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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Inese Zīmele – Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  21. decembrī, Alūksnes novada 
pašvaldība noslēdza līgumu ar 
pilnsabiedrību „CEKA M” par 
Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un 
Bērzu ielu posmu rekonstrukciju 
1,721 km garumā. Rekonstrukci-
jas darbus plānots uzsākt maijā.

  Projekta mērķis ir radīt komfor-
tablu un drošu satiksmi Alūksnes 
pilsētas tranzītielās, rekonstruējot 
valsts 1. šķiras autoceļa P43 Litene 
- Alūksne maršruta turpinājumu 
pilsētā vietās, kur esošā infrastruk-
tūra ir nolietojusies. Projekta laikā 
rekonstruēs Tālavas, Jāņkalna, He-
lēnas un Bērzu ielu posmus 1,721 
km garumā.
  Minētajā maršrutā notiks brauktu-
ves seguma kapitālā rekonstrukcija, 
ievērojami uzlabojot tā nestspēju un 
ekspluatācijas īpašības. Rekonstruēs 
Helēnas un Bērzu ielas krustojumu, 
izveidojot rotācijas apli, kas ievēro-
jami uzlabos satiksmes drošību un 
organizāciju līdz šim ļoti bīstamajā 
un sarežģītajā mezglā. Izveidotais 
aplis īpaši uzlabos gājēju satiksmes 
drošību, kā arī atvieglos kreisā pa-
grieziena veikšanu tranzīta maršruta 
mērķtiecīgajā virzienā. Rekonstruēs 
un izbūvēs gājēju ietves, īpaši 
pievēršot uzmanību gājēju infra-
struktūras pielāgošanai personām ar 
īpašām vajadzībām. Tāpat projekta 
gaitā rekonstruēs ielu apgaismoju-
ma sistēmu, izbūvēs lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmu, nodrošinot 

Noslēgts līgums par otra tranzīta maršruta
rekonstrukciju Alūksnē

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

līdzfinansējuma nodrošināšanu”, 
ņemot vērā iepirkuma rezultātu, 
un piešķirti papildus pašvaldības 
līdzekļi projekta realizācijai - Ls 
310 072,36.
  Pašvaldība minēto projektu īstenos 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
darbības programmas „Infrastruktū-
ra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamī-
bas un sasniedzamības veicināšana” 
3.2.1. pasākuma „Pieejamības 
un transporta sistēmas attīstība” 

3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu 
sakārtošana pilsētu teritorijās” 
ietvaros. 
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 
930 693,93, kas sadalās attiecinā-
majās izmaksās – Ls 1 596 832,85 
un neattiecināmajās izmaksās - Ls 
333 861,08. Kopējās attiecināmās 
izmaksas sadalās - ERAF finansē-
jums Ls 1 197 464,95, pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 351 462,91, 
valsts budžeta dotācija Ls 47 
904,99.

Pārbaudīs arī 
iepirkumu 
procedūras
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldī-
bas un zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības SIA „Ju-
rates” noslēgtajā līgumā par 
SIA „Alūksnes nami” darbības 
tiesiskuma un ekonomiskās 
efektivitātes pārbaudi, sniedzot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas un apsaimnieko-
šanas pakalpojumu 2012. gadā, 
veikti grozījumi – pašvaldība 
uzdevusi pārbaudīt arī SIA 
„Alūksnes nami” publisko iepir-
kumu procedūru organizāciju un 
izpildi laika posmā no 2009. līdz 
2012. gadam. Līdz ar papildu 
uzdevumu pagarināts arī līguma 
termiņš līdz 8. februārim.

Iedzīvotājiem 
stāstīs par 
projektiem
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai iepazīstinātu ar aktuālajiem 
nozīmīgākajiem un apjomīgā-
kajiem projektiem Alūksnē, 
Alūksnes novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus 19. febru-
ārī pulksten 17.30 uz tikšanos 
pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

Pēc snigšanas 
lūdzam neatstāt 
mašīnas ielu malās
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai kvalitatīvi nodrošinātu 
pilsētas ielu attīrīšanu no 
sniega pēc sniegputeņa vai 
ilgstošas snigšanas, pašvaldī-
bas aģentūra „Spodra” lūdz 
Alūksnes iedzīvotājus tajās 
naktīs, kad iepriekšējās dienas 
laikā ir snidzis sniegs, neat-
stāt savas automašīnas ielu 
malās, bet tomēr aizdzīt tās 
līdz garāžai, iedzīt pagalmā vai 
privātmājām – iebraucamajā 
ceļā.

  Ja nav garāžas vai pagalma, 
aicinām apsvērt citas iespējas, 
kur šādos gadījumos novietot 
automašīnu, piemēram, vienoties 
ar kaimiņiem par viņu pagalma 
vai iebraucamā ceļa izmanto-
šanu. Ielu tīrīšana notiek naktī, 
tādēļ katra ielas malā atstātā 
mašīna traucē ielas attīrīšanai no 
uzsnigušā sniega segas!

  Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs

  31. janvārī Alūksnes novada 
domes deputāti apstiprināja 
pašvaldības 2013. gada budžetu. 
Salīdzinot ar 2012. gada plānota-
jiem ieņēmumiem, šogad pašvaldī-
bas pamatbudžeta ieņēmumu daļā 
ir nelielas pozitīvas iezīmes, tomēr 
pašvaldībai ir pieauguši izdevumi, 
tostarp, aizņēmumu un kredītpro-
centu maksājumi.

  Plānotie pašvaldības budžeta ieņē-
mumi šogad ir 9 653 728 lati, kas, 
salīdzinot ar 2012. gada izpildi, ir 

2013. gada budžets apstiprināts
par gandrīz 2 miljoniem latu mazāk, 
tādēļ lai atvieglotu šī gada budžetu, 
tam tika novirzīta iepriekšējā gada 
budžeta pārpilde.
  Pašvaldības budžeta lielāko ieņē-
mumu daļu veido transfertu ieņēmu-
mi, galvenokārt no valsts budžeta 
– mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai, speciālajām izglītības 
iestādēm un grupām, dotācija profe-
sionālās ievirzes sporta, mūzikas un 
mākslas skolām, pirmklasnieku un 
otrklasnieku brīvpusdienu nodroši-
nāšanai.
  Dotācija no Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda šogad plānota 
Ls 1 951 1453 apmērā.
  Otri lielākie ieņēmumi pašvaldī-
bas budžetā būs no nodokļiem, kur 
lielākais īpatsvars būs iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim.
  Procentuāli lielākie izdevumi no 
kopējiem izdevumiem – 33,54% ir 
atvēlēti izglītībai, iekļaujot arī valsts 
mērķdotāciju. Šogad pieauguši 
izdevumi ekonomiskās darbības 
kategorijā un tas saistīts ar divu 
finansiāli apjomīgu ERAF projektu 
īstenošanu, kas paredz abu tranzīta 
maršrutu rekonstrukciju.

  Atšķirībā no iepriekšējā gada, 
šogad pašvaldības budžetā bija jāpa-
redz līdzekļi arī pašvaldību vēlēšanu 
norises un novada kolektīvu dalības 
Dziesmu un deju svētkos finansē-
šanai.
  Neskatoties uz to, ka pašvaldības 
budžets ir apmēram iepriekšējā gada 
līmenī, esam paredzējuši līdzekļus 
gan jau iesākto, gan jaunu projektu 
īstenošanai. Liela uzmanība tiks 
pievērsta ielu sakārtošanai – te 
vēlreiz jāmin gan abi lielie ERAF 
projekti tranzītielu rekonstrukcijai, 
gan paredzētie līdzekļi grants segu-
ma ielu atjaunošanas programmai, 
projektēšanai.
  Tāpat kā pērn, arī šogad pašval-
dības budžetā esam paredzējuši 
līdzekļus tehnisko projektu izstrādei, 
jo esam pārliecinājušies par to, ka 
naudas piesaistei Eiropas Savienības 
finansēto projektu aktivitātēs ir jābūt 
gataviem tehniskajiem projektiem. 
  40 tūkstoši latu pašvaldības budžetā 
ieplānoti iedzīvotāju piebraucamo 
ceļu tīrīšanai. Lai arī šī summa nav 
liela, tomēr ceram, ka iedzīvotājiem 
tā būs palīdzība. Jāpiebilst gan, ka 
ceļu tīrīšanu regulēs šim mērķim 

izdotie saistošie noteikumi un tie 
stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs 
izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija.
  Tāpat no pašvaldības budžeta 
turpināsim piešķirt finansējumu 5 – 6 
gadīgo bērnu un skolēnu no 3. līdz 
12. klasei ēdināšanai.
  Šogad pašvaldības budžetā esam 
paredzējuši līdzekļus pašvaldības 
īpašumā esošo mežu apsaimnieko-
šanai un administrēšanai, uzņēmēj-
darbības atbalstam un darbam ar 
sadraudzības pilsētām. Tāpat ieplā-
nota nauda, lai turpinātu sniegt ESF 
projekta ietvaros uzsāktos sociālās 
aprūpes pakalpojumus visa novada 
teritorijā, Sociālajam dienestam 
specializēta autotransporta cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām iegādei.
  Pašvaldības budžeta izstrāde ir 
bijusi saspringta, par to daudz tika 
diskutēts, meklējot labākos risinā-
jumus, tādēļ paldies visiem, kas 
strādāja ar budžeta projektu. Paldies 
arī visiem pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem, kas ar 
minimālu finansējumu spēj nodroši-
nāt kvalitatīvu darbību un pašvaldī-
bas funkciju nodrošināšanu.

kvalitatīvu lietus ūdens aizvadīšanu 
no brauktuves, ietvēm un stāv-
laukumiem, rekonstruēs autobusu 
pieturvietas, izveidos brauktuves 
paplašinājumus, kā arī prettrokšņa 
stādījumus.
  2011. gadā Alūksnes novada 
pašvaldība pasūtīja un SIA 
„BELSS” izstrādāja tehnisko 
projektu „Tranzīta ielu rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā autoceļa P43 
Litene - Alūksne 25,533 - 27,283 
km, Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, 
Bērzu ielas”.
  2012. gada 20. decembrī domes 
sēdē tika precizēts lēmums „Par 
projekta „Tranzītceļa P43 rekons-
trukcija Alūksnes pilsētas teritori-
jā” iesnieguma apstiprināšanu un 

Projektu īstenojot, Helēnas un Bērzu ielu krustojumā uzlabos satiksmes drošību, izveidos apļveida krustojumu
Evitas Aplokas foto
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Izveidota
stipendija džudo 
trenera profesijas
apguvei
  Lai nodrošinātu Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai nepieciešamās, 
deficītās un perspektīvās džudo 
trenera profesijas apguvi, ar 
mērķi nodrošināt kvalitatīvu 
mācību – treniņu procesu 
džudo programmas realizāci-
jai, kā arī sekmētu jauniešu 
atgriešanos Alūksnes novadā, 
pašvaldība izveidojusi stipen-
diju džudo trenera profesijas 
apguvei2013./14. un 2014./15. 
mācību gadā.

  Stipendijas apmērs mēnesī ir 
Ls 150. Tā paredzēta 1. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
programmas „Izglītības un sporta 
darba speciālists” džudo trenera 
kvalifikācijas iegūšanai Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā.
  Pretendentam, kurš vēlas 
saņemt stipendiju, Alūksnes 
novada pašvaldības administrā-
cijas kancelejā jāiesniedz šādi 
dokumenti:
  - pašvaldībai adresēts personīgs 
pieteikums, kurā norādīts vārds, 
uzvārds, iegūstamā mācību 
kvalifikācija, mācību program-
mas nosaukums, mācību iestāde 
un kontaktinformācija: adrese, 
tālrunis, e-pasts;
  - izziņa no mācību iestādes par 
mācību faktu;
  - pašrocīgi parakstīts aplieci-
nājums stāties darba tiesiskajās 
attiecībās ar Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jauniešu sporta skolu 
uz laiku ne mazāku kā 5 (pieci) 
gadi;
  - pretendenta CV, vidējās 
izglītības dokumenta un sekmju 
izraksta kopija;
  - apliecība par profesionālās 
ievirzes izglītību džudo prog-
rammā;
  - rekomendācija no džudo 
federācijas.
  Stipendiātu pieteikumus vērtēs 
un lēmumu par uzvarētāju 
apstiprināšanu pieņems ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu izveido-
ta komisija.
  Pieteikšanās termiņš - līdz 
2013. gada 20. septembrim. Do-
kumenti iesniedzami Alūksnes 
novada pašvaldībā, 306. telpā 
vai nosūtāmi pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV 4301.
 Stipendijas nolikums publicēts 
www.aluksne.lv sadaļā “Kon-
kursi”.

Sēdes februārī
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu  komitejas 
sēde       7. februārī 14.00

Teritoriālās komitejas
sēde         11. februārī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde
        14. februārī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas
sēde         18. februārī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       20. februārī 10.00

Domes sēde  28. februārī 10.00

Alūksnes novada domes 20. decembra sēdē

Alūksnes novada domes 31. janvāra sēdē

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  20. decembra domes sēdē deputāti 
izskatīja vairāk kā 30 darba kārtī-
bas jautājumus.

Dome nolēma:

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgus zemes-
gabalus Briežu ielā 6, Alūksnē, „Još-
kas 1” un „Voguriņi” Zeltiņu pagastā, 
pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu 
Ziedu ielā 8, Alūksnē;

  - atļaut atsavināt pašvaldībai piedero-
šo kustamo mantu – cirsmu - īpašuma 
„Kaktiņi ZR 2” 2. kvartāla 10. un 13. 
nogabalā Ziemera pagastā, pārdodot 
to izsolē;

  - atbrīvot Lailu Gorkiju no pienā-
kumu pildīšanas Administratīvajā 
komisijā 31.12.2012. un ievēlēt par 
komisijas locekli Ingu Ozoliņu, no-
teikt, ka I. Ozoliņa sāk pildīt komisijas 
locekļa pienākumus 2013. gada 1. 
janvārī;

  - atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ls 
7140 tehniskās dokumentācijas izstrā-
dei Alūksnes novada vidusskolas ēkas 
un Liepnas vidusskolas un internāta 
ēku energoefektivitātes paaugstināša-

Evita Aploka

 Alūksnes novada dome 31. janvāra 
sēdē izskatīja vairāk kā 30 darba 
kārtības jautājumus. 

Dome nolēma:

- sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošā nekusta-
ma īpašuma „Alsviķu cehs”, Alsviķu 
pagastā, daļu, kas sastāv no nedzīvo-
jamās ēkas (pienotavas ēka) un ēkas 
uzturēšanai nepieciešamā zemesgaba-
la aptuveni 1810 m² platībā;

- ar 01.02.2013 noteikt nomas maksu 
Ls 1,09 par 1 m2 mēnesī (summā 
netiek ieskaitīts PVN) par iznomāto 
nedzīvojamo telpu – kabinetiem 
pašvaldībai piederošajā ēkā Brūža ielā 
1, Alūksnē (nomas maksā neietilpst 
maksa par siltumenerģijas piegādi, 
elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni 
un kanalizāciju, telpu uzkopšanu, 
kā arī atkritumu izvešanu). Noteikt 
nomas maksas apmēru Ls 1,09 par 
1 m2 mēnesī proporcionāli iznomāto 
nedzīvojamo telpu platībai (summā 
netiek ieskaitīts PVN) par koplieto-
šanas telpu lietošanu (nomas maksā 
neietilpst maksa par siltumenerģijas 
piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, 
ūdeni un kanalizāciju, telpu uzkopša-
nu, kā arī atkritumu izvešanu);

- nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu Ls 936,96 Malienas pagasta 
pārvaldes pašvaldības autoceļa „Mie-
zīša ceļa gals – Baltaissils” remontam 
ziemas atkušņa plūdu izraisīto avārijas 
seku novēršanai, kas sastāda 30% no 
objektam radīto zaudējumu apmēra;

- apstiprināt tehniski ekonomisko 
pamatojumu aktualizācijas projektiem 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Pededzes 
ciemā” un „Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā”, tehniski eko-

nomiskos pamatojumus projektiem 
„Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 
Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība”, „Alūksnes novada Alsviķu 
pagasta Strautiņu ciema ūdens-
saimniecības attīstība”, „Alūksnes 
novada Ilzenes pagasta Jaunzemu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 
„Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība”,  „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” 
un „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Alūksnes novada Bejas 
ciemā“;

- izdot saistošos noteikumus 
Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” un 
Nr.3/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 18.03.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, 
kādā Alūksnes novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamajiem””;

- izdot saistošos noteikumus 
Nr.4/2013 „Par piebraucamo ceļu 
tīrīšanu Alūksnes novadā”. Tie pare-
dzēs iespēju par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem tīrīt piebraucamos ceļus 
novada teritorijā dzīvesvietu dekla-
rējušajām personām, lai nodrošinātu 
pieejamību valsts un pašvaldības ies-
tādēm un veselības aprūpes iestādēm 
ziemas sezonā no 1. novembra līdz 
31. martam. Par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem attīrīs ceļus no pašvaldī-
bas nozīmes ceļa līdz viensētai, kurā 
persona faktiski dzīvo. Jāuzsver, ka 
šie saistošie noteikumi vēl nav spēkā – 
tie, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
sāks darboties tikai pēc tam, kad tos 
būs izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija un kad 
tie būs publicēti pašvaldības laikrakstā 
„Alūksnes Novada Vēstis”;

- apstiprināt pašvaldības aģentūru 
„SPODRA” un „ALJA” 2013. gada 
darba plānus;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sētā projekta „Kompleksi risinājumi 
Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīc-
efekta gāzu emisiju samazināšanai” 
īstenošanai LVL97625 apmērā;

- ar 11.02.2013. iecelt par Alsviķu, 
Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu 
vadītāju Ingrīdu Sniedzi;

- ar mērķi ekonomēt pašvaldības 
finanšu līdzekļus un nodrošināt vie-
notu Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumā paredzēto ar papildu atlīdzību 
saistīto pasākumu piemērošanu visās 
pašvaldības institūcijās, noteikt, ka 
2013. gadā atļauts izmaksāt pabalstu 
līdz 20%  no mēnešalgas vienu reizi 
kalendārā gada laikā, darbiniekam aiz-
ejot ikgadējā apmaksātajā atvaļināju-
mā, ņemot vērā darba ieguldījuma un 
tā rezultātu novērtējumu iepriekšējā 
gadā, pabalstu var izmaksāt tikai pilna 
ikgadējā atvaļinājuma izmantošanas 
gadījumā. Jāuzsver, ka ar šo lēmumu 
pašvaldība ierobežo iespējamā pabal-
sta apmēru, jo Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības likums nosaka, ka šī 
pabalsta apmērs var būt līdz 50% no 
mēnešalgas;

- apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
ma izmaksu vienai personai Sociālās 
aprūpes centrā „Alūksne” Ls 263,10 
mēnesī, noteikt pašvaldībām (izņemot 
Apes novada pašvaldību) savstarpējos 
norēķinus par pakalpojumu mēnesī – 
starpību starp noteikto vienas personas 
mēneša pakalpojuma izmaksu un 90% 
no personas pensijas, piemaksas pie 

pensijas vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsta līdz pilnai noteiktās maksas 
segšanai. Noteikt Apes novada 
pašvaldībai savstarpējos norēķinus 
par pakalpojumu Sociālās aprūpes 
centrā „Alūksne” Ls 100 mēnesī.  Ja 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas klients, 
kura deklarētā dzīvesvieta pakalpo-
juma piešķiršanas brīdī ir Alūksnes 
novadā, no savas pensijas, piemaksas 
pie pensijas vai sociālā nodrošinā-
juma pabalsta nesedz pilnu mēneša 
pakalpojuma izmaksu, tad klients vai 
tā apgādnieks (apgādnieki) maksā 
mēnesī pakalpojuma maksu līdz Ls 75 
mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos 
un pašvaldības saistošajos noteikumos 
paredzētos atvieglojumus;

- nodot atsavināšanai pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Umer-
nieku stacija”, Annas pagastā, 251/721 
domājamās daļas no dzīvojamās 
mājas un palīgēkas, pārdodot par 
brīvu cenu personai, kas vēlas izbeigt 
attiecīgo kopīpašumu ar pašvaldību. 
Noteikt nekustamā īpašuma pircējam 
pienākumu ievērot Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Vidzemes reģionālās nodaļas norādī-
jumus par valsts nozīmes vēstures pie-
minekļa „Šaursliežu dzelzceļa līnija 
Alūksne – Gulbene” (valsts aizsardzī-
bas Nr.8339) daļas Umernieku stacija 
izmantošanu un saglabāšanu;

- domes priekšsēdētājam Aivaram 
Fominam piešķirt daļu ikgadējā 
atvaļinājuma 1 kalendāra nedēļu un 
papildatvaļinājumu – 10 darba dienas 
laikā no 5. līdz 25. februārim;

- izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka Eināra Žvarta 
iesniegumu par viņa atbrīvošanu no 
ieņemamā amata pēc paša vēlēšanās, 
atbrīvot E. Žvartu no Alūksnes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 
amata 2013. gada 31. janvārī.

nai, Ls 8068 Liepnas internātpamat-
skolai mazlietota pasažieru autobusa 
iegādei;

  - atbrīvot Ģirtu Ciemu no pienākumu 
pildīšanas apstādījumu aizsardzības 
komisijā un ievēlēt par komisijas 
locekli Āri Kreici;

  - noteikt maksas apmēru Ls 0,40 
dienā (bez PVN) par informatīvo un 
izstāžu stendu izvietošanu pie sienām 
pašvaldības ēkas foajē Dārza ielā 11, 
Alūksnē;

  - noteikt maksu  par  traktortehni-
kas  pakalpojumiem  ar  pašvaldībai  
piederošo  mašīnu - iekrāvēju B-MI  
privātpersonām  Zeltiņu  pagastā,  Ls 
9,95  apmērā  stundā (pakalpojuma 
maksā nav ieskaitīts PVN);

  - nodrošināt Ls 1032 līdzfinansējumu 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
biedrības „Kaspara Aigara loka 
šaušanas sporta klubs „Ziemeļnieks”” 
ELFLA atbalstītā projekta „Loka 
šaušanas pieejamība Alūksnes novada 
iedzīvotājiem” realizācijai;

  - atbalstīt pašvaldības asignējuma 
piešķiršanu Ls 2000 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolai, lai 
segtu plānoto ieņēmumu no telpu 
nomas neizpildi; 
 

  - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 4151 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zāles sienu 
remontam;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē ES finan-
sētā projekta „Katlu māju darbības 
optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnē” īstenošanai 
LVL 625703, ieguldot to AS „SIMO-
NE” pamatkapitālā;

  - uz pašvaldībai piederoša zemes 
gabala Ezera ielā 1B, Alūksnē, atrodas 
zemes īpašniekam nepiederoša būve 
– malkas šķūnis. Ēkas iespējamie 
lietotāji – dzīvojamo ēku Ezera ielā 
2 un 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
dzīvokļu īpašnieki un īrnieki. Ēkas 
īpašnieks nav noskaidrots. Apsekojot 
būvi, konstatēts, ka tās nesošās kons-
trukcijas – karkass un jumta spāres ir 
zaudējušas noturību un deformējušās, 
ēka bīstami sasvērusies uz ielas pusi, 
bet sienu apšuvuma dēļi atdalījušies 
no ēkas karkasa un malkas svara 
ietekmē izliekušies. Zemes nomas 
līguma par zemes gabala izmantošanu 
šīs ēkas uzturēšanai nav, līdz ar ko 
nepastāv tiesiska iespēja lemt par ēkas 
sakārtošanu vai atjaunošanu. Ņemot 

vērā to, ka ēka ir bīstama cilvēku dzī-
vībai un veselībai, kā arī bojā ainavu, 
lai novērstu iespēju no tās rasties kai-
tējumam kaimiņiem, garāmgājējiem 
vai lietotājiem, uzdot ēkas Ezera ielā 
1B, Alūksnē, īpašniekam ne vēlāk kā 
līdz 15.05.2013. veikt tās nojaukšanu 
un vides sakārtošanu. Gadījumā, ja 
minētajā termiņā ēkas īpašnieks ēku 
nenojauc un vidi nesakārto, minētos 
darbus veiks par pašvaldības līdzek-
ļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtī-
bā, piedzenot ar to saistītos izdevumus 
no ēkas īpašnieka; 

  - izdarīt Alūksnes novada domes 
03.01.2012. lēmumā Nr.1 „Par pro-
jekta „Tranzītceļa P43 rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētas teritorijā” iesniegu-
ma apstiprināšanu un līdzfinansējuma 
nodrošināšanu” grozījumus, kas 
saistīti ar to, ka iepirkuma procedū-
ras rezultātā ir precizētas izmaksas 
– pieaudzis gan projekta kopējais 
finansējums - Ls 1 930 693,93, gan 
pašvaldības līdzfinansējums - Ls 685 
524, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 
Ls 351 462,92 un neattiecināmās 
izmaksas Ls 334 061,08.

  Ar Alūksnes novada domes pieņem-
tajiem lēmumiem pilnībā iepazīties 
var www.aluksne.lv sadaļā „Ziņas par 
pašvaldību”, pašvaldības kancelejā 
un bibliotēkās.



Alūksnes Novada Vēstis  3.06.02.2013.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
6. decembrī Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda 3.4.3.2. aktivitātes 
„Sociālekonomiski nozīmīgu kul-
tūras mantojuma objektu atjau-
nošana” otrajai kārtai iesniedza 
projekta pieteikumu „Alūksnes 
muižas ēkas rekonstrukcija nova-
da sociālekonomiskai attīstībai”, 
pretendējot uz fi nansējumu mui-
žas kompleksa ēkas – Alūksnes 
pilsētas Tautas nama rekonstruk-
cijai. Diemžēl Kultūras minis-
trija (KM) projekta pieteikumu 
noraidīja un fi nansējumu projekta 
īstenošanai nepiešķīra.

  Kā iemeslus projekta pieteikuma 
noraidīšanai ministrija minējusi tā 
neatbilstību diviem Ministru kabine-
ta noteikumos noteiktiem kritēri-
jiem. Alūksnes novada pašvaldība 
ministrijai nosūtījusi vēstuli, kurā 
apstrīd lēmumā minētos argumentus 

par projekta iesnieguma neatbilstību 
kritērijiem, kā arī lūdz ministriju 
atcelt lēmumu par Alūksnes novada 
pašvaldības iesniegtā projekta pie-
teikuma noraidīšanu.
  Ministrija lēmuma argumentācijā 
norādījusi, ka pašvaldība it kā nav 
ievērojusi nosacījumu projekta 
rezultātā atjaunot valsts nozīmes 
kultūras (arhitektūras) pieminekli, 
ka vērtēšana komisija neesot guvusi 
pārliecību par to, ka renovējot ēku, 
saglabās tās vēsturisko vērtību, 
norādīts uz atsevišķu materiālu 
lietošanas nepiemērotību vēsturiskai 
ēkai.
  Pašvaldība jau projekta pieteikumā 
tika norādījusi, ka atjaunot paredzēts 
pašreizējā Alūksnes pilsētas Tautas 
nama ēku, kas ir viena no Alūksnes 
muižas apbūves sastāvdaļām, un 
muižas apbūve ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis.
  Kā jau esam novada iedzīvotājus 
informējuši, pašvaldība ir veikusi 
vairākus priekšdarbus kultūrvēstu-
riskā pieminekļa saglabāšanai, to-

starp ir notikusi ēkas arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte, projekts meta, 
skiču projekta un tehniskā projekta 
stadijās izskatīts Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI) sēdēs. Turklāt, izstrādā-
tais tehniskais projekts ir saņēmis 
VKPAI saskaņojumu, tātad projektā 
paredzētie darbi ir saskaņā ar šādu 
objektu atjaunošanas nosacījumiem.
  Otrs kritērijs, kuram, kā norādīts 
KM lēmumā, projekta iesniegums 
neatbilst, ir minimālais objekta 
apmeklējumu skaits 2011. gadā, 
kurš atspoguļojās Latvijas Digitālā 
kultūras kartē.
  Jāuzsver, ka par tādiem kultū-
ras mantojuma objektiem, kuros 
neatrodas muzeji, ofi ciāli pieejamu 
apmeklējuma statistikas avotu 
nav, jo Latvijas Digitālā kultūras 
karte atspoguļo informāciju par 
tautas namu apmeklētājiem, bet ne 
apmeklējumiem. Te jāpaskaidro, 
ka datos par iestādes apmeklējumu 
ietilpst ne tikai pasākumu (koncertu, 
izstāžu) apmeklētāji, bet arī ikdienas 

norišu apmeklējums, kas saistīts ar 
kolektīvu mēģinājumiem, biļešu 
iegādi, tikšanos ar iestādes darbinie-
kiem u.c.
  Tādēļ pašvaldība uzskata, ka, ja 
šādi dati vispār nav pieejami, tad 
vērtēšanas procesā būtu jāpieņem, 
ka prasītais nosacījums ir izpildīts, 
bez tam, jāņem vērā arī apstāklis, ka 
konkrētā aktivitāte nav bijusi sašau-
rināta tikai uz tādu ēku atjaunošanu, 
kurās atrodas muzeji.
  Objekta tehnisko projektu izstrādā-
ja SIA „Arhitekta L. Šmita darbnī-
ca”. Arhitekts Laimonis Šmits, lūgts 
komentēt KM vēstuli, atzina, ka uz-
skata to par nekorektu, jo domā, ka 
tajā nav minēts patiesais atteikuma 
iemesls – ka fi nansējums primārāk 
nepieciešams citam objektam, bet 
mēģināts atrast dažādas atrunas.
  - Tehniskā projekta apstrīdēšana 
liecina, ka personas, kas vērtēja 
pieteikumu, vai nu ļoti tālu stāv no 
mūsu profesionālām lietām vai arī 
apzināti tās sagroza, jo, piemēram, 
Ruuki skārds, kura izmantošanas 

atbilstību vēsturiskai ēkai apšaubī-
jusi vērtēšanas komisija, ir akceptēts 
pieminekļu aizsardzības institūcijās 
kā atbilstošs arhitektūras pieminekļu 
restaurācijas gadījumos. Man jāseci-
na, ka vērtēšanas komisija apšauba 
VKPAI saskaņojumu projektam, 
lai gan inspekcija to vairākkārt ir 
skatījusi un atzinusi atjaunošanas 
piedāvājumu par derīgu. Pārme-
tums, ka esam paredzējuši nojaukt it 
kā būtiskas ēkas daļas, neatbilst pa-
tiesībai, jo nojaukt paredzēts nesen 
piebūvētās keramzītbetona bloku 
saimniecības telpas, par kurām VK-
PAI tehniskajos noteikumos teikts, 
ka tās jādemontē, - uzsver L. Šmits.
  Ņemot vērā iepriekš minēto, paš-
valdība apstrīd KM lēmumā minētos 
argumentus par projekta iesnieguma 
neatbilstību un lūdz atcelt šo lēmu-
mu. Papildus pašvaldība turpinās 
meklēt iespējas līdzekļu piesaistei, 
lai Alūksnē varētu tapt mūsdienu 
prasībām atbilstošs kultūras centrs.

Pašvaldība atjauno 
Bībeles muzeja ēku
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošā ēka, kurā atrodas 
Bībeles muzejs un pašvaldības 
tūrisma informācijas centrs, 
nupat piedzīvojusi logu, iekš-
telpu un logu atjaunošanu.

  Pēc SIA „Arhitekta L. Šmita 
darbnīca” izstrādātā tehniskā 
projekta darbus veica SIA „Pa-
mati”. Atjaunošanas būvdar-
biem pašvaldība izlietojusi Ls 
11365,32, elektroinstalācijas 
nomaiņai, ko veica SIA „MCD”, 
- Ls 2531,02. Janvāra nogalē ie-
pazīties ar paveikto bija ieradies 
arhitekts Laimonis Šmits (attēlā). 
  Ēkā pēc viena oriģinālā loga 
parauga izgatavoti jauni koka 
logi, noslīpēts grīdas segums, 
atjaunots sienu krāsojums, no-
mainītas ārdurvis.
  L. Šmits uzsvēra, ka nākamais 
solis ēkas atjaunošanā ir tās fasā-
žu restaurācija, atjaunojot kaļķu 
javas apmetumu bojātajās vietās. 
Saskaņā ar tehnisko projektu 
sienas paredzēts krāsot atbilstoši 
senlaicīgai metodei, izmantojot 
krāsu, kas gatavota uz krīta un 
līmes bāzes. 
  - Strādājot pie vēsturiska 
risinājuma atjaunošanas, mēs 
iepazīstam mūsu būvmākslu, 
arhitektūru un esam drošāki par 
to, ko darām šodien. Ēka, kas 
spējusi dzīvot 100 un vairāk 
gadus, jau ar to vien ir apliecinā-
jusi, ka tā ir cilvēkiem vajadzīga, 
ka tai ir sava emocionālā, ne 
tikai lietošanas vērtība, - sacīja 
L. Šmits. 

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

  Alūksnes kultūrvēsturiskais 
mantojums un dabas piedāvā-
jums ir ļoti bagāts un tas vienmēr 
aicinājis šurp tuvākus un tālākus 
viesus. Tomēr pie tā apstāties 
nevaram, tādēļ Alūksnes novada 
pašvaldība saskaņā ar 2011. gadā 
izstrādāto Pilssalas attīstības kon-
cepciju ir noslēgusi līgumu ar SIA 
„Projekts 3” par gājēju tilta, kas 
savienos Pilssalu ar Tempļakalna 
pussalu, projektēšanu.

  Tilts saīsinās ceļu un ļaus kājām-
gājējiem ātrāk nokļūt līdz Miera 
ielas privātās apbūves rajonam, 
Alūksnes kapiem, tas kalpos arī 
tūrisma maršruta takai, kas no pil-

sētas caur Pilssalu vedīs uz rotondu 
Tempļakalnā un tālāk pār Saules 
tiltu uz ieplānoto skatu torni, kura 
izbūve tiek plānota šī gada vasarā.
  Tā kā projektēšanas uzdevumā 
pašvaldība bija lūgusi projek-
tētājam salīdzināt dažāda veida 
tiltus – pontonu un vairāklaiduma 
siju – projektētāji to bija veikuši un 
pašvaldību iepazīstināja ar veikto 
salīdzinājumu. Vēlāk šo jautājumu 
izskatījām arī domes fi nanšu komi-
tejas sēdē, lemjot par to, kāda veida 
tiltu projektēt.
  Apskatījām trīs variantus – pon-
tonu tilts ar caurbraukšanas iespēju 
ūdens transportlīdzekļiem, vien-
kāršs pontonu tilts un vairāklaiduma 
siju tilts. Pontonu tilta izmaksas 
būtu aptuveni 80 tūkstoši latu, 
siju tilts izmaksu ziņā ir dārgāks – 
orientējoši 120 tūkstoši latu, tomēr 

 Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
ziemas sporta centrā „Mežinieki” 
turpinās aktīva ziemas sporta 
sezona.

 Pagājušā gada nogalē „Mežinieku” 
pakalpojumu klāsta uzlabošanai 
pašvaldība izbūvēja koka paviljo-
nu, kura vienu pusi slēpotāji var 
izmantot kā ģērbtuvi ar slēdzamiem 
skapīšiem, savukārt otrā pusē 
atrodas darba telpa sporta būvju 
pārziņa pakalpojumu nodrošināša-
nai. Koka būves izgatavotājs ir SIA 
„Deiwoss”, bet būvniecību veica 
SIA „Ozolmājas”.
 „Mežiniekos” sastaptie slēpotāji 
atzinīgi vērtē jaunās ģērbtuves 
priekšrocības. To atzīst arī alūksnie-
tis Ivars Fērmanis.
 - Mājiņa slēpotājiem ir noderīga, 
arī pats to izmantoju. Brīvdienās te 
ir daudz cilvēku, tie, kas netiek šurp 
darba laikā, slēpo līdz astoņiem 
vakarā un ne tikai apgaismotajos 
vakaros, bet visu laiku, izmantojot 
speciālus lukturīšus, - novērojis I. 

Fērmanis.
 Viņš atzīst, ka vēl pērn „Mežinie-
ku” trase atpalikusi no, piemēram, 
Hānjas piedāvājuma, bet tagad tās 
kvalitāte strauji uzlabojusies.
 - Pirmkārt, distance ir labi uzturēta, 
trase kvalitatīva un tas ir svarīgi, jo 
nevar iemācīties labi slēpot pa slik-
tu trasi. Ir, kur pārģērbties, tas dod 
to komforta līmeņa paaugstinājumu, 
- saka I. Fērmanis.
 Alūksnietis Oļegs Pidhačnijs savu-
laik profesionāli trenējies biatlonā. 
Tagad viņa dzīve ikdienā saistīta 
ar darbu Rīgā, bet brīvajā laikā, 
atbraucot uz Alūksni, Oļegs labprāt 
dodas uz „Mežiniekiem” un arī viņš 
pamanījis uzlabojumus.
 - Ģērbtuve ir ideāla, tieši tās trūka, 
jo līdz šim vajadzēja ģērbties mašī-
nā un tas nebija ērti. Kopš šī mājiņa 
ir, visu laiku to izmantoju, - viņš 
atzīst.
 Aizvadītajā gadā „Mežinieku” 
trases uzlabošanai paveikts daudz – 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansiālu atbalstu 
trase 1,7 kilometru garumā ieguva 
jaunu asfalta segumu. „Latvijas 
Valsts meži” savukārt noorganizēja 

Izstrādās gājēju tilta projektu

tas ir daudz ilgmūžīgāks un pamatī-
gāks nekā pontonu tilts.
  Apsverot piedāvātos variantus, 
deputāti vienojās, ka nepieciešams 
būvēt tādu tiltu, kas būtu izturīgāks 

un kalpotu alūksniešiem un pilsētas 
viesiem ilgāk, tādēļ tika nolemts 
izstrādāt projektu vairāklaiduma 
siju tiltam.

Slēpotāji atzinīgi vērtē apstākļu uzlabošanu „Mežiniekos”

Pašvaldība iebilst pret lēmumu nepiešķirt fi nansējumu
Tautas nama rekonstrukcijai

koku izgriešanu gar trases malām 
visā tās garumā, lai zari netraucētu 
veidoties vienmērīgai sniega segai. 
Pašvaldības aģentūra „Spodra” 

iegādājusies arī jaunu sniega 
motociklu, kas nepieciešams trašu 
sagatavošanai.

Pašvaldības aģentūras „Spodra” sporta būvju pārzinis Uldis Bertuks atzīst, ka slēpotāji
labprāt izmanto jauno ģērbtuvi, kur katrs savas lietas var noglabāt slēdzamā skapītī 

Evitas Aplokas foto
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Saistošie noteikumi Nr.5/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

31.01.2013. lēmumu Nr.33
(protokols Nr.1,  33.p.)

1. Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžets
1.1. Ieņēmumi

  2013. gadā Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti Ls9653728 apmērā. Plānoto 
aktivitāšu īstenošanai novirzīts nau-
das līdzekļu atlikums uz 2013. gada 
sākumu Ls2047994 apmērā, tajā 
skaitā dažādu mērķu realizācijai:
  1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas mūžizglītības projekta 
„National and natural Parks in Euro-
pe” īstenošanai Ls2758 apmērā;
  2. Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” mūžizglītības projekta 
„Let`s make our world more green 
and clean” īstenošanai Ls7294 
apmērā;
  3. Alūksnes bērnu un jauniešu 
centra projekta „Ieelpo Eiropu 3” 
īstenošanai Ls1965 apmērā;
  4. Alūksnes bērnu un jauniešu cen-
tra projekta „Together” īstenošanai 
Ls2521 apmērā;
  5. Alūksnes bērnu un jauniešu 
centra projektam „EVS pagalmā” 
īstenošanai Ls3461 apmērā;
  6. Pašvaldības īpašumu atsavināša-
nas procesa nodrošināšanai Ls22798 
apmērā;
  7. Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (turpmāk – ERAF) projek-
ta „Tranzīta maršruta „Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
īstenošanai Ls291851 apmērā;
  8. ERAF projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Alūksnes novada 

Annas pagasta Annas ciemā” 
līdzfinansējumam (SIA „Ieved-
ne” pamatkapitāla palielināšana) 
Ls10000 apmērā;
  9. ERAF projekta „Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” 
renovācija Alūksnes Mākslas skolas 
un Alūksnes novada iedzīvotāju 
vajadzībām” īstenošanai Ls176311 
apmērā;
  10. Sorosa fonda Latvijā (turpmāk 
– SFL) projekta „Izglītības centrs 
Mūza Jaunannas Mūzikas un māks-
las pamatskolā” īstenošanai Ls6468 
apmērā;
  11. SFL projekta „Vēl viens 
PAKĀPIENS Malienas Bērnu un 
Ģimenes atbalsta centra darbībā” 
īstenošanai Ls6592 apmērā;
  12. Eiropas Sociālā fonda (turp-
māk –ESF) projekta „Alternatīvu 
sociālās aprūpes pakalpojumu attīs-
tīšana Alūksnes novadā” īstenošanai 
Ls20672 apmērā;
  13. ESF projekta „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanai 
Ls18567 apmērā;
  14. Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības (turpmāk –
ELFLA) projekta „Arboristu pakal-
pojumu ieviešana Alūksnes novadā” 
īstenošanai Ls7208 apmērā;
  15. ELFLA projekta „Īpašuma 
„Cālenītis” dīķa rekonstrukcija un 
teritorijas labiekārtošana” īstenoša-
nai Ls9416 apmērā;
  16. ELFLA projekta „Sporta un 
sabiedrisko aktivitāšu teritorijas lab-
iekārtošana Kolberģī” īstenošanai 

Ls7891 apmērā;
  17. ELFLA projektiem meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošanai 
Ls5614 apmērā;
  18. Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas projekta „ARCHAEOLOGY, 
AUTHORITY & COMMUNITY: 
cooperation to protect archaelogical 
heritage” (turpmāk EST – LAT – 
RUS projekts „AAC”) īstenošanai 
Ls3920 apmērā;
  19. Kases apgrozāmajiem līdzek-
ļiem Ls120000 apmērā;
  20. Citiem projektiem un mērķiem 
Ls1322687 apmērā.
  Iesākto projektu īstenošanai novir-
zīts 2012. gadā neizmantoto Valsts 
kases aizdevumu līdzekļu atlikums 
Ls1787177 apmērā, tajā skaitā:
  1. Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (turpmāk – ERAF) projek-
ta „Tranzīta maršruta „Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
īstenošanai Ls1324342 apmērā;
  2.  ERAF projekta „Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” 
renovācija Alūksnes Mākslas skolas 
un Alūksnes novada iedzīvotāju 
vajadzībām” īstenošanai Ls71313 
apmērā;
  3. EST-LAT-RUS projekta „AAC” 
īstenošanai Ls46678 apmērā;
  4. Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta „Siltumtrašu rekons-
trukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 
Alūksnē” līdzfinansējumam (AS 
„Simone” pamatkapitāla palielināša-
na) Ls344844 apmērā;

  Savukārt 2013. gadā plānots 
iesniegt LR Finanšu ministrijas Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei 
lūgumus par aizņēmumu ņemšanu:
  1. Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta „Katlu māju darbības 
optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnē” līdzfinan-
sējumam (AS „Simone” pamat-
kapitāla palielināšana) Ls625703 
apmērā;
  2. KPFI projekta „Kompleksi 
risinājumi Ziemeru pamatskolas 
ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” īstenošanai Ls97625 
apmērā.

  Pavisam 2013. gadā pamatbudžetā 
paredzēti ieņēmumi Ls14212227 
apmērā.
  Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu daļu var 
raksturot pēc 1. tabulā apkopotiem 
datiem. 
 
  Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
„Transfertu ieņēmumi”, kas 2013. 
gadā ir plānoti Ls4884936 apmērā, 
kas ir 34,37% no kopējiem ieņēmu-
miem. No transfertu ieņēmumiem 
lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta 
transferti – Ls4804015 apmērā, kas 
ir 98,34% no plānotājiem transfertu 
ieņēmumiem.
  Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām ir 
piešķirtas astoņiem mēnešiem:

  1. vispārizglītojošām skolām – 
Ls1064146 apmērā,
  2.interešu izglītībai – Ls474922 
apmērā,
  3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbinātajiem pedago-
giem – Ls78528 apmērā.
  Valsts dotācija profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēm 
ir piešķirta divpadsmit mēnešiem 
Ls35799 apmērā
  Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes mū-
zikas un mākslas skolām ir piešķirta 
divpadsmit mēnešiem Ls181706 
apmērā. 
  Mērķdotācija pirmsskolas izglī-
tības iestādēm „Cālis”, „Mazput-
niņš”, Liepnas internātpamatskolai 
un pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” speciālajām grupām 
ir piešķirta astoņiem mēnešiem 
Ls397408 apmērā, tajā skaitā 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām – Ls213528 apmērā. 
  Mērķdotācija asistenta pakalpo-
jumu nodrošināšanai personām, 
kurām noteikta I un II invaliditātes 
grupa un personām no 5 līdz 18 
gadu vecumam, kurām izsniegts 
atzinums par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību, (Liepnas internātpamat-
skolai) piešķirta Ls12323 apmērā.
  Valsts dotācija pirmklasnieku un 
otrklasnieku brīvpusdienu nodroši-
nāšanai plānota Ls31742 apmērā.

Turpinājums 5. lappusē

Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2013.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Pamatbudžets

  1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2013.
gadam:
    1.1. kārtēja gada ieņēmumos 
  Ls9 653 728,-
    1.2. saņemtos aizdevumos  
  Ls2 510 505,-
    1.3. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām  Ls12 559 155,-
    1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas Ls552 525,-
    1.5. akcijās un citā līdzdalībā 
komersantu pašu kapitālā 
  Ls980 547,-

  2. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2013.gada sākumu
  Ls2 047 994,-

  3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2013.gada beigām Ls120 000,-

  4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 2013.
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu.
 
 
 

Speciālais budžets (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem)

  5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālo budžetu (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) 
2013.gadam:
    5.1. kārtējā gada ieņēmumos 
  Ls244 256,-
    5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām Ls356 933,-

  6. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2013.gada sākumu
     Ls127 144,-

  7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2013.gada beigām Ls14 467,-

  8. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 2013.
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 2.pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

  9. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2013.gadam:
    9.1. kārtējā gada ieņēmumos 
  Ls0,-

    9.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām Ls4 320,-

  10. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2013.gada sākumu
  Ls4 320,-

  11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu 
uz 2013.gada beigām  
  Ls0,-

  12. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2013.gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izde-
vumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskām kategorijām saskaņā 
ar 3.pielikumu

Pašvaldības aizņēmumi un 
sniegtie galvojumi

  13. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un galvoju-
mu saistības 2013.gadā:
    13.1. aizņēmumu pamatsummu 
un procentu atmaksai Ls715 128,-, 
tajā skaitā
      13.1.1. kārtējie maksājumi 
Ls715 128,- saskaņā ar 4.pielikumu,
      13.1.2. pēc Eiropas Savienības 
projektu finansējuma saņemšanas 
Ls0,-;

    13.2. galvojumu pamatsummu un 
procentu atmaksai Ls96422,- saska-
ņā ar 5.pielikumu.

Vispārīgā daļa

  14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un ziedojumu un dāvinājumu bu-
džeta ieņēmumu un izdevumu daļas 
precizējamas budžeta izpildes gaitā.

  15. Noteikt, ka finansēšana starp 
Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļu un iestāžu grāmatve-
dībām tiek nodrošināta ar transfertu 
starpniecību:
    15.1. Alūksnes novada pašval-
dības Finanšu nodaļa finansēšanas 
izdevumus iestādēm uzrāda 7230 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
„Rajona padomes transferti pašval-
dībām”;
    15.2. iestāžu grāmatvedības finan-
sēšanas ieņēmumus uzrāda šādos 
ieņēmumu klasifikācijas kodos:
      15.2.1. 19.2.1.0. „Ieņēmumi 
izglītības funkciju nodrošināšanai” – 
mērķdotācijas,
      15.2.2. 19.2.5.0. „Pārējie 
ieņēmumi no citām pašvaldībām” – 
finansēšanu no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa un pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda,
      15.2.3. 19.2.4.0. „Ieņēmumi par 
līdzfinansējuma projektu īstenoša-

nu” - pārējo finansēšanu;
      15.3. sastādot mēneša pārska-
tus par budžeta izpildi, 15.1. un 
15.2.punktos minētie finansēšanas 
ieņēmumi un izdevumi tiek konso-
lidēti.

  16. Iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošināt efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlie-
tojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības 
funkciju izpildi.

  17. Iestāžu un struktūrvienību vadī-
tāji ir tiesīgi apstiprinātā darba algas 
fonda ietvaros noteikt štata vietu 
skaitu un atalgojuma apmēru, ievē-
rojot normatīvo aktu nosacījumus.

  18. Iestāžu un struktūrvienību vadī-
tāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes 
budžeta izpildi.

  19. Iestāžu un struktūrvienī-
bu vadītājiem nepieciešamības 
gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt 
iekšējos budžeta pārkārtojumus pa 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
attiecīgās iestādes vai struktūrvie-
nības apstiprinātā budžeta ietvaros, 
iesniedzot pieprasījumu par budžeta 
pārkārtošanu Alūksnes novada 
pašvaldībai.

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam
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Turpinājums no 4. lappuses

  Valsts dotācija pansionāta iemīt-
niekiem, kas pansionātā ievietoti 
pirms 1998. gada, piešķirta Ls12000 
apmērā. 
  Valsts dotācija ambulatoro pakal-
pojumu nodrošināšanai (Nacionālās 
veselības dienesta finansējums) 
plānota Ls20522 apmērā.
  Uzturēšanas transferti ELFLA, 
ERAF un ESF projektu īstenošanai 
plānoti Ls813053 apmērā.
Plānots saņemt šādus maksājumus 
no Apes novada domes:
  1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu līdzfinan-
sējumam par galvenās bibliotēkas 
funkciju pildīšanu – Ls1174 apmērā; 
  2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā darba līdzfi-
nansējumam – Ls5000 apmērā;
  3. Alūksnes novada būvvaldes 
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēju-
mam – Ls2669 apmērā;
  4. Alūksnes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta skolai par nodarbību 
nodrošināšanu – Ls2170 apmērā;
  5. Alūksnes Mūzikas skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – Ls1348 
apmērā.
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 
2013. gadam plānota Ls1951493 ap-
mērā, ka arī pamatbudžeta ieņēmu-
mos iekļauts 2012. gada nesadalītais 
PFIF atlikums Ls53367 apmērā.
  Ar 2013. gadu tiek piešķirta valsts 
dotācija, lai nodrošinātu vērtētos 
ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas, finanšu nepiecie-
šamības neizlīdzināmās apakšējās 
robežas 97 % līmenī, Ls128670 
apmērā.
2013.  gadā saņemts valsts garantēta 
iztikas minimuma kompensācijas 
galīgais norēķins par 2012.gadu 
Ls9544 apmērā, jo ar 2013. gadu 
netiek piešķirta valsts garantētā izti-
kas minimuma un dzīvokļu pabalsta 
kompensācija.
  Otra lielākā ieņēmumu daļa ir „No-
dokļu ieņēmumi”, kas 2013. gadā 

plānoti Ls4233938 apmērā, kas ir 
29,79% no kopējiem ieņēmumiem. 
No nodokļu ieņēmumiem lielākie 
ieņēmumi ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim – Ls3825325 apmērā, kas 
ir 90,35% no plānotājiem nodokļu 
ieņēmumiem. 
2013. gadā saņemts iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 2012.gada nesa-
dalītais atlikums Ls41192 apmērā.
  Pamatbudžeta ieņēmumi tika plā-
noti ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

  Alūksnes novada pašvaldības 
budžets 2013.gadam tika veidots 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
23.02.2012. noteikumiem Nr.5/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta līdzek-
ļus”. 
  2013.gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
plānoti Ls14212227 apmērā, tajā 
skaitā:
  1. izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas Ls12559155 apmērā, 
kas ir 88,37% no kopējiem izdevu-
miem,
  2. aizņēmumu pamatsummu 
atmaksa Ls552525 apmērā, kas ir 
3,89% no kopējiem izdevumiem,
  3. akcijas un cita līdzdalība komer-
santu pašu kapitālā (SIA „Ievedne”, 
AS„Simone”) Ls980547 apmērā, 
kas ir 6,90% no kopējiem izdevu-
miem,
  4. kases apgrozāmie līdzekļi 
Ls120000 apmērā, kas ir 0,84% no 
kopējiem izdevumiem.
  Ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes nova-
da pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”, 2013. 
gadā Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā šiem mērķiem plānots 
finansējums Ls9000 apmērā.
  Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2013. gadam plānota 
stipendija arborista profesijas ie-

guvējam Ls700 apmērā un džudo 
trenera profesijas ieguvējam Ls600 
apmērā.
  Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2013. gadam tiek 
piešķirts pašvaldības finansējums:
  1. Alūksnes novada pašvaldības 
īpašumā esošā meža administrēša-
nai un apsaimniekošanai Ls19880 
apmērā;
  2. interešu izglītības programmu 
„Mazpulki” vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls3975 
apmērā; 
  3. interešu izglītības programmas 
„Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas pūtēju orķestris” uzturēšanai, 
tajā skaitā darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, Ls8710 apmērā,
  4. Alūksnes pilsētas ielu ar grants 
segumu sakārtošanai Ls56000 
apmērā,
  5. Alūksnes novada teritoriālajām 
vienībām piebraucamo ceļu tīrīšanai 
Ls40000 apmērā,
  6. Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijai jaunās amata vietas 
(speciālists darbam ar uzņēmējiem) 
izveidošanai Ls10000 apmērā,
  7. Izglītības pārvaldes atbalsta 
personāla trīs amata vienību darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
Ls12645 apmērā,
  8. Alūksnes novada Sociālajam 
dienestam specializēta autotranspor-
ta, kas aprīkots cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, iegādei Ls7000 apmērā,
  9. ESF projekta „Alternatīvu soci-
ālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana 
Alūksnes novadā” turpināšanai 
pēc projekta pabeigšanas Ls30973 
apmērā.

  Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu daļu var 
raksturot pēc 2. tabulā apkopotiem 
datiem. 
 
  Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu daļu pēc 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
var raksturot pēc 3. tabulā apkopo-
tiem datiem. 
 
  Lielāko izdevumu daļu sastāda 
„Atlīdzība”, kas 2013. gadā ir 
plānota Ls5431546 apmērā, kas ir 
43,25% no izdevumiem pēc ekono-
miskās klasifikācijas kodiem. Liels 
atlīdzības īpatsvars skaidrojams ar 
valsts mērķdotāciju noteikto izlieto-
juma mērķi – pedagogu darba algām 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

2. Speciālais budžets (bez ziedoju-
miem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

  Alūksnes novada pašvaldības 
2013. gada budžeta otru daļu veido 
“Speciālais budžets”. 
  2013. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta ieņēmumi 
plānoti Ls244256 apmērā. Plānoto 
izdevumu segšanai novirzīts naudas 
līdzekļu atlikums uz 2013. gada 
sākumu Ls127144 apmērā. Spe-
ciālā budžeta ieņēmumu daļu var 
raksturot pēc 4. tabulā apkopotiem 
datiem. 
 
  2013. gadā Autoceļu fonda mērķ-
dotācija ir nedaudz lielāka kā 2012. 
gadā. Neskatoties uz to, lielāko 
ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu 
(ielu) fonda līdzekļi, kas 2013. gadā 
ir plānoti Ls229156 apmērā, kas 
ir 61,70% no kopējiem speciālā 
budžeta ieņēmumiem. 2013. gadā 
tika grozīta Alūksnes novada paš-
valdības izstrādāta Autoceļu fonda 
mērķdotācijas sadales kārtība.
  Dabas resursu nodoklis plānots, 
kā transferts no valsts budžeta 60% 
apmērā no nodokļa maksājuma par 
dabas resursu ieguvi vai izmantoša-
nu, vai vides piesārņošanu Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā. 
 
 
 

2. 2. Izdevumi

  2013. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta izdevumi 
plānoti Ls356933 apmērā. Alūksnes 
novada pašvaldības speciālā budžeta 
izdevumu daļu var raksturot pēc 5. 
tabulā apkopotiem datiem.
 
  Alūksnes novada pašvaldības 
2013. gada speciālā budžeta izde-
vumu daļā plānoti ikdienas ceļu un 
ielu uzturēšanas izdevumi, izdevumi 
novadgrāvju tīrīšanai, eitrofikācijas 
procesa ierobežošanai Alūksnes eze-
rā un Alūksnes novada teritorijas sa-
kārtošanai (dabas resursu nodoklis). 
Uz gada beigām paredzēts līdzekļu 
atlikums Ls14467 apmērā, ko veido 
divu uzņēmumu ieskaitīta drošības 
nauda un bez mantinieka mirušas 
personas personīgie uzkrājumi, kas 
2011. gadā tika ieskaitīti Alūksnes 
novada pašvaldības speciālajā 
budžetā.

3.Speciālais budžets - ziedojumi 
un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

  Alūksnes novada pašvaldības 
2013. gada budžeta trešo daļu veido 
“Speciālais budžets – ziedojumi un 
dāvinājumi”.
  2013. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta – ziedo-
jumu un dāvinājumu ieņēmumi nav 
plānoti. Noteikto mērķu izdevumu 
segšanai novirzīts naudas līdzekļu 
atlikums uz 2013. gada sākumu 
Ls4320 apmērā. 
  Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmu-
mi tiek plānoti pēc faktiski saņemta-
jiem naudas līdzekļiem.

3.2.Izdevumi

  Ziedojumu un dāvinājumu ieņē-
mumus drīkst izlietot tikai konkrētu 
mērķu izdevumiem, kas apkopoti 6. 
tabulā.

1. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta 

ieņēmumi, latos

4. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta 

ieņēmumi, latos

2. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta 

izdevumi, latos

5. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2013. gada speciālā budžeta 

izdevumi, latos

3. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta 
izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, latos

6. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2013. gada speciālā budžeta 

- ziedojumu un dāvinājumu izdevumi, latos

Ar Alūksnes novada pašvaldības 2013. gada budžetu 
pilnībā iepazīties aicinām pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā “Ziņas par pašvaldību”.
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Satiksmes ministrija atbilstoši izsludina atklāta projektu iesniegumu 
konkursa projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF līdzfi nansējuma 
saņemšanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros. 

ANP pieņem lēmumu par pašvaldības piedalīšanos ERAF konkursā 
ar projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā””. 

ANP iesniedz projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”” Satiksmes ministrijā. 

Satiksmes ministrija pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu.

ANP izsludina iepirkuma procedūru „Tehniskā projekta izstrāde un 
būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā””.

ANP paraksta vienošanos ar Satiksmes ministriju par ERAF projekta 
„Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
īstenošanu.

ANP nākas pārtraukt iepirkuma procedūru.
ANP Satiksmes ministrijai lūdz ļaut samazināt būvdarbu apjomus, 
nesamazinot fi nansējumu, lai iekļautos apstiprinātajā projekta summā.

ANP izsludina iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde projekta „Tran-
zīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros”.

ANP iepirkumu komisija pieņem lēmumu iepirkumā par tehniskā 
projekta izstrādi, izvēlētais pretendents - SIA „VERTEX PROJEKTI” 
par kopējo piedāvājuma summu Ls14822,00 bez PVN.

ANP noslēdz līgumu ar SIA „VERTEX PROJEKTI” par tehniskā 
projekta izstrādi un tā realizācijas autoruzraudzību.

Satiksmes ministrija atbild ANP, ka neatbalsta projekta apjomu sama-
zināšanu bez fi nansējuma samazināšanas.

SIA „VERTEX PROJEKTI” iesniedz tehnisko projektu. 

ANP izsludina atklāto konkursu projekta „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” būvdarbiem saskaņā ar SIA 
„VERTEX PROJEKTI” izstrādāto tehnisko projektu.

ANP iepirkumu komisija pieņem lēmumu atklātajā konkursā „Būv-
darbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā” - par konkursa uzvarētāju atzīts pretendents Piegā-
dātāju apvienība SIA „MATTHAI” un MATTHAI BAUUNTERNE-
HMEN GmbH & Co.KG ar iepirkuma līgumcenu LVL1637851,58 
bez PVN

SIA „LIMBAŽU CEĻI” Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz 
iesniegumu, lūdzot aizliegt ANP slēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto 
pretendentu, atcelt lēmumu par atklātā konkursa rezultātiem un uzdot 
veikt pretendentu atkārtotu vērtēšanu.

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija 
pieņem lēmumu, ka minētā pārsūdzība nav pamatota un tajā izteiktie 
lūgumi noraidāmi, līdz ar to pašvaldībai atļauts slēgt iepirkuma līgu-
mu ar atklātā konkursā noteikto uzvarētāju.

ANP saņem Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas 
komisijas atbildi.

ANP noslēdz līgumu ar būvnieku SIA „CEKA M” par Pils ielas 
rekonstrukciju.

Dome precizē būvdarbu summu, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, un 
veic grozījumus 18.03.2010. pieņemtajā lēmumā par
piedalīšanos ERAF konkursā ar Pils ielas rekonstrukcijas
projektu. Papildu nepieciešami nepilni 600 000 latu, šo summu 
iekļauj projekta neattiecināmajās izmaksās un projekta
realizēšanai pašvaldība ņem aizņēmumu Valsts kasē.

SIA „CEKA M” saņem būvatļauju būvdarbu sākšanai.

SIA „CEKA M” sāk darbus – satiksmes organizācijas shēmas 
saskaņošana, trases nospraušana, sagatavošanās darbi būvniecības 
uzsākšanai.

SIA „CEKA M” pieņem lēmumu par darbu tehnoloģisko
pārtraukumu.
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konkursa projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF līdzfi nansējuma 

pieņem lēmumu, ka minētā pārsūdzība nav pamatota un tajā izteiktie 

pārtraukumu.

Pils ielas rekonstrukcija
 Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 16. janvārī Alūksnes novada 
pašvaldība aicināja uz tikšanos 
iedzīvotājus, lai skaidrotu Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda fi nan-
sētā projekta „Tranzīta maršruta 
„Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” gaitu un atbildētu uz 
iedzīvotāju jautājumiem sakarā ar 
problēmām, kas radušās šī projek-
ta īstenošanas laikā.

 Šajā tikšanās reizē iedzīvotājus 
uzklausīja Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Fomins, 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers, izpilddirektore Janīna 
Čugunova, Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Arita Prižavoite 
un jurists Arturs Upīts, kā arī VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 
reģiona Alūksnes nodaļas vadītājs 
Juris Priednieks.
 Vispirms A. Prižavoite iepazīstināja 
klātesošos ar projekta gaitu (skat. 
attēlā blakus). Viņa uzsvēra, ka 
šī projekta ietvaros tika paredzēta 
gan tehniskā projekta izstrāde, gan 
būvdarbu veikšana, un, ka projekta 
pieteikums tika sagatavots tikai uz 
skiču projekta un tehniski ekono-
miskā pamatojuma bāzes, tādēļ 
summas, kas tajā tika paredzētas, 
bija ļoti provizoriskas. Šī iemesla dēļ 
pēc iepirkuma procedūru veikšanas 
projekta kopējās izmaksas un paš-
valdības ieguldījums ir ievērojami 
pieaudzis – no Ls 1 484 078 uz Ls 1 
981 80 kopējās izmaksās un no Ls 
178 089 uz Ls 777551 pašvaldības 
līdzfi nansējuma daļā.
 Projekta sākotnējā posmā ir bijuši 
vairāki kavējoši faktori, piemēram, 
2011. gada martā pašvaldībai nācās 
pārtraukt pirmo iepirkuma procedū-
ru, kas bija izsludināta projektēšanai 
un būvniecībai, jo piedāvājuma sum-
mas pārsniedza provizorisko projekta 
pieteikumā paredzēto fi nansējumu.
 Pašvaldība tobrīd lūdza Satiksmes 
ministrijai ļaut samazināt būvdarbu 
apjomus, nesamazinot ERAF fi nan-
sējumu, lai būtu iespējams iekļauties 
projektā paredzētajā summā, taču 
ministrija neatbalstīja apjomu sama-
zinājumu bez naudas samazināšanas.
 Vēlāk pašvaldība izsludināja iepir-
kumu tehniskā projekta veikšanai, 
bet pēc tam - atklātu konkursu 
būvniecības veikšanai. Iepirkuma 
procedūra būvniecības veikšanai 
noslēdzās pērn jūnijā, taču viens no 
pretendentiem - SIA „Limbažu ceļi” 
rezultātu apstrīdēja un pašvaldība 
zaudēja vēl dažus mēnešus, kamēr 
tika saņemts Iepirkumu uzraudzības 
biroja lēmums, ka pārsūdzība nav 
pamatota un tajā izteiktie lūgumi ir 
noraidāmi, ļaujot pašvaldībai slēgt 
līgumu ar uzņēmumu.
 Veicot iepirkuma procedūru, tika 
precizēta būvdarbu summa, tādēļ 
pašvaldībai bija jāpalielina tās fi nan-
šu ieguldījums projektā.

Darbu garantija būs 5 gadi

 Tikšanās dalībnieki uzdeva dažādus 
jautājumus par projektu, uz kuriem 
guva pašvaldības pārstāvju atbil-
des. Iedzīvotāji izteica šaubas par 
būvfi rmas, ar ko pašvaldībai noslēgts 
līgums – SIA „CEKA M”, pieredzi. 
Priekšsēdētāja vietnieks Dz. Adlers 
paskaidroja, ka saskaņā ar nolikumu, 
atklātajā konkursā bija atļauts pie-
dalīties arī piegādātāju apvienībām, 

bet nosacījums bija, ka gadījumā, 
ja tā uzvar iepirkumā, pašvaldība 
līgumu slēdz ar vienu juridisku 
personu, kas apvieno piegādātāju 
apvienības dalībniekus. Tā tas bija 
arī šajā gadījumā – iepirkuma proce-
dūrā uzvarēja piegādātāju apvienība 
SIA „MATTHAI” un „MATTHAI 
BAUUNTERNEHMEN GmbH&Co.
KG”, bet pašvaldība līgumu slēdza 
ar SIA „CEKA M”, kas ir piegādātā-
ju apvienības vienotais reģistrācijas 
nosaukums.
 Klātesošie interesējās, kāds ir 
pašvaldības avansa maksājums 
būvniekam. J. Čugunova norādīja, 
ka avansa maksājums ir 20% jeb 396 
360 lati un par paveiktajiem darbiem 
no 5. septembra līdz 17. decembrim 
būvniekam samaksāti 55 506 lati. 
No uzņēmēja arī tiek prasīts avansa 
nodrošinājums, ko šādos gadījumos 
izsniedz banka vai apdrošināšanas 
sabiedrība, kas nozīmē, ka izsnieg-
tais avanss ir apdrošināts.
 Kāds alūksnietis izteica viedokli, 
ka pašvaldībai vajadzējis pārdomāt 
satiksmes organizāciju, ņemot vērā, 
ka vienlaikus ar šo projektu tiek rea-
lizēts arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
projekts par ceļa Alūksne – Zaiceva 
rekonstrukciju. Dz. Adlers vērsa 
uzmanību uz to, ka viens no projek-
tiem ir pašvaldības, bet otrs – valsts 
institūcijas, tādēļ pašvaldībai nav 
iespēju meklēt kompromisu starp 
abu līgumu termiņiem. Tāpat kā paš-
valdībai konkrētos, no fi nansējuma 
devēja noteiktos termiņos, jāīsteno 
savs projekts, tāpat projekta īsteno-
šanas termiņi jāievēro arī „Latvijas 
Valsts ceļiem”. Viņš norādīja, ka, 
ņemot vērā to, ka tiek īstenots arī AS 
„Simone” projekts par siltumtrašu 
atjaunošanu un izbūvi, kur darbi no-
rit Pils ielā, steigai pagājušajā gadā 
darbus uzsākt ātrāk, nebija pamata. 
Tagad darbus varēs veikt pareizā 
secībā – vispirms ieguldot trases un 
pēc tam atjaunojot ielas segumu. 
Dz. Adlers atzina, ka pašvaldībai 
projekta termiņi ir jāievēro, tādēļ arī 
šie pāris mēneši darbu rudenī tomēr 
bija būtiski.
 Veikto darbu garantijas laiks būs 
5 gadi, kā to iepirkuma procedūrā 
prasīja pašvaldība. Tāpat pašvaldība 
prasa arī garantijas nodrošinājumu, 
kas nozīmē, ka, beidzoties būvnie-
cībai, būvniekam ir jāiemaksā vai ar 
apdrošināšanas sabiedrības palīdzību 
jāgarantē zināms fi nansējums darbu 
veikšanai garantijas periodā, ja uzņē-
mums šajā laikā bankrotē.

Rekonstrukciju turpinās pa 
posmiem

 Iedzīvotāji vēlējās zināt, ko būvnie-
ki šajā laikā paveikuši. J. Čugunova 
informēja, ka izzāģēti koki, lauzti 
celmi, demontēts asfalts, demontētas 
un jau 12% apjomā atjaunotas ietves, 
izbūvētas 2 caurtekas, iemontētas 
gūlijas, ierakti kabeļi un stabi ielu 
apgaismojumam.
 Tā kā rekonstruējamais Pils ielas 
posms ir būvobjekts, pašvaldība to 
nodevusi būvfi rmas atbildībā un 
šobrīd ar uzņēmēju ir vienošanās, 
ka Alūksnē ir atbildīgā persona, kas 
seko līdzi posma stāvoklim un uztur 
to, cik tas šobrīd iespējams.
 Viņa uzsvēra, ka būvnieks pašval-
dībai iesniedzis grafi ku, kurā tas, 
atsākot darbus pavasarī, plāno katru 
mēnesi apgūt 400 tūkstošus latu un 
Pils ielas rekonstrukcijā strādās vai-
rākas brigādes. Būvfi rma plāno ielu 

rekonstruēt pa posmiem, lai iespēja-
mi mazāk problēmu radītu satiksmē, 
taču jāņem vērā arī tas, ka maija vidū 
sāksies otra tranzīta maršruta, kas 
paredz Tālavas, Jāņkalna, Helēnas 
un Bērzu ielu posmu rekonstrukciju 
1,721 km garumā.
 Izskanēja iedzīvotāja viedoklis, ka 
abu tranzīta maršrutu vienlaicīga 
rekonstrukcija radīs problēmas uz-
ņēmējiem - transporta pakalpojumu 
sniedzējiem, tūrisma komersantiem. 
Aivars Fomins uzsvēra, ka transporta 
plūsma projektu īstenošanas laikā 
netiks slēgta. A. Prižavoite skaidroja, 
ka, ja projektu aktivitātes un iesnieg-
šanas termiņi būtu nepārtraukti un 
pašvaldība varētu tās izvēlēties un 
nepakļauties noteikumiem, tad šādu 
situāciju nebūtu. Diemžēl tā nav un 
pašvaldība uz Eiropas fi nansējumu 
var pretendēt tad, kad konkrētas 
aktivitātes tiek izsludinātas.
 Pašvaldības pārstāvji aicināja 
iedzīvotājus izprast situāciju un 
būt iecietīgiem, jo pilsētas ielām ir 
nepieciešama atjaunošana, tieši tādēļ 
pašvaldība cenšas atrast visas iespē-
jas, kā to paveikt – tāpēc iesniegts 
otra tranzīta maršruta rekonstrukcijas 
pieteikums, tādēļ tiek izstrādāti teh-
niskie projekti vairāku ielu rekons-
trukcijai, tiek plānots uzlabot grants 
seguma ielu stāvokli.
 Sanāksmē piedalījās arī VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 
Alūksnes nodaļas vadītājs Juris 
Priednieks. Viņš vērsa klātesošo 
uzmanību uz to, ka šāda apjoma pro-
jektu realizācijas izmaksas ir daudz 
lielākas, un Pils ielas rekonstrukcija 
nav no dārgākajiem projektiem. Viņš 
uzsvēra, ka pašreizējais remontējamā 
ielas posma stāvoklis ir pieņemams, 
jo nedrīkst aizmirst, ka tas ir remont-
posms. J. Priednieks uzsvēra, ka 
gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem 
jārēķinās ar ielas rekonstrukciju un 
tās radītajiem sarežģījumiem, jāseko 
grafi kiem.

Pašvaldība cīnās par
izmaiņām naudas sadalē

 Pašvaldība bieži saņem pārmetumus 
no iedzīvotājiem, ka ielas un ceļi 
netiek pienācīgi uzturēti, tādēļ J. 
Čugunova tikšanās dalībniekus ie-
pazīstināja ar to, kāds ir fi nansējuma 
apjoms autoceļu uzturēšanai. Piemē-
ram, 2012. gadā mērķdotācija paš-
valdības ielu uzturēšanai Alūksnē ir 
bijusi 3,8 reizes mazāka nekā 2008. 
gadā. Savukārt fi nansējuma apjoms, 
ko pašvaldība saņēma pilsētas ielu 
un novada ceļu uzturēšanai 2012. 
gadā kopā, bija divas reizes mazāks 
par to, kas 2008. gadā bija piešķirts 
tikai pilsētas ielu uzturēšanai!
 J. Čugunova uzsvēra, ka šogad 
pašvaldība varēja samazināt sniega 
izvešanas izdevumus, jo nav jāpērk 
pakalpojums, bet pašvaldības aģen-
tūra „Spodra” izmanto savu iegādāto 
tehniku - decembrī sniega izvešanai 
pašvaldība tērējusi tikai 870 latus, 
bet izvests vairāk nekā 2000m3 snie-
ga, kas ir gandrīz tikpat daudz, cik 
iepriekš visas ziemas laikā!
 Pilsētas teritorijā ir 2 tranzīta marš-
ruti un to uzturēšanai valsts gadā 
pašvaldībai piešķir 23 tūkstošus latu, 
kas ir daudz par maz, lai vasarā va-
rētu remontēt savu laiku nokalpojušo 
asfaltu, bet ziemā tīrīt, izvest sniegu, 
kaisīt ielas. Tādēļ ielu seguma atjau-
nošana ir ļoti nepieciešama.
 6. decembrī pašvaldība tika no-
sūtījusi kārtējo vēstuli ar lūgumu 

piešķirt papildu fi nansējumu, taču 
no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas saņemta norai-
doša atbilde. A. Fomins 23. janvārī 
piedalījās Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes sēdē, kur 
Vidzemes pašvaldību kolēģiem klās-
tīja Alūksnes novada skatījumu uz 
to, ka ir nepieciešamas izmaiņas ceļu 
uzturēšanai paredzētā fi nansējuma 
sadales kārtībā valstī, jo šobrīd ne-
tiek ņemti vērā tādi būtiski faktori kā 
nokrišņu daudzums, ziemas sezonas 

sākuma un beigu atšķirības, sniega 
segas noturības atšķirības starp re-
ģioniem. Pašvaldība turpinās cīnīties 
par izmaiņām šo līdzekļu sadalē un 
14. februārī Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs A. Fomins piedalī-
sies Latvijas Pašvaldību savienības 
domes sēdē, kur plānots runāt par šo 
jautājumu.
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  Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  Ziemeru pamatskola ir noslēgusi 
līgumu ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
un SIA „Vides investīciju fonds” 
par projekta Nr.KPFI-15.1/111 
„Kompleksi risinājumi Ziemeru 
pamatskolas ēkas siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšanai” 
īstenošanu.

  2013. gada 10. janvārī Alūksnes 
novada Ziemeru pamatskolas direk-
tore Līga Biete parakstīja līgumu 
par minētā Klimata pārmaiņu fi -
nanšu instrumenta (KPFI) fi nansētā 
projekta īstenošanu.
  Projekta mērķis ir veikt energo-
efektivitātes pasākumus Alūksnes 
novada Ziemeru pamatskolā, tādejā-
di samazinot ēkas enerģijas patēriņu 
un oglekļa dioksīda emisiju apjomu. 
  KPFI projekta ietvaros plānots 
īstenot šādas aktivitātes - fasādes 
siltināšana, jumta pārseguma silti-
nāšana un jumta seguma nomaiņa, 
neblīvo koka durvju nomaiņa, 
ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju 
izbūve, energoefektīva apgaismoju-

ma uzstādīšana.
  Galvenos darbus veiks Zieme-
ru pamatskolas sporta zāles ēkā, 
kas nav pilnībā nosiltināta un tās 
norobežojošo konstrukciju siltum-
noturība neatbilst būvnormatīvu 
prasībām.
  Projekta rezultātā tiks nodrošināts 
siltumenerģijas patēriņa samazi-
nājums apkurei par 50%. Samazi-
noties CO2 izmešiem atmosfērā, 
uzlabosies gaisa kvalitāte, ieguvēji 
tiešā veidā būs vietējie iedzīvotāji. 
Turklāt ēkas norobežojošo kons-
trukciju remonts, siltināšana un 
ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
pagarinās ēkas kalpošanas ilgumu. 
Galvenie ieguvēji būs skolēni un 
skolotāji, jo ēkā tiks nodrošināts 
labāks komforta līmenis. 
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 11000.00, KPFI 
fi nansējums – Ls 82500.00 jeb 
75%, Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums – Ls 27500 jeb 25 
%. Projekta realizācijas laiks ir līdz 
2013. gada 31. oktobrim.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Ziemeru skolā īstenos ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas projektu   Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstītā projekta „Arboristu 
pakalpojuma ieviešana Alūksnes 
novadā” ietvaros Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„Spodra” iegādājās arborista 
(kokkopja) darbam nepieciešamo 
aprīkojumu (arborista kāpšanas 
komplekti, frēze, motorzāģis, at-
bilstošs darba apģērbs). Savukārt 
Alūksnes novada pašvaldība ir 
piešķīrusi stipendiju jaunietim, 
kurš šobrīd Ērgļu arodvidusskolā 
apgūst arborista profesiju. Ar 
audzēkni noslēgtais stipendijas 
līgums paredz darba attiecību 
uzsākšanu pašvaldībā pēc mācību 
pabeigšanas.

  Ikdienā arborists veic uzdevumus, 
kas saistīti ar apstādījumu kopša-
nu, vainagu veidošanu, formēšanu 
un izzāģēšanu. Novadā ir daudz 
aizsargājumu dabas objektu. 
Iedzīvotājiem savu māju pagalmos 
ne vienreiz vien ir nepieciešams 
apkopt tajos augošos kokus. Arī 
kapsētās ir daudz vecu un bīstamu 
koku un ne vienmēr zaru apzā-
ģēšana iespējama, piebraucot ar 
pacēlāju bīstamajā vietā. Lai darbu 
paveiktu kvalitatīvi, nepieciešams 
specializēts aprīkojums un zināša-

nas. Līdz šim pašvaldības aģentūra 
„Spodra” šo pakalpojumu iegādājās 
no fi rmām, kas darbojas tālu no 
Alūksnes. Tas ievērojami sadārdzi-
nāja izmaksas. Tādēļ tika pieņemts 
lēmums par piedalīšanos Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” projektu konkursā ar projektu 
„Arboristu pakalpojuma ieviešana 
Alūksnes novadā”.
  Projekta „Arboristu pakalpojuma 
ieviešana Alūksnes novadā” mērķis 
ir ieviest jaunu sadzīves pakalpoju-
ma piedāvājumu un nodrošināt tā 
pieejamību iedzīvotājiem Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 8466,43 
LVL, tai skaitā 6297,34 LVL Eiro-
pas Savienības ELFLA fi nansējums.

Pededzē izveido
atpūtas laukumu 
bērniem un
jauniešiem
  Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

  Īstenojot biedrības “Pededzes 
Nākotne” projektu „Bērnu 
un jauniešu atpūtas, spēļu un 
rotaļu laukuma izveidošana 
Pededzes pagastā”, izveidots 
bērnu un jauniešu atpūtas, 
spēļu un  rotaļu laukums,  ap-
rīkots ar jauniem, standartiem 
atbilstošiem rotaļu laukuma 
elementiem.

  Pagasta iedzīvotāji vairākkārt 
apsprieda ideju un izteica atbal-
stu bērnu un jauniešu atpūtas, 
spēļu un rotaļu laukuma izvei-
došanai. Pededzes pagastā tagad 
ir labiekārtots, publiski pieejams 
laukums, kurā bērni un jaunieši 
var atpūsties un spēlēties piemē-
rotā  un drošā vidē. Bērni  var 
pārbaudīt savu veiklību rotaļu 
pilsētiņā, izbaudīt šūpošanās 
priekus balansa šūpolēs, pavi-
zināties ar  karuseli, izmēģināt  
trošu ceļu, spēlēties smilšu kastē. 
Tāpat ir padomāts par vecākiem, 
kuri savus bērnus varēs pieskatīt 
sēžot uz jaunajiem atpūtas soli-
ņiem, savukārt par tīrību lauku-
mā palīdzēs rūpēties novietotās 
atkritumu urnas.
  Projekts tika iesniegts biedrībā 
“Alūksnes lauku partnerība”, 
atbalstīts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)  pasākumā “Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”. Projekta kopējā 
summa ir Ls 9430,58, publis-
kais fi nansējums Ls 8487,52, 
Alūksnes novada pašvaldības 
fi nansējums 10% no projekta 
kopējās summas.

Aicina ziedot 
Sprinduļukalna 
kapsētai
  Tiek vākti ziedojumi Liepnas 
pagasta Sprinduļukalna  kapsētas 
labiekārtošanai, centrālā lau-
kuma bruģēšanai, zvanu torņa 
uzstādīšanai  u.c.  darbiem 
(sīkāka informācija pa tālruni 
26131672 pie kapsētas pārziņa).
Iedzīvotājus,  kuriem piederīgie 
atdusas šajā kapsētā, aicinām būt 
atsaucīgiem  un ziedot Alūksnes 
novada pašvaldības Ziedojumu 
kontā.

Konta rekvizīti:
Alūksnes novada pašvaldība
Reģ. kods: 90000018622
AS „SEB banka” 
LV81 UNLA 0025 1041 4293 5                                                                                                                                                
 ar norādi  Liepnas pagasta 
Sprinduļukalna kapsētai.                                                                                                               

Novadā ieviesīs arborista
pakalpojumu 

  Ainars Melders
SIA „Alba 5” valdes loceklis, 
projekta vadītājs

  Sadzīves atkritumu poligonā 
„Kaudzītes” Litenē janvārī 
notika sabiedriskā apspriešana, 
lai saņemtu jaunu atļauju par A 
kategorijas piesārņojošo darbību.

  Kohēzijas fonda līdzfi nansētā 
projekta „Atkritumu apglabāšanas 
poligona „Kaudzītes” infrastruktū-
ras attīstība” ietvaros klātesošie tika 
iepazīstināti ar projektā paredzēto 
poligona darbības modernizāciju.
  Modernizācijas gaitā poligonā 
izbūvēs sadzīves atkritumu mehā-
niskās priekšapstrādes kompleksu, 
kura plānotā pārstrādes jauda būs 
15 tūkstoši tonnu gadā. Izbūvējot šo 
kompleksu, palielināsies otrreizējo 
izejvielu atgūšana, līdz ar to sama-
zināsies apglabājamo atkritumu 
daudzums un paildzināsies poligona 
ekspluatācijas laiks. Plānots, ka 
priekšapstrādes kompleksa eks-
pluatācijas izmaksas segs otrreiz 

šķirojamie materiāli.
  Tāpat projekta laikā uzstādīs re-
versās osmozes infi ltrāta attīrīšanas 
iekārtas un izbūvēs inženierkomu-
nikācijas, kuru plānotā attīrīšanas 
jauda būs ~4,5 m3/h. Reversās 
osmozes infi ltrāta attīrīšanas iekārtu 
uzstādīšana dos iespēju turpat uz 
vietas poligonā attīrīt atkritumu 
noglabāšanas rezultātā radušos in-
fi ltrātu. Tā kā krātuvei papildinoties 
ar atkritumiem, infi ltrāta sastāvā 
arī ir vairāk piemaisījumu, kas rada 
grūtības to utilizēt, ir vajadzīgas šīs 
jaunās iekārtas.
  Projekta aktivitātes izmaksās vai-
rāk kā 1,43 miljonus latu bez PVN, 
85% no summas segs Kohēzijas 
fonds, 25% - SIA „Alba 5”.

Projektā modernizēs
poligonu „Kaudzītes”

SIA „Alba 5” valdes priekšsēdētājs Aldis Amantovs (no kreisās) un valdes loceklis 
Ainars Melders klātesošos iepazīstina ar projektā paredzēto

  Laima Kaņepe,
Mālupes un Liepnas pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

  Liepnas pagastā īstenots pro-
jekts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstītais 
„Liepnas pagasta Tautas nama 
gaismas tehnikas un tautas tērpu 
iegāde”.

  Projekta pieteikums tika iesniegts 
un atbalstīts biedrībā „Alūksnes 
lauku partnerība” un ELFLA Lauku 
attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros.
  Projekta rezultātā iegādāts gaismas 
aparatūras komplekts, kas sastāv 
no gaismas iekārtas vadības pults, 
divpadsmit dažādiem prožektoriem, 
jaudas bloka un diviem statīviem. 
Šo gaismas aparatūras komplektu 
par kopējo summu Ls 1098,11 ar 
PVN  piegādāja un uzstādīja SIA 
„DJ PRO”.
  Tāpat projekta laikā tapuši jauni 

tautas tērpu komplekti vidējās 
paaudzes deju kolektīva deviņiem 
pāriem, ko par kopējo summu Ls 
2210,67 ar PVN  šuva SIA „MU-
DURI”, kā arī apavi vidējās paau-
dzes deju kolektīvam deviņi pāri 
kurpju un tikpat daudz zābaku par 
kopējo summu Ls 686,07 ar PVN.  
Tos  izgatavoja SIA „KRISTĀLA  
KURPĪTE”.
  Projekta rezultātā, iegādājoties 
gaismas aparatūras komplektu, 
pagasta tautas namā rīkotie pasā-
kumi ir kļuvuši vizuāli skaistāki un 
krāsaināki.
  Pagastā ir izveidojies vidējās  pa-
audzes deju kolektīvs, kuram nebija 
atbilstošu tautas tērpu. Tagad dejo-
tāji priecājas paši un priecē citus, 
dejojot  jaunajos tērpos un apavos.
  Projekta kopējā summa bez 
pievienotās vērtības nodokļa ir Ls 
3301,53, no kura 90% ir ELFLA 
fi nansējums – Ls 2971,38 un 10% 
pašvaldības fi nansējums Ls 330,15.

Liepnā modernizē tautas 
nama aprīkojumu

Vidējās paaudzes deju kolektīvs  kopā ar kolektīva vadītāju Brigitu Bijoni

EIROPAS SAVIENĪBA
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  Šķiet, pavisam nesen Jauna-
lūksnes pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Pūcīte” svinējām Latvijas 
dzimšanas dienu, minējām mīklas 
par savu novadu un dzimteni 
viktorīnā „Laimes rats ved apkārt 
Latvijai” kopā ar Bejas novadpēt-
niecības centra vadītāju Jolantu 
Baldiņu un Pēterbaznīcas iemīt-
niekiem gaili un peli.

 Gailis īpašā godā tika celts arī 
Mārtiņdienas svētkos, kad ieskandi-
nājām ķekatu laiku Kolberģa ciemā. 
Iepazīstot dzimteni,  ciemojāmies 
pie valsts sargiem Kājnieku skolā. 
Tumšajā rudens laikā kopā ar 
bērnu vecākiem norisinājās radošās 
darbnīcas „Sveču liešana”, „Āra 
lukturīšu gatavošana”, kur tapušie 
lukturīši izgaismoja „Pūcītes” takas 
visu Ziemassvētku laiku - paldies 
bērniem, vecākiem un darbiniekiem 
par ieguldīto darbu.
  Decembris bija „Pūcītes” jubile-
jas mēnesis. Sadarbībā ar pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, Bejas 
novadpētniecības centru un Bejas 
pamatskolu, Jaunalūksnes bib-
liotekāre Ieva Zakarīte sagādāja 
neaizmirstamus dzimšanas dienas 
svētkus mazajiem „pūcēniem”. 
No 7. decembra Jaunalūksnes 
bibliotekāre Ieva  iecelta „Pū-
cītes” krustmātes godā. Paldies 
par neaizmirstamajiem svētkiem 
visiem organizētājiem un arī pašiem 
lielajiem un mazajiem „pūcēniem” 
par pārsteiguma mirkļiem jubilejā! 
14. decembrī jubilejas svinības 
pieaugušajiem pulcināja esošos un 
bijušos darbiniekus, bērnu vecāku 
ģimenes, pašvaldības pārstāvjus un 
visus pārējos „Pūcītes” draugus. 
 Paldies par atsaucību visiem, kas 
bija kopā ar „Pūcītes” kolektīvu šajā 
vakarā, palīdzēja gatavoties svēt-
kiem un padarīt tos gaišus, emocio-
nālus! Visa jubilejas mēneša garumā 
Jaunalūksnes bibliotēkā bija vēroja-
ma pūču kolekcija, kas iestādē  tiek 

Ziemas raksti „Pūcītē”

„Pūcītes” audzēkņi meža iemītniekiem nogādāja dažādus kārumus
Foto no PII „Pūcīte” albuma

veidota kopš 2003. gada. Jubilejas 
ietvaros pagasta pārvaldes ēkā bija 
apskatāma „Pūcītes” vēsturiskā 
izstāde. Paldies Bejas NC vadītājai 
Jolantai Baldiņai par materiālu ap-
kopojumu, kā arī Briežu, Aizupie-
šu, Birzgaļu, Stavecku, Žižijanu, 
Čerbikovu ģimenēm, Intam Česlem 
par foto no personīgā arhīva.
  Ziemassvētku laikā 1. grupa 
ieguva nosaukumu „Ķipari un 
pipari”, kā arī katru rītu saņēma 
citus  neaizmirstamus pārsteigumus. 
Paldies visām ģimenēm par sagādā-
tajiem pārsteigumiem un čaklajiem 
darbiem, gatavojoties svētkiem.
 Čaklo darbu nedēļā bērni kopā ar 
grupas personālu gatavoja „sniega” 
pikas, pārsteigumu dāvanas saviem 
mīļajiem un iestādes darbiniekiem, 
vecāki gādāja veselīgos  gardumus 
mazuļiem, lai nodrošinātu ar ne-
pieciešamajiem vitamīniem. Pirms 
svētkiem mazākie „pūcēni” viesojās 
pie krustmātes Ievas bibliotēkā, 
izbaudot piedzīvojumus ar grāmatu 
rūķi. Svētku kulminācijā pasākums 
„Baltajā sniedziņā” kopā ar rūķi un 
pasaku tēliem.
  2. grupas bērni tapa par „Knīpām 
un knauķiem”. Svētkus mums 

visiem padarīja gaišākus ar izrādi 
„Kraukšķītis”. Svētku gaidīšanas 
laiks pagāja dziedot, dejojot un dar-
bojoties „Rūķa darbnīcā”. Lielākie 
bērni katru nedēļu iezīmēja  Adven-
tes laiku, iededzot sveci vainagā un 
saņemot pārsteigumus rūķa zeķē. 
Bērni rakstīja vēstuli Ziemassvētku 
vecītim – katra čaklie  darbi gaidīša-
nas laikā pārvērtās sapņu piepildī-
jumā šajos svētkos. „Ziemassvētku 
pasaku” grupas svētkos izspēlēja 
visi bērni, sagādājot neaizmirstamus 
prieka brīžus saviem vecākiem.
  Klāt ir ziemas otra puse, kad pa-
mazām sākam gaidīt pavasari. Esam 
nosvinējuši Teņa dienu, „Knīpas un 
knauķi” viesojušies pie meža drau-
giem, nogādājot ziemas gardumus, 
rīkos netradicionālo modes skati, 
viesosies Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jauniešu sporta skolā, iepazīstot 
džudo, „Ķipari un pipari” janvāra 
pēdējā nedēļā sāka audzēt sīpollo-
kus. Nav aiz kalniem Meteņdienas  
priecīgās izdarības un pavasaris, ko 
tik ļoti gaidām vienmēr. 

Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 
pedagogu kolektīvs

  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

  Mārkalnes pamatskola iegājusi 
savas pastāvēšanas 145. gadā. 
1868. gada 1. janvāris arhīva 
dokumentos ierakstīts kā skolas 
darbības sākums, bet pamatak-
mens skolas pamatos ielikts 1867. 
gada sākumā.

  Vispirms skola bija vienstāvu ēka, 
kurā strādāja arī pagasta rakstvedis. 
Pirmais skolas pārzinis bija Pede-
dzis (diemžēl nav zināms pārziņa 
vārds). Gadiem ejot, skolas nams 
tiecies uz augšu stāvu pa stāvam kā 
asns, kurš stiepjas pret sauli. Tagad 
uz senajiem pamatiem ir trīsstāvu 
ēka, kurā zināšanas apgūst pagasta 
un novada bērni.
  2013. gada janvārī skolā jau 
notikuši dažādi pasākumi. 4. klases 
skolēni kopā ar audzinātāju Daci 
Gailāni pieteikuši dalību Latvijas 
Stādu audzētāju biedrības izsludi-
nātajā stādu audzēšanas konkursā 
„Dārznīca”. Saņemtas kastes ar 
Palsās kastaņas, tulpju un Kanādas 
egles stādiem.  Tagad  jaunajiem 

dārzkopjiem jāsāk šo augu audzēša-
na un darba procesa apraksts.
  18. janvārī pie mums viesojās 
pārstāvji no Latvijas dabas fonda, 
kuri pastāstīja, kā skolēni varētu 
iesaistīties Latvijas dižkoku izpētē. 
Viņi norādīja, ka tieši mūsu pusē ir 
vismazāk reģistrēto dižkoku. Tas ie-
interesēja skolēnus, un mēs ceram, 
ka pavasarī bērni centīsies arī savās 
mājās ieraudzīt vislielāko koku, par 
to paziņojot Dabas fondam.
  21. janvārī notika pasākums Mār-
kalnes tautas namā, kas bija veltīts 
Barikāžu aizstāvju piemiņas dienai. 
Skolēni tikās ar Alūksnes muzeja 
darbiniekiem – Inesi Jasēviču un 
Didzi Eglīti, kuri pastāstīja par 
notikumiem 1991. gada janvārī, 
parādīja filmu par Nacionālo bru-
ņoto spēku Kājnieku skolu. Skolēni 
uzzināja, kā tiek sagatavoti jaunie 
karavīri. Interesanti par NBS kara-
vīra vērtībām un standartiem stāstīja 
Kājnieku skolas kapelāns Dāvids 
Šterns. „Pats svarīgākais”, uzsvēra 
kapelāns, „ir mīlestība”.

Sācies Mārkalnes skolas 
jubilejas gads

 Vija Zaķe,
teritorijas attīstības speciāliste

  Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskola ir uzsākusi  projekta 
„Izglītības centrs MŪZA Jaunan-
nas mūzikas un mākslas pamat-
skolā” realizāciju.

  Jau decembrī „Alūksnes Novada 
Vēstīs” rakstījām, ka Sorosa fonda 
– Latvija iniciatīva „Pārmaiņu 
iespēja skolām” 2. kārtā „Skola kā 
kopienas attīstības resurss” jau-

Izglītības centrs MŪZA 
Jaunannā uzsāk darbu

Izglītības 
programmas 

veids

Programmas 
nosaukums Programmas realizācija Nodarbību 

vadītājs

Mākslas studija Keramika 
(visiem interesentiem)

Otrdienās no plkst. 16.00 skolā Uģis Puzulis

Ideju darbnīca no 
netradicionāliem 
materiāliem 
(skolēniem no 5. klases)

Piektdienās plkst. 15.00 Sveta Pavlova

Mākslas studija 
(pieaugušajiem)

Katrā otrajā piektdienā 
plkst. 17.00 Tautas namā

Mārīte Mičule

Mūzikas studija Ritma grupa „Impulss”  
(visiem interesentiem)

Ceturtdienās no plkst. 16.00 skolā Mārcis Kalniņš

Ģitārspēle 
(visiem interesentiem)

Ceturtdienās no plkst. 16.00 skolā Kaspars Valenieks

Izglītojošās 
nodarbības

Tūrisms Sestdienās plkst. 18.00  skolā 
Pirmā nodarbība 19.00 janvārī

Marita Zelča

Estētikas skola 
(pirmskolas vecuma 
bērniem)

Trešdienās plkst.11.00 skolā 
(dziedāšana) 
Ceturtdienās plkst. 10.30 skolā 
(dejošana)

Inese Vilciņa 
Aiva Vilciņa

nanniešu projekts „Izglītības centrs 
MŪZA Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā” guva atbalstu.  
Šobrīd ir uzsāktas nodarbības sešās 
programmās.

  Projekta ietvaros  paredzēts 
uzsākt nodarbības arī programmās:  
vingrošana  (pilates, aerobika), 
vingrošana senioriem, nodarbības 
uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, 
interaktīvo materiālu veidošana 
(skolotājiem un citiem interesen-
tiem), interešu klubiņu nodarbības – 

bērniem un vecākiem „Mācīsimies 
kopā!” un sievietēm „Sievietes pa-
saule”. Projektu realizējot, plānots 
izveidot pieaugušo vokālo ansam-
bli, kā arī radīt iespēju pagasta ama-
tiermākslas kolektīviem  pilnveidot 
aktiermeistarības un dejas prasmes.
  Vasarā, skolēnu brīvdienās, radī-
sim iespēju bērniem un jauniešiem 
saturīgi pavadīt brīvo laiku – tiks 
realizētas  programmas ielu vingro-
šana un mūsdienu deju grupa, bet 
gan bērnus un jauniešus, gan pieau-
gušos aicināsim iesaistīties  sporta 
programmās - futbols, volejbols, 
skriešana.
  Uz nodarbībām laipni aicināti visi 
interesenti. Nodarbības ir bez mak-
sas. Informācija par nodarbībām 
pieejama, zvanot projekta direktorei 
Janīnai Pužulei (26489927)  un 
projekta koordinatorēm Ivetai Bal-
tajai – Vanagai (28366016) un Vijai 
Zaķei (22042791), kā arī novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv un presē. 
  Kaut gan šajās programmās pirmās 
nodarbības ir jau notikušas, ja ir 
interese, aicinām pievienoties vēl 
jaunus dalībniekus!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Līdz 2. janvārim Alūksnes 
novada pašvaldība saņēmusi tikai 
vienu iedzīvotāju priekšlikumu 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. – 2027. gadam 
izstrādei, tādēļ februārī un martā, 
kad pašvaldība rīkos tikšanās 
katrā novada teritorijā, lūdzam 
iedzīvotājus, uzņēmējus, nevals-
tiskās organizācijas būt atsau-
cīgiem un iesaistīties teritorijas 
plānojuma izstrādes procesā, bet 
rakstiskus iesniegumus atkārtoti 
aicinām iesniegt līdz 1. aprīlim.

  Alūksnes novada dome pērn 25. 
oktobra sēdē pieņēma lēmumu 
uzsākt Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam izs-
trādi. Šobrīd pašvaldība ir saņēmusi 
gandrīz visus pieprasītos nosacīju-
mus no atbildīgajām institūcijām 
teritorijas plānojuma izstrādei. 
  - Teritorijas plānojumā tiks izstrā-
dāta novada teritorijas telpiskās 
attīstības koncepcija, pašreizējā un 
plānotā teritorijas izmantošana un 
izmantošanas ierobežojumi, tādēļ 
iedzīvotājiem vajadzētu apdomāt 
gan savu zemes īpašumu turpmā-
ko izmantošanu, gan arī izteikt 
priekšlikumus, kas būtu iekļaujami 
plānojumā sabiedrības interesēs, - 
uzsver Alūksnes novada pašvaldības 
teritoriālplānotāja Aivita Māsēna.
  Lai plānojuma izstrāde notiktu 
produktīvāk un kvalitatīvāk, sākot-
nēji notiks teritorijas plānojuma 

izstrādes darba grupas tikšanās ar 
katras pagasta pārvaldes darbinie-
kiem, kad izvērtēs, kādi uzlabojumi 
jaunajā plānojumā būtu nepiecieša-
mi, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo 
katra pagasta teritorijas plānojumu, 
un apspriedīs jautājumus par funk-
cionālo zonējumu un ieteikumus 
attiecībā uz apbūves noteikumiem.
  Tā kā noteiktajā termiņā no 
iedzīvotājiem pašvaldībā saņemts 
tikai viens priekšlikums, pašvaldība 
atkārtoti aicina iedzīvotājus līdz 1. 
aprīlim iesniegt rakstiskus ieteiku-
mus teritorijas plānojuma izstrādei. 
Iedzīvotāji savus priekšlikumus 
varēs izteikt arī sanāksmēs. Pirmā 
no tām notiks februārī Alūksnē, 
bet martā sanāksmes organizēs 
pagastos. 
  Informācija par teritorijas plāno-
juma izstrādes uzsākšanu, kā arī 
iesniegumu veidlapas ir pieejamas 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā „Nor-
matīvie akti un dokumenti/Teritori-
jas plānojumi”.
  Iesniegumus ar priekšlikumiem 
var iesniegt pagastu pārvaldēs, 
Alūksnes novada pašvaldībā vai 
sūtīt pa pastu – Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 
4301, vai elektroniski uz adresi 
dome@aluksne.lv. Neskaidrību 
gadījumā aicinām vērsties pie 
Alūksnes novada pašvaldības terito-
riālplānotājas Aivitas Māsēnas 211. 
kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē vai 
zvanīt pa tālruni 64381487.

Atkārtoti aicina iesniegt 
priekšlikumus 
Alūksnes novada 
teritorijas plānojumam
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Jaunannā svin 

„Ateglītes”
  Zeltīte Avota,
klubiņa „Vārnas krogs” vadītāja 

  Kaut ārā ziemas spelgonis 
un tā vien gribas nevis aktīvi 
kustēties, bet satuntulēties un 
sēdēt siltumā, Jaunannā domā 
savādāk un 12. janvāra vakarā 
jaunannieši satikās klubiņa 
„Vārnas krogs” rīkotajās 
„Ateglītēs”.

  Prieks par tiem, kuri nenobijās 
no aukstuma, jo termometra 
stabiņš tuvojās -20 grādiem, un 
atnāca, lai kopā jautri pavadītu 
laiku pie sapostās  skaistās egles, 
aktīvi pakustētos, velkot Ziemas-
svētku vecīša briedi, slēpojot ar 
mednieku slēpēm, velkot virvi 
un braucot no kalniņa ar ragavām 
un  dziedot eglītei dziesmiņas, lai 
šķirtos no tās līdz nākamajiem 
Ziemassvētkiem. Tas nekas, ka 
pie galda piesala tukšās tējas 
krūzes un karstās desiņas sasala 
ātrāk, kā nonāca vēderā, uguns-
kurs, karstā tēja un kopā būšanas 
prieks visus sildīja. 
  Tiksimies atkal, kad dosim kar-
stas atvadu bučas ziemai!

Neskatoties uz bargo salu,
jaunannieši aktīvi piedalījās

„Ateglīšu” svinībās
Foto no Jaunannas TN albuma

Dāvanu paciņas 
sirmgalvjiem
  No 2012. gada oktobra līdz 
2013. gada jūnijam nodibinājums 
„Alūksnes un Apes novada fonds” 
piedalās fonda „ZIEDOT” koppro-
jektā „Kopgalds – siltas maltītes 
atbalsts”- aktivitātes pārtikas pakas 
sirmgalvjiem īstenošanā.

  Atbalsts tiek sniegts trūcīgiem, 
vientuļiem sirmgalvjiem Alūksnes 
un Apes novados. Pārtikas pakas 
veco ļaužu mājās Alūksnes un Apes 
novados nonāks veselas piecas reizes 
līdz pat vasaras saulgriežiem.
  Pirmās paciņas sirmgalvji saņēma, 
sagaidot Valsts svētkus novembrī, 
otrās paciņas - uz Ziemassvētkiem. 
Nākošās paciņas tiks dāvātas pirms 
pavasara svētkiem 8. martā, Lieldie-
nās un vasaras saulgriežu svētkos.
  Alūksnē sirmgalvjiem dāvanas 
nogādā Alūksnes novada vidusskolas, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas jaunieši un fonda brīvprātīgie, 
pagastos šis darbs uzticēts sociālajiem 
darbiniekiem. Dāvanu paciņas tiek 
piepildītas ar pārtikas produktiem, 
kuri nav tik ikdienišķi un kuru iegādei 
bieži vien naudiņas no pensijas 
neatliek. 
  Paldies Borisa un Ināras Teterevu 
fondam par iespēju dāvāt prieku un 
neaizmirst mūsu sirmgalvjus!
  Mūsu sirmgalvjiem Borisa un Ināras 
Teterevu fonds dāvās arī muzikālus 
koncertus. Koncerts Apē notiks 
23. martā, aprīlī koncerts plānojas 
Alūksnē. 

 Alūksnes un Apes novada fonds

  Erita Būdniece,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
lasītavas vadītāja

  Alūksnes pilsētas bibliotēka arī 
2013. gadā saviem apmeklētājiem 
piedāvā plašu preses izdevumu 
klāstu – pieejami 90 nosaukumu 
jaunākie laikraksti un žurnāli, 
kas paredzēti gan mazajiem 
lasītājiem, gan pieaugušajiem un 
nodrošina tematisko dažādību, 
lai katram atrastos kas savām 
interesēm atbilstošs. 

 Ar jaunākajiem žurnālu numuriem 
apmeklētāji var iepazīties lasītavā 
uz vietas, iepriekšējie tiek izsniegti 
arī lasīšanai uz mājām. 
  Šogad tradicionāli tiek abonēti 
Latvijā lasītākie žurnāli – „Ieva”, 
„Privātā Dzīve”, „Ievas Stāsti”, 
„Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā 
Pasaules Vēsture”, kas pieprasīti arī 
mūsu bibliotēkā. Ne mazāk populāri 
mūsu lasītāju vidū ir žurnāli, kuros 
rodami dažādi praktiski padomi un 
radošas idejas gan mājai un dārzam, 
gan dažādām sadzīves situācijām – 
„Praktiskais Latvietis”, „Dari Pats”, 
„Māja”, „Ievas Māja”, „Mūsmājas”, 
„Ievas Dārzs”, „Dārzs & Drava”, 
„Dārza Pasaule”, „Приусадебное 
хозяйство”. Arī šie žurnāli būs 
pieejami lasītavā visu gadu, tāpat 
kā sievietes vairāk interesējošā 
„Santa”, „Lilit”, „Una”, „Pastai-
ga”, „Cosmopolitan” un „Лиза”.  
Vīriešu auditorija tāpat kā līdz šim 
varēs lasīt „Klubu”, „Sporta Avīzi”, 
„Auto Bild”, „Copes Lietas”, 
„Medības. Makšķerēšanu. Dabu”, 

„Рыбачьте с нами”, veselīga 
dzīvesveida piekritējus noteikti 
interesēs žurnāli „Veselība”, „Ievas 
Veselība”, „36,6°C” un „Здоровье”, 
uzņēmējus – „Biznesa Psiholoģija” 
un „Lietišķā Diena”. „Zintnieka” 
un „Mistērijas” lasītājus iepriecinās 
viens no jaunumiem, kas abonēts 
pēc lasītāju pieprasījuma – žurnāls 
„Citādā pasaule”. Bērnu literatūras 
nodaļā žurnālus lasīšanai atra-
dīs gan pavisam mazie („Zīlīte”, 
„Ezis”, „Vāģi” u.c.), gan ne tik 
mazie lasītāji („JOY”, „Ilustrētā 
Junioriem” u.c.). 
  Pilnais saraksts ar šogad abonē-
tajiem preses izdevumiem un arī 
bibliotēkā pieejamo žurnālu arhīvu 
atrodams Alūksnes bibliotēkas 
mājas lapā www.albibl.lv, sadaļā 
„Prese”. Tajā nosaukti arī 2013. 
gadam abonētie laikraksti, kas kā 
parasti ir gan vietējie („Alūksnes 
Ziņas” un „Malienas Ziņas”), 
gan centrālie izdevumi („Diena”, 
Latvijas Avīze” u.c.), tomēr jāat-
zīmē, ka tiem apmeklētājiem, kam 
nav iebildumu lasīt elektroniskā 
formātā, bibliotēkā pieejams daudz 
plašāks preses izdevumu klāsts. To 
nodrošina viena no bibliotēkas abo-
nētajām datubāzēm, kas apmeklētā-
jiem pieejama bez maksas – Lursoft 
laikrakstu bibliotēka.
  Plašāk par bibliotēkas piedāvāta-
jiem pakalpojumiem var lasīt mūsu 
mājaslapā, kā arī jautāt, zvanot pa 
tālruņiem 64322197; 25403935 vai 
rakstot uz e-pastu biblioteka.info@
aluksne.lv. Laipni gaidīti Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā!

Preses izdevumi Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  2. martā visus mazus un lielus 
ziemas aktivitāšu cienītājus aici-
nās Alūksnes Muižas parka svēt-
ki, kam šogad dots nosaukums 
„Muižas parka sniega karnevāls”.

  Alūksnes Muižas parka svētki 
ziemā kļūst par tradīciju un šogad 
no pulksten 10 līdz 14 astoņos 
aktivitāšu centros parkā un uz ezera 
varēs patiesi izbaudīt īstu Alūksnes 
ziemu!
  Vairums Muižas svētku aktivitāšu 
šogad notiks Eola tempļa apkārtnē. 
Tā būs svētku centrālā vieta, kur 
atradīsies skatuve, skanēs mūzika, 
būs karnevālam atbilstošas dejas, 
dziesmas un spēles. Ikviens Sniega 
karnevāla apmeklētājs varēs ieturēt 
siltu pusdienu maltīti, lai sasildītos 
un atgūtu spēkus.
  Karnevāla atklāšanā pulksten 10 
ikvienu pasākuma dalībnieku aici-
nām ierasties atbilstoši karnevālam 
- tērpjoties maskā. Pasākuma laikā 
tiks rīkota masku parāde un tie, 
kuri būs tērpušies maskās, saņems 
pārsteiguma balvas.
  Svētku dalībnieki visas dienas 
garumā varēs izvēlēties savām 
interesēm un vēlmēm piemērotas 
nodarbes, jo katrā aktivitāšu centrā 

par saistošām izdarībām rūpēsies 
kāds organizators. Šogad svētku rī-
košanā iesaistījušās izglītības iestā-
des – Alūksnes pilsētas sākumskola, 
Alūksnes novada vidusskola, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunat-
nes sporta skola, protams, Alūksnes 
pilsētas Tautas nams, pašvaldības 
kultūras un sporta nodaļa, Alūksnes 
muzejs, pašvaldības aģentūra 
„ALJA”. Visos aktivitāšu centros 
organizatori būs parūpējušies arī par 
nelielām balviņām.
  Pirmā aktivitāte karnevāla apmek-
lētājus sagaidīs jau parka sākumā 
vietā, kur senāk atradās putnu 
paviljons. Tur notiks mūsdienās tik 
ļoti populārās spēles „Angry birds” 
iedzīvināšana brīvā dabā. Kopā ar 
„putniem” darbosies arī Jaunlaice-
nes folkloras kopa „Putnis”, kas vi-
sas dienas garumā uzturēs karnevāla 
dalībniekos možu garu ar jautrām 
dziesmām un rotaļām.
  Pie Eola tempļa tiks rīkots „Jaut-
rais sniega nobrauciens”, tādēļ 
aicinām pasākuma dalībniekus jau 
sākt domāt par to, kā tieši savu 
nobraucienu padarīt par viskrāšņāko 
ar tērpu, masku vai īpaša transport-
līdzekļa palīdzību.
  Netālu esošajos dīķīšos un lau-
kumos notiks improvizētas hokeja 
sacensības, dažādas stafetes, sniega 

„Muižas parka sniega karnevāls”
aicina satikties 2. martā!

kaujas, peintbola netradicionālās 
spēles, pie Obeliska visus gaidīs 
projektu ideju darbnīca, kur savus 
pakalpojumus piedāvās Sniega kaķu 
fotosalons.
  Līdzīgi kā pērn, arī šogad Muižas 
parka svētkos pie Alūksnes Jaunās 
pils tiks gatavota kāda ledus skulp-
tūra. Šogad iecerēts veidot 3 metrus 
augstu skulptūru, bet, lai uzzinā-
tu, kādu, ir jāapmeklē šie svētki! 
Svētku dalībniekiem būs iespēja 
veidot arī savas ledus skulptūras no 
Alūksnes ezerā izzāģēta ledus.
  Cerēsim, ka būs atbilstoši laika 
apstākļi, lai varētu notikt pērn dau-
dzu pasākuma dalībnieku iecienītais 
sniega skulptūru konkurss.

  Visas dienas garumā pa parku 
varēs vizināties zirgu pajūgos, 
savukārt uz ezera iecerēts piedāvāt 
iespēju vizināties ar sniega moto-
cikliem. Jāpiebilst gan, ka tiem, kas 
gribēs izmantot šos pakalpojumus, 
jārēķinās ar nelielu samaksu. Jums 
noteikti jāapmeklē svētki, lai piedzī-
votu un izbaudītu šīs un vēl daudzas 
citas Sniega karnevāla aktivitātes!
  Jāpiebilst, ka šajā dienā Alūksnes 
novada pašvaldības ziemas sporta 
bāzē „Mežinieki” notiks slēpojums 
„Alūksne 2013”, līdz ar to alūksnie-
šiem un pilsētas viesiem būs daudz 
iespēju piedalīties dažādās ziemas 
sporta aktivitātēs, izvēloties sev 
saistošākās!

  Īstenojot biedrības „Interešu 
centrs „Jaunanna”” projektu 
„Kultūras tradīciju kopšana, izce-
ļot latviešu tautas tērpu, tautiskās 
dejas popularizēšana sabiedrībā”, 
deju kopai „Jaunanna” izdevies 
īstenot sapni – uz XXV Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem varēsim doties ar 
etnogrāfi ski pareizu un pilnībā 
nokomplektētu 19. gs. Vidzemes 
novada tautas tērpu.

 Projekta rezultātā deju kopas 
meitenēm ir tapuši koši 19. gs. 
beigu svētdienas tērpi. Izveidotie 
tērpu komplekti plašāk ļaus pielāgot 
tērpus atbilstoši dejai un izcelt tās 
raksturu.
  Par veiksmīgo sadarbību sakām 
PALDIES tērpu darinātājiem: 
Helvei Kļaviņai par meiteņu 19. gs. 
beigu svētdienas tērpu, kas sastāv 
no brunčiem un vestes, Renātei 
Pilipai par puišu vestēm un SIA 
„Muduri” par puišu pusmēteļiem un 
cepurēm. 
  Šobrīd kolektīvam ir nokomplek-
tēts 19. gs. Vidzemes novada tautas 
tērps, bet tomēr rodas nepieciešamī-
ba pēc uzlabojumiem – dažas tērpa 
detaļas, piemēram, krekli, ilgstoši 
izmantojot, ir nolietojušies. Vajadzī-
gos uzlabojumus ceram veikt līdz 
Lielajiem svētkiem.
  Pirmo reizi jaunos tērpus skatītāji 
varēja redzēt Ziemassvētku ieskaņas 
koncertā Jaunannā. Šajā pasākumā 
varējām pārliecināties, ka kolektīva 
vizuālais tēls spēj vēl vairāk uzrunāt 
skatītājus, radot arī pozitīvas emoci-

jas pašiem dejotājiem.
  No kopējā projekta īstenošanai 
nepieciešamā fi nansējuma Ls 3066, 
90% jeb Ls 2759,40 tika iegūti, pie-
daloties biedrības „Alūksnes lauku 
partnerība” izsludinātajā projektu 
konkursā  un gūstot atbalstu ES 
ELFLA Lauku attīstība program-
mas pasākuma “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratē-
ģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot ap-
mācību un interešu klubus, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citas 
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem”. Pilnīgai projekta fi nansēšanai 
Alūksnes novada pašvaldība piešķī-
ra fi nansējumu Ls 257 un Ls 49,60 
bija biedrības līdzfi nansējums.
Straujiem soļiem tuvojas deju 
kolektīvu skates, kurās novēlam 
veiksmi, raitu deju soli sev un 
pārējiem novada deju kolektīviem, 
lai visi kopā varam tikties Lielajos 
svētkos Rīgā!

Deju kopai „Jaunanna”
piepildījies sapnis
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Alūksnes novada pašvaldība 
izsludina pretendentu 
pieteikšanos uz Alūksnes 
novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka amatu

Prasības pretendentiem: 
     - Latvijas Republikas pilsonis 
vai nepilsonis;
     - vecāks par 25 gadiem;
     - otrā līmeņa augstākā 
akadēmiskā izglītība pedago-
ģijas, psiholoģijas, medicīnas 
vai tiesību zinātnē vai zinātnes 
nozarei atbilstoša profesionālā 
augstākā (pedagoga, psihologa, 
jurista, sociālā darbinieka, ārsta) 
izglītība,;
     - valsts valodas zināšanas C 
līmeņa 2.pakāpē. 

Papildus Bāriņtiesu likuma 
10.panta pirmās daļas un 11.pan-
ta izvirzītajām prasībām:
     - bāriņtiesu procesu reg-
lamentējošo normatīvo aktu 
pārzināšana;
     - zināšanas un iemaņas admi-
nistratīvajā darbā;
     - darba pieredze bāriņtiesā ne 
mazāk kā 3 gadi;
     - iniciatīva un spēja plānot 
savu darbu, augsta atbildības 
sajūta;
     - „B” kategorijas autovadītāja 
tiesības;
     - prasme pieņemt lēmumus 
sarežģītās situācijās;
     - datorprasme –biroja stan-
dartprogrammatūru lietošana.

Pieteikuma vēstuli, izglītības 
dokumenta kopiju, autovadītāja 
apliecības kopiju  un CV gaidī-
sim līdz 2013.gada 12.februāra 
plkst.16.00, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, LV 4301, 308.kabinetā, 
tālr. 64381496, fakss 643581150, 
e-pasts: dome@aluksne.lv (ar 
norādi Alūksnes novada pašval-
dības bāriņtiesa).
Kontaktpersona: Janīna ČU-
GUNOVA, t.26118815

Mīlestības nedēļā 
Zeltiņos uzstāsies 
Čīča un Antess

  17. februārī 13.00 Zeltiņu 
tautas namā ar jaunu kon-
certprogrammu „Priekam un 
dvēselei” uzstāsies dziedošie 
brālēni Dzintars Čīča un 
Kaspars Antess.

  Šo programmu dziedātāji 
gatavo īpaši koncertam Zeltiņos 
par godu Visu mīlētāju jeb Va-
lentīna dienai. Koncertā skanēs 
aizkustinošās čigānu romances 
un temperamentīgās čigānu tau-
tasdziesmas, arī senākās latviešu 
estrādes dziesmas ar čigāniskiem 
motīviem un abu solistu populā-
rākie radiohīti.
  Šis nebūs tikai koncerts vien 
– kopīgos dialogos muzikālie 
brālēni atklās arī interesantus un 
amizantus faktus par abu dzimtas 
vēsturi un notikumiem. Un, pro-
tams, visam pāri – Mīlestība.
  Kopā ar solistiem koncer-
tā muzicēs lieliskais pianists 
Anatolijs Livča, kura talantu 
jau novērtējuši daudzi klausītāji 
visā Latvijā. Būs lieliska iespēja 
dzirdēt populārus Raimonda 
Paula un Rišāra Klaidermana 
klavierskaņdarbus.

  Inita Veismane,
Alūksnes muzeja direktore

 2012. gads paliks vēsturē ar 
10000 apmeklētāju Alūksnes 
muzejā! Cik vien sniedzas ziņas 
par Alūksnes muzeja apmeklētāju 
skaitu, šāds interesentu daudzums 
nav bijis. Kultūras informācijas 
sistēmā (www.kulturaskarte.lv) 
var vērot ievērojami lielāku skait-
li statistiskajā informācijā, kas 
atšķiras no apmeklētāju daudzu-
ma un liecina par apmeklējumu 
skaitu.

 Krājuma darbā lielāka uzmanība 
pērn veltīta mākslas kolekcijas 
saglabātības uzlabošanai. Latvijas 
Mākslas akadēmijas restaurācijas 
nodaļas studenti vasaras prakses 
laikā muzejā veica 40 krājuma 
Alūksnes novada mākslinieku eļļas 
gleznu attīrīšanu, konservāciju, 
restaurāciju, ierāmējuma sakārto-
šanu. Kā ļoti nozīmīgs sasniegums 
pērn jāvērtē tas, ka ir pabeigta 1990. 
- 2007. gados uzkrāto neaprakstīto 
5549 vienību muzejisko priekšmetu 
uzskaite un ierakstīšana aktos. Ir uz-
sākta pakāpeniska krājuma saturiskā 
izvērtēšana. 
 Muzejs pērn pirmo reizi piedalījās 
Labdarības pasākuma program-
mā „Kultūra” ar mērķi piesaistīt 
līdzekļus restaurācijai ziedojumu 
veidā. Gleznotāja Leo Kokles skiču 
restaurācijai finansējumu ieguvām 
ar VKKF projekta palīdzību. Sadar-
bība uzsākta ar Rīgas Celtniecības 
koledžu par muzeja krājuma mēbeļu 
restaurāciju - jau veikta priekšmetu 
novērtēšana un VKKF 2013. gada 
pirmajā kārtai iesniegts projekts 2 
krēslu restaurācijai interjera ekspo-
zīcijai. 
 Turpinām darbu ar Nacionālo 
muzeju krājuma kopkatalogu 
(NMKK), kurā ievadīta un publis-
ki pieejama informācija par 6203 
glabāšanas vienībām. VA „Kultūras 
informāciju sistēmas” ESF projekta 
ietvaros muzejs saņēma biroja 
tehniku.
 Turpinām darbu pie vienotās vēstu-

res un arheoloģijas ekspozīcijas plā-
na izstrādes, priekšmetu atlasīšanas 
un tematisko risinājumu sagatavoša-
nas. Ekspozīcijai finansējums iegūts 
EST-LAT-RUS projektā „Arheolo-
ģija, vara un sabiedrība: sadarbība 
arheoloģiskā mantojuma saglabāša-
nā”. Tajā būs atainota Alūksnes kā 
vietas attīstība no pēcledus laikmeta 
līdz pat mūsdienām. Ekspozīcijā 
uzsvars tiks likts uz arheoloģiju un 
senākajām vēstures liecībām. 
 Iepriekšminētā projekta laikā 446 
dažādu vecumu skolu audzēkņiem, 
alūksniešiem un viesiem pilsētas 
svētkos, Latvijas vēstures sko-
lotājiem, Kājnieku skolas perso-
nālsastāvam tika noorganizēti 5 
pasākumi, kuros interesentiem bija 
iespējams iepazīties ar arheoloģi-
jas kolekcijas jaunieguvumiem un 
uzzināt par novada arheoloģisko 
mantojumu arheologu U. Kalēja un 
J. Urtāna sniegumā.
 Muzejā neviens nešaubās, ka izstā-
žu un ekspozīciju darbā īpaša vērība 
jāpiešķir kvalitātei. Domāju, ka 
1089 alūksnieši un viesi novērtēja 
iespēju apskatīt jaunā daudzsološā 
un talantīgā fotomākslinieka Reiņa 
Hofmaņa fotoizstādi „Akmeņi”, 
kura darbi starptautiskā arhitektūras 
fotokonkursā “Archifoto 2012” tika 
atzīti par labākajiem 26 valstu pār-
stāvju un vairāk nekā 250 fotogrāfu 
konkurencē. 
 Liels notikums ir uzņemtā video 
filma „Kājnieku skolai 20”, kas 
tika plānota un veidota visa gada 
garumā, paldies visiem filmas tap-
šanā iesaistītajiem, veidotājiem un 
atbalstītājiem!
 Īpašu apmeklētāju interesi izpel-
nījās uz pilsētas svētkiem atvērtās 
izstādes izremontētajās ēkās -„Ma-
rienburgas cietoksnis cauri gadsim-
tiem” Apaļajā tornī un „Skursteņ-
slauķiem.lv” Ledus pagrabā.
 Alūksnes muzejs piedalījās Pasau-
les tūrisma dienā, kad visas ekspo-
zīcijas varēja apskatīt bez maksas. 
Tā kā šis laiks sakrita ar skolēnu 
pārgājienu dienām, tad apmeklē-
jums bija negaidīti liels. Sadarbībā 
ar Tūrisma informācijas centru tika 

piedāvāta iespēja piedalīties orientē-
šanās spēlēs „Iepazīsti Alūksni” un 
„Atrodi dārgumus”.
 Veiksmīgas sadarbības piemēri ir ar 
Kājnieku skolu un Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru. Ar Kājnieku 
skolu bijām kopā visu novembri, 
atzīmējot Valsts svētkus un vienības 
dibināšanas 20. gadadienu. Savukārt 
ar ABJC sadarbojāmies „Pagātnes 
spēļu” organizēšanā, kur pasākums 
izvērtās interesants un atkārtošanas 
vērts.
 Novada muzejisko vienību 
pārraudzības metodisko darbu jau 
veicam otro gadu, un pilnīgi no 
jauna muzejā ir uzsākts kultūrtū-
risma darba virziens. Kopīgiem 
spēkiem Bejas novadpētniecības 
centrā izveidota pilna amata vieta 
un Veclaicenē rasta iespēja iesaistīt 
muzeju darbā speciālistu 0,5 slodzē. 
Paldies pagastu pārvalžu vadītājām 
par sapratni un atbalstu! Gada laikā 
novada muzejiskām vienībām esam 
snieguši 14 konsultācijas un noti-
kuši 16 dažāda rakstura pasākumi 
un tikšanās. Kā vienu no svarīgiem 
notikumiem gribu minēt vēstur-
nieka U. Niedres lekciju „Alūksni 
meklējot”, ko muzeju un tūrisma 
speciālisti varēja noklausīties martā. 
 Vēl jāpiemin pieredzes apmaiņas 
braucieni, kas ir ļoti nepieciešami 
jaunu kontaktu dibināšanai, iespēja 
smelties idejas, redzēt labos un ne 
tik labos piemērus un mācīties no 
citu pieredzes. 2012. gadā Alūksnes 
novada muzeju darbinieki bija 2 
dienu braucienā pa Kurzemes vidie-
ni, apmeklējot 9 pašvaldību muze-
jus, regulārās tūrisma speciālistu un 
muzeju darbinieku kopīgo informā-
ciju dienu ietvaros un izmantojām 
iespēju ar vienu pārstāvi piedalīties 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
organizētajā seminārā „Kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanas 
pieredze Polijā”.
 Darbinieku kvalifikācijas celšana 
notikusi kursos, lekcijās, semināros 
un konferencēs.
 Alūksnes muzeja un Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku apsaim-
niekošanā 2012. gads raksturojas ar 

vairākiem nozīmīgiem notikumiem. 
Gada sākumā noslēdzās Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku un mui-
žas parka objektu rekonstrukcijas 
projekts, kura ietvaros pilnībā tika 
restaurēta pils fasāde, logi, kā arī 
veikta kompleksa ēku – Apaļā torņa 
un Ledus pagraba rekonstrukcija. 
Lai nodrošinātu iespēju sīs divas 
ēkas izmantot izstāžu iekārtošanai, 
abās ir uzstādīta apsardzes sistēma.
Oktobrī Jaunās pils jumta un otrā 
stāva pārseguma renovācijas un 
atsevišķu iekštelpu pārplānošanas 
remontdarbu laikā uzsākta otrā 
stāva pārsedzes siju protezēšana un 
nomaiņa Alūksnes muzeja izstāžu 
zālēs.
 Arheoloģijas projekta ietvaros ir 
pārplānotas, apvienotas un atjau-
notas trīs telpas pils pagrabstāvā, 
izveidojot plašu telpu krājuma 
priekšmetu pirmapstrādei, savukārt 
pārplānojot un apvienojot 2 telpas, 
kas ilgstoši atradās avārijas stāvoklī, 
ir iekārtots gaišs kabinets muzeja 
pētnieku vajadzībām.
 Paralēli lielajiem būvdarbiem, 
veikti dažādi remontdarbi saimnie-
ciskā kārtā – pēc fasādes rekons-
trukcijas darbu noslēgšanās veikta 
atsevišķu iekšējo logailu apdare, 
izstāžu telpu kosmētiskie remonti, 
elektroinstalācijas pārbūve, ierīkots 
atbilstošs izstāžu apgaismojums, 
t.sk. nopietnāk veikts remonts un 
izgatavots jauns aprīkojums „Totali-
tārā režīma cietušo piemiņas istaba” 
ekspozīcijas telpā.
Esam uzsākuši darbu pie Alūksnes 
Jaunās pils un parka attīstības 
stratēģijas izstrādes. Šobrīd esam 
sākumposmā – konsultējamies ar 
pieredzējušiem speciālistiem – 
arhitektu R. Jelēviču, kas piedalījies 
Cēsu pils revitalizācijas procesā, 
ar arhitektu A. Padēli - Līnu, kas 
izstrādājis Ogres pilsētas muzeja 
projektu, ar arhitekti, teritoriju at-
tīstības plānotāju Dz. Putniņu, viņa 
arī Mencendarbes muižas darbu 
vadītāja un mākslas zinātnieci un 
interjera speciālisti V. Bangu.

Alūksnes muzeja apmeklētāju skaits pērn 
sasniedzis 10 tūkstošus

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šogad spēkā stājies jaunais 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likums, kas paredz vairākas bū-
tiskas izmaiņas civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas līdzšinējā kārtībā. 
Viena no tām – civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas apliecību izskata 
maiņa – jau izsaukusi dažādas 
reakcijas arī sabiedrībā.

  Kādi ir citi būtiskākie jaunumi, 
stāsta Alūksnes novada Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Anita 
Grīvniece:
  - Līdz ar šīm izmaiņām, kas 
saistītas ar informācijas tehnoloģiju 
priekšrocību izmantošanu, civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas sistēma ir 
kļuvusi mūsdienīgāka – iedzīvotā-
jam pēc citā dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēta dokumenta nav jādodas 
uz turieni, nav jāsūta iesniegums pa 
pastu – izziņu var saņemt tepat uz 
vietas Alūksnē, izmantojot Civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas informācijas 
sistēmas palīdzību.
  Jaunā kārtība paredz, ka dzimšanas 
un miršanas faktu, tāpat kā jau ie-
priekš laulību, var reģistrēt jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā.
  Tiem, kas grasās doties laulībā, 
interesanti var būt tas, ka laulī-
bas dzimtsarakstu nodaļās vairs 
netiek izsludinātas publiski, bet 
iesniegums būs derīgs pusgadu, ne 
vairs septiņus mēnešus. Personām, 
kas būs iesniegušas iesniegumu 
dzimtsarakstu nodaļā Alūksnē, bet 
laulāties gribēs citas pašvaldības 
teritorijā, izsniegsim izziņu par 
dokumentu pārbaudi un laulības 
varēs notikt.
  Arī tiem pāriem, kas vēlēsies 
laulības reģistrēt baznīcā, turpmāk 

iesniegums būs jāiesniedz dzimt-
sarakstu nodaļā, kur tiks veikta 
dokumentu pārbaude un izsniegta 
attiecīga izziņa, bet pēc laulībām 
mācītājs par notikušo faktu ziņos 
dzimtsarakstu nodaļai. Interesanti, 
ka baznīcā laulājoties, jaunā ģimene 
joprojām varēs saņemt ģerboņa 
apliecību.
  Tāpat interesanta novitāte ir tas, 
ka turpmāk būs iespējams noslēgt 
laulības arī ārpus nodaļas telpām 
– tas jaunajam pārim pavērs daudz 
plašākas iespējas izvēlēties šim sva-
rīgajam notikumam īpaši emocionā-
lu vidi. Jāņem gan vērā, ka konkrētā 
dzimtsarakstu nodaļa laulības drīkst 
reģistrēt tikai savā administratīvajā 
teritorijā – ja gribēsiet laulāties 
ārpus Alūksnes novada, jūs salaulās 
attiecīgās pašvaldības dzimtsarakstu 
nodaļas darbinieki.
  Dzimšanas fakta reģistrācijā ir 
atjaunota kārtība, ka bērna pater-

nitāti varēs atzīt uz bērna mātes, 
viņas vīra vai bijušā vīra un bērna 
bioloģiskā tēva iesniegumu pamata, 
tātad trīspusējā kārtībā.
  Miršanas faktu reģistrējot, jāņem 
vērā, ka šī skumjā fakta reģistrāci-
jai tagad ir astoņas, ne vairs sešas 
dienas.
  Pagaidām bez izmaiņām saglabā-
sies valsts nodevu apmēri civilstā-
vokļa aktu reģistrācijai, taču, iespē-
jams, ka šie valsts noteiktie nodevu 
apmēri varētu palielināties. 
  Kā jau sabiedrībā izskanējis, no 
šī gada mainījies vizuālais izskats 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas do-
kumentiem – laulības, dzimšanas un 
miršanas apliecībām – tās vairs nav 
ģerboņa apliecības, bet A4 formāta 
izdrukas no sistēmas. Pašlaik vēl 
neesam saņēmuši oficiālu informā-
ciju no Tieslietu ministrijas, bet, 
iespējams, ka sekos kādas izmaiņas.

Izmaiņas Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas kārtībā
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Ar pašvaldības 
atbalstu jauniete 
uzsāk komercdarbību

  Pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības rīkotajam konkur-
sam „Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes nova-
dā”, iegūstot līdzfinansējumu, 
saimniecisko darbību uzsāka 
Alūksnes novada jauniete 
Kristīne Berkule.

  Viņa klientiem piedāvā izjādes 
ar zirgu un izbraucienus zirga 
pajūgā. Tagad gan mazajiem, gan 
lielajiem pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem ir iespēja vizināties 
zirga pajūgā vai doties izjādē 
pieredzējoša instruktora pavadī-
bā, apskatot Alūksnes skaistākās 
vietas.
  Pateicoties pašvaldības atbals-
tam tika iegādātas nepieciešamas 
lietas, bez kurām šādu pakalpo-
jumu nevarētu piedāvāt - atsper-
rati, kamanas, segli un iemaukti 
zirgam.
 Ziemas laikā tiek piedāvāts 
izbraukums kamanās gan pa 
pilsētas klusākajām ielām, gan 
pa skaisti apsnigušo apkārtni. 
Pakalpojumi tiek piedāvāti gan 
pasākumos, gan privāti - kāzu 
braucieni, ekskursijas viesiem, 
aplūkojot tūrisma objektus pilsē-
tā un tās tuvumā.
  Izjādei vai izbraukumam ir 
iespēja pieteikties sev vēlamā 
laikā, zvanot Kristīnei pa tālruni 
29497420 vai rakstot uz e-pastu: 
berkule2@inbox.lv.

  Elīna Sustenberga,
ABJC „Projektu un Iniciatīvu 
darbnīcas” dalībniece

  Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
trā šogad pirmo gadu darbojas 
“Projektu un Iniciatīvu darbnī-
ca’’, ko vada Kristīne Vimba. Lai 
gan šī pulciņa nosaukums šķiet 
nopietns un garlaicīgs, tā dalīb-
nieki ir jautri, aktīvi un atraktīvi, 
katru nodarbību apmeklē ar 
prieku.

  Mēs esam aptuveni 10 radoši 
jaunieši, kas sanāk kopā katru treš-
dienu, lai plānotu pasākumus. Katru 
mēnesi organizējam spēļu dienas 
1. - 4. klases skolēniem, un pavisam 
drīz būs vēl viena spēļu diena. 
Mēs paši izdomājam aktivitātes un 
sadalām pienākumus. Atsaucība 
no bērnu puses ir bijusi negaidīti 
liela! Uz pirmo spēļu dienu ieradās 
vairāk nekā 120 bērni. Tas mūs ļoti 
priecēja.
  10. decembrī “Projektu un ini-
ciatīvu darbnīca” devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Valmieru. 
Valmierā mēs apskatījām un iepa-
zinām Valmieras bērnu un jauniešu 
centru “Vinda”, kur mēs uzzinājām 
kādas ārpusskolas aktivitātes ir Val-
mierā un kādas iespējas ir jaunie-
šiem Valmierā.
  Valmierā mēs iepazināmies arī ar 
“Ideju laboratorijas” jauniešiem un 
to vadītāju, palīdzējām veidot ap-
sveikumus Valmieras pensionāriem. 

Uzzinājām, kādas idejas viņi savā 
laboratorijā ir īstenojuši. 
Mēs apmeklējām arī Valmieras 
novada fondu un uzzinājām par tā 
darbību.
  “Projektu un iniciatīvu darbnīcai” 
šī diena bija noderīga, mēs smē-
lāmies jaunas idejas pasākumiem 
Alūksnē un projektiem, kādus mēs 
varētu īstenot.
  Mēs plānojam arī dažādas aktivi-
tātes ne tikai sākumskolas vecuma 
bērniem, bet arī citām vecuma gru-
pām. Piemēram, 2. martā “Projektu 
un iniciatīvu darbnīcas’’ jaunieši 
būs sastopami Alūksnes Muižas 
parka svētkos, būs interesanti visai 
ģimenei! Ir gaidāmi arī dažādi 
pasākumi pavasarī, kurus jau tagad 
sākam plānot. Rakstīsim arī dažādus 
projektus, lai sniegtu ieguldījumu 
ne tikai savā, bet arī citu jauniešu 
nākotnē. Vasarā dosimies mērīt un 
bildēt Alūksnes novada dižkokus, 
kurus apkopos internetā. 
  “Projektu un iniciatīvu darbnī-
ca” ir īstā vieta, lai īstenotu savas 
ieceres un idejas, lai padarītu bērnu 
un jauniešu aktīvo dzīvi Alūksnē 
interesantu!

„Projektu un iniciatīvu 
darbnīcā” nav garlaicīgi!

  Agnese Jansone
 
  Iesākoties Jaunam gadam, Jau-
nannas bērnu un jauniešu klubiņš 
sevi nodēvēja par „Tikšķi”, 
pamatojoties uz faktu, ka ideja 
ir kā tikšķis pulksteņa sekundē 
– tā atskrien, uzplaukst, turpina 
plaukt, pilnveidojas kā stundas 
un diennaktis, kas rit. 

  Janvāra pirmās dienas ievadījām 
mazā ekspedīcijā pa Jaunannu, foto-
grafējot, meklējot ikdienišķās dabas 
ainas, kas, par spīti pieradumam, 
atklāj bildēs Jaunannas burvību. 
19. janvāra tikšanās reizē „Ziema 
Jaunannā”, prezentējām klubiņa 
safotografētos acumirkļus. Atklājām 
citu Jaunannas iedzīvotāju skatīju-
mu uz pagastu caur objektīva aci. 
Šis pasākums pierādīja to, ka katrs 
cilvēks redz Jaunannu citādi. Kāds 
saskata to, ko otrs palaidis garām, 
bet cits ierauga to, kam pārējie 
nepiešķir vērību.
  Šajā reizē Liene Gusta jau otro 
reizi Jaunannas tautas namā piedā-
vāja  savu skatījumu uz pasauli caur 
fotoobjektīvu:  „Mums ir dotas sep-
tiņas dienas nedēļā, divdesmit četras 
stundas diennaktī,  sešdesmit minū-
tes stundā un sešdesmit sekundes 
minūtē, bet vai mēs tās izmantojam 
lietderīgi? Vai mums pietiek laika 
pavērot saulrietu, pamanīt pirmo 
sniegpārslu rudenī, ieraudzīt trauslo 
sniegpulkstenīti pavasarī un paskatī-
ties uz tiem pavisam savādāk? Es 
lietas un notikumus pamanu caur 

fotoaparātu, kas uzreiz tiem piešķir 
citādu būtību. Tas ir savādāk nekā 
to redzēt ar acīm. Es tos mirkļus 
piefiksēju un atstāju atmiņām, ļauju 
to skatīt citiem un lieku sajust to 
burvību”, tā Liene saka par savu 
aizraušanos – fotografēšanu. Mums 
bija iespēja  ieklausīties arī Lienes 
sarakstītajā dzejā, kas rosināja uz 
pārdomām ikvienu. 
  Čūskas gads atnesis ne vien jaunas 
idejas par klubiņa pilnveidi, bet arī 
ierosinājumus par jaunu pasāku-
mu realizēšanu. Februārī jaunieši 
īstenos jau izsenis kāroto ideju par 
karaokes vakaru, kas aicinās bērnus 
un jauniešus pulcēties Jaunannas 
tautas namā. Šis vakars ļaus ikvie-
nam iejusties dīvas ādā un izbaudīt 
skatuves un prožektoru gaismu 
vilinājumu. 

„Tikšķa” pirmie soļi
Čūskas gadā

Liene Gusta tikšanās reizē “Jaunanna 
ziemā” pie saviem darbiem

Foto no jauniešu kluba „Tikšķis” albuma

  Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

  Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tra Multifunkcionālajā jaunatnes 
iniciatīvu centrā „Pa GALMS” 
kopš tā atklāšanas dienas darbo-
jas ne tikai dažādas interešu izglī-
tības programmas, bet arī brīvā 
laika telpa, pazīstama kā sarkanā 
telpa. Ideja ir pavisam vienkār-
ša – ikviens bērns vai jaunietis 
var nākt uz šo telpu un pavadīt 
savu brīvo laiku spēlējot dažādas 
galda spēles, izmantot datorus un 
bezmaksas pieejamo internetu, 
iepazīties ar Eiropas brīvprātīgā 
darba veicēju (EBD) Levanu Jeg-
heli, kā arī vienkārši padzert tēju 
un papļāpāt ar draugiem!

  Tomēr kā jau minēts - jauns gads, 
jaunas iespējas! Jau pagājušajā gadā 
tika uzsākta tradīcija - ceturtdiena 
kā ABJC aktivitāšu diena un šogad 
tas viss turpinās jauniem spēkiem 
un idejām. Šogad jau notikusi picas 
cepšana kopā ar EBD brīvprātīgo 

Levanu, kā arī galda spēļu diena. 
Kopumā katru ceturtdienu pulksten 
17.00 norisinās kāda jauna aktivi-
tāte, piemēram, piedāvāti dažādi 
rokdarbi gan meitenēm (pērlīšu rotu 
gatavošana u.c.), gan puišiem, tuvāk 
pavasarim kopīgi ar EBD brīv-
prātīgo paredzēts meistarot putnu 
būrīšus. Plānoti karaoke vakari, „In 
the Groove” spēles sacensības par 
veiklākā dejotāja statusu, dažādu 
spēļu vakari, kā arī bērnu lokā iecie-
nītās „Spēļu dienas”, kas arī ir viena 
no ceturtdienu aktivitātēm. 
  Šogad ir arī kāds jauninājumus 
– sākot no 4. februāra pirmdienās 
notiks nelieli galda tenisa turnīri, lai 
mēneša noslēgumā un pēc tam arī 
šī pusgada beigās noskaidrotu, kurš 
tad ir ABJC veiksmīgākais galda 
tenisa spēlētājs.  
  ABJC gaida ikvienu, kurš vēlas 
nākt un būt aktīvs! Mēs labprāt 
atbalstīsim arī jaunas iniciatīvas, 
tāpēc, ja Tu kopā ar draugiem vēlies 
izveidot kādu klubiņu un radoši 
darboties, MJIC „Pa GALMĀ” Tu 
vienmēr būsi gaidīts!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 
– jauns gads, jaunas apņemšanās

  Par biedrību „Astes un ūsas” 
pēdējā laikā var lasīt un dzir-
dēt bieži - Ziemassvētku akcija 
„Ūsainie Ziemassvētki”, kaķu 
mājiņas vairākās Alūksnes vietās 
un atzinība brīvprātīgo koman-
dai. Brīvprātīgā Elīna Dambe pā-
rējiem jauniešiem jautāja, kāpēc 
viņi par brīvu un no laba prāta 
strādā dzīvnieku mājā.

  - Ko jūs darāt „Astēs un ūsās”?  
  Vedam pastaigās suņus, tīrām 
būrus dzīvniekiem, barojam tos, 
rotaļājamies un samīļojam kaķus, 
aprūpējam saslimušos dzīvniekus, 
ziemas mēnešos rūpējamies par 
siltumu dzīvnieku mājā, mēģinām 
sameklēt atbildīgus saimniekus 
dzīvnieku mājas iemītniekiem. Jo 
katram dzīvniekam ir jādod iespēja 
būt mīlētam.

  - Kāpēc to darāt?
  Tāpēc, ka palīdzēt dzīvniekiem, 
kas nonākuši grūtībās, sagādā 
prieku, gandarījumu. Galvenais, 
kāpēc to darām, ir mīlestība pret 
dzīvniekiem. Dzīvnieki ir tieši tie, 
kuri nevar lūgt kādu sev palīdzēt, 
kuri paši par sevi nevar parūpēties 
un ir spiesti šādi dzīvot cilvēku 
bezatbildības pēc.

  - Kādi ir ieguvumi?
  Esam ieguvušas daudz jaunu 
draugu, piedalījušās dažādos pasā-
kumos. Pašām ir prieks un gandarī-
jums par padarīto dzīvnieku labā.

  - Spilgtākie iespaidi, kāds īpašs 
mirklis?
  Visīpašākie mirkļi ir, kad dzīvnieki 
tiek atdoti uz jaunām mājām, kad 
tiem tiek dota iespēja jaunai un 
labākai dzīvei - tas arī ir galvenais, 
kāpēc darbojamies.
 Īpašs mirklis bija, kad devāmies ar 
suņiem un zirga pajūgu pa pilsētu 
Ziemassvētku akcijas noslēguma 
pasākumā.

  Citāts no brīvprātīgās meitenes 
Sanijas vēstules, kas, manuprāt, 
pasaka diezgan daudz – 
  „Ieguvumu ir ļoti daudz! Mēs 
mācāmies, kas ir atbildība, iegūstam 
pieredzi, ko stāstīt citiem, mācāmies 
cienīt citus.
  Noteikti īpašs ir mirklis, kad 
cilvēki nāk apskatīt kaķīti vai sunīti, 
un saka - „Mēs dosim iespēju viņam 
vai viņai dzīvot pie mums, mēs viņu 
lutināsim un mīlēsim!” pēc šiem 
vārdiem gan man acis ļoti mirdz, 
gan arī tam mīlulim, kuram būs 
jaunas mājas, actiņās ir prieks un arī 
nedaudz baiļu!”

Kāpēc būt par 
brīvprātīgo?

Brīvprātīgā darba ideja dzīvnieku 
mājā „Astēm un Ūsām” jauniešiem 

šķiet interesanta
Bērni labprāt izmanto iespēju „Pa GALMĀ” spēlēt dažādas galda spēles 

Līgas Kriškijānes foto

Alūksnes novada
uzņēmējiem

  Eiroreģiona „Pleskava - 
Livonija” Latvijas sekcijas 
28. janvāra sēdē Balvos tika 
apstiprināta Uzņēmēju partne-
riāta (kontaktbiržas) rīkošana 
Balvos 19. aprīlī.

  Aicinām  Alūksnes novada uz-
ņēmējus piedalīties šajā pasāku-
mā šādās nozarēs – amatniecība, 
ražotāji, tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji, zemnieki un lauksaim-
niecības produkcijas pārstrādātāji 
- ražotāji, ar transportu un pārva-
dājumiem saistītie uzņēmēji un 
jebkurš cits interesents.
  Dalības forma – sava piedā-
vājuma prezentācija – stendi, 
bukleti, degustācijas, video
materiāli un cita forma. Dalības 
maksa no personas 20,00 EUR – 
tajā ietilpst izdevumi par telpām 
un ēdināšana.
 Šī ir jauna iespēja dibināt biz-
nesa kontaktus klātienē Latvijā 
– izmantojiet to!
  Pasākumu Alūksnes novadā 
koordinē Alūksnes tautsaimnie-
ku biedrība „ALTA”, e-pasts: 
armandsmusts@inbox.lv, 
tālr.26321210 un informatīvais 
koordinators – Alūksnes novada 
pašvaldība.
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Saistošie noteikumi Nr.1/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

31.01.2013. lēmumu Nr.17
(protokols Nr.1,  17.p.)

  1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā pašvaldība 2013.
gadā piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra pieauguma iero-
bežojumu zemei, kā arī nosaka šī 
pieauguma ierobežojuma apmēru un 
piemērošanas nosacījumus, un, ka 
ar nodokli neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas, izņemot garāžas.
  2. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 2013. taksācijas gadā 
atsevišķi par katru zemes vienību, 
ja nemainās nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt 
iepriekšējam taksācijas gadam ap-
rēķināto nodokļa apmēru (neņemot 
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 
25%.
  3. Šo noteikumu 2.punktā noteikto 
nodokļa apmēra pieauguma ierobe-
žojumu nepiemēro, ja aprēķinātais 
nodoklis ir mazāks par Ls5,00.

  4. Šo noteikumu 2.punktā noteik-
tais nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojums neattiecas uz nodokļa 
aprēķinu par neapstrādātu lauksaim-
niecības zemi.
  5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
2013.taksācijas gadā netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25m², 
izņemot garāžas.
  6. Šajos saistošajos noteikumos 
noteiktie nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi piemērojami ar 
2013.gada 1.janvāri.
  7. 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 par sais-
tošo noteikumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Alūksnes novadā 

2013.gadā” projektu

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Likuma „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” Pārejas noteikumu 
40.1punkts nosaka: „Pašvaldībai ir 
tiesības 2013.gadā piemērot nodok-
ļa apmēra pieauguma ierobežojumu 
zemei vai saglabāt nodokļa apmēru 
zemei iepriekšējā gada līmenī, kā 
arī noteikt šā pieauguma ierobe-
žojuma apmēru un piemērošanas 
nosacījumus, ja līdz dienai, kad 
tiek sagatavots nodokļa maksā-
šanas paziņojums par 2013.gadu, 
likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā 
noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie 

noteikumi. 
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 nodok-
li ir noteikusi ar saviem saistošiem 
noteikumiem, izņemot garāžas.
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā piemērojami nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
2013.taksācijas gadā - zemei 25% 
apmēra ierobežojums un dzīvojamo 
māju palīgēkas ar nodokli netiek 
apliktas.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  2013.gadā ar nodokli neapliekot 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru 

platība pārsniedz 25m², netiks ieka-
sēti Ls2700,00 un, piemērojot 25% 
apmēra ierobežojumu zemei, netiks 
iekasēti Ls9109,00.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Nekustamā īpašuma nodokļa 25% 
apmēra ierobežojums zemei būtiski 
nepalielinās 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 konsultāci-
jām ar privātpersonām
  Nav notikušas.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Alūksnes novadā 2013.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu un Pārejas noteikumu 40.1punktu

Spēkā no 01.02.2013.

  Līdz 2013. gada 15. februārim 
plkst. 15.00 Alūksnes novada paš-
valdības iedzīvotāji (interesenti) 
var pieteikties (rakstiski) Mārkal-
nes pagasta pārvaldē uz Lūkumī-
ša ezera zvejas tīklu limitu.

  Kontaktinformācija: Mārkalnes 
pagasta pārvalde, tālruņi 64322116; 
26540235.

  Līdz 2013. gada 8. februāra 
plkst. 16.00 Alūksnes novada 
pašvaldības iedzīvotāji (intere-
senti) var pieteikties (rakstiski) 
Veclaicenes pagasta pārvaldē uz 
Raipaļa ezera zvejas tīklu limitu.

  Kontaktinformācija: Veclaicenes 
pagasta pārvalde, tālruņi 64329028; 
29296302.

  Dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas” savus jaunos saimniekus gaida
vairāki mājdzīvnieki.

Dzīvnieki gaida savas jaunās mājas

Dzīvnieku māja “Astes un ūsas’’ Alūksnē, Ošu ielā 5.
Kontakti: Modris Briedis 26523096,
brīvprātīgā Santa Apraksina  27618287,
dzīvnieku adopcijas jautājumos Elīna Dambe 29477535

  Kaķenīte Blusiņa pārvērtusies 
no nespodra ielas kaķa par jauku 
un mīlīgu dzīvnieciņu. Blusiņa ir 
sešus gadus veca, labi saprotas ar 
suņiem un kaķiem, pieradusi dzīvot 
iekštelpās. Jaunajiem saimniekiem 
tiks nodota sterilizēta, vakcinēta un 
attārpota.

  Suņu meitene Deila nāk no 
Gulbenes. Atņemta saimniekam 
par nebarošanu. Dzīvnieku mājā 
nonākusi ļoti novājināta. Tagad jau 
ir atkopusies un pieņēmusies svarā. 
Pēc iepriekšējo saimnieku teiktā 
Deila ir sešus gadus veca, labradora 
un vācu aitu suņa krustojums (vidē-
ja auguma). Gudra, māk dot ķepu, 
pret svešiem izturas ar piesardzību, 
tāpēc būs labs sargs. Sterilizēta, 
jaunajam saimniekam tiks atdota 
vakcinēta, attārpota.

  Seši kucēni atvesti no Cesvaines 
puses, kur kopā ar  suņu mammu 
Barsu atņemti saimniekiem par 
nebarošanu un neatbilstošu izturēša-
nos pret dzīvniekiem. Šobrīd kucēni 
jau paaugušies un gatavi doties uz 
jaunām mājām. Pieauguši tie būs 
vidēja auguma, laikas tipa suņi. 
Jaunajiem saimniekiem tiks atdoti 
vakcinēti, attārpoti.

Vārds, uzvārds Vieta Diena Pieņemšanas 
laiks

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Inga Ozoliņa 
t.26411168

Alūksnes pilsēta Pirmdiena 10.00-12.00
13.00-16.00

Alūksnes pilsēta Otrdiena 10.00-12.00
13.00-16.00

Bāriņtiesas priekšsēdētaja 
vietnieks

Jaunalūksnes pagasts Pirmdiena 12.30-16.30
Jaunalūksnes pagasts Piektdiena 8.00-12.00

Bāriņtiesas locekle
Daiga Rence
t.26595113

Veclaicenes pagasts Otrdiena
Piektdiena

13.30-16.30
9.00-12.00

Jaunlaicenes pagasts Otrdiena
Piektdiena

8.00-11.00
13.30-16.30

Ziemera pagasts Pirmdiena

Trešdiena
Ceturtdiena

8.00-12.00
12.30-14.00
14.00-16.30
9.00-12.00

Bāriņtiesas locekle
Elita Jansone
t.29153516

Jaunannas pagasts Pirmdiena
Piektdiena

8.00-12.00
13.00-16.00

Malienas pagasts Otrdiena
Ceturtdiena

8.00-12.00
11.30-14.30

Mālupes pagasts Otrdiena
Ceturtdiena

13.00-16.00
8.00-11.00

Annas pagasts Trešdiena
Ceturtdiena

13.00-16.30
15.00-16.30

Bāriņtiesas locekle
Alla Orehova
t.26536797

Pededzes pagasts Otrdiena
Piektdiena

8.00-12.00
13.00-15.30

Mārkalnes pagasts Pirmdiena
Trešdiena

8.00-12.00
13.30-16.30

Liepnas pagasts Ceturtdiena
Piektdiena

12.30-16.30
8.00-11.00

Bāriņtiesas locekle
Kristīne Kokarēviča
t.26427655

Ilzenes pagasts Pirmdiena
Ceturtdiena

12.30-16.00
9.00-12.00

Zeltiņu pagasts Otrdiena
Ceturtdiena

8.00-11.00
14.00-16.30

Alsviķu pagasts Trešdiena
Piektdiena

14.00-16.30
9.00-12.00

Kalncempju pagasts Otrdiena 14.00-16.30

Alūksnes novada bāriņtiesas pieņemšanas 
laiki no 2013. gada 1. februāra

Var pieteikties zvejas
tīklu limitam Lūkumīša
un Raipaļa ezeros

  Biedrība „Alūksnes lauku part-
nerība” izsludina atklāta projektu 
iesniegumu konkursa V kārtu ar 
kopējo fi nansējumu
139 511,50 LVL.

  Alūksnes lauku partnerība ar Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu turpina īstenot 
„Alūksnes lauku partnerības teritori-
jas attīstības stratēģiju 2009. - 2013. 
gadam” Lauku attīstības programmas 
2007. - 2013. gadam 410. pasākuma 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietva-
ros, un izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu no 2013. gada 1. marta 
līdz 2013. gada 2. aprīlim plkst. 
17.00 sekojošu rīcību ietvaros:

  1.1.Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu 
(t.sk. apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošana dažādām 

Izsludina atklāta
projektu iesniegumu konkursa V kārtu

iedzīvotāju grupām”
Rīcībai piešķirtais fi nansējums:
  46 748,91 LVL

  1.2.Rīcība „Sociālo pakalpojumu 
pilnveidošana”
Rīcībai piešķirtais fi nansējums:
  17 501,37 LVL

  1.3.Rīcība „Sadzīves pakalpoju-
mu klāsta pilnveidošana”
Rīcībai piešķirtais fi nansējums:
  35 881,98 LVL

  3.3.Rīcība „Lauksaimniecības 
produktu ražošanas, pārstrādes un 
pirmapstrādes veicināšana”
Rīcībai piešķirtais fi nansējums:
  39 379,24 LVL

  Ar „Alūksnes lauku partnerības 
teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-

2013. gadam” var iepazīties un pro-
jektu iesniegumu papīra dokumenta 
formā iesniegt biedrībā „Alūksnes 
lauku partnerība”
Brūža ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301
Projekta iesniegumu elektroniska 
dokumenta formā, parakstītu ar elek-
tronisku parakstu un apliecinātu ar 
laika zīmogu Elektronisko dokumen-
tu likumā noteiktā kārtībā, iesniedz 
lad@lad.gov.lv 

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona - administratīvā 
vadītāja Inga Prilužnija
Tālrunis: 64321132,
mob.: 29422952 
E-pasts: partneriba@aluksne.lv; 
inga.priluznija@inbox.lv



Alūksnes Novada Vēstis  13.06.02.2013.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.33/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.11.2012. lēmumu Nr.413
(protokols Nr.19, 34.p.)

  1. Saistošie noteikumi „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanas 
klasēm” (turpmāk tekstā – saistošie 
noteikumi) – pielikumā – nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības au-
toceļu ikdienas uzturēšanas klases 
ziemas sezonai no 1.novembra līdz 
31.martam un vasaras sezonai - no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim.
  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākošajā dienā pēc to publikācijas 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.
  3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos, atzīt par spēku zaudēju-
šiem Alūksnes novada domes 2011.
gada 24.marta saistošos noteikumus 
Nr.7/2011 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām vasaras 
sezonā”, publicēti Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis” 2011.gada 3.maija 
Nr.4 (18). 

Alūksnes novada domes sais-
tošo noteikumu projekta „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanas 
klasēm” paskaidrojuma raksts 

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
    1.1. Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas uztu-
rēšanu un to izpildes kārtību ziemas 
un vasaras sezonai.
    1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti 
atbilstoši Ministru kabineta 2010.
gada 9.marta noteikumiem Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašval-
dību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”, 
kuri nosaka autoceļu ikdienas uz-
turēšanas darbu veikšanu, ievērojot 
prasības, kas attiecīgajai autoceļu 
uzturēšanas klasei noteiktas attiecī-
gā pašvaldībā. 
 

  2. Īss projekta satura izklāsts. 
    2.1. Saistošie noteikumi tiek 
izdoti, pamatojoties uz Ministra 
kabineta 2010.gada 9.marta notei-
kumu Nr.224 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildi 
kontroli” otrās daļas 4.2.punktu.
    2.2. Saistošie noteikumi izdoti ar 
mērķi noteikt Alūksnes novada paš-
valdības autoceļu ikdienas uzturē-
šanas kārtību un to izpildes kontroli 
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 
31.martam) un vasaras sezonai (no  
1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
    2.3. Ar saistošiem noteikumiem 
tiek apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības pagastu autoceļu sa-
raksts ar noteiktām ikdienas uzturē-
šanas klasēm ziemas sezonai, kā arī 
autoceļu uzturēšanas nosacījumi un 
uzturēšanas prasību kontrole. 
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

    3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 
2008. 11.marta noteikumu Nr.173 
„Valsts pamatbudžeta valsts auto-
ceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas kārtība” 10. 
un 23.1.punktu pašvaldību ceļu 
ikdienas uzturēšanai mērķdotāciju 
pašvaldība saņem no Satiksmes 
ministrijas. 2012.gada katru mēnesī 
mērķdotāciju Ls 16725,- apmērā, 
no kuras tiek nodrošināta saistošo 
noteikumu izpilde.   
    3.2. Noteikumu prasību nodro-
šināšanu veiks Alūksnes novada 
pagastu pārvaldes.    
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
    4.1. Saistošie noteikumi reg-
lamentē pašvaldības autoceļu 
lietošanu, kas izmantojami trans-
portlīdzekļu un gājēju satiksmei, 
normatīvos aktos paredzētajiem 
mērķiem.
    4.2. Ceļu lietotājiem ir tiesības 

transportlīdzekļu satiksmei lietot vi-
sus ceļus, uz kuriem neattiecas īpašs 
aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes 
noteikumus.     
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
    5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.
    5.2. Ja saistošo noteikumu pro-
jekts skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma, Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200.      
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
  Nav attiecināms.

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 
ikdienas uzturēšanas klasēm
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 4.2.apakšpunktu

Spēkā no 07.02.2013.

Pielikums 2012. gada 22. novembra saistošajiem noteikumiem  
Nr.33/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 
ikdienas uzturēšanas klasēm”
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Saistošie noteikumi Nr.31/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.11.2012. lēmumu Nr.399
(protokols Nr.19, 20.p.)

  1. Saistošie noteikumi „Par 
kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam Alūksnes 
novadā” (turpmāk - Noteikumi) no-
saka kritērijus ģimenes (personas) 
īpašumam, kas saskaņā ar Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakš-
punktu nav uzskatāms par nekustā-
mo un kustāmo īpašumu, novērtējot 
ģimenes (personas) atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā.

  2. Novērtējot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu netiek uzskatīti šādi nekus-
tamie īpašumi:
    2.1. zeme, kuras kopējā kadastrā-
lā vērtība nepārsniedz Ls 3000,00;
    2.2. viena ēka, kuras lietošanas 
veids saskaņā ar zemesgrāmatas 
datiem, ir dārza māja;
    2.3. garāža vienam automobilim.

  3. Novērtējot atbilstību trūcīgas ģi-
menes (personas) statusam, par kus-
tamo īpašumu netiek uzskatīts viens 
vieglais automobilis, motocikls 

vai motorollers, kurš ir ģimenes 
īpašumā, kā arī viens velosipēds vai 
mopēds katram ģimenes loceklim.

  4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Alūksnes no-
vada domes 28.04.2011. saistošie 
noteikumi Nr.15/2011 „Par kritēriju 
noteikšanu īpašumam, novērtējot at-
bilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 

„Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  01.06.2012. stājās spēkā Min-
istru kabineta 29.05.2012. notei-
kumi Nr.366 „Grozījumi Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumos 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu””. Tika grozīts 
Ministru kabineta 30.03.2010. 
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 
(turpmāk tekstā – MK noteikumi 
Nr.299) 19.punkts, kas nosaka, 
kāds īpašums šo Ministru kabineta 
noteikumu izpratnē nav uzskatāms 
par īpašumu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.299 
19.4.apakšpunktu par īpašumu šo 
noteikumu izpratnē nav uzskatāms 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
noteiktais kustamais un nekustamais 
īpašums.
  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  Saistošajos noteikumos tiek 
noteikts kustamais īpašums, kurš 
MK noteikumu Nr.299 izpratnē nav 
uzskatāms par īpašumu. Novērtējot 
trūcīgā statusu papildus MK no-
teikumos Nr.299 noteiktajam par 
nekustāmo īpašumu netiek uzskatīta 
zeme, kuras kopējā kadastrālā 
vērtība nepārsniedz Ls 3000,00, 
viena dārza māja un garāža vienam 
automobilim. 
Saistošie noteikumi nosaka 
kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēts 
ģimenes (personas) īpašumā esošais 
kustamais. Nosakot, vai ģimene 
(persona) atzīstama par trūcīgu, par 
kustāmo īpašumu netiks uzskatīts 
viens vieglais automobilis moto-
cikls vai motorollers ģimenei, kā arī 

viens velosipēds vai mopēds katram 
ģimenes loceklim.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Saistošo noteikumu īstenošanai 
netiek prognozēta palielināta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.
Saistošie noteikumi būtiski 
neietekmēs sociālās palīdzības 
saņēmēju skaitu.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
  Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
  6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām 
  Konsultācijas nav notikušas.

Par kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4.apakšpunktu

Spēkā no 07.02.2013.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka. Iespiests SIA “Latgales druka” Tirāža 8001 eksemplārs

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldība 
rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
12.03.2013. rīko nekustamā 
īpašuma „Dārzi”, Mār-
kalnes pagastā, Alūksnes 
novadā, mutisku izsoli ar 
augšupejošu izsoli. Izsoles 
noteikumi publicēti  
www.aluksne.lv. 
 
  Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64322115, 26597354. 
Nosacītā cena- Ls5332. 
Nodrošinājums – Ls553, kas 
ieskaitāms pašvaldības budžeta 
kontā līdz 08.03.2013. Sa-
maksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 28.03.2013. Pieteikumi 
iesniedzami katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā, no plkst.9.00-11.00 un no 
14.00-16.00, līdz 08.03.2013. 
plkst.16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
12.03.2013. rīko nekustamā 
īpašuma 1/6 domājamās 
daļas Ezera ielā 8, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, mutisku 
izsoli ar augšupejošu izsoli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv.
 
  Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 64381492. Nosacītā 
cena - Ls570. Nodrošinājums – 
Ls57, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 08.03.2013. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 28.03.2013. Pieteikumi 
iesniedzami katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā, no plkst.9.00-11.00 un no 
14.00-16.00, līdz 08.03.2013. 
plkst.16.00.



Aizsaulē aizgājuši
no 17. decembra
līdz 31. janvārim

Alūksne
Aleksandrs Līberts 80 gadi
Laima Leimane 46 gadi
Aina Kļaviņa 83 gadi
Antonija Trocka 83 gadi
Māris Vilciņš 69 gadi
Andra Irbe 54 gadi
Rihards Māziks 77 gadi
Velta Paudere 90 gadi
Elena Vasiļjeva 83 gadi
Zelma Liepiņa 89 gadi
Visvaldis Riekstiņš 79 gadi
Imants Gruzītis 83 gadi
Herberts Leimanis 81 gads
Imants Zeilis 76 gadi
Kapitalina Čuvalova 80 gadi

Alsviķi
Ņina Kubulniece 72 gadi
Vera Zilaua 91 gads
Otto Upatnieks 88 gadi
Zigurds Grīnbaums 47 gadi
Anastasija Riklāne 99 gadi
Jautra Zaķe 87 gadi

Jaunalūksne
Velta Harjo 89 gadi

Jaunanna
Viktors Avots 49 gadi

Jaunlaicene
Mollija Cukurkalne 84 gadi
Laimons Pindris 79 gadi

Liepna
Pēteris Zučiks 76 gadi
Valentīna Gutka 69 gadi

Mālupe
Ivans Savko 49 gadi
Jānis Vimba 87 gadi

Pededze
Valentīna Miceviča 57 gadi
Jevgenija Bundziņa 88 gadi

Veclaicene
Antoņina Plauma 77 gadi
Leonīds Baikovskis 71 gadi
Mirdza Rence 85 gadi

Zeltiņi
Vilnis Līdaks 46 gadi

Ziemeri
Mērija Berkule 89 gadi
Viktors Voropajevs 73 gadi  
Jānis Purs 62 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Alūksnes Novada Vēstis  15.06.02.2013.

Noderīga informācija www.aluksne.lv

Sveicam
jaundzimušos

Alūksnes novada
iedzīvotājus!

no 17. decembra
līdz 31. janvārim

Alūksne
Laura Vīksna
Gabriela Zvaigzne
Paula Pilipa
Kristers Beitiks
Ance Drunka
Edgars Ločs

Alsviķi
Roberts Skuja

Liepna
Daniels Fjodorovs
Viesturs Pņovs
Renāte Siliņa

Veclaicene
Marsels Turkins

Deputāts Pieņemšanas 
datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 22.02.3013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 28.02.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 07.02.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ēriks MEDISS 28.02.2013. 9.30 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 07.02.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 13.02.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 26.02.2013.
26.02.2013.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 14.02.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 28.02.2013. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 25.02.2013. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 14.02.2013. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 14.02.2013.
18.02.2013.

9.00 – 10.00
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 28.02.2013. 16.00 – 17.00 Ziemera pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Apmeklētāju pieņemšana februārī
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

8. un 22. februārī 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.

Saistošie noteikumi Nr.30/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.11.2012. lēmumu Nr.398
(protokols Nr.19, 19.p.)

  1. Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr.28/2012 „Kārtība, kādā ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliek 
vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas bū-
ves”, un turpmāk:
    1.1. tiesiskā pamatojuma atsauci 
izteikt šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 45.pantu un likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta 1.4 daļu”;
    1.2. Svītrot 17.punktu. 

Paskaidrojuma raksts
 „Par grozījumiem Alūksnes no-
vada domes 27.09.2012. saistoša-
jos noteikumos Nr.28/2012 „Kār-
tība, kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves””

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 4.punkts, 
21.panta pirmās daļas 15. un 
16.punkti, 43.panta pirmās daļas 
5.punkts un 45.pants.
Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta 1.4 daļa paredz 
pašvaldībām tiesības līdz pirmstak-
sācijas gada 1.oktobrim pieņemt 
saistošos noteikumus par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvju aplikša-
nu ar nekustamā īpašuma nodokļa 

likmi 3 procentu apmērā no būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības. 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi Nr.30/2012 
„Par grozījumiem Alūksnes novada 
domes 27.09.2012. saistošajos 
noteikumos Nr.28/2012 „Kārtība, 
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliek vidi degradējošas, sagruvu-
šas vai cilvēku drošību apdraudo-
šas būves”” nosaka precizējumus 
tiesiskajā pamatojumā.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  Nosakot kārtību, kādā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli apliek 
vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves, 
var paredzēt, ka ir iespējama ietek-
me uz budžetu, kuru šobrīd nevar 
aprēķināt.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Būvju īpašnieki/lietotāji kļūs 
motivētāki īpašumu/lietojumu 
uzturēšanā.
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  Par saistošo noteikumu piemēro-
šanu fi ziskās un juridiskās perso-
nas var vērsties Alūksnes novada 
pašvaldības būvvaldē.
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām
  Nav notikušas.

Par grozījumiem Alūksnes
novada domes 27.09.2012. saistošajos
noteikumos Nr.28/2012 “Kārtība, kādā 
ar nekustamā īpašuma nodokli apliek 
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu un likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu

Spēkā no 07.02.2013.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
darbinieku apmeklētāju pieņemšanas februārī - aprīlī

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu
apmeklētāju pieņemšanas februārī – aprīlī

Lauku attīstības
konsultants

Diena/Datums Laiks Vieta

Nikolajs IRTIŠEVS
27843936

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00 Pededzes pagasta pārvaldē 

nikolajs.irtisevs@llkc.lv Piektdienās 9.00-12.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē
Otrdienās 9.00-12.00 Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Vaira Vērse
26588968

Pirmdienās
Trešdienās 9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde

vaira.verse@llkc.lv Otrdienās
Piektdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde
7. un 21.februāris
7. un 21.marts
4. un 18.aprīlis

9.00 – 12.00 Kalncempju pagasta pārvalde

Ieva Peperniece
26115069
ieva.peperniece@llkc.lv

13.februāris
13.marts
11.aprīlis

9.00- 12.00 Ziemera pagasta pārvalde

7.februāris
7.marts
4.aprīlis

9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta pārvalde

21.februāris
21.marts
18.aprīlis

9.00-12.00 Veclaicenes pagasta pārvalde

Viola Kaparšmite
29166807
viola.kaparsmite@llkc.lv

20.februāris
20.marts
17.aprīlis

12.30-15.00 Liepnas pagasta pārvalde

vai Sarmīte Svilāne
26384907
sarmite.svilane@llkc.lv

15.februāris
15.marts
19.aprīlis

9.00-12.00 Mālupes pagasta pārvalde

20.februāris
20.marts
17.aprīlis

9.00-12.00 Malienas pagasta pārvalde

19.februāris
19.marts
16.aprīlis

9.00-11.40 Annas pagasta pārvalde

19.februāris
19.marts
16.aprīlis

12.00-15.00 Jaunannas pagasta pārvalde

18.februāris
18.marts
22.aprīlis

9.00-12.00 Zeltiņu pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības 
speciālists

Diena/Datums Laiks Vieta

Violeta KĻAVIŅA
20232692
violeta.klavina@aluksne.lv

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

arija.rone@aluksne.lv Otrdienās
Piektdienās

9.00-12.00
9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde

Trešdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde
Daiga VĪTOLA
20236801
daiga.vitola@aluksne.lv

Pirmdienās,
Trešdienās,
Piektdienās

9.00 – 12.00 Pededzes pagasta pārvaldē

Otrdienās,
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē

Vija Zaķe
22042791

Pirmdienās 
8.30 – 15.00 Annas pagasta pārvaldē

vija.zake@aluksne.lv 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

iveta.velkere@aluksne.lv 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

laima.kanepe@aluksne.lv Pirmdienās,
Trešdienās,
Ceturtdienās

9.00-12.00
13.00-15.00
9.00-12.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Gabriela Zvaigzne

Daniels Fjodorovs

Ir Hipotēku 
bankas
konsultāciju 
centrs
  4. februārī Alūksnē darboties 
sāka Hipotēku bankas Attīstī-
bas programmu konsultāciju 
centrs. Centrs atrodas Pils ielā 
21, tajā pašā ēkā, kur iepriekš 
bija bankas norēķinu grupa.

  Centrā var saņemt informāciju 
par valsts atbalsta programmu fi -
nansējuma saņemšanas iespējām 
Hipotēku bankā sava biznesa 
veidošanai vai attīstībai.  Esošie 
un potenciālie klienti ir aicināti 
tikties ar bankas aizdevumu spe-
ciālistiem centra darba laikā vai, 
iepriekš vienojoties par tikšanās 
laiku un vietu.
  Hipotēku bankas Attīstības 
programmu konsultāciju centrs 
apmeklētājiem ir atvērts treš-
dienās no plkst. 9.00 – 13.00 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 
– 14.00.



16.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi februārī
06.02.2013.

Sporta pasākumi
2. - 3. februārī 10.30 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā (turpmākā čempionāta 
norise pēc sacensību kalendārā 
plāna).
2. februārī 11.00 atklātajā hokeja 
laukumā pie Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas Alūksnes novada 
atklātais čempionāts hokejā (turpmā-
kā čempionāta norise pēc sacensību 
kalendārā plāna).
23. februārī 11.00 Ilzenes sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
volejbolā (turpmākā čempionāta no-
rise pēc sacensību kalendārā plāna).
24. februārī 10.00 Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā Alūksnes novada 
atklātā kausa izcīņa galda tenisā.

Alūksnē
7. februārī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā eleganta pārpratumu 
komēdija „Plīvurītis ar punktiņiem”. 
Lomās: Valters Krauze, Lelde Stum-
bre, Jana Duļevska, Kārlis Anitens, 
Anna Šteina, Aivars Siliņš. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu paradīzes” 
kasēs. Ieeja: Ls 4 - 6.
9. februārī 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā deju kopa „Sidraba 
pavediens” ielūdz uz sadanci „Zvaig-
žņu parāde Marienburgā”. Ieeja: Ls 
0,50.
10. februārī 14.00 Alūksnes pil-
sētas Tautas namā U. Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis” 
piedāvā izrādi A. Upīts „Trīs stāsti 
ne par mācītājiem”.
2. martā 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Alūksnes pilsētas 
Tautas nama skolotāju kora “Atzele” 
jubilejas koncerts.

Alūksnes muzejā
Sakarā ar telpu remontu Jaunajā pilī 
Alūksnes muzeja ekspozīciju un 
izstāžu daļa būs slēgta. 
Muzejs piedāvā izbraukumus ar sa-
gatavotu prezentāciju (par pieprasīto 
tēmu) un vairāku vēsturisko īsfilmu 
par Alūksnes vēsturi demonstrēšanu. 
Sekojiet reklāmai!

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
04. – 28.02. Mīlestības aplaimota un 
sista (Ā. Elksnei – 85) (abonementā)
01. – 18.02. „Es atskrēju no bezgalī-
bas/Uz vienu mirkli – tevi satikt…” 
(S. Upesleja) (14.II – Svētā Valentīna 
diena) (abonementā)
01. – 28.02. Iedvesmojoši mīlasstāsti 
(lasītavā)
01. – 28.02 Elitas Salakas zīda glez-
nu izstāde (bērnu literatūras nodaļā)
01. – 15.02. Valentīndienas noskaņā 
(bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
03. – 28.02. „Februāris – droša 
interneta mēnesis” (aktivitāšu laiks 
tiks precizēts)
Dzejas pasākums jauniešiem „Bez 
mīlestības nedzīvojiet” - M. Lauk-
manes dzejas lasījumi un diskusija 
par mīlestību (bērnu literatūras 
nodaļā)
01. – 11.02. Bērnu un jauniešu dze-
jas konkursi: „ Tad apstājās laiks./Un 
tā bija mīlestība./Jo tikai mīlestības 
priekšā tas apstājas” (I. Ziedonis) 
(7. – 12. kl.), „Manā sirsniņā mājo 
mīļums” (3. – 6. kl.) (bērnu literatū-
ras nodaļā)
25.02. Jauno grāmatu diena (abone-
mentā)
 

Alsviķu pagastā
17. februārī 16.00 Alsviķu kultūras 
namā Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātris „Slieksnis” ar M. 
Zīverta lugas „Kropļi” iestudējumu. 
Ieeja: Ls 1 pieaugušajiem, Ls 0,50 
bērniem.
20. februārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
tikšanās – viesojas PII „Sprīdītis” 
5. grupas bērni un skolotājas ar 
koncertprogrammu; sveču liešana ar 
skolotāju Daci Alksni.
28. februārī 17.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa no-
darbība „Figūriņu veidošana origami 
tehnikā” ar Elīnu Zvirgzdu.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniecēm Ārijai Elksnei 
– 85, Martai Bārbalei – 80; rakstnie-
kiem Žilam Vernam – 185, Ēvaldam 
Vilkam – 90, tematiskās izstādes: 
Meteņa un Pelnu dienas izdarības; 
Valentīndiena – mīlestības diena. 
Turpinās apmācības senioriem darbā 
ar jaunajām tehnoloģijām – otrdie-
nās, trešdienās un ceturtdienās.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem M. Zeberiņam 
– 90, Ē. Vilkam – 90, A. Iksenam – 
125, Ž. Simenonam - 110; dzejniecei 
Ā. Elksnei – 85, tematiskās izstādes: 
„Mīlestības spēks” (Valentīndienai), 
pasākums „Asini prātu!” (konkurss 
skolēniem).
2. martā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā Ģimeņu vakars „Mīlestības 
pinekļos...”. Saviesīgs pasākums ar 
koncertprogrammu un dažādām iz-
darībām, pie galdiņiem ar pašu sarū-
pētiem „groziņiem”, Kaspara Maka 
deju mūzika. Ieeja: Ls 2 (ģimenei). 
Pieteikšanās līdz 25. februārim pie 
M. Ramanes pa tālruni 28330421.

Annas pagastā
15. februārī 21.00 Annas kultūras 
namā atpūtas vakars Valentīndienas 
noskaņās. Par mūziku dažādām gau-
mēm un vecumiem gādās mūziķis 
Ilmārs. Ieeja: ģimenei, pārim (dāma 
+ kungs) Ls 2, individuālajiem ballē-
tājiem: Ls 1,50.
16. februārī 16.00 Annas kultūras 
namā Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātra „Slieksnis” jauniestudē-
jums - M. Zīverts „Kropļi”. Ieeja: Ls 
1, bērniem līdz 14 gadiem - Ls 0,50.
22. februārī 10.00 Annas bibliotē-
kā pasākums „Rakstnieci Skaidrīti 
Kaldupi pieminot”.
Annas bibliotēkā izstādes: sveču 
dažādība un iespējas, piedzīvojumu 
rakstniekam Žilam Vernam – 185, 
franču rakstniekam Žoržam Simeno-
nam – 110.

Ilzenes pagastā
16. februārī 19.00 centrā „Dai-
les” pašdarbnieku koncerts „Paliek 
plaukstā mirdzošs gliemežvāks”, 
22.00 Valentīndienas balle kopā ar 
grupu „Ceļavējš”. Ieeja: Ls 1,50, pēc 
23.00 – Ls 2.
22. februārī 18.00 centrā „Dailes” 
zolītes spēle.
Februārī centrā „Dailes” apska-
tāma M. Salmiņa jubilejas izstāde 
„Bildes 2012”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des „Ar koku saknēm caurausta šī 
zeme” (Ā. Elksnei - 85), „Mūžam 
saistošā piedzīvojumu literatūra 
ziemas vakariem pie kamīna”. 

Jaunalūksnes pagastā
22. februārī 17.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā „Dekupāžas pamati”. 
Dalības maksa: Ls 2. 
23. februārī 18.00 Kolberģa tautas 
namā austrumu deju koncertuz-

vedums „...kopā ar jūras braucēju 
Sinbadu...”. Piedalās „Džalila” 
(Jaunalūksne), „Luxora” (Ilzene) un 
deju studija „HAIDAR” (Valmiera). 
Ieeja: Ls 1. Pēc koncerta balle kopā 
ar grupu „Rolise”, ieeja: Ls 1,50. 
28. februārī 15.00 Bejas novadpēt-
niecības centrā Eināra Grosa filma 
„Jaunalūksnes pagasta represēto: 
Maigas Skujas, Laumas Briediņas, 
Guntas Cīrules, Laimas Dambes, 
Otto Biedriņa, atmiņas”. Ieeja par 
ziedojumiem.
Bejas novadpētniecības centrā un 
Kolberģa tautas namā tematiska 
izstāde „2012. gads Jaunalūksnes 
pagastā”.
2. martā 17.00 Kolberģa tautas 
namā LNT šova „Dvīņi dzied” 
dalībnieču, dziedošo dvīņu māsu 
Molleru koncerts.

Jaunannas pagastā
8. un 22. februārī 17.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē Mākslas 
studijas nodarbības.
9. februārī 19.00 Jaunannas tautas 
namā deju kolektīvu sadancis 
„Dzirkstis lec dancojot”. Ieeja: Ls 1, 
pamatskolas skolēniem Ls 0,50.
19. februārī 10.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē senioru 
ikmēneša tikšanās (Ārija Stebere un 
Ilga Liģere par ceļojumiem).
23. februārī 14.00 Jaunannas tau-
tas namā Alūksnes un Apes novadu 
vokālo ansambļu skate.
Jaunannas bibliotēkā izstādes 
„Tik īsa dzīve - grūti ar neskaidro 
aprast...” Ārijai Elksnei 85; „Svece 
nav tikai gaisma”.

Jaunlaicenes pagastā
8. februārī 12.00 Jaunlaicenes 
tautas namā domubiedru tikšanās 
„Ragavas taisām vasarā, bet ratus 
ziemā”. Tēma „Par ziediem mūsu 
dārzā”, lektore I. Ribozola.
10. februārī 14.00 Jaunlaicenes 
tautas namā, atzīmējot tautas nama 
65 gadu jubileju, notikumu mozaīka 
„Gaidām ciemiņus”, koncerts ar 
Alsviķu kultūras nama amatierkolek-
tīvu piedalīšanos.
16. februārī 20.00 Jaunlaicenes 
tautas namā atpūtas - izklaides 
vakars „Ar mīlestību par kolhoza lai-
kiem”. Par mūziku un izklaidi gādās 
grupa „Pagrabs” un Līga Stebere. 
(Lieti noderēs līdzpaņemtie groziņi).
23. februārī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”; izstāde „Novēlējums”; 
nodarbības: sveču gatavošanas no-
darbība ziemas mēnešiem, (līdz 28. 
februārim), „… nu ir gaiša istabiņa”, 
vāveru tīšana, pastalu darināšana, 
dārgumu meklēšana, malēniešu vār-
du spēle, galda spēle „no muižas uz 
baznīcu”; pastaigas stāstnieka pava-
dībā pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā 
pa stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca 
un draudzes skolas vieta. Minimā-
lais muzeja apmeklējuma laiks – 1 
stunda. Šajā laikā īstenojam divas 
nodarbības pēc apmeklētāju izvēles.
 
Kalncempju pagastā
18. – 22. februārī Kalncempju 
Sabiedriskajā centrā tiks rīkota 
rokdarbu izstāde. Aicinām kaln-
cempiešus atnest savus rokdarbus 
izstādes veidošanai!
23. februārī 10.30 Viktora Ķirpa 
Ates muzejā radošās studijas 
„Ottiņa” nodarbība: leļļu gatavošana 
animācijas filmai, Lieldienu dekoru 
gatavošana, sloksnīšu pinumi.

Liepnas pagastā
1. – 14. februārī Liepnas pagasta 
bibliotēkā literatūras izstādes „Feb-
ruāris - sveču mēnesis” (par svecēm 
un sveču dienu), „5. februāris - 
Vispasaules drošākā interneta diena”.
1. - 23. februārī Liepnas pagasta 
bibliotēkā „Mīlestība ir dzīves esen-
ce” (veltījums mīlestības svētkiem).
6. februārī Liepnas pagasta bib-
liotēkā grāmatu apskats skolēniem 
„Grāmatas – 2012. gadā”. 
8. februārī 21.00 Liepnas tautas 
namā diskotēka.
20. februārī 19.00 Liepnas tautas 
namā koncerts ar grupu ”Patrioti 
LG.”.

Malienas pagastā
14. februārī 19.30 Malienas tautas 
namā Valentīndienai veltīts kon-
certs, dzied Normunds Rutulis.
2. martā 19.00 Malienas tautas 
namā deju kolektīvu sadancis „De-
jas rakstā”, balle ~22.00.

Mālupes pagastā
9. februārī 18.00 Mālupes pamat-
skolā DANČU vakars Mālupē (pie-
dalās Mālupes un Pededzes jauniešu 
deju kolektīvi, „Jandāls”, Liepnas 
vidējās paaudzes dejotāji).
15. februārī 14.00 Mālupes Saieta 
namā pensionāru tikšanās vakar-
puse.
3. martā 16.00 Mālupes Saieta 
namā koncerts „Skan Igauņu ģime-
nes senie mūzikas instrumenti”.
Mālupes bibliotēkā tematiskās 
izstādes „Iededz sveci un gaiša top 
sirds”, Valentīndienas izstāde „Mī-
lestības pieskāriens”, „Valodniekam 
Jānim Endzelīnam – 140”.

Mārkalnes pagastā
1. - 28. februārī Mārkalnes pagas-
ta bibliotēkā foto izstāde „Mārkal-
nieši 2012. gadā”.
1. - 28. februārī Mārkalnes pa-
gasta bibliotēkā akcijas „Februāris 
- interneta mēnesis” pasākums „Nāc 
un atklāj sev ko jaunu!”.
9. - 16. februārī Mārkalnes pa-
gasta bibliotēkā zīmējumu izstāde 
„Lūdzu uzzīmē man mīlestību!”.
12. - 22. februārī Mārkalnes pa-
gasta bibliotēkā literatūras izstāde 
„Bez mīlestības nedzīvojiet!”.
16. februārī 16.00 Mārkalnes 
tautas namā Baltinavas dramatiskā 
kolektīva „Palādas” izrāde.
16. februārī 22.00 Mārkalnes 
tautas namā balle. Spēlē grupa 
„Marčello”.
19. februārī 13.00 Mārkalnes tau-
tas namā Mārkalnes interešu kopas 
tematisks pasākums.
22. februārī Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā „Bērnu un jauniešu žūri-
jas 2012” ekspertu svētki.
24. februārī 15.00 Mārkalnes 
tautas namā aktiera Rūdolfa Plēpja 
koncertizrāde.
25. - 28. februārī Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā jaunāko grāmatu 
izstāde „Ko lasīšu ar prieku?”. 

Pededzes pagastā
7. februārī Pededzes bibliotēkā 
radošā sveču liešanas nodarbība ar 
pensionāriem „Vēlos nokļūt gaismas 
tuvumā“.
20. februārī Pededzes bibliotēkā 
jauno grāmatu diena vismazākajiem 
bērniem „Aijā, aijā, mazie bērni“.

Veclaicenes pagastā
15. - 25. februārī Veclaicenes 
tautas namā izstāde par Veclaice-
nes – Igaunijas sadarbību „Tā mēs 
dzīvojam pierobežā”.
22. februārī 15.00 Veclaicenes 

tautas namā Igaunijas brīvvalsts 
proklamēšanas dienai veltīts pasā-
kums „Igaunijai - 95”.

Zeltiņu pagastā
17. februārī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā ar jaunu koncertprogrammu 
„Priekam un dvēselei” uzstāsies 
dziedošie brālēni Dzintars Čīča un 
Kaspars Antess. Ieeja: Ls 2, skolē-
niem Ls 1. 
24. februārī 12.00 Zeltiņu tautas 
namā Andrejs Ēķis un SIA „Platfor-
ma” piedāvā noskatīties populāro Ai-
gara Graubas filmu „Sapņu komanda 
1935”. Ieeja: Ls 2, skolēniem – Ls 
1,50.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Tālāk dodot” (Ā. Elksnei - 85), 
„Es sargāšu mīlestībā tevi” (Va-
lentīndienai), pasākums skolēniem 
„Sērfo internetā droši”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnie-
ku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes „Kā taurenim lidot - nozīmē 
dzīvot”, „Gadsimtu vējos šūpojo-
ties”, „Brīži iz zeltiniešu dzīves”, 
ekskursijas uz bijušo PSRS kodolra-
ķešu bāzi.
3. martā 11.00 pie „Alpu” mājām 
Zeltiņu pagastā tradicionālais 
„Alpu slēpojums”. Pieteikšanās un 
informācija par tālruni 26151718 
(Andrejs). 
9. martā  15.00 Zeltiņu tautas 
namā retro grupas „ Lauku suve-
nīrs” (vad. G. Kalējs) un Apes tautas 
nama sieviešu vokālā ansambļa 
„Dziesmas mūžs” koncerts. Ieeja: 
brīva. 

Ziemera pagastā
6. februārī Māriņkalna bibliotēkā 
izstāde „Kad ārā sniegs un puteņi 
dzied,/Lai jums apkārt sveču liesmu 
plaukums zied!”.
8. februārī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā Valentīndienas ieskaņu 
balle. Spēlē Inga un Normunds. 
Ieeja: Ls 2, pēc 23.00 - Ls 2,50.
11. – 20. februārī Māriņkalna 
bibliotēkā Ā. Elksnei veltīta izstāde 
„Katrs mans vārds skaidrības apsta-
rots…”.
15. februārī 12.00 Māriņkalna tau-
tas namā pensionāru pēcpusdiena.
22. februārī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums „Pie tējas 
tases” – „Cepu, cepu kukulīti”.
24. februārī Māriņkalna bibliotē-
kā jauno grāmatu apskats.

Atbalsts iedzīvotāju 
idejām
  Programma “Nāc un dari! Tu 
vari” - jaunas iespējas rosīgām 
iedzīvotāju grupām pilsētās un 
laukos.

  Borisa un Ināras Teterevu fonds 
izsludina jaunu programmu “Nāc 
un dari! Tu vari”. Programmas 
mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu 
darbīgām bezpeļņas organizāci-
jām (biedrībām, nodibinājumiem 
un reliģiskām organizācijām) 
pilsētās un laukos, kuras ar savām 
rosībām dara bagātu tuvākās 
apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā 
arī vajadzības gadījumā sniedz 
atbalstu līdzcilvēkiem.
  Projektu pieteikumus var ie-
sniegt, sākot no 1. februāra.
  Sīkāka informācija pieejama 
sekojošā saitē: http://www.
teterevfond.org/programma-nac-
un-dari-tu-vari-jaunas-iespejas-
rosigam-iedzivotaju-grupam-pil-
setas-un-laukos


