 
efektivitātes paaugstināšanā 
un citu ar pašvaldības darbību 
saistītu nozīmīgu veikumu.
 Šo apbalvojumu piešķir vienu 
reizi gadā ne vairāk kā pieciem 
cilvēkiem un to, saskaņā ar 
apbalvojuma nolikumu, var 
saņemt pašvaldības vēlētas 
amatpersonas vai pašvaldības 
iestādēs šobrīd strādājošas vai 
iepriekš strādājušas personas. 
Apbalvojums ir īpaši vei-
dota balva – stikla pamatne ar 

apzeltītu piespraudi bites formā 
un apliecinājuma raksts. Kopumā 
šogad apbalvojumam bija pie-
teikti 10 pašvaldības iestādēs 
strādājošie. Saskaņā ar apbalvo-
juma nolikumu visus pieteikumus 
izskatīja un par apbalvojuma 
piešķiršanu lēma pašvaldības 
vadība – domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieki un izpild-
direktore.
 Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojums “Gada balva 
“Zelta bite”” 2018. gadā 

piešķirts: Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra džambu grupas 
skolotājam Mārcim Kalniņam – 
par profesionalitāti, aizrautību, 
prasmi ieinteresēt jauniešus, 
radošu un inovatīvu pieeju 
darba pienākumu veikšanā, 
Alūksnes muzeja direktores 
vietniecei Elīnai Birzniecei par 
profesionalitāti, godprātību, 
precizitāti, saimnieciskumu, 
atsaucību un ieinteresētību 
darbā, veicinot pašvaldības 
mērķu sasniegšanu.

 Tāpat šis apbalvojums piešķirts 
pašvaldības projektu vadītājai 
Inesei Zīmelei-Jauniņai par 
precizitāti, godprātīgu un 
atbildīgu darba pienākumu 
veikšanu, radot nozīmīgu 
ieguldījumu pašvaldības mērķu 
sasniegšanā, par radošumu 
un estētiski augstvērtīgu 
pieeju ikdienā un Mārkalnes 
pagasta pārvaldes mikroauto-
busa vadītājam Jānim Sokam 
par godprātību, precizitāti, 
atsaucību un ieinteresētību darba 

pienākumu veikšanā.
 Apbalvojums piešķirts arī nu 
jau bijušajam pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” direk-
toram Guntim Kozilānam, kurš 
darba attiecības ar pašvaldību 
no šī gada ir pārtraucis - par 
godprātību, precizitāti, atsaucību 
un ieinteresētību darbā, kas 
veicinājis pašvaldības mērķu 
sasniegšanu, par ieguldījumu 
Alūksnes pilsētas vizuālā tēla 
veidošanā.

Bijušais pašvaldības aģentūras Špodra”direktors Guntis Kozilāns patei-
cas kolēģiem par sadarbību

Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova pasniedz apbalvojumu 
Jānim Sokam
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AS “Simone” sāk pāriet uz tiešiem 
maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju
 AS “Simone” kā 
siltumenerģijas ražotājs 
un piegādātājs paziņo, 
ka, sākot no 2019. gada 1. 
janvāra Alūksnē AS „Simone” 
piegādātās siltumenerģijas 
lietotājiem – daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (dzīvokļu) 
īpašniekiem, tiks uzsākta 
pāreja uz tiešo maksājumu 
sistēmu atbilstoši Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likuma 
17.3 panta pirmajai daļai, kas 
nosaka, ka par dzīvojamās 
mājas uzturēšanai 
nepieciešamajiem 
pakalpojumiem 
(siltumenerģiju) dzīvojamās 
mājas īpašnieks patstāvīgi 
norēķinās ar attiecīgā 
pakalpojuma sniedzēju, 
veicot tiešus maksājumus 
pakalpojuma sniedzējam.

 Jāņem vērā, ka Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likuma 
17.3 panta pirmā daļa un 
pārejas noteikumi paredz, ka 
norēķini par piegādātajiem 
pakalpojumiem ir jāveic tiešo 
maksājumu kārtībā, bez 
pārvaldnieka starpniecības. Bet 
ar pārvaldnieka starpniecību 
veicami maksājumi, tikai pama-
tojoties uz dzīvokļu īpašnieku 

likumā noteiktā kārtībā pieņemtu 
lēmumu. 

 Lai noskaidrotu siltumenerģijas 
lietotāju viedokli, rosinātu izlemt 
par tiešo maksājumu ieviešanu, 
AS “Simone” ar nolūku izsūtīja 
attiecīgus paziņojumus visām 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kopībām. Paziņojumi ir izsūtīti 
visiem klientiem, taču, ievērojot 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likuma 17.3 panta noteiku-
mus, AS „Simone” sagaida, ka 
daļa dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašnieku kopību var izvēlēties 
atteikties izmantot tiešos 
maksājumus.

 Tiešie norēķini tiks ieviesti tikai 
tajās mājās, kuras šādu vēlmi 
būs izteikušas. Tiešo maksājumu 
veikšanai AS „Simone” noslēgs 
līgumu ar atsevišķās dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašniekiem - 
pārvaldnieka SIA „ALŪKSNES 
NAMI” personā, pilnvaroto 
pārstāvi vai nodibinājumu, kam 
ir šādas pilnvaras. Katra dzīvokļa 
īpašnieka, mākslinieku darbnīcas 
un nedzīvojamo telpu īpašnieka 
apmaksājamo daļu aprēķinās, 
pamatojoties uz Metodiku 
maksas aprēķināšanai katram 
dzīvokļa īpašniekam.

 Pēc līguma noslēgšanas turpmāk 
dzīvokļu īpašniekiem tiks izsniegti 
(izsūtīti) atsevišķi individuāli 
AS „Simone” sagatavoti rēķini 
par piegādāto siltumenerģiju. 
Maksājums būs veicams tieši 
AS „Simone” norēķinu rēķinā – 
bez pārvaldnieka starpniecības. 
Maksājumu kontroli veiks 
AS „Simone” vai tās pilnvarotas 
personas.

 Par tiešo maksājumu 
nodrošināšanu piegādātājs (AS 
„Simone”) iekasēs maksu šādā 
apmērā: 
1.   Rēķins elektroniskā formātā 
(tiek nosūtīts uz klienta epastu): 
1,04 EUR, t.sk. PVN;
2.   Rēķins drukātā formātā (tiek 
ievietots klienta pastkastē): 
1,20 EUR, t.sk. PVN;
3.   Rēķins drukātā formātā (tiek 
sūtīts ar pasta starpniecību): 
1,73 EUR, t.sk. PVN.
 Maksa par rēķina sagatavošanu 
tiks norādīta ikmēneša rēķinā.

 Attiecībā uz izmaksām par tiešo 
maksājumu nodrošināšanu, 
t.i. par individuālo rēķinu 
sagatavošanu un izsūtīšanu, 
AS „Simone” informē, ka 
maksājumu par rēķinu 

apkalpošanu ir tiesīga pieprasīt, 
pamatojoties uz Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma normu 
pamata. Aprēķinātā maksa par 
rēķinu apkalpošanu ir pamatota 
ar faktisko resursu patēriņu un 
atbilst izmaksu līmenim Alūksnes 
pilsētā, t.i. ir faktiski vienāda 
ar citu pakalpojumu sniedzēju 
rēķinu apkalpošanas maksu. 
Piemēram, SIA „Rūpe” maksa par 
rēķina sagatavošanu ir 1,34 euro 
(t.sk. PVN) jau kopš 2016. gada. 
Līdzīga apmēra maksu prasa 
SIA „ALŪKSNES NAMI”, 
un šī maksa ir iekļauta 

apsaimniekošanas maksā.

 Ar līgumu par siltumenerģijas 
piegādi un tiešo maksājumu 
veikšanu var iepazīties interneta 
vietnē: www.aluksne.lv
 Aicinām dzīvokļu īpašniekus 
savlaicīgi norēķināties par 
piegādāto siltumenerģijas 
piegādi un samaksāt neizpildītos 
(kavētos) maksājumus termiņā 
līdz tiešo maksājumu ieviešanai.

AS “Simone” administrācija

Līdz 1. februārim 
var pieteikties 
nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
saņemšanai
 Alūksnes novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi par 
atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes 
novadā paredz nodokļa 
atvieglojumus atsevišķām 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju 
kategorijām.

 Minētie saistošie noteikumi 
nosaka, ka nodokļa 
atvieglojumu var saņemt:
1) maznodrošinātās personas 
(šīm personām nodokļa 
atvieglojumu pašvaldība 
piešķir automātiski, balstoties uz 
Sociālā dienesta informāciju), 
2) nestrādājoši vientuļie 
pensionāri, nestrādājošas 
vientuļās personas ar 
I vai II grupas invaliditāti, 
3) personas, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir kopā ar 
nepilngadīgu personu 
ar I vai II grupas invaliditāti 
(bērns, mazbērns, brālis, 
māsa), 
4) personas, kurām taksācijas 
gada 1. janvārī ir aprūpē 
apgādnieka pensiju saņemošs 
bērns un kurām ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar šo 

bērnu, arī pēc bērna 
pilngadības sasniegšanas, 
ja viņš turpina izglītības 
iegūšanu dienas nodaļā, kā 
arī, ja īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs ir šāds bērns.
 Personām, kas atbilst iepriekš 
minētajām kategorijām (izņemot 
maznodrošinātos), līdz 
2019. gada 1. februārim 
jāiesniedz pašvaldībā vai 
attiecīgā pagasta pārvaldē pie-
teikums par nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu.

 Tāpat nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu pašvaldība 
var piešķirt īpašniekiem, kuri ar 
pašvaldību ir noslēguši līgumu 
par sava īpašuma vai tā daļas 
pastāvīgu publisku pieejamību 
un izmantošanu sabiedrības 
vajadzībām, kā arī tām 
personām, kuras ir veikušas sev 
piederošo ēku vai būvju fasādes 
restaurāciju, atjaunošanu vai 
pārbūvi. Arī šīm kategorijām 
pašvaldība atvieglojumu piešķir, 
pamatojoties uz tās rīcībā esošo 
informāciju. Jāuzsver, ka 10 ēku 
īpašnieki novadā, kas ir veikuši 
savā īpašumā esošas ēkas vai 
būves fasādes restaurāciju, 
atjaunošanu vai pārbūvi, ir 
saņēmuši nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaidi, pamatojoties uz 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem.

 Aicinām sīkāk iepazīties 
ar nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanas nosacījumiem un 
kārtību pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.20/2017 
“Saistošie noteikumi par 
atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā”, kas ir 
publicēti www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi.

 Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar Alūksnes novada 
pašvaldības nodokļu administra-
toriem (Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 
2. stāvā) Ināru Kapulinsku, 
tālrunis 25778897, e-pasts: ina-
ra.kapulinska@aluksne.lv, Mārīti 
Jaudzemu, tālrunis 64381497, 
e-pasts: 
marite.jaudzema@aluksne.
lv vai Ingu Jaunzemu, tālrunis 
64381497, e-pasts: 
inga.jaunzema@aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dabas resursu nodokļa 
pieaugums ietekmēs maksu 
par atkritumiem
 SIA “Pilsētvides serviss”, 
kas nodrošina sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novada teritorijā, 
informējis Alūksnes novada 
pašvaldību, ka no 
2019. gada 1. janvāra par 48 
centiem kubikmetrā pieaugs 
maksa par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu. Tas 
ir saistīts ar pakāpeniski 
pieaugošo dabas resursu 
nodokļa likmi.

 Lai veicinātu, ka arvien vairāk 
iedzīvotāju šķiro atkritumus, 
un veido to par savu ikdienas 
ieradumu, valsts Dabas resursu 
nodokļa likumā ir noteikusi, 
ka šī nodokļa likme, kas tiek 
piemērota par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu speciālajos atkritu-
mu poligonos, katru gadu pieaug 
līdz pat 2020. gadam. Nākamais 
termiņš, kad pieaugs dabas 
resursu nodokļa maksājums par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonos, ir 2019. gada 
1. janvāris. Tad likme no 35 eiro 
par tonnu palielināsies līdz 43 
eiro par tonnu, bet no 
2020. gada likme būs jau 50 
eiro par tonnu.
 Dabas resursu nodokļa likmes 
pieaugums ietekmē sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pak-
alpojuma tarifu atkritumu 
poligonā “AP KAUDZĪTES” Litenē. 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
apstiprinātais “AP KAUDZĪTES” 
poligona tarifs ar palielināto 
dabas resursu nodokli no 
2019. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim būs 59,52 EUR 
par tonnu sadzīves atkritumu 

(par 4 eiro vairāk nekā šobrīd), 
savukārt no 2020. gada 
1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā 
stāšanās brīdim - 63,02 EUR par 
tonnu.
 Sabiedrisko pakalpojumu regu-
latora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā “AP Kaudzītes” ir 
viena no sastāvdaļām, kas 
veido maksu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu. Līdz 
ar poligona tarifa pieaugumu 
jāpalielinās arī sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksai.
 Poligona tarifs ir noteikts par 
tonnām, taču SIA “Pilsētvides 
serviss” klientiem samaksa par 
sadzīves atkritumu izvešanu tiek 
aprēķināta par kubikmetriem. 
Tā kā atkritumu apglabāšanas 
izmaksas no 2019. gada 
1. janvāra pieaugs par 4 eiro 
tonnā, un atkritumu vidējais 
svars Alūksnes novada teritorijā 
ir 120 kilogrami kubikmetrā, SIA 
“Pilsētvides serviss” aprēķinājis, 
ka poligona tarifa pieaugums 
būs 48 centi kubikmetrā (bez 
PVN).
 Līdz ar to arī maksa par 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu no 2019. gada 
1. janvāra būs par 48 centiem 
kubikmetrā augstāka un tā būs 
14,31 EUR/m3 (bez PVN) jeb 
17,32 EUR/m3 (ar PVN 21%). No 
2018. gada 1. janvāra spēkā 
esošā maksa par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu ir 
13,83 EUR/m3 bez PVN.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ābolu smaržas izauklētais
 Ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” papildināšanas 
svētki “Ābolu smaržas 
izauklētais” notika Zeltiņu 
vēstures krātuvē 2018. gada 
30. novembrī. Novadnieka 
Edgara Liepiņa bērnībai 
Zeltiņos bija ābolu smarža.

 Zeltiņu vēstures krātuvē 
viss aizsākās 2015. gadā, 
kad apritēja 20 gadi kopš 
aktiera aiziešanas aizsaulē. 
Biedrības “Kultūras un 
izglītības centrs “Stili”” valdes 
priekšsēdētāja Antra Lielmane 
kopā ar valdes locekli Ivaru 
Vecānu izveidoja ceļojošo izstādi 
“Edgara Liepiņa atcerei - Ziemeļu 
zvaigzne”. Šo projektu finansiāli 
atbalstīja Alūksnes novada 
pašvaldība. Izstādes 1. posmā 
attēlota mākslinieka biogrāfija. 
Par ziedotāju līdzekļiem 
izveidots vides objekts 
Edgara Liepiņa veidolā.
 2016. gadā ekspozīcijas 
2. posms ar Latviešu Fonda 
finansiālu atbalstu – darba 
gaitas teātrī, kino un 
koncertdarbība. Šajā posmā 
negaidīti tiekamies ar 
Edgara Liepiņa jaunākā 
dēla māmiņu Ilzi Ozoliņu-
Bērziņu. Šī tikšanās pamudināja 
mūs uz jauniem plāniem, lai 
turpinātu darbu pie novadnieka 
piemiņas iemūžināšanas. 
 2018. gadā 3. posms ar Latviešu 
Fonda finansiālu atbalstu – 
dialogi ar aktieri. Ar Latviešu 
Fonda finansiālo atbalstu un 
Edgara Liepiņa jaunākā dēla 
Edgara māmiņas Ilzes 
Ozoliņas-Bērziņas atmiņām, 
Antra Lielmane uzbūrusi 
jaunu stāstu.
 Tagad - Edgara Liepiņa 
bērnības zemē Zeltiņos – Tautas 

māksliniekam sava vieta. 
 Paldies par finansiālo atbalstu 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
Latviešu Fondam, ziedotājiem! 
Paldies par dāvātajiem 
priekšmetiem, par koncerta un 
līdzgaitnieku atmiņu ierakstiem, 
par stāstiem, par līdzdalību 
Edgara Liepiņa vārda 
uzturētājiem! Paldies Antrai 
Lielmanei un Ivaram Vecānam 
par veikumu un dāvinājumu 
Zeltiņu vēstures krātuvei!
 Dzīvo, Edžu, 250 gadus, mēs tev 
palīdzēsim! Tpu! Tpu! Tpu! – kā 
mēdza teikt pats aktieris.
 Edgara Liepiņa kaimiņiene Ruta 
Zvaigzne savās atmiņās par 
Edgaru stāsta: “Savu pirmdzimto 
Ella un Jānis Liepiņi sagaidīja 
1928. gada sniegotā un ļoti 
aukstā 17. decembra rītā pulk-
sten 9. Šajā dienā tad arī saules 
gaismu “Pāvulos” ieraudzīja 
mūsu novadnieks, slavenais un 
tautā iemīļotais aktieris, režisors, 
dziedātājs un visbeidzot izcilais 
komiķis Edgars Liepiņš.
 Ņiprais puika Edžus “Pāvulu” 
mājās sper savus pirmos solīšus, 

teic pirmās zilbes un vēro, cik 
skaisti pavasaros sazied lielais 
ābeļdārzs ap māju, kā zari 
līkst no ziedu smaguma, it kā 
piesniguši - bet rudenī dāsni 
apveltī ar veselīgu, smaržīgu 
ābolu ražu. 
 Mazais Edžus, pateicoties vecāku 
gādībai, savas bērnu dienas 
mūsu pusē vadīja nezinot, ko 
nozīmē izsalkums vai mīlestības 
trūkums. Edgaram bija mamma, 
tētis, brālis, māsa un skaistā 
kaimiņu meitenīte Vija – Edgara 
pirmā mīlestība.
 1936. gadā, sakot ardievas 
savai dzimtajai pusei mūsu 
pagastā, Edgara Liepiņa ģimene 
pārceļas uz dzīvi Vecogrē. Edžus 
no mums aizbrauc kā septiņus 
gadus jauns puišelis un skolas 
gaitas uzsāk jaunajā dzīves 
vietā.”
 Mākslinieks pats ir teicis – 
“mācījies esmu Ulmaņlaikā, pie 
vācieša un krieva. Tad nu tāds 
dīvains planētists esmu iznācis”.

Sandra Magaziņa,
Zeltiņu vēstures krātuves vadītāja

Alsviķu bibliotēkā notikumiem bagāts gads
 Februāra sākumā 
bibliotēka piedalījās 
Rīgā izstādes “Bibliotēkas, kas 
palīdzēja izaugt 
Latvijai” atklāšanas 
pasākumā Ziemeļblāzmas 
kultūras namā.

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība izveidojusi 
Latvijas simtgadei veltītu ceļojošo 
izstādi un katalogu “Bibliotēkas, 
kas palīdzēja izaugt Latvijai”. 
Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 
Latvijas publiskajām bibliotēkām, 
kurām ir simboliska nozīme 
Latvijas tapšanā par valsti, izceļot 
to bagāto vēsturi un dibināšanā 
iesaistītās personības. Bibliotēkas 
Latvijā 18. un 19. gadsimtā nereti 
sākās no viena grāmatu plaukta 
un, piesaistot arvien vairāk intere-
sentu, veicināja nācijas apziņas 
nobriešanu, kļuva par nozīmīgu 
posmu izglītotas, pilsoniskas, 
demokrātiskas sabiedrības 
veidošanā. Tāpēc bibliotēkas var 
saukt par vietām, kas palīdzēja 
izaugt Latvijai kā valstij. Starp 
12 bibliotēkām stāsts bija arī 
par Alsviķu bibliotēku. Gada 
laikā izstāde ceļoja pie visām 
izstādē iekļuvušajām bibliotēkām. 
Pie mums ceļojošā izstāde bija 
skatāma Alūksnes Kultūras centrā 
no 18. jūlija līdz 
19. augustam.
 Oktobrī bibliotēkas lietotājiem 
patīkamu pārsteigumu sagādāja 
vadošā galda spēļu uzņēmuma 
Baltijā “Brain Games” pārstāvji. 
Cēsīs notika konference 
“Bibliotēkas=ludotēkas”, kuras 

laikā  katrai konfe-
rences dalībniecei bibliotēkai tika 
dāvinātas 10 spēles, apguvām 
šo spēļu prasmes, lai varētu 
mācīt spēlēt ikvienu bibliotēkas 
apmeklētāju – tas bija vienreizējs 
pārsteigums. Vārdos neizsakāms 
paldies “Brain games” 
pārstāvjiem!
 Vasaras mēnešos, Latvijas simt-
gades svinību ietvaros, bibliotēkā 
tika izveidota krustvārdu mīkla 
par Alsviķu pagasta vēsturi. 
Ikviens interesents ir aicināts 
mēģināt šo mīklu atrisināt. 
Savas spējas mīklas minēšanā ir 
parādījuši jau skolēni un seniori.
 Novembrī bibliotēkā bija 
skatāma izstāde “Reiz bija…” - tā  
bibliotēkas apmeklētājos raisīja 
dažādas atmiņas par bijušajiem 
laikiem. Visvairāk pārdomas 
raisīja fotogrāfijas no kādreizējā 
Karvas ciema, kuram tagad vairs 
nav pat ciema statusa. Par šīm 
fotogrāfijām paldies Jaunlai-
cenes bibliotēkas vadītājai Ivetai 
Šķepastei, kura ir atdāvinājusi 
kāda sava radinieka fotogrāfijas 
Alsviķu bibliotēkai. 
 Alsviķu bibliotēka saka lielu 
paldies senioru grupai “Par 
prieku sev un citiem”, kuri  zie-
mas mēnešos vienu reizi nedēļā 
tiekas pasākumā bibliotēkā. Šajā 
gadā ir tikušies 31 vienu reizi. 
Tā kā šis bija Latvijas simtgades 
gads, arī šajās tikšanās reizēs 
skatījāmies filmas un fotogrāfijas 
no novadpētniecības konkursu 
materiāliem. Paldies Alūksnes 
pilsētas bibliotēkai par plašo filmu 
materiālu. 

 Alsviķu bibliotēkas čaklākie 
lasītāji apmeklēja izstādi Alūksnes 
muzejā, apskatot ārzemēs 
dzīvojošo latviešu veltījumu Lat-
vijas 100 gadu jubilejā - izstādi 
“Stāstu sega Latvijai”, kurā 
izvietoti 1097 kvadrātiņi. Katrs 
kvadrātiņš ar savu stāstu, lika 
ikvienam pārdomāt redzēto, 
iejusties tā veidotāja izjūtu iztēlē. 
Paldies Alūksnes muzejam par 
laipno uzņemšanu.
 Senioru grupa apskatīja 
izstādi Alūksnes Kultūras centrā 
“Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt 
Latvijai”, uzkāpām luterāņu 
baznīcas tornī un skatījām 
Alūksni un tās apkārtni no putna 
lidojuma, izstaigājām pils parku 
un priecājāmies par sakoptību 
un restaurētajiem objektiem. 
Prieks par skaisto sakoptību. 
Atgriezāmies bibliotēkā un 
minējām krustvārdu mīklu par 
Alsviķu pagasta vēsturiskajām 
senvietām un mājvietām. 
 Septembrī Alūksnes novada 
pašvaldības novadpētniecības 
konkursam “Šodiena jau rīt būs 
vēsture” iesniegts darbs “Seni-
oru kopa “Noskaņa” - dzīves 
gudrības avots”. Darbs tapis kopā 
ar senioru kopas “Noskaņa” 
dalībniekiem un sadarbības 
partneris ir Alsviķu kultūras nama 
vadītāja Marina Ramane. Par dar-
bu pateicību saņēma bibliotēka 
un senioru kopa “Noskaņa”.
 Oktobrī tikšanās ar dabas 
dziedniecības terapeiti Daigu 
sarunā par bezmedikamentozo 
elektroimpulsu terapiju cilvēkiem 
un dzīvniekiem – 

ļoti aizraujošs, interesants 
stāstījums no pašas dzīves, kā 
arī iespējams bija izmēģināt elek-
troimpulsa aparātu.
 Katrā tikšanās reizē ikvienam 
ir iespēja apgūt kaut ko jaunu 
vai atkārtot ko aizmirstu darbā 
ar jaunajām tehnoloģijām, kā 
arī ikreiz ir iespēja iepriecināt 
savus domu biedrus ar kādu labu 
vēlējumu, sazinoties e-pastā un 
pārrunāt sasāpējušos jautājumus, 
uzzināt kādu stāstu, kas iepriecina 
ikviena dvēseli. 
  Paldies Alsviķu pagasta 
skolēniem, kuri vienmēr ir 
atsaucīgi un darboties griboši un 
piedalās katrā bibliotēkas rīkotajā 
pasākumā.
 Paldies PII “Saulīte” audzēkņiem 
un audzinātājām par aktīvu at-
balstu un piedalīšanos bibliotēkas 
pasākumos. Liels paldies 
lielās grupas audzēkņiem un 
audzinātājai Initai Gailītei, kuri 
jau 16 reizi piedalās bērnu žūrijā 
kā grāmatu eksperti.
 Bibliotēka saka paldies par atbal-
stu Alūksnes novada pašvaldībai 
un Alsviķu pagasta pārvaldei un 
tās vadītājai Ingrīdai Sniedzei.
 Bibliotēka aicina izmantot 
Letonikas datubāzes attālināto 
pieeju 2019. gadā. Tā ir 
uzziņu, tulkošanas, multivides, 
oriģinālliteratūras, mācību 
un informācijas meklēšanas 
sistēma  Latviju latviešu valodā 
un jau vairākus gadus ir 
visapmeklētākais latviskais inter-
neta resurss Latvijas bibliotēkās. 
Tāpat bibliotēkā iespējama bez-
maksas piekļuve Lursoft laikrakstu 

bibliotēkai News.lv.
 Kultūras informācijas sistēmu 
centrs sadarbībā ar SIA Lursoft 
programmas “Elektroniskās 
publikācijas Latvijas bibliotēkām” 
ietvaros 2019. gadā nodrošina 
“Laikrakstu bibliotēka” datubāzes 
News.lv (www.news.lv) pieeju 
visām pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām bez abonēšanas 
maksas. 
 Bibliotēka ik darba dienu 
gaida apmeklētājus izmantot 
sev nepieciešamos resursus un 
pakalpojumus,  apgūt zināšanas 
darbā ar jaunajām tehnoloģijām 
- izmantot iespēju un nākt un 
izmēģināt savas zināšanas un 
atminēt krustvārdu mīklu, spēlēt 
bibliotēkā esošās spēles, skatīties 
filmas.
 Bibliotēka sen jau vairs nav 
vieta, uz kuru cilvēki dodas tikai 
pēc grāmatām. Tā ir kļuvusi par 
kultūras un sabiedriskās dzīves 
centru, vietu, kur iegūt jaunas 
zināšanas, prasmes un iespai-
dus. Tā ir socializēšanās un 
informācijas apmaiņas vieta ar 
pievienoto vērtību.
 Gada nogalē bibliotēkas 
datortelpā un darbinieka telpā ir 
veikts kosmētiskais remonts.
 Ar gaišām domām un cerībām, 
kas piepildīsies Jaunajā 
2019. gadā! Veiksmi, izturību, 
radošu pieeju visos darbos un 
labu veselību vēlot ikvienam - uz 
tikšanos Alsviķu  bibliotēkā!

Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

Arī divas Alūksnes novada 
izglītības iestādes veiks 
atkritumu auditu
 Bērnu izglītošana ir 
nozīmīga, domājot par 
nākotnes sabiedrības 
izpratnes un ieradumu 
veidošanu, tāpēc 
Vidzemes plānošanas 
reģions sadarbībā ar 
nozares ekspertu – Vides 
izglītības fonda Ekoskolas 
programmas vadītāju 
Danielu Trukšānu – izstrādās 
atkritumu audita metodiku, 
ar kuras palīdzību 15 Vid-
zemes plānošanas reģiona 
izglītības iestādēs audzēkņi 
kopā ar skolotājiem novērtēs 
skolās un bērnudārzos radīto 
sadzīves atkritumu daudzumu 
un veidu un izvirzīs rīcības 
situācijas uzlabošanai.
 Lai īstenotu iecerēto, visas 
Vidzemes plānošanas reģiona 
izglītības iestādes – gan pirmss-
kolas, gan skolas – tika aicinātas 
piedalīties šajā projektā. Pēc 
pieteikumu izvērtēšanas, kurā 
par prioritāti bija izvirzīta skolu 
motivācija un iespējas, kā arī 
iesaiste Ekoskolu programmā 
vai aktīva darbošanās 
dabaszinātņu/vides jomā, dalībai 
tika apstiprinātas 15 izglītības 
iestādes – 5 pirmsskolas un 10 
skolas. To vidū ir arī Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Sprīdītis” un Ziemeru 
pamatskola.
 10. decembrī Vidzemes 
plānošanas reģiona un izglītības 
iestāžu pārstāvji tikās Smiltenē, 
lai pārrunātu turpmāko 
sadarbību, kas ietvers peda-
gogu apmācības par audita rīka 
izmantošanu, skolotāju un 
audzēkņu kopīgi veiktu atkri-
tumu uzskaiti un novērtēšanu, 

turpmāko rīcību izvirzīšanu un 
šo rīcību īstenošanu. Projektā 
plānota arī pieredzes apmaiņa 
starp Vidzemes un Dienvi-
digaunijas pedagogiem. Tas būs 
eksperimentāls komandas darbs, 
kur viens otram var lūgt un sniegt 
padomu, lai kopīgiem spēkiem 
rosinātu paradumu maiņu 
skolās, ģimenēs, sabiedrībā.
 Atzīstami, ka izglītības iestādes 
jau tagad cenšas ieviest vi-
dei draudzīgākus paradumus 
savā darbā un ikdienā. “Skolas 
ekskursija, līdzi ņemot tikai 
vairākkārt lietojamos traukus; 
džinsu vākšana skolā, lai tos 
nodotu tālāk uzņēmumam, 
kas tiem piešķir jaunu dzīvi; 
ēdināšanā jau no 3 gadu vecuma 
lete, kur bērni paši liek ēdiena 
daudzumu, cik var apēst”, – šīs 
ir tikai dažas no labajām idejām, 
ar ko dalījās skolotāji. 
  Projektu “WasteArt” (“Otrreizēja 
atkritumu izmantošana, pielieto-
jot mākslu un amatniecību”), 
kurā ar mākslas un citu radošu 
aktivitāšu palīdzību iecerēts 
pievērst uzmanību pieaugošā 
atkritumu daudzuma problēmai 
un izglītot sabiedrību par atkri-
tumu daudzuma samazināšanu, 
atkārtotu izmantošanu un 
pārstrādi, finansiāli atbalsta 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu 
sadarbības programma un 
līdzfinansē projekta partneri. No 
Latvijas projektā piedalās Vid-
zemes plānošanas reģions, Vides 
risinājumu institūts un atkritumu 
apsaimniekotājs ZAAO.

Māra Sproģe, Vidzemes 
plānošanas reģiona sabiedrisko 

attiecību speciāliste



8. Alūksnes Novada Vēstis 02.01.2019.

2018. gads Alūksnes novadā notikumos
 Alūksnes novadā 
2018. gads bijis dažādiem 
notikumiem bagāts. Esam 
svinējuši svētkus, sportojuši, 
rīkojuši dažādus pasākumus, 
īstenojuši projektus, cēluši 
un pārbūvējuši. Šeit 
atskatāmies vien uz daļu 
no nozīmīgākajām pērnā 
gada norisēm.

JANVĀRIS

 Notiek rallijs “Alūksne 2018”, 
kas pulcē rekordlielu 
dalībnieku skaitu no 
daudzām valstīm.

 Pirms tūrisma sezonas novada 
tūrisma piedāvājumu janvārī 
prezentē starptautiskās tūrisma 
izstādēs “MATKA 2018” Somijā 
un “ADVENTUR 2018” Viļņā.

 Novadu iepazīšanās vizītē 
apmeklē Kanādas ārkārtējais 
un pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā Alēns Osērs (Alain 
Hausser).

 Pašvaldība janvārī noslēdz 
līgumus ar diviem jauniešiem, 
kuri saņems pašvaldības 
līdzfinansējumu savu biznesa 
ideju īstenošanai - šūšanas un 
kokapstrādes nozarēs.

Pieņemts reorganizācijas 
lēmums, pievienojot 
pašvaldības sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Ievedne” 
pašvaldības sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Rūpe”. Līdz 
ar to no 1. aprīļa Annas, 
Jaunannas un Kalncempju 
pagastos ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus 
klientiem nodrošinās SIA “Rūpe”.

FEBRUĀRIS

 Veclaicenes pagastā, pašā 
Latvijas-Igaunijas pierobežā, 
notiek tradicionālās zemledus 
makšķerēšanas sacensības 
„Ilgāja zivtiņa” zemledus 
makšķerniekiem no Latvijas 
un Igaunijas.

 Trīs novada sportisti un 
viens treneris Latvijas 
Olimpiskās komandas 
sastāvā piedalās 
XXIII Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Dienvidkorejas pilsētā 
Phjončanā. Tie ir biatlonisti 
Andrejs Rastorgujevs un 
Oskars Muižnieks, bobslejists 
Intars Dambis un biatlona 
treneris Intars Berkulis.

 Rīgā notiekošajā starptautiskajā 
tūrisma izstādē “BALTTOUR 
2018” novads jau otro gadu 
piedalās vienotā kopprojekta 
“Vidzemes šosejas pieturas” 
stendā ar Apes, Smiltenes un 
Raunas novadiem. Novada 
tūrisma piedāvājumu reklamē arī 
starptautiskajā tūrisma izstādē 
“TOUREST 2018” Tallinā.

 Pašvaldība noslēdz līgumu 
ar Latvijas Universitāti 
par sadarbību novada 
iedzīvotāju izglītības līmeņa 
paaugstināšanai, mūžizglītības 
īstenošanai un novada 
ekonomikas attīstībai.

 Novada ziemas sporta 
centrā “Mežinieki” notiek 
Tautas slēpojums “Alūksne”, kā 
arī Latvijas čempionāts biatlonā 

junioriem un jauniešiem.

 Pededzes pagastā, saglabājot 
vietējās tradīcijas, notiek 
tradicionālie Masļeņicas 
svētki.

 Dome pieņem lēmumu par 
Jaunlaicenes sākumskolas un 
Liepnas internātpamatskolas 
slēgšanu.

 Dome apstiprina pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
projektus, kas tiek finansēti no 
pašvaldības budžeta. 
2018. gadā šo finansējumu 
izmantos Mārkalnes, Mālupes, 
Pededzes, Jaunlaicenes, 
Ilzenes, Alsviķu un Kalncempju 
pagastu pārvaldes.

 Malienas pamatskola aicina 
piedalīties radošo darbu 
konkursā “Čabiņš”, kas veltīts 
novadnieka rakstnieka 
Aleksandra Pelēča 98. dzimšanas 
dienai un Malienas pamatskolas 
145 gadu jubilejai.

MARTS

 Svinīgā apbalvošanas 
ceremonijā VEF Kultūras pilī 
Latvijas Būvniecības gada 
balvu par 2. vietu nominācijā 
“Restaurācija” saņem Paviljons – 
Rotonda Tempļakalna parkā.

 Novadu divu dienu vizītē 
apmeklē Somijas vēstnieks 
Latvijā Olli Kantanens 
(Olli Kantanen).

 Dome pieņem lēmumu 
par pašvaldības Sociālā 
dienesta un Sociālās aprūpes 
centra “Alūksne” reorganizāciju, 
no 1. jūnija izveidojot jaunu 
iestādi - Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde. Viena no tās 
filiālēm būs jaunais sociālās 
aprūpes centrs “Pīlādži” Mālupē, 
bijušajā skolas ēkā.

 Latvijas būvniecības no-
zares sabiedrisko organizāciju 
rīkotajā skatē “Gada labākā 
būve Latvijā 2017” pašvaldības 
pieteiktais būvniecības objekts – 
Tempļakalna rotonda nominācijā 
“Restaurācija” saņem atzinību.

 40 gadu darbības jubileju svin 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pienenīte”.

APRĪLIS

 Gatavojoties simtgades dziesmu 
un deju svētkiem, Alūksnes 
Kultūras centrā notiek Alūksnes 
deju apriņķa deju kolektīvu 
repertuāra apguves skate un 
Alūksnes, Gulbenes, Balvu 
koru apriņķa skate.

 Alūksnes novada vidusskolā 
sākas būvdarbi Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektā “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana”.

 Pašvaldībā tiek izveidota darba 
grupa, kas apseko visas no-
vada izglītības iestādes. Darba 
grupa apmeklē katru izglītības 
iestādi, tiekas ar iestādes vadību, 
pedagogiem, skolēnu vecāku 
pārstāvjiem, kā arī novērtē esošo 
situāciju iestādē dažādās jomās.

MAIJS

 Svinot Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu, 
pašvaldība pasniedz 
apbalvojumus “Pagodinājums 
izglītībā”, “Pagodinājums 
kultūrā”, “Pagodinājums 
sportā” un “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” par 
sasniegumiem 2016. -
2017. gadā.

 Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
pārceļas atpakaļ uz Pilssalu un 
apmeklētājus sāk pieņemt savās 
biroja telpās jaunuzbūvētajā 
multifunkcionālajā servisa ēkā.

 Lai ar Alūksni, tās cilvēkiem, 
šejienes tūrisma piedāvājumu, 
uzņēmēju ražoto un kultūras 
piedāvājumu iepazīstinātu 
rīdziniekus un Rīgas apkaimē 
dzīvojošos, Rīgā, Kalnciema 
kvartālā, notiek Alūksnes svētki.

 Alūksnes Kultūras centrā 
notiek konference “Vide un mēs. 
Ko varam darīt labāk?”. 

 Sāk darboties SIA “Pilsētvides 
serviss” ierīkotais šķiroto at-
kritumu laukums Alūksnē, 
Rūpniecības ielā, kur novada 
iedzīvotāji var nodot dalīti vāktos 
un bīstamos atkritumus. 

 Novada muzeji un vēstures 
krātuves ar savām aktivitātēm 
piedalās Muzeju nakts 
pasākumos, bet vēl pirms 
Muzeju nakts norisēm Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
izskan garīgās mūzikas koncerts.

 Ar 1. posma skrējienu 
“Skolas kalns” jau sesto gadu 
sākas Zeltiņu pagasta atklātais 
krosa skriešanas seriāls 
“Mizojam, ka prieks”. Sacensības 
2018. gadā tiek finansētas 
no Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā!”.

 Pašvaldība 2018. gadā 
līdzfinansē desmit bērnu 
un jauniešu vasaras no-
metnes. Kopumā pašvaldības 
līdzfinansētajās nometnēs ir 
iespēja piedalīties 205 bērniem 
un jauniešiem.

 Maijā uzsāk tranzīta ielas – 
Pleskavas ielas pārbūvi, ko 
finansē no valsts budžeta 
mērķdotācijas un pašvaldības 
budžeta līdzfinansējuma.

 Novadā notiek tūrisma rallijs 
“Vidzemes pieturu piedzīvojums”, 
kurā piedalās 143 ekipāžas ar 
gandrīz 600 dalībniekiem. 

 Sākas Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansēto 
ceļu pārbūves projektu darbi: 
Veclaicenes pagastā ceļam 
Dzintari-Cīņas, Jaunlaicenes 
pagastā ceļam Bambāļi-
Tortuži-Dēliņkalns un ceļa 
Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes 
šoseja 1. kārtai, Ziemera 
pagastā - ceļiem Indrāni-
Blūmji-Gailīši, Rijukalns-
Vengerski un Ziemeri-Murati.

 Sākas pašvaldības autoceļa 
“V383-Galdusalas” posma 
pārbūve Jaunlaicenes pagastā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta “Infrastruktūras 
uzlabošana industriālās 

teritorijas attīstībai Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā” 
ietvaros.

 Pašvaldība un Izglītības 
pārvalde sumina labākos 
novada skolēnus, pedagogus 
un vecākus par sasniegumiem 
Valsts izglītības satura centra 
organizētajās novada un valsts 
mēroga mācību priekšmetu 
olimpiādēs un par sasniegumiem 
interešu izglītībā, profesionālajā 
ievirzē mūzikā aizvadītajā 
mācību gadā.

JŪNIJS

 No 1. jūnija darbu sākusi 
jaunā pašvaldības iestāde 
– Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde, kas izveidota, 
reorganizējot divas līdzšinējās 
sociāla rakstura pašvaldības 
iestādes – Sociālo dienestu 
un Sociālās aprūpes centru 
“Alūksne”. 

 Notiek arheoloģiskie 
izrakumi ar novada jauniešu 
līdzdalību Alūksnes Pilssalā pie 
atjaunojamā pilsdrupu 
Dienvidu torņa. 

 Alūksnes muižas parkā pēc 
restaurācijas atklāj Granīta 
obelisku. Pēc restaurācijas 
Obeliska postamentu atkal rotā 
laika gaitā zudušie elementi - 
O. H. fon Fītinghofa 
portretmedaljons ovāla ciļņa 
veidā, zem tā uzraksts ar 
Fītinghofa vārdu, uzvārdu un 
informāciju par viņu, plāksne 
ar veltījuma tekstu vācu valodā, 
kas latviski skan “Labajam 
tēvam, cilvēku draugam no 
pateicīgā dēla 1799”, bet 
Obeliska smaili - zelta lode. 

 Alūksnes ezerā notiek Latvijas 
čempionāta spiningošanā no 
laivām II posms.

 21. jūnijā visapkārt Latvijai 
iedegas fonda “1836” akcijas 
“Izgaismo Latviju” ugunskuri. 
Novada galvenais ugunskurs at-
rodas Jaunlaicenes pagastā, bet 
akcijas ietvaros ugunskurus dedz 
arī Jaunannas pagasta Zaķusalā, 
Jaunalūksnes pagastā pie 
Bejas novadpētniecības 
centra, Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā, 
Liepnas pagastā, Mālupes 
pagastā, Mārkalnes pagasta 
brīvdabas estrādē “Lakstīgalas” 
un Veclaicenes pagastā 
Cukurkalnā.

 Līgosvētkos jau 15. reizi Ilzenes 
pagastā notiek tradicionālais 
velobrauciens “Līkloči papardēs”.

 Malienas pagastā uzsāk 
pašvaldības autoceļu Tomsona 
pagrieziens-Sebežnieki, 
P41-Cūku komplekss un
Brenci-Sakvārne pārbūve. 
Savukārt Zeltiņu pagastā 
ekspluatācijā nodots ceļš 
Ieviņas-Laimiņas. Šo ceļu 
pārbūve notiek ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējumu.

 Ekspluatācijā nodos izbūvēto 
Pilssalas infrastruktūru Alūksnē, 
kā arī laivu piestātnes pie 
101 pakāpiena un Aleksandra 
paviljona.

JŪLIJS

 No 1. jūlija darbu sāk Alūksnes 
Tūrisma informācijas centrs – 
jaunā iestāde izveidota, tūrisma 
organizēšanas funkciju nodalot 
no pašvaldības administrācijas 
Kultūras un sporta nodaļas.

 Ilzenes pagastā sākas ceļa 
posmu Ilzene-Jaunzemi, 
Darbnīcas-Līvāni un 
Siveci-Darbnīcas pārbūve, kas 
notiek Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai projekta 
ietvaros.

 XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkos Alūksnes 
novadu pārstāv 586 dalībnieku 
liels pulks.

 Alūksnes ezerā notiek ūdens 
motosporta sacensības - Eiropas 
čempionāts F4 laivu klasē un 
Latvijas čempionāts jauniešiem 
un pieaugušajiem individuāli un 
komandu vērtējumā. 

 Sāk Ojāra Vācieša ielas 
posma no Pils ielas līdz 
iebrauktuvei uz veikalu 
“Maxima” un Dārza ielas posma 
no Tirgotāju un Latgales ielas 
krustojuma līdz Ojāra Vācieša 
ielai pārbūvi.

 Ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda atbalstu Alūksnes ezera 
krastā gar Tempļakalna ielu 
izveidotas sešas makšķerēšanas 
un trīs atpūtas vietas, kā arī 
izvietoti īpaša dizaina 
informācijas stendi.

 Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola svin 
30 gadu jubileju.

 Alūksnes augstienes paugurā 
– Dēliņkalnā – atklāj jauno 
skatu torni, kas tapis Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektā “Aizsargājamo ai-
navu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošana 
antropogēnās slodzes 
mazināšanai un pieejamības 
nodrošināšanai”.

 Ilzenē notiek ikgadējā 
pasākuma “Stipro skrējiens 
Ilzenē” apvidus šķēršļu skrējiens 
“Melnupes kauss”.

 Turpinot unikālo mazo 
arhitektūras formu atjaunošanu 
Alūksnes muižas parkā, svinīgā 
pasākumā atklāts atjaunotais 
Putnu paviljons.

 Liepnā notiek “Nakts volejbols” 
un citi Liepnas pagasta svētku 
pasākumi.

 Jaunlaicenes pagastā 
notiek Otrie Vispasaules 
malēniešu svētki. Viens 
no centrālajiem 
notikumiem ir jaunās 
grāmatas “No Apukalna 
veroties” atvēršana. Šajā 
dienā apmeklētajiem 
ir iespēja pirmo reizi redzēt 
arī Valsts Kultūrkapitāla 
fonda un pašvaldības 
finansētā projekta 
“Malēnieša raksturs jeb ak 
prieks, ak lustes, ak 
borģele!” ietvaros tapušos 
jaunās izstādes par 
malēniešiem materiālus, spēļu 
un rotaļu aprīkojumu.
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AUGUSTS

 Ziemeru pamatskolā atver 
pirmsskolas grupu bērniem no 
1,5 gadu vecuma. Skolai no 
1. septembra ir arī mācību 
punkts – grupiņa pirmsskolas 
vecuma bērniem Jaunlaicenes 
pagastā skolas ēkā.

 Īstenojot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektu “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana”, 
sākas Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internāta 
pārbūve. Kopš pavasara šī 
projekta ietvaros jau notiek 
remontdarbi Alūksnes novada 
vidusskolas ēkā.

 Mazā skolēnu skaita dēļ 
darbu beidz Ilzenes pamatskola 
un Jaunlaicenes sākumskola, 
bet sakarā ar to, ka 
valsts pārtrauc finansēt 
internātpamatskolas – arī 
Liepnas internātpamatskola.

 Par pilsētas svētku 
vadmotīvu izvēlēts fakts, ka 
Alūksne ir augstākā Latvijas 
pilsēta, tādēļ pirms pilsētas 
svētkiem atklāj jaunu vides 
objektu “Alūksne – Latvijas 
virsotnē”, kas to uzskatāmi 
apliecina. Objekts tapis par 
ziedotāju un Alūksnes novada 
pašvaldības līdzekļiem. 

 Ar bagātīgu norišu klāstu 
Alūksne svin pilsētas svētkus, 
kuros piedalās lieliski mūziķi - 
Intars Busulis un “Abonementa 
orķestris”, Dons, šova 
“X faktors” uzvarētājs 
Arturs Gruzdiņš, grupa 
“Rumbas kvartets”, notiek 
daudz dažādu kultūras, 
sporta un atpūtas norišu. 
Svētku norises pulcē lielu 
apmeklētāju skaitu.

 Reģionālajā vizītē Alūksni 
apmeklē Latvijas Republikas 
Ministru prezidents Māris 
Kučinskis. Viņš apskata Alūksnes 
Bānīša staciju, kur notiek 
dzelzceļam veltītās ekspozīcijas 
iekārtošana, apmeklē 
dārzkopības uzņēmumu 
“Sprogas”, uzņēmumu 
“Alūksnes Putnu Ferma” un 
uzņēmumu “LINDEN”, kurš 
darbojas pašvaldības izveidotajā 
industriālajā teritorijā, kā arī 
tiekas ar iedzīvotājiem.

 Alūksnes muižas parkā atklātas 
vēl trīs mazās arhitektūras 
formas - atjaunotais Pomonas 
templis un restaurētās Apaļā 
(Fontāns vai Katrīnas bļoda) un 
Ovālā strūklaka (Turku avots).

 Svinot Latvijas simtgadi, 
tieši 100 dienas pirms valsts 
dzimšanas dienas – 11. augustā, 
daudzviet Latvijā notiek Latvijas 
simtgades zaļumballes. Alūksnes 
novadā tās notiek Zeltiņos, Bejā, 
Veclaicenē un Mālupē. 

 Zeltiņos svin novadnieka - 
aktiera, dziesminieka, joku 
karaļa Edgara Liepiņa 90. 
dzimšanas dienu un organizē 
tradicionālos Zeltiņu pagasta 
sporta svētkus “Simtgades 
jampadracis”, kas notiek jau 
vairāk nekā 40 gadus.

 Ziemera pagastā notiek 
malēniešu valodas nometne “Ja 
es naboutu nū tuos pusas…”.
 “Ejam, skrejam, smejam” - ar 
tādu devīzi Mālupē notiek aktīvās 

atpūtas diena, kas pulcējusi 
kuplu apmeklētāju skaitu.

 80 gadu jubileju svin Pededzes 
pamatskola, 145 gadu jubileju – 
Malienas pamatskola, bet uz 
150 gadu jubileju atskatās 
Alsviķu pagasta Strautiņu 
pamatskola.

 Jau otro reizi riteņbraucēji 
mērojas spēkiem ar Bānīti 
riteņbraukšanas sacensībās 
“Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz 
tvaiku!”. 

 Alūksnē atklāj jaunu, 
multimediālu ekspozīciju 
“Alūksnes Bānīša stacija”, kas 
ierīkota pārbūvētajā vēsturiskajā 
stacijas bagāžas šķūnī un vēstī 
par dzelzceļa vēsturi, laikmeta 
ainām un Bānīti kā palīgu, darba 
vietu un iedvesmas avotu.

  Zeltiņos sāk īstenot projektu 
“Plūdu apdraudējuma riska 
samazināšana Zeltiņu pagastā” 
īstenošana. Augustā, septembrī 
un oktobrī pagasta pārvalde 
organizē Melnupes attīrīšanas 
talkas no koku sanesumiem un 
bebru aizsprostiem.

SEPTEMBRIS

 Savu 115. dzimšanas dienu svin 
Gulbenes-Alūksnes Bānītis.

 Dome pieņem lēmumu noteikt 
Izglītības un sporta centra izveidi 
par pašvaldības izglītības iestāžu 
investīciju projektu.

 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā notiek Pļaujas 
svētki, kas apmeklētājus sagaida 
gan ar lauku sētai raksturīgo 
rudens darbu darīšanu un plašu 
kultūras programmu, gan arī 
emocionāli uzrunājošu festivāla 
“Latvijas Goda aplis” gaismas 
iedegšanas pasākumu.

 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas organizētā 
darba vizītē Alūksni apmeklē 
Igaunijas Republikas Finanšu 
ministrijas un Igaunijas investīciju 
aģentūras pārstāvji, lai iepazītos 
ar Alūksni kā labās prak-
ses piemēru par pašvaldību 
iespējām ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansējumu 
veicināt uzņēmējdarbības 
attīstību reģionos. 

 Kalncempju pagastā sākas 
autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi 
pārbūves 1. kārtas darbi Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projekta ietvaros.

 Mālupes pagastā pabeigts 
projekts “Nodarbību telpu 
izbūve un aprīkošana sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai un 
pilnveidošanai Mālupes 
Saieta namā”.

 Veclaicenes pagastā projektā 
“Vienlīdzība un dabas terapija 
Ievas krastā” uzstādīta lapene ar 
grilu, izbūvēts gājēju celiņš un 
uzstādīti vides dizaina elementi.

 Strautiņos, realizējot Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projektu “Sakārtota, 
veselību un atpūtu veicinoša 
vide Strautiņos”, izveidota 
labiekārtota peldvieta skolas 
teritorijā, aprīkota ar ģērbtuvēm, 
atpūtas soliņiem, galdu ar 
nojumi, velo statīvu, atkritumu 
urnu, uzstādīti seši āra trenažieri 
un nojume.

 Dome nolemj iegādāties 
nekustamo īpašumu Uzvaras ielā 
1, Alūksnē (bijusī Krājbankas 
ēka). Ēku pašvaldība izmantos, 
lai izveidotu vienotu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūru.

 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde pabeigusi 
teritorijas labiekārtošanas 
darbus Bejas brīvdabas estrādes 
“Dainas” teritorijā, kā arī 
sakārtots piebraucamais ceļš 
un stāvlaukums pie Bejas 
pamatskolas.

 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
notiek ikgadējā Ekoskolu 
apbalvojumu piešķiršana. 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Sprīdītis”, kurš Ekoskolu 
programmā darbojas tikai otro 
gadu, Zaļā karoga apbalvojumu 
saņem pirmo reizi.

OKTOBRĪ

  Alūksnes muižas parkā atklāj 
restaurēto Fītinghofu dzimtas 
mauzoleju.

 Sāk īstenot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstīto 
projektu “Energoefektivitātes 
uzlabošana Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā”, kas paredz veicināt 
pašvaldības administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, 
energoefektivitāti, uzlabot tās 
vizuālo izskatu, kā arī pārbūvēt 
apkārtējo teritoriju. 

 Alūksnē uzsāk īstenot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētu projektu “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta”. 
Projektā izbūvēs ūdensvada 
sacilpojumu Merķeļa industriālās 
ielas zonai, pārbūvēs Merķeļa un 
Uzvaras ielas, Latgales, Jāņkalna 
un Brīvības ielu posmus. 

 Turpinot darbu pie projekta 
“Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra izveide”, 
dome nolemj ņemt aizņēmumu 
šī pašvaldības investīciju projekta 
būvprojekta izstrādei. Projekta 
mērķis ir novadā radīt jaunas 
darbavietas, piesaistīt privātās 
investīcijas un vienlaikus padarīt 
pieejamus veselību veicinošus 
un uzturošus pakalpojumus gan 
iedzīvotājiem, gan tūristiem.

  Jaunannas pagastā noslēdzies 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai projekts 
“Pašvaldības autoceļa Rūķīši-
Gribažas pārbūves 1. kārta” un 
pārbūvētais ceļa posms nodots 
ekspluatācijā.

NOVEMBRIS

 SIA „Rūpe” pārņem 
ūdenssaimniecības 
apsaimniekošanu Malienas 
un Liepnas pagastos.

 Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
saņem Zemkopības ministrijas 
pateicības rakstu Gada balvas 
zivsaimniecībā “Lielais loms 
2018” pasniegšanas ceremonijā.

 Pasākumā “Iedvesmojošais 
jaunietis Alūksnes novadā” 
godina iedvesmojošos jauniešus 
un sabiedriski aktīvās jauniešu 
grupas: Sigitu un Agati 
Mūrnieces, Laumu Sliņķi, Līgu 
Puzuli, Armīnu Rēdeli, Annu 
Aizpurieti, Zandu Bērziņu, 
ģimnāzijas vokālo studiju 
“Anemones”, Liepnas jauniešu 

saimi un Jaunannas jauniešu 
klubu “Tikšķis”.

 Latvijas simtgades svētkos 
pašvaldība augstāko 
apbalvojumu “Sudraba zīle” 
nominācijā “Kultūra” pasniedz 
Alsviķu Kultūras nama vadītājai 
Marinai Ramanei, nominācijā 
„Medicīna” ģimenes ārstei 
Ausmai Miningai, nominācijā 
„Sabiedrība” alūksnietei Vizmai 
Orlovskai, nominācijā “Izglītība” 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas skolotājai 
Inai Perevertailo, nominācijā 
“Tautsaimniecība” Alūksnes 
Maizes kombināta kolektīvam.

 Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdē 
deputāti tiek iepazīstināti ar 
pašvaldībā izveidotās darba 
grupas, kas apsekojusi visas 
novada izglītības iestādes, 
ziņojumu un priekšlikumiem 
novada izglītības iestāžu tīklam. 
Darba grupas ziņojums tiek 
publiskots, lai sabiedrībā 
rosinātu diskusiju.

 Latvijas simtgadei par 
godu, Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā tapis Grāmatu skapis 
“Latvijai - 100”, kas ir 
vietējā amatnieka Arņa 
Koruļa rokudarbs. No katras 
mājsaimniecības tiek dāvināta 
grāmata ar ierakstu, novēlējumu 
savai tautai, ar stāstījumu par 
dzimtas saknēm Mārkalnē.

DECEMBRIS

 Pašvaldības ieguldījums 
atbildīgā attieksmē pret vidi 
novērtēts ar Valsts vides 
dienesta apbalvojumu 
“Zaļās izcilības balva”. To 
piešķir uzņēmumiem un 
pašvaldībām, kas 
visaugstākajā līmenī ievēro 
vides aizsardzības normatīvo 
aktu prasības un pēc savas 
iniciatīvas veic pasākumus, 
lai mazinātu saimnieciskās 
darbības ietekmi uz vidi.

 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas organizētajā 
konkursā “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” Alūksnes novads 
kā viens no konkursa deviņām 
pašvaldībām finālistēm tiek 
sumināts nominācijā “Par 
programmas “Draudzīga vieta 
bērnam” attīstību Latvijā”, kā arī 
saņem divas speciālās konkursa 
atbalstītāju balvas.

 Noslēgusies atpūtas un 
dabas izziņas pieturas punktu 
būvniecība aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” - 
atpūtas un dabas izziņas 
pieturas izbūvētas pie pieciem 
ezeriem un katra veltīta savai 
tematikai.

 Pabeigti darbi Mālupes bijušās 
skolas ēkā, kur 2019. gadā 
durvis vērs jauns sociālās 
aprūpes centrs.

  Ilzenes pagastā pēc pārbūves 
ekspluatācijā nodoti pašvaldības 
autoceļu Liepiņi-Jaunzemi, 
Siveci-Darbnīcas un Darbnīcas-
Līvāni posmi. Būvdarbi notika 
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta 
ietvaros.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skaistais runcis Muris ir 
aptuveni 5 gadus jauns. 
Ar persiku krāsas kažociņu 
un zilām acīm, pēc dabas 
mierīgs, patīk kārtīgi no-
snausties.

Neliela auguma taksim 
līdzīgs suņuks meklē jaunas 
mājas. Ļoti draudzīgs un 
paklausīgs.

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

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. 
draudzē

Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.15 Bībeles 
stunda
Piektdienās.00-18.00
 Mācītāja pieņemšanas laiks 
5. janvārī 15.00 Zvaigznes 
dienas sadraudzība: 
„Ģimene”.
6. janvārī 11.00 Zvaigznes 
dienas Dievkalpojums
13. janvārī 11.00 
Mūsu Kunga Kristību 
Dievkalpojums
16. janvārī 17.30 
Kluso lūgšanu vakars
20. janvārī 11.00 
Dievkalpojums 
20.  janvārī 12.30 
Dāmu komitejas kopsapulce
24. janvārī 18.00 Glika skola
26. janvārī 9.00-12.15 
Klusuma rekolekcijas
27. janvārī 11.00 
Dievkalpojums

Aicinām arī citas 
novada draudzes sniegt 
informāciju par saviem 
aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam 
nosūtot to uz e-pasta adresi 
evita.aploka@aluksne.lv. 
Informācija laikrakstā tiks 
ievietota iespēju robežās.
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Informācija par autoceļu
tīrīšanu Alūksnes novada 
pagastos
Alsviķu pagasts
 Alsviķu pagasta pārvalde 
informē, ka pašvaldības 
autoceļus Alsviķu pagastā 
2018./2019. gada 
ziemas sezonā tīrīs zemnieku 
saimniecība “Rīti”, 
VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons 
(kontakttālrunis – „Ziemas 
dienests” - 29199980), SIA 
“Robežnieki AK” (29278637) 
un SIA “ERGO LUKS” 
(t.28350487). 
 Pagasta iedzīvotāji ar 
jautājumiem, kas saistīti ar 
ceļu tīrīšanu ziemā, var 
griezties pie komunālās 
saimniecības vadītāja Aivara 
Logina, zvanot pa tālruni 
26611353, vai zvanot uz 
pagasta pārvaldes tālruņiem 
64354142, 29143271 
informācijas nodošanai.
 Servitūta ceļu un privāto 
ceļu attīrīšanu no sniega 
pašvaldība nefinansē. 
Iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
šo pakalpojumu, ir jāsazinās 
ar uzņēmēju, kas sniedz šādu 
pakalpojumu, un jānoslēdz 
savstarpēja vienošanās.
 Lūgums iedzīvotājiem - 
laikus domāt par ceļu tīrīšanu!   

Annas pagasts
 Annas pagastā 2018./2019. 
gada ziemas sezonā no sniega 
tiks attīrīti šādi pašvaldības 
autoceļi un ielas: Veršas-Veršu 
izgāztuve, Anna-Teikas, Anna-
Varžupuriņš, Anna-Kantorkrogs, 
Kalnāji-Kantorkrogs, Tarlapi-
Kazradzi, Grēveles-Lejas, 
Atte-Lejas, Atte-Muzejs, Teikas-
Vējiņi, Kalnciems-Polsas-Ūsiņi, 
Azandas-Āmaņi, Jaunsmiķi-
Grēveles, Kalēji-Kadilas, Kociņi-
Dacvari, Grantskalni-Lupatas, 
Mūrnieki-Endzeliņi-Ērcene, 
Karjera-Ezeriņi, Upītes-Prēdeļi, 
Dimanti-Dālderi, Silmaču 
2-Nākotnes 21, Lazdas-Sprek-
stes, Bērzi-Nākotnes, Kamenes-
Daugavas, Annas skola-Halle-
Liedes, Silmaču iela, Nākotnes 
iela.
 Pašvaldības autoceļu tīrīšanu 
veiks SIA “Jaungrēveles”. 
Iedzīvotājiem par privāto 
ceļu tīrīšanu un samaksu par 
to jāvienojas individuāli ar 
uzņēmēju, kontakttālrunis: 
29470664.

Ilzenes pagasts  
 Ilzenes pagasta teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu sniega 
tīrīšanas maršruti 2018./2019. 
gada ziemā prioritārā secībā, 
ņemot vērā skolēnu autobusa, 
piena savākšanas maršrutus un 
ceļu uzturēšanas klases: Āres-
Tālā Dūre, Mežslokas-Rogas, 
Liepiņi-Jaunzemi, Jaunzemi-
Darbnīcas, Darbnīcas-Līvāni, 
Siveci-Darbnīcas, Stūrīši-Grīvas, 
Onti-Gravas, Ezersokas-Muiža, 
Onti-Mežvidi, Paiķeni-Čonkas.
 Pašvaldības autoceļu sniega 
tīrīšanas pakalpojumus veiks 
zemnieku saimniecība “Mērupe”.
 Atbildīgais par pašvaldības 
autoceļu tīrīšanu un organi-
zatorisko darbu Ilzenes pa-
gasta pārvaldē – komunālās 
saimniecības vadītājs Gints 
Rozenbergs, tālrunis 25779981.
 Piebraucamos ceļus uz 
individuālajām mājām tīrīs pēc 
pieteikuma par atsevišķu 

samaksu. Informāciju par 
pakalpojumu un cenu 
interesēties: zemnieku 
saimniecība “Mērupe” 
28358152 (Māris Kazāks).

Jaunalūksnes pagasts
 Pašvaldības autoceļus 
Jaunalūksnes pagastā 
2018./2019. gada ziemas 
periodā  attīrīs no sniega 
AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta  iedzīvotāji var 
interesēties pagasta pārvaldē, 
kuras darbinieki palīdzēs 
noorganizēt ceļa tīrīšanu 
(tālrunis 64354064 un 
25447781).

Jaunannas pagasts
 Jaunannas pagastā 2018./2019. 
gada ziemas sezonā no sniega 
tiks attīrīti šādi pašvaldības 
autoceļi un ielas: Liepu iela, 
Upes iela, Dzirnavu iela, 
Centra iela, Krasta iela, Ievednes 
iela, Upleju iela, Jaunanna-
Eizentāle, Jaunanna-Semani, 
Jaunanna-Guldupji, Vecais ceļš, 
Arāji-Alksnīši, Centrs-Jaunzemi, 
Dziļlejas-Kaijas, Rūķīši-Svari, 
Rūķīši-Gribažas, Gundegas-
Augstāsala, Ievedne-Aizpure, 
Briedīši-Dimanti.
 Pašvaldības autoceļu tīrīšanu 
veiks SIA “Viļņi un I.S.A”. 
Iedzīvotājiem par privāto 
ceļu tīrīšanu un samaksu par 
to jāvienojas individuāli ar 
uzņēmēju, kontakttālrunis 
29122005.

Jaunlaicenes pagasts
 Jaunlaicenes pagastā snie-
ga tīrīšanu no pašvaldībai 
piederošiem autoceļiem veiks:
 SIA “Ozoli AZ” (tālrunis 
29448848) autoceļiem: 
Jaunlaicene-Jānīši-Balti, Lucka-
Šļukums-Stiliņi-Rēveļi (melnais 
segums), Lucka-Šļukums-Stiliņi-
Rēveļi, Igrēni-Pilskalni, Auguļi-
Apes robeža, Auguļi-Jenši, 
Šļukums-Auguļi, Klincu ceļš,
 VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons 
(tālrunis 29160419) autoceļiem: 
Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes 
šoseja, Vēciņi-Brieži, Āres-
Kundziņi-Vidzemes šoseja, 
Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, 
Vidzemes šoseja-Apukalns, Kar-
vas ceļš-Vecrullīši, Jaunlaicene-
Kambari-Grūbe, Majorskola-
Vārņi, Vidzemes šoseja-Apukalns, 
Lucka-Noras, Dienvidu iela-
Attīrīšanas iekārtas, Auziņas-
Ausmas, Centrs-Līgotņi, 
Centrs-Dravnieki, Jaunauguļi-
Luguži, Dienvidu iela, Darbnīcu 
pievadceļš, V383-Galdusalas.
 Par privāto ceļu tīrīšanu un 
maksu iedzīvotājiem jāvienojas 
ar uzņēmējiem. Nepieciešamības 
gadījumā aicinām griezties Jaun-
laicenes pagasta pārvaldē, kuras 
darbinieki palīdzēs noorganizēt 
privāto ceļu tīrīšanu (tālruņi 
29489910 vai 64381146).

Kalncempju pagasts
 Kalncempju pagastā 
2018./2019. gada ziemas 
sezonā no sniega tiks attīrīti šādi 
pašvaldības autoceļi un ielas: 

Turpinājums 11. lappusē

Darbīgs laiks Ziemeru 
pamatskolas pirmsskolēniem
 Spraigā darba tempā 
aizritējis šī mācību gada 
pirmais darba cēliens 
Ziemeru pamatskolas 
pirmsskolēniem un nu jau 
varam atskatīties uz šajā 
laika posmā paveikto un 
sasniegto.

 Līdz šim skolā obligāto 
pirmsskolas mācību 
programmu apguva tikai 
piecgadīgie un sešgadīgie bērni, 
bet no šī mācību gada darbojas 
pirmsskolas grupa arī jaunākiem 
bērniem. 
 Ziemeru pamatskolas 
pirmsskolas grupā šobrīd 
ir 21 audzēknis, bet grupiņā 
Jaunlaicenē – 12 bērni.
 29. septembrī - tradicionālie 
svētki Miķeļi, rudens saulgrieži 
jeb Saulstāvja svētki. Ievērojot 
latviešu tautas tradīcijas,  arī 
pirmsskolas izglītības grupā 
svinējām šos rudens un ražas 
svētkus ar mērķi padziļināt 
bērnu zināšanas par Miķeļdienas 
tradīcijām, ar tām saistītajām 
tautasdziesmām, dzejoļiem, 
ticējumiem, rotaļām un mīklām. 
Lai gūtu pēc iespējas plašāku 
priekšstatu par rudens veltēm, 
Miķeļu nedēļā bērni kopā ar 
vecākiem sarūpēja dārzeņu 
izstādi. 
 2. oktobrī Māriņkalna 
tautas namā apmeklējām 
leļļu teātra izrādi “Draudzības 
skola”. Oktobrī visā pasaulē 
tiek svinēta starptautiskā Putras 
diena. Latvijā vairākus gadus 
šo dienu atzīmē vesela mēneša 
garumā, kad skolās 
un bērnudārzos realizē 
Vislatvijas putras programmu. 
Bērni mācās paši pagatavot 
dažādas putras un iepazīst 
graudaugu produktus kā ne 
tikai veselīgus, bet arī garšīgus. 
Tāpēc arī mēs atbalstījām 
Putras programmas aktivitātes, 
piedalījāmies Simtgades Pu-
tras radīšanā. Noskatījāmies 
prezentāciju par graudaugiem, 
mācījāmies tautasdziesmas, 
piedalījāmies Putras dienas 
pasākumā. Paši mazākie ar 
audzinātāju Liānu Kudli un auklīti 
Kristiānu Ģipteri mācījās vārīt 
mannas putru. 

 Oktobris šogad lutināja 
ar saulīti, tāpēc devāmies 
pārgājienā, lai iepazītu 
skaistākās vietas un darbīgos 
cilvēkus tuvākajā apkārtnē. 
Mazākie devās pie “Jaunozolu” 
saimniekiem Ilzes Makevitas un 
Valda Pepernieka. Apskatījām 
saimniecību - barojām trušus, 
vistiņas ar līdzpaņemtajiem 
kārumiem. Vecākās pirms-
skolas grupas audzēkņi kopā 
ar skolotāju Daci Lemko brauca 
uz Veclaiceni, kur apmeklēja 
zemnieku saimniecību “Muce-
nieki”, apskatīja zirgus, aitas, 
kazas, bet pats aizraujošākais 
bija vizināšanās ar poniju. 
Paldies  “Jaunozolu” un “Mu-
cenieku ”saimniekiem par silto 
uzņemšanu savās saimniecībās!
 Novembrī norisinājās Maizītes 
nedēļa, kuras laikā bērni  
uzzināja, cik garš un sarežģīts ir 
maizes ceļš līdz mūsu galdam. 
Katrs bērns piedalījās maizītes 
radīšanas procesā, iesijājot 
un pieliekot saujiņu mīlestības 
un prieka dzirksteļu, šķipsniņu 
izbrīna un gaidīšanas. Tikai 
pašiem bērniem darbojoties, var 
apgūt dzīves praktiskās iemaņas. 
Kopīga darbošanās padara 
mācību procesu interesantāku, 
saistošāku un pietuvinātu reālajai 
dzīvei. Arī iesaistīšanās Maizītes 
nedēļas aktivitātes ir liels iegu-
vums bērniem - pašiem darbot-
ies, izveidot maizes kukulīti, to 
izcept un vēl paņemt uz mājām. 
Mazajiem šī nedēļa bija ļoti 
darbīga, izzinoša un radoša. 
Paldies čaklajām rociņām par 
aizrautīgo darbošanos un kopā 
būšanu ceļā līdz Maizītes 
klaipam.
 9. novembrī pie mums ciemojās 
Jaunlaicenes pirmsskolas grupas 
bērni ar audzinātājām Indru Ļuļi 
un Maiju Rozīti un auklīti Santu 
Griguli, lai kopīgi nosvinētu 
Mārtiņdienu. Mārtiņi iezīmē 
rudens darbu beigas un ziemas 
sākumu. Bērni, saģērbušies 
vilka, zaķa, eža maskās, mūzikas 
instrumentus skandinot, gra-
binot, pēc iespējas sataisot 
lielāku troksni, lai Saimniece 
sadzirdētu, ka ir ieradušies 
„budēlīši”, iesāka Mārtiņdienas 
svinības. Visi priecājās, ejot 

jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, 
skandinot tautas dziesmas, minot 
mīklas. Nobeigumā Saim-
niece visus pacienāja ar siltiem 
speķa pīrādziņiem. Liels paldies 
vecākiem, kuri saviem mīluļiem 
bija sagādājuši brīnišķīgas 
„budēlīšu” maskas.
 15. novembrī atzīmējām Latvijas 
dzimšanas dienu. Mūsu valsts 
svētku nedēļa sākās ar sarkan-
baltsarkano lentīšu nēsāšanu pie 
apģērba. Svētku pasākums bija 
skaists un priekpilnas emocijas 
raisošs, par to jāpateicas mūzikas 
skolotājai Ingai Ārstei, jo bez 
veiksmīgas sadarbības pasākums 
nebūtu izdevies tik sirsnīgs 
un aizkustinošs. Pasākuma 
noslēgumā pēc kopīgi dziedātām 
dziesmām mielojāmies ar skaisto 
un gardo svētku kliņģeri.
 Lielākie pirmsskolas bērni 
piedalījās “Pūcītes” olimpiādē. 
Tika izveidoti dzīvnieciņi no 
dažādiem dabas materiāliem, 
tika sacerēta kopīgā pasaciņa 
par Pūcītes draugiem.
 Ziemassvētku laiks ir īpašs ne 
tikai ar mirdzošām eglītēm, 
svētku uguntiņām, skaistām 
dziesmām un dzejolīšiem, bet 
arī ar to, ka cilvēki cits pret citu 
cenšas būt laipnāki, draudzīgāki, 
mīļāki un izpalīdzīgāki.
 Jau decembra sākumā 
svētku noskaņu pirmsskolas 
telpās radīja izrotātie logi ar 
sniegpārsliņām un eņģelīšiem. 
Gaidot svētkus un mīļo ciemiņu 
Ziemassvētku vecīti, jāpaspēj 
daudz izdarīt. Mazākie cepa 
garšīgos speķa pīrādziņus, 
lielākie - smaržīgās piparkūkas. 
Jādarina rotājumi, jāraksta 
ielūgumi vecākiem, jāmācās 
dziesmas un dzejoļi svētku 
uzvedumam, lai pārtaptu par 
rūķiem un meža zvēriem un 
priecētu vecākus, draugus un 
radus. Par to, lai viss izdotos, 
gādā audzinātājas, auklīte 
un mūzikas skolotāja. Paldies 
vecākiem par līdzdalību 
pasākumos!
 Lai Jaunais gads ir darbīgs, 
radošs, interesants un piepildīts!

Liāna Kudle,
Ziemeru pamatskolas pirmsskolas 

skolotāja

Ziemassvētku noskaņās aizrit novada 
pensionāru apvienības tikšanās
 Decembra sākumā 
Alūksnes Kultūras centra 
Mazajā zālē uz tikšanos 
bija pulcējušies biedrības 
“Alūksnes novada pensionāru 
apvienība” biedri, kuri 
atskatījās uz 2018. gadā 
paveiktajiem darbiem un 
pateicās partneriem, ar kuru 
atbalstu izdevies īstenot 
biedrības ieceres.

 Lielākais biedrības atbalstītājs 
jau daudzu gadu garumā ir 
Alūksnes novada pašvaldība, 
kura biedrību atbalsta gan 
piešķirot telpas un trans-
portu dažādiem pasākumiem 
un aktivitātēm, gan piešķirot 
finansējumu biedrības projek-
tiem.
 Pasākums pulcēja pārstāvjus 
no visiem novada pagastiem. 
Ar muzikāliem priekšnesumiem 

pasākumu bagātināja Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
skolotājas Ingrīdas Pilskalnes 
audzēkņi.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālists

Pasākumu vadīja biedrības līdere Astrīda Bētere (no kreisās)



11.Alūksnes Novada Vēstis02.01.2019.

Kultūras, atpūtas un 
sporta pasākumi Alūksnes 
novadā janvārī
Sporta pasākumi
12. janvārī no 10.00 
Ziemera pamatskolas 
sporta zālē reģionālās 
volejbola sacensības vīriešu 
komandām “Atzeles līga”.
12.-13. janvārī no 11.00 
ziemas sporta centrā 
“Mežinieki” Baltijas kauss 
biatlonā jauniešiem un ju-
nioriem.
18.-19. janvārī Alūksnes 
novada ceļos starptautiskas 
sacensības autorallijā 
“Rally Alūksne 2019”. Biļetes 
“Biļešu paradīzes”kasēs, www.
bilesuparadize.lv un rallija dienā 
pie ātrumposmiem.
26. janvārī no 11.00 ziemas 
sporta centrā “Mežinieki” 
jaunsargu kauss biatlonā.

Alūksnes Kultūras centrā
11. janvārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Elegantais 
koncerts “Tenoru Jaunais 
gads” Piedalās: Latvijas 
Nacionālās operas solists 
Juris Jope, Latvijas Nacionālā 
teātra dziedošie 

aktieri Kristians Kareļins un 
Mārtiņš Brūveris, Liepājas teātra 
aktieris Marģers Eglinskis un 
Anatolija Livčas instrumentālā 
grupa. Ieeja: 8,00-16,00 EUR.
13. janvārī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Dailes teātra 
viesizrāde Aleksejs Ščerbaks 
“Balta vārna melnā krāsā”. 
Ieeja: 12,00 EUR.
20. janvārī 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Barikāžu 
atceres pasākums sadarbībā ar 
Alūksnes muzeju.
24. janvārī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā spēlfilma 
“Tēvs nakts”. Ieeja: 3,00 EUR.
27. janvārī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Ievas 
Kerēvicas un “Mirage 
Jazz orchestra” džeza 
ekspedīcija dodas tālāk”. 
Ieeja: 7,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
Līdz 19. janvārim Aleksandras 
Čudnovskas eglīšu rotājumu 
kolekcijas izstāde “Ziemassvētku 
brīnums”. Izstādē apskatāmi 

mākslinieces radītie unikālie 
eglīšu rotājumi, kas tapuši, ied-
vesmojoties no jūgendstila un art 
deko laika mākslas tendencēm.
No 24. janvāra Gundegas 
Muzikantes bērnu grāmatu 
ilustrāciju izstāde “Bilžu stāsti”.
Izstāde “No trimdas Latvijā 
– Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras”. Izstādi 
veido 120 lelles latviešu tautu 
tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 19.-20.gs. 
eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
“Laikmetu mielasts”. 
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Parka iela, Ozolu iela, 
Ermiķi-Letes, Lūkuži-
Gotlupi-Nāzupi, Cempji-
Malaci, Ate-Augstiekalni-
Niedras-4.ceļš, Žagatas-
Cempji, Lauķi-Jāņkalni,  
Vāverkalns-Egles.
 Pašvaldības autoceļu tīrīšanu 
veiks SIA “Jaungrēveles”. 
Iedzīvotājiem par privāto 
ceļu tīrīšanu un samaksu par 
to jāvienojas individuāli ar 
uzņēmēju, kontakttālrunis: 
29470664.

Liepnas pagasts
 Liepnas pagasta autoceļu 
saraksts, kuros darbus veic 
Liepnas pagasta pārvalde, 
attīrīšanai no sniega 
2018./2019. gada ziemas 
periodā: Muiža-Aizupe, 
Doktas-Viķerova, Muiža-
Adamova, Adamova-Liepusala, 
Liepna-Līvāni 1, Liepna-Līvāni 
2, Liepna-pagr.uz vidusskolu, 
Liepna-dzīv.māja „Seda”, 
Liepna-Dainas, Liepna-dz.māja 
„Liepna 104”, Liepna-
Lut.baznīca, Liepna-Pirts, 
Dz.māja „Liepna 105”-dz.
māja „Liepna 104”, Liepna-
Saides, Strauti-Upmala, Polsas-
Surikava, Franciskopole-Kavaci. 
Ceļi tiks uzturēti atbilstoši ceļu 
uzturēšanas klasēm ziemas 
periodā.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmējiem par 
ceļu tīrīšanu un samaksu par to: 
ZS „Plešulauzi” (Laimonis Sīpols) 
t. 26431206, ZS „Avoti” 
(Andris Zučiks) t. 28302973, 
ZS „Klajalkšņi” (Guntars 
Sniedzāns) t. 29173540.

Malienas pagasts
 Malienas pagasta pārvalde 
informē, ka 2018./2019. gada 
ziemas periodā no sniega tiks 
attīrīti pašvaldībai piederošie ceļi: 
V396-Jaunās mājas, Pamats-
kolas ceļš Nr.1, Pagasts-P41, 
Tomsona pagrieziens-Sebežnieki, 

Miezīša ceļa gals-Baltaissils, 
Ērmaņi-Kraukļi, Ponkulene-
Sviestiņi, Kopmaņi-Pūriņi, 
Brenci-Sakvārne, Vējiņi-Šķeleci, 
Jaunstrički-Jaunšķiņķi, Kaķi-
Lenkava, P41-Cūku komplekss, 
P41-Aizvēji, Ķūderi-Lauziņi, 
Ūbuļi-Aizkalnieši, Vecais 
kantoris-Mērnieki, Lekmaņi-
Mērnieki, Gundegas-Pārslas, 
Pamatskolas ceļš Nr. 2.
 Pašvaldības autoceļus no sniega 
attīrīs zemnieku saimniecība 
„Cinglerīši”.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
attīrīšanu no sniega un sa-
maksu par to. Malienas pagasta 
teritorijā ceļu tīrīšanas 
pakalpojumu sniedz: 
SIA “RaviaS”, tālrunis: 
29418242; Z/S “Cinglerīši”, 
tālrunis: 26487833.

Mālupes pagasts
 Mālupes pagastā pašvaldības 
autoceļus tīrīs zemnieku 
saimniecība “Dzirnavu 8”, 
tālrunis 29459612.
 Atbildīgais par pašvaldības 
autoceļu tīrīšanu un 
organizatorisko darbu ir 
Mālupes pagasta pārvaldes 
komunālās saimniecības 
pārzinis Dainis Ertmanis, 
tālrunis 26348427.
 Ceļus tīrīs prioritārā secībā, 
sākot ar tiem, pa kuriem tiek 
veikti skolēnu pārvadājumi un 
kursē piena savākšanas 
transports. Ceļu tīrīšanas secība: 
Mālupe-Skola, Mālupe-Jasmīnes, 
Liepusalas-Straumes, Mālupe-
Pienotava, Māras-Doktorāts, 
Mālupe-Priednieki, Mālupe-
Priedulāji, Priedulāji-Kromuļi, 
Priedulāji-Kadiķi, Uplejas-Kalnāji, 
Mālupe-Purmala, Stradiņš-
Mišķi, Mišķi-Ozolnieki, 
Stradiņš-Grundas, 
Sofikalns-Upeskrasti, Upeskrasti-
Alodzene, Sofikalns-Mellupe, 
Darbnīcas-Rogas, Žērveļi-
Driķukalns, Egļukalns-Salenieki, 
Katrīnburga-Bāterava, 
Sofikalns-Saulīši.

 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmējiem, kas 
sniedz šādu pakalpojumu.

Mārkalnes pagasts
 Sniegu tīrīs šādos pašvaldības 
autoceļos: Vecāgas-Cirakalns-
Šūpalas, Mežumuiža-
Pakalni-Ezīšava-Vecāgas, 
Ezīšava-Mārkalne, Blektes-
kalns- Ceļmalas, Blekteskalns-
Mežmalas, Ezīšava-Dekšņi, 
Vuķi-Ezerkalns, Siļķene-Zīles, 
Zemesbanka-Lielāsgāršas, 
Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene, 
Lielliepas-Mikalītes, Cirakalns-
Silamalu krustojums, Silamalu 
krustojums-Silamalas.
 Ceļu tīrīšanu veiks SIA „A un A” 
(kontakttālrunis 29476324) un 
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
(kontakttālrunis 26540552). Par 
privāto ceļu tīrīšanu un samaksu 
iedzīvotājiem jāinteresējas pie 
augstāk minētajiem uzņēmējiem.

Pededzes pagasts
 Pašvaldībai piederošos ceļus 
uzturēs kooperatīvā sabiedrība 
„Stars” šādos maršrutos: 
Pļevna-Stuborova, Ponkuļi-
Puncene, Kūdupe-Kapsēta, 
Čistigi-Zagorje, Čistigi-Skaliņš, 
Pededze-Naumova, Snopova-
Brūklenāji, Ķurši-Kapsēta, Orlīši-
Boiņica, Zabolova-Bīberi-Bairīši, 
Zabolova-Rudzīši, Stuborova-
Šeļehova, Kūdupe-Vokica, 
Kūdupe-Pļitka, Ķurši-Gundegas, 
Vjazina-Muratovs, Vjazina-
Sterženova, Rūķi-Krustceles.
 Iedzīvotājiem par privāto 
ceļu tīrīšanu jāinteresējas pie 
uzņēmēja, K/S „Stars” (tālrunis 
26341094).

Veclaicenes pagasts
 Veclaicenes pagasta pārvalde 
informē, ka 2018./2019. gada 
ziemas sezonā no sniega tiks 
attīrīti šādi pašvaldības autoceļi: 
Vidzemes šoseja-Romeškalns, 
Sauleskalns-Lauciņi, Krustiņi-
Kūriņkalns, Druskas-Bajāri, 
Druskas-Kalnalielpūrāni, 
Ieviņas-Raudiņas, Korneti-Slokas, 

Ezerkrasti-Papardes, Papardes 
iela, Strautiņi-Renci, 
Meduskalns-Jaunvāveres, 
Mazais Baltiņš-Airītes, Reitnieki-
Vosvas, Cīņas-Maskaļi, Dzintari-
Cīņas, Akmentiņi-Vēzes (Gāzes 
mērīš. stac.), Intukalns-Cīruļi, 
Vidzemes šoseja-Liepas, Dzintari-
Mišas, Paiķa stāvvieta-Dzintari, 
Bārdaskrogs-Paiķi, Avoti-Vid-
zemes šoseja, Ilgupes-Laursons, 
Krustiņi-Akmentiņi, Krustiņi-
Rūpnieki.
 Servitūta ceļu un privāto ceļu 
attīrīšanu no sniega pašvaldība 
nefinansē, ceļu īpašniekiem, 
kuri vēlas saņemt šo pakalpo-
jumu, ir jāsazinās ar uzņēmēju, 
kas sniedz šādu pakalpo-
jumu un jānoslēdz savstarpēja 
vienošanās.
 Veclaicenes pagastā esošos 
pašvaldības ceļus, saskaņā ar 
iepirkumu, no sniega attīrīs 
individuālā darba veicējs Andris 
Bēters, tālrunis 26141345 un 
Ziemera pagasta R. Nikolajeva 
zemnieka saimniecība “Mel-
nacene”, tālrunis 28600338. 
Nepieciešamības gadījumā 
aicinām pagasta iedzīvotājus 
griezties Veclaicenes pagasta 
pārvaldē, kuras darbinieki 
palīdzēs noorganizēt ceļu 
tīrīšanu (tālruņi 28381507 vai 
64329018).

Zeltiņu pagasts
 Autoceļus Zeltiņu pagastā tīra 
ar pagasta pārvaldes traktoru 
mašīnu-iekrāvēju B-MI. Autoceļi 
tiek tīrīti šādā secībā: Zeltiņi-
Zemītes, Krastiņi-Krūmiņi, 
Aptieka-Ieviņas, Lejnieki-Lielpal-
di, Ieviņas-Laimiņas, Rožukalns-
Ziemeļi, Pumpuri-Skola, 
Grēveles-Ciemgaļi.
 Pārējie autoceļi netiek tīrīti katru 
dienu. Tīrīšanas nepieciešamību 
izvērtē pagasta ceļu meistars 
Didzis Zaķis.
 Par ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var 
zvanīt ceļu meistaram Didzim 
Zaķim pa tālruni 26335750 
(LMT).
 Gadījumā, ja sniega daudzums 
ir tāds, ka ar pagasta pārvaldes 

traktoru nevar iztīrīt, sniegu tīra 
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons.

Ziemera pagasts
 Ziemera pagasta pārvalde 
informē, ka 2018./2019. gada 
ziemas sezonā no sniega tiks 
attīrīti šādi pašvaldībai piederošie 
autoceļi: Māriņkalns-Karva, 
Māriņkalns, Tautas nama 
ceļš, Māriņkalna apvedceļš, 
Vistaskalns – Svārupi, 
Pagastmājas ceļš, 1.pamatskolas 
ceļš, 2.pamatskolas ceļš, Parka 
iela, Nākotnes iela, Nākotnes 1 
iela, Jakumi-Pušpuri, 
Ratenieki-Tāleši, Jaunzemi-
Odiņi, Sauleskalns-Anti, 
Šļukums-Māriņkalns, 
Stūrīši-Elisi, Stāmeri-Liepkāji, 
Rijukalns-Vengerski, Pamat-
skola-Priedulejas, Pamatskola-
Metumi, Šļukums-Māriņkalns, 
Šļukums-Jāņkalni-Ignašas, 
Priedulejas-Maltavnieki, Indrāni-
Šķersti, Ziemeri-Murati, Ziemeri-
Šļukums, Birži-Bleteskalns, 
Atvases-Ziemeļnieki, 
Stūrīši-Ziemeri, Veclaicenes 
robeža-Ērņi. Minētie autoceļi  
tiks tīrīti prioritārā secībā, sākot 
ar tiem, pa kuriem tiek veikti 
skolēnu pārvadājumi un kursē 
piena savākšanas transports.
 Pašvaldības autoceļus no sniega 
attīrīs Ziemera pagasta 
R. Nikolajeva zemnieka 
saimniecība “Melna-
cene”, tālrunis 28600338. 
Nepieciešamības gadījumā 
aicinām iedzīvotājus griezties 
Ziemera pagasta pārvaldē, kuras 
darbinieki palīdzēs noorganizēt 
ceļu tīrīšanu (tālruņi 26426880 
vai 64381119).
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
attīrīšanu no sniega un samaksu 
par to. Ziemera pagasta teritorijā 
ceļu tīrīšanas pakalpojumu 
sniedz Ziemera pagasta 
R. Nikolajeva zemnieka 
saimniecība „Melnacene”, 
tālrunis: 28600338.

No 1. janvāra izmaiņas 
sabiedriskā transporta 
biļešu cenās pilsētā
 Pašvaldība saņēmusi 
Vidzemes plānošanas 
reģiona informāciju, ka no 
1. janvāra Alūksnes pilsētas 
teritorijā kursējošajos 
sabiedriskā transporta 
maršrutu (Alūksne-
Kalnadruvas-Kapsēta-
Alūksne un Alūksne-
Kolberģis-Slimnīca-Alūksne) 
autobusos biļetes cena no 
55 centiem pieaugs līdz 60 
centiem, savukārt bagāžas 
biļetes cena sabiedriskajos 
pārvadājumos būs noapaļota 
līdz 10 centiem.

 - Sakarā ar nepietiekamu 
finansējumu reģionālās 
nozīmes sabiedriskā transporta 
nodrošināšanai Sabiedriskā 
transporta padome uzdeva VSIA 
“Autotransporta direkcija” 
iesniegt priekšlikumus, lai 
iekļautos piešķirtā finansējuma 
apmērā. Ministru kabineta 
noteikumi paredz, ka gadījumā, 
ja no gadskārtējā valsts 
budžeta piešķirtie līdzekļi nav 
pietiekami, lai kompensētu 
pārvadātājiem zaudējumus 

par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu, viens 
no pasākumiem ir pārskatīt 
plānotos tarifus (braukšanas 
maksu) nākamajam gadam. 
Ņemot vērā šo noteikumu 
normu un Sabiedriskā transporta 
padomes uzdoto pienākumu, 
VSIA “Autotransporta direk-
cija” sagatavoja priekšlikumus 
iespējamai braukšanas maksu 
palielināšanai. Sabiedriskā 
transporta padomes sēdē tika 
atbalstīts piedāvātais risinājums 
palielināt minimālo maksu 
reģionālajos vietējās nozīmes 
maršrutos Rīgas, citu republikas 
pilsētu un reģionālās attīstības 
centru teritorijās, - izmaiņas 
braukšanas maksās skaidro 
VSIA “Autotransporta direkcija” 
pārstāvis Jānis Lagzdons. 

 Tātad no 1. janvāra braukšanas 
maksa mainīsies reģionālajiem 
vietējās nozīmes pārvadājumiem 
visos reģionālās attīstības cen-
tros, Rīgas teritorijā – no 0,80 
eiro uz 1,00 eiro, kā arī citās 
republikas nozīmes pilsētās – no 
0,60 eiro uz 0,70 eiro.



“Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 
tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas 
ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi 
unikāli priekšmeti kā divasmens 
zobens, zirgveida piekariņš un 
citas senlietas, kas iegūtas 
Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas 
seno latgaļu kultūrai 12.-13. gs.
“100 vēsturiski mirkļi 
Alūksnē”. Izstādē atspoguļoti 
simts dažādi vēsturiski mirkļi 
Alūksnē gadsimta griezumā no 
1918. līdz 2017. gadam. Izstāde 
skatāma digitālā formātā.
“Leo Kokle. Mākslinieka is-
taba”. Izcila, tautā populāra un 
mīlēta gleznotāja un portretista 
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā 
apskatāmi mākslinieka darbi un 
personīgās lietas.
“Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”. Ekspozīcija 
veidota represiju atcerei 
un atspoguļo Alūksnes no-
vada iedzīvotāju likteņgaitas 
Sibīrijā un Tālajos Austrumos. 
Tajā apskatāmi dokumenti, 
priekšmeti, fotogrāfijas un 
atmiņu stāsti.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
Daudzveidīgu tēlniecības darbu 
ekspozīcija, kurā apskatāmi gan 
profesionālu tēlnieku L. Līces un 
G. Grundbergas, gan padomju 
gados neatzītu autoru darbi.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Visas 
mūža krāsas varavīksnes lokā…”: 
Dz. Žuravskai – 80” (02.-31.01. 
abonementā), “Cūka – čaklo un 
mīlošo aizbildne” /2019. gada 
simbols literatūrā un mākslā/ 
(02.-31.01. abonementā), 
“Horoskopi & prognozes Cūkas 
gadam” (02.-31.01. lasītavā), 
Vēsmas Kokles-Līviņas lellīšu 
izstāde (02.-18.01. bērnu 
literatūras nodaļā), 
“Margaritas Stārastes bērnu 
grāmatu pasaulē” (21.-31.01. 
bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
09.01. Spēļu diena (bērnu 
literatūras nodaļā);
02.-31.01. Grāmatas “Latviešu 
dievnami” autores Vivantas 
Volkovas fotoizstāde “Zvanu 
balsis” (lasītavā);
16.01. plkst. 12.00 Tikšanās ar 
rakstnieku Aivaru Kļavi (lasītavā). 
Tikšanos atbalsta VKKF;
24.01. plkst. 14.00 Erudītu 
klubiņš “Pasaulē populārākās 
bērnu grāmatas” (bērnu 
literatūras nodaļā);
28.01. Jauno grāmatu diena 
(abonementā);
30.01. Literārā stunda “Vinnijs 
Pūks un labās manieres” (bērnu 
literatūras nodaļā).

Alsviķu pagastā
2., 9., 23., 30. janvārī 
9.00 Alsviķu bibliotēkā 
senioru grupas “Par prieku sev 
un citiem” tikšanās.
5. janvārī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā režisora 
Māra Martinsona romantiskā 
komēdija “Jaungada taksometrs”. 
Ieeja: 2 EUR.
16. janvārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās – 
15 darbības gadu svinības.
25. janvārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā leļļu teātra 
“TIMS” muzikālā 
koncertprogramma 
bērniem “Šreks un ēzelītis 
dejā lec”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kā saule saulgrieze 

debesīs zied, Es nespēju turēt 
savas sirdsdurvis ciet” - 
dzejniekam, tulkotājam Klāvam 
Elsbergam - 60, rakstniecei 
Dzintrai Žuravskai - 80; 
tematiskā izstāde: “1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Savu dvēseles gaismu 
izsaku cerību svecēs…” – dze-
jniekam Klāvam Elsbergam - 60, 
rakstniecei Dzintrai Žuravskai 
- 80, tematiskās izstādes: “Ko 
sola mums 2019!”, “1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena”; 
bibliotekāra stunda “Saudzēsim 
grāmatas” (skolēniem).

Annas pagastā
Annas bibliotēkā tematiskā 
izstāde ilggadējam skolotājam, 
teātra režisoram, sabiedriskās 
dzīves veidotājam Oskaram 
Jaunzemam - 95.

Ilzenes pagastā
26. janvārī 13.00 SKIM centrā 
“Dailes” teātra pēcpusdiena. 
Viesojas Zeltiņu drāmas kolektīvs 
“Kontakts” ar R. Blaumaņa izrādi 
“Pēc pirmā mītiņa” un Gaujienas 
tautas nama amatierteātris 
“Kaķu nams” ar izrādi “Kadru 
maiņas operators”. 
Ieeja: 2 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Valoda ir visa reizē 
- klusēdama runā” (K. Elsber-
gam -60), “Sarunas ar sevi un 
lasītāju” (Dz. Žuravskai - 80), 
“Bērnības zemes valdniece” 
(M. Stārastei - 105).

Jaunannas pagastā
13. janvārī 11.00 Jaunannas 
Tautas namā bērnu rīts (pasaka 
ar Dūdu un aktivitātes).
23. janvārī 10.00 Jaunannas 
Tautas namā senioru tikšanās 
(gleznošanas nodarbība ar Svetu 
Pavlovu).
31. janvārī 14.00 Jaunannas 
Tautas namā viesizrāde - 
R. Blaumanis “Velniņi” (ciemos 
Valmieras Viestura vidusskolas 
audzēkņi). Ieeja: brīva.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes:  “Darināt 
vārdus” dzejniekam Klāvam 
Elsbergam - 60, “Cauri 
varavīksnes vārtiem…” 
rakstniecei Dzintrai 
Žuravskai - 80.

Jaunalūksnes pagastā
25. janvārī 12.00 Bejas 
novadpētniecības centrā 
praktiskās nodarbības seno 
amatu darbnīcā – aušana.
Bejas novadpētniecības 
centrā pastāvīgās ekspozīcijas: 
Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes 
pagasta vēsture pēckara periodā 
no 1945. līdz 1988. gadam, 
Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 
1945. līdz 1953. gadam.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Proza ir 
viņas prāts un viņas sirdsapziņa, 
bet dzeja viņas dvēseles valoda” 
(rakstniecei, dzejniecei Dzintrai 
Žuravskai – 80), “Kam 2019. 
gadā nospīdēs Cūkas laime? 
Cūciņa - laipna un miermīlīga 
radība, tomēr arī viltīga un 
dīvaina”, “Dažādas nodarbes 
garajiem ziemas vakariem”; 
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
“Pipariņš” pasākums “Šodien 
savus sapņus varam plaukstā 
pasvārstīt” (30.01. 12.00).
Jaunalūksnes bibliotēkā 
izstādes:  “Kā saule sulgrieze 
debesīs zied, Es nespēju turēt 
savas sirdsdurvis ciet” (Dzintrai 
Žuravskai - 80), “Sniegi snieg! 
Sniegi snieg! Zeme ziemas miegā 
mieg…”; literatūras izstāžu 
cikla “Iepazīstam dažādu valstu 

literatūru” pirmā izstāde - somu 
literatūra.

Jaunlaicenes pagastā
26. janvārī 20.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
“Danču vakars tautiešiem”. 
Pasākuma organizatori gādās 
par jestru danču mūziku folkloras 
kopas “Ores” izpildījumā, par 
siltu tēju un atspirdzinošu avota 
ūdeni. Par ērtu apģērbu, viegliem 
apaviem un 1,50 EUR gādāsiet 
jūs, pasākuma apmeklētāji.
Jaunlaicenes muižas 
muzejā pamatekspozīcijas: 
“Jaunlaicenes muiža”, 
“Malēnieši Opekalna draudzē”; 
izstāde: “Mana Latvija, Malēnija 
mana”; izglītojošās nodarbības: 
“Izlaušanās caur vēstures 
līkločiem” – izzinoša un uz 
“izlaušanās” spēles elementiem 
balstīta aktivitāte jauniešiem, 
ģimenēm ar skolas vecuma 
bērniem un citiem 
interesentiem, “Mana Latvija” – 
lielā galda spēle, kuras 
laikā var pārbaudīt savas 
zināšanas par Latvijas vēsturi un 
dažādiem faktiem, minēt mīklas, 
atpazīt tautasdziesmas un risināt 
atjautības uzdevumus, “Nu ir 
gaiša istabiņa” - nodarbība par 
seno apgaismošanas priekšmetu 
demonstrāciju un sveču 
gatavošana pēc senas 
metodes; kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu jubilejas, 
dzimšanas dienas pasākumi 
gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, tematiskie 
pasākumi ģimenēm, drau-
giem, darba kolektīviem un 
domubiedriem. Citas muzeja 
piedāvātās nodarbības un lekci-
jas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.
muz./

Kalncempju pagastā
25. janvārī 13.00 
Kalncempju sabiedriskajā 
centrā muzikāls dzejas 
pasākums “Skaistāk par 
visu zied mīlestība”. Ineses 
Toras dzejas lasījumi, Ineses 
Neretas dziesmas un Solveigas 
Kļaviņas gleznu izstāde. Būs 
iespēja iegādāties arī Vītola 
izdevniecības grāmatas.
18.01.-28.02. Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā Limbažu 
muzeja izstāde “Vilna”. Tā 
stāsta par aitkopību un to, kāds 
ir ceļš no vilnas līdz dzijai – 
vilnas apstrādi, sākot no 
cirpšanas, mazgāšanas, kāršanas 
līdz vērpšanai un šķeterēšanai. 
Papildinot izstādes apskati, 
iepriekš piesakoties, iespējams 
piedalīties izglītojošā programmā 
“No aitas 
sprogas līdz vilnas zeķei”, vilnas 
apstrāde ar līdzdarbošanos.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izzinošas 
ekskursijas un izglītojošās 
programmas ar līdzdarbošanos 
visām vecuma grupām (iepriekš 
piesakoties):
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm 
un medu pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu grupām. 
Cienasts – maize un medus;
“Veļas diena” - sārma 
gatavošana, veļas mazgāšana 
ar koka veļas mazgājamo 
mašīnu, velēšana, gludināšana 
ar ogļu gludekli. Piedāvājums 
spēkā āra apstākļos;
“Neba maize pati nāca” - 
stāsts par maizes ceļu no grauda 
līdz maizes kukulim, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus;
Kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un 
kopā dziedāšanu;
“No linu pogaļas līdz 

kreklam” – stāsts par linu 
audzēšanu un apstrādi ar 
aktīvu līdzdarbošanos.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: 
rakstniecei Dzintrai 
Žuravskai - 80.

Liepnas pagastā
19. janvārī 19.00 Liepnas 
tautas namā koncerts 
“Kaspars Antess un pia-
nists Anatolijs Livčs”. Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 3. janvāra.
20. janvārī 16.00 pie 
Liepnas tautas nama “Atmiņu 
ugunskurs”, veltīts 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atcerei.
21. janvārī 9.00 Liepnas 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
izrāde “Šreks un Ēzelītis dejā 
lec”.
Liepnas bibliotēkā Rītausmas 
stunda Liepnas pirmsskolas 
grupas bērniem; “Jaunais 
2019. gads: dzeltenās Cūkas 
gads. Ko zinām par šiem 
dzīvniekiem?” (31.01.), Grāmatu 
apskats 1. un 2. klasei “Grāmatu 
banka tiem, kuri nezina, ko lasīt” 
(30.01.); literatūras izstādes 
“Latvijas literatūras gada balvu 
grāmatas” (7.-31.01.), “Jaunais 
2019. gads: dzeltenās Cūkas 
gads. Ko sola astrologi?” 
(7.-31.01.).

Malienas pagastā
21. janvārī 12.00 Malienas 
tautas namā leļļu teātra 
“Tims” koncertprogramma “Šreks 
un Ēzelītis dejā lec…”. 
Ieeja 2,00 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ar ticību Latvijai”, 
“Kā saulgrieze debesīs zied” 
(Dz. Žuravskai - 80), “Zvaigznes 
diena - pareģo turpmāko gadu”, 
pasākums “Iepazīstam putnus – 
ziemotājus”.

Mālupes pagastā
No 3. līdz 30. janvārim 
Mālupes Saieta namā 
apskatāmas Mālupes rokdarbu 
pulciņa “Annele” izstādes “Mūsu 
dāvana Latvijai - laika apstākļu 
deķi” un “Baltie sapņi”.
5. janvārī 13.00 Mālupes 
Saieta namā senioru saviesīga 
pēcpusdiena “Lai laimīgs Jaunais 
gads”. Kopā ar senioriem būs 
tautas muzikanti “Ziemeļmala” 
no Limbažiem.
10. janvārī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
– gobelēna tehnikas 
pamatu apguve.
Mālupes pagasta bibliotēkā 
tematiskā izstāde: “Ko sola 
zemes dzeltenā Cūka 2019. 
gadā”, “Trauksmainais cerību 
un neziņas laiks” – izstāde par 
notikumiem Barikāžu laikā, 
“Ko šogad lasīsim” – abonētās 
preses izstāde.

Mārkalnes pagastā
16. janvārī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā: ziemas kartiņu 
izstāde; literatūras izstādes 
“Garajiem ziemas vakariem”, 
“Edgaram Liepiņam - 90”, 
“Vēl var paspēt izlasīt” 
(Bērnu, Jauniešu un Vecāku 
žūrijas grāmatas); akcija “Dāvini 
grāmatu ar ierakstu Mārkalnes 
pagasta grāmatu plauktam”.

Pededzes pagastā
12. janvārī 18.00 
Pededzes tautas namā 
Pededzes gadskārtas tradīciju 
svētki “Svjatki”. Programmā 
piedalīsies kolektīvi no Igaunijas, 
Krievijas, Latgales. Pēc koncerta 
balle (līdzi jāņem groziņš). 
Ieeja 1,50 EUR.

Pededzes tautas namā 
apskatāma pamatekspozīcija 
“Pededzes senā sadzīve”, 
tematiska pasākuma 
apmeklējums “Lellīšu tīšana”, 
speciālais piedāvājums: kāzām, 
vecpuišu, vecmeitu ballītēm 
(piesakoties pa tālruni 
29176039).
Pededzes bibliotēkā 
Jaungada kompozīcija “Un, 
izbriduši ikdienības tumsu, ar 
savu gaismu atnāk Jaunais 
gads” (02.01. 10.00); 
1991. gada janvāra barikādēm 
veltīta literatūras izstāde 
“Katrs brīdis ir mācību devis, 
kā no rūgtuma projām tikt” 
(18.01. 10.00).

Veclaicenes pagastā
26. janvārī 19.00 Veclaicenes 
tautas namā deju kolektīvs 
“Korneti” ielūdz uz koncertu 
“Pierobežas sadancis”, kurā 
piedalīsies deju draugi no 
Latvijas un Igaunijas. 

Zeltiņu pagastā
13. janvārī 13.00 Zeltiņu 
tautas namā Gaujienas 
amatierteātra “Kaķu nams” joku 
izrāde “Kadru maiņas operators”. 
Ieeja 2,00 EUR.
20. janvārī 12.30 barikāžu 
dalībnieku tikšanās un kopīgs 
brauciens uz pasākumu Alūksnes 
Kultūras centrā. Lūgums 
pieteikties līdz 17. janvārim, 
zvanot uz mobilo 
tālruni 29492284.
20. janvārī 13.00 Zeltiņu 
skolā erudīcijas spēles “Zelta 
prāti” 2. sezonas 3. spēle. Par 
dalību spēlē līdz 17.01.2019. 
jāpiesakās pie Sigitas Mūrnieces 
pa tālruni 26281188.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Savas pasaules vidū” 
(Dz. Žuravskai - 80), “Ko sola 
zvaigznes Cūkas gadā”, “Lasi 
un iepazīsti žurnālu “Ilustrētā 
Junioriem”“.
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā 
pagātne”, ”Novadnieku istaba”, 
”Mana skola Zeltiņos”, 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta 
Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Poga Latvijas mētelī”, 
“Latvijas sardzē”, foto ekskursi-
jas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
“Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz 
padomju armijas raķešu bāzi 
Zeltiņos.

Ziemera pagastā
19. janvārī 15.00 
Māriņkalna tautas namā 
Baltinavas teātra “Palādas” 
izrāde  “Māma – detektīvs”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
22. janvārī 13.00 
Māriņkalna tautas namā 
leļļu teātra “Tims” koncert-
programma “Šreks un Ēzelītis 
dejā lec….”
30. janvārī 12.00 
Māriņkalna tautas namā 
senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Kad Jaunais gads 
pār zemi/Pilns cerību un sapņu 
gaitu sāk” (horoskopi 
2019. gadam), “Būts ceļos tuvos 
un tālos” (rakstniecei un 
dzejniecei Dz. Žuravskai – 80), 
20. janvāris - Barikāžu 
atceres diena, “Bērnu un 
Vecāku žūrija – 2018” (grāmatu 
kolekcija “Nāc un lasi!” ekspertu 
anketu aizpildīšana); bibliotekārā 
stunda 1.-4. klašu skolēniem 
“Mans sniegavīrs un citi 
brīnumdarbi  ziemā.

Apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī

12. Alūksnes Novada Vēstis 02.01.2019.


