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  Jaunākajām ziņām par 
Alūksnes novadu var sekot arī 
Twitter lietotāji.
  Mūsu konts:
http://twitter.com/Aluksnes_novads

Aicinu uz tikšanos 
novada uzņēmējus
  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Tuvojas nākamais Eiropas 
Savienības struktūrfondu fi-
nansējuma plānošanas periods. 
Šobrīd daudz tiek runāts par 
to, ka tajā uzsvaru liks uz eko-
nomisko augšupeju saistībā ar 
uzņēmējdarbības atbalstu.

  Tādēļ es aicinu Alūksnes no-
vada uzņēmējus uz tikšanos 12. 
oktobrī pulksten 15.00 Alūksnes 
novada pašvaldības administra-
tīvās ēkas mazajā zālē, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, lai pārrunātu 
aktuālākās lietas, kas saistītas ar 
uzņēmējdarbību.
  Šobrīd plānots, ka tikšanās 
reizē tiksimies ar VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 
Alūksnes nodaļas vadītāju Juri 
Priednieku un runāsim par 
satiksmes ierobežojumiem uz 
autoceļiem pavasaros. Aicinu 
uzņēmējus apdomāt priekšliku-
mus par to, kā rast risinājumu šai 
ik gadu aktuālajai problēmai.
  Tāpat diskutēsim par nākamajā 
plānošanas periodā prognozēja-
mo atbalstu uzņēmējdarbībai un 
pašvaldības iecerēm uzņēmējdar-
bības atbalstam, kā arī apsprie-
dīsim pašvaldības attīstības 
iespējas.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītā projekta „Tranzīta 
maršruta „Pils iela” rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā” ietvaros 
Alūksnē septembrī būvuzņēmējs 
- pilnsabiedrība „CEKA M”, ar ko 
noslēgts līgums par rekonstrukci-
jas darbu veikšanu, uzsāka darbus 
Pils ielā saskaņā ar SIA „VERTEX 
PROJEKTI” izstrādāto tehnisko 
projektu.

  Tranzīta maršruta rekonstrukcija 
notiks 2,935 kilometru garumā. 
Rekonstruējamā ielas posma sākums 
ir no Pils, Miera un Rīgas ielu 
krustojuma, bet beigas – pie krusto-
juma ar Pleskavas ielu. Ņemot vērā 
piešķirto finansējumu un atbilstoši 
inženierģeoloģiskās izpētes datiem, 
rekonstrukcijas gaitā plānots veikt 
ielas seguma klātnes pilnu, bet 
vietām daļēju atjaunošanu. Realizējot 
projektu, ielas platums visā garumā 
būs vienāds – 8 metri.
  Plānots, ka Pils iela būvdarbu veik-
šanas laikā satiksmei netiks slēgta, 
bet būs ievērojami ātruma ierobežo-
jumi. Aicinām iedzīvotājus būt sapro-
tošiem un, ja iespējams, apbraukt šo 
ielas posmu pa citu ceļu.
  Kā jau pašvaldība ir informējusi 
„Alūksnes Novada Vēstīs”, galvenie 
projektā paredzētie darbi ir ielas 
brauktuves seguma rekonstrukcija, 
gājēju celiņu izbūve un rekonstrukci-
ja, pielāgojot tos personām ar īpašām 
vajadzībām un nodrošinot drošu 
pārvietošanos, ielas apgaismojuma 
sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot 
satiksmes dalībnieku un gājēju pār-
vietošanās kvalitāti diennakts tum-
šajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu 
ūdens aizvadīšanu no brauktuves, 
ielai piekrītošo ūdensapgādes ko-
munikāciju rekonstrukcija, autobusu 
pieturvietu rekonstrukcija.
  No rekonstrukcijas darbu uzsākša-
nas būvuzņēmējs ir veicis vecā ielu 
un ietves asfalta seguma un betona 
apmaļu demontāžu Pils ielas posmā 
no krustojuma ar Rīgas un Miera ie-
lām līdz Augusta ielai. Miera un Pils 
ielu krustojumā demontē caurteku, 
kuru plānots rekonstruēt. Šobrīd tiek 

Rit Pils ielas rekonstrukcijas projekts

saskaņoti izmantojamie materiāli, 
bet turpmāk plānotie darbi ir lietus 
ūdens kanalizācijas ierīkošana šajā 
posmā un ietves izbūve Pils ielā no 
slimnīcas puses.
  Pašvaldība plāno, ka demontēto as-
faltu, kas šobrīd tiek uzkrāts atbērtnē, 
varētu izmantot kā izejmateriālu, lai 
to uzklātu sliktākā stāvoklī esošajām 
grants seguma ielām.
  Būtiskas pārmaiņas piedzīvos Pils, 
Miera un Rīgas ielu krustojums, 
kur drošības apsvērumu dēļ veiks 
satiksmes plūsmas rekonstrukciju, 
likvidējot Pils ielas braucamo daļu no 
krustojuma ar Miera ielu līdz pašrei-
zējai izbrauktuvei no Rīgas ielas uz 
Pils ielu. Šajā nelielajā posmā sagla-
bāsies tikai gājēju ietve, bet pašrei-
zējais ielas posms tiks pārvērsts par 
zaļo zonu. Arī Miera ielas pievads 
Pils ielai mainīsies – to iztaisnos, lai 
uzlabotu krustojuma pārredzamību.
  Projekts paredz arī jaunu ietvju iz-
būvi un būtisks jaunums ielas posmā, 
kur jau šobrīd notiek rekonstrukcija, 
būs ietve no Miera ielas līdz veika-
lam „Maxima” ielas kreisajā pusē 
centra virzienā.
  Izmaiņas būs arī gājēju pāreju 
risinājumos - mainīsies pārejas pie 
veikala „Maxima” atrašanās vieta un 

zonu projekta laikā papildinās ar 
jauniem stādījumiem 800 metru ga-
rumā – posmā līdz Augusta ielai, kur 
pašlaik notiek rekonstrukcija, jauni 
lielizmēra pīlādžu stādu stādījumi 
plānoti Pils un Rīgas ielu krustojumā. 
Jaunu zaļo rotu Pils iela iegūs arī 
citās vietās.
  Vēlreiz atgādinām nekustamo 
īpašumu īpašniekiem un lietotā-
jiem, ka 5 gadu laikā pēc Pils ielas 
rekonstrukcijas pašvaldība neiz-
sniegs nekādas rakšanas atļaujas šajā 
teritorijā, līdz ar to aicinām sarosīties 
tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas 
saviem nekustamajiem īpašumiem 
Pils ielā plānojuši kādus inženierko-
munikāciju (ūdensvada, kanalizāci-
jas) pieslēgumus no maģistrālēm, un 
izmantot būvdarbu sagatavošanas un 
izpildes laiku.
  Pašvaldības laikrakstā regulāri 
iepazīstināsim ar projekta gaitu, 
aktuālā informācija un satiksmes or-
ganizācijas shēmas Pils ielā projekta 
realizācijas gaitā būs apskatāmas 
www.aluksne.lv.
  Projektu „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 
realizē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda prioritātē „Teritoriju pieejamī-
bas un sasniedzamības veicināšana” 
3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakār-
tošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
  Projekta kopējā summa Ls 1 981 
800,41, ko sastāda attiecināmās 
izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattie-
cināmās izmaksas Ls 599 462,25. No 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 
(85%), valsts budžeta finansējums 
būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašval-
dības finansējums – Ls 178 089,36 
(12%). 

tiks rekonstruēta pāreja Miera ielas 
noslēgumā pie Pils ielas. Būtisks 
ieguvums gājējiem būs pāriešanas 
vieta uz Pils ielas pie krustojuma ar 
Miera ielu, kur līdz šim gājējiem nav 
bijis drošas pārejas. Turpmāk te būs 
ielas pāriešanai piemērota vieta ar 
pazeminātām apmalēm, saliņu ielas 
vidū un apgaismojumu.
  Projektā rekonstruēs arī autobusu 
pieturvietas. Vairākās vietās būs 
mainīts to novietojums, lai nodro-
šinātu atbilstību standartiem. Visās 
pieturvietās būs nojumes, atkarībā 
no pasažieru plūsmas un konkrētās 
vietas iespējām nojumes būs lielas 
vai mazākas. Pieturvietās izvietos arī 
atkritumu tvertnes. Autobusu pieturu 
pasažieru platformām, tāpat kā jau-
najām ietvēm, paredzēts mākslīgā 
betona bruģakmens segums. Projektā 
paredzēts izvietot arī jaunus soliņus.
  Atbilstoši izstrādātajam projektam, 
paredzēta atsevišķu koku nozāģēšana 
Pils ielas sarkano līniju zonā vietās, 
kur tas nepieciešams projekta īste-
nošanai. Apstādījumu aizsardzības 
komisija ir veikusi šo koku apsekoša-
nu dabā un konstatējusi, ka projekta 
realizācijas ietvaros pieļaujama to 
nozāģēšana un tas nesamazinās 
ainavas kvalitāti.
  Dažus kokus paredzēts nozāģēt pos-
mā līdz Augusta ielai. Būvnieki īpaši 
saudzīgi bijuši pret divām tūjām, 
kuras auga zaļajā zonā Pils, Rīgas 
un Miera ielu krustojumā – tās tika 
izraktas nevis nozāģētas un plānots 
tās iestādīt kapsētā.
  Alūksniešu iemīļotās kastaņas, 
kas rotā Pils ielu tās vidusposmā, 
saglabāsies, tikai divas no tām būs 
jānozāģē sakarā ar ielas profila maiņu 
konkrētajā vietā.
  Taču jāuzsver, ka Pils ielas zaļo 

 
 
Pagātne ir koks,
 Ko nevar aizsniegt.
 Nākotne ir asns,
 Kas tikko dīgst.
 Tagadne ir ābele
 Tev līdzās.
 Rūpējies, lai zari
 Augļos līkst!
 

(Dz. Rinkule-Zemzare)
 

Sirsnīgi sveicam visus 
Alūksnes novada 
pedagogus Skolotāju dienā!
 
Lai dzīvesprieks un skolēnu 
atzinība piepilda jūsu ikdienu! 
Lai paveiktais sniedz gandarīju-
mu un rada iedvesmu jauniem 
mērķiem!

Alūksnes novada pašvaldība

 Augļos līkst!

Sirsnīgi sveicam visus 

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pils ielas posmā līdz Augusta ielai demontēts ielas asfalta segums, ietve un apmales
Evitas Aplokas foto

Šādi pēc projekta  īstenošanas izskatīsies  Miera, Pils un Rīgas ielu krustojums. Ar 
projektu sīkāk aicinām iepazīties pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes oktobrī
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu  komitejas 
sēde       4. oktobrī 14.00

Teritoriālās komitejas
sēde         8. oktobrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde
        10. oktobrī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas
sēde
         16. oktobrī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       18. oktobrī 10.00

Domes sēde  25. oktobrī 10.00

www.aluksne.lvPašvaldībā
Informācija par
pašvaldības un
SIA “Rūpe”
norēķinu kontiem
Alūksnes novada pašvaldība 
informē, ka tiek slēgts no-
rēķinu konts VAS „Latvijas 
Hipotēku un zemes bankā”.
Aicinām norēķiniem izmantot 
pārējos Alūksnes novada pašval-
dības kontus:
AS „SEB BANKA”  
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5 
 
Latvijas pasts  
LV33 LPNS 0004 3028 6395 9 

AS „SWEDBANK” 
LV85 HABA 0551 0298 8670 9 

Alūksnes novada pašvaldības 
ziedojumu konts -  
AS „SEB BANKA” 
LV81 UNLA 0025 1041 4293 5

SIA „Rūpe” informē, ka ir 
slēgts norēķinu konts VAS 
„Latvijas Hipotēku un zemes 
bankā”.
Norēķiniem klienti aicināti 
izmantot šādus kontus:
AS “SEB banka” 
LV 44 UNLA 0025 0045 0840 2

AS „Swedbank” 
LV 26 HABA 0551 0341 2153 0

Latvijas pasts 
LV 45 LPNS 0004 3028 5287 9

  Evita Aploka

  Alūksnes novada domes sēdē 27. 
septembrī piedalījās 15 deputāti 
un tika izskatīti vairāk kā 30 
darba kārtības jautājumi.

  Dome nolēma:
  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.27/2012 „Par nodokļa atbalsta 
pasākuma piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim” un saistošos 
noteikumus Nr.28/2012 „Kārtība, 
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliek vidi degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves”;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemesgabalu „Kalnāres”, Ilzenes 
pagastā, par kuru Ilzenes pagasta 
padome 21.05.2009. noslēgusi 
zemes nomas līgumu, un pašval-
dībai piekritīgus zemesgabalus 
„Rieti”, Mārkalnes pagastā, par 
kuriem Mārkalnes pagasta padome 
21.05.2009. noslēgusi zemes nomas 
līgumu. Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz atsavināšanas 
ierosinātāji, pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tie tiek iekļauti 
zemes pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā. Nodot atsavināšanai minētos 
pašvaldības īpašumus, pārdodot tos 
par brīvu cenu personām, kurām 
Valsts un pašvaldību īpašuma priva-
tizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar kurām paš-
valdība ir noslēgusi zemes nomas 
līgumu;

  - ņemot vērā, ka Alūksnes novada 
dome ir sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Alūksnes nami”, „Rūpe”,  
„Ievedne” un akciju sabiedrības „Si-
mone” dibinātājs un 100% kapitāla 
daļu īpašnieks, kā arī izšķirošajā ie-
tekmē esošās sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Alūksnes slimnīca” 
kapitāla daļu īpašnieks, noteikt, ka 
minimālā Alūksnes novada pašval-
dībai dividendēs izmaksājamā daļa 
ir 10% no attiecīgās komercsabied-
rības tīrās peļņas. Dome noteica, ka 
SIA „Alūksnes slimnīca” vienu reizi 
gadā, ne vēlāk kā līdz katra gada 1. 
maijam, iemaksā noteikto peļņas 
daļu Alūksnes novada pašvaldības 
un Apes novada domes budžetos 
proporcionāli pašvaldību daļām šajā 
komercsabiedrībā, savukārt pārējās 
kapitālsabiedrības peļņas daļu tādā 
pašā periodā iemaksā Alūksnes 
novada pašvaldības budžetā;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.08.2010. lēmumā 
Nr.486 ,,Par pārstāvju deleģēšanu 
Alūksnes novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu padomēs”. Ar izda-
rītajiem grozījumiem par šoruden 
darbu sākušās Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolas pārstāvi no 
dibinātāja, tātad Alūksnes novada 
domes, puses iecelta domes deputā-
te Marina Ramane un no pašvaldī-
bas puses - Kalncempju, Annas un 

Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāja 
Vēsma Čugunova;

  - apstiprināt komisiju interešu 
izglītības mērķdotācijas sadalei 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdē-
tāja - Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča, komisijas locekļi - Alūksnes 
novada domes deputāte, Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekš-
sēdētāja Sandra Zeltiņa, Alūksnes 
novada domes deputāte, Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas locekle 
Marina Ramane, Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
izglītības metodiķe Baiba Lieta-
pure, Alūksnes novada pašvaldī-
bas Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte, nodibinājuma 
,,Alūksnes un Apes novada fonds” 
valdes priekšsēdētāja Dzintra 
Zvejniece un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāve 
Līga Langrāte;

  - apstiprināt dalības maksu 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
organizētajai rudens brīvlaika 
jauniešu nometnei – Ls 10 dalīb-
niekam;

  - nodrošināt Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta „Izglītības 
iestāžu informatizācija” īstenoša-
nas priekšfinansējumu Ls 21470 
apmērā. Pēc ERAF finansējuma 
saņemšanas līdzekļi atgriezīsies 
pašvaldības budžetā;

  - piešķirt finansējumu Ls 8285, lai 
nodrošinātu Alūksnes novada paš-
valdības izglītības iestāžu pedago-
gu, kas tiek finansēti no pašvaldības 
budžeta, atlīdzības palielināšanu ar 
2012. gada 1. septembri: pirmssko-
las izglītības iestādē „Sprīdītis” Ls 
2590, pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” Ls 1445, pirmssko-
las izglītības iestādē „Saulīte” Ls 
565, pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pūcīte” Ls 540, pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Zemenīte” Ls 495, 
Alūksnes Mūzikas skolā Ls 360, 
Alūksnes Mākslas skolā Ls 370, 
Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta 
skolā Ls 390, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā Ls 545, Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā 
Ls 240, Pededzes pamatskolā Ls 
145, Mārkalnes pamatskolā Ls 35, 
Liepnas vidusskolā Ls 115, Mā-
lupes pamatskolā Ls 150, Jaunlai-
cenes pamatskolā Ls 150, Ilzenes 
pamatskolā Ls 55, Bejas pamatskolā 
Ls 95. Šāds lēmums domei bija 
jāpieņem sakarā ar to, ka Ministru 
kabineta noteikumos veiktie grozī-
jumi paredz atlīdzības palielināšanu 
pedagogiem;

  - ņemot vērā šogad veiktās 
Alūksnes novada pašvaldības ie-
stāžu statusa izmaiņas, kā arī 2013. 
gadā plānotos papildu valsts nozī-
mes pasākumus, izdarīt pašvaldības 
23.02.2012. noteikumos Nr.3/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta līdzek-
ļus” grozījumus, svītrojot iestādes, 

kuru statuss mainījies, un papildinot 
ar jaunām iestādēm un funkcijām 
- naktspatversme, pārējie sociālie 
pasākumi – dāvana jaundzimuša-
jiem, Alūksnes pilsētas skolēnu 
pārvadājumi, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskola (mūzikas un 
mākslas izglītības daļa), pašvaldības 
vēlēšanu procesa nodrošinājums, 
Dziesmu un deju svētku norises 
nodrošinājums;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju Alūksnes nova-
da pašvaldībai ņemt otro aizņēmu-
mu Valsts kasē projekta „Tranzīta 
maršruta „Pils iela” rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”” īstenošanai LVL 
599462 apmērā, tajā skaitā 2013. 
gadā LVL 599462 ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2014. gada marta līdz 2038. gada 
decembrim, aizņēmumu garantējot 
ar pašvaldības pamatbudžeta līdzek-
ļiem. Pirmo aizņēmumu pašvaldība 
lūdza pēc pirmreizējā projekta, bet, 
veicot iepirkuma procedūru par 
būvdarbu veikšanu, kļuva zināms, 
ka izmaksas palielinās;

  - piešķirt finansējumu Ls 10000, 
lai veiktu ēkas Dārza ielā 8A, 
Alūksnē siltumapgādes ierīkošanu 
un 1. stāva pārseguma rekonstruk-
ciju;

  - nodrošināt Ls 460 līdzfinansēju-
mu no Alūksnes novada pašvaldības 
2012. gada budžeta līdzekļiem 
biedrības „Hokeja klubs „Alūksne”” 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstītā projekta 
„Dārza traktora ar aprīkojumu iegā-
de” realizācijai un uzdot Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājam A. 
Fominam slēgt sadarbības līgumu ar 
biedrību „Hokeja klubs „Alūksne”” 
par projekta realizāciju;

  - atbalstīt finansējuma piešķiršanu 
Ls 1600 Jaunlaicenes muižas muze-
ja ēkas rietumu spārna pārseguma 
renovācijai;

  - piešķirt finansējumu Ls 7120 
Alūksnes pilsētas videonovērošanas 
sistēmas elektroapgādes pieslēgumu 
ierīkošanai;

  - atļaut pašvaldības aģentūrai 
„Spodra” uzsākt Saules tilta renovā-
cijas darbus un uzņemties saistības 
2012. - 2013. gadam ne vairāk kā 
Ls 11260 apmērā iepriekšminētās 
renovācijas apmaksai;

  - ar 01.01.2013. interešu izglī-
tības programmas „Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris” finansējumu, tajā skaitā 
pūtēju orķestra vadītāja – diriģen-
ta un defilē vadītāja atlīdzību un 
uzturēšanas izmaksas, nodrošināt 
no Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem. Līdz šim 
minētā programma tika finansēta 
no interešu izglītības programmu 
mērķdotācijas. Šis lēmums ļaus 
saglabāt citas interešu izglītības 

programmas novada izglītības 
iestādēs;

  - apstiprināt Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes struktūrvienības „Bejas 
novadpētniecības centrs” maksas 
pakalpojumus;

  - pēc hipotēkas dzēšanas piekrist 
pārņemt bez atlīdzības Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumā valsts 
dzīvokļa īpašumu Apes ielā 8 - 8, 
Alūksnē, kas sastāv no dzīvokļa 
50,9m² platībā un no kopīpašuma 
509/28014 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas. Dzīvokļa 
īpašumu izmantot pašvaldības auto-
nomās funkcijas – sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā;

  - veikt grozījumu Alūksnes novada 
domes 26.07.2012. lēmumā Nr.252 
„Par aizņēmuma ņemšanu ES pro-
jekta „Siltumtrašu rekonstrukcija un 
jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” 
īstenošanai”, papildinot augstākmi-
nētā lēmuma otro rindkopu ar vār-
diem „kā arī 26.09.2012. noslēgtos 
līguma Nr.L-PCS-11-0020 grozī-
jumus Nr.2 starp Valsts aģentūru 
„Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra”, Alūksnes novada pašval-
dību un akciju sabiedrību „SIMO-
NE””;

  - noteikt darba samaksas un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu fondu Alūksnes novada 
pašvaldības daļējai interešu izglī-
tības programmu un sporta skolas 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012. gada septembrī 
– novembrī, izdalīt no interešu 
izglītības programmu un sporta 
skolas pedagogu darba samaksas 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksu rezerves fonda 
finansējumu Ls 2134 Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centram 1,048 
likmes pedagogu nodrošināšanai un 
1,0 likmi jaunatnes darba metodi-
ķim metodiskā darba veikšanai;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.01.2012. notei-
kumos Nr.2/2012 ,,Valsts budžeta 
mērķdotācijas speciālajām pirms-
skolas izglītības iestādēm, pirms-
skolas izglītības iestāžu speciālajām 
grupām un internātskolai sadales 
kārtība”, apstiprināti ar Alūksnes 
novada domes 26.01.2012. lēmumu 
Nr.15, (sēdes protokols Nr.2, 
15.punkts), aizstājot 7. punktā vārdu 
,,administrācijai” ar vārdu ,,vadībai” 
un izsakot 8. punktu šādā redakcijā: 
,,8. Izglītības iestādē, kurā izglīto-
jamo skaits pārsniedz 72, pārējās 
administrācijas amata vienības 
nosaka iestādes direktors/vadītājs, 
apstiprinātā finansējuma ietvaros, 
nepārsniedzot 15% no pedagogu 
darba samaksai un VSAOI paredzē-
tā mērķdotācijas apmēra”.

Alūksnes novada domes 27. septembra sēdē

Nekustamā
īpašuma izsole
 Alūksnes novada pašvaldība 
21.11.2012. rīko nekustamā 
īpašuma „Eglaine”, Liepnas 
pagastā, Alūksnes novadā mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli.

 Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 2643742. 
Nosacītā cena – Ls2354. 
Nodrošinājums – Ls235, kas 
ieskaitāms pašvaldības budžeta 
kontā līdz 16.11.2012. Samaksa 
100% latos, kura jāveic līdz 
05.12.2012. Pieteikumu reģistrā-
cija katru darba dienu Dārza ielā 
11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
16.11.2012. plkst. 16.00.”



Atsāk darbu 
zupas virtuve
  No 2. oktobra atsāka darbu 
Alūksnes novada zupas virtu-
ve. Arī turpmāk tā atradīsies 
līdzšinējās telpās Ojāra Vācie-
ša ielā 2A, Alūksnē, 1. stāvā. 
Zupas virtuves darba laiks ir 
otrdienās un piektdienās no 
pulksten 14 līdz 15.

  Alūksnes novada pašvaldības 
budžetā finansējums zupas 
virtuvei līdz gada beigām atlicis 
Ls 1787,25 apmērā. Savukārt no-
dibinājums „Alūksnes un Apes 
novada fonds”, sagatavojot un 
iesniedzot pieteikumu Teterevu 
fondā, piesaistījis 4000 latus 
zupas virtuves darbībai.
  Arī turpmāk ēdienu zupas 
virtuvei gatavos SIA „UNTI”. 
Viena litra zupas izmaksas būs 
65 santīmi, bet zupas virtuves 
klienti to, protams, SAŅEMS 
BEZ MAKSAS. 
 

Pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem iespēja 
apgūt projektu 
vadību
 
 Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  17. septembrī Alūksnes nova-
da pašvaldības iestāžu darbi-
nieki uzsāka apmācību ciklu 
„Projektu vadība”, kas tiek or-
ganizēts Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/
APIA/SIF/070 „Alūksnes 
novada pašvaldības iestāžu 
darbinieku apmācība finansē-
juma piesaistē” ietvaros.

  Projekta laikā 37 pašvaldības 
darbinieki no divdesmit četrām 
pašvaldības iestādēm iegūs 
pamatzināšanas par problēmu 
un projekta ideju identificēšanu, 
projektu ideju attīstīšanu, iesnie-
gumu sagatavošanu un vadīšanu. 
Apmācības tiek organizētas, lai 
iedrošinātu pašvaldības iestādes 
aktīvāk piedalīties ārējā finansē-
juma piesaistē, tādejādi veicinot 
kopējo Alūksnes novada attīstību 
un uzlabojot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti.
  Piecu dienu ilgās apmācības 
veiks SIA „Mācību un konsultā-
ciju centrs ABC”.
  Projekta mērķis ir, paaugstinot 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestāžu darbinieku kvalifikāciju 
projektu vadībā, panākt aktīvu 
un kvalitatīvu līdzdalību ES 
fondu apguvē.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 6299,74 LVL.
  „100% no Projekta finansē 
Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. 
Apakšaktivitāti administrē Valsts 
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrī-
bas integrācijas fondu.”

Alūksnes Novada Vēstis  3.03.10.2012.

Novadā www.aluksne.lv
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Eiropas Sociālā fonda projek-
ta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/070 „Alternatīvu sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstīšana 
Alūksnes novadā” ietvaros jau 
pusgadu darbojas jauns biroja 
„Aprūpe mājās” pakalpojums - 
mobilās aprūpes vienības.

  Šī projekta mērķis ir attīstīt 
alternatīvus sociālos pakalpojumus 
un nodrošināt profesionālu sociālo 
aprūpi mājās Alūksnes novada 
iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpo-
jums līdz šim nebija pieejams. Tas 
nozīmē, ka lielākais uzsvars tiek 
likts uz novada lauku teritorijās 
dzīvojošajiem. Mobilo aprūpes 
vienību pakalpojums tiek nodroši-
nāts  Pededzes, Liepnas, Mālupes, 
Jaunlaicenes, Veclaicenes, Alsviķu, 
Jaunannas, Malienas, Jaunalūksnes 
pagastos, kā arī Alūksnē. Kopumā 
pakalpojumu saņem 60 klienti un 
pašlaik visas pakalpojumu saņēmēju 
vietas ir aizpildītas.
  - Projekta ietvaros izveidotas trīs 
mobilās aprūpes brigādes, katrā no 
tām darbojas sertificēts aprūpētājs 
un autovadītājs. Brigādes darbojas 
tā, lai katra būtu tuvāk un pieeja-
māk saviem klientiem. Piemēram, 
Mālupes brigāde apkalpo Mālupes, 
Malienas, Liepnas un Jaunannas pa-
gastus. Katrai brigādei ir izstrādāts 
savs konkrēts maršruts, līdz ar to 
mēs varam nodrošināt pakalpojumu 
pieejamību un to regularitāti. Mūsu 
klienti šobrīd zina, kurās konkrētās 
dienās un laikos viņi var rēķināties 
ar aprūpētāju palīdzību. Klienta 

dzīvesvietā nodrošinām pārtikas, 
medikamentu un saimniecības preču 
piegādi, veicam mājokļa uzkop-
šanu, ienesam malku un ūdeni, 
palīdzam veikt personīgo higiēnu. 
Mūsu brigādes nodrošina klientiem 
veļas mazgāšanas pakalpojumu 
konkrēti šim mērķim paredzētās 
veļas mazgājamajās mašīnās, kuras 
iegādātas par projekta līdzekļiem. 
Mēs arī nodrošinām klienta nokļū-
šanu pie ģimenes ārsta un citiem 
veselības aprūpes speciālistiem, 
kā arī nepieciešamības gadījumā 
izsaucam mediķus. Katram klientam 
tiek izveidots individuālais aprūpes 
plāns, kā arī klienta lietā atspoguļots 
paveiktais sociālās aprūpes process. 
Sociālā aprūpētāja periodiski izvērtē 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
apjomu un klientu apmierinātību 
ar sniegto pakalpojumu. Nepiecie-
šamības gadījumā konsultācijas 
sniedz sociālie darbinieki, - norāda 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
vadītājas vietniece Vija Vārtukap-
teine.
  Viena no jaunā pakalpojuma 
saņēmējām ir Ziemera pagasta 
iedzīvotāja Aija Līviņa. Kundze ar 
prieku atzīst, ka ir apmierināta ar 
šo pakalpojumu un ik nedēļu gaida, 
kad viņas mājās ieradīsies palī-
gi – mobilās aprūpes brigāde. Šis 
sociālās aprūpes pakalpojums viņai 
dod iespēju joprojām dzīvot savā 
dzīvesvietā nevis doties uz pansio-
nātu, tādēļ Aija stingri nosaka, ka šis 
pakalpojums noteikti jāsaglabā arī 
turpmāk.
  -  Aprūpētāji pie manis ierodas rei-
zi nedēļā, atved pārtiku, aizved veļu 
mazgāt, citādi man tā būtu jāmazgā 
ar rokām. Tāpat uzkopj māju, ienes 
ūdeni un malku. Labprāt izmantoju 
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iespēju aizbraukt uz dušu. Ziemā 
noteikti vajadzēs rakt sniegu taciņās. 
Iepriekš, kad nebija aprūpes pakal-
pojuma, biju sarunājusi cilvēkus, 
kas man palīdz, jo veselība daudz ko 
pašai vairs neļauj izdarīt, - saka Aija 
Līviņa.
  Lai gan Aijas kundzes tuvākie 
kaimiņi dzīvo netālu, tomēr biežāk 
satikties viņai iznākot ar aprūpētā-
jiem, kuri Aijas mājā iegriežas ik 
nedēļu. Viņa atzīst, ka ar viņiem 
jau iepazinusies tik labi, ka var arī 
vienkārši aprunāties.
  Projekta laikā cilvēki ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem vai 
arī  šo cilvēku ģimenes locekļi, 
kuri ikdienā rūpējas par viņiem, 

var saņemt psihologa vai psihotera-
peita konsultācijas. To var saņemt 
arī vecāki, kuri rūpējas par bērnu 
invalīdu mājās. Līdz šim psiholoģis-
ko konsultēšanu ir saņēmušas četras 
personas. Konsultācijas sniedz psi-
holoģes Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe 
un psihoterapeite Ingrīda Rateniece. 
Aicinām  vērsties Sociālajā dienestā 
pie sociālajiem darbiniekiem tuvāk 
savai dzīvesvietai, ja ir nepiecie-
šama palīdzība dažādās krīzes 
situācijās, varbūt ir problemātiskas 
attiecības ģimenē, konflikti vai biju-
šas citas psihotraumējošas situācijas. 
  Jāuzsver, ka projekta ietvaros visi 
šie pakalpojumi tiek nodrošināti bez 
maksas.

Mobilās aprūpes brigāde aprūpējamo mājās veic dažādus nepieciešamos mājas 
darbus, piemēram, autovadītājs Arvis Volcītis ienes malku

Evitas Aplokas foto

Jaunais mobilās sociālās aprūpes 
pakalpojums pieprasīts

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 1. oktobra darbu sākusi 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
jaunā struktūrvienība - Alūksnes 
novada naktspatversme, kas atro-
das Merķeļa ielā 3, Alūksnē.

  Naktspatversmes vadītāja Ligita 
Kūle norāda, ka tās darbības mērķis 
ir nodrošināt naktsmītni, vienreizēju 
ēdināšanu un personiskās higiēnas 
vajadzības personām bez mājokļa, 
kuras atrodas Alūksnes pašvaldības 
teritorijā.
  - Naktspatversmē klientu nodro-
šinās ar gultasvietu un gultasveļu, 
vakariņām, personiskās higiēnas 
iespējām - duša un higiēnas līdzekļi, 
kā arī šiem cilvēkiem būs pieejamas 
sociālā darbinieka konsultācijas, in-
formācija un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums, - uzsver L. Kūle.
  Naktspatversmē strādās vadītāja, 
sociālais darbinieks, kā arī  3 dežu-
ranti, kuri strādās maiņās, bet laikā, 
kad patversme klientiem būs atvērta 
visu diennakti, dežuranti būs četri.
  Personai, kas vēlēsies saņemt 
naktspatversmes pakalpojumu, būs 
jāuzraksta rakstisks iesniegums, ko 
varēs izdarīt turpat naktspatversmē. 
Vasaras periodā naktspatversme 

klientiem būs atvērta no pulksten 
20.00 līdz 7.00, bet ziemā no 18.00 
līdz 8.00. Ja āra gaisa temperatūra ir 
zem nulles, klienta uzņemšana telpās 
tiek nodrošināta visu naktspatvers-
mes darba laiku.
  Alūksnes novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi „Par sociālajiem pa-
kalpojumiem Alūksnes novada paš-
valdībā” nosaka, ka naktspatversmē 
neuzņem personu, kura ir alkohola 
vai citu apreibinošu vielu ietekmē. 
Ja cilvēks neievēro naktspatversmes 
iekšējās kārtības noteikumus, viņu 
no tās izraida.
  L. Kūle uzsver, ka naktspatversmes 
pakalpojumu bez maksas līdz diviem 
mēnešiem vai 60 dienām kalendāra 
gada laikā var saņemt persona, kuras 
pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta 
ir Alūksnes novada teritorijā, un ku-
rai noteikts trūcīgas personas statuss.
  Maksimālais laiks, ko persona 
varēs uzturēties naktspatversmē, ir 
trīs mēneši, taču ar Sociālā dienesta 
lēmumu šo laiku var arī pagarināt, 
ja persona līdzdarbojas savu sociālo 
problēmu risināšanā. 
  Alūksnes novada domes 28. jūnija 
sēdes lēmums nosaka, ka maksa 
par naktspatversmes pakalpojumu 
personai, kuras pēdējā deklarētā pa-
mata dzīvesvieta ir Alūksnes novada 
teritorijā, ir 40 santīmi par vienu 
nakti. Ja persona nespēj samaksāt 

Alūksnē darbu sākusi naktspatversme

par naktspatversmes pakalpojumu, 
viņu iesaista līdzdarbības pienākumu 
izpildē normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.
  Personai, kuras pēdējā deklarētā 
pamata dzīvesvieta nav Alūksnes 
novada teritorijā, ar domes lēmumu 
noteikta maksa Ls 7 par vienu nakti 
un nosacījums, ka naktspatversmē 
persona var uzturēties ne ilgāk par 
vienu mēnesi. Uzņemot naktspat-
versmē personu, kas nav Alūksnes 
novada teritorijas iedzīvotājs, Sociā-
lais dienests slēgs līgumu ar attiecīgo 
pašvaldību par savstarpējo norēķinu 

kārtību.
  Ja nepieciešams, par samaksu varēs 
sniegt arī tādus papildu pakalpoju-
mus kā, piemēram, klientam piede-
rošo mantu uzglabāšana, klientam 
piederošās veļas un apģērba mazgā-
šanu. Par klienta mantu glabāšanu 
naktspatversmē dome noteikusi 
maksu 2 lati mēnesī, savukārt veļas 
mazgāšanas pakalpojuma maksa ir 
noteikta 90 santīmi plus pievienotās 
vērtības nodoklis.

Naktspatversmes vadītāja Ligita Kūle norāda, ka ēkā ir atsevišķas istabas vī-
rieīem un sievietēm
Evitas Aplokas foto
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 27. 
septembra sēdē nolēma piedalī-
ties Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas individuālajā pro-
jektā „Atbalsts ugunsdrošības pa-
sākumiem pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs”, kura mērķis 
ir uzlabot ugunsdrošību novadu 
pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs attālos un mazattīstītos 
reģionos.

  Šī gada 1. februārī starp Finanšu 
ministriju un Šveices valdību no-
slēgts pēdējais projekta līgums par 
atbalstu ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs. Minētā projekta finansē-
jums ir plānots ~1,63 miljonu latu 
apmērā, tai skaitā 245 tūkstoši latu 
būs Latvijas valsts un pašvaldību 
budžeta līdzfinansējums.
  Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas izveidotā 
projekta izstrādes darba grupa 

vienojusies, ka projekta ietvaros 
atbalstu sniegs internātskolām, 
vispārējās izglītības iestādēm ar in-
ternātiem un diennakts pirmsskolas 
izglītības iestādēm, kurās ugunsaiz-
sardzības sistēmas nav ierīkotas vai 
ierīkotas daļēji un, kuras neatrodas 
republikas pilsētās. Saskaņā ar šiem 
nosacījumiem no Alūksnes novada 
izvēlētas 7 izglītības iestādes. 
Pašvaldība projektam pieteica vēl 7 
iestādes, tomēr ir jāievēro nosacī-
jums, ka projektu īstenos tikai tajās 
izglītības iestādēs, kur audzēkņiem 
tiek piedāvāta nakšņošanas iespēja.
  Projekta aktivitātes ir izvēlētas 
atbilstoši Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta veiktajām 
ugunsdrošības pārbaudēm un ietver 
tādu ugunsaizsardzības sistēmu 
iegādi un uzstādīšanu nakšņošanai 
izmantotajās telpās, kā: izgaismotas 
izeju un evakuācijas kustības vir-
zienu norādītājzīmes, automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas, balss uguns-
grēka izziņošanas sistēmas.
  Līdz ar to Alūksnes novada izglī-
tības iestādēs projektā paredzētas 

šādas aktivitātes - Alsviķu pirms-
skolas izglītības iestādē „Saulīte” - 
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēma 
un izgaismotas izeju un evakuācijas 
kustības virzienu norādītājzīmes, 
Malienas speciālajā pirmsskolas 
izglītības iestādē „Mazputniņš” 
- automātiskā balss ugunsgrēka 
izziņošanas sistēma un izgaismotas 
izeju un evakuācijas kustības virzie-
nu norādītājzīmes, Mārkalnes pa-
matskolā - automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizā-
cijas sistēma un izgaismotas izeju 
un evakuācijas kustības virzienu 
norādītājzīmes, Liepnas internāt-
pamatskolā - automātiskā balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēma un 
izgaismotas izeju un evakuācijas 
kustības virzienu norādītājzīmes, 
Liepnas vidusskolā - izgaismotas 
izeju un evakuācijas kustības vir-
zienu norādītājzīmes, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā - auto-
mātiskā balss ugunsgrēka izziņo-
šanas sistēma un izgaismotas izeju 
un evakuācijas kustības virzienu 
norādītājzīmes, Bejas pamatskolā 

- izgaismotas izeju un evakuācijas 
kustības virzienu norādītājzīmes. 
Ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanu 
skolās plānots uzsākt  2013. gada 2. 
ceturksnī.
 Projektā piedaloties, pašvaldība 
uzņemas saistības, ka piecus gadus 
pēc tā īstenošanas šajās telpās 
jāsaglabā izglītības vai sociālie 
pakalpojumi iedzīvotājiem.
 Domes sēdē deputāti apstiprināja 
Alūksnes novada pašvaldības kopē-
jās izmaksas projektā Ls 33 688,33, 
tostarp pašvaldības līdzfinansējumu 
Ls 3 368,83, kas sastāda 10% no 
Projekta kopējām izmaksām. Pro-
jekta līdzfinansējumu nodrošinās no 
Alūksnes novada pašvaldības 2013. 
gada budžeta līdzekļiem.
 Dome nolēma uzdot domes 
priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru 
par projekta ieviešanu. Pašvaldība 
pilnvaro Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru veikt ugunsaizsardzī-
bas sistēmu iepirkumu un slēgt 
iepirkuma līgumu Alūksnes novada 
pašvaldības vārdā.

Piedalīsies projektā ugunsdrošības 
uzlabošanai izglītības iestādēs

  Evita Aploka

  Alūksnes novada domes sēdē 
27. septembrī deputāti pieņēma 
lēmumu, ka pašvaldības nekusta-
mais īpašums Pils ielā 52, Alūksnē 
(attēlā), izveidojams kā Multi-
funkcionālais sociālais centrs, lai 
nodrošinātu novada iedzīvotājiem 
pašvaldības noteiktās autonomās 
funkcijas un realizētu brīvprātī-
gās iniciatīvas sociālajā jomā.

  Multifunkcionālajā sociālajā 
centrā Alūksnes novada Sociālā die-
nesta struktūrvienības un Alūksnes 
novada domes noteiktās biedrības 
nodrošinās sociālos pakalpojumus 
un citu sociālo vajadzību apmie-
rināšanu Alūksnes novada iedzī-
votājiem - dienas aprūpes centra 

pakalpojums, naktspatversmes 
pakalpojums, grupu dzīvokļi, zupas 
virtuve, veļas mazgāšana, mazgāša-
nās pakalpojums u.c.
  Domes pieņemtais lēmums nosaka 
veikt ēkas Pils ielā 52, Alūksnē, pie-
lāgošanu Multifunkcionālā centra 
vajadzībām un uzdot SIA „Alūksnes 
nami” veikt darbības šīs ēkas 
dzīvokļu īres līgumu izbeigšanai un 
dzīvojamo telpu atbrīvošanai.
  Līdz ēkas Pils ielā 52 pielāgošanai 
Multifunkcionālā centra vajadzībām 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
„Dienas centrs „Saules stars”” 
pakalpojums un veļas mazgāšanas 
pakalpojums saskaņā ar biedrī-
bas „Sociālās palīdzības atbalsts 
Alūksnei” projektu „Veļas mazgāša-
nas nodrošināšana Alūksnes novada 
iedzīvotājiem” tiek sniegti Ojāra 

Pils ielā 52 būs Multifunkcionālais sociālais centrs

Vācieša ielā 2A, Alūksnē, savukārt 
naktspatversmes pakalpojums - 
Merķeļa ielā 3, Alūksnē vai arī citās 
vietās, ja tādas tiktu noteiktas ar 
domes atsevišķiem lēmumiem.

  Saskaņā ar domes pieņemto 
lēmumu pašvaldība organizēs būv-
niecības procesu ēkas Pils ielā 52, 
Alūksnē, pielāgošanai Multifunk-
cionālā centra vajadzībām.

  Evita Aploka

  Ar mērķi uzlabot Alūksnes 
kapsētas sniegtos pakalpojumus, 
Alūksnes novada pašvaldība pie-
šķīra finansējumu, lai pašvaldības 
aģentūra „Spodra”, kas nodroši-
na kapsētas uzturēšanu, ierīkotu 
paviljonu kapsētas pārziņa pa-
kalpojumu nodrošināšanai. Līdz 
ar to turpmāk Alūksnes kapsētas 
apmeklētājiem kapsētas pārzini 
sastapt būs daudz vieglāk.

  Paviljons atradīsies iepretim 
Lielajiem vārtiem, līdz ar to būs ērti 
sasniedzams gan tiem, kas atbrauc 
uz kapiem ar automašīnu, gan tiem, 
kuri izmanto sabiedrisko transportu. 
Guļbūves ēkā, kas krāsota gaišā 
pelēkzaļā tonī, atradīsies kapsētas 
pārziņa darba telpa, kur iedzīvotāji 
varēs vērsties pēc viņiem nepiecie-
šamajiem pakalpojumiem. Nelielās 
ēkas galā būs arī brīvi pieejama no-
jume ar diviem soliņiem, ko cilvēki 
varēs izmantot gan gaidot autobusu, 

gan arī tā kalpos par patvērumu 
no lietus kapsētas apmeklētājiem 
kājāmgājējiem un velosipēdistiem.
  Līdz ar paviljona būvniecību tiks 
sakārtota arī tā apkārtne. Rekons-
truēs esošo autobusu pieturvietu, 
izveidojot jaunu, bruģētu pasažieru 
iekāpšanas un izkāpšanas peronu 
un ierīkojot vēl trīs soliņus un atkri-
tumu urnu. Ēkas otrā galā izveidos 
automašīnu stāvvietu, ko varēs 
izmantot kapsētas apmeklētāji, gan 
dodoties pie kapsētas pārziņa, gan 
arī braucot sakopt tuvinieku kapu 
kopiņas. Būtiski, ka pie ēkas atra-
dīsies apgaismes stabs, kas līdz šim 
pie autobusa pieturvietas nebija. Tas 
strādās automātiskajā režīmā, lai 
diennakts tumšajā laikā autobusu 
gaidīšanas perons un laukums pie 
ēkas būtu apgaismots.
  - Līdz šim Alūksnē bija ierasts, ka 
kapsētas pārzinis dzīvo Miera ielā 
un pieņem apmeklētājus savā per-
sonīgajā mājā. Taču pareizi būtu, ka 
darbinieks, kas ikdienā ir atbildīgs 
par kapsētas teritorijas uzturēšanas 

Uzlabo pakalpojumu Alūksnes kapsētas apmeklētājiem

organizēšanu, darba laikā arī savā 
darba vietā ir sastopams, lai cilvē-
kiem, kam ir vajadzīgs kāds kapsē-
tas pakalpojums, nebūtu jāprāto, kur 
atbildīgo personu atrast, - norāda 
pašvaldības aģentūras „Spodra” 
direktors Guntis Kozilāns.
  Viņš arī uzsver, ka neviens kap-
sētas pārziņa pakalpojums nekļūs 
dārgāks tikai tādēļ vien, ka tiek 
ierīkots šis paviljons vai notiek citi 
kapsētas teritorijas sakārtošanas 

darbi, jo pašvaldības pienākums ir 
uzlabot iedzīvotājiem sniedzamos 
pakalpojumus un to kvalitāti.
  Lielajos kapos turpinās arī tualetes 
namiņa remonts, nomainot koka 
konstrukcijas. Arī nākotnē paš-
valdības aģentūrai „Spodra” ir 
plāni darbiem, kas būtu veicami kā 
Lielajos, tā Mazajos kapos. Ieceru 
īstenošana būs atkarīga no nākamā 
gada budžeta iespējām.

Sāk siltumtrašu 
rekonstrukcijas 
projektu
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  A/s „Simone” uzsākusi īstenot 
Kohēzijas fonda atbalstīto 
projektu „Siltumtrašu rekons-
trukcija un jaunu siltumtrašu 
izbūve Alūksnē”. Būvniecību 
objektā veic SIA „Siltums 
Jums”.

  Šobrīd siltumtrase tiek ierīkota 
uz topošo Alūksnes Mākslas 
skolas ēku – Veco pili. Darbi rit 
Dzirnavu ielā pa vienu joslu. Nā-
kamnedēļ plānots turpināt trases 
izbūvi Skolas ielā un šajā laikā 
tā būs slēgta transportlīdzekļu 
satiksmei.
  Darbi pašlaik notiek arī Krišjāņa 
Barona ielā no Cēsu līdz Ganību 
ielai, kas nav transportlīdzekļiem 
izmantojams ceļš, tomēr arī gājē-
jiem pārvietošanās ir apgrūtināta.
  Plānots, ka oktobra otrajā pusē 
varētu sākties siltumtrases izbūve 
Pils ielā, lai savienotu Torņa ielas 
katlu māju ar Parka ielas katlu 
māju. Trases ierīkošana sāksies 
virzienā no Torņa ielas un notiks 
pa vienu ielas pusi.
  Aktuālākās ziņas par projekta 
gaitu būs pieejamas pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv, paš-
valdība informēs iedzīvotājus arī 
vietējos plašsaziņas līdzekļos.

 
 
 
 
 

Alūksnē sākusies 
apkures sezona
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

  Alūksnē sākusies apkures 
sezona un siltumu no centra-
lizētās siltumapgādes sistēmas 
no šīs nedēļas varēs saņemt visu 
katlu māju rajonā dzīvojošie 
iedzīvotāji.

  A/s „Simone” valdes loceklis 
Jānis Bukāns informē, ka Parka 
ielas katlu māja darbojas jau kopš 
augusta un ēkas, kuras ar siltumu 
nodrošina šī katlu māja, to varēja 
saņemt visagrāk. Šonedēļ darbu 
sāka Torņa, Apes un Laurencenes 
ielu katlu mājas. Tuvākajā laikā 
siltumu varēs saņemt arī mājas 
Merķeļa ielas katlu mājas rajonā, 
kur vēl bija nepieciešams veikt 
neprognozētu trases remontu.
  Šogad nozīmīgākos remont-
darbus un trašu atjaunošanu a/s 
„Simone” veikusi Torņa ielā, 
kur nomainīta trase uz 11. un 13. 
māju, Vidus ielā, Helēnas ielā 
uz pirmsskolas izglītības iestādi 
„Pienenīte”, pie policijas ēkas. 
No jauna izbūvēts pieslēgums pie 
siltumapgādes sistēmas Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra ēkai 
Dārza ielā 8A, kā arī izbūvēts 
ievads topošajā Sabiedrības centra 
ēkā Dārza ielā 8A.

Kapsētas pārzinis Rolands Sīlis                                                       Evitas Aplokas foto
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Projekti www.aluksne.lv

  Ieva Mellīte,
Pededzes pamatskolas skolotāja

  Visu vasaru Pededzē pavadījām 
darbīgā un radošā atmosfērā, jo 
skaistajā skolas ābeļdārzā tika 
realizēts biedrības „Pededzes nā-
kotne” atbalstu guvušais projekts.

  Projekts „Pasaku taka Pededzes 
pagastā” tika realizēts ar Hipotēku 
bankas klientu kluba „Mēs paši” 
atbalstu. Par bankas piešķirtajiem 
379,35 latiem iegādājāmies nepie-
ciešamos materiālus pasaku figūru 
izveidei, taču taku iekārtojām mēs 
paši, čakli darbojoties talkās. Tika 
gan pļauta zālīte takā, gan gatavotas 
pasaku figūras, gan raktas bedres, 
gan izvietotas figūras, gatavoti 
soliņi, krāsotas figūras, gan darīti 
daudzi, daudzi sīki, bet vajadzīgi 
darbiņi. Pasaku taka - spēle „Pasaka 
ir pasaka, tāpēc, ka tā pasaka” ir 
350 metrus gara un tā atrodas Pe-
dedzes skolas ābeļdārzā. Tā sastāv 

no deviņām pieturvietām un katrā 
no tām ir kāds tēls no kādas latviešu 
tautas pasakas. Pirmais uzdevums ir 
noskaidrot, no kuras pasakas ir šis 
tēls, tad pastāstīt pasaku vai sacerēt 
pašiem savu pasaku, stāstu vai 
dzejoli. Uzdevumi ir dažādi. Visa 
pasaku spēle jāspēlē ar trīs bumbi-
ņām, kuras atkarībā no pieturvietas 
ir jāmet, jāripina, jāvelk vai jāķer.
  Kāpēc mūsu pasaku takā ir tieši 
deviņas pieturas? Folklorā skaitļi ir 
dzīvi un katrs ir ar savām maģiska-
jām nozīmēm un īpatnībām. Tiesa, 
nekāda maģiska nozīme nepiemitīs 
skaitlim 48 vai 167, jo folklora to 
piešķīrusi tikai tiem, kuri uz rokas 
pirkstiem saskaitāmi - no viens līdz 
desmit. Un visnozīmīgākais laika 
un telpas pabeigtības skaitlis bijis 
tieši deviņi. Deviņi ir arī pilnības 
skaitlis. 
  Pasaka ir viens no drošākajiem 
ceļiem uz cilvēku sirdi. Tā aizvien 
atklāj ko jaunu. Piepildot iztēli ar 
fantastiskiem tēliem, tiek atklāts 

„Pasaka ir pasaka, tāpēc, 
ka tā pasaka” (J.Peters)

ne tikai skaistums, bet arī patiesī-
ba. Pasakas attīsta arī valodu un 
domāšanu. Jo pasaku tēli ir spilgti 
un emocionāli... Mums patīk pat 
piecas, desmit reizes stāstīt un 
klausīties vienu un to pašu pasaku, 
un katru reizi tajā var atklāt ko 
jaunu. Pasaku sacerēšana ir aktīvs 
jaunrades process, kurā tiek iesaistī-
tas visas garīgās dzīves sfēras prāts, 
iztēle, jūtas, griba. Pasakas paliek 
lasītājā un klausītājā neapzināti, 
vairāk nekā pats to var apzināties, 
emociju līmenī, zemapziņā. Pasakas 
nav jāuztver tikai ar prātu, tās paliek 
sirdī. 
  Šā gada 14. septembrī svinīgi tika 
atklāta taka. Visi - skolēni, skolotāji, 
vecāki un citi interesenti, sadaloties 
grupās, varējām pirmoreiz izspēlēt 
visu spēli. Šī jaukā svētku diena bija 
apliecinājums pamatīgam darbam 
un pozitīvai, atbalstošai attieksmei, 
bet mūsu spēja paveikt sākotnēji 

šķietami neiespējamo – izveidot 
pasaku taku Pededzē – atgādinā-
ja, ka pededzieši spēj apvienoties 
kopējam mērķim un ir patiesi sava 
pagasta patrioti. Domāju, ka daudzi 
piekritīs – tā kopības un piederības 
sajūta, kas valdīja talkās un citās 
darbīgajās dienās, bija patiešām 
vienreizēja un neatkārtojama, un 
pededzieši vēlreiz pierādīja Alūksnē 
un Latvijā, ka grib, var un prot strā-
dāt. Vēlreiz pateicos ikvienam par 
ieguldīto laiku, darbu un daļu sirds 
pasaku takas izveidē. 
  Aicinām visus interesentus ciemos 
izspēlēt Pededzes pasaku spēli, jo tā 
ir jauka iespēja aktīvi atpūsties dabā 
ar ģimeni vai draugu lokā. Par savu 
dalību iepriekš lūdzam paziņot, 
zvanot pa tālruņiem 64324339; 
28440448; 26596817 un skolā 
saņemt spēles noteikumus, rezultātu 
tabulu un bumbiņas.

Aicinām balsot par 
idejām sporta aktivitāšu 
veicināšanai

  Lai veicinātu labāku sadarbību 
starp pašvaldību un novada 
iedzīvotājiem, iesaistītu iedzīvo-
tājus dažādu aktuālu jautājumu 
apspriešanā un rosinātu viņus 
izteikt savas domas, Alūksnes 
novada pašvaldība aicina ap-
meklēt pašvaldības mājas lapu, 
kur sadaļā www.aluksne.lv/idejas.
php regulāri var paust viedokli 
par kādu būtisku jautājumu.

  Šobrīd līdz 15. oktobrim aicinām 
balsot un noteikt idejas, kas veici-
nātu Alūksnes iedzīvotāju pievēr-
šanos sportiskām aktivitātēm!
  Ikviens mājas lapas apmeklētājs, 
autorizējoties ar savu e-pastu 
vai facebook.com profilu, var 
iesniegt idejas un nobalsot par 
citu iesniegtajām ierosmēm, par 
to, kādi sporta objekti un sporta 
norises Alūksnē un novadā ir 
nepieciešami, lai tas rosinātu jūs 
vairāk pievērsties sportiskām akti-
vitātēm, piemēram, kur jūs vēlētos 
redzēt skeitrampas atrašanās vietu 
Alūksnē, kur ziemā būtu jāierīko 
slēpošanas trases, kādas sportiskas 
norises varētu organizēt novada 
ezeros u.t.t.

 
Saņem pašvaldības 
atbalstu unikālas 
velosipēda novietnes 
ražošanai

  Aldis Karasevs,
uzņēmuma „VELOSTAT” vadītājs

  Alūksnē ir radīta jauna un rei-
zē unikāla, Latvijā vēl neredzēta 
velosipēda novietne. Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
konkursā „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes novadā” 
šis uzņēmuma „VELOSTAT” 
projekts saņēma atbalstu 521 
lata apmērā.

  Jaunās velosipēda novietnes ir 
uzsāktas ražot un ieviest Latvijā. 
Tās var uzstādīt uz balkoniem, 
garāžās, ļoti šaurās vietās, pie 
uzņēmumu ieeju vietām, kur 
netraucē gājēju pārvietošanos, jo 
tās nepielietošanas laikā neaiz-
ņem vietu. Jaunajās novietnēs var 
ievietot jebkura modeļa un lieluma 
velosipēdus, tās ir stacionāras un 
drošas.
  Jaunajā velosipēda novietnē 
velosipēdu nevis pieslēdz pie no-
vietnes, bet velosipēdu noslēdzot 
iekšā novietnes izturīgā tērauda 
konstrukcijā, kuru nav tik vienkār-
ši pārzāģēt vai pārkniebt. Jaunajā 
velosipēdu novietnē tiek noslēgta 
vienkopus gan priekšējā velosipē-
da riepa gan velosipēda rāmis vai 
stūres rats.
  Pie velosipēda novietnes radīša-
nas un ieviešanas dzīvē tā autoram 
bija nepieciešams pusotra gads. 
Novietnes idejas autors ir tagad 
uzņēmuma „VELOSTAT” vadītājs 
Aldis Karasevs. Par velosipēdu 
novietnes piedāvātajām iespējām, 
velosipēda novietnes pielietojumu 
un iegādes iespējām var iepazīties 
uzņēmuma mājas lapā 
www.velostat.lv.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada Alsviķu pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestāde 
„Saulīte” uzņēmumu „Caparol 
Baltica” un „Būvniecības nams 
Kurši” rīkotajā bērnudārzu at-
jaunošanas projektā „Nāk draugi 
izkrāsot bērnību!” saņēma atbal-
stu un nu abu grupu audzēkņi var 
uzturēties izremontētās telpās.

  14. septembrī, klātesot abu ie-
priekš minēto uzņēmumu pārstāv-
jiem un Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Dzinta-
ram Adleram, notika svinīgs pro-
jekta noslēguma pasākums, atklājot 
izremontētās bērnudārza telpas.
  „Saulīte” ir viens no desmit bēr-
nudārziem Latvijā, kas, pateicoties 
minētajam projektam, šogad ieguva 
atjaunotu izskatu savām telpām. 
Projekta būtība ir tāda, ka „Būv-
niecības nams Kurši” un „Caparol 
Baltica” atbalsta, dāvinot remont-
darbiem nepieciešamās krāsas, 
gruntskrāsas un špakteļmasu, kā 
arī vajadzīgos instrumentus darbu 

veikšanai, bet darbus veic paši 
bērnudārzu darbinieki un audzēkņu 
vecāki.
  - Manuprāt, šis ir izcils piemērs 
iedzīvotāju un pašvaldības iestādes 
sadarbībai, jo bērnudārza audzēk-
ņu vecāki un vecvecāki iesaistījās 
remontdarbu veikšanā un organiza-
torisko jautājumu kārtošanā, lai sa-
rūpētu atjaunotas, košas telpas bēr-
niem. Alūksnes novada pašvaldības 
vārdā pateicos visiem bērnudārza 
„Saulīte” audzēkņu vecākiem, vec-
vecākiem un darbiniekiem, kuri bija 
atsaucīgi un piedalījās šajā projektā 
- paldies Bondaru ģimenei, Rihar-
dam Bromam, Dzintaram Bromam, 
Ludmilai Djatlovai, Esterei un Ga-
tim Dambjiem, Guntaram Briedim, 
Simonai Sīmanei, Arvim Ķimelim, 
Gatim Meisteram, Ivo Bušam, Līgai 
Rubenei, Ingusam Rutkam, Raivim 
Bāliņam, Kristapam Marķitānam, 
Vilnim Stradiņam, Raimondam 
Fedčenko, Gintam Kārkliņam, Gun-
tim Čerbikovam, Janai Zilkalnei, 
Mārim Žīguram. Ļoti uzteicami, ka 
iestādes vadība saskatīja šo iespēju, 
uzrakstīja projektu un tas tika no-
vērtēts, piešķirot atbalstu, - kopīgajā 
darbā paveikto novērtē Alūksnes 

Alsviķu „Saulītē” ar uzņēmumu un 
vecāku atbalstu izremontē telpas

novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Dzintars Adlers.
  Arī bērnudārza vadītāja Evija 
Kubulniece pateicas savu audzēkņu 
ģimenēm un iestādes darbiniekiem 
par atsaucību un iesaistīšanos 
projektā. Būtiski, ka remonts, kas 
ildzis desmit nedēļas, nav kavējis 
iestādes darbību, jo vispirms izre-

montētas vienas grupas telpas, bet 
pēc tam - otras. Remontdarbi veikti 
grupu rotaļu telpās, garderobēs un 
koridoros. Iestādes vadītāja pateicas 
arī Alsviķu pagasta pārvaldei un tās 
vadītājam Jurim Griščenko, jo ar 
pārvaldes piešķirtajiem līdzekļiem 
izdevies paveikt vēl vairāk darbu.

Izremontētajās bērnudārza „Saulīte” telpās projekta svinīgajā noslēguma 
pasākumā, piedaloties Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Dzintars Adlers (otrais no kreisās)

Takas atklāšanā Pededzes pamatskolā piedalījās arī Hipotēku bankas pārstāve 
Māra Kauliņa (no kreisās)

Foto no Pededzes pamatskolas albuma

Pasaku takā ir  deviņas pieturas
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Alūksnē viesosies 
Daugavpils teātra 
latviešu trupa
 
  10. oktobrī pulksten 13.00 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
viesosies Daugavpils teātris ar 
izrādi bērniem un vecākiem 
„Pauks un Šmauks”, savu-
kārt pulksten 19.00 alūks-
nieši varēs skatīties latviešu 
dramaturga Edvarda Vulfa 
romantisko komēdiju „Līnis 
murdā”.
 
  Populārās angļu rakstnie-
ces Eneidas Blaitones pasaka 
„Pauks un Šmauks” ir stāsts par 
diviem nešķiramiem draugiem, 
zaķēniem Pauku un Šmauku, 
kuri dzīvo pieaugušo pasaulē 
un alkst mazliet draudzības, 
mazliet sapratnes un pāri visam 
– mīlestību – tik bezgalīgu kā 
debesis. Nevar noliegt, lai to 
visu iegūtu, zaķēni dažreiz rī-
kojas pavisam aplami, bet katra 
kļūda iemāca to, ka pasaulē ir 
daudz labu un skaistu lietu.  
  Izrādes režisors ir Viktors Jan-
sons, galvenajās lomās - Karīna 
Lučiņina, Māris Korsiets, meža 
iemītnieku lomās – K. Veinš-
teina, E. Viļumovs, I. Ivulāne 
- Mežale, R. Gailums, A. Krasti-
ņa, I. Brakovskis, L. Korlaša, V. 
Rencis un K. Baranovska. 

  Edvarda Vulfa luga „Līnis 
murdā” ir stāsts par jaunu māks-
linieku Augustu Līni, kurš savus 
sirds sarežģījumus un materiālās 
grūtības cenšas risināt, ievie-
tojot sludinājumu avīzē, cerībā 
satikt bagātu daiļā dzimuma 
pārstāvi. Dažādu aprindu dāmu 
atsaucība ir negaidīti pārstei-
dzoša, radot intriģējošus paņē-
mienus, kā izkļūt no sieviešu 
slazda. 
  Šīs izrādes režisors ir Juris 
Jonelis, lomās redzēsiet M. 
Korsieti, E. Viļumovu, I. Ivulāni 
- Mažāli, A. Krastiņu, M. Kor-
klišu, L. Korlašu, K. Veinšteinu, 
R. Gailumu. 

 Biļetes uz izrādi bērniem 
“Pauks un Šmauks” iespējams 
iegādāties Alūksnes pilsētas 
Tautas nama kasē, tās cena ir 
Ls 1,50.
 Savukārt biļetes uz izrādi 
“Līnis murdā” nopērkamas 
gan Alūksnes pilsētas Tautas 
nama, gan “Biļešu paradīzes” 
kasēs un tās maksā Ls 3, Ls 4 
un Ls 5.

  Uz tikšanos Daugavpils teātra 
izrādēs!

  17. oktobrī 19.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā aicinām uz Pola 
Portnera lugas „Trakās šķēres” 
izrādi „Domino teātra” sniegumā.

  Pirmo reizi Latvijas vēsturē mūsu 
skatītājiem tiek piedāvāta iespēja 
redzēt pasaules Ginesa rekordu grā-
matā iekļautās lugas “Trakās šķēres” 
iestudējumu.
  Pola Portnera (Paul Portner) sa-
rakstītā luga „Trakās šķēres” („Shear 
Madness”) 1997. gadā tika  iekļauta 
Ginesa rekordu grāmatā kā pasaulē 
visilgāk spēlētā kriminālkomēdija, 
kas ASV tiek izrādīta jau kopš 1976. 
gada un visā pasaulē spēlēta vairāk 
nekā 50000 reižu!
  Latvijā izrādi skatītājiem piedāvā 
„Domino teātris”, kas ir jau par 
leģendārām kļuvušo izrāžu „Kailie 
brieži”, „Sekss un Grēkpilsēta” un 
„Rīga - Dakāra” veidotājs.
  Kā jau nojaušat, arī „Trakās šķēres” 
ir komēdija, bet – atšķirībā no 
iepriekš iestudētajiem darbiem - kri-
minālkomēdija. Jaunās kriminālko-
mēdijas darbība norit frizētavā, kurai 
līdzās ir notikusi nežēlīga slepkavība 
– nogalināta pasaulē slavenā pianiste 
Irēna Mālere. Kurš to ir paveicis? Uz 
frizētavu atnākušais ciparu pasaulē 
dzīvojošais antikvārs Eduards Krām-

kalns? Zaglīgā deputāta Kiršbauma 
sieva Lauma?  Vīriešu mīlas alksto-
šais frizētavas īpašnieks „Alesandro” 
Krūklis? Viņa šarmanti pavedinošā 
friziere Brigita Rozīte? Aizdomās 
tiek turēti visi frizētavas darbinieki 
un apmeklētāji. Arī kriminālpolicijas 
kapteiņa Valda Stabiņa un policijas 
leitnanta Bērziņa reputācija ir apšau-
bāma. Bet kurš ir īstais slepkava – to 
nezina ne aktieri, ne režisors un, 
protams, arī skatītāji.
    Izmeklēšana notiek tepat uz skatu-
ves, skatītāju acu priekšā.  Tikt skaid-
rībā palīdzēs skatītāji, kuru viedokļi 
tiks ņemti vērā izmeklēšanas gaitā.
  Uzvedums ir unikāls, jo tā beigas 
nav sarakstījis dramaturgs. „Trakās 
šķēres” var skatīties vairākas reizes 
– emocijas un sajūtas vienmēr būs 
dažādas, jo izrādes fināls ir atkarīgs 
no apstākļiem, kādi izvērtīsies uz 
skatuves izmeklēšanas gaitā. Bet 
nemainīgi un neatkarīgi no atrisinā-
juma izrāde ir pilna ar asprātīgiem 
jokiem un paradoksālām situācijām. 
Emocijām un spriedzes bagātā 
kriminālkomēdija „Trakās šķēres” 
jums garantēs lielisku noskaņojumu! 
Un nesatraucieties, ja nākot uz izrādi 
nepaspēsiet izmazgāt matus un ievei-
dot frizūru – „Alesandro” to ar jums 
izdarīs izrādes laikā savā friziersalo-

Ginesa rekordu grāmatā iekļautās lugas 
„Trakās šķēres” izrāde Alūksnē

nā „Trakās šķēres”, jo – jūsu galva ir 
mūsu raizes! 
   Izrādē spēlē aktieri Jānis Jarāns, 
Jānis Kirmuška, Santa Didžus, Laila 
Kirmuška, Gints Grāvelis, Jūlija 
Ļjaha, Ineta Radčenko un Artūrs 
Putniņš.
  Iestudējumu veidojis režisors 
Marcins Slavinskis 
(Marcin Slawinski) (Polija). 

  Papildinformācija par izrādi
www.dominoteatris.lv

www.facebook.com/DominoTeatris

  Biļetes nopērkamas
www.bilesuparadize.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  6. oktobrī Alūksnes pilsētas 
Tautas namā uz kolektīva 20 
gadu pastāvēšanas darba jubileju 
atskatīsies deju kopa „Jukums” .

  Kolektīvs dibināts 1992. gada 5. 
oktobrī un jau kopš paša darbības 
sākuma dejotāji par savu galve-
no vērtību izvēlējušies ģimeni. 
„Jukums” ir īpašs ar to, ka šajā 
kolektīvā dejo tikai precēti pāri, un, 
kā atzīst kolektīva vadītāji Inita un 
Agris Veismaņi, šis nav bijis viegls 
uzstādījums un realizējot to, nācies 
krietni papūlēties. Šobrīd kolektīvā 
dejo 16 precēti pāri vecumā no 26 
līdz 61 gadam.
  Kaspars Brics kopā ar dzīvesbiedri 
Eviju „Jukumu” par savējo sauc jau 
astoto gadu. Dejošana esot Kaspa-
ra sirdslieta kopš bērnības. Kad 
dažus gadus dejošanā bijusi pauze, 
Kaspars tomēr vēlējies pie dejas 
atgriezties.

  - „Jukums” - tas ir dzīvesveids. Ar 
laiku kolektīvs ir kļuvis par vienu 
lielu ģimeni – mums ir kopīgi prieki 
un kopīgas bēdas, kopīgas pirmdie-
nas, kad tiekamies mēģinājumos, 
izbraukumi un balles. Vasarās, kad 
aktīvā mēģinājumu sezona beigu-
sies, „Jukuma” pietrūkst, - saka 
Kaspars un atklāj, ka kolektīvam 
ir arī savas tradīcijas un viena no 
tām ir veiksmes rituāls, ko dejotāji 
izpilda pirms koncertiem.
  Ineta un Gints Riepnieki no Apes 
novada Gaujienas savu dzīvi ar „Ju-
kumu” saistījuši jau 14. sezonu.
  - Esam parēķinājuši, ka uz „Juku-
mu” gadā nobraucam vidēji piecus 
tūkstošus kilometru, - smej Ineta. 
Acīmredzot tas apliecina īpašo 
saikni, kas vieno „jukumiešus”. 
Taujāta, kādēļ abi ar dzīvesbiedru 
jau tik ilgus gadus regulāri mēro 
ceļu uz Alūksni, Ineta paskaidro, ka 
„Jukums” ir laba kompānija, pozitī-
vi domājošu domubiedru grupa.
  - Tas ir pozitīvo emociju vīruss, 
kas mūs tur kopā, jo bieži vien 
vaigu muskuļi sāp vairāk par kāju 

20. sezonu uzsāk deju kopa „Jukums”

muskuļiem, - „Jukuma” ikdienu 
raksturo Ineta.
  Un tomēr „Jukums” nav tikai 
domubiedru tikšanās - kolektīvs 
jau vairākkārt apliecinājis sava 
darba rezultātu un tā kvalitāti, liekot 
izskanēt Alūksnes vārdam visā 
Latvijā. Sākot ar 1998. gadu, visos 
valsts Dziesmu un deju svētkos 
„Jukums” plūcis uzvaras laurus – 
trīs reizes kolektīvs bijis labākais 
valstī tautas tērpu konkursos (1998., 
2003. un 2008. gadā) dejotāju grupā 
un divas reizes ieguvis 1. vietu D 
grupā deju fināla konkursos (2003. 
un 2008. gadā).
  Ineta Riepniece domā, ka viena 
no galvenajām kolektīva panākumu 
ķīlām ir spēja ne tikai pašiem būt 
emocionāliem savā priekšnesumā, 
bet ar tā palīdzību radīt emocijas arī 
skatītājos.
  - Mūsu vadītājs Agris Veismanis ir 
īpašs, jo katrai dejai viņš prot radīt 
stāstu un tas deju pārvērš – tā kļūst 
par priekšnesumu ar lielo burtu. 

Nereti pat paši horeogrāfi par savu 
deju pārvērtībām ir pārsteigti, - saka 
I. Riepniece. 
  „Jukuma” repertuārā ir tādi 
oriģināldeju uzvedumi kā „Apkārt 
muižu”, „Pie Dieviņa dvēselīte”, 
„Danču vokars Malīnā”, „Mūsu 
ziema”, „Tāds mūžiņš liniņam”, 
kas tapuši ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda un pašvaldības atbalstu. Tāpat 
kolektīvs skatītājus var iepriecināt 
ar izglītojošu Ziemeļvidzemes tau-
tas tērpu kolekcijas izrādi.
  2011. gadā Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku atbalsta dienesta 
finansētajā projektā iegūts finansē-
jums jaunu tērpu kolekcijai „Lauku 
ierēdņu tērpi 19. gs. sākumā” un ar 
pašvaldības atbalstu tapis jauns deju 
uzvedums „Malēnieši smalki ļau-
dis” (horeogrāfes Arta Melnalksne 
un Dace Circene), ko kolektīvs 
arī rādīs skatītājiem savā jubilejas 
koncertā.

“Jukums” Dziesmu un deju svētku gājienā Rīgā
Evitas Aplokas foto

Pirmie daļu “Jukuma” jaunās programmas redzēja Alūksnes pilsētas svētku 
apmeklētāji šovasar

Evitas Aplokas foto
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  Rudīte Jaunzema,
Māriņkalna bibliotēkas vadītāja

  Līdz šim Ziemera pagasta Mā-
riņkalna bibliotēka atradās telpās, 
kuras bija savu laiku nokalpojušas 
un jau krietnu laika sprīdi gaidīja 
savu kārtu uz remontu. Šovasar 
beidzot tas brīdis pienāca, un 
augustā bibliotēka apmeklētājiem 
bija slēgta, lai jau septembrī dur-
vis vērtu jaunā izskatā. 

  Telpām tika veikta grīdas seguma, 
elektroinstalācijas, durvju nomaiņa, 
izvietoti jauni apgaismes ķermeņi un 
apkures radiatori. Sienas ieguvušas 
jaunu, košu krāsojumu, kas dos 

vasarīgu noskaņu arī ziemas mēne-
šos. Remontdarbi notika trīs telpās, 
no kurām divas iekārtotas tiešai 
bibliotēkas darbības nodrošināšanai, 
bet trešajā telpā būs līdz šim nebijusi 
sava atpūtas telpa arī bērniem. Tā 
kā Ziemeru pamatskola atrodas 
blakus ēkā, pēc stundām bērni varēs 
izmantot šīs telpas priekšrocības, 
lai līdz autobusam pavadītais laiks 
būtu saturīgi piepildīts, lasot jaunāko 
periodiku un grāmatas, vai vienkārši 
spēlējoties.
  Bibliotēkā remontdarbus veica SIA 
,,Ozolmājas’’, paldies viņiem par 
operatīvi un kvalitatīvi paveikto. Pal-
dies jāsaka arī Ziemera pagasta pār-
valdes vadītājai Ivetai Vārtukapteinei 

un teritorijas attīstības speciālistei 
Ivetai Veļķerei, kuras uzraudzīja, lai 
darbi tiktu veikti savlaicīgi un atbil-
stoši plānotajiem apjomiem.
  Pašreizējos ekonomiskajos apstāk-
ļos bibliotēkas loma un iedzīvotāju 
vajadzības pēc tās pakalpojumiem 
ievērojami pieaug, un tagad ap-
meklētāji ar prieku var apmeklēt 
bibliotēku, jo ir ērtāka piekļuve gan 
datoriem, gan grāmatu plauktiem. 
Jaunais telpu iekārtojums ir funkcio-
nāli izplānots, patīkams un ērts, kas  
katram lasītājam liek justies gaidītam 
un aicina atkal un atkal iegriezties  
bibliotēkā.
  Ar prieku gaidīsim jaunus 
apmeklētājus!

Māriņkalna bibliotēka sezonu uzsāk izremontētās telpās

  Monika Upeniece,
Mārkalnes tautas nama vadītāja 

  „Labs, gudrs, dziļš vārds ir kā 
gaisma. To nevar apstādināt, lai 
pateiktu: no šīs vietas tev jāgrie-
žas atpakaļ vai jāpaliek tepat, 
tālāk tu netiec, jo esi cita paaudze, 
bet es esmu cita - mums tāpēc 
nebūs iespējami saprasties... Nē, 
IR iespējami! Ja vien, skatoties 
gan atpakaļ, gan uz priekšu, telpā 
atrodas vārdi, kurus vērts saprast 
un ilgoties... kā gaismu,” šī dzej-
nieces Maijas Laukmanes atziņa 

ievadīja Mārkalnes bibliotēkas, 
pamatskolas un tautas nama 
rīkoto Dzejas dienu pasākumu 21. 
septembrī Mārkalnes pamatskolas 
telpās.
  To, cik daudzveidīga un krāsaina ir 
pasaule, kurā dzīvojam, pauda sko-
lēnu skandētās  dzejnieku vārsmas. 
Katrs no dzejas smeļas kā no avota 
ūdeni. Bērniem ir dažādas gaumes,  
intereses, tāpēc skolēniem piemeklēt 
atbilstošu dzejoli bija palīdzējusi lat-
viešu valodas skolotāja Ingrīda Sa-
laka, bet skolotāja Janita Keiva bija 
mudinājusi jaunāko klašu skolēnus 

Dzejas dienās Mārkalnē smeļamies labos vārdus
uzdrīkstēties sacerēt savus dzejoļus, 
līdz ar to klātesošie tika iepazīstināti  
ar labākajiem jaunrades mēģināju-
miem 4. klases skolnieces Samantas 
Kvitkas un 6. klases skolnieces Jo-
lantas Kļaviņas izpildījumā. Varbūt 
viņas nākotnē būs jaunās dzejnieces 
un vadīs Dzejas dienu pasākumus...
  Uzstāšanos papildināja krāsainu 
attēlu projekcijas ar Mārkalnes pa-
gasta skaisto dabu, jo savus dzejoļus 
lasīja meitenes, kuras veiksmīgi 
piedalījās  Vidzemes 5. Patriotiskās 
dzejas konkursā „Zaļā Vidzeme”. 
 Kā pastāstīja Mārkalnes pagasta 
bibliotēkas vadītāja Sanita Silirova: 
„Konkursu rīkoja Salacgrīvas nova-
da Salacgrīvas bibliotēka. Piedalījā-
mies konkursā ar skolēnu pašsacerē-
tajiem dzejoļiem un esejām. Tagad 
esam uzaicināti 11. novembrī doties 
uz Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas 
festivālu Salacgrīvā. Priecīga ziņa, 
ka arī mūsu skolēnu vārdi būs minē-
ti jaunajā grāmatā „Zaļā Vidzeme””. 
  Bet galvenais un gaidītākais 
pasākuma notikums bija tikšanās 
ar mūsu novada jauno dzejnieci 
Diānu Lozko (attēlā). Skolēnu 
un jaunās autores saruna izvērtās 

plaša un daudzpusīga, skarot gan 
Dzejas dienu tematiku, gan aptverot 
plašu jautājumu loku ārpus poēzijas 
pasaules. Īpašu noskaņu radīja 
dzejnieces ģitārspēle. Auditorija un 
dzejniece atrada kopīgus interešu 
saskares punktus, un, draudzīgajai 
sarunai kļūstot atraisītākai, skolas 
puiši pat atrādīja jaunajai autorei 
savu priekšnesumu tehtonic ritmos.   
  Klausoties  Diānas Lozko dzejas 
lasījumus, varēja atrast vārdus, 
kurus ilgoties kā gaismu un dāvāt 
citiem:  
„Un man nez kāpēc palika žēl.
Ja neticam Dievam
Tad atzīstam zvēru
Jo nekā cita mūsos nav
Vairāk iedzeršanas
Vairāk polemikas
Vairāk aizmiršanās.
Vairāk braucienu uz Alfu.
Vairāk, vairāk, vairāk
Mums visiem pienākas vairāk...” 
  Un kā pateicība par iespēju baudīt 
dzeju viešņas rokās sagūla rudens 
ziedu veltes, pirmsskolas grupiņas 
veidoti zīmējumi, labi vārdi un 
novēlējumi.

  Jānis Auzāns

  Ar jaunu muzikālu projektu 
„Slavenais Jersikas orķestris” 
turnejā pa Latviju dosies televī-
zijas šovos popularitāti ieguvušie 
brāļi Atis un Jānis Auzāni, Oran-
žā kora dziedātāji, kā arī labākie 
Latvijas mūziķi. Plānots, ka 
Alūksnē jaunā muzikālā apvienī-
ba koncertēs 1. novembrī.

  Turpinot pagājušā gada veiksmīgā-
kā Latvijas muzikālā projekta „Ro-
kasspiediena attālumā…” tradīcijas, 
koncerta skanējumu veidos tikai 
„dzīvie” stīgu, taustiņu, pūšamie 
un sitamie instrumenti, patiesie un 
sirsnīgie brāļi Atis un Jānis Auzāni, 
kuru sniegumu šoreiz papildinās 
enerģijas un latgaliskā ugunīguma 
pārpilnie Oranžā kora dziedātāji.
  Ar muzikālā pavadījuma pārsteigu-
miem, gaismu spēli, neatkārtojamo 
vokālo skanējumu un tikai Oran-
žajam korim raksturīgo dziesmas 
idejas un horeogrāfijas pasniegšanas 
veidu „Slavenais Jersikas orķestris” 
vēlas skatītājus emocionāli aizvest 
prom no ikdienas rūpēm, likt 

ieskatīties pašiem sevī, pasmaidīt 
un atvērt durvis visam labajam, kas 
dzīvo katrā no mums. 
  Koncerta muzikālo pavadījumu 
veidos interesants, kopskaitā vairāk 
nekā divdesmit dažādu instrumen-
tu salikums: ģitāras, kontrabass, 
klavieres, akordeons, pūšamins-
trumenti, sitaminstrumenti un liels 
perkusiju klāsts, radot netipisku 
skanējumu. Koncertā viss būs 
īsts, pat klavieres, kuras orķestris 
ir apņēmies vadāt līdzi uz visiem 
piecdesmit koncertiem! Koncerta 
noskaņa būs neierasta, jo dziedātāji 
visu koncerta laiku atradīsies uz 
skatuves, radot emocionāla tuvuma 
sajūtu un noskaņas pārvērtības no 
dziesmas uz dziesmu. 
  Bez lieka skaļuma noskaņu veidos 
gan mīlestības balādes, gan arī 
karstasinīga latgaliešu tempera-
menta piesātinātas dziesmas. Arī 
šoreiz skatītājus priecēs abu brāļu 
divbalsīgais dziedājums, kuram 
pievienosies Oranžā kora dziedātāji 
Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta 
Ļaksa, Sergejs Ivanovs un Juris Vu-
cāns, kā arī neatkārtojams pavadošo 
mūziķu sastāvs: Ēriks Upenieks 

Brāļi Auzāni un „Slavenais Jersikas orķestris” 
muzicēs Alūksnē

(ģitāras, bandžo), Viktors Veļičko 
(kontrabass), Nauris Bartusevičs 
(sitaminstrumenti), Jānis Lemežis 
(klavieres, saksofons), Kaspars 
Stankevičs (trompete, perkusijas), 
Sergejs Ivanovs (akordeons).
  Programmā iekļautas tautā iemīļo-
tas melodijas Ata Auzāna aranžēju-
mā latviešu, latgaliešu, angļu, vācu, 
spāņu un portugāļu valodā: „Atkal 

līst”, „Differente”, „Latgalei”, „Man 
šodien 18 gadu”, „Mōte dieleņu 
aukleja”, „Tumša nakte zaļa zāle”, 
„Start wearing purple”, „Debesis ir 
tuvu klāt”, „Ripo tvaika bānītis”, 
„Čili baba”, „Puķu pārdevēja”, 
„Aijas smaids” u.c..
  Biļetes uz koncertu var iegādāties 
www.bilesuparadize.lv un Alūksnes 
pilsētas Tautas namā.

Biļetes var iegādāties Alūksnes pilsētas Tautas namā un “Biļešu paradīzē”
Publicitātes foto

 Jaunā dzejniece Diāna Lozko
    Foto no Mārkalnes tautas nama albuma

 Māriņkalna bibliotēkas vadītāja Rudīte Jaunzema  
Foto no Māriņkalna bibliotēkas albuma

Dome piešķir papildu 
finansējumu skolēnu 
ēdināšanai

  Evita Aploka

  Alūksnes novada dome 27. 
septembra sēdē nolēma Ls 
17078, kas ietaupīti pašvaldības 
sociālajā budžetā, piešķirt kā 
papildu finansējumu, lai nodro-
šinātu ēdināšanas pakalpojumu 
daļēju segšanu Alūksnes novada 
pašvaldības vispārizglītojošo 
skolu 2. - 9. klašu skolēniem 
un vispārizglītojošo skolu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
piecgadīgo un sešgadīgo grupu 
izglītojamajiem.

  Šāds darba kārtības jautājums 
domes sēdē bija iekļauts Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejas priekšsēdē-
tāja Ainara Meldera un Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētājas Sandras 
Zeltiņas uzdevumā.
  Papildu finansējums tiek pie-
šķirts, paredzot 20 santīmus dienā 
produktu iegādei vai ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksai vienam 
skolēnam un izglītojamajam 
pusdienām pēc faktiskā izglītības 
iestādes apmeklējuma, laika perio-
dam no šī gada 1. oktobra līdz 31. 
decembrim.
  Līdz ar to sociālajā budžetā ietau-
pītos līdzekļus izglītības iestādēm 
sadalīs šādi: pirmsskolas izglītī-
bas iestāde „Sprīdītis” Ls 1092, 
pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pienenīte” Ls 695, pirmsskolas 
izglītības iestāde „Saulīte” Ls 261, 
pirmsskolas izglītības iestāde „Pū-
cīte” Ls 186, pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zemenīte” Ls 186, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 
Ls 1934, Alūksnes pilsētas sākum-
skola Ls 3219, Alūksnes novada 
vidusskola Ls 1631, Liepnas 
vidusskola Ls 746, Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskola 
Ls 529, Pededzes pamatskola 
Ls 756, Mārkalnes pamatskola 
Ls 518, Malienas pamatskola Ls 
518, Mālupes pamatskola Ls 594, 
Jaunlaicenes pamatskola Ls 616, 
Ilzenes pamatskola Ls 659, Bejas 
pamatskola Ls 983, Strautiņu 
pamatskola Ls 1015, Ziemeru 
pamatskola Ls 940.
  Jāpiebilst, ka pašvaldība no sava 
budžeta jau arī līdz šim piešķīra 
15 santīmus dienā ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksai novada 
skolēniem līdz 12. klasei.
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Izglītība www.aluksne.lv

  Ar šādu moto 3. septembrī jauno 
mācību gadu uzsāka Jauna-
lūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte” audzēkņi.

  Pasākums tika organizēts sadar-
bībā ar Jaunalūksnes pensionāru 
padomi, „Pūcītes” iestādes padomi, 
pulcinot audzēkņus, vecākus un 
citus interesentus.

  Zinību dienas svinības iestādē tiek 
organizētas jau trešo gadu, pada-
rot krāšņāku tuvāko apkārtni un 
priecējot bērnus. Šogad pasākuma 
tēma bija „Laimes poga”. Pogas nes 
laimi, palīdz atrast draugus, izrotā 
tērpu,  ir saules un gaismas simbols. 
  Zaķis ar laimes pogām kabatās pie 
pūcēniem viesojās jau 3. septem-
bra rītā, kopīgi izrunājot visu par 

Katram savu laimes pogu!

Zinību dienu, mācībām, zīmējot, 
rotaļājoties, iepazīstot ciparus un 
burtus, izrotājot katrs savu „laimes” 
pogu kā simbolu jaunajam mācību 
gadam. Pēcpusdienā zaķis un pele 
meklēja savu pazudušo skaisto, 
spīdīgo pogu, gāja kopā ar bērniem 
rotaļās, uzklausīja „Pūcītes” bērnu 
sniegto priekšnesumu, izrotāja pogu 
kopā ar svētku viesiem katram gada 
mēnesim.
  Lai katrai ģimenei jaunajā mācību 
gadā izdodas atrast savu „laimes” 
un „veiksmes” pogu, lai veicas 

mācībās un netrūkst pacietības un 
mīlestības vienam pret otru!
  Paldies par sadarbību Jaunalūksnes 
pensionāru padomei, iestādes 
padomes vadītājai Ievai Mellītei un 
Nikolajam Mellītim, „Pūcītes” bēr-
nu vecākiem, Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, Gaujienas 
tautas nama zaķim par svētku orga-
nizēšanu un veiksmīgu norisi, kā arī 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldei un 
pārvaldes vadītājai Intai Cinglerei 
par vēlējumiem, dāvanām ,uzsākot 
jauno mācību gadu!

  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

  Uzsākot jauno mācību gadu, 
Ziemeru pamatskolas skolēni sko-
lā ienāca pa tikko uzklāto jauno 
bruģa segumu.

  Šī bija pagasta pārvaldes dā-
vana savai skolai, uzsākot jauno 
2012./2013. mācību gadu. Jāat-
gādina, ka Ziemeru pamatskola ir 
būvēta 1979. gadā un no satiksmes 
autoceļa uz skolas centrālo ieeju 
veda nolietojies betona plākšņu se-
gums, kas bija kalpojis vairāk nekā 
30 gadus. Trepes bija ar augstiem 

pakāpieniem, kas laika gaitā krietni 
sašķiebušies, un nebija nekādas 
vizuālās pievilcības skolas pieguļo-
šajai teritorijai.
  Darbus kvalitatīvi un īsā laikā 
paveica SIA „Alūksnes bruģak-
mens” darbinieki, un tagad terito-
rijas seguma nomaiņa dod iespēju 
ikdienā ērti pārvietoties, rada glītu 
vizuālo iespaidu, drošu un sakārto-
tu vidi, tā paplašina arī pasākumu 
sarīkošanas iespējas skolēniem. 
Tāpat būs nodrošināta veiksmīga 
kopšana ziemas laikā, kas līdz šim 
bija apgrūtināta, un ir paredzēta ie-
spēja telpās iekļūt gan māmiņām ar 
ratiņiem, gan invalīdiem. Ir iegādāti 
arī jauni košumkrūmi, kas gaida uz 
mazpulcēnu čaklajām rokām.

Ziemeros pārvalde dāvina jaunu 
bruģakmens segumu pie skolas

Mālupē notiks 
Lāčplēša dienai 
veltītas sporta 
spēles skolēniem 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  26. oktobrī Mišķu karje-
rā Mālupes pagastā notiks 
jau tradicionālās Lāčplēša 
dienai veltītās sporta spēles 
„Mišķi 2012”, kurās aicinātas 
piedalīties Alūksnes un Apes 
novadu skolēnu un jaunsargu 
komandas.

  Sacensībās, ko organizē 
Mālupes pamatskola sadarbībā 
ar Nacionālo bruņoto spēku Kāj-
nieku skolu un Zemessardzes 31. 
AMII bataljonu, var piedalīties 
komandas, kuru sastāvā ir seši 
puiši vecumā līdz 16 gadiem (9. 
klasei).
  Jāpiebilst, ka šīs sacensības ar 
nelieliem pārtraukumiem tiek 
rīkotas jau kopš 1996. gada. 
To mērķis ir veidot skolēnos 
piederības un lepnuma apziņu 
par savu skolu, pagastu, novadu 
un valsti, aktualizēt patriotis-
kās audzināšanas un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu starp 
jauniešiem un popularizēt sportu 
kā vienu no skolēna personības 
attīstības komponentiem.
  - Sacensību uzdevums ir radīt 
skolēnos pozitīvu attieksmi pret 
sporta nodarbībām kā alternatīvu 
brīvā laika pavadīšanu, audzi-
nāt viņos cīņas garu, izturību 
un veiklību, pilnveidot prasmi 
sadarboties komandā, kā arī 
iepazīstināt skolēnus ar militārās 
apmācības elementiem – simbo-
liku, vēsturi un rosināt interesi 
par jaunsargu kustību, - saka 
Mālupes pamatskolas direktors 
Broņislavs Andranovs.
  Sacensības sāksies pulksten 
10. To programmā iekļauti tādi 
pārbaudījumi kā šķēršļu joslas 
pārvarēšana, automāta aptveres 
pielādēšana un izlādēšana, šau-
šana ar gaisa šauteni, granātas 
mešana, „ievainotā” pārvietoša-
na, siena ruļļa velšana, lekšana 
ar lecamauklu, kā arī konkurss 
par Nacionālo bruņoto spēku 
dienesta pakāpēm.
  Sacensību noslēgumā trīs god-
algoto vietu ieguvēji komandu 
kopvērtējumā saņems balvas.
Pieteikties sacensībām var līdz 
19. oktobrim, zvanot pa tālru-
ņiem 26442658 un 29187397, 
kontaktpersona Broņislavs 
Andranovs.

Zaķis gan izveda mazos pūcēnus rotaļās laukā...

... gan arī atraktīvi kopā ar bērniem darbojās grupu telpās
Foto no PII “Pūcīte” albuma

Jaunais bruģa segums ir Ziemera pagasta pārvaldes dāvana skolai
Foto no Ziemera pagasta pārvaldes  albuma

  Evita Aploka,
Alūksnes novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 27. sep-
tembra sēdē atrisināja sasāpējušo 
jautājumu par transportlīdzekļa 
nepieciešamību sociālās aprūpes 
centram „Alūksne”, nolemjot 
nodot tam pašvaldības mikroau-
tobusu „Toyota Hiace”.

  Iestādes līdz šim lietotais vieglais 
auto ir nolietojies, bez tam tas arī 
nav īsti piemērots, lai medicīniskas 
palīdzības saņemšanai vietējā slim-
nīcā vai pie tādu specialitāšu medi-
ķiem, kādi uz vietas nav pieejami, 
nogādātu sociālās aprūpes centra 

klientus, no kuriem liela daļa ir 
guloši. Tāpat šāds transportlīdzeklis 
ir nepieciešams arī Sociālajam die-
nestam savu klientu transportēšanai.
 Sociālās aprūpes centra budžetā 
šogad plānotie līdzekļi – Ls 2000 
ļautu iegādāties vien lietotu vieglo 
transportlīdzekli. Domes Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejas un Tautsaim-
niecības komitejas deputāti izskatīja 
šo jautājumu un nolēma nepie-
krist pirkt lietotu vieglo auto, bet 
meklēt iespēju iegādāties jaunu vai 
mazlietotu transportlīdzekli, kurā 
būtu iespējams pārvadāt arī gulošu 
pacientu. Deputāti arī izskatīja 
iespējamos transportlīdzekļu vari-
antus, kuru cenas sasniedza līdz pat 

vairāk kā 20 tūkstošiem latu.
  Minēto jautājumu izskatīja arī Fi-
nanšu komitejas sēdē, kur Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Dzintars Adlers izklāstīja jau 
iepriekš aprakstīto situāciju. Viņš 
uzsvēra, ka nav iespējams īstenot 
Tautsaimniecības komitejas sēdē 
izskanējušo priekšlikumu transportu 
īrēt no kāda uzņēmēja, jo pēkšņās 
situācijās uzņēmējam var nebūt 
iespējams ierasties uzreiz, kad tas 
nepieciešams.
  Dz. Adlers Finanšu komitejas sēdē 
izteica priekšlikumu šobrīd pašval-
dības lietošanā esošo mikroautobu-
su „Toyota Hiace” nodot pansio-
nātam. Mikroautobusa „Toyota 
Hiace” aprīkošanai ar pacēlāja 

rampu sociālās aprūpes centrs varēs 
izmantot iestādes šī gada budžetā 
auto iegādei ieplānotos līdzekļus.
  - Ir jārūpējas par visas novada 
pašvaldības tehnisko parku, lai 
vienā gadā pašvaldība nenonāktu si-
tuācijā, ka ir nepieciešams nomainīt 
vairākus transportlīdzekļus reizē, 
kas radīs finansiālas problēmas, - 
norādīja Dz. Adlers.
  Alūksnes novada domes 27. sep-
tembra sēdē deputāti nolēma nodot 
Alūksnes novada pašvaldības trans-
portlīdzekli „Toyota Hiace” sociālās 
aprūpes centram „Alūksne” un 
uzdot Alūksnes novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai veikt iepirku-
mu deviņvietīga transportlīdzekļa 
iegādei vai nomai.

Sociālās aprūpes centram nodos 
mikroautobusu



  Kristīne Berkule,
Latvijas Neredzīgo Biedrības 
Alūksnes organizācijas vadītāja

  Latvijas Neredzīgo Biedrības 
Alūksnes organizācijai kopš šī 
gada vasaras ir jauna vadītāja - 
turpmāk organizāciju vadīs 
Kristīne Berkule.

  Atgādinām, ka biedru pieņemšanas 
laiks Alūksnē ir mēneša pirmā treš-
diena no pulksten 10.00 līdz 13.00. 
Tikšanās ar Neredzīgo Biedrības 
biedriem notiek Alūksnes novada 
pašvaldības telpās Dārza ielā 11, 
111. kabinetā.
  Tuvāka informācija, zvanot pa 
tālr. 29497420, e-pasts 
berkule2@inbox.lv

Jauna vadītāja Latvijas Neredzīgo 
biedrības vietējai grupai

Rīkos kustamās mantas izsoli

  Šī gada vasaras mēnešos Lat-
vijas Sarkanā krusta Alūksnes 
komiteja ar Eiropas savienības 
Programmas Jaunatne darbība 
atbalstu realizēja projektu „Paro-
le līdzdalībai”.

  Projekts norisinājās no 1. maija 
līdz 31. augustam. Tā galvenie 
mērķi bija LSK brīvprātīgajiem 
jauniešiem mācīties sniegt pirmo 
palīdzību arī iesaistīt jauniešus ar 
īpašām vajadzībām savās aktivitā-
tes. LSK jaunieši mācījās gan sniegt 
pirmo palīdzību, gan sadzīvot un 
saprasties ar jauniešiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības. Lielākā un arī 
galvenā projekta aktivitāte bija pie-
cu dienu treniņpārgājiens, kurš noti-
ka Veclaicenē. Pēc treniņpārgājiena 
pirmās palīdzības sniegšanas treniņi 
pasniedzējas Gintas Priedītes vadībā 
notika reizi nedēļā.  Nostiprinot 
tajos savas zināšanas, jaunieši tās 
vienmēr spēs likt lietā un palīdzēt 
cietušajiem pirms ierodas neatlieka-

mās palīdzības mediķi.
  Iegūtās zināšanas jaunieši de-
monstrēja ģimenes dienu pasākumā 
Alūksnes un Alūksnes pilsētas svēt-
kos. Tāpat jauniešiem bija iespēja 
apmeklēt Paula Stradiņa medicīnas 
muzeju Rīgā un, piedaloties pārgā-
jienā, paviesoties Igaunijas pilsētā 
Raugē.
  Lai gan 31. augusts bija projekta 
pēdējā diena, jaunieši, kuri satikās 
un iepazinās šā projekta laikā, tur-
pina uzturēt kontaktus un daudzi ir 
atraduši sev jaunus draugus.
  Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes 
Komitejai šis ir pirmais tāda veida 
projekts, kurā sadarbojās brīvprā-
tīgie jaunieši un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām. Projekta organizatori 
Indulis Bumbieris un Ginta Priedīte 
ir gandarīti ar padarīto darbu un 
veiksmīgi novadīto projektu.

Rakstu sagatavoja atbalsta persona 
projekta laikā Indulis Bumbieris

Latvijas Sarkanais krusts 
Alūksnē realizēja projektu

Alūksnes Novada Vēstis  9.03.10.2012.

Sadarbība www.aluksne.lv

Informācija 
lauksaimniekiem
  Turpinās pieteikumu iesnieg-
šana Lauku atbalsta dienestā 
šādiem ES un valsts finansētiem 
pasākumiem:
  • „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana”;
  • „Mežsaimniecības ražošanas 
potenciāla atjaunošana uguns-
grēku un dabas katastrofu radīto 
postījumu vietās”;
  • Atbalstam apdrošināšanas po-
lišu iegādes izdevumu segšanai 
(30. decembris);
  • Atbalstam dalībai bioloģis-
kās lauksaimniecības shēmā (1. 
decembris);
  • Turpinās iesniegumu pieņem-
šana Papildu valsts tiešajiem 
maksājumiem par zīdītājgovīm 
(15. novembris).

  Oktobrī LAD turpina atbalsta 
izmaksu par atdalītajiem maksā-
jumiem (par nokautiem un eks-
portētiem lopiem; par platībām; 
par zālāju un linu sēklām).
  Lauksaimniekiem piešķirti nā-
kamie 25 litri dīzeļdegvielas, kas 
atbrīvota no akcīzes nodokļa.

  Veidlapas un sīkāku informā-
ciju var saņemt konsultāciju 
birojā, pie novada lauku attīstī-
bas konsultantiem un mājas lapā 
www.lad.gov.lv 

  Maksātnespējīgās SIA “GP Trans”, 
reģ.Nr. 43203001169, administra-
tore Sigita Krūzkopa, prakses vieta: 
Elizabetes iela 18 – 2, Rīga, LV 
1050, paziņo par kustamās mantas 
pirmo izsoli: tiek izsolīta šāda SIA 
„GP Trans” piederoša kustamā 
manta kā lietu kopība: lietota metāl-
apstrādes virpa, ražota 1974. gadā 
PSRS; lietota riepu balansēšanas ie-

kārta TTC – HCTB 15; lietota riepu 
montāžas iekārta TTC HCTM24LA. 
Novērtējums un izsoles sākumcena 
LVL 1150,-. Izsole notiks 2012. 
gada 9. novembrī plkst.14:00 Eliza-
betes ielā 18 – 2, Rīgā. Izsoles cena 
ar PVN netiek aplikta.
 Personas, kuras vēlas piedalīties 
izsolē, iemaksā MSIA „GP Trans” 
norēķinu kontā Nr. LV88HA-

BA0551017403822 nodrošinājumu 
115,- LVL apmērā. Izsole notiek 
saskaņā ar Maksātnespējas likumu 
un Civilprocesa likumu. Sīkāku 
informāciju var iegūt administratora 
prakses vietā: Elizabetes ielā 18 - 2, 
Rīgā, darba dienās, iepriekš piesa-
koties pa tālruni 67217486.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 23.10.2012. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 18.10.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 08.10.2012. 
25.10.2012.

9.00 – 10.00 
13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā 
Jaunannas pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 25.10.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 04.10.2012. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 10.10.2012. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 23.10.2012. 
23.10.2012.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

Alsviķu pagasta pārvaldē 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 10.10.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 25.10.2012. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 22.10.2012. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 10.10.2012. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 22.10.2012. 
25.10.2012.

12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00

Alsviķu pagasta pārvaldē 
Jaunannas pagasta pārvaldē

Valda ZELTIŅA 15.10.2012. 15.00 – 16.00 Ziemera pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. oktobrī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
12. un 26. oktobrī 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.

  Maija Bleiferte

  Pēc divu gadu pārtraukuma vec-
laicenieši atsāka pagasta sporta 
dienas rīkošanas tradīciju. Augus-
ta nogalē, starp lietainām dienām, 
veiksmīgi izvēloties saulainu, 
baudījām jauku aktīvas atpūtas 
dienu. Šoreiz sporta dienas inicia-
tore un viena no organizētājiem 
bija vietējā jauniete Una Volkova.
 
  Veclaicenē vienmēr cieņā ir bijis 
volejbols. Arī šoreiz pludmales vo-
lejbolā sacentās desmit komandas. 
Uzvarēja apenieši  Sandis Ņeupo-

kojevs un Artis Līvs, godalgotas 
vietas ieguva arī Arvis Udrass un 
Jānis Tūcis, Dmitrijs Volkovs un 
Mareks Zaplavnijs. Savukārt pusau-
džu konkurencē veiksmīgākie bija 
vietējie puiši Vadims Solovjovs un 
Elvis Bināns. Beate Pore un Sandro 
Lauzis, Elvijs Bērziņš un Kristers 
Ļuļis ieguva 2. un 3. vietas. 
  Jaunizveidotajā laukumā tika spē-
lēts arī ielu basketbols, kur uzvarēja 
veclaicenieši Krišjānis  un Aigars 
Graudiņi (2. un 3. vietā Agris Puzu-
lis un Jānis Turkins, Elvijs Bērziņš 
un Kristers Ļuļis). 
  Vairāki sporta veidi bija domāti vī-

Veclaicenē atjauno sporta dienas tradīciju

riešu spēka un izturības pārbaudei – 
riepas velšanā veiklākie stiprinieki 
bija Gatis Dambis, Dmitrijs Volkovs 
un Austris Kaugars. Savukārt ūdens 
pudeļu turēšanā, fiziskajam spēkam 
pievienojot gribasspēku, uzva-
rēju trijniekā tika Gatis Dambis, 
Dmitrijs Volkovs, Jānis Dambis. 
Īsta pirkstu „krampja” pārbaude 
bija piecu savstarpēji nesavienotu 
ķieģeļu pacelšana un turēšana, 
kur pārliecinošāk startēja vidējā 
paaudze (2. un 3. vietā Zigurds 
Graudiņš un Jānis Dambis), tomēr  
1. vietu šajā uzdevumā  pamanījās 

iegūt Veclaicenes jaunietis Aigars 
Graudiņš.
  Demokrātiskākajā sporta veidā – 
šautriņu mešanā precīzākais bija 
Normunds Šuksts, labi veicās arī 
Esterei un Gatim Dambjiem.
  Vismazākie veclaicenieši aizrāvās 
ar krāsainu bumbiņu mešanu caur 
figūrām. Mazajiem bija arī iespēja 
izbaudīt zirdziņa mīksto muguru, 
jājot ar poniju. 
  Paldies visiem, kas materiāli un ar 
savu darbu atbalstīja sporta dienu 
Veclaicenē!

Izrādās, ka šautriņu mešanā var piedalīties arī divatā

Jaunizveidotajā laukumā tika spēlēts ielu basketbols. Uzvaras lauri šoreiz 
mājiniekiem - Krišjānim un Aigaram Graudiņiem

Foto no Veclaicenes pagasta pārvaldes albuma



10.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

03.10.2012.

Spēkā no 29.09.2012.
Saistošie noteikumi Nr.27/2012

apstiprināti ar Alūksnes novada domes
27.09.2012. lēmumu Nr.298

(protokols Nr.16,  5.p.)

Par nodokļa atbalsta 
pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma 
nodoklim

  Izdoti saskaņā ar likuma 
„Nodokļa atbalsta pasākuma 
likums” 4.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 
46.pantu

  1. Saistošie noteikumi nosaka, 
ka nodokļa atbalsta pasākums 
tiek piemērots nekustamā īpašu-
ma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par Alūksnes 
novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā esošajiem nekusta-
majiem īpašumiem.

  2. Nodokļa atbalsta pasākumu 
attiecībā uz nekustamā īpašuma 
nodokli un ar to saistītajiem mak-
sājumiem administrē Alūksnes 
novada pašvaldības finanšu noda-
ļas nodokļu administrators.

  3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
46.panta noteiktā kārtībā - nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, 
tiem jābūt brīvi pieejamiem paš-
valdības domes ēkā un pagasta 
pārvaldēs, un tie ir publicējami 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv

 
Paskaidrojuma raksts par sais-
tošo noteikumu „Par nodokļa 
atbalsta pasākuma piemēroša-

nu nekustamā īpašuma 
nodoklim” projektu

 
  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Likuma „Nodokļa atbalsta 
pasākuma likums” 2.panta pirmā 
daļa: „Likuma mērķis ir, īstenojot 
vienu reizi veicamu pasākumu, 
atvieglot nodokļu maksātājiem 
ekonomiskās krīzes rezultātā 
radušos nodokļu parāda slogu un 
palielināt budžeta ieņēmumus”. 
  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošie noteikumi nosaka, ka 
nodokļa atbalsta pasākums tiek 
piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par Alūksnes no-
vada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  Nekustamā īpašuma nodokļa 
pamatparāds pēc stāvokļa uz 
01.09.2011., kurš nav samaksāts 
līdz nodokļu atbalsta pasākuma 
uzsākšanas dienai 01.10.2012. ir  
Ls 187003,35.
  4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
  Prognozējamie nekustamā 
īpašuma nodokļa pamatparāda 
ieņēmumi sadalīsies turpmākajos 
piecos gados. 
  5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām
  Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada pašvaldības 
finanšu nodaļas nodokļu adminis-
trators.
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
  Nav notikušas.

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

  1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldība) administratīva-
jā teritorijā tiek klasificētas vidi degra-
dējošas, sagruvušas un cilvēku drošību 
apdraudošas būves, kuras apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 
procentu apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības. 
  2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
uzturēt un veidot vizuāli pievilcīgu un 
sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsar-
gā novada iedzīvotāju drošību, kā arī 
nosaka ēku un būvju īpašnieka, valdītā-
ja vai lietotāja pienākumu uzturēt ēkas 
un būves atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
  3. Šajos saistošajos noteikumos lieto-
tie termini: 
    3.1. sagruvusi būve – ēka vai būve, 
kas cietusi stihiskas nelaimes vai avāri-
jas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos 
u.c.),  vai kurai īpašnieka, valdītāja vai 
lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ 
ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās 
konstrukcijas un tā nav izmantojama 
un atjaunojama iepriekš paredzētajai 
funkcijai; 
    3.2. vidi degradējoša būve – ēka vai 
būve, kas atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem:  
      3.2.1.ēka vai būve, kas cietusi 
stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā 
(t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), ir atjau-
nojama iepriekš paredzētajai funkcijai, 
bet gada laikā nav atjaunota, 
      3.2.2. ēka vai  būve, kas īpašnie-
ka, valdītāja vai lietotāja darbības vai 
bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi savu 
sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē 
novada ainavu, 
      3.2.3. pamesta būvniecības stadijā 
ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļau-
ja) un tai nav veikta konservācija; 
    3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve 
– ēka vai būve, kas nav nodrošināta 
pret nepiederošu personu iekļūšanu un 
tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var 
nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi 
radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai 
un/vai veselībai, būve, kurai trūkst 
nosedzošu konstrukciju (būvbedre, 
tranšeja, pagrabs u.c.); 
    3.4. būvei piekritīga zeme: 
      3.4.1. pagastos - attiecīgās ēkas vai 
būves apbūves laukuma pieckārtīgs 
apmērs, 

      3.4.2. pilsētā – zeme, ko aizņem 
ēka (būve) proporcionāli no zemes 
īpašuma/lietojuma kopplatības. 

II  BŪVJU KLASIFICĒŠANA
  4. Pašvaldības izpilddirektors ar rīko-
jumu izveido darba grupu piecu locekļu 
sastāvā, kas apseko Alūksnes novada 
administratīvo teritoriju un sagatavo 
aktu par vidi degradējošām,  sagruvu-
šām un cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm. 
  5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju 
apsekošanai dabā un akta sagatavo-
šanai pašvaldības darba grupā iekļauj 
šādas pašvaldības amatpersonas un 
darbiniekus: 
    5.1. būvvaldes vadītāju - galveno 
arhitektu; 
    5.2. būvinspektoru; 
    5.3. būvinženieri; 
    5.4. nodokļu administratoru; 
    5.5. ainavu arhitektu. 
  6. Darba grupa nepieciešamības ga-
dījumā var pieaicināt citus speciālistus 
vai ekspertus. 
  7. Izveidotā darba grupa apseko 
Alūksnes novada administratīvo terito-
riju, veicot šādas darbības: 
    7.1. aktā fiksē vidi degradējošās,  
sagruvušās un cilvēku drošību apdrau-
došās būves; 
    7.2. veic šo būvju fotofiksāciju; 
    7.3. sagatavo atzinumu par fiksēto 
būvju klasificēšanu atbilstoši šo  
noteikumu 3.punktam pašvaldības 
būvvaldei.  
  8. Pašvaldības būvvalde viena mēneša 
laikā no darba grupas atzinuma sa-
ņemšanas sagatavo un izsūta atzinumā 
norādīto ēku un būvju īpašniekiem, 
valdītājiem vai lietotājiem, kuri pašval-
dībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāji par šīm ēkām un 
būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā 
norāda termiņu ēku un būvju sakārto-
šanai. 
  9. Pēc pašvaldības būvvaldes brī-
dinājuma saņemšanas ēkas un būves 
īpašniekam, valdītājam un lietotājam 
ir pienākums brīdinājumā noteiktajā 
termiņā sakārtot ēku un/vai būvi. 
  10. Darba grupa pēc būvvaldes 
brīdinājumā noteiktā termiņa veic 
atkārtotu ēkas un/vai būves pārbaudi 
un sagatavo pašvaldības būvvaldei 
ziņojumu par  būves stāvokli atkārtotas 
pārbaudes brīdī, sniedzot atzinumu par 
būves klasificēšanu atbilstoši atkārtotās 

pārbaudes rezultātiem. 
  11. Pašvaldības būvvalde pēc darba 
grupas ziņojuma saņemšanas pieņem 
lēmumu par būves klasificēšanu par 
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi. 

III  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NO-
DOKĻA LIKMES PIEMĒROŠANA

  12. Būvi, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša, pamatojoties 
uz šo noteikumu 11.punktā minēto 
pašvaldības būvvaldes lēmumu apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 
procentu apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc būves klasificēša-
nas attiecīgajā būvju kategorijā. 
  13. Maksāšanas paziņojumu par būvi, 
kas klasificēta kā vidi degradējoša, 
sagruvusi vai cilvēku drošību apdrau-
doša, pašvaldība nosūta nodokļa mak-
sātājam viena mēneša laikā no dienas, 
kad lēmums par būves klasificēšanu 
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrī-
dams vai ir beidzies termiņš augstākās 
iestādes izdotā administratīvā akta, ar 
kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, 
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts. 
  14. Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu par būvi likumā „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” noteiktajā 
kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc lēmuma stāšanās spēkā, par šajos 
saistošajos noteikumos minētā būves 
statusa atcelšanas. 

IV LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS 
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

  15. Pašvaldības būvvaldes lēmu-
mu par būves klasificēšanu par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt, 
iesniedzot sūdzību novada domei, bet 
novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā. 

V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

  16. Atbilstoši šiem saistošajiem 
noteikumiem klasificēto ēku un būvju 
nekustamā īpašuma nodokļa likme 
piemērojama, sākot ar 2013.taksācijas 
gadu. 
  17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 46.panta 
noteiktā kārtībā - nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi 
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un 
pagasta pārvaldēs, un tie ir publicējami 
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

 
Paskaidrojuma raksts saistošo notei-
kumu „Kārtība, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek vidi degradē-
jošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves” projektam
 
  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
  Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 4.punkts, 21.panta pirmās 
daļas 15. un 16.punkti, 43.panta pirmās 
daļas 5.punkts un 46.pants.
Likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 3.panta 1.4 daļa paredz pašvaldī-
bām tiesības līdz pirmstaksācijas gada 
1.oktobrim pieņemt saistošos noteiku-
mus par vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu būvju 
aplikšanu ar nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi 3procentu apmērā no būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi Nr.28/2012 
„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradējošas, sa-
gruvušas vai cilvēku drošību apdrau-
došas būves” nosaka kārtību, kādā ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas ēkas un būves.
  3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 
  Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek vidi degradē-
jošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves, var paredzēt, ka 
ir iespējama ietekme uz budžetu, kuru 
šobrīd nevar aprēķināt.
  4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
  Būvju īpašnieki/lietotāji kļūs motivē-
tāki īpašumu/lietojumu uzturēšanā.
  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
  Par saistošo noteikumu piemērošanu 
fiziskās un juridiskās personas var 
vērsties Alūksnes novada pašvaldības 
būvvaldē.
  6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 
  Nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.28/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.09.2012. lēmumu Nr.299
(protokols Nr.16,  6.p.)Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma 

nodokli apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo4 daļu

  Nodarbinātības valsts aģentūra ir 
partneris darba devējam un darba 
ņēmējam. Lai veicinātu bezdarba 
samazināšanu un nodarbinātības 
uzlabošanu valstī, Aģentūra sniedz 
iespēju ātri un efektīvi izplatīt 
informāciju par pieprasījumu pēc 
darbiniekiem konkrētai darba mek-
lētāju auditorijai.
  Darba devēja ieguvums no sa-
darbības ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru ir - bez maksas reģistrēt 
savas vakances un meklēt nepie-
ciešamos darbiniekus CV/vakanču 
datu bāzē, kas aptver visu Latviju.
  Brīvo darba vietu var reģistrēt 
aģentūras filiālē personīgi, telefo-
niski vai elektroniski CV/Vakanču 
portālā. Lai iegūtu informāciju par 
aģentūrā reģistrēto brīvo darba vietu 
aktualitāti, aģentūras filiāle ne retāk 

kā reizi divās nedēļās sazinās ar 
darba devējiem, par brīvās darba 
vietas aktualitāti. 
  Darba devējs var izvēlēties brīvās 
darba vietas publicēšanas veidu:
  • Atklātā brīvā darba vieta – darba 
devējs atļauj pretendentam tieši 
sazināties ar sevi un piekrīt brīvās 
darba vietas publiskošanai;
  • Daļēji slēgtā brīvā darba vieta – 
informāciju par darba vietu izvieto 
filiālē redzamā vietā, bet kontaktin-
formāciju nodod tikai piemērotiem 
pretendentiem;
  • Slēgtā vakance  - darba devējs 
saņem aģentūras palīdzību preten-
dentu atlasē, bet sludinājumu par 
brīvo darba vietu nepublisko.
  Nodarbinātības valsts aģentūras 
speciālisti veic darba devējam vaja-
dzīgo darbinieku atlasi no bezdarb-

nieku un darba meklētāju reģistra 
divējādi:
  • Izvēlās piemērotākos darbiniekus 
un nosūta uz pārrunām pie darba 
devēja; 
  • Organizē darba devēja un piemē-
rotāko pretendentu tikšanos.

  Lēmumu par pretendenta 
pieņemšanu darbā pieņem darba 
devējs.
  Darba devējam ir arī iespēja:
  • Ievietot brīvo darba vietu 
EURES datu bāzē. Šī informācija 
tiek izplatīta darba meklētājiem 
visās Eiropas Savienības, Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīs un 
Šveicē;
  • Izmantot EURES CV datu bāzi 
pretendentu atlasei un meklēšanai;
  • Saņemt EURES konsultanta tiešu 

atbalstu darbinieku piesaistei no ci-
tām Eiropas Savienības un  Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīm.
  Vakances publiskošanu var veikt 
NVA mājas lapas sadaļā CV/Va-
kanču portāls vai sūtot informāciju 
ar vakances aprakstu uz e-pastu: 
aluksne@nva.gov.lv  šajā gadījumā 
vakanci varēs apskatīt internetā, 
kā arī informācija par vakanci tiks 
izvietota filiālē un būs pieejama 
bezdarbniekiem.
  Sīkāka informācija pieejama:
  • www.nva.lv – darba devējiem - 
vakanču reģistrēšana un darbinieku 
atlase;
  • Alūksnes filiālē – sūtot e-pastu: 
aluksne@nva.gov.lv vai zvanot pa 
tālruni 64381014

Darba devēj, NVA aicina uz sadarbību!

Spēkā no 29.09.2012.
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Noderīga informācija www.aluksne.lv

Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
no 28. augusta līdz 

30. septembrim
 
Lai visu Tavu istabu
Mēnestiņš pieber
Pilnu ar sudrabu,
Pilnu ar zeltu. 
 

Alūksne
Sabīne Luguze
Roberta  Bumbiša   
 
Jaunlaicene
Endija  Mizuka  

Aizsaulē 
aizgājuši

 
no 28. augusta līdz 

30. septembrim
 
… Smagajā rudens vējā
Ziedi noliektās galvas klana…
Un nekad,
Un nekad,
Un vairs nebūs nekad-
Ne tev manas gājputna balss,
Mūžīgas steigas manas,
Ne man tavu darbā savilkto 
pirkstu
Gādīgās pieskaršanās…

(Lija Brīdaka)
 
 
 
 
 
 
 
Alūksne
Velta  Bindule   81 gads
Valentīna  Silerova   88 gadi
Artis  Dreimanis    27  gadi
Sergejs   Makovs   22 gadi
Viktors   Zujevs   67 gadi
Meta  Baltiņa   89 gadi
Zinaida  Medne   88 gadi
Ella  Bodogovska   74 gadi
Janīna  Niro   75 gadi
Rūdolfs  Čerbikovs   94 gadi

Anna
Lucija  Vimba   93 gadi

Alsviķi
Jānis  Širaks   62  gadi
Daina  Bindule     78 gadi
Valda  Tralmaka    81 gads

Jaunalūksne
Gints  Bukšs   38 gadi

Jaunlaicene
Viktors  Iļjins   53 gadi
Izolda  Krūmiņa    78 gadi

Veclaicene
Ilga  Sutance   65 gadi

 
Izsakām līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem

Dzīvnieku māja “Astēm un ūsām’’
Alūksnā, Ošu ielā 5. 

Kontakttelefoni: Modris Briedis 26523096
www.astesunusas.lv

www.twitter.com/Astes_un_usas

http://www.draugiem.lv/astesunusas/ 

Villijs

Pededzes suņu bara barvedis un 
līderis. Sirds dziļumos labsirdīgs, 
draudzīgs, mīlestību un siltumu 
alkstošs, vairāk kā pusmūžu nodzī-
vojis, daudz un dažādu negāciju un 
cietsirdību piedzīvojis suņu dzimtas 
mohikānis. Iespējams, ka pat ļoti 
ātri aprastu ar jauniem dzīves 
apstākļiem un būtu labs sargs un 
draugs kādā lauku sētā.

Dzīvnieki meklē jaunas mājas

Mīļus saimniekus meklē trīs mēnešus veci kaķēni.

Puma

Aktīva kaķenīte ar skaisti melnbaltu 
kažociņu un brūnām acīm.

Reigans

Gadu vecs Stafordšīras terjers. 
Suņuks iepriekšējiem saimniekiem 
tika konfiscēts par neatbilstošu 
izturēšanos pret šo šķirnes suni. 
Nākamajiem saimniekiem obligāta 
prasība - suņu skola! Čipēts un 
potēts. Draudzīgs pret cilvēkiem, 
ar citiem dzīvniekiem sadzīvo ne 
īpaši labi.

Sāra

Saimnieku mīlestības alkst vidēja 
auguma suņu meitene Sāra. Labda-
bīga un draudzīga, patīk cilvēku sa-
biedrība. Sāra nāk no lauku mājām 
netālu no Ates.

Mellene

Zaļacainā Mellenīte meklē savu 
īpašo cilvēku un siltas mājas.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra darbinieku apmeklētāju pieņemšanas 
oktobrī - decembrī  

 
 Lauku attīstības 

konsultants Diena/Datums Laiks Vieta 

Nikolajs 
IRTIŠEVS 
27843936 

 
 

Pirmdienās 
Trešdienās 

8.00 – 16.00 
8.00 – 12.00 Pededzes pagasta pārvaldē  

12. oktobris 
26.oktobris 
9.novembris 
23.novembris 
14.decembris 
28.decembris 

9.00-12.00 Mārkalnes pagasta 
pārvaldē 

9.oktobris 
23.oktobris 

13.novembris 
27.novembris 
11.decembris 

9.00-12.00 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde 

Vaira VĒRSE 
26588968 

Pirmdienās 
 Trešdienās 9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde 

Otrdienās 
Piektdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde 

4.oktobris 
18.oktobris 
1.novembris 
22.novembris 
6.decembris 
20.decembris 

9.00 – 12.00 Kalncempju pagasta 
pārvalde 

Ieva 
PEPERNIECE 

26115069 

10.oktobris 
24.oktobris 

14.novembris 
28.novembris 
12.decembris 

9.00- 12.00 Ziemera pagasta pārvalde 

4.oktobris 
18.oktobris 
1.novembris 
22.novembris 
6.decembris 
20.decembris 

9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde 

3.oktobris 
17. oktobris 
7.novembris 
21.novembris 
5.decembris 

19.decembris 

9.00-12.00 Veclaicenes pagasta 
pārvalde 

Viola 
KAPARŠMITE 

29166807 vai 
Sarmīte SVILĀNE 

26384907 

8.oktobris 
12.novembris 
10.decembris 

12.00-15.00 Liepnas pagasta pārvalde 

22.oktobris 
30.oktobris 
2.novembris 
26.novembris 

9.00-12.00 Mālupes pagasta pārvalde 

10.oktobris 
14.novembris 
12.decembris 

9.00-12.00 Malienas pagasta pārvalde 

16.oktobris 
20.novembris 
18.decembris 

9.00-11.40 Annas pagasta pārvalde 

16.oktobris 
20.novembris 
18.decembris 

12.00-15.00 Jaunannas pagasta pārvalde 

15.oktobris 
22.novembris 
17.decembris 

9.00-12.00 Zeltiņu pagasta pārvalde 

 
 

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu apmeklētāju pieņemšanas 
oktobrī – decembrī 

 
 

Teritorijas attīstības 
speciālists Diena/Datums Laiks Vieta 

Violeta KĻAVIŅA 
20232692 

pirmdienās 
 otrdienās 
trešdienās 

9.00 – 12.00 Malienas pagasta pārvaldē 

ceturtdienās  
piektdienās 9.00 – 12.00 Jaunalūksnes pagasta 

pārvaldē 

Ārija RONE 
28351792 

pirmdienās 
ceturtdienās 

8.00-13.00 
8.00-16.00 Zeltiņu pagasta pārvalde 

otrdienās 
piektdienās 

9.00-12.00 
9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde 

trešdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde 

Daiga VĪTOLA 
20236801 

otrdienās, trešdienās, 
piektdienās 9.00 – 12.00 Pededzes pagasta pārvaldē 

pirmdienās, 
ceturtdienās 9.00 – 12.00 Mārkalnes pagasta 

pārvaldē 

Vija ZAĶE 
22042791 

pirmdienās  8.30 – 15.00 Annas pagasta pārvaldē 

otrdienās  8.00 – 15.00 Jaunannas pagasta pārvaldē 

ceturtdienās 9.00 – 11.00 Kalncempju pagasta 
pārvaldē 

Iveta VEĻĶERE 
20239937 

trešdienās, 
ceturtdienās 

13.00-16.30 
9.00-12.00 Ziemera pagasta pārvaldē 

trešdienās 9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldē 

otrdienās 9.00-12.00 Veclaicenes pagasta 
pārvaldē 

Laima KAŅEPE 
20237325 

otrdienās, 
piektdienās 9.00-12.00 Mālupes pagasta  pārvaldē 

          pirmdienās, 
          trešdienās, 

piektdienās 

9.00-12.00 
13.00-15.00  
9.00-12.00 

Liepnas pagasta pārvaldē 

 
 



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
03.10.2012.

Sporta pasākumi
13. oktobrī 11.00 Alūksnes novada 
čempionāts pauerliftingā (ceļu 
pārvaldes zālē).
20. oktobrī 10.30 Alūksnes Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas angārā J. 
Baltauša atceres turnīrs galda tenisā.

Alūksnē
6. oktobrī 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā deju kopas „Jukums” 
20 darbības gadiem veltīts deju  
koncerts „Pierobežu raksti”. Pieda-
lās: „Jukums” (Alūksne, Vidzeme), 
„Zavaļinka” (Pleskava, Krievija), 
„Kannel” (Veri, Igaunija), „Dziga” 
(Rēzekne, Latgale). Ieeja: Ls 1.
6. oktobrī 18.00 Alūksnes Lielajos 
un Mazajos kapos svecīšu vakars.
10. oktobrī 13.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā Daugavpils teātra 
izrāde bērniem „Pauks un Šmauks”. 
Ieeja: Ls 1,50.
10. oktobrī 19.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā Daugavpils 
teātra izrāde „Līnis murdā”. Biļešu 
iepriekšpārdošana „Biļešu paradī-
zes” un Tautas nama kasē. Ls 3, Ls 
4, Ls 5.
17. oktobrī 19.00 Alūksnes pil-
sētas Tautas namā Domino teātra 
izrāde „Trakās šķēres”. Lomās: 
Gints Grāvelis, Santa Didžus, 
Jānis Jarāns, Laila Kirmuška, Jānis 
Kirmuška, Artūrs Putniņš, Jūlija 
Ļjaha, Ineta Radčenko. Ieeja: Ls 5, 
Ls 6, Ls 8. Biļešu iepriekšpārdošana 
„Biļešu paradīzes” un Tautas nama 
kasē.
28. oktobrī 15.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā Baltinavas 
dramatiskā kolektīva „Palādas” iz-
rāde „Ontans i Anne” 3. daļa. Ieeja: 
Ls 1,50.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 28. oktobrim „Visādas 
bildītes” mākslinieces Gundegas 
Muzikantes darbu izstāde. 
Mākslinieces Ilzes Dilānes darbu 
izstāde „Krāsas papīrā”.
„Tiem, kam pāri 100...” - gleznotāju 
– novadnieku izstāde (A. Grībners, 
J. Krastiņš, J. Ķikuts).
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” izstāde „Satiec savu 
meistaru!” (iespējams iegādāties 
amatniecības izstrādājumus).
„Ēvelē, ēvelē, dēls...” IV izstāde no 
cikla „Alūksnes amatnieki 20. gs. 
sākumā”. 
„Krustpunktā”.
„Marienburgas noslēpumi”.
„Senču istaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas
„Stāsts par Leo Kokli”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 31.10. „Viņus visus radīja 
Dievs” (4. oktobris – Starptautis-
kā dzīvnieku aizsardzības diena; 
abonementā)
01. – 31.10. „Oktobra krāsu palete” 
(rudens mākslinieku acīm; abone-
mentā)
01. – 31.10. 5. oktobris – pasaules 
Skolotāju diena (lasītavā)
01. – 31.10. Grāmatu ilustratoram 
- dzejniekam Albertam Kronenber-
gam – jubileja (bērnu literatūras 
nodaļā)
01. – 31.10. Sigitas Jakobsones 
gleznu izstāde „Daba un ziedi” (bēr-
nu literatūras nodaļā)

17.10. Superīgas grāmatas, kas 
piemērotas dienai bez datora (bērnu 
literatūras nodaļā)

Pasākumi:
17. oktobrī tikšanās ar mākslinieci 
Sigitu Jakobsoni (bērnu literatūras 
nodaļā)
18. oktobrī 17.00 „Dialogs uz tau-
reņspārna” - tikšanās ar dzejniekiem 
A. Skrjabi,  G. Tarvidu un 
mūziķi K. Vēveru
29. oktobrī Jauno grāmatu diena 
abonementā

Alsviķu pagastā
10. oktobrī 9.30 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
viesošanās Alūksnes novada vidus-
skolā – interaktīvās tāfeles iepazī-
šana, radošā darbnīca ar skolotāju 
Daci Alksni.
10., 11. un 16. oktobrī 18.00 
Alsviķu kultūras namā projekta 
„Radošo prasmju klubiņš „Savam 
un citu priekam”” nodarbības „Pēr-
les, brošas, piespraudes” (vadītāja 
Aiga Mūrniece).
15. oktobrī 16.00 Alsviķu kultū-
ras namā Rīgas leļļu teātra „Divi” 
izrāde bērniem „Latviešu tautas 
pasakas”. Ieeja: Ls 0,75.
23., 24. oktobrī 18.00 Alsviķu 
kultūras namā projekta „Radošo 
prasmju klubiņš „Savam un citu 
priekam”” nodarbības „Netradi-
cionālo atklātnīšu izgatavošana” 
(vadītāja Anita Vēliņa).
26. oktobrī 14.00 Alsviķu kultū-
ras namā kaimiņpagastu senioru 
draudzības pēcpusdiena „Rudenīgās 
noskaņas...”.
27. oktobrī 18.00 Alsviķu kultū-
ras namā disenīte bērniem ar DJ 
CHERRY. Ieeja: Ls 0,50.
3. novembrī 17.00 Alsviķu kul-
tūras namā viesojas Jaunannas 
dramatiskais kolektīvs ar izrādi 
A. Banka „Meitiņa”. Ieeja: Ls 1, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam Ls 
0,50.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekiem Eduardam 
Veidenbaumam – 145, bērnu 
grāmatu ilustratoram, dzejniekam 
Albertam Kronenbergam – 125, 
Andrejam Eglītim – 100, rakstnie-
kiem Ingai Ābelei – 40, Maiklam 
Kraitonam – 70, Akselam Muntem 
– 155, tematiskā izstāde: „Pasaules 
dzīvnieku aizsardzības diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei E. Miķelsonai 
– 105, rakstniecei I. Ābelei - 40, 
rakstniekam A. Gobam – 80, dzej-
niekam A. Eglītim – 100, „Apceļo-
sim Eiropas Savienību!”, „Skolotāju 
diena”.

Annas pagastā
6. oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos 
svecīšu vakars.
19. oktobrī 10.00 Annas bibliotē-
kā pasākums „Rudenīgā noskaņoju-
mā sarunas par astroloģiju un … ne 
tikai…”.
Annas bibliotēkā  izstādes: 
„Sveicam novadniekus jubilārus” 
- dzejnieku Pēteri Ķikutu – 105 un 
gleznotāju, keramiķi Elzu Alsbergu 
– 100, „Kļavu lapām kad krāso-
jies rudens” – idejas noskaņojuma 
radīšanai mājoklī, „Kā uzvilkts 
pulkstenis - tāds mūžs Tev Laimas 
likts” – sveiciens Skolotāju dienā.

Ilzenes pagastā
7. oktobrī Ilzenē nūjošanas 
pārgājiens uz līvu piemiņas vietu 
Mežslokās, 19.00 svecīšu iedegšana 
pasākumā „Uz akmeņa guni kūru”.

19. oktobrī 19.00 Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” Ilzenes saimnieku 
un saimnieču godināšana pasākumā 
„Jumīts nāca sētiņā”.
No 27. oktobra Ilzenes SKIM 
centra „Dailes” sporta zālē Ilzenes 
rudens balva volejbolā.
Ilzenes SKIM centrā „Dailes” 
Annas Murašovas gleznu izstāde.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Dzejniece laikmeta viļņoju-
mā” (V. Strēlertei - 100), „Dvēsele, 
Tu avots svēts, skani zaļos gaismas 
grodos” (A. Eglītim - 100).

Jaunalūksnes pagastā
No 9. līdz 18. oktobrim Bejas 
novadpētniecības centrā rakstnie-
cības un mūzikas muzeja ceļojošā 
izstāde „Zeme un mīlestība”.
13. oktobrī 13.00 Kolberģa tautas 
namā senioru dienas svētki „Gail 
rudens atvadoties bērzu zeltā” 
- koncertā un ballē spēlē grupa 
„Andrejs un draugi” no Cēsīm.
16. oktobrī 17.00 Kolberģa tautas 
namā Leļļu teātra izrāde „Latviešu 
tautas pasaciņas”.
17. oktobrī 15.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība seno 
amatu darbnīcā „Tamborētas pērļu 
krelles”,  dalības maksa Ls 2.
Bejas novadpētniecības centrā: 
pastāvīgās ekspozīcijas „Be-
jas skolas darbība 19. - 21. gs., 
Jaunalūksnes pagasta saimnieciskā 
un kultūras dzīve 19. gs. beigās 
un 20. gs.; seno amatu darbnīca ar 
iespēju mācīties vērpt, šķeterēt, tīt, 
aust; pasākumi, izstādes: mācību 
grāmatu izstāde „Mācību grāma-
ta - atslēga uz zināšanām”, muzeja 
stundas skolēniem un pirmsskolas 
vecuma bērniem „No graudiņa līdz 
maizītei”.

Jaunannas pagastā
9. oktobrī 10.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē senioru ikmēne-
ša tikšanās.
12. oktobrī 17.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē atsāk 
nodarbības Mākslas studija.
13. oktobrī 20.00 Jaunannas 
tautas namā atpūtas vakars pie 
galdiņiem „Mājās neviena nav, visi 
lustē Jaunannā”. Par jautrību gādās 
Līga Stebere un grupa „Pagrabs” 
no Valmieras. Galdiņu rezervācija 
līdz 12. oktobrim pie tautas nama 
vadītājas pa tālruni 28366016. Ieeja: 
Ls 2. 
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
“Kā gulbji balti padebeši iet...” 
(Eduardam Veidenbaumam 145), 
“Mazais ganiņš” (Albertam Kronen-
bergam 125)

Jaunlaicenes pagastā
13. oktobrī 12.00 Jaunlaicenē 
aktīvās atpūtas pasākums „Vasaras 
vedumu rudens dos!” (pulcēšanās 
pie Jaunlaicenes estrādes).
27. oktobrī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas 16. nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”, izstāde „Novēlējums”, 
nodarbības: „kad muižā zvani ska-
nēja”, „divu zaķu ķeršana”, „vāveru 
tīšana”, „cāļu sargāšana”, „pastalu 
darināšana”, „dārgumu meklēšana”, 
„malēniešu vārdu spēle”, „galda 
spēle „no muižas uz baznīcu”; 
pastaigas stāstnieka pavadībā pa 
muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa 
stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca 
un draudzes skolas vieta.
 

Kalncempju pagastā
6. oktobrī 13.00 Kalncempju 
pagasta pārvaldes zālē pasākums 
„Rudens veltes dārzā un pagrabā”. 
Aicināti visi līdzdarboties, atnesot 
no sava dārza kādu ziedu (līdzi 
jāņem vāze), interesantu augli vai 
dārzeni. Runāsim par puķu stādīša-
nu rudenī un sagatavošanu ziemas 
periodam. Dalīsimies pieredzē par 
konservēšanu, tādēļ lūgums līdzi 
nest interesantākās receptes. Ja ir 
vēlme, var nest degustācijai kādu 
konservējumu. Līdzi „groziņš” un 
labs noskaņojums. 
13. oktobrī 11.00 Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
sadarbībā ar Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja biedrību  
„Otte” darbu sāk radošā studija „Ot-
tiņa”. Apgūsim dažādas amatniecī-
bas un mākslas prasmes, veidosim 
animācijas filmas. Sīkāka informā-
cija, zvanot pa tālruni 26563597 vai 
e - pastā: administracija@atesmu-
zejs.lv. Pedagogi: Rudīte Liepiņa un  
Dace Rudzīte. Aicināti visu vecumu 
dalībnieki, jo katram padomāts 
darbiņš pēc interesēm un spējām. 
Dalības maksa Ls 2, vienas ģimenes 
dalībniekiem atlaides.
27. oktobrī pulksten 12.00 Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā sestdienas sarunas 
„Iepazīsti sevi caur tradīcijām” - 
Veļu laiks.

Liepnas pagastā
14. oktobrī 16.30 Saidu kapos 
svecīšu vakars.

Malienas pagastā
12. oktobrī 22.00 Malienas tautas 
namā balle dažādām paaudzēm. 
Spēlē grupa „R.P.M.”, starpbrīžos 
DJ Freons. Ieeja: līdz 23.00 – Ls 
1,50, pēc 23.00 – Ls 2. Galdiņu 
var rezervēt, zvanot pa tālruni 
26241461.
17. oktobrī 11.00 Malienas tautas 
namā Rīgas leļļu teātra izrāde 
„Latviešu tautas pasakas”. Ieeja: 
bērniem līdz 12 gadu vecumam Ls 
0,70, pieaugušajiem Ls 1.
27. oktobrī 20.00 Malienas tautas 
namā Malienas, Jaunannas, Annas 
pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
sezonas atklāšanas pasākums, balle.

Mālupes pagastā
No 1. līdz 31. oktobrim Mālupes 
bibliotēkā Sigitas Jakobsones 
gleznu izstāde.
6. oktobrī no 10.00 līdz 13.00 pie 
Mālupes Saieta nama Lielā Tirgus 
diena.
6. oktobrī 22.00 Mālupes Saieta 
namā balle.
24. oktobrī Mālupes bibliotē-
kā pasākums kopā ar Mālupes 
pirmsskolas grupiņas audzēkņiem  
„Grāmatiņu māja – bibliotēka”.
26. oktobrī Mišķu karjerā Jaun-
sargu un skolēnu sporta spēles.
28. oktobrī 18.00 Mālupes Saieta 
namā Baltinavas dramatiskā ko-
lektīva izrādes „Ontans i Anne” 4. 
daļa.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Eduardam 
Veidenbaumam – 145, dzejniekam, 
publicistam Andrejam Eglītim – 
100.

Mārkalnes pagastā
13. oktobrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā „Modini miesu, un 
prāts dziedās!”. Tikšanās ar veselīga 
dzīvesveida popularizētāju Inesi 
Ziņģīti. Programmā: lekcija ar de-
monstrējumiem, izsmeļošas atbildes 

uz apmeklētāju jautājumiem.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Dzejniekam 
Eduardam Veidenbaumam - 145”, 
„Rakstniecei Ingai Ābelei - 40”.

Pededzes pagastā
6. oktobrī 21.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka. Ieeja: Ls 1, pēc 
23.00 – Ls 1,50. 
13. oktobrī 21.00 Pededzes tautas 
namā Skolotāju dienai veltīts 
pasākums ,,Būt skolotājam ir kas 
īpašs...”.
27. oktobrī 21.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka. Ieeja: Ls  1, pēc 
23.00 - Ls 1,50.

Veclaicenes pagastā
12. oktobrī 19.00 Veclaicenes tau-
tas namā trīspagastu (Jaunlaicene, 
Veclaicene, Ziemeris)  teātra vakarā 
„Kas jauns kaimiņu sētā?” sev un 
citiem par prieku kolektīvi: izspēlēs 
skeču, dažādā veidā, jautrā stilā pa-
vēstīta par ražas novākšanas aktua-
litātēm (skečs, humori, anekdotes, 
dziesma, stāsts u.c.), izspēlēs tautas 
dziesmu pēc pašu izvēles mēmajā 
formā un pievienojot tekstu.
12. oktobrī 22.30 Veclaicenes 
tautas namā diskotēka kopā ar DJ 
Ga Ga Dance un Cherry, DJ VIKX, 
DJ Migla.

Zeltiņu pagastā
27. oktobrī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā tradicionālais senioru saiets 
Kalncempju, Ilzenes, Zeltiņu, Lejas-
ciema senioriem. Uz koncertprog-
rammu 13.00 aicinām visus pagasta 
iedzīvotājus un viesus, uzstāsies 
lustīgākie Latgales muzikanti - LNT 
šova dziedošās ģimenes dalībnieki 
Igauņu ģimene, Lejasciema senioru 
ansamblis „Satekas” un Zeltiņu 
retro grupa „Lauku suvenīrs”. Pasā-
kuma saviesīgā daļa senioriem būs 
pie galdiņiem, tādēļ aicinām sarūpēt 
„groziņus”. Par dalību pasākumā 
lūgums paziņot līdz 23. oktobrim, 
zvanot pa tālruni 29492284 vai per-
sonīgi Zeltiņu tautas nama vadītājai 
Gunitai. Ieeja uz koncertu: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Ceļā uz sevi”, „Arī grāma-
tas ir zāles”, „Rudens aicinājums”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes „Šādi raksti, 
tādi raksti - visi manā pūriņā”, „Kā 
taurenim lidot - nozīmē dzīvot”, 
„Zeltiņi – 2011”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi.

Ziemera pagastā
No 5. līdz 14. oktobrim Māriņkal-
na bibliotēkā Skolotāju dienai vel-
tīta izstāde „Ik skolotājs ir burvis, 
jo sirdī iedegt prot/ To ceļa zvaigzni 
dzīvei, kas gaismu nerimst dot”.
11. oktobrī 12.00 Māriņkalna tau-
tas namā pensionāru pēcpusdiena.
16. oktobrī Māriņkalna bibliotēkā 
Jaunu grāmatu apskats.
19. oktobrī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā piektdienas vakara 
pasākums „Pie tējas tases”.
24. oktobrī Māriņkalna bibliotēkā 
bibliotekārā stunda 1. – 2. klasei 
„Roko un Riko ne - darbi rudenī”.
27. oktobrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums „Stāsti par 
radošajiem malēniešiem”.
27. oktobrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle, spēlē grupa 
„Titāniks” (Rīga). Ieeja: Ls 2.




