
Kā pastkartē senā 
Pāri sniegotiem kokiem 
Uz mijkrēšļa samta 
Spīd pilnmēness, 
Un zvaigznes ar ābelēm 
Sadodas rokās 
Un pasauli debesu 
klusumā nes. 
Kā pastkartē senā 
Viz mirdzošā rotā 
Gan smildziņa sīka, 
Gan čiekurots zars, 
Ak, Ziemassvētki, 
Jūs tāpēc mums doti, 
Uz labo lai mainītos 
Cilvēka gars. 
          (K. Apškrūma)

Gaišus, mīļus Ziemassvētkus un darbī-
gu Jauno 2014. gadu visiem  Mālupes 
un Liepnas  pagasta iedzīvotājiem, 
kolēģiem, uzņēmējiem  un sadarbības 
partneriem!
 

Mālupes un Liepnas pagastu
pārvalžu vadītāja Iveta Priede

Es neticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem, kas zemi

tīru un mirdzošu padarīt nāk,
Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam,

kuram dvēselē jāienāk.
Ticu tumšzaļās egles dzīvībai,

Egles saknēs dūc mūžības svētītais
dievnama zvans,

Baltā Saulgriežu naktī
par tevi aizlūdzu, Tēvzeme,

Tavām sāpēm un priekam
manā dvēselē jāizskan.

                           (S. Kaldupe) 

Gaišas līksmes, mīlestības un cerību 
piepildītu Ziemassvētku noskaņu katrā 
mājā, katrā ģimenē, katrā kolektīvā!
Veselību un  spēku  ieceru piepildīju-
mam, draudzīgu kopību un atbalstu 
2014. gadā ! Lai miers, drošība un 
laime ir tās vērtības, kas pieejamas 
ikvienam!

Mārkalnes pagasta pārvaldeTo domu, kas tāla šķitusi,
tagad šķetiniet vaļā;
to nastu, kas likusies smaga,
tagad lieciet sev rokās,
jo tikai šajās dienās,
sagaidot Ziemassvētkus
un noticot zvaigžņotam brīnumam,
mēs visvairāk noticam paši sev.
Tās ir domas un darbi,
kas svētku baltajā zaļumā
vienu pēc otras
spožas svecītes liek…
         (M. Svīķe)

Lai gaišs svētku gaidīšanas laiks!
Lai Jaunais gads bagāts ar labām domām, 
darbīgām dienām, saticību un mīlestību!

Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu 
pārvalžu vārdā,

vadītāja Vēsma Čugunova

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi, ko 
cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...  
         (M. Svīķe)

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko 
visvairāk vēlaties, bet Jaunajā gadā lai 
spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno 2014. gadu visiem Jaunlaice-
nes, Veclaicenes un Ziemera pagasta 
iedzīvotājiem, kolēģiem, uzņēmējiem un 
sadarbības partneriem!

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera
 pagastu pārvalžu vadītāja

Iveta Vārtukapteine

Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli plaukstu Tev uz pleca liek, –

Tas Klusās nakts un Ziemassvētku maigums,
Tas sengaidītais mīlestības prieks,

Kas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,

Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmā vēsts!

         (K. Apškrūma)

Lai Ziemassvētki atklāj labāko katrā no 
mums un visu labo, kas mūsos kopā!

novēl Pededzes pagasta pārvaldes  kolektīvs

Šai brīnumstundā
Caur balto pārslu deju
Mēs cits pie cita domās ciemos ejam
Un roku sniedzam -
Laimei, priekam, veselībai,
Mīlestībai, labestībai!
 
Gaišus, svētīgus Ziemassvētkus! Lai 
Jaunais gads paver durvis pārvērtību 
pilnām idejām un īpašiem, patīkamiem 
pārsteigumiem.
 

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to svece dara...
         (S. Vasiļevska)

Lai Ziemassvētku miers, gaisma un 
mīlestība mājo ikvienam sirdī, katrā 
ģimenē un dod spēku ikdienas gaitās 
arī Jaunajā gadā!

Malienas pagasta pārvaldes darbinieki

Par katru mums un visiem kopā,
Mazs eņģelītis klusi lūdz.
Lai gaisma sirdīs, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs.
Sniedz roku tam, kurš slēpjas ēnā,
Kurš nedrošības, sāpju mākts,
Un slīd pār visu pārslas lēnām,
No debesīm balts mirdzums nāk.
         (A. Celma)

Gaidot Ziemassvētkus lai ikvienam 
gaišas domas un ieceres - kā sveces 
liesmiņas, lai miers uz pasaules un 
cilvēkiem - labs prāts. 
Lai Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta 
iedzīvotājiem, iestāžu darbiniekiem, 
uzņēmējiem, uzticamajiem sadarbības 
partneriem patiesi priecīgi, mīlestī-
bas un saticības pilni Ziemassvētki, 
laba veselība, veiksme un radošs gars 
Jaunajā gadā! 

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu
vadītāja Ingrīda Sniedze

Foto: Zane Apsīte, fotogrāfi ju konkursa „Mans Alūksnes novads” laureāte

Mīļie Alūksnes novada iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki,  sadarbības partneri!

Ziemassvētku stāsts cilvēkiem apliecina trīs svarīgākas lietas - ticību, cerību un mīlestību.
Lai jūsu ģimenēs tās mājo svētkos un ikdienā, stiprinot, iedvesmojot un atbalstot!

Paldies jums ikvienam, kas esat savas labās domas un darbus veltījuši
mūsu novada attīstībai!

Lai Ziemassvētku gaisma, cerība un mīlestība ienāk Jūsu sirdī un nākamgad pavada ik dienu!

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu vēl
Alūksnes novada pašvaldība!

Mīļie Alūksnes novada iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki,  sadarbības partneri!

Ziemassvētku stāsts cilvēkiem apliecina trīs svarīgākas lietas - ticību, cerību un mīlestību.
Lai jūsu ģimenēs tās mājo svētkos un ikdienā, stiprinot, iedvesmojot un atbalstot!

Paldies jums ikvienam, kas esat savas labās domas un darbus veltījuši
mūsu novada attīstībai!

Lai Ziemassvētku gaisma, cerība un mīlestība ienāk Jūsu sirdī un nākamgad pavada ik dienu!

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu vēl
Alūksnes novada pašvaldība!

Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku.
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.

Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām mīlestībai,

Ziemassvētki mums gaismu
Egļu biķeros krāj.

                          (K.Apškrūma)
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Un zvaigznes ar ābelēm 

Jūs tāpēc mums doti, 

Sniedz roku tam, kurš slēpjas ēnā,
Kurš nedrošības, sāpju mākts,

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,

nest gaismu, kā to svece dara...

tagad šķetiniet vaļā;
to nastu, kas likusies smaga,
tagad lieciet sev rokās,
jo tikai šajās dienās,

partneriem patiesi priecīgi, mīlestī-
bas un saticības pilni Ziemassvētki, 
laba veselība, veiksme un radošs gars 

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu
vadītāja Ingrīda Sniedze

Es neticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem, kas zemi

tīru un mirdzošu padarīt nāk,
Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam,

kuram dvēselē jāienāk.

Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu 
pārvalžu vārdā,

vadītāja Vēsma Čugunova

Egles saknēs dūc mūžības svētītais

                           (S. Kaldupe) 

Jo ceļš atvērts gaišākām domām...  

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko 
visvairāk vēlaties, bet Jaunajā gadā lai 
spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam,

Tas Klusās nakts un Ziemassvētku maigums,

         (K. Apškrūma)Gaišus, svētīgus Ziemassvētkus! Lai 
Jaunais gads paver durvis pārvērtību 

Lai miers un klusums apskauj mūs.
Sniedz roku tam, kurš slēpjas ēnā,

un noticot zvaigžņotam brīnumam,
mēs visvairāk noticam paši sev.
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Izsoles
 
  Alūksnes novada pašvaldī-
ba 08.01.2014. rīko cirsmas 
Pleskavas ielā 4, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Nosacītā cena – Ls2809,00/
EUR3997,00. Nodrošinājums 
– Ls281,00 (EUR400,00), kas 
ieskaitāms pašvaldības budžeta 
kontā līdz 27.12.2013. Sa-
maksa 100% latos jāveic līdz 
15.01.2014. Pieteikumu reģistrā-
cija katru darba dienu Dārza ielā 
11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
27.12.2013. plkst. 16.00.
  
  Alūksnes novada pašvaldība 
08.01.2014. rīko cirsmas „Med-
ņukalni”, Zeltiņu pagastā, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 25667781. Nosacītā cena 
– Ls13254,00/EUR18859,00. 
Nodrošinājums – Ls1325,00 
(EUR2979,00), kas ieskaitāms 
pašvaldības budžeta kontā līdz 
27.12.2013. Samaksa 100% latos 
jāveic līdz 15.01.2014. Pieteiku-
mu reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
-16.00, līdz 27.12.2013. plkst. 
16.00.

Janvārī Alūksnes pilsē-
tas pensionāru biedrības 
„Sudrabs” telpās Brūža 

ielā 1, Alūksnē, 
trešdienās pulksten 10 

tiekamies:

8. janvārī – ar Sanitu Bērziņu, 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktori.
15. janvārī – ar Alūksnes nova-
da pašvaldības  izpilddirektori 
Janīnu Čugunovu.
22. janvārī – ar Sociālā dienesta 
vadītāju Regīnu Kalniņu vai 
Lolitu Krūmiņu.
29. janvārī – ar Alūksnes slim-
nīcas vadītāju  Marutu Kauliņu.

 Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītāja 

 Jaunlaicenes muižas muzejā 
noslēdzies projekts „Alūksnes 
novada pašvaldības pārziņā esošo 
muzeju izpētes rezultātu pieeja-
mības nodrošināšana ekspozīcijās 
un izglītojošās programmās”.  Fi-
nansējumu - 2800 latus saņēmām 
no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

 Projekta ietvaros izveidojām 
jaunu pamatekspozīciju „Malēnieši 
Opekalna draudzē” (fragments no 
ekspozīcijas attēlā). Stāsti par Ope-
kalna baznīcas celšanu, Ziemeļu 
kara laiku, draudzes dibināšanu, 
robežām un mācītājmuižu aizvedīs 
mūs 300 gadu senā pagātnē.  Ap-

meklētāji iepazīsies ar mācītājiem, 
draudzes nemieriem 19. gadsimta 
nogalē, iegūs informāciju par pub-
liskajiem sodiem, kurus izpildīja pie 
baznīcām, varēs nedaudz ieskatīties 
mūspuses aizvēsturē, un padomāt 
par to, kas mēs esam. Ekspozīci-
ju varēs apskatīt apmēram sešus 
mēnešus līdz remontdarbu uzsāk-
šanai rietumu spārnā.  Pēc remonta 
pamatekspozīcija tiks atjaunota.   
 Paldies Valsts Kultūrkapitāla fon-
dam par atbalstu!

Jaunlaicenes muižas muzejā jauna ekspozīcija par malēniešiem

Jaunlaicenes muižas muzeja uzlabotā pamatekspozīcija par malēniešiem atklāj 
daudz interesanta par Opekalna draudzes ļaudīm

Sandras Jankovskas foto

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  6. decembrī Alūksnes novadu 
darba vizītē apmeklēja Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis.

  Vizītes laikā Ministru prezidents 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā tikās ar vecāko klašu 
skolēniem un runāja par eiro ievie-
šanu. Alūksnes novada pašvaldībā 
V. Dombrovskis tikās ar domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli un 
priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru 
Adleru, kuri premjeram uzdeva 
tādus pašvaldībai aktuālus jautā-
jumus kā finansējuma sadalījums 
pašvaldībām, autoceļu atjaunošana, 
īpaši skarot valsts autoceļa  Alūksne 
– Liepna stāvokli. 
  Vēlāk Ministru prezidents apmek-
lēja Nacionālo bruņoto spēku Kāj-
nieku skolu, kur tikās ar komandieri 
pulkvežleitnantu Rinaldu Bulu, ie-
pazinās ar karavīru dienesta ikdienu, 
apskatīja kazarmas, medicīnas bloku 
un sporta zāli.
  Malienas tautas namā Ministru 
prezidents ar apkārtnes lielākajiem 
lauksaimniekiem un zemniekiem 
diskutēja par lauku uzņēmējdarbībai 
svarīgiem jautājumiem. V. Dom-
brovskis norādīja, ka nākamajā plā-
nošanas periodā Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējums galve-
nokārt tiks virzīts uz ekonomisko 
attīstību veicinošām aktivitātēm un 
esošās infrastruktūras atjaunošanu, 
ne jaunas radīšanu.
  Viņš uzsvēra, ka no Eiropas 
Komisijas puses Latvija saņem 
aizrādījumus neveidot īpašas prog-
rammas atsevišķiem reģioniem, bet 
finansējuma sadali balstīt uz novadu 
ekonomiskās attīstības rādītājiem. 
Premjers apstiprināja, ka iepriekš 
izskanējušās īpašās pierobežas prog-
rammas nebūs, savukārt Latgales 
reģionam paredzētajā Alūksnes 
novads nevar iekļauties ģeogrā-

Alūksnes novadu apmeklēja 
premjers Valdis Dombrovskis

jomiem pieaugt, savukārt mazajām 
saimniecībām nākotni viņš saskata 
kooperācijā.
  Tāpat sarunas gaitā izskanēja jau-
tājums par to, vai nav plānots mainīt 
iepirkumu procedūras nosacījumu, 
ka jāizvēlas zemākās cenas piedā-
vājums. Premjers paskaidroja, ka to, 
kādam jābūt Iepirkumu likumam, 
nosaka Eiropas direktīvas, taču Zoli-
tūdes traģēdijas sakarā uzdots vērtēt 
iespējas, kā aiziet no zemākās cenas 
piedāvājuma.
  Apkaimes zemnieki premjeram 
sūdzējās, ka grūti atrast labus strād-
niekus, bet, kad strādnieks atrasts, 
tas vai nu negrib vai nevar strādāt 
oficiāli kādu iemeslu dēļ. Premjers 
atzina, ka viņam ir zināma šī prob-
lēma un uzsvēra, ka lielā mērā tas 
ir saistīts ar piedāvāto atalgojumu. 
Premjers atzina, ka novadā vidējās 
algas ir stipri zemas un, ja tā turpi-
nāsies, viņš prognozēja, ka cilvēki 
turpinās aizbraukt. Tādēļ, viņaprāt, 
uzņēmējiem jādomā, kādus nosacī-
jumus tie piedāvā darbiniekiem.
  Pēc diskusijas ar lauksaimniekiem 

premjers aplūkoja divus objek-
tus, kuri atbalstīti ar policentrisko 
finansējumu – rekonstruēto Veco 
pili, kas tagad ir Alūksnes Mākslas 
skolas mājvieta, un Alūksnes muižas 
apbūves brūža ēku, pašreizējo tautas 
namu, kas pēc rekonstrukcijas 
kalpos gan kā kultūras iestāde, gan 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs. 
Alūksnes Mākslas skolā premjers 
atstāja savu vēlējumu māla plāksnī-
tē, savukārt Alūksnes pilsētas Tautas 
namā viņu sveica amatiermākslas 
kolektīvu vadītāji. Atmiņai no 
vizītes Alūksnes novadā premjers 
saņēma jauno grāmatu „Kultūrvēs-
tures avoti un Alūksnes novads”, kā 
arī Tautas lietišķās mākslas studijā 
„Kalme” austo īpašo malēniešu jos-
tu, kas raksturīga Ziemera pagastam.
  Vizītes noslēgumā V. Dombrovskis 
apmeklēja Alsviķu pasta nodaļu, kur 
iepazinās ar Latvijas Pasta gatavoša-
nos pārejai uz eiro.

Vizītes fotogalerija www.aluksne.lv.

fiski, tādēļ, kā sacīja 
V. Dombrovskis, būs 
jādomā par Austrumlat-
vijas programmu, kurā 
iekļautos arī Alūksnes 
novads.
  Lauksaimnieki sarunā 
skāra aktuālo jautājumu 
par autoceļa Alūksne 
– Liepna stāvokli 
pavasara un rudens 
šķīdoņa periodā, kad 
ceļa stāvoklis traucē 
uzņēmējdarbības veik-
šanu. Arī VAS „Latvijas 
valsts ceļi” Alūksnes 
nodaļas vadītājs Juris 
Priednieks apstiprināja, 
ka šis ceļš ir nolietojies 
un sagādā visvairāk 
rūpju. J. Priednieks 
norādīja, ka ceļa 
sakārtošanai projekts ir 
un viņaprāt gada laikā 
tas būtu izdarāms, nepieciešams 
vien finansējums. Premjers uzsvēra, 
ka ceļu sakārtošanas programma 
galvenokārt vērsta uz vienkāršotu 
rekonstrukciju, taču viņš piekrita, ka 
par ceļa Alūksne – Liepna sakārto-
šanu ar vienkāršoto rekonstrukciju 
jādomā, iespējams, projektu sadalot 
daļās. Domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis uzsvēra, ka valstij būtu 
vairāk jāuzticas vietējām teritorijām, 
ļaujot tām pašām izlemt, kurš ceļš 
katrā novadā nepieciešams vairāk.
  Sarunas laikā lauksaimnieki skāra 
arī citas tēmas. Premjeram tika jau-
tāts par maksājumiem mazāk labvē-
līgajām teritorijām, kur izskanējuši 
plāni visus vienādot, neskatoties uz 
reģionālām atšķirībām. V. Dombrov-
skis apstiprināja, ka Zemkopības 
ministrijā šis jautājums tiek risināts, 
bet pagaidām bez rezultāta, taču 
viņaprāt nebūtu loģiski visus lauk-
saimniekus vienādot tieši minēto at-
šķirību dēļ. Viņš uzsvēra, ka Eiropas 
tiešmaksājumi katru gadu pieaugs 
un izteica viedokli, ka saglabāsies 
tendence zemnieku saimniecību ap-

Domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (no kreisās), Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 
un domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers uzklausa Juri Priednieku sarunā par ceļa 

Alūksne – Liepna stāvokli
Evitas Aplokas foto

Salūts būs vērojams 
pie Jaunās pils
  Ikvienu Alūksnes novada 
iedzīvotāju un viesi gadumijas 
salūtu 31. decembrī aicinām 
vērot Alūksnē.

  Šoreiz uguņošana notiks 
no teritorijas pie pašvaldības 
aģentūras „ALJA” Pilssalā, 
tādēļ salūtu vērot un gadumijas 
uzrunas klausīties aicinām Pils 
ielā pie Jaunās pils.
  Savukārt Jaungada balle šogad 
Alūksnē notiks Tautas nama lie-
lajā zālē kopā ar  Uldi Mūrnieku 
un Arni Grāpu, bet starplaikos 
skanēs astoņdesmito gadu hīti. 
Savukārt mazajā zālē būs DJ 
parāde. Ieeja uz pasākumu 
iepriekšpārdošanā Ls 3 (EUR 
4,27), pasākuma laikā Ls 3,51 
(EUR 5). Galdiņu rezervācija no 
17.12.2013. pa tālruni 64322833.
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Alsviķu arodskola 
aicina mācīties!
Tālrunis 29140665

Jauniešiem vecumā no 17 - 25 
gadiem ar vidējo vai profesionālo 

izglītību!
NĀC un MĀCIES vienu gadu un 

iegūsi PAVĀRA arodu! 
Izmanto šo iespēju, ko citi jau 

izmanto!

 Tev ir iespēja kļūt par pavāru 
ESF projekta ietvaros.
 Par labām sekmēm tiek saņem-
tas  stipendijas  Ls 50 - 80. 
 Ir dienesta viesnīca. 
 Mācības sāksies 24. februārī, 
tāpēc laicīgi  piesakies:
julija.freimane@alsviki.lv vai 
zvani 29140665
 Sīkāka informācija mājas lapā 
www.alsviki.lv 

Ziemassvētku 
dievkalpojumi
  Liepnas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā 24. decembrī 15.00.

  Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā 24. decembrī 16.00.

  Alūksnes Sv.Bonifācija Romas 
katoļu baznīcā 24. decembrī 16.00 
Svētā mise ģimenēm ar bērniem, 
19.00 Ganiņu Svētā mise (Klusa 
nakts vijoļu pavadījumā), 25. de-
cembrī 11.00 Ziemassvētku Svētā 
mise, 26. decembrī 11.00 Svētā 
mise Otrajos Ziemassvētkos.

 Sv. Dievmātes Patvēruma Veclai-
cenes pareizticīgo baznīcā 24. 
decembrī 17.00, 25. decembrī 9.00 
(dievkalpojumi latviešu valodā).

  Alūksnes evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā 24. decembrī 19.00, 
25. decembrī 11.00, 26. decembrī 
11.00 (dievkalpojums notiks mācī-
tājmuižā).

  Opekalna evaņģēliski luteriska-
jā  baznīcā 24. decembrī 20.00.

 Sv. Trijādības Alūksnes pareiz-
ticīgo baznīcā  6. janvārī 17.00, 7. 
janvārī 9.00.

  Sv. Elijas Ķuršu pareizticīgo 
baznīcā 6. janvārī  vakarā  un  7. 
janvārī no rīta.

  Likumā noteikts, ka dzīvokļu 
īpašniekiem jāpārņem savas 
mājas pārvaldīšanas tiesības, bet 
daudzi par to neko nav dzirdēju-
ši, lai gan privatizācijas process 
sen jau pabeigts. Kādu labumu 
dzīvokļu īpašniekiem dos mājas 
pārņemšana?
 
  Visu dzīvokļu īpašnieku pienā-
kums ir piedalīties mājas kopīpa-
šumā esošās daļas pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā, segt ar apsaim-
niekošanu un pārvaldīšanu saistītos 
izdevumus proporcionāli to īpašumā 
esošajai platībai.
  Saskaņā ar likuma „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 50. panta 7. daļu, 
pašvaldības pienākums apsaim-
niekot dzīvojamās mājas ir līdz tās 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai.
  Daudzdzīvokļu mājas apsaimnie-
košana var notikt divos veidos.  
  Pirmais veids paredz, ka katrs 
dzīvokļa īpašnieks atsevišķi slēdz 

dzīvojamās mājas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas līgumu ar līdzši-
nējo mājas apsaimniekotāju.
  Otrais veids paredz, ka dzīvokļu 
īpašnieki māju pārvalda un ap-
saimnieko paši, nodibinot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību 
vai arī nodot pārvaldīšanas tiesības 
ar savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai. 
  Apsaimniekošanas būtība ne-
mainās, ja pārvaldīšanu pilnībā 
pārņēmuši paši dzīvokļu īpašnieki 
vai tā uzticēta apsaimniekošanas 
uzņēmumam. Mainās vienīgi tāds 
parametrs kā izmaksas. Tieši šī 
iemesla dēļ dzīvokļu īpašniekiem 
ir iespēja izšķirties par labu vienam 
vai otram modelim. Pārvaldnieka 
darbu regulē „Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likums”, kas  precīzi 
nosaka īpašnieku un pārvaldnieka 
tiesības un atbildību.
  Kad māja ir pārņemta, dzīvokļu 
īpašnieki to var pārvaldīt paši, 
nodot šīs tiesības darbā nolīgtam 
pārvaldniekam (mājas vecākajam), 
vai noslēgt līgumu ar esošo apsaim-
niekotāju. 

  Pārņemot māju, īpašnieki iegūst 
lielāku brīvību. Vispirmām kārtām 
izdevīgi ir tas, ka lētāk iespējams 
veikt remontdarbus. Valdījumā pār-
ņemtas mājas dzīvokļu īpašniekiem 
ir tiesības patstāvīgi izraudzīties 
būvfirmas. Tur, kur namu pārvaldei 
jārīko iepirkuma konkurss, iedzīvo-
tāji var vienkārši veikt cenu aptauju 
un izvēlēties jebkuru izpildītāju. 
  Ar 2013. gada 1. oktobri stājās 
spēkā grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos Nr.1013 un turpmāk 
maksa par atkritumu izvešanu  vairs 
nav atkarīga no katrā dzīvoklī 
mītošo cilvēku skaita – maksu par 
atkritumu izvešanu un asenizāciju 
aprēķina, ievērojot tikai dzīvokļu 
skaitu. Vairs nav spēkā prombūtnes 
paziņojumi un iesniegumi. Bet dzī-
vokļu īpašnieki, kuri pārņēma mājas 
savā pārvaldīšanā, paši nosaka 
aprēķināšanas kārtību par atkritumu 
izvešanu. 
Tāda pati situācija ar apsaimnie-
košanas maksas noteikšanu. Uz 
šodienu ir apsekotas visas pilsētas 
mājas un, pamatojoties uz apseko-
šanas rezultātiem, mājas iedzīvotāji 

decembrī saņēma apsaimniekošanas 
maksas projektu nākamajam gadu. 
Daudzām mājam jāpaaugstina 
apsaimniekošanas maksa, lai varētu 
veikt ieplānotus remontdarbus un 
mazināt māju negatīvo uzkrājumu. 
Valdījumā pārņemtām mājām bez 
dzīvokļu īpašnieku piekrišanas 
apsaimniekošanas maksu paaugsti-
nāt nevar. 
  Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas palie-
lināt dzīvokļu īpašnieku kontroli 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
procesu, uzlabot dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanu un optimizēt 
pārvaldīšanas izdevumu  apmēru, 
lemt par dzīvojamās mājas remont-
darbiem nepieciešamo uzkrājumu 
veidošanu un izlietošanu, noteikt 
apsaimniekošanas maksas apmē-
ru un izvēlēties norēķinu kārtību 
par saņemtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem, dzīvokļu īpašnie-
kiem jāpārņem pašiem savas mājas 
pārvaldīšanas tiesības.

SIA “Alūksnes nami”

Kā dzīvokļu īpašniekiem pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības?

 Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītāja 

  Jaunlaicenes muižas muzeja 
darbinieki jauno, 2014. gadu, gai-
da ar prieku, jo beidzot piepildī-
sies ilgi lolotais sapnis – uzsāksim 
rietumu spārna renovāciju.  Pēc 
renovācijas tiks apdzīvots viss 
ēkas pirmais stāvs.

  Būs vieta jaunizveidotajai pamat-
ekspozīcijai „Malēnieši Opekalna 
draudzē”, izbūvēsim foajē, sanitāro 
mezglu, saimniecības telpas, ie-
kārtosim darbiniekiem atsevišķas 
darbavietas. Muzeja ēka iegūs 
pievilcīgu fasādi. 
  Vērienīgos renovācijas darbus 
varēsim uzsākt, pateicoties Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finan-
sējumam, ko ieguvām no Lauku 

atbalsta dienesta, piedaloties atklātā 
projektu konkursā Latvijas lauku 
attīstības programmas 2007.-1013.
gadam pasākumā „Lauku mantoju-
ma saglabāšana un atjaunošana”.
  Publiskais finansējums projekta 
īstenošanai ir 21 408 lati. Projekta 
realizācijas laiks paredzēts līdz 
2015. gada 31. martam.  Paldies 
Alūksnes novada pašvaldībai par 
atļauju startēt konkursā un līdzfi-
nansējuma nodrošināšanu!

Atbalstīts Jaunlaicenes muzeja 
ēkas renovācijas projekts

  Liepnas pagasta autoceļu sa-
raksts, kuros darbus veic Liepnas 
pagasta pārvalde,  tīrīšanas secī-
ba: Muiža - Aizupe, Doktas - Viķe-
rova, Muiža - Adamova, Adamova 
- Liepusala, Franciskopole - Kavaci, 
Liepna - Līvāni 1, Liepna - Līvāni 
2, Liepna - pagr. uz vidusskolu, 
Liepna - dzīv. māja „Seda”, Liepna 
- Dainas, Liepna - dz. māja „Liepna 
104”, Liepna - lut. baznīca, Liepna 
- Pirts, dz. māja „Liepna 105” - dz. 
māja „Liepna 104”, Liepna - Saides, 
Strauti - Upmala, Polsas - Surikava. 
 Iedzīvotāji par privāto ceļu tīrīšanu 
var interesēties, zvanot: z/s „Ple-
šulauzi”, tālrunis 26431206, z/s 
„Priežumājas 2”, tālrunis 28302973, 
z/s „Klajalkšņi”, tālrunis 29173540.

 Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
informē, ka pašvaldības autoceļus 
Jaunalūksnes pagastā: 
  1) Garjuri – Lašķi, Bundzene 
– Matisene, Strunķene – Laines, 
Mārtiņi – Dainas, Bundzene – 
Birzmaļi, Jaunzemi – Karitāni, 
Zariņi – Lenkava, Saļņi – Izgāztuve, 
Beja – Cukurkalni, Upeskakts – 
Līgotņi, Auseji – Garjuri, Kolberģis 
– Karitāni, Kolberģa iekšējie ceļi, 
Garjuri – Nikolska, Ozoli – Zirnītis, 
Ķīvītes – Ilgas  no sniega attīrīs 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons;
  2) Kanaviņas – Lejasšķiņki, Dudas 
– Paideri, Karitāni – Paideri no 
sniega attīrīs z/s „Tvaikonītis”.
 Informācija par autoceļu attīrīšanu 
no sniega Jaunalūksnes pagastā pa 
tālruni 64354064 vai 28686707.

Par autoceļu tīrīšanu

  Jau piekto gadu, saglabājot tradīci-
ju - “ar cieņas apliecinājumu savai 
zemei un rotaļīgu vieglumu mūzi-
kā” veidot kopīgu dāvanu Latvijai 
tās dzimšanas dienā, arī šogad  pie 
skatītājiem dodas jauna muzikāla 
programma „Manas Tautas Dzies-
mas”, kas Alūksnes pilsētas Tautas 
namā notiks 10. janvārī 19.00. 
Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs un 
internetā – www.bilesuparadize.lv.
  Kopīgi izdziedāsim latviešu tautas 
gaišāko un vērtīgāko gara manto-
jumu – tautas dziesmas, kurās mīt 
tautas dvēsele, saknes un spēks, 
kopskaitā 34 tautas dziesmas, kopā 
ar apvienoto populārās un tautas 
mūzikas orķestri augstas raudzes 
profesionāļu Jāņa Strazda un 
Kristīnes Kārkles-Puriņas vadībā 
izskanēs dažādu paaudžu klausītāju 

iemīļotu izpildītāju sniegumā – tās 
dziedās Ingus Pētersons, Liene 
Šomase, Andris Ērglis, Atis Auzāns, 
Antra Stafecka, Ivo Fomins, Dainis 
Skutelis un Kristīne Kārkle-Puri-
ņa, - stāsta programmas producents 
Aigars Dinsbergs.

  Evita Aploka 

  Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansētā projekta „Tranzīt-
ceļa P43 maršruta rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā” ietvaros Tālavas, 
Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu 
atjaunošana ir pabeigta tādā 
apjomā, lai šomēnes objektu pie-
ņemtu ekspluatācijā ar atliktajiem 
darbiem.

  Atliktie darbi jāpaveic līdz 2014. 
gada jūnijam. Šāda prakse, ja ob-
jektu pieņem ekspluatācijā ziemas 
sezonā, atliekot atsevišķu darbu 
izpildi uz tam piemērotāku laiku, 
nav nekas neparasts un normatīvajos 
aktos tiek pieļauta.
  Atlikto darbu vidū būs zaļās zonas 
ierīkošana, nobrauktuvju un stāvlau-
kumu virsmu sagatavošana asfaltēša-
nai un asfaltseguma ieklāšana, riteņu 
atduru uzstādīšana stāvlaukumā, 
brauktuves horizontālā marķējuma 
ieklāšana. Objektu apsekojot, sastā-

dīts arī defektu akts, kurā norādīti 
novēršamie trūkumi, kas izlabojami 
līdz ar atlikto darbu pabeigšanu.
  Savukārt attiecībā uz otra tranzīta 
maršruta – Pils ielas rekonstrukciju 
būvfirma pilnsabiedrība „CEKA M” 
pašvaldību informējusi par būvdarbu 
tehnoloģisko pārtraukumu sakarā 
ar laika apstākļiem. Pašvaldība ir 
vienojusies ar Satiksmes ministriju 
par projekta īstenošanas termiņa 
pagarinājumu un, tiklīdz sarunās 
panāktā vienošanās būs parakstīta, 
pašvaldība varēs pagarināt būvniecī-
bas līgumu.
  Tā kā šajos laika apstākļos nav ie-
spējams turpināt ielas rekonstrukci-
ju, Pils ielas posms no Rijukalna līdz 
Pleskavas ielai līdz darbu atsākšanai 
saglabāsies ar šķembu segumu.

“Manas tautas 
dziesmas” Alūksnē

Nepabeigtie darbi 
turpināsies pavasarī

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Sēdes janvārī
 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
     15. janvārī 10.00
 
Tautsaimniecības komitejas 
sēde    10. janvārī 10.00
 
Finanšu komitejas sēde 
    22. janvārī 10.00
 
Domes sēde 
    30. janvārī 10.00
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.42/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.11.2013. lēmumu Nr.548
(protokols Nr.21,  18.p.)

Saistošie noteikumi Nr.43/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.11.2013. lēmumu Nr.549
(protokols Nr.21,  19.p.)

Saistošie noteikumi Nr.46/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.11.2013. lēmumu Nr.557
(protokols Nr.21,  27.p.)

Saistošie noteikumi Nr.41/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.11.2013. lēmumu Nr.545
(protokols Nr.21,  15.p.)

1. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 22.jūnija saistošos noteikumus 
Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada 
zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī. 

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Par Alūksnes novada 
domes 2010.gada 22.jūnija sais-

tošo noteikumu Nr.24/2010 „Par 
Alūksnes novada zaļumstādīju-
mu uzturēšanu un aizsardzību” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
projektu

 
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Saistošie noteikumi nosaka, ka 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 22.jūnija saistošie noteikumi 
Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada 

zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” būs zaudējuši spēku 
no 2014.gada 1.janvāra.
2. Īss projekta satura izklāsts
Tā kā Alūksnes novada domes 
2010.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.25/2010 „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi” un 2010.
gada 22.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr. 24/2010 „Par Alūksnes 

novada zaļumstādījumu uzturēšanu 
un aizsardzību” pastāv atšķirīgs nor-
matīvais regulējums par nekustamā 
īpašuma uzturēšanu, šie saistošie 
noteikumi atzīstami par spēku 
zaudējušiem. Plānots izdot saistošos 
noteikumus, kas vienoti regulētu 
gan teritoriju kopšanu, gan būvju 
uzturēšanu Alūksnes novadā, kā arī 
koku ciršanu ārpus meža.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Nav ietekmes. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

1. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 22.jūnija saistošos noteikumus 
Nr.25/2010 „Alūksnes novada teri-
torijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas noteikumi”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī. 

Paskaidrojuma raksts par sais-
tošo noteikumu „Par Alūksnes 

novada domes 2010.gada 22.jūni-

ja saistošo noteikumu Nr.25/2010 
„Alūksnes novada teritorijas 

kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošie noteikumi nosaka, ka 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 22.jūnija saistošie noteikumi 
Nr.25/2010 „Alūksnes novada teri-

torijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas noteikumi” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” būs zaudējuši spēku 
no 2014.gada 1.janvāra.
2. Īss projekta satura izklāsts
Tā kā Alūksnes novada domes 
2010.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.25/2010 „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumi” un 
2010.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 24/2010 „Par 

Alūksnes novada zaļumstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību” pastāv 
atšķirīgs normatīvais regulējums 
par nekustamā īpašuma uzturēšanu, 
šie saistošie noteikumi atzīstami par 
spēku zaudējušiem. Plānots izdot 
saistošos noteikumus, kas vienoti 
regulētu gan teritoriju kopšanu, gan 
būvju uzturēšanu Alūksnes novadā, 
kā arī koku ciršanu ārpus meža.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu
Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Nav ietekmes. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 29.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.28/2010 „Par Alūksnes 
novada simboliku” šādus grozīju-
mus:
  1.1. 10.1.1. apakšpunktā:
aizstāt apzīmējumu un skaitli 
„Ls20” ar apzīmējumu un skaitli 
„EUR 30”,
aizstāt apzīmējumu un skaitli 
„Ls250” ar apzīmējumu un skaitli 
„EUR 350”;
 1.2. 10.1.2.apakšpunktā:
aizstāt apzīmējumu un skaitli 
„Ls20” ar apzīmējumu un skaitli 
„EUR 30”,

aizstāt apzīmējumu un skaitli 
„Ls1000” ar apzīmējumu un skaitli 
„EUR 1400”;
 1.3. aizstāt 10.4.2. apakšpunktā 
apzīmējumu un skaitli „Ls20” ar 
apzīmējumu un skaitli „EUR 30”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2010.gada 29.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.28/2010 
„Par Alūksnes novada simboliku” 
projektu

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmā daļa, Ministru kabi-
neta 2012.gada 27.jūnija noteikumu 
Nr.282 „Par „Koncepciju par norma-
tīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro 
ieviešanu Latvijā” 1.2.apakšpunkts.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi, kas paredz minimālā 
un maksimālā naudas soda pie-
mērošanai fiziskām un juridiskām 
personām, tiek izdarīti saskaņā ar 
attiecīgā regulējuma grozījumiem 
Latvijas administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 26.panta trešajā daļā, kas 

izdarīti ar 26.09.2013. likumu.
Grozījums, kas paredz saistošo 
noteikumu 10.4.2.punktā maksimālā 
naudas soda apmēra Ls20, kuru ir 
tiesības piemērot pārkāpuma izdarī-
šanas vietā, nesastādot administra-
tīvo protokolu, aizstāšanu ar EUR 
30, tiek izdarīts saskaņā ar attiecīgā 
regulējuma grozījumiem Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksa 
211.2 panta otrajā daļā, kas izdarīti 
ar 26.09.2013. likumu.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumi nepa-
redz būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Nav.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta iz-
strādē netika organizēta, jo projekts 
nemaina pastāvošo tiesisko regulēju-
mu pēc būtības.
7. Cita informācija
Nav.

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā 2014.gadā ar nekus-
tamā īpašuma nodokli tiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot 
garāžas,  kā arī nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
2014.taksācijas gadā netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25m², 
izņemot garāžas.
3. Nodokļu maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 
kā 7 gadu laikā no nodokļa samak-

sas termiņa iestāšanās brīža. 
4. Šajos saistošajos noteikumos no-
teiktie nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi piemērojami ar 2014.
gada 1.janvāri.

Paskaidrojuma raksts par sais-
tošo noteikumu „Par nekustamā 

īpašuma nodokli Alūksnes novadā 
2014.gadā” projektu

 
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ 

punkts noteic, ka ar nodokli neap-
liek dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25m² un 
pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli 
ir noteikusi ar saviem saistošiem no-
teikumiem, izņemot garāžas. Minētā 
likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka 
pašvaldība pieņemot saistošos no-
teikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa 
maksāšanas paziņojuma piespiedu 
izpildes termiņu, kas nepārsniedz 
septiņus gadus no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā piemērojami nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 2014.
taksācijas gadā - dzīvojamo māju 
palīgēkas ar nodokli netiek apliktas 
un nodokļu maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 
kā septiņu gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
2014.gadā ar nodokli neapliekot 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru pla-
tība pārsniedz 25m², netiks iekasēti 
Ls 2700,00.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmēs kārtējo nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada pašvaldības un 
pagastu pārvalžu nodokļu adminis-
tratori.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav notikušas.

Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.28/2010 „Par Alūksnes novada simboliku”

Par nekustamā īpašuma nodokli  Alūksnes novadā 2014.gadā

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 9.panta otro daļu 

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.40/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.11.2013. lēmumu Nr.544
(protokols Nr.21,  14.p.)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā piešķir nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām par 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošu nekustamo īpašumu – 
zemi un ēkām.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju atbilstību šo noteikumu 
nosacījumiem izvērtē un lēmumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu pieņem  nodokļu 
administrators un pagastu pārvalžu 
vadītāji.
3. Lēmumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
var apstrīdēt Alūksnes novada domē.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi

4. Atvieglojumus no taksācijas ga-
dam aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas piešķir šādām ne-
kustamā īpašuma nodokļu maksātāju 
kategorijām norādītajos apmēros:
  4.1.  personai, kurai ar Alūksnes 
novada Sociālā dienesta lēmumu 
piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss –  70%;
 4.2.  vientuļam pensionāram un 
vientuļai nestrādājošai personai ar 
pirmās un otrās grupas invaliditāti - 
50%; 
 4.3.  nepilngadīgai personai ar 
pirmās vai otrās grupas invaliditāti 
- 50%;  
 4.4.  personai, kurai ir kopīga dek-
larētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām 
personām ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kurš ir šīs personas vai 
tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai 
māsa - 50%; 
 4.5.  personai, kurai taksācijas gada 

1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem 
apgādnieka zaudējuma pensiju - 
50%.  
5. Personām, kuras minētas šo saisto-
šo noteikumu 4.1. – 4.5. apakšpunk-
tos, piešķir atvieglojumus par šādiem 
nekustamā īpašuma objektiem:
 5.1.  par dzīvojamām mājām neatka-
rīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana 
ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi: 
  5.1.1. Alūksnes novada pagasta 
teritorijā ēkai (būvei) piekritīgā zeme 
ir zeme, ko aizņem ēkas (būves) 
un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) 
uzturēšanai nepieciešamā zeme – 1,0 
ha platībā;
  5.1.2. Alūksnes pilsētas teritorijā 
šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir 
zeme, ko aizņem ēka (būve), kā arī 
šo ēku (būvju) uzturēšanai nepiecie-
šamā zeme – līdz 1200 m2 platībā.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas nosacī-
jumi

6. Vientuļš pensionārs un vientuļa 
persona ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti šo saistošo noteikumu 
izpratnē ir persona, kurai nav laulātā, 
pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu 
personu, ar kurām ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta. 
7. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. – 4.5. 
apakšpunktos, atvieglojumus piešķir 
par nekustamo īpašumu, ja tas ir 
vienīgais šīs personas īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošais īpašums 
Alūksnes novadā.
8. Personām, kuras minētas šo saisto-
šo noteikumu 4.1. – 4.4. apakšpunk-
tos atvieglojumus piešķir, ja personas 

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

Spēkā no 19.12.2013.

deklarētā dzīvesvieta taksācijas 
gada 1.janvārī ir nekustamā īpašuma 
objektā, par kuru tiek piešķirti atvieg-
lojumi. 
9. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.5. apakšpunktā, 
atvieglojumus piešķir, ja taksācijas 
gada 1.janvārī personas deklarētā 
dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma 
objektā, par kuru tiek piešķirts 
atvieglojums, kopā ar apgādnieku 
zaudējušo bērnu.
10. Šo saistošo noteikumu 4.5. 
apakšpunktā paredzētos atviegloju-
mus piešķir arī, ja nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
ir kāds no attiecīgajā apakšpunktā 
minētajiem bērniem.
11. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. – 4.5. 
apakšpunktos, atvieglojumus piešķir 
par nekustamo īpašumu, kas netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā, 
izīrēts vai iznomāts.
12. Ja personai ir tiesības saņemt 
atvieglojumus uz likuma un šo 
saistošo noteikumu pamata vai uz 
vairāku šo saistošo noteikumu 4.pun-
ktā paredzēto nosacījumu pamata, 
atvieglojumus piešķir atbilstoši 
vienam, personai vislabvēlīgākajam 
nosacījumam.
13. Personai, kurai ir tiesības uz at-
vieglojumu saņemšanu saskaņā ar šo 
noteikumu 4.punktu, atvieglojumus 
nepiešķir, ja:
 13.1. gada laikā pirms jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatīša-
nas Alūksnes novada Administratīvā 
komisija ir administratīvi sodījusi 
personu par pašvaldības saistošo 
noteikumu neievērošanu;
 13.2.  personai uz atvieglojumu 
piešķiršanas brīdi ir Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo 
nodokļu parādi vai nomas maksas 
un citu ar nomu saistīto maksāju-
mu parādi par nomāto pašvaldības 
īpašumu;
 13.3. Lauku atbalsta dienests ir snie-
dzis informāciju par nodokļa maksā-
tāja zemes vienību, ka tā uzskatāma 
par neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi atbilstoši likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta astotajai daļai. 

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas periods 

14. Atvieglojumus piešķir par to 
taksācijas gadu, kurā iesniegts per-
sonas pieteikums par atvieglojumu 
piešķiršanu.
15. Personām, kuras minētas šo sais-
tošo noteikumu 4.1.-4.5. apakšpunk-
tos, atvieglojumus piešķir par to laika 
periodu, par kuru personai ir piešķirts 
attiecīgajā apakšpunktā noteiktais 
statuss un pastāv vai ir pastāvējusi  
atbilstība atvieglojumu piešķiršanas 
nosacījumiem.
16. Personas pasludināšana par mak-
sātnespējīgu šo saistošo noteikumu 
izpratnē uzskatāma par atvieglojumu 
piešķiršanas pamata zušanu.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

17.    Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktā, 

atvieglojumus piešķir, pamatojoties 
uz Alūksnes novada Sociālā dienesta 
datiem par personas atbilstību šajā 
apakšpunktā minētajiem nosacīju-
miem.
18. Persona, kurai ir tiesības uz šo 
saistošo noteikumu noteiktajiem 
atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 
1.februārim iesniedz Alūksnes nova-
da pašvaldībā vai attiecīgā pagasta 
pārvaldē  pieteikumu (pielikums 
Nr.1) par atvieglojumu piešķiršanu.
19. Pieteikumā par atvieglojumu 
piešķiršanu persona norāda atvieglo-
jumu piešķiršanas pamatu, apliecina, 
ka ir sniegusi precīzas un patiesas 
pieprasītās ziņas par sevi un citām 
personām, kā arī apliecina, ka dod 
amatpersonām tiesības  iepazīties ar 
pieteikumā minēto personu personas 
datiem, kas nepieciešami lēmuma par 
atvieglojumu piešķiršanu, pieņem-
šanai.  
20. Persona, kurai ir tiesības uz šo 
saistošo noteikumu 4.5. apakšpunktā 
noteiktajiem atvieglojumiem, līdz 
taksācijas gada 1.februārim iesniedz 
Alūksnes novada pašvaldībā vai 
attiecīgā pagasta pārvaldē izglītības 
iestādes apliecinājumu par bērniem 
pēc pilngadības sasniegšanas, kas 
taksācijas gadā turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu dienas nodaļā 
(pilna laika klātienes studijas).
21. Personai ir pienākums paziņot 
Alūksnes novada pašvaldībai vai 
attiecīgai pagasta pārvaldei par 
atvieglojumu piešķiršanas pamata vai 
atbilstības atvieglojumu piešķiršanas 
nosacījumiem zaudēšanu mēneša 
laikā no minēto apstākļu iestāšanās 
brīža.
22. Ja persona savā pieteikumā vai 
rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi 
nepatiesas ziņas par sevi vai saviem 
ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi 
šo saistošo noteikumu 21.punktu, 
nekustamā īpašuma nodokli aprēķina 
nepamatoti piešķirto atvieglojumu 
apmērā, papildus aprēķināto summu 
sadalot likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajiem mak-
sāšanas termiņiem, kā arī aprēķinot 
nokavējuma naudu.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2009.gada 
17.decembra saistošos noteikumus 
Nr.21/2009 „Par atvieglojumu pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem”.

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Atvieglojumu piešķir-
šanas kārtība nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Alūksnes 
novadā” projektu

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5.panta trešo 
daļu pašvaldība var izdot saistošos 
noteikumus, kuros paredzēti nodokļa 
atvieglojumi atsevišķām nekustamā 
īpašuma maksātāju kategorijām.  
Turklāt likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” grozījumi, kas Saeimā 
pieņemti 2012.gada 15.novembrī 

un ir spēkā no 2013.gada 1.janvāra, 
nosaka, ka, lemjot par nodokļa at-
vieglojumu piemērošanu, pašvaldībai 
jāpiemēro likumā noteiktie obligā-
tie principi - objektīvā grupējuma 
princips – nodokļa maksātāji ir 
sagrupēti atbilstoši objektīviem kri-
tērijiem, atkarībā no personu statusa, 
deklarētās dzīvesvietas, nekustamā 
īpašuma statusa, izmantošanas veida; 
efektivitātes princips – atviegloju-
mu piemērošana neprasa papildu 
administratīvos resursus; atbildī-
gas budžeta plānošanas princips 
– noteiktie nodokļa atvieglojumi 
neradīs šķēršļus pašvaldības funkciju 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozes izpildei; prognozējamības 
un stabilitātes princips – noteiktos at-
vieglojumus nav paredzēts samazināt 
nākamajos taksācijas gados;  sociālās 
atbildības princips – apzinātas sociāli 
mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju 
grupas. 
2. Īss projekta satura izklāsts
Lai samazinātu nekustamā īpašuma 
nodokļa slogu atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām un vien-
kāršotu atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību, saistošo noteikumu pro-
jektā paredzētas būtiskas izmaiņas 
salīdzinājumā ar līdz šim spēkā 
esošajiem saistošajiem noteikumiem. 
Ņemot vērā ekonomisko situāciju 
valstī un no tās izrietošās objektīvās 
grūtības atsevišķām iedzīvotāju un 
organizāciju kategorijām savlaicīgi 
un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto 
nekustamā īpašuma nodokļa summu, 
ir nepieciešams sniegt atbalstu un 
papildināt tās nodokļa maksātāju 
kategorijas, kurām šādi atvieglojumi 
piešķirami. 
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ņemot vērā likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5.panta piektajā 
daļā noteikto, ka tie nodokļa atvieg-
lojumi, kurus nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem piešķīrusi 
pašvaldība, netiek ņemti vērā, 
nosakot nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozi, papildu nodokļa atvieglo-
jumi būtu piešķirami tādā apjomā, 
kas netraucētu nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozes izpildi. Kopē-
jā noteikto nodokļa atvieglojumu 
ietekme uz pašvaldības budžetu tiek 
prognozēta EUR 1500 (LVL 1054) 
apmērā. 
4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības 
vidi  pašvaldības teritorijā neietekmē.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina 
Alūksnes novada nodokļu adminis-
tratori un attiecīgo pagastu pārvalžu 
vadītāji, kuru lēmumus par nekusta-
mā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu var apstrīdēt Alūksnes 
novada domē. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta 
izstrādē netika nodrošināta.
7. Cita informācija
Nav.
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.47/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.11.2013. lēmumu Nr.559
(protokols Nr.21,  29.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi „Alūksnes 
novada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs” (turpmāk - noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas 
Alūksnes novada pašvaldības (turp-
māk – Pašvaldība) naudas balvas par 
sasniegumiem sportā un kultūrā, un 
naudas balvas apmēru.
2. Naudas balva tiek piešķirta, lai 
publiski pateiktos to ieguvējiem par 
izcilajiem panākumiem kultūras un 
sporta jomā, sekmētu dalību kultūras 
un sporta aktivitātēs Latvijā un ār-
valstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, 
lietderību un konkrētās personas vai 
kolektīva ieguldījumu un sasniegtos 
rezultātus.
3. Naudas balvas pasniedz Alūksnes 
novada domes (turpmāk - Dome) 
priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja 
vietnieks, Pašvaldības izpilddirek-
tors, Pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītājs vai cita Domes 
priekšsēdētāja pilnvarota persona.
4. Naudas balvas pretendentam jābūt 
deklarētam Alūksnes novada admi-
nistratīvajā teritorijā vai konkrētajā 
aktivitātē jāpārstāv Alūksnes novads.
5. Naudas balva tiek piešķirta katram 
pretendentam personīgi.
6. Lai saņemtu naudas balvu par izci-
liem sasniegumiem kultūrā un sportā, 
balvas pretendents vai jebkura cita 
fiziska vai juridiska persona iesniedz 
iesniegumu Pašvaldībai ne vēlāk 
kā 3 mēnešu laikā pēc sasniegumu 
uzrādīšanas. 
7. Iesniegumam pievieno dokumen-
tus, kas apliecina dalībnieka vai ko-
lektīva sasniegumus, par kuriem lūdz 
naudas balvu (rezultātu protokola 
kopija vai diploma kopija). Iesnie-
guma iesniedzējs apliecina norādīto 
ziņu patiesumu.

II. Naudas balvas par sasniegu-
miem kultūrā piešķiršanas kritēriji

8. Uz naudas balvu kultūrā var 
pretendēt kolektīvie vai individuālie 
dalībnieki vecumā no 16 gadiem.
9. Naudas balva kultūrā (pirms 
nodokļu nomaksas):
  9.1. Naudas balvu apmērs par 
sasniegumiem Latvijas valsts mēroga 
kultūras konkursu finālos par indivi-
duālo sasniegumu:
    9.1.1 par 1.vietu -  150 EUR;
    9.1.2. par 2.vietu -  100 EUR;
    9.1.3. par 3.vietu-    60 EUR.
  9.2. Naudas balvu apmērs par 
sasniegumiem starptautiska mēroga 
kultūras konkursos par individuālo 
sasniegumu:
    9.2.1. par 1.vietu - 300 EUR;
    9.2.2. par 2.vietu - 200 EUR;
    9.2.3. par 3.vietu - 120 EUR.
  9.3. Naudas balvu apmērs par 
kolektīviem (līdz 15 dalībniekiem) 
sasniegumiem Latvijas valsts mēroga 
organizētajos kultūras konkursu 
finālos:
    9.3.1. par 1.vietu -   400 EUR;
    9.3.2. par 2.vietu -   300 EUR;
    9.3.3. par 3.vietu -   200 EUR.
  9.4. Naudas balvu apmērs par 

kolektīviem (no 16 dalībniekiem) 
sasniegumiem Latvijas valsts mēroga 
organizētajos kultūras konkursu 
finālos:
    9.4.1. par 1.vietu -   700 EUR;
    9.4.2. par 2.vietu -   500 EUR;
    9.4.3. par 3.vietu -   300 EUR.
  9.5.Naudas balvu apmērs par 
kolektīviem (līdz 15 dalībniekiem) 
sasniegumiem starptautiska mēroga 
kultūras konkursos:
    9.5.1. par 1.vietu – 800 EUR;
    9.5.2. par 2.vietu –  600 EUR;
    9.5.3. par 3.vietu –  400 EUR.
  9.6. Naudas balvu apmērs par 
kolektīviem (no 16 dalībniekiem) 
sasniegumiem starptautiska mēroga 
kultūras konkursos:
    9.6.1. par 1.vietu – 1400 EUR;
    9.6.2. par 2.vietu –  1000 EUR;
    9.6.3. par 3.vietu –  600 EUR.
  9.7. Par kolektīviem sasniegumiem 
piešķirtā naudas balva tiek sadalīta 
proporcionāli kolektīva dalībnieku 
skaitam.
  9.8. Kolektīva vadītājam vai 
individuālā dalībnieka pedagogam 
(turpmāk-vadītājs) piešķir naudas 
balvu 30% apmērā no noteikumu 
9.punktā minētajām summām, ja viņš 
atbilst sekojošiem nosacījumiem:
    9.8.1. vadītāja deklarētā dzīvesvie-
ta vai darba vieta ir Alūksnes novadā;
    9.8.2. vadītājs strādājis ar kolek-
tīvu vai individuālo dalībnieku ne 
mazāk kā vienu gadu līdz balvas 
iegūšanai.

III. Naudas balvas par sasniegu-
miem sportā piešķiršanas kritēriji

10. Uz naudas balvu sportā var 
pretendēt komandu vai individuālo 
sporta veidu dalībnieki vecumā no 16 
gadiem.
11. Naudas balva sportā (pirms 
nodokļu nomaksas):
  11.1. Olimpiskajās spēlēs indivi-
duālajos sporta veidos, stafetēs un 
komandās ar dalībnieku skaitu 3-4 
sportistiem:
    11.1.1. par 1.vietu -  5000 EUR;
    11.1.2. par 2.vietu –  4000 EUR; 
    11.1.3. par 3.vietu –  3000 EUR;                                        
    11.1.4. par 4.vietu – 2000 EUR;
    11.1.5. par 5.vietu –  1000 EUR; 
    11.1.6 par 6.vietu –  500 EUR.                                
  11.2. Pasaules čempionātos indivi-
duālajos sporta veidos, stafetēs un 
komandās ar dalībnieku skaitu 3-4 
sportistiem:
    11.2.1. par 1.vietu – 2000 EUR;
    11.2.2. par 2.vietu – 1500 EUR;
    11.2.3. par 3.vietu –  1000 EUR.
  11.3. Pasaules spēlēs, Pasaules kau-
sa kopvērtējumos un Eiropas čem-
pionātos individuālajos sporta veidos, 
stafetēs un komandās ar dalībnieku 
skaitu 3-4 sportistiem:
    11.3.1. par 1.vietu – 1000 EUR;
    11.3.2. par 2.vietu – 700 EUR;
    11.3.3. par 3.vietu –  500 EUR.
  11.4. Baltijas valstu čempionāti 
un Latvijas Olimpiādes (vasaras un 
ziemas) individuālajos sporta veidos, 
stafetēs un komandās ar dalībnieku 
skaitu 3-4 sportistiem:
    11.4.1. par 1.vietu – 250 EUR;
    11.4.2. par 2.vietu – 200 EUR;
    11.4.3. par 3.vietu –  150 EUR.

  11.5. Latvijas čempionātos indivi-
duālajos sporta veidos:
    11.5.1. par 1.vietu -    100 EUR
    11.5.2. par 2.vietu -    75 EUR
    11.5.3. par 3.vietu -    50 EUR
  11.6. Latvijas čempionātos un Lat-
vijas vasaras Olimpiādēs komandu 
sporta veidos (no10 dalībniekiem):
    11.6.1. par 1.vietu – 700 EUR;
    11.6.2. par 2.vietu – 500 EUR;
    11.6.3. par 3.vietu –  300 EUR.
  11.7. Pasaules jauniešu un junioru 
čempionātos un Eiropas jaunatnes 
Olimpiādēs (vasaras un ziemas) 
individuālajos sporta veidos, stafetēs 
un komandās ar dalībnieku skaitu 3-4 
sportistiem:
    11.7.1. par 1.vietu – 1000 EUR;
    11.7.2. par 2.vietu – 700 EUR;
    11.7.3. par 3.vietu –  500 EUR.
  11.8. Baltijas valstu jauniešu un 
junioru čempionātos un Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādēs individuālajos 
sporta veidos, stafetēs un komandās 
ar dalībnieku skaitu 3-4 sportistiem:
    11.8.1. par 1.vietu – 150 EUR;
    11.8.2. par 2.vietu – 120 EUR;
    11.8.3. par 3.vietu –  100 EUR.
  11.9. Latvijas jaunatnes un junioru 
čempionātos, Latvijas veterānu 
sporta spēlēs un Latvijas veterānu 
čempionātos individuālajos sporta 
veidos:
    11.9.1. par 1.vietu – 70 EUR;
    11.9.2. par 2.vietu – 50 EUR;
    11.9.3. par 3.vietu –  30 EUR.
    11.10. Latvijas jaunatnes un junio-
ru čempionātos, Latvijas veterānu 
sporta spēlēs un Latvijas veterānu 
čempionātos stafetēs un komandās ar 
dalībnieku skaitu 3-4 sportistiem:
    11.10.1. par 1.vietu – 150 EUR;
    11.10.2. par 2.vietu – 100 EUR;
    11.10.3. par 3.vietu –  60 EUR.
  11.11. Latvijas jaunatnes un junioru 
čempionātos, Latvijas veterānu 
sporta spēlēs un Latvijas veterānu 
čempionātos komandu sporta veidos 
(no 10 dalībniekiem):
    11.11.1. par 1.vietu – 500 EUR;
    11.11.2. par 2.vietu – 400 EUR;
    11.11.3. par 3.vietu –  300 EUR.
  11.12. Sportistiem, kuri startējuši 
stafetēs vai komandās, piešķirtā nau-
das balva tiek sadalīta proporcionāli 
dalībnieku skaitam.
  11.13. Sportistu treneriem piešķir 
naudas balvas 30 % apmērā no 
nolikuma 11.punktā minētajām sum-
mām, ja treneris atbilst sekojošiem 
nosacījumiem:
    11.13.1. trenera deklarētā dzī-
vesvieta vai darba vieta ir Alūksnes 
novadā;
    11.13.2. treneris trenē sportistu ne 
mazāk kā vienu gadu.

IV. Kārtība, kādā tiek piešķirtas 
naudas balvas

12. Iesniegumu un tam pievieno-
tos dokumentus par naudas balvas 
piešķiršanu mēneša laikā izskata 
Alūksnes novada pašvaldības Kultū-
ras un sporta nodaļa. 
13. Kultūras un sporta nodaļai ir 
pienākums:
  13.1. pārbaudīt pieteikuma atbilstī-
bu administratīvajiem kritērijiem - 
vai ir iesniegti visi prasītie doku-

menti ar tiesībām pieprasīt papildu 
informāciju;
  13.2. sagatavot lēmuma projektu 
par naudas balvas piešķiršanu vai 
pamatotu atteikumu, ja naudas balva 
netiek piešķirta;
  13.3. neizskatīt iesniegumu par 
naudas balvas piešķiršanu un sniegt 
rakstisku atbildi iesnieguma iesnie-
dzējam, ja:
    13.3.1. iesniegumā nav norādītas 
visas nepieciešamās ziņas un nav 
pievienoti dokumenti, atbilstoši šiem 
noteikumiem;
    13.3.2. iesniegumā norādītās ziņas 
ir nepatiesas.
14. Alūksnes novada dome, izskatot 
iesniegumus, pieņem lēmumu par 
naudas balvas piešķiršanu vai nepie-
šķiršanu, to pamatojot. 
15. Pašvaldība nodrošina lēmuma par 
naudas balvu pieņemšanas atklātu-
mu, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi iesniegumu izskatīšanas 
procesā.
16. Alūksnes novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvās 
rajona tiesas Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmie-
rā, viena mēneša laikā  pēc lēmuma 
spēkā stāšanās.
17. Pēc lēmuma pieņemšanas naudas 
balva tiek pārskaitīta uz balvas saņē-
mēja norādīto bankas kontu.

V. Noslēguma jautājums

18. Noteikumus piemēro par izciliem 
sasniegumiem, kas iegūti pēc 2013.
gada 31.decembra. 

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvas par 

izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā piešķiršanas kārtība un 

apmērs” projektu
 
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
 Pašvaldībām, atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
5. un 6.punktam, autonomā funk-
cija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu, rūpēties par 
kultūru un sekmēt tautas jaunrades 
attīstību;
 Atbalstot Alūksnes novada spor-
tistus un viņu trenerus, iedzīvotāju 
individuālu vai kolektīvu darbošanos 
kultūras jomā, pamudinot uz jauniem 
sasniegumiem kultūrā un sportā, 
izpildot pašvaldības autonomo funk-
ciju, izstrādāts saistošo noteikumu 
projekts “Alūksnes novada pašval-
dības naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā un kultūrā 
piešķiršanas kārtība un apmērs”.
2. Īss projekta satura izklāsts
 Likuma “Par pašvaldībām” 43. 
panta trešā daļa noteic, ka dome 
var pieņemt saistošos noteikumus, 
nodrošinot pašvaldības autonomo 
funkciju izpildi. 
 Saistošo noteikumu mērķis ir veici-
nāt un atbalstīt izcilus individuālos 
un kolektīvos sasniegumus kultūrā un 
sportā Alūksnes novada pašvaldībā.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada sportistiem un 

viņu treneriem, kultūras jomas kon-
kursu uzvarētājiem piešķir naudas 
balvas par izciliem sasniegumiem, un 
naudas balvu apmēru.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
 Saistošie noteikumi paredz piešķirt 
finanšu līdzekļus no pašvaldības bu-
džeta, kas saistīti ar naudas balvu pie-
šķiršanu Alūksnes novada sportistiem 
un viņu treneriem, kultūras jomas 
konkursu uzvarētājiem par izciliem 
sasniegumiem sportā un kultūrā. 
 Nav iespējams veikt saistošo notei-
kumu finansiālo ietekmi uz paš-
valdības budžetu, jo nav iespējams 
iepriekš prognozēt personu skaitu, 
kuras gūs izcilus sasniegumus sportā 
un kultūrā. Prognozējamais nepie-
ciešamais finansējums 2014.gada 
budžetā tiek plānots EUR 8538,00. 
Saistošo noteikumu izpilde tiks no-
drošināta esošo institūciju ietvaros.
4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
 Par izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā Alūksnes novada sportisti un 
viņu treneri, kultūras jomas konkursu 
uzvarētāji, kuru deklarētā dzīvesvieta 
vai darba vieta ir Alūksnes novada 
pašvaldības, būs tiesīgi saņemt nau-
das balvas.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
 Administratīvo procedūru nodro-
šinās Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļa. 
 Saistošo noteikumu noteiktajā 
kārtībā Alūksnes novada sportistiem 
un viņu treneriem, kultūras jomas 
konkursu uzvarētājiem, vai citām 
personām Alūksnes novada pašvaldī-
bā jāiesniedz iesniegums, pievienojot 
dokumentus. Alūksnes novada paš-
valdības Kultūras un sporta nodaļa 
mēneša laikā izskata iepriekšminētos 
iesniegumus un sagatavo iesniegša-
nai Alūksnes novada domē attiecīgu 
lēmuma projektu. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
 Konsultācijas nav notikušas.

Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas 
kārtība un apmērs
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Spēkā no 19.12.2013.

Alūksnes Mākslas skola, 
Ojāra Vācieša ielā 2,

aicina ikvienu interesentu
uz Atvērto durvju dienām 

27. un 28. decembrī un
2. un 3. janvārī no pulksten 

10.00 līdz 18.00.

Informācija par 
pieņemšanu Strautiņos

 Alsviķu pagasta pārvalde 
informē, ka sākot ar 2014. gada 
1. janvāri kasiere un sociālā 
darbiniece Alsviķu pagasta 
iedzīvotājus Strautiņos pieņems 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zemenīte” telpās katra mēneša 
2. un 3. ceturtdienā no plkst. 
8.30 līdz 13.00. 
 Adrese: „Zemenīte”, Strauti-
ņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes 
novads.



Alūksnes Novada Vēstis  7.18.12.2013.

Alūksnes novada pašvaldība precizē tās laikrakstā 
„Alūksnes Novada Vēstis” 2013.gada 4.decembra 
numurā publicētos saistošos noteikumus Nr.30/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
NOLIKUMS”.
 
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr.546 
(protokols Nr.21, 16.p.):
  1. Svītrots šo saistošo noteikumu 14.punkts;
 2. Svītrots šo saistošo noteikumu VIII.daļas „Noslēguma jautājumi” 
2.punkts;
 3. Svītrots saistošo noteikumu VIII.daļas „Noslēguma jautājumi” 
3.punkts. 
 
Alūksnes novada pašvaldība precizē tās laikrakstā 
„Alūksnes Novada Vēstis” 2013.gada 4.decembra 
numurā publicētos saistošos noteikumus Nr.34/2013 
„Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā”.
 
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr.547 
(protokols Nr.21, 17.p.):
  1. Precizēts un izteikts šādā redakcijā saistošo noteikumu tiesiskais 
pamatojums: „Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10.punktu, Euro ieviešanas kārtības 
likuma 6. un 32.pantu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības node-
vas” 16.1 punktu”.
  2. Precizēts un izteikts šādā redakcijā saistošo noteikumu 5.punkts: 
„5.No nodevas par Alūksnes novada pašvaldības izstrādāto oficiālo 
dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu samaksas ir atbrīvotas 
politiski represētās personas, personas ar pirmās un otrās grupas inva-
liditāti, trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji un daudzbērnu ģimenes 
ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem.”.
  3. Precizēts un izteikts šādā redakcijā saistošo noteikumu 32.punkts: 
„32.Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav 
izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta”.

Noderīgi www.aluksne.lv

  Kas jāzina un kā jārīkojas, lai 
pāreja uz eiro būtu ērta, vienkār-
ša un droša

  1. Iegaumē eiro kursu: 1 eiro = 
0,702804 lati.
  2. Zini svarīgākos eiro datumus 
norēķiniem un naudas maiņai:
Norēķiniem:
  Līdz gadu mijai visi norēķini paš-
valdības kasēs būs latos, bet pirmās 
divas janvāra nedēļas – līdz 14. 
janvārim būs iespējams maksāt gan 
eiro, gan latos, atlikumu saņemot 
eiro, savukārt pēc tam norēķini 
notiks tikai eiro.

  Alūksnes novada pašvaldības 
norēķinu konti bankās nemainās:
AS SEB BANKA, kods UN-
LALV2X, konts LV58UN-
LA0025004130335;
AS SWEDBANK, konts HA-
BALV22, konts LV85HA-
BA0551029886709;
Latvijas Pasts, kods LP-
NSLV21, PNS konts LV33LP-
NS0004302863959;
Ziedojumu konts (norādot konkrē-
tu ziedojuma izlietojuma mērķi) AS 
SEB BANKA, kods UNLALV2X, 
konts LV81UNLA0025104142935

Maiņai:
  Nesteidzies mainīt naudu pirmajās 
divās janvāra nedēļās. Latus uz eiro 
bez maksas varēs apmainīt no 2014. 
gada 1. janvāra:
  - 3 mēnešus (līdz 31. martam) 302 
Latvijas Pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietās (apdzīvotās vietās, kur 

nav banku nodaļu);
  - 6 mēnešus (līdz 30. jūnijam) 
visās bankās;
  - Latvijas Bankā – bez termiņa 
ierobežojuma.
  3. No 10. decembra bankās un 302 
Latvijas Pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietās būs iespējams iegādāties 
eiro sākumkomplektus, par 10 
latiem saņemot 14,23 eiro.
  4. Līdz gadu mijai pakāpeniski sa-
mazini skaidrās naudas, īpaši monē-
tu, apjomu. Atceries, ka visērtākais 
veids pārejai uz eiro ir bezskaidras 
naudas norēķini.
  5. Iepazīsties ar naudas izskatu 
un drošības pazīmēm. Uz Latvijas 
eiro monētām reversā būs redzami 
mūsu valsts simboli – tautumeita un 
Latvijas ģerboņi, bet eiro monētu 
averss (puse, kur redzami skaitļi) 
un banknotes visās eirozonas valstīs 
ir vienādas. Atceries, ka ar Latvijas 
eiro varēs maksāt visās valstīs, kur 
tiek lietots eiro, bet ar citu valstu 
eiro varēs norēķināties Latvijā.
  6. Pirmajās divās janvāra nedēļās 
centies veikalos maksāt ar karti 
vai precīzu naudu, lai neveidotos 
rindas.
  Atceries, ka šajā laika periodā 
pārdevējs drīkstēs naudas atlikumu 
izdot tikai eiro, tāpēc nenorēķinies 
par sīkiem pirkumiem ar lielām 
naudas zīmēm un neradi situācijas, 
kad pārdevējam nebūs, ko izdot tev 
vai citam klientam.
  7. Algas, pensijas, pabalsti un 
stipendijas, sākot ar 2014. gada 1. 
janvāri, tiks izmaksāti eiro. Pārejot 
uz eiro, līgumi nav jāpārslēdz.

Eiro tuvojas!

Sporta pasākumi
17. janvārī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3. divīzijas spēle  Stasis/
Alūksne - Saulkrasti.

Alūksnē
31. decembrī 24.00 pie Alūksnes Jau-
nās pils gadumijas svētku uzruna un 
uguņošana (no teritorijas pie “ALJAS” 
Pilssalā). 
1. janvārī 00.15 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā lielajā zālē Jaungada 
nakts balle kopā ar  Uldi Mūrnieku 
un Arni Grāpu, starplaikos 80.to gadu 
hīti; mazajā zālē DJ parāde. Ieeja 
uz pasākumu iepriekšpārdošanā Ls 
3 (EUR 4,27), pasākuma laikā EUR 
5 (3,51 lati). Galdiņu rezervācija no 
17.12.2013. pa tālruni 64322833.
10. janvārī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „MANAS TAUTAS 
DZIESMAS”. Ieeja: Ls 7,03, Ls 8,44, 
Ls 10,54 (EUR 10, EUR 12,01, EUR 
15). Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu 
paradīzes” un Tautas nama kasē.

Alūksnes Mākslas skolas izstāžu 
zālē līdz 5. janvārim izstāde „Latvieša 
cimdi” un „Knuts Skujenieks. Poga” 
oriģinālsējumos. Izstādi bagātina 
Alūksnes cimdu adītāju darbi.

Alsviķu pagastā
3. janvārī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā Jaungada disenīte bērniem ar 
DJ ED VETO un dažādiem pārsteigu-
miem. Ieeja: Ls 0,50 (EUR 0,71). 
9. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta senioru kopas „Noska-
ņa” tikšanās ar vēsturnieku Jāni Poli.
29. janvārī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa nodarbī-
ba – lakatu aušana rāmī. 
31. janvārī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā kaimiņpagastu senioru draudzī-
bas pēcpusdiena. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Saules stars asaru lāsē” - dzejniekam 
Klāvam Elsbergam - 55, rakstniekiem 
Jānim Lejiņam - 60, Dzintrai Žurav-
skai - 75, Edgaram Alanam Po – 205; 
tematiskās izstādes: „Ko sola zvaigznes 

2014. gadā”, „Ziemassvētku kauju un 
1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei”.

Annas pagastā
24. janvārī 10.00 Annas bibliotēkā 
ilggadējam skolotājam, teātra reži-
soram, sabiedriskajam darbiniekam 
Oskaram Jaunzemam veltīts pasākums.
Annas bibliotēkā izstādes: skolotājam, 
ilggadējam Annas teātra režisoram, 
sabiedriskajam darbiniekam Oskaram 
Jaunzemam – 90, ierosmes ziemas 
laika nodarbēm brīvajos brīžos.

Jaunannas pagastā
31. decembrī 23.00 Jaunannas tautas 
namā Jaungada nakts balle (spēlē gru-
pa „Ceļavējš”). Sagaidīsim gadu miju 
kopā! Galdiņu rezervācija līdz 30. de-
cembrim, zvanot pa tālruni 28366016.  
Ieeja: līdz 24.00 - Ls 2 (EUR 2,85), pēc 
pusnakts - Ls 2,5 (EUR 3,56).

Jaunalūksnes pagastā
25. janvārī 13.00 Kolberģa tautas 
namā Baltinavas amatierteātra „Palā-
das” viesizrāde „Gostu gosti”.

Jaunlaicenes pagastā
18. janvārī 18.00 Jaunlaicenes tautas 
namā pagasta kultūras iestāžu (tautas 
nams, bibliotēka, muzejs) „lielīšanās” 
„Kas tad sunim asti cels, ja ne pats”. 
Ieeja: brīva.
25. janvārī 11.00 Jaunlaicenes mui-
žas muzejā Malēniešu valodas skolas 
kārtējā nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā atjauno-
ta pamatekspozīcija „Malēnieši Ope-
kalna draudzē”: malēniešu izcelšanās, 
apdzīvotā teritorija un valoda, ticība, 
sadzīve un arodu prasme vēstures laika 
griežos; nodarbības.

Kalncempju pagastā
9. janvārī 10.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā aušanas nodarbība pēc iepriek-
šēja pieteikuma.
Viktora Ķirpa Ates muzejs janvārī 
gan muzejā, gan izbraukumā turpina 
piedāvāt programmu „Ķekatu zvani-
ņiem skanot”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 

izstāde veltīta rakstniecei jubilārei 
Dzintrai Žuravskai - 75. 

Mālupes pagastā
31. decembrī no 23.30 Mālupes Saie-
ta namā Jaunā gada sagaidīšana.
4. janvārī 14.00 Mālupes Saieta 
namā Mālupes, Liepnas un Alūksnes 
pensionāru saviesīga novakare.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde: „Es mūžīgi tajā kalnā būšu…” 
(dzejniekam Klāvam Elsbergam - 55), 
akcija „Grāmatu draugu ķēde”, tema-
tiska izstāde: „Rīgā deg ugunskuri…” 
-  veltīta 1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres dienai.
 
Mārkalnes pagastā
18. janvārī 18.00 Mārkalnes tautas 
namā teātra pēcpusdiena. Reklāma 
turpmāk 

Pededzes pagastā
1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka.

Zeltiņu pagastā 
31. janvārī 20.00 Zeltiņu tautas 
namā atpūtas pasākums Zeltiņu 
pagasta uzņēmējiem, zemniekiem, 
pašdarbības un sporta kolektīvu 
dalībniekiem „Ir bagāts ikviens, ja vien 
sirdī mīt prieks”. Par dalību pasākumā 
lūdz informēt līdz 24. janvārim, zvanot 
uz mob. t.29492284 vai piesakoties 
personīgi pie tautas nama vadītājas G. 
Palejas. 
Zeltiņu bibliotēkā literārās izstādes: 
„Dzintrai Žuravskai 75”, „F&F  Fantā-
zijas, fantastikas pasaulē”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, iz-
stādes: „Bērnība bez transformeriem”, 
„Bruņurupuci meklējot”, „Gadsimtu 
vējos šūpojoties”, „Brīži iz zeltiniešu 
dzīves”, „Zeltiņi 2012”, foto ceļojumi: 
„Zeltiņi 2012”, „Mani zaļie lakati”, 
ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķe-
šu bāzi. 

Seko janvāra pasākumiem
www.aluksne.lv.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi  
Alūksnes novadā

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 15.01.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 21.01.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 20.01.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Elita LAIVA 06.01.2014. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 10.01.2014. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 30.01.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 27.01.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 10.01.2014. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Guntars ŠVOLMANIS 10.01.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis ZARIŅŠ 30.01.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 15.01.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
Jana ZILKALNE 15.01.2014. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Apmeklētāju pieņemšana janvārī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS

6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS

6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA
6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

10. un 24. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

 Ja savā pastkastē nesaņemat „Alūksnes Novada Vēstis”, lūdzam 
zvanīt pa tālruņiem 64381488 vai 26646749!
  Alūksnes pilsētas iedzīvotāji, kas nav pastkastē saņēmuši „Alūksnes 
Novada Vēstis”, tās var saņemt Alūksnes pilsētas bibliotēkā.



Apsveikumi www.aluksne.lv

8.  Alūksnes Novada Vēstis 18.12.2013.

Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,

Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,

Kuram dvēselē jāienāk.
                    (S. Kaldupe)

Visiem ģimnāzijas darbiniekiem,  au-
dzēkņiem, vecākiem ,novada pašvaldī-
bai, mūsu atbalstītājiem un sadarbības 
partneriem jaukus un sirdsmīļus Ziemas-
svētkus, ticības, cerības un mīlestības 
pilnu Jauno gadu!

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas administrācijas vārdā, 

direktore Daina Dubre-Dobre

Par katru mums un visiem kopā,
Mazs eņģelītis klusi lūdz.

Lai gaisma sirdīs, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs. 
Sniedz roku tam, kurš slēpjas ēnā,
Kurš nedrošības, sāpju mākts,
Un slīd pār visu pārslas lēnām,
No debesīm balts mirdzums nāk.

(A. Celma)

Lai Ziemassvētku miers un darbīgs Jau-
nais gads ikkatrā mājā, ģimenē!

 Alūksnes pirmsskolas izglītības 
           iestāde „SPRĪDĪTIS” 

Atver logu un ielaid istabā gaismu.
Pa sudrabaini baltu mēnesstaru  

Pie tevis ceļu meklēs krītoša zvaigzne.
Pastiep plaukstu un sagaidi brīnumu!
Ar sniega pārslu mirdzošo baltumu 
Pār tevi snigs pasaulē gaišāko domu 
sniegs.
Kā tikai šobrīd apjaušams miers.

(I. Krūmiņa)

Lai Ziemassvētkos un visu nākamo gadu 
mūsos mājo un valda godaprāts, neatlai-
dīga griba saprasties un palīdzēt!

Strautiņu pamatskolas kolektīvs

Cienījamie vecāki,
 kolēģi, sadarbības partneri!

Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot,
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.

(K. Apškrūma)

Ziemassvētku baltais klusums lai ienes 
prieku sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, 
izdošanos un daudz gaišu notikumu 
Jaunajā 2014. gadā!

Liepnas vidusskolas kolektīvs

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet.

Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!
 
Siltus, gaišus, mīlestības un sirsnības 
piepildītus Ziemassvētkus saviem sko-
lēniem, vecākiem, pagasta un Alūksnes 
novada iedzīvotājiem novēl Mārkal-

nes pamatskolas skolotāji

Ir laiks, kad debesīs eņģeļi dzimst
Un pār Latviju sniega pārslas 

kaisa.
Katrā cilvēkā nemanot cerība dzimst
Un bērnu sirsniņās prieka dzirkst kvēlo.
Ir laiks, kad debesīs eņģeļi dzimst
Un latvju zemei auž villaini baltu.
Ir jāspēj noticēt brīnumam sevī, 
Jo šai baltumā it viss top īsts.
                                           (J. Ikes)

Lai Ziemassvētki atnāk ar mieru, sirsnību 
un brīnumu mirdzumu sirdīs!
Jaunajā 2014. gadā neizsīkstošu dzī-
vesprieku un enerģiju, mīlestību un 
labestību!

Alsviķu PII ,,Saulīte” kolektīva vārdā
vadītāja Evija Kubulniece

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa 
mats 

Sien dvēseli zvaigznes starā,
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz, 
Ka paši, gluži kā eņģeļi, 
To citiem dāvināt varam.

(K. Apškrūma)

Novēlam novada iedzīvotājiem, mūsu 
mīļajiem vecākiem un kolēģiem izglītībā 
eņģeli uz pleca, labus cilvēkus blakus, 
un aiz loga saulainu pasauli.

Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zemenīte” vārdā 

vadītāja Guna Sakne

Kad pasaule balta un gaiša kļūst,
Tu zini, ka pienācis Ziemsvētku 

laiks.
Tad spodrinām takas, kur ieraudzīt var,
Kā eņģelīt’s ceļu pie Tevis spēj rast. 
Tad guntiņas dedzam, lai silti kļūst, 
Visām raizēm šodien jāpalīdz zust.

(M. Straupe)

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas kolektīvs sveic visus sporta 
skolas audzēkņus, viņu vecākus, sportis-
tus, sportotājus un sporta līdzjutējus un 
pārējos novada iedzīvotājus Ziemassvēt-
kos, vēlot labu veselību, veiksmi, mīles-
tību, un Jaunajā 2014. gadā - ātrumu, 

spēku un izturību!

Ritot gada pēdējām dienām,
pasaule gaišākos svētkus gaida.

Vienalga
- ar vai bez sniega -
tie klauvē pie Tava un mana laika,
aicinot gaismu
mainīties vietām ar tumsu...

(M. Svīķe)

Gaišus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno 
gadu!

Biedrības „Alūksnes novada
pensionāru apvienība” valde

Rūpes nepazudīs – vienīgi 
šovakar uzvilks svētku tērpu 

un aizdegs sveces 
pienākums nepazudīs – vienīgi 
iespraudīs spīgulīti matu sprogā 
un teiks: tici 
Tev veiksies! 
sirds nemiers nepazudīs 
un nezudīs raizes 
ne brīdi – 
bet pāri tam šovakar 
maigums klās plaukstas 
un bezgala 
zvaigznes spīdēs…

(M. Laukmane)

Lai Ziemassvētki ir sirds mīlestības, 
prieka un gaišuma svētki! Lai Jaunais 
gads ir ar labām un saulainām cerībām
       piepildīts!

Līga Kaula,
PII „Cālis” vadītāja

Lai ir kā pārsla 
Katra baltā doma,

Kas, debess atsūtīta, 
Neizkūst!
Lai kļūstam mēs 
Kā saules pilna joma,
Kur katra sirds 
Sev dzintargraudu gūst!

(K. Apškrūma)
 
Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru 
sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu 
katrā mājā! 

Jaunlaicenes pamatskolas kolektīva 
vārdā Daiga Birkenberga 

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Izplēn, pazūd un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds -
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz,
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
 
SIA „Rūpe” savus klientus un visus no-

vada iedzīvotājus silti sveic svētkos!

Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.

Baltais miers kā zvaigzņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…
                                     (A. Zaprauska)

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko 
vislabāk vēlamies,
bet Jaunajā gadā lai spēks un drosme šo 
vēlmi piepildīt!

SIA „Alūksnes nami”

Un izbriduši ikdienības tumsu 
Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk, 

Lai mēs, kas ceram, ilgojam 
un skumstam, 
Kā bērni iemirdzamies brīnumā. 

(L. Brīdaka)

Pededzes pamatskolas kolektīvs vēl gai-
šus, miera pilnus un svētītus Ziemassvēt-

kus, darbīgu Jauno 2014. gadu visiem 
sadarbības partneriem!

...Ziemassvētki atnāk lēnām:
apstājas pie balti koptā sliekšņa,

kuram pāri Dieva sētās zvaigznes
pārvēršas un kļūst par mājām...
                                       (M. Svīķe)

Lai Ziemassvētku nakts sirdī vij prieku un 
Jaunais gads kā teiksmu aka - 
neizsmeļams, veiksmīgs un radošs!

 
Kultūras un sporta nodaļa

citas gaismas nebūs: būs no sirds 
un no

jāņtārpiņiem -
ja par maz
tad jārada klāt no ūdens čukstēšanas
no mēness stariem no nekā no visa
no ēnām no putekļu smaržas no puķu 
ziedlapiņām
no jūnija peļķēm no ābolu baukšķiem 
zālē
no pēdām jūrmalas smiltīs
no stara no lauskām no zibšņiem
no ūdens pērlītēm smilgā…
citas gaismas nebūs
ja par maz tad jārada klāt
bet šī gaisma - tas jūtams
šī gaisma visilgāk
visilgāk  

(M. Laukmane)

Lai Ziemassvētku gaišums dāvā visiem 
prieku, dod spēku, izturību un veiksmi 
labiem darbiem Jaunajā 2014. gadā!

Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa

Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 
Ko nākamā gada puteņi sūtīs - 
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī, 
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi: 
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, 
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
                                       (J. Tabūne)

Lai Jaunais gads nāk ar ticību tam, ko 
visvairāk vēlamies, labu veselību un 
svētku noskaņu!

Alūksnes PII „Pienenīte” kolektīvs

Lai katru dienu pa sapnim, pa 
cerībai,

Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam,
Katru dienu pa prieka brītiņam
Ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā.

(I. Krūmiņa)

Gaišus svētkus mūsu lasītājiem, drau-
giem un sadarbības partneriem!
Smeliet prieka brīžus no cilvēkiem un 
grāmatām!
Darbīgu un veiksmīgu Jauno gadu!

Alūksnes pilsētas bibliotēkas
kolektīva vārdā direktore

Iveta Ozoliņa

Par katru mums un visiem kopā,
Mazs eņģelītis klusi lūdz.

Lai gaisma sirdīs, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs.
Sniedz roku tam, kurš slēpjas ēnā,
Kurš nedrošības, sāpju mākts,
Un slīd pār visu pārslas lēnām,
No debesīm balts mirdzums nāk.

(A. Celma)

Lai Jūs sargā no debesīm 
un mīl uz zemes!

Bejas novadpētniecības centra vārdā,
Jolanta Baldiņa

ar gaišām liesmām, ar egļu 
smaržu,

ar dziesmām un piparkūku garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu…
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem piebērtu 
dienu,
kad vari būt kā mazs bērns
un sapņot…

(J. Damroze)

Lai svētku laikā sirdis piepildās baltām 
domām un sapņus lai mirdzošās zvaig-
znes krītot, pārvērš īstenībā! 
Lai Jaunais gads atnāk ar jaunām 
iecerēm, ar sparu un izturību to visu 
piedzīvot un realizēt!

Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde

 Alūksnes pirmsskolas izglītības 
           iestāde „SPRĪDĪTIS” 

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 

Par katru mums un visiem kopā,
Mazs eņģelītis klusi lūdz.

Lai mēs, kas ceram, ilgojam 
un skumstam, 

Alūksnes PII „Pienenīte” kolektīvs
Bejas novadpētniecības centra vārdā,

Pie tevis ceļu meklēs krītoša zvaigzne.
Pastiep plaukstu un sagaidi brīnumu!

 kolēģi, sadarbības partneri!

Mums palīdz tumsu pārdzīvot,
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,

labestību!

Par katru mums un visiem kopā,

prieka un gaišuma svētki! Lai Jaunais 
gads ir ar labām un saulainām cerībām
       piepildīts!

ar dziesmām un piparkūku garšu,

ar zvaigznēm un smiekliem piebērtu 

pienākums nepazudīs – vienīgi 
iespraudīs spīgulīti matu sprogā 

sirds nemiers nepazudīs 

bet pāri tam šovakar 
maigums klās plaukstas 

Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.

Baltais miers kā zvaigzņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…

labiem darbiem Jaunajā 2014. gadā!

„Zemenīte” vārdā 
vadītāja Guna Sakne

Kad pasaule balta un gaiša kļūst, Rūpes nepazudīs – vienīgi 
šovakar uzvilks svētku tērpu 

un aizdegs sveces 

mūsos mājo un valda godaprāts, neatlai-

Strautiņu pamatskolas kolektīvs

neizsmeļams, veiksmīgs un radošs!

pasaule gaišākos svētkus gaida.
Vienalga
- ar vai bez sniega -
tie klauvē pie Tava un mana laika,
aicinot gaismu
mainīties vietām ar tumsu...

Gaišus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno 

Lai ir kā pārsla 
Katra baltā doma,

Kas, debess atsūtīta, 

Kā saules pilna joma,

Sev dzintargraudu gūst!

vada iedzīvotājus silti sveic svētkos!
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