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Sakarā ar 
ugunsgrēku, 
Alūksnes Romas 
katoļu draudze lūdz 
materiālu palīdzību

Godātie alūksnieši un 
Alūksnes novada iedzīvotāji!
Šī gada 15. novembrī ap 23.00 
ļaundari pilnībā nodedzināja 
katoļu baznīcas malkas šķūni 
kopā ar visiem dārza kopšanas 
piederumiem. Zaudējumi 
mērāmi līdz pat vairākiem 
tūkstošiem eiro. Sakarā ar 
šo lielo zaudējumu Alūksnes 
Romas katoļu draudze lūdz no 
iedzīvotājiem materiālu atbalstu 
un vāc ziedojumus jauna šķūņa 
būvniecībai.
Bankas rekvizīti: Alūksnes Ro-
mas katoļu draudze Helēnas ielā 
31, Alūksnē,
nodokļu maksātāja numurs 
90001027995,
AS SEB banka, LV 51 UNLA 
0050 0006 2354 6.

Draudzes vārdā, priesteris 
Agris Klovāns

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” decembrī

3. decembrī 10.00 tikšanās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektori Janīnu Čugunovu.

10. decembrī 12.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā 
zālē Dārza ielā 11 tikšanās ar 
„Sadales tīkls” Klientu līgumu 
direktoru Ventu Kleikalīdi 
par elektrības tirgus atvēršanu 
mājsaimniecībām, atbildes 
uz jautājumiem (kā turpmāk 
darbosies elektroenerģijas tirgus, 
kas tirgo elektrību, kā izvēlēties 
piemērotāko piedāvājumu, kā 
izvērtēt tirgotāju piedāvājumus 
u.c.).

17. decembrī 10.00 gatavošanās 
Ziemassvētku pasākumam.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

Stāstīs par jauno kārtību 
elektroenerģijas piegādē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kā zināms, no 1. janvāra 
Latvijā notiks pāreja uz brīvu 
elektroenerģijas tirgu 
mājsaimniecībām. Līdz ar to 
elektrība kļūs par preci, ko 
iedzīvotāji varēs iegādāties no 
dažādiem tirgotājiem. 

 Kas šobrīd iedzīvotājiem jādara, 
kā saprast jauno elektroenerģijas 
iegādes kārtību, kā mācēt izvēlēties 
sev piemērotāko piedāvājumu? Šie 
un citi jautājumi nodarbina daudzu 
prātus.
  Tādēļ Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar AS „Sadales tīkls” 

aicina 10. decembrī pulksten 12.00 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistratīvās ēkas lielajā zālē Dārza 
ielā 11 uz tikšanos ar AS „Sadales 
tīkls” pārstāvi.
 AS „Sadales tīkls” Klientu līgu-
mu direktoru Vents Kleikalīdis 
alūksniešiem stāstīs par elektrības 
tirgus atvēršanu mājsaimniecībām, 
atbildēs uz dažādiem neskaidriem 
jautājumiem, piemēram, kā turpmāk 
darbosies elektroenerģijas tirgus, 
kas tirgo elektrību, kā izvēlēties pie-
mērotāko piedāvājumu, kā izvērtēt 
tirgotāju piedāvājumus u.c.
 Aicinām alūksniešus izmantot šo 
iespēju un atnākt uz tikšanos, lai 
iegūtu skaidrojumu un atbildes uz 
jautājumiem par šobrīd aktuālo 
tēmu!

Aicinās ieaust vēlējumus 
Alūksnes jubilejas jostā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2015. gadā apritēs 95 gadi kopš 
Alūksne ieguvusi pilsētas tiesības 
un jau no janvāra līdz pat pilsētas 
svētkiem augustā notiks dažādi 
šim notikumam veltīti pasākumi.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte stāsta, ka vairāk kā 
pusgadu garajā pasākumu ciklā būs 
aicinātas piedalīties gan pilsētas 
kultūras un izglītības iestādes, gan 
ikviens pilsētnieks un interesents.
 - Ieceru, kā nosvinēt šo notiku-
mu, ir daudz. Piemēram, vēlamies 
rīkot Latvijas mēroga konkursus 
literātiem un mūziķiem. Pasākumu 
ciklu sāksim janvārī – mēnesī, kad 
Alūksne ir ieguvusi pilsētas tiesī-
bas, ar īpašu notikumu – sadarbībā 
ar Alūksnes pilsētas Tautas nama 
Tautas lietišķās mākslas studiju 
„Kalme” sāksim aust Alūksnes 
jostu. 9. janvārī aicināsim pašval-
dības vadību un deputātus ieaust 
pirmos rakstus jostā. Aicinām arī 
alūksniešus šai dienā doties uz stu-
dijas pašreizējām telpām Alūksnes 
Jaunajā pilī, lai redzētu, kā jostā top 
pirmie raksti.
 Vēlāk, līdz pat pilsētas svētkiem, 
arī katrs interesents varēs noaust 
kādu gabaliņu šai kopīgajā jubilejas 
jostā, ieliekot tajā labas domas 
un vēlējumus Alūksnei. Pavasarī 
plānojam organizēt semināru, kurā 
varēs izzināt gan Alūksnes, gan arī 
citu šīs puses jostu zīmju nozīmi. 
Alūksnes jostas fragmenti varētu 
kļūt arī par īpašo pašvaldības nā-
kamā gada spēka dāvanu, bet lielo 
jostu, kuras tapšanā alūksnieši būs 
iesaistījušies, noteikti izmantosim 
noformējumam valsts svētkos vai 

citos Alūksnei nozīmīgos pasāku-
mos, - stāsta S. Eglīte.

 Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa 
aicina alūksniešus, kas vēlēsies 
piedalīties jostas aušanā un līdz ar 
darbu tajā ielikt arī savu vēlējumu 
Alūksnei, rēķināties ar zināmu 
laika patēriņu šim procesam, tādēļ 
ikviens ir aicināts iepriekš sazinā-
ties ar studijas vadītāju un saskaņot 
laikus.
 - Varbūt sākumā var atnākt, apska-
tīties un iepazīties ar to, kā notiek 
jostas aušana un tad izlemt. Katrā 
ziņā aicinām ikvienu pret šo darbu 
attiekties nopietni, jo visi taču gri-
bam, lai jostas tapšanas process gan 

nes prieku pašiem, gan arī rezultāts 
ir labs un pievilcīgs. Un varbūt 
dalība šajā pasākumā kādu cilvēku 
motivēs noaust pašam savu jostu, - 
saka R. Pilipa.
 Viņa uzsver, ka tieksme rotāt un 
padarīt estētiski pievilcīgus funkcio-
nālus priekšmetus, kā arī piešķirt 
rotājumiem simbolisku nozīmi, 
ir raksturīga visām kultūrām un 
tautām, jau sākot no sirmas senatnes 
līdz pat mūsdienām.
 - Latviešu valodā ornamentu sauc 
par rakstu. Tas ir vienas cilmes 
vārds ar „rakstīt” – grafiski attēlot 
informāciju. Rakstu zīme ir infor-
mācijas nesēja. Ar zīmju valodu, 
kurās iemājo simboli, mēs vēlamies 
kādam kaut ko svarīgu pateikt. 

Senatnē daudzām grafiskajām 
zīmēm bija simboliska jēga, dažiem 
rakstiem piedēvēja pat maģisku 
nozīmi, - stāsta R. Pilipa.
 Latviešu rakstu zīmju pētījumus 
un skaidrojumus atradīsiet Dainas 
Kraukles grāmatā „Latviešu rakstu 
zīmes” un Ineses Krūmiņas grāmatā 
„Zīme, raksts, nozīme”.
 Arī latvieši daudzviet ir izmantojuši 
savas rakstu zīmes – gan apģērbā, 
gan sadzīves priekšmetos. Viena no 
apģērba sastāvdaļām, kam ir bijusi 
gan funkcionāla, gan dekoratīva 
nozīme, ir josta.

Turpinājums 6. lappusē

Svinot 95. gadskārtu kopš Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības, Sanita Eglīte un Renāte Pilipa aicina ikvienu 
alūksnieti pievienoties un ieaust lielajā Alūksnes jostā savus laba vēlējumus pilsētai

Evitas Aplokas foto

9. decembrī Alūksnē
forums uzņēmējiem
  Šā gada 9. decembrī Alūksnē 
notiks Ekonomikas ministrijas 
organizētais forums „Atbalsts uzņē-
mējiem”. Pasākumā komersanti tiks 
informēti par šobrīd pieejamo valsts 
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākša-
nai un attīstībai, kā arī par plānota-
jām ES fondu programmām 
2014. - 2020. gada plānošanas 
periodā.
 Forumā piedalīsies lektori no 
Ekonomikas ministrijas, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras, 
Latvijas Attīstības finanšu insti-
tūcijas Altum, Latvijas Garantiju 
aģentūras, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Lauku atbalsta dienes-
ta, Centrālās Finanšu un līgumu 
aģentūras.
 Forums „Atbalsts uzņēmējiem” 

notiks šā gada 9. decembrī 10.00 
Alūksnes novada 
pašvaldības telpās, Dārza ielā 11. 
Dalība pasākumā - bezmaksas. 
Foruma dienas kārtība publicēta 
Ekonomikas ministrijas mājas lapā. 
Dalībai forumā aicinām pieteikties 
līdz šā gada 8.decembrim plkst. 
15.00. Papildu informācija par foru-
mu pieejama Ekonomikas ministrijā 
(Inese Bērziņa, e-pasts: uznemejufo-
rums@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
 Biznesa forumu organizē Ekonomi-
kas ministrija, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra, Latvijas 
Attīstības finanšu institūcija Altum 
un Latvijas Garantiju aģentūra 
sadarbībā ar Vidzemes plānošanas 
reģiona ES informācijas centru un 
Alūksnes novada pašvaldību.

Sēdes 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                        5. decembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         8. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       10. decembrī 10.00

Domes sēde  18. decembrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 

mazajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē.
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Pašvaldība aicina 
uzņēmējus pieteikt 
attīstības ieceres

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Eiropas Savienības plānošanas 
periodā 2014. - 2020. gadam 
Alūksnes novada pašvaldībai 
būs pieejams Eiropas 
Savienības fondu finansējums 
ieguldījumiem maza mēroga 
uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai, balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām.

 Investīcijas būs paredzētas 
publiskās infrastruktūras 
(ceļu, inženierkomunikāciju – 
elektroapgāde, ūdensapgāde, 
kanalizācijas tīkli, siltumapgādes 
utml.) attīstībai un pieejamības 
uzlabošanai, lai sekmētu un 
atvieglotu uzņēmumu attīstības 
plānu īstenošanu, ar mērķi 
palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos un radīt privātajā 
sektorā strādājošo skaita 
pieaugumu.
 Lai sagatavotu Alūksnes 
novada Investīciju plānu 
2015. - 2017. gadam un, 
pamatojoties uz to, darītu zināmu 
investīciju apjoma nepieciešamību 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, pašvaldība 
aicina uzņēmējus, kam ir attīstības 
ieceres tuvāko 3 - 5 gadu laikā 
un tās ir saistītas ar publiskās 
infrastruktūras trūkumiem, 
pieteikties pie Alūksnes 
novada pašvaldības Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītājas Aritas 
Prižavoites pa tālruņiem 
64381475, 26668502 vai 
e-pastu arita.prizavoite@aluksne.lv 
līdz 12. decembrim.

Uz Ziemassvētku 
Tirdziņu 

Alūksnē, administratīvās ēkas 
telpās un laukumā, 

Dārza ielā 11 
19. decembrī no pulksten 9.00 

līdz 13.00
aicināti

pieteikties Alūksnes un 
apkārtnes amatnieki, 

mākslinieki, rokdarbnieki un 
mājražotāji, kā arī tie, kam šīs 

nodarbošanās ir hobijs 
un kuri iepriekš nav 

piedalījušies tirdziņos –
vai tās būtu zīmētas 
apsveikuma kartītes, 

pašdarinātas eglīšu rotas vai 
vecmāmiņas adījumi.

Pieteikšanās līdz 
16. decembrim – 

zvanīt 25425222, e-pasts: indra.
levane@aluksne.lv

Radīsim kopā jaukus un 
sirsnīgus svētkus!

Uz tikšanos!

Tirdziņu organizē  
Alūksnes novada pašvaldība

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Domes 27. novembra sēdē depu-
tāti izskatīja 38 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:
- nodot atsavināšanai Alūksnes nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu 
Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumos paredzēt paš-
valdības atpakaļpirkuma tiesības, ja 
pircējs 24 mēnešu laikā nesakārto 
ēkas fasādi;

- pēc nekustamā īpašuma reģistrāci-
jas zemesgrāmatā, nodot bez atlīdzī-
bas valstij Zemkopības ministrijas 
personā nekustamo īpašumu „ceļš 
Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes  
pagastā, Alūksnes novadā, kokma-
teriālu transportēšanas un mežsaim-
nieciskās darbības nodrošināšanai. 
Noteikt Zemkopības ministrijai 
aizliegumu atsavināt un apgrūtināt 
minēto nekustamo īpašumu ar lietu 
tiesībām un pienākumu bez atlīdzī-
bas nodot to Alūksnes novada paš-
valdībai, ja tas vairs netiek izmantots 
kokmateriālu transportēšanas un 
mežsaimnieciskās darbības nodro-
šināšanai, attiecīgi par to izdarot 
atzīmi zemesgrāmatā;

- saskaņā ar likuma „Par zemes 
reformas pabeigšanu Latvijas Repub-
likas pilsētās” nosacījumu līdz 2014. 
gada 30. novembrim jāsagatavo un 
jāiesniedz Valsts Zemes dienestā 
paziņojums par zemes reformas 
pabeigšanu pilsētā un pārskats par 
zemes reformu reglamentējošos nor-
matīvos aktos noteikto darbu izpildi, 
atzīt, ka Alūksnes novada Alūksnes 
pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes 
reformas process, lūgt Valsts Zemes 
dienestu sagatavot iesniegšanai Mi-
nistru kabinetā rīkojuma projektu par 
zemes reformas pabeigšanu Alūksnes 
pilsētā;

- uzdot Alūksnes novada pašvaldības 
Zemes komisijai veikt ar lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi veikto 
darījumu tiesiskuma uzraudzību, tajā 
skaitā izskatīt personu iesniegumus 
un pieņemt lēmumus par piekriša-
nu vai atteikumu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegūšanai 
īpašumā;

- iecelt par amatpersonu, kas realizē 
dzīvesvietas deklarēšanas iestādes 
funkcijas Annas pagasta pārval-
dē – lietvedi Skaidrīti Līdaciņu un 
pārtraukt dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādes funkciju realizēšanu Anitai 
Romerei;

- ņemot vērā Guntara Sniedzāna 
iesniegumu, atbrīvot viņu no pienā-
kumu pildīšanas Alūksnes novada 
Medību koordinācijas komisijā;

- atzīt par spēkā neesošu Alūksnes 
novada domes 25.09.2014. lēmumu 
Nr.342 „Par saistošo noteikumu 

Nr.21/2014 „Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.44/2013 
„Alūksnes novada teritorijas kopša-
nas un būvju uzturēšanas noteikumi” 
izdošanu” no tā pieņemšanas dienas;

- uzsākt Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011. - 2017. gadam 
Rīcības plāna aktualizēšanu un  In-
vestīciju plāna 2015. – 2017. gadam 
izstrādi;

- iesniegt projekta ,,Meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana Annas, 
Alsviķu, Zeltiņu, Mārkalnes un 
Pededzes pagastos” iesniegumu Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
pasākuma „Meža ekonomiskās vērtī-
bas uzlabošana” aktivitātei „Jaunau-
džu kopšana”, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 2481,70 EUR, 
apstiprināt pašvaldības līdzfinansē-
jumu 992,68 EUR un atļaut uzsākt 
meža kopšanas darbu īstenošanu 
pirms projekta apstiprināšanas, no-
drošinot projekta priekšfinansēšanu 
no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekļiem;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekār-
tošanai”, saistošos noteikumus 
Nr.25/2014 „Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.47/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
naudas balvas par izciliem sasniegu-
miem sportā un kultūrā piešķiršanas 
kārtība un apmērs”” un saistošos 
noteikumus Nr.26/2014 ,,Par grozīju-
miem Alūksnes novada domes 2013.
gada 31.janvāra  saistošajos notei-
kumos Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem Alūksnes no-
vada pašvaldības izglītības iestādēs”. 
Pēc saistošo noteikumu apstiprinā-
šanas domes sēdē tie tiek nosūtīti 
saskaņošanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un 
spēkā stāsies tikai pēc to publicēša-
nas pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”;

-   pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 30.01.2014. noteikumiem 
Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes 
novada pašvaldības amatierkolek-
tīviem, komandām, individuāla-
jiem dalībniekiem, sportistiem par 
izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā”, piešķirt naudas balvu 180 
EUR Regīnai Rudzītei par izcīnīto 1. 
vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 
vasaras biatlonā Priekuļos, 2. un 3. 
vietu Latvijas čempionātā vasaras 
biatlonā Madonā, kā arī 3. vietu 
Latvijas jaunatnes čempionātā krosā 
Carnikavā, piešķirt naudas balvu 120 
EUR Vladislavam Ņedaivodinam 
par izcīnīto 1. un 2. vietu Latvijas 
jaunatnes čempionātā vasaras biatlo-
nā Madonā un piešķirt naudas balvu 
170 EUR Ingum Deksnim par izcī-
nīto 1. un 2. vietu Latvijas jaunatnes 
čempionātā vasaras biatlonā Madonā 
un 2. vietu Latvijas jaunatnes čem-
pionātā vasaras biatlonā Priekuļos;

- pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. saistošajiem 
noteikumiem Nr.47/2013 „Alūksnes 
novada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”, piešķirt naudas balvu 100 
EUR Marikai Magaziņai un naudas 
balvu 100 EUR Raivim Podrezovam 
par augstiem sasniegumiem 2014. 
gada Latvijas čempionātā kinoloģijā;

- izdarīt grozījumus Alūksnes novada 
domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
sporta zālēs, laukumos un citās 
sporta būvēs sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem” un turpmāk izteikt 
šī lēmuma 1.1 punktu šādā redakcijā: 
„1.1  Noteikt atvieglojumu – daļēju 
maksu par sporta zāļu izmantošanu 
sporta aktivitātēm 50% apmērā no 
noteiktās maksas, Alūksnes novada 
teritorijā reģistrētām sporta bied-
rībām un nodibinājumiem, kā arī 
Alūksnes novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem (ja sporta zāles izman-
tošanas mērķis nav saimnieciskā 
darbība)”. Lēmums stāsies spēkā no 
1. janvāra;

- noteikt maksu par Alūksnes novada 
Sociālā dienesta struktūrvienības 
„Birojs „Aprūpe mājās”” sociālās 
aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā 
4,34 EUR stundā; noteikt maksu 
par pakalpojumu 0,65 EUR stundā, 
ja aprūpējamās personas vidējie 
ienākumi (vecuma pensija; piemaksa 
pie pensijas; valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsts; pabalsts personai 
ar invaliditāti, kurai nepieciešama 
īpaša kopšana; pabalsts transporta 
izdevumu kompensācijai) mēnesī 
nepārsniedz summu, kas aprēķināta, 
reizinot koeficientu 1,2  ar valstī no-
teikto minimālo mēnešalgu; noteikt, 
ka līdzekļi, kas pēc pakalpojuma 
sniegšanas paliek aprūpējamās per-
sonas  ģimenes rīcībā, nedrīkst būt 
mazāki par summu, kura aprēķināta, 
reizinot valstī noteikto minimālo 
algu ar šādu koeficientu: par pirmo 
aprūpējamo personu – 0,75, par 
katru nākamo ģimenes locekli – 0,5. 
Lēmums stāsies spēkā 2015. gada 1. 
janvārī;

- atbalstīt prezentācijas materiālu 
– fotoalbumu un tajos izmantoto 
Alūksnes novada fotogrāfiju iegādi, 
izdalot no Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem finansē-
jumu 2000 EUR;

- piešķirt finansējumu projektu 
tehniskās dokumentācijas izstrādei 
20000 EUR. Tā kā nākamā gada 
vidū ir plānota projektu iesniegša-
nas uzsākšana Eiropas Savienības 
2014. – 2020. gada struktūrfondu 
finansētajās aktivitātēs, pašvaldība 
vēl šogad plāno uzsākt tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu vairā-
kiem objektiem, piemēram, Ganību 
ielas rekonstrukcijai, Rūpniecības 
ielas apgaismojuma izbūvei, Baložu 
bulvāra rekonstrukcijai, skiču pro-
jekta „Tempļakalna takas” izstrādei, 
ēkas Pils ielā 58 energoefektivitātes 
uzlabošanai, investīciju piesaistes 
procesam rehabilitācijas centra izvei-
dei Alūksnē;

- nodot pašvaldības transportlīdzek-

li TOYOTA AVENSIS Alūksnes 
novada Sociālajam dienestam līdz 
31.12.2014. vai pēc jauna vieglā pa-
sažieru transportlīdzekļa iegādes un 
atļaut pašvaldībai iegādāties jaunu 
vieglo pasažieru transportlīdzekli, 
papildus finansējumu piešķirot pēc 
iepirkuma veikšanas. Sociālajam 
dienestam minētais transportlīdzeklis 
ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt 
biroja „Aprūpe mājās” pakalpojumu 
sniegšanu;

- piešķirt 3388 EUR finansējumu 
vienvasaras zandartu mazuļu iegādei 
un ielaišanai Alūksnes ezerā;

- izdalīt no budžeta līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem 3372 EUR 
finansējumu pašvaldības aģentūras 
“ALJA” ieņēmumu neizpildes 
segšanai;

- piešķirt 1100 EUR Mālupes pagasta 
pārvaldei Mālupes saieta nama deju 
kolektīva tautas tērpu papildināšanai;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 9460 EUR 
finansējumu Mārkalnes pagasta 
kanalizācijas ierīkošanai Mārkalnes 
pagastmājai;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 2538 EUR 
finansējumu Pededzes pagasta pār-
valdei malkas šķūņa remontdarbiem;

- izdalīt no pašvaldības pamatbudže-
ta līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem 7293 EUR finansējumu sporta 
pasākuma – autorallijs “Alūksne 
2015” rīkošanai;

- izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem papildus finansējumu 
2397 EUR jauniešu biznesa ideju 
konkursa īstenošanai;

- atbalstīt pašvaldības delegācijas 
pieredzes apmaiņas braucienu uz  
starptautisko izstādi “BAU 2015” 
Minhenē, Vācijā, kas notiks laikā no 
2015. gada  19. janvāra līdz 24. jan-
vārim. Noteikt, ka delegāciju veido 
pašvaldības pārstāvji un Alūksnes 
novada administratīvās teritorijas 
uzņēmēji, un tās lielums nepārsniedz 
20 personas. Izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem finansējumu 11000 
EUR;

- ar 01.12.2014. izdarīt grozījumus 
Alūksnes novada domes 23.01.2014. 
lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 
amatpersonu un darbinieku  atlīdzību 
apstiprināšanu” Alūksnes novada 
pašvaldības administrācijas tūris-
ma darba organizatoram noteikt 3. 
kategoriju, amatalgu 813 EUR un 
mēnešalgu 813 EUR;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.27/2014 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2014.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2014.gadam””.

Pilnībā ar domes sēdēs pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv.

Domes 27. novembra sēdē
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Atklāj pastāvīgu 
autobusa maršrutu starp 
Gulbeni un Alūksni
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
iedzīvotājiem un pašvaldībai 
ir izdevies pierādīt, ka 
sabiedriskais transports, lai 
nokļūtu no Alūksnes uz Gulbeni 
un atpakaļ, ir nepieciešams, jo 
no šī gada 10. novembra ir atklāts 
jauns reģionālās vietējās nozīmes 
maršruts Nr. 5445 „Alūksne - 
Anna – Gulbene”, kas kursēs 
pirmdienās un piektdienās.

 Alūksnes novada pašvaldība 
vairākkārt tika aktualizējusi 
jautājumu par sabiedriskā transporta 
satiksmi no Alūksnes uz 
Gulbeni, lai iedzīvotāji varētu 
saņemt dažādus valsts iestāžu, 
kā arī citus pakalpojumus, kas nav 
saņemami mūsu novadā, un tajā 
pašā dienā atgriezties Alūksnē.
 Šī gada februārī pašvaldība savu 
iedzīvotāju vārdā vērsās Vidzemes 

plānošanas reģionā ar ierosinājumu 
atjaunot starppilsētu maršrutu no 
Alūksnes uz Gulbeni, nosakot tā 
atiešanas laiku no Alūksnes tā, 
lai tas būtu ērts arī novada pagastu 
iedzīvotājiem, kuri pilsētā iebrauc 
līdz pulksten 9.00, un nodrošinot 
iespēju Gulbenē uzturēties 
vairākas stundas.
 No 9. maija uz sešiem 
mēnešiem eksperimentālā kārtā 
tika atklāta autobusu satiksme 
minētajā maršrutā divas reizes 
nedēļā. Šobrīd Alūksnes novada 
pašvaldība saņēmusi informāciju, 
ka Sabiedriskā transporta padome 
pieņēmusi lēmumu atklāt 
sabiedriskā transporta kustību 
minētajā maršrutā pastāvīgi.
 Autobuss kursēs tāpat kā 
iepriekš - pirmdienās un 
piektdienās no Alūksnes autoostas 
tas aties pulksten 9.20, savukārt 
atpakaļceļā no Gulbenes 
autoostas uz Alūksni dosies 
pulksten 15.00.

Alūksnes novadā veidos bezmaksas 
publiskās interneta piekļuves punktu tīklu
Ieva Bērza,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

 Ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējumu Alūksnes 
novadā tiks realizēts projekts 
„Publiskās interneta pieejas 
punktu attīstība Alūksnes 
novadā”.

 Šobrīd bezmaksas piekļuve 
internetam un datortehnikai ir 
18 Alūksnes novada bibliotēkās. Šie 
publiskie interneta pieejas punkti ar 
datortehnikas aprīkojumu (kopā 
98 datori) tika izveidoti projekta 
„Trešais tēva dēls” ietvaros no 
2006. līdz 2008. gadam. 
Īstenojot jauno projektu, tos 
uzlabos, papildinot datortehnikas 
aprīkojumu un uzlabojot bezvadu 
interneta pārklājumu.

 Projekta ietvaros tiks izveidoti
25 jauni publiskās interneta pieejas 
punkti, no kuriem 3 būs 
aprīkoti ar datortehniku un drukas 
iekārtām. Pārējos 22 punktos būs 
brīva pieeja bezvadu internetam. 
Kopumā projekta ietvaros 
tiks iegādāti un uzstādīti 
33 datorkomplekti, 15 drukas 
iekārtas un 32 tīkla iekārtas.
 Jaunizveidotais brīvpieejas 
interneta punktu tīkls skars visas 
16 novada administratīvās 
teritorijas. Interneta pieejas zonas 
galvenokārt tiks lokalizētas vietās, 
kur ir intensīva cilvēku kustība, 
tūrisma, sporta un kultūras 
aktivitātes, kā arī vietās, kur ir 
ērta piekļuve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un ar auto. Tuvākajā 
laikā brīvpieejas interneta punktu 
atrašanās vietas tiks publicētas 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 

lapā www.aluksne.lv.
 Bezvadu interneta pārklājuma 
izveidošana Alūksnes novadā dos 
iespēju ne vien uzlabot iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, nodrošinot pieeju 
internetam, bet arī padarot mūsdie-
nīgāku kultūrvidi un dodot netiešu 
ieguldījumu novada kā konkurēt-
spējīgas un pievilcīgas nākotnes 
teritorijas attīstībā. Projekts tiks 
īstenots līdz 2015. gada jūnijam.
 Projekta kopējās izmaksas ir 93 
964,00 EUR, no kuriem 79 869,40 
EUR līdzfinansē Eiropas Savienība, 
11 275,68 EUR ir Alūksnes novada 
pašvaldības ieguldījums un 2818,92 
EUR ir valsts budžeta dotācija.

Ielu sarkanās līnijas. 
Kas tās ir?
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Gan īstenojot Eiropas 
Savienības finansētos 
projektus, gan veicot citus ielu 
infrastruktūras rekonstrukcijas 
darbus Alūksnē, iedzīvotājiem 
dažkārt nācies saskarties ar 
situācijām, kad izrādās, ka viņu 
ar rūpību ierīkotais un koptais 
dzīvžogs atrodas ielas sarkanajās 
līnijās un ielas vai ietves 
būvniecības gaitā tas cieš 
vai arī to nav iespējams 
saglabāt.

 Arī ielās, kas atrodas 
mazdārziņu teritorijās, 
iedzīvotāji stādījumus un 
apbūvi izveidojuši ielu sarkanajās 
līnijās, kas pašvaldībai apgrūtina 
ielu uzturēšanas darbu kvalitatīvu 
veikšanu. Kas ir ielu sarkanās 
līnijas, kādam mērķim tās kalpo 
un kas iedzīvotājiem par tām 
jāzina, skaidro Būvvaldes vadītājs 
Arvīds Račinskis.
 - Ielu sarkanās līnijas ir 
iedomāts koridors, josla, kurā 
jānodrošina visa ielas infrastruktūra 
– brauktuve, ietves, grāvji,  
komunikācijas, apzaļumojums, 
apakšzemes komunikācijas. 
Sarkanās līnijas nosaka 
Aizsargjoslu likums, kā arī 
pašvaldību teritorijas plānojumi, 
kuros norādīts, cik plata ir šī 
josla katrā konkrētajā ielā, - 
norāda A. Račinskis.
 Sarkanās līnijas dažādām 
ielām var būt atšķirīgas – tas 
atkarīgs no ielu kategorijas, 
nozīmīguma, atrašanās vietas. 
Piemēram, nelielās individuālo 
dzīvojamo māju rajona ielās 
šī josla var būt šaurāka. 

Minimālais tās platums ir 
6 metri, taču šobrīd jaunbūvējamām 
ielām individuālo māju apbūves 
rajonā mazākais platums būtu 
vismaz 8 – 10 metri.
 - Protams, dabā sarkanās 
līnijas cilvēks neredz, jo tās 
netiek kā īpaši atzīmētas, kaut 
gan tām vajadzētu sakrist ar 
zemes īpašuma robežām. Ne 
vienmēr tā ir, tādēļ šur tur 
zemes īpašumi šķērso sarkanās 
līnijas un, ja tur ir uzbūvēts 
žogs vai iestādīti apstādījumi, 
rodas problēmas. Iedzīvotājiem 
jārēķinās ar to, ka, ja žogs 
atrodas ielas sarkano līniju joslā, 
tad gadījumā, ja notiek ielas 
rekonstrukcija, tas būs jājauc 
nost, jo ar likumu teritorijai, 
kas ietilpst sarkano līniju joslā, 
ir noteikts apgrūtinājums, - norāda 
A. Račinskis.
 Kā zināms, Alūksnes novada 
pašvaldībā turpinās jaunā 
novada teritorijas plānojuma 
2015. - 2027. gadam izstrāde, 
un drīzumā tiks izsludināta 
papildinātās 1. redakcijas publiskā 
apspriešana. Ielu sarkanās līnijas 
nav iezīmētas teritorijas plānojuma 
Grafiskajā daļā, bet to saraksts būs 
atrodams jaunajā Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumu 18. 
pielikumā. Jaunajā plānojumā atse-
višķām ielām būs mainīts sarkano 
līniju platums, lai varētu nodrošināt 
visas nepieciešamās ielas infrastruk-
tūras izveidi.
 A. Račinskis norāda, ka ielu sarka-
najām līnijām būtu jābūt atzīmētām 
nekustamo īpašumu dokumentos, 
taču ne vienmēr tas ir izdarīts. Tādēļ 
gadījumos, kad iedzīvotāji plāno 
kādus darbus ielas tuvumā, informā-
ciju par ielu sarkano līniju platumu 
un atrašanās vietu var uzzināt, vēr-
šoties Būvvaldē vai pie pašvaldības 
kartogrāfa.

Rekonstruēta Bejas novadpētniecības centra klēts
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Bejas novadpētniecības centrā 
noslēgusies klēts rekonstrukcija, 
līdz ar to centrs ieguvis skaistu 
ēku jaunu ekspozīciju veidošanai 
un esošā krājuma izvietošanai.

 2013. gadā Gulbenes 
SIA projektēšanas birojs 
„PROJEKTS” izstrādāja tehnisko 
projektu avārijas stāvoklī esošās 
klēts rekonstrukcijai. 2014. gadā, 
veicot būvdarbu iepirkumu, piedā-
vātā pakalpojuma cena pārsniedza 
rekonstrukcijai paredzētos budžeta 
līdzekļus. Lai īstenotu ieceri, tika 
ieguldīta daļa līdzekļu no Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas 
2014. gadam 20 168 EUR apmērā. 
Ēkas rekonstrukciju veica sabiedrī-

ba ar ierobežotu atbildību „RUFS”. 
Kopējās būvniecības izmaksas 
sastādīja 41833,50 EUR.

Bejas novadpētniecības centram rekonstruēta klēts

Ates muzeja ainavu papildina jaunā krājuma ēka
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Vidzemes 
lauku sētas ainavu papildina 
jauna ēka – „Laidars”, kas 
turpmāk muzejam kalpos 
galvenokārt kā krājuma 
glabātava.

 Jaunās ēkas būvniecība notika, 
īstenojot Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstīto projektu „Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
krājuma saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana sabiedrībai” (pro-
jekta Nr.13-07-L32300-000001). 
Būvdarbus projekta ietvaros veica 
SIA „MARITEC”. 
 Viktora Ķirpa Ates muzejs ir viens 
no nozīmīgākajiem tūrisma objek-
tiem Alūksnes novadā, kas apmek-
lētājiem ir atvērts visu gadu, taču tā 
kā vairums ēku nav apkurināmas, 
bet apkurināmās telpas ir šauras, 
ziemā muzeja darbība ir apgrūti-
nāta.
 Lai rastu risinājumu un muzejs 

arī ziemā varētu apmeklētājiem 
piedāvāt dažādas izglītojošas 
programmas, pasākumus un no-
darbības, kalpos jaunuzbūvētā ēka. 
Tās pirmajā stāvā plānots izvietot 
muzeja krājumu, nodrošinot tā 
saglabāšanu un plašāku pieejamību 
iedzīvotājiem, bet otrajā stāvā būs 
jaunas izstāžu un nodarbību telpas. 
Telpu iekārtošana un ekspozīciju 
izveide tiks veikta pakāpeniski par 
pašvaldības līdzekļiem.
 Jāpiebilst, ka jūnijā šīs ēkas pa-
matos tika iemūrēts kalncempiešu 

sagatavots vēstījums, nauda un 
avīze, kurā apliecināts, ka būvniecī-
ba notiks. Vēl ēka ir īpaša ar to, ka 
tās būvniecībā izmantota siena, kas 
bija saglabājusies no iepriekš šajā 
vieta atradušās kūts. Tagad jaunā 
ēka – „Laidars”, kas klāta ar skaidu 
jumtu, labi iekļaujas Vidzemes 
lauku sētā.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
312 738,37 EUR, no tām ELFLA 
finansējums – 188 482,18 EUR 
un pašvaldības finansējums – 124 
256,19 EUR. 

Jaunā „Laidara” ēka Viktora Ķirpa Ates muzejam sniegs jaunas iespē-
jas             Evitas Aplokas foto
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„Saulītē” noslēgušies ēkas 
siltināšanas darbi    

Evija Kubulniece,
Alsviķu PII „Saulīte” vadītāja

 Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” piedalījās 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu 
atklātā konkursa „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai” 
IV kārtā.

 2014. gada 26. jūnijā 
Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija pieņēma 
lēmumu par projekta „Kompleksi 
risinājumi 
gāzu emisiju samazināšanai 
Alsviķu pirmsskolas 
izglītības 
iestādē „Saulīte” 
iesnieguma 

apstiprināšanu. Vienlaicīgi ar 
projekta pieteikuma izstrādi tika 
veikts iepirkums Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 panta
 kārtībā par projektos plānoto 
būvdarbu veikšanu iestādē. 
 Alsviķu PII „Saulītē” iepirkuma 
konkursā līguma slēgšanas tiesības 
ieguva pilnsabiedrība „VJM”. 
Pilnsabiedrība veica paredzētos 
darbus no jūlija līdz novembrim. 
Projekta rezultātā veikta ēkas 
cokola un fasādes vienkāršotā 
renovācija, logu un durvju 
nomaiņa, piebūves bēniņu 
siltināšana un jumta renovāciju, 
rekuperācijas sistēmas izbūve, 
apkures cauruļvadu siltināšana 
siltummezglā. Projekta īstenošanas 
rezultātā tiks sasniegts oglekļa 
dioksīda emisijas samazinājuma

 

rādītājs vismaz 24968,45 kg 
CO2 gadā.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
111 773,37 EUR, no kurām 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzekļi ir 
59 239,87 EUR.
 Paldies visiem, kuri piedalījās 
projekta realizācijā un padarīja 
Alsviķu PII „Saulīte” iestādes 
ēku siltāku, saulaināku un 
pievilcīgāku! Paldies iestādes 
darbiniekiem, vecākiem 
par sapratni un pacietību 
projekta realizācijas laikā! 
Ir patiess prieks un 
gandarījums par to, ka 
iestādes telpas ir kļuvušas vēl 
mājīgākas gan audzēkņiem, 
darbiniekiem!

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” projekta īstenošanas rezultāta ieguvusi daudz saulaināku 
ārējo izskatu

Foto no iestādes arhīva

Alūksnes novada vidusskola 
iesaistās ERASMUS+ projektā
Ilze Līviņa,
Aina Ezeriņa,
Alūksnes novada vidusskola

 Vārds „projekti” arvien 
vairāk un vairāk ienāk mūsu 
sarunvalodā. Skolas ļoti aktīvi 
iesaistās dažādos projektos. 
Jaunu darbības ciklu ir uzsākuši 
Erasmus+ programmas KA2 
Stratēģisko skolu sadarbības 
projekti. 

 Kopā Latvijā apstiprināti 44 skolu 
sadarbības projekti, no kuriem 30 ir 
divgadīgie projekti, bet 14 - trīsga-
dīgie projekti. No Rīgas apstiprināti 
14 projekti, Vidzemē - 10, 
Kurzemē - 9, Latgalē - 7 un Zem-
galē - 4 skolu projekti. Alūksnes 
novada vidusskolai ir apstiprināts 
trīsgadīgs projekts.
 Alūksnes novada vidusskola ir 
iesaistījusies Erasmus+ programmas 
2.pamatdarbības skolu 
stratēģiskās partnerības projektā 

„Skolēnu atskaitīšana no skolas – 
Arī viens ir daudz!” kopā ar 
9 valstīm: Turciju, Angliju, 
Norvēģiju, Itāliju, Kipru, Grieķiju, 
Portugāli, Lietuvu un Franciju. 
Projekts norisināsies no 2014. līdz 
2017. gadam.
 Skolēnu atskaitīšana no skolas 
ir daudzšķautņaina un sarežģīta 
problēma, kas var rasties personīgo, 
sociālo, ekonomisko, izglītības vai 
ģimenes apstākļu dēļ. Skolām ir 
svarīga loma, lai risinātu šo prob-
lēmu. Viens no Eiropas izglītības 
stratēģijas mērķiem ir līdz 2020. 
gadam samazināt skolēnu atskaitī-
šanu no skolas, lai vidējais rādītājs 
būtu mazāk par 10%. Investīcijas 
izglītībā palielina jauniešu izredzes 
darba tirgū. Projekta mērķis ir atrast 
jaunas metodes, smelties pieredzi 
no partnervalstīm, lai samazinātu 
skolēnu atbirumu.

Noslēgusies ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Māriņkalnā
Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemeru pagastu teritorijas 
attīstības speciāliste 

 Izmantojot Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 2014. - 
2017. gadam piešķirtos līdzekļus, 
Ziemera pagasta pārvalde ir 
realizējusi projektu „Ielu 
apgaismojuma rekonstrukcija  
Ziemera pagasta Māriņkalna 
ciemā”. 

 Alūksnes novada Ziemeru 
pagasta administratīvais centrs 
atrodas Māriņkalna ciemā ar  
sabiedriski nozīmīgām 
iestādēm – Ziemeru pamatskolu, 
Ziemera pagasta pārvaldi, tautas 
namu, bibliotēku, ģimenes ārstes 
Aritas Prindules prakses papildus 
pieņemšanas vietu u.c.
 Ciema teritorija ir apdzīvota, 
tajā atrodas vairāki ražošanas 
uzņēmumi, līdz ar to pagasta 
iedzīvotāji intensīvi izmanto 
autoceļus, lai nokļūtu uz mājām, 

darbu, skolu u.c. Ierīkojot ielu 
apgaismojumu, ir uzlabota satik-
smes drošība ciema teritorijā, kas 
īpaši nepieciešama mazaizsargātiem 
satiksmes dalībniekiem, tādiem kā 
gājēji un velosipēdisti un tā plānota 
tā, lai aptvertu praktiski visu 
Māriņkalna ciema teritoriju.
 Kopējais tīklu rekonstrukcijas 
garums ir ap 1500 m, ielu 
apgaismojuma rekonstrukcija 

izbūvēta gar pašvaldības autoceļiem 
Alsviķi - Ziemeri, Māriņkalns, 
Parka un Nākotnes iela, 
izmantojot kvalitatīvas 
energoefektīvās spuldzes (LED). 
Tehnisko projektu izstrādāja 
SIA „Alūksnes projekti”, būvdarbu 
līgumcena sastāda 38 759,24 EUR 
(ar PVN) un darbus, iepirkuma 
rezultātā, veica SIA „Maritec”. 

Māriņkalna ciema centrā tagad ir apgaismojums, kas būtiski 
uzlabo satiksmes drošību

Foto no pagasta pārvaldes arhīva

Annā iedzīvotājiem 
pieejami āra trenažieri un 
nūjošanas aprīkojums
Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un 
Kalncempju pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Annas pagastā realizē 
projektu „Aprīkojuma iegāde 
Annas pagasta iedzīvotāju fizisko 
aktivitāšu veicināšanai brīvā 
dabā” (projekta nr. 14-07-
LL31-L413201-000010).

 Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātes 
6.2. „Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informāciju 
tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras 
izveide, sabiedrisko aktivitāšu 
(ieskaitot apmācību un interešu 
klubus, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citas 
brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” 
ietvaros. 
 Tā mērķis ir uzlabot dažādu 
paaudžu Annas pagasta iedzīvotāju 
iespējas nodarboties ar fiziskajām 
aktivitātēm brīvā dabā, tādējādi 
veicinot veselīgu dzīvesveidu, uzla-
bot un dažādot saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 
 Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 4680,82, bet attiecināmās 
izmaksas ir EUR 3868,43.  
Projekta publiskais finansējums
ir EUR 3481,58, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
ir EUR 1199,24. 

 Projekta ietvaros ir iegādāti 
12 pāri kvalitatīvu nūju, kuru 
piegādi veica SIA „Pie 
Zvejnieka”. Nūjas tiks uzglabātas 
Annas kultūras namā, kur tās 
būs pieejamas izmantošanai 
ikvienam interesentam. Nūju 
izsniegšanu iedzīvotājiem 
ikdienā veiks kultūras nama 
vadītāja Vizma Reimandova, 
tālrunis saziņai – 29351138.
 Vēl projekta ietvaros tika iegādāts 
un uzstādīts āra trenažieru kom-
plekts, kuru piegādāja SIA „Ksil 
Baltic”. Komplektā ir pieci āra 
trenažieri – 2 paredzēti bērniem, bet 
3 pieaugušajiem. Trenažieri tika 
uzstādīti pie kultūras nama, kur 
jau atrodas bērnu rotaļu laukuma 
elementi. Arī šis aprīkojums ir brīvi 
pieejams izmantošanai ikvienam 
iedzīvotājam. 
 14. novembrī notika pasākums, 
kura apmeklētāji tika iepazīstināti ar 
jauno aprīkojumu un informēti par 
iespējām to izmantot. Aicinām 
ikvienu iedzīvotāju izmantot šo 
iespēju! 
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Jaunlaicenē svin
“Ābolu balli”
Maija Rozīte un Arnita Lācupe,
pirmsskolas grupas skolotājas

 Pavadot rudeni un 
vēlreiz izbaudot tā labumus, 
Jaunlaicenes pamatskolas 
pirmsskolas grupas bērni, 
viņu vecāki un audzinātājas 
piedalījās „Ābolu ballē”.

 Skanot dziesmai „Rudens 
rūķa ratos”, bērni, kuri pārtapuši 
par ābolīšiem un ežukiem, kopā 
ar audzinātājām iebrauca skolas 
zālē, kur visus sagaidīja čaklā, 
darbīgā pelīte Pīkstīte. Pīkstīte 
visus aicināja padomāt un atbildēt 
uz dažādiem jautājumiem par ru-
deni. Kas rudenī čaukst? Kas grab? 
Kas paukšķ? Kas šalc? Dziedot 
dziesmiņas, pelīte kopā ar bēr-
niem novāca ražu, skaitīja ābolus, 
dancoja rudens lapu deju. Bērni, kā 
jau kārtīgā ābolu ballē, dejoja deju 
„Kaķīts mans”, ežuki spēlēja mūzi-
kas instrumentus, atdarinot orķestri. 

Visi klātesošie varēja mācīties, kā 
rudenī jāballējas. 
 Arī bērnu vecākiem un 
vecvecākiem nebija garlaicīgi, jo 
pelīte lika klausīties un atminēt pēc 
stāstītā, kas bērniem rokās. 
Piemēram, tie ir mazi kā pipari, 
apaļi, raibi kā Lieldienu olas, tik 
lieli, ka uz tiem var dejot, lasīt 
grāmatas. Kas tie ir? Tie ir 
akmentiņi, ar kuru palīdzību bērni 
izdziedāja, izspēlēja dziesmiņu 
„Lasu ogas”. Nobeigumā visi kopā 
ar vecākiem izdejoja jautru deju 
„Draugu rotaļa”, bet, sasēdušies 
Rūķu vilcienā, devās baudīt siltu 
ābolmaizīti un cienāties ar ceptiem 
āboliem. 
 Sirsnīgs paldies skolotājai Ingai par 
jaukajām aktivitātēm, iemācītajām 
dziesmām un dejām! Paldies skolas 
saimniecītēm Baibai un Mairitai par 
gardajiem našķiem! Paldies vecā-
kiem par pasākuma atbalstu!
 Uz tikšanos citā ballītē!

Jaunlaicenes pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi kopā ar vecā-
kiem un audzinātājām svin “Ābolu balli”

Foto no iestādes arhīva

Mārkalnes skolēni 
patriotiskās dzejas konkursā
Sanita Silirova,
Mārkalnes pagasta 
bibliotēkas vadītāja,
Mārkalnes pamatskolas skolotāja

 11. novembris bija Lāčplēša 
diena un ne tikai. Reizi divos 
gados daudzām Vidzemes 
bibliotēkām un skolām šajā 
datumā ir dubulti svētki, jo tās 
piedalās Vidzemes Patriotiskās 
dzejas festivālā Salacgrīvā, kur 
tiek piedāvātas unikālas tikšanās 
ar mūsu tautas dzejniekiem.

 Pirms tam skolēni rakstīja 
esejas, dzejoļus par festivāla 
izvirzīto tēmu: „Brauc mājās, 
Latvieti!”. Arī Mārkalnes 
pamatskolas skolēni piedalījās 
Salacgrīvas bibliotēkas rīkotajā 
konkursā un tika finālistu skaitā 
(Amanda Rusakova un Selīna 
Švāgere).  Vidzemes 6. Patriotiskās 
dzejas festivālā atsevišķās 
auditorijās ar bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem tikās literāti:  
lasīja dzeju, pastāstīja par sevi, 
savām izjūtām Latvijā. Ilgi gaidīta 
bija tikšanās ar festivāla tā saucamo 
krusttēvu Jāni Streiču, kurš mūs 

visus sveica svētkos un ar savu 
ticību nākotnei, nākamībai 
iedvesmoja labiem darbiem.
 Savus jaunrades darbus lasīja 
laureāti - bērni un jaunieši. 
Asaras sariesās acīs, kad viņi 
runāja par aktuālo problēmu: 
izbraukušajiem no valsts, kad 
mammas nav blakus, lai māsai 
iesietu bantes uz pasākumu, kad 
draugi svešumā, kur viņus neviens 
negaidīs tā, kā mēs savā zemē... 
Mūsu jaunā autore Amanda rakstīja: 
„Brauc mājās, Latvieti,  un atgūsti 
visu, kas kādreiz tev bija svēts!”. 
Arī Selīna savā dzejolī aicināja: 
„Pa lietiem un zibeņiem, kur 
Latvijas pļavās siens vāktais, 
Latvieti atgriezies mājās!”.
 Paldies Salacgrīvas bibliotēkas 
vadītājai Inesei Hedvigai Podziņai 
par patriotiskā pasākuma 
organizēšanu un viesmīlību, 
dāvinātajām grāmatām no festivāla 
labvēļiem. Mēs izbaudījām gan 
svētkus, gan Salacgrīvas dabas 
skaistumu un vēju, gan braucienu 
ar kuģīti „Brutus”. Un mājās 
devāmies ar pārliecību: uz 
tikšanos Salacgrīvā pēc 
2 gadiem!

Atbalstīts Alūksnes bibliotēkas 
projekts
 Iveta Ozoliņa, 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

 Alūksnes pilsētas bibliotēka 
ar projekta pieteikumu 
startēja Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Latvijas 
Bibliotekāru biedrības 
izstrādātajā un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda 
atbalstītajā projektu konkursā 
„Augstvērtīga tulkotā un 
oriģinālliteratūra bibliotēkās”.
 
 Projekta mērķis ir sekmēt 
augstvērtīgas tulkotās un 
latviešu oriģinālliteratūras 
izdevumu pieejamību Latvijas 
publiskajās bibliotēkās, veicināt 
Latvijas un pasaules kultūras 
klasisko vērtību un laikmetīgās 
literatūras iepazīšanu ar grāmatu 
starpniecību. 
 Projektu konkursā tika iesniegti 
74 bibliotēku projekti, kuros 
iesaistītas 577 bibliotēkas. Eksperti 
izvērtēja iesniegtos projektus un 
rezultātā atbalstīja 55 bibliotēku 
projektus, kuros iesaistītas 456 
bibliotēkas. Prieks, ka atbalstīto 
projektu vidū ir arī Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas iesniegtais 
projekts. 
 Vērtējot projektus, tika ņemts vērā 
konkursa nolikumā prasītais, īpašu 

uzmanību pievēršot pamatojumam 
par grāmatu 
kolekcijas nepieciešamību. 
 Pateicoties atbalstītajiem 
projektiem, Alūksnes pilsētas 
bibliotēka saņēmusi grāmatu 
kolekciju, kurā iekļautas 53 vērtīgas 
tulkotās un latviešu oriģināllitera-
tūras grāmatas. Projektā iegūtajā 
grāmatu kolekcijā iekļauti latviešu 
autoru - Leona Brieža, Andas Līces, 
Ineses Zanderes, Edvarta Virzas, 
Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, 
Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, 
Dainas Avotiņas, Marta Pujāta, 
Gundara Ignata u.c. autoru darbi, 
lasītājiem pieejami būs vērtīgas 
mākslas izdevumi par mākslinie-
kiem Rūdolfu Pērli, Kārli 
Melnbārzdi, Jāni Rozentālu, 
Vilhelmu Purvīti, Kārli Padegu, 
Līgas Blauas grāmata par profesoru 
Jāni Stradiņu, Daigas Mazvērsītes 
grāmata par latviešu pianisti un 
komponisti Elgu Igenbergu. Bez 
tradicionālajām iespiestajām 
grāmatām projekta kolekcijā 
iekļautas arī klausāmgrāmatas - 
I. Gailes „Āda”, U. Bērziņa 
„Izņemts no skolas”, M. Bērziņa 
“Gūtenmorgens”. Bērnus dzejas 
pasaulē ievedīs izdevniecības 
„Liels un Mazs” izdotās 
BIKIBUKU grāmatas. Lasītājiem 
tiks piedāvāti arī latviešu valodā 
tulkotie ārzemju autoru darbi - 

V. Herndorfa “Čiks”, L. Uļickas 
“Mēdeja un viņas bērni”, 
M. Stepnovas “Lazara sievietes”, 
S. Veronēzi “Pagātnes spēks”, 
M. Valtari “Turms, nemirstīgais” 
u.c. 
 Projektā iegūtās grāmatas būs 
iespēja izmantot ikvienam 
Alūksnes un Apes novadu 
pašvaldību bibliotēku lasītājam. 
Grāmatu kolekcija izdevumu ziņā 
ir ļoti daudzveidīga, tajā ir iekļauti 
vērtīgi un arī samērā dārgi 
izdevumi, kurus pagastu 
bibliotēkas nevar atļauties 
iegādāties, tādēļ tas būs nozīmīgs 
ieguldījums bibliotēku krājumu 
papildināšanā.
 Laipni gaidīsim jūs bibliotēkās! 
Par jums interesējošo grāmatu 
esamību katrā konkrētajā 
bibliotēkā Jūs varat pārliecināties, 
apmeklējot to klātienē, jautājot pa 
tālruni bibliotekāram, rakstot 
e-pastu vai apmeklējot novada 
bibliotēku elektronisko katalogu 
internetā http://aluksne.biblioteka.
lv/Alise/lv/home.aspx. Ja jums 
nepieciešamais izdevums 
neatrodas bibliotēkā, kuru 
apmeklējat, tās darbinieks jums šo 
izdevumu pasūtīs un piegādās no 
citas novada bibliotēkas. 
 Labu lasītprieku!

4. decembrī aicina atcerēties 
Jēkaba Kreiļa alus darītavu
Maija Semjonova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
bibliogrāfe

 2014. gada pavasarī 
noslēdzās novadpētniecības 
konkurss „Zudušais laikā”, 
kurā piedalījās Alūksnes 
novada kultūras, izglītības 
un kultūrizglītības 
iestādes.

 Konkursa mērķis bija izzināt 
un apkopot informāciju par 
zudušām Alūksnes novada 
kultūrvēsturiskām vērtībām, 
celtnēm un laikmeta liecībām, 
saglabāt novada nemateriālo 
kultūras mantojumu. Pavisam 
tika iesniegts 21 darbs, kura 
tapšanā piedalījās 37 iestādes, 
iesaistot 43 sadarbības partnerus 
un daudzus jo daudzus novada 
iedzīvotājus. Konkursa darbi 
ir pieejami Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā. 
 Konkursa rezultātā ir tapuši 
interesanti un aizraujoši  pētījumi. 
Viens no vēstures avotiem un 

faktiem bagātākajiem ir 
Jaunalūksnes pagasta iestāžu un 
darbinieku pētījums par Jēkaba 
Kreiļa alus darītavas saimniecisko 
attīstību.
 Padomju laikā to pārveidoja par 
Alūksnes rūpkombinātu, kurā 
strādāja arī daudzi alūksnieši, tādēļ 
šā gada 4. decembrī pulksten 
16.00 visus interesentus, īpaši 

bijušos Alūksnes rūpkombināta 
darbiniekus, aicinām uz  Alūksnes 
pilsētas bibliotēku, kur pētījumu 
„No Jēkaba Kreiļa alus darītavas 
līdz… zudušais laikā” prezentēs un 
pakavēties atmiņās aicinās 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes te-
ritorijas attīstības speciāliste Violeta 
Kļaviņa un Jaunalūksnes bibliotēkas 
vadītāja Ieva Zakarīte.

Jēkaba Kreiļa alus darītava
Foto no Jaunalūksnes bibliotēkas arhīva

Alūksnes „Kalmes” veikums Latvijā
 Gada nogalē alūksniešu, 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” veikums ir aplūkojams 
vairākas vietās Latvijā.

Tā no 5. līdz 13. decembrim 
Ogres kultūras centrā skatāma 

izstāde – konkurss „Radīts 
no Pāces dzijas”. Šajā 
izstādē apskatāmi Alūksnes 
pilsētas Tautas nama Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Kalme” 
dalībnieču Renātes Pilipas, Mudītes 
Pētersones, Māras Krieviņas, Elitas 
Salakas un Ligijas Priedes darbi.

 Bet jau no 26. novembra 
līdz pat 18. decembrim Rīgā 
VEF kultūras pilī izstādē 
„Pinumi un jostas” ar savu 
radošo veikumu piedalās studijas 
„Kalme” dalībnieces Mudīte 
Pētersone, Ineta Leja un 
Elita Salaka.
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Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
1. un 15. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. un 15. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

12. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 05.12.2014. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija KAPARŠMITE 17.12.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 15.12.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 15.12.2014. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 08.12.2014. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 18.12.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis SADOVŅIKOVS 30.12.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 17.12.2014. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS
08.12.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 18.12.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 04.12.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 04.12.2014. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

 

Alūksnes jostā ir ieaustas trīs svarī-
gas un stipras latviešu rakstu zīmes 
– krusts, aplis un Dieva zīme.

 Krusts (attēlā augšā) – ir viens no 
formas ziņā vienkāršākajiem raks-
tiem, kas daudzkārt izmantots par 

aizsargzīmi. Krusts ir zīme, kurā ie-
gūts divu pamatspēku apvienojums, 
vienkāršākais pasaules modelis, 
materiālā un garīgā savienojums. 
Krusts ir kā pasaules centrs, 
kurā notiek zemes un debess 
savienošanās, tāpēc tas ir arī 
dzīvības, laimes un enerģijas 
simbols.

 Aplis (attēlā pa labi) ir Saules sim-
bols. Tā ir centriska zīme, univer-
sāls pilnības un mūžības simbols. 
Tas ir saistīts arī ar bezgalības 
jēdzienu, jo liektajai līnijai nav 
ne sākuma, ne beigu. Tomēr 

tas vienmēr ir orientēts uz 
redzamo vai neredzamo centru, 
tādēļ tā ir zīme, kas koncentrē 
enerģiju. Bez Saules nebūtu ne 
dzīvības, ne arī auglības, 
tādējādi Saulei mūsu kultūrā 
ir piedēvētas mātišķās 
īpašības.

 Dieva zīme (attēlā pa labi) attēlo 
pasaules kalnu, debesu jumu, gais-
mu, tiekšanos uz augšu, arī vīrišķo 
spēku. Sākotnēji vārds „Dievs” ir 
nozīmējis to pašu, ko „debesis”. Šīs 
zīmes lietojums liecina par pasaules 
likumsakarību dziļu izpratni, kā arī 
vēlēšanos piesaistīt Dieva padomu 
un palīdzību.

Aicinās ieaust vēlējumus Alūksnes jubilejas jostā

Ziemassvētku rotām aicinām izmantot eņģeļa tēlu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Nupat esam iedeguši pirmo 
sveci Adventes vainagā un 
esam ceļā uz Ziemassvētkiem. 
Pamazām tie tuvojas, rosinot 
mūs piestāt ikdienas steigā, 
klusināt balsis, pārdomāt 
dzīves ritumu un censties 
saskatīt brīnumu.

 Ja sirdis Ziemassvētku gaidās 
rotāsim ar saticību, piedošanu 
un mīlestību, tad namu logos 
un pagalmos iedegsim gaismiņas – 
lai Ziemassvētki tumšajā ziemas 
viducī būtu gaišāki un priecīgāki.
 Arī šogad, tāpat kā pērn, Alūksnē 

svētku rotājumiem izvēlēts eņģeļa 
tēls. Eņģeļi rotāsies gan pilsē-
tas parkā pie Jaunās pils, skvērā 
pie baznīcas, arī pie apgaismes 
laternām centrālajā ielā. Aicinām 
arī pilsētas un novada iedzīvotājus, 
iestādes, organizācijas, uzņēmumus, 
gādājot rotājumus saviem namiem 
un to teritorijām, izvēlēties eņģeļu 
tematiku, lai Ziemassvētku laikā 
Alūksne kļūtu par eņģeļu pilsē-
tu. Svētku rotājumiem Alūksnē, 
protams, tiks izmantoti arī citi 
elementi, kas saglabājušies no 
iepriekšējiem gadiem.

Alūksnes pilsētas lielo egli 
iedegsim 5. decembrī

 Savukārt pilsētas galvenā egle 

atkal ieņems vietu pie Alūksnes 
Jaunās pils, kur tā, līdzīgi kā pērn, 
tiks īpaši uzbūvēta. Par pamatni tai 
tiek izmantotas koka konstrukcijas, 
savukārt krāšņo rotu veido no egļu 
zariem. Arī egles vizuālajā nofor-
mējumā šogad būs kādas novitātes, 
taču to, kādas tās būs, uzzināsiet, ja 
5. decembrī pulksten 17.00 apmek-
lēsiet Pilsētas lielās egles iedegša-
nas pasākumu „Brīnumu rodot”.
 Šajā pasākumā ikviens kopā ar Zie-
massvētku vecīti, viņa mazmeitiņu 
un 12 mēnešiem varēs noskaidrot, 
kur palicis Ziemassvētku brīnums. 
Pasākumā piedalīsies Alūksnes pil-
sētas Tautas nama amatiermākslas 
kolektīvi „Jukums”, „Olysta”, teātra 
studija, pirmsskolas izglītības iestā-
des „Sprīdītis” darbinieki, Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centra pulciņu 
dalībnieki un citi brīvprātīgie.
 Pasākuma laikā varēs iesaistīties 
rotaļās un fotografēties kopā ar 
Ziemassvētku vecīti, notiks Zie-

massvētku apsveikumu un dāvaniņu 
andele, darbosies arī rūķu darbnīcas 
un Ziemassvētku pasts. Pasākuma 
apmeklētāji varēs nobaudīt karstu 
tēju un piparkūkas.

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

 Jaunalūksnes pagasta Kolberģī, 
kokapstrādes uzņēmumā, pieklīdis 
ruds runčuks. Ļoti mīlīgs un 
draudzīgs. Runčuks esot arī 
labs mednieks. Skaistais ķepainis 
nogādāts dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”, kur divas nedēļas 
gaidīs savus īstos saimniekus, 
bet pēc tam būs pieejams 
adopcijai.

 Visikuma centrā atrasts 
kucēns - maza suņu meitenīte. 
Mazā sunīte šobrīd atrodas 
„Astēs un Ūsās” Alūksnē. 
Ja ziniet, kam šis kucēns 
pieder, lūgums 
zvanīt 29477535.

 Mājas meklē labestīgais suns 
Maksis. Dzīvnieks būs piemērots 
dzīvei laukos, viņu nav jāpiesien. 
Klausa un ir komunikabls ar 
cilvēku, labprāt brauc līdzi 
automašīnā, neitrāli izturas 
pret kaķiem.

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.



Alūksnes Novada Vēstis  7.03.12.2014.

Aktuāli www.aluksne.lv

Decembris – 
aizmāršīgo lasītāju 
mēnesis
Alūksnes novada bibliotēku 
darbinieki aicina savus lasītājus, 
kuri dažādu iemeslu dēļ nav laikus 
nodevuši uz mājām izsniegtās 
grāmatas un žurnālus, atnest tos 
līdz Ziemassvētkiem un vēl vecajā 
gadā nokārtot visus parādus!

Aicina uz 
Vidzemes plānošanas 
reģiona plānošanas 
dokumentu 
apspriešanu Alūksnē

 12. decembrī 11.00 
Vidzemes plānošanas reģions 
un Alūksnes novada pašvaldība 
pašvaldības administratīvās 
ēkas mazajā zālē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, ikvienu interesentu 
aicina uz Vidzemes plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 
2014. - 2030. gadam un 
Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam 
projekta publiskās apspriešanas 
sanāksmi.
 
 VPR ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija un attīstības programma 
ir reģionālās politikas attīstības 
plānošanas dokumenti, kas kalpo 
kā vadlīnijas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentu ieviešanā 
un reģiona vietējo attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei. 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
ietver ilgtermiņa attīstības 
redzējumu, mērķus, prioritātes, 
telpiskās attīstības perspektīvu. 
Attīstības programma ietver 
reģiona vidēja termiņa prioritātes, 
rīcības virzienus, uzdevumus un 
rīcības plānu to ieviešanai.
 Iepazīties ar plānošanas doku-
mentiem iespējams Vidzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā 
www.vidzeme.lv.

Meklējam senās 
Alūksnes fotogrāfijas

 Nereti, vērojot senās 
fotogrāfijas, atklājam 
daudzas interesantas lietas par 
to, kāda agrāk bijusi vide, kurā 
dzīvojam šobrīd. Fotogrāfijās 
iemūžinātās Alūksnes ainavas 
palīdz izzināt ne tikai to, kā 
savulaik izskatījusies mūsu 
pilsēta, bet arī to, kur un kādi 
kultūrvēsturiski nozīmīgi, 
bet līdz mūsdienām vairs 
nesaglabājušies, objekti te 
bijuši.

 Lai izzinātu seno Alūksni un 
saglabātu šīs fotoattēlos skatāmās 
vēsturiskās liecības, Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Sanita Adlere aicina 
ikvienu alūksnieti, kurš savā foto 
albumā vēl glabā senās Alūksnes 
fotogrāfijas, atnākt uz pašvaldību 
un dalīties šajā informācijā.
 Par tikšanās laiku varēsiet vieno-
ties, zvanot S. Adlerei pa tālruni 
29101022.

Informācija par autoceļu attīrīšanu no sniega
Mārkalnes pagastā

 Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļus Mārkalnes pagastā 
2014./2015. gada ziemas sezonā no 
sniega attīrīs I. Dorofejeva zemnie-
ku saimniecība „Tvaikonītis”.
 Piebraucamie ceļi uz viensētām 
Mārkalnes pagastā tiks attīrīti no 
sniega pēc iedzīvotāju lūguma, 
iepriekš sazinoties un vienojoties 
par samaksu ar zemnieku saimniecī-
bu „Tvaikonītis”. Tālrunis uzziņām: 
29425559.

Pededzes pagastā

 Pededzes pagasta pārvaldes re-
ģistrētos ceļus ziemas sezonā tīrīs 
zemnieku saimniecība „Senatnes 2”  
un  kooperatīvā  sabiedrība  „Stars”  
šādos maršrutos:
 Kūdupe – Kapsēta, Čistigi – 
Zagorje, Čistigi – Skaliņš, Pededze 
– Naumova, Ķurši – Kapsēta, Orlīši 
– Boiņica, Zabolova – Bīberi – Bai-
rīši,  Zabolova – Rudzīši, Stuborova 
– Šeļehova, Pļevna – Stuborova, 
Ponkuļi – Puncene, Kūdupe – Voki-
ca, Kūdupe – Pļitka, Ķurši – Gun-
degas, Vjazina – Muratovs, Vjazina 
– Sterženova, Rūķi – Krustceles, 
Snopova – Brūklenāji.
 Iedzīvotājiem jāgriežas pie uzņē-
mējiem, zvanot pa telefoniem: Z/S  
„Senatnes 2” Jānis Bundzens, tālru-
nis 26548720, K/S „Stars” Anatolijs 
Daņilovs, tālrunis 26341094.

Malienas pagastā

 Malienas pagasta pārvalde informē, 
ka 2014./2015. gada ziemas periodā 
no sniega tiks attīrīti pašvaldībai 
piederošie ceļi: V396 – Jaunās 
mājas, Pamatskolas ceļš Nr.1, 
Pagasts – P41, Tomsona pagrie-
ziens – Sebežnieki, Miezīša ceļa 
gals – Baltaissils, Ērmaņi – Kraukļi, 
Ponkulene – Sviestiņi, Kopmaņi – 
Pūriņi, Brenci – Sakvārne, Vējiņi 
– Šķeleci, Jaunstrički – Jaunšķiņ-
ķi, Kaķi – Lenkava, P41 – Cūku 
komplekss, P41 – Aizvēji, Ķūderi – 
Lauziņi, Ūbuļi – Aizkalnieši, Vecais 
kantoris – Mērnieki, Lekmaņi 
– Mērnieki, Gundegas – Pārslas, Pa-
matskolas ceļš Nr. 2. Autoceļus no 
sniega attīrīs zemnieku saimniecība 
„Cinglerīši”, tālrunis: 26487833.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
attīrīšanu no sniega un samaksu par 
to. Varēs interesēties arī pagasta 
pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs 
noorganizēt ceļa tīrīšanu (tālrunis 
64354278 un 26426090).

Alsviķu pagastā

 Alsviķu pagasta pārvalde 
informē, ka pašvaldības 
autoceļus Alsviķu pagastā 
2014./2015. gada ziemas 
sezonā tīrīs z/s „Rīti”, A/S „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons (kontakttālrunis – „Ziemas 
dienests” - 29199980), saimniecis-
kās darbības veicēji Aigars Ludvigs 
(29278637) un Ivars Blusiņš 
(28350487). 
 Pagasta iedzīvotāji ar jautāju-
miem, kas saistīti ar ceļu tīrīšanu 
ziemā, var griezties pie komunā-
lās saimniecības vadītāja Aivara 
Logina, zvanot pa tālruni 26611353 
vai pagasta pārvaldei pa tālruņiem 

64354142, 29143271 informācijas 
nodošanai.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to.

Ilzenes pagastā 

 Ilzenes pagasta teritorijā eso-
šo pašvaldības autoceļu sniega 
tīrīšanas maršruti 2014./2015. gada 
ziemā prioritāra secībā, ņemot vērā 
skolēnu autobusa, piena savākša-
nas maršrutus un ceļu uzturēšanas 
klases: Siveci - Darbnīcas – Līvānu 
mājas, Onti – Gravas, Onti – Mež-
vidi - Paiķeni, Jaunzemi - Paiķeni – 
Liepiņi, Mežslokas – Rogas, Muiža 
- Kalnadruvas – Ezerslokas.
 Atbildīgais par pašvaldības autoce-
ļu tīrīšanu un organizatorisko darbu 
Ilzenes pagasta pārvaldē –  komu-
nālās saimniecības vadītājs Gints 
Rozenbergs, tālrunis 25779981. 
Kontakttālruņi informācijai pagasta 
pārvaldē - 64354556, 26164881.
 Pašvaldības autoceļu sniega tīrīša-
nas pakalpojumus sniegs zemnieku 
saimniecība „Mērupe”.
 Piebraucamos ceļus uz individuāla-
jām mājām tīrīs pēc pieteikuma par 
atsevišķu samaksu. Informāciju par 
pakalpojumu un cenu interesēties: 
zemnieku saimniecība „Mērupe” 
28358152  (Māris Kazāks), zemnie-
ku saimniecība „Sapnīši” 29493596 
(Gatis Vērsis), LPKS „Amatnieki” 
29431709 (Gundars Salmiņš).

Jaunannas pagastā 

 Jaunannas pagasta pārvalde infor-
mē, ka 2014./2015. gada ziemas se-
zonā pašvaldības reģistrētie autoceļi 
no sniega tiks attīrīti šādā secībā: 
Centra iela, Jaunanna – Eizentāle, 
Gundegas – Augstāsala, Jaunanna – 
Guldupji, Arāji – Alksnīši, Dziļlejas 
– Kaijas, Rūķīši – Svari, Rūķīši 
– Gribažas, Ievedne – Aizpure, Sila-
vēršas – Arāji, Liepu iela, Upes iela, 
Dzirnavu iela, Krasta iela, Ievednes 
iela, Upleju iela, Centrs – Jaunzemi, 
Jaunanna - Semani. 
 Ceļus no sniega attīrīs SIA „Viļņi 
un I. S. A.” (kontakttālrunis: 
29122005).  
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to.

Annas pagastā 

 Annas pagasta pārvalde informē, 
ka 2014./2015. gada ziemas sezonā 
pašvaldības reģistrētie autoceļi 
no sniega tiks attīrīti šādā secībā: 
Anna – Veršas, Bērzi – Nākotnes, 
Lazdu iela, Anna – Nākotnes iela, 
Nākotnes iela, Anna – Silmaču iela, 
Silmaču iela, Dimanti – Dālde-
ri, Silmaču iela – Varžupurviņš, 
Anna - Kantorkrogs, Kalnāji – 
Kantorkrogs, Mūrnieki – Endze-
liņi – Ērcene, Tarlapi – Kazradzi, 
Atte – Muzejs, Grēveles – Lejas, 
Jaunsmiķi – Grēveles, Grantskal-
ni – Lupatas, Azandas – Āmaņi, 
Nākotnes iela – Teikas, Kalnciems 
– Polsas – Ūsiņi, Teikas – Vējiņi, 
Upītes – Prēdeļi, Kalēji – Kadilas, 
Annas skola – Halle – Liedes, 
Lazdas – Halle, Halle – Spekstes, 
Silmaču 2 – Nākotnes 21, Kame-
nes – Daugavas, Karjera – Ezeriņi, 
Kociņi – Dacvari, Atte – Lejas. 

 Ceļus no sniega attīrīs SIA „Jaun-
grēveles” (kontakttālruņi: 29470664 
(Andis) un 20260006 (Daiga)).  
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to.

Kalncempju pagastā 

 Kalncempju pagasta pārvalde 
informē, ka 2014./2015.gada ziemas 
sezonā pašvaldības reģistrētie 
autoceļi no sniega tiks attīrīti šādā 
secībā: Ate – Augstiekalni – Nied-
ras, Vāverkalns – Okani, Cempji 
– Malaci, Žagatas – Cempji, Ermiķi 
– Letes, Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, 
Parka iela, Ozolu iela, Lauķi – 
Jāņkalni. 
 Ceļus no sniega attīrīs SIA „Jaun-
grēveles” (kontakttālruņi: 29470664 
(Andis) un 20260006 (Daiga)).  
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to.

Jaunlaicenes pagastā

 Jaunlaicenes pagastā autoceļus 
tīrīs 2 uzņēmēji. SIA „Ozoli AZ” 
tīrīs autoceļus: Jaunlaicene – Jānīši 
- Balti, Lucka – Šļukums – Stiliņi 
- Rēveļi, Igrēni - Pilskalni, Augu-
ļi - Apes robeža, Auguļi – Jenši, 
Šļukums – Auguļi.
 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons tīrīs šādus 
autoceļus: Jaunlaicene – Dauguļi - 
Vidzemes šoseja, Vēciņi - Brieži, 
Āres – Kundziņi - Vidzemes šoseja, 
Bambāļi – Tortuži - Dēliņkalns, 
Karvas ceļš - Vecrullīši, Jaunlaicene 
– Kambari - Grūbe, Majorskola - 
Vārņi, Vidzemes šoseja - Apukalns, 
Vidzemes šoseja - Apukalns, Lucka 
- Noras, Dienvidu iela - Attīrīšanas 
iekārtas, Auziņas - Ausmas, Centrs 
- Līgotņi, Centrs - Dravnieki, 
Jaunauguļi - Luguži, Dienvidu iela, 
Kundziņi - Leimaņi.
 Par ceļu tīrīšanu uz privātmājām, 
lūdzam kontaktēties ar Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldes saimniecības 
daļas pārzini Judīti Kaktiņu pa tāl-
ruņiem 29489910, 64381146, kura 
palīdzēs to organizēt.

Zeltiņu pagastā

Autoceļus Zeltiņu pagastā tīrīs ar 
pagasta pārvaldes traktoru mašī-
nu - iekrāvēju B-MI. Autoceļi tiek 
tīrīti šādā secībā: Zeltiņi  -  Zemītes, 
Krastiņi  -  Krūmiņi, Aptieka  - Ievi-
ņas, Ieviņas  -  Laimiņi, Rožukalns  
-  Ziemeļi, Lejnieki  -  Lielpaldi, 
Grēveles  -  Ciemgaļi, Pumpuri  -  
Skola. Pārējie autoceļi netiek tīrīti 
katru dienu. Tīrīšanas nepiecieša-
mību izvērtē pagasta ceļu meistars 
Didzi Zaķis.
 Par ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var 
zvanīt pagasta pārvaldei pa tāl-
runi 64354610 (Lattelecom)  vai 
26520677 (LMT). 
Gadījumā, ja sniega daudzums 
ir tāds, ka ar pagasta pārvaldes 
traktoru nevar iztīrīt, sniegu tīra 
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons.

Ziemera pagastā

 Ziemera pagasta pārvalde informē, 
ka 2014./2015. gada ziemas sezonā 
no sniega tiks attīrīti šādi pašvaldī-

bai piederošie autoceļi: 
Māriņkalns - Karva, Māriņkalns, 
Tautas nama ceļš, Māriņkalna 
apvedceļš, Vistaskalns – Svārupi, 
Pagastmājas ceļš, 1. pamatskolas 
ceļš, 2. pamatskolas ceļš, Parka 
iela, Nākotnes iela, Nākotnes 1 iela, 
Jakumi - Pušpuri, Ratenieki - 
Tāleši, Jaunzemi - Odiņi, 
Sauleskalns - Anti, Šļukums - 
Māriņkalns, Stūrīši - Elisi, 
Stāmeri - Liepkāji, Rijukalns - 
Vengerski, Pamatskola - 
Priedulejas, Pamatskola - Metumi, 
Šļukums - Māriņkalns, Šļukums 
– Jāņkalni - Ignašas, Priedulejas 
- Maltavnieki, Indrāni - Šķersti, 
Ziemeri - Murati, Ziemeri - 
Šļukums, Birži - Bleteskalns, 
Atvases - Ziemeļnieki, Stūrīši - 
Ziemeri, Veclaicenes robeža - 
Ērņi.
 Tā kā servitūtu ceļu un 
privāto ceļu attīrīšanu no sniega 
pašvaldība nefinansē, ceļu 
īpašniekiem, kuri vēlas saņemt 
pakalpojumu - ceļu attīrīšana 
no sniega -  ir jāsazinās ar 
uzņēmēju, kas sniedz šādu 
pakalpojumu un jānoslēdz 
savstarpēja vienošanās.
 Ziemera pagastā esošos 
pašvaldības ceļus, saskaņā ar 
iepirkumu, no sniega attīra 
Ziemera pagasta R. Nikolajeva 
zemnieka saimniecība 
„Melnacene”, tālrunis: 28600338. 
Nepieciešamības gadījumā 
aicinām iedzīvotājus griezties 
Ziemera pagasta pārvaldē, kuras 
darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļu 
tīrīšanu (tālrunis: 26426880 
vai 6481119).

Veclaicenes pagastā

 Veclaicenes pagasta pārvalde in-
formē, ka 2014./2015. gada ziemas 
sezonā no sniega tiks attīrīti seko-
joši pašvaldībai piederošie autoceļi: 
Vidzemes šoseja - Romeškalns, 
Sauleskalns - Lauciņi, Krusti-
ņi - Kūriņkalns, Druskas - Bajāri, 
Druskas - Kalnalielpūrāni, Ievi-
ņas - Raudiņas, Korneti - Slokas, 
Ezerkrasti - Papardes, Papardes 
I, Papardes II, Strautiņi - Renci, 
Meduskalns - Jaunvāveres, Mazais 
Baltiņš - Airītes, Cīņas - Maskaļi, 
Dzintari - Cīņas, Akmentiņi - Vēzes 
(Gāzes mērīš. stac.), Intukalns - 
Cīruļi, Vidzemes šoseja - Liepas, 
Dzintari - Mišas, Paiķa stāvvieta - 
Dzintari, Bārdaskrogs - Paiķi, Avoti 
- Vidzemes šoseja, Ilgupes - Laur-
sons, Krustiņi - Rūpnieki.
 Servitūta ceļu un privāto ceļu 
attīrīšanu no sniega pašvaldība 
nefinansē, ceļu īpašniekiem, kuri 
vēlas saņemt pakalpojumu – ceļu 
attīrīšana no sniega – ir jāsazinās ar 
uzņēmēju, kas sniedz šādu pakal-
pojumu un jānoslēdz savstarpēja 
vienošanās.
 Veclaicenes pagastā esošos pašval-
dības ceļus, saskaņā ar iepirkumu, 
no sniega attīrīs individuālā darba 
veicējs Andris Bēters tālrunis: 
26141345 un Ziemera pagasta R. 
Nikolajeva zemnieka saimniecība 
“Melnacene”, tālrunis: 28600338. 
Nepieciešamības gadījumā aicinām 
pagasta iedzīvotājus griezties 
Veclaicenes pagasta pārvaldē, kuras 
darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļu 
tīrīšanu (tālrunis: 28381507 vai 
64329018).
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Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 17. novembrī Alūksnē, Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai veltītajā 
pasākumā „Es ozola zīle Tev 
vainagā” Alūksnes novada 
pašvaldība pasniedza tās 
augstāko apbalvojumu 
„Sudraba zīle” un šogad tas 
nonāca pie deviņām personām.

 Nominācijā „Izglītība” to saņēma 
divas pedagoģes – Alūksnes novada 
vidusskolas direktore Ilze Līviņa par 
nozīmīgu ieguldījumu novada izglī-
tības sistēmas attīstībā un Alūksnes 
vārda popularizēšanu un Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra interešu 
izglītības skolotāja Daiga Ozoliņa 
par radošumu un sirdsmīlestību 
darbā ar bērniem un Alūksnes vārda 
popularizēšanu.
 Nominācijā „Kultūra” šogad trīs 
balvas. Pirmā no tām Malienas pa-
gasta Ērmaņu muižas saimniekiem 
Ingai un Uģim Prauliņiem par jaunas 
kultūrvides veidošanu, kvalitatīvu 
un daudzveidīgu kultūras norišu 
piedāvājumu vietējai kopienai, otrā 
– Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” vadītājai Renātei Pilipai - 
par nozīmīgu ieguldījumu novada un 
pārnovadu etnogrāfisko rakstu izpētē 
un nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanā, bet trešā mūziķim 
mūža garumā Gunāram Kalējam no 
Zeltiņu pagasta – par neizsīkstošu 
enerģiju novada muzikālo kolektī-
vu vadīšanā un mūža ieguldījumu 
kultūrā.
 Nominācijā „Sabiedrība” šogad 
pašvaldība pasniedza divas „Sud-
raba zīles”. Viena no tām nonāca 
zeltiniešu – Ivara, Rolanda, Elitas 
un Ilgvara Laivu rokās par aktīvu 
un nesavtīgu darbu sporta, kultūras 
un sabiedriskās dzīves veicināšanā 
Zeltiņu pagastā, bet otrā - biedrībai 
„Astes un ūsas” par atbildīgu un ne-
savtīgu sirdsdarbu dzīvnieku aprūpē 
un sabiedrības izglītošanā.
 Nominācijā „Atbalsts pašvaldībai” 
šogad augstāko pašvaldības apbal-
vojumu saņēma zemnieku saimnie-
cība  „Sprogas” un tās saimnieks 
Ivars Tīcs - par ilgstošu un sekmīgu 
sadarbību un atbalstu pašvaldības 
aktivitāšu īstenošanā.
 Šogad arī jauna nominācija – „No-
vada cildinātājs” un to saņēma ke-
ramiķis Uģis Puzulis par nesavtīgu 
un aktīvu līdzdalību pašvaldības sa-
biedriskajās aktivitātēs un Alūksnes 
novada vārda popularizēšanu.
 Kopumā šogad pašvaldības apbal-
vojumam „Sudraba zīle” sabiedrība 
bija pieteikusi 33 pretendentus. Pie-
teikumus izvērtēja komisija, kuras 
sastāvā bija domes deputāti – Arturs 
Dukulis, Aivars Fomins, Dzintars 
Adlers, Ainars Melders, Jana Zilkal-
ne, Jānis Sadovņikovs, pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte, Juridiskās noda-
ļas vadītāja Aiva Egle, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, 
kā arī sabiedrības pārstāvji - Dzin-
tra Zvejniece, Alūksnes un Apes 
novada fonda valdes priekšsēdētāja 
un Daniela Dobrovoļska, Alūksnes 
novada Jauniešu konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāja. Lēmumu 
par komisijas izvirzīto pretendentu 
apbalvošanu 23. oktobrī pieņēma 
Alūksnes novada dome.

„Sudraba zīles” - labākajiem

Ivars, Rolands, Elita un Ilgvars Laivas Zeltiņu pagastā ir no tiem 
cilvēkiem, par kuriem mēdz teikt - sabiedrības dvēsele. Pie viņiem 
vēršas pēc palīdzības, jo zina, ka tie neatteiks, uz viņiem paļaujas

Zeltinietis Gunārs Kalējs visu 
mūžu veltījis mūzikai un arī 
šobrīd vada retro grupu 
„Lauku suvenīrs”. Sveicam 
Kalēja kungu 80 gadu jubilejā, 
kas būs 5. decembrī!

Alūksnes novada vidusskolas 
direktore Ilze Līviņa ar savu 
mērķtiecību, atbildību, 
prasīgumu pret sevi un citiem 
daudz ieguldījusi izglītības 
iestādes attīstībā

Keramiķis Uģis Puzulis labprāt līdzdarbojas novada kultūras 
pasākumu organizēšanā un pārstāv novadu tuvākos un tālākos 
lietišķās mākslas pasākumos un gadatirgos

Daigas Ozoliņas pedagoģes talants gan aizrauj, gan disciplinē kā 
mazos, tā lielos „Enku drenku” dejotājus nu jau ilgu gadu garumā, 
tādēļ savu skolotāju sveic daudzi mazie dejotāji

Pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmēju zemnieku 
saimniecības „Sprogas” īpašnieku Ivaru Tīcu

Biedrības „Astes un Ūsas” komanda ir pratusi uzrunāt sabiedrību, ai-
cinot palīdzēt dzīvniekiem iegūt jaunas mājas un uzlabot viņu pagaidu 
mītni dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”

Renāte Pilipa savu dzīvi daudzu gadu garumā veltījusi gan latviešu, 
gan nu jau arī tuvāko kaimiņu Igaunijā etnogrāfisko tautas tērpu un 
rakstu pētīšanai

Evitas Aplokas foto

Ingu un Uģi Prauliņus Alūksnes novada ļaudis jau pieņēmuši par 
savējiem, pateicoties viņu aktivitātēm, atjaunojot Ērmaņu muižas 
kungu māju un veidojot šai vidē jaunu, mājīgu kultūras telpu ar 
kvalitatīvu un augstvērtīgu piedāvājumu
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Atvērts elektrības tirgus – 
ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
 Saskaņā ar šā gada 3. marta 
valdības lēmumu, ar kuru tika 
pārcelta pāreja uz brīvu 
elektroenerģijas tirgu 
mājsaimniecībām, tā atvēršana 
notiks kā plānots – 2015. gada 
1. janvārī. Līdz ar to „viens 
elektrības piedāvājums visiem” 
beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, 
ka elektrība kļūst par preci, ko 
turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji 
konkurējoši tirgotāji, bet 
iedzīvotājiem jāizvēlas 
piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija 
tirgus mājsaimniecībām?
 Atverot elektroenerģijas tirgu, 
Latvija īsteno valsts attīstībai un 
iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās 
neatkarības mērķi – iespēju pirkt 
elektrību par izdevīgākām cenām 
Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaun-
izbūvētos elektroenerģijas piegādes 
ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks 
piegādāta uz Latviju, piemēram, no 
Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.
 Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā 
tirgū nebūs pietiekamas konkuren-
ces. Konkurence starp tirgotājiem 
pastāv, un tā pat saasinās. Gada 
sākumā gatavību tirgot elektroener-
ģiju bija izteikuši četri tirgotāji, 
savukārt šobrīd – jau septiņi, no 
kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, 

SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN 
Baltic” jau ir spēkā esoši piedāvā-
jumi, savukārt pārējie tirgotāji ar 
saviem elektrības piedāvājumiem 
iepazīstinās līdz gada beigām vai 
nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa 
numuru, līdz šim izvēlējāties sev 
piemērotāko mobilo sakaru operato-
ru un tarifu plānu, jūs varat izvēlēties 
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo 
reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt 
kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem 
pakalpojumiem, piemēram, kā kom-
plektu, kurā iekļauts arī internets, TV 
un telefons. 
 Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz 
klientiem nemainās – jauni vadi un 
kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji 
nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas 
mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgo-
tāji izmantos valsts elektrotīklu, ko 
ikdienā uztur un attīsta AS „Sadales 
tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju 
mājām kā līdz šim piegādās AS „Sa-
dales tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem 
reģionos nav atšķirības no iedzīvotā-
jiem pilsētās – visi tirgotāji izmantos 
valsts kopējo elektrotīklu; nevienam 
tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz 
savu klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas 
iedzīvotājiem?
 Jums vajadzētu zināt elektrības 

vidējo mēneša patēriņu un termiņu, 
līdz kuram jāizdara izvēle. Savs 
ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu 
adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvā-
jumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap 
kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi.
 Otra lieta – piedāvājuma izvēles 
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 
15. decembrim, ja vēlaties mainīt 
tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju 
piedāvājumiem jau no 1. janvāra. 
Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat 
vēl iepazinies ar sev piemērotā-
ko elektroenerģijas piedāvājumu, 
neuztraucieties – elektroenerģija 
jums tiks nodrošināta! To turpinās 
nodrošināt esošais elektroenerģijas 
tirgotājs universālā pakalpojuma 
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā 
var būt dārgāka, nekā, ja klients būs 
izvēlējies piedāvājumu atbilstoši 
mēneša patēriņam.
 Jūs varat mainīt elektroenerģijas 
tirgotāju vai piedāvājumu katru 
mēnesi – par to jāvienojas ar jauno 
tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. 
datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, 
negaidot mēneša 15. datumu. Līdz 
tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai 
ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās 
elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrī-
bas piedāvājumos?
 Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās 

uz vairākiem faktoriem, ne tikai       
1 kWh cenu. Piemēram, kur elektrī-
bas rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv 
liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa 
pastu un elektronisku rēķinu, kā arī 
norēķinu iespējām tirgotāju portālos, 
kas rēķinu apmaksu nodrošina bez 
maksas, internetbanku, pasta nodaļu 
un bankas filiāli. 
 Ja Jums ir vairāki objekti, piemē-
ram, māja un vasarnīca, ar atseviš-
ķiem skaitītājiem, tos var apvienot 
vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet 
izdevīgāku elektrības cenu un ietau-
pīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu 
iespēju jautājiet savam tirgotājam.
 Informāciju par uzņēmumiem, kas 
tirgo elektroenerģiju mājsaimniecī-
bām, varat iegūt portālos www.e-st.
lv, www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot 
uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 
80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
 Atverot elektroenerģijas tirgu 
mājsaimniecībām, ir padomāts, 
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības 
grupām, kam tas visvairāk nepiecie-
šams – trūcīgajām un maznodrošinā-
tajām personām, kā arī daudzbērnu 
ģimenēm.
 Daudzbērnu ģimenēm tiks nodro-
šināta iespēja iegādāties 300 kWh 
mēnesī par elektrības cenu, kas līdz-
vērtīga līdzšinējam Starta tarifam. 

Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās 
AS Latvenergo (www.e-latvenergo.
lv vai klientu apkalpošanas centros).
 Savukārt trūcīgām un maznodro-
šinātām personām tiks nodrošināta 
iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī 
par elektrības cenu, kas līdzvērtī-
ga līdzšinējam Starta tarifam. Lai 
saņemtu atbalstu, savas pašvaldības 
sociālajā dienestā jānoformē šādas 
personas statuss un turpat jāpaziņo 
AS „Latvenergo” līguma numurs, uz 
kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam 
papildus pieteikties nav nepiecie-
šams, jo pašvaldības sociālais die-
nests visu nepieciešamo informāciju 
nosūtīs AS „Latvenergo”.

AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv 

www.e-st.lv 
www.sadalestikls.lv 

twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls

Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Nākamgad turpinās grants 
seguma ielu remontdarbus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
domes 27. novembra sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
2015. gadā plānot Alūksnes 
pilsētas grants seguma ielu 
remontdarbus vēl vairākās 
pilsētas ielās. Tos būs 
iespējams realizēt nākamā 
gada pašvaldības budžetā 
šim mērķim paredzētajā 
apjomā.

 Dome nolēma, ka ielu 
remontdarbi, atkarībā no katras 
konkrētās ielas nepieciešamības, 
ietvers:
  - virsmas apstrādi (ielu ūdensvada 
un kanalizācijas aku vāku nomaiņu, 

ielu seguma remontdarbus 
pirms virsmas apstrādes un 
labiekārtošanas darbus ar 
nofrēzēto asfaltu, ieklātās 
virsmas apstrādi ar bitumena 
emulsiju un šķembām),
  - brauktuvju atjaunošanas 
darbus (apauguma noņemšanu 
ielu malās un māju iebrauktuvēs, 
gultnes veidošanu un pamatnes 
ierīkošanu nobrauktuvēm un 
iebrauktuvēm, brauktuves pamatnes 
pastiprināšanu ar grants maisījumu, 
plastmasas caurteku iebūvi, ielu 
grāvju izbūvi, grants seguma apstrā-
di ar putekļu absorbcijas materiālu),
  - ielu apgaismojuma remontdar-
bus.
 Saskaņā ar domes lēmumu, 
2015. gadā remontdarbi tiks 
plānoti šādās grants seguma 
ielās:
Augusta ielas atzarā, veicot 

virsmas apstrādi,
Loka ielā, veicot virsmas apstrādi,
Haralda ielā, veicot virsmas 
apstrādi, Peldu ielā, veicot 
virsmas apstrādi un apgaismojuma 
remonta darbus, piebraucamajā 
ceļā no Miera ielas uz Mazajiem 
kapiem, veicot virsmas apstrādi,
Ievu ielā, veicot brauktuves 
atjaunošanas darbus,
Sīļu ielā, veicot brauktuves 
atjaunošanas darbus,
Jaundārzu ielā, veicot 
brauktuves atjaunošanas 
darbus, Cerību ielā, veicot 
apgaismojuma remonta 
darbus, Ozolu ielā, veicot 
apgaismojuma remonta darbus, 
Ezermalas ielā, veicot 
apgaismojuma remonta 
darbus, Robežu ielā, veicot 
apgaismojuma remonta 
darbus.

6. decembrī aicinām uz 
Veclaicenes Jauniešu forumu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Sestdien, 6. decembrī 
pulksten 11 Veclaicenes tautas 
namā notiks Veclaicenes 
Jauniešu forums. Tas šogad 
būs jau trešais jauniešu 
forums kādā no Alūksnes 
novada pagastiem, ko organizē 
Alūksnes novada Jauniešu 
konsultatīvā padome.

 Pasākumā piedalīties aicināti gan 
Veclaicenē dzīvojošie jaunieši, gan 
arī tie gados jaunie veclaicenieši, 
kuri šobrīd ikdienā te vairs nedzīvo, 
taču ar pagastu viņus saista dzimtās 
mājas un ģimenes. Forumā pieda-
līsies arī Veclaicenes pagasta pār-
valdes un pagasta iestāžu, Alūksnes 
novada pašvaldības pārstāvji. 
Plānots, ka forumā piedalīsies 
viesi arī no kaimiņvalsts – Hānjas 
pagasta Igaunijā, kas pastāstīs par 

darbu ar jaunatni un jauniešu dzīves 
aktualitātēm viņu pagastā.
 Forumā jauniešiem būs iespēja sa-
tikties, lai diskutētu par tiem galve-
najiem jautājumiem, kas jauniešiem 
viņu dzīvesvietā ir svarīgi. Līdzīgi 
forumi šogad ir organizēti Liepnas, 
Mārkalnes un Pededzes jauniešiem 
un tie devuši arī atzīstamus rezultā-
tus, piemēram, pēc foruma Liepnā 
izveidojusies Liepnas jauniešu 
saime, kura šovasar jau īstenojusi 
vairākus pasākumus.
 Aicinām Veclaicenes jauniešus 
interesēties par dalību forumā, sa-
zinoties ar Veclaicenes tautas nama 
vadītāju Maiju Rozīti.
 Veclaicenes pagasta Jauniešu 
forumu organizē Alūksnes nova-
da Jauniešu konsultatīvā padome 
sadarbībā ar Veclaicenes pagasta 
pārvaldi, Veclaicenes tautas namu, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, 
Alūksnes novada pašvaldību un 
citiem atbalstītājiem.

Trīs ielas rekonstruētas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītā projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 
ielu un Brūža ēkas rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā” ietvaros 
ir noslēgušies Brūža, Parka un 
Dzirnavu ielu remontdarbi.

 Kā zināms, šajā projektā notiek gan 
brūža jeb tautas nama ēkas, gan arī 

sešu pilsētas centra daļā esošu ielu 
rekonstrukcija. Ielu remontdarbus 
veic pilnsabiedrība „MATTHAI 
LATVIJA UN VELTEN”.
 Ir noslēgušies darbi Brūža, Parka 
un Dzirnavu ielās, kur pavasarī 
atliks vien veikt labiekārtošanu un 
uzklāt horizontālos ielu apzīmē-
jumus. Savukārt Vidus, Tirgotāju 
(no Vidus līdz Lielā Ezera ielai) un 
Dārza ielas (no Latgales/Tirgotāju 
ielu krustojuma līdz Jāņkalna ielai), 
kur rekonstrukcija tika uzsākta 
vēlāk, būvnieks ir ieziemojis un 
no 8. decembra sakarā ar būvniecī-

bai nelabvēlīgiem klimatiskajiem 
apstākļiem sāksies tehnoloģiskais 
pārtraukums. Darbus atsākt varēs 
pavasarī.
 Uzņēmuma pārstāvis Lauris Kņazs 
informē, ka ielu braucamās daļas 
un trotuāri šajās ielās, kur nepaguva 
uzklāt segumu, ir ieziemoti – 
uzbērtas smiltis vai šķembas, lai 
būtu izmantojami arī ziemā. 
Uzņēmējs plāno vienoties ar ielu 
uzturētājiem par trotuāru un ielu 
brauktuvju uzturēšanu ziemas 
sezonā.
 Lai gan plānots tehnoloģiskais 

pārtraukums, iestājoties labvēlīgiem 
laikapstākļiem, apgaismojuma 
ierīkošana Dārza ielā turpināsies, 
un būvnieks cer, ka decembra otrajā 
pusē apgaismojums jau darbosies. 
Lampa, kas atrodas starp Meža un 
Jāņkalna ielām, šoziem nedarbosies, 
jo jārok pāri Meža ielai, kuras brau-
camā daļa jau dziļi sasalusi. Tās 
pieslēgšana plānota pēc tehnoloģis-
kā pārtraukuma.
 Sakarā ar nepabeigtajiem re-
montdarbiem, lai ziemas sezonā 
varētu uzturēt ielu, būvnieku un 
ielu uzturētāju priekšlikums bija 

Vidus ielu uz laiku pārvērst par 
vienvirziena ielu. Līdz ar to plānots, 
ka jau tuvākajā laikā tiks uzstādītas 
attiecīgas ceļa zīmes un Vidus iela 
būs braucama virzienā no Pils ielas 
līdz Tirgotāju ielai un virzienā no 
Helēnas ielas līdz Tirgotāju ielai.
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Aktuālā informācija 
lauksaimniekiem
  Lauku atbalsta dienestā 
iesniedzamie iesniegumi:

- Līdz 30.12.2014. atbalstam apdro-
šināšanas polišu iegādes izdevumu 
segšanai;
- No 2014.gada 8. decembra līdz 
2015. gada 15. janvārim izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu 
pasākuma „Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” divos apakšpasākumos: 
1) „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās” - mērķis ir atbalstīt 
lauku saimniecības, lai uzlabotu to 
ekonomiskās darbības rādītājus un 
konkurētspēju, kā arī veicināt koope-
rācijas attīstību;
2) „Atbalsts ieguldījumiem pārstrā-
dē” - mērķis ir paaugstināt lauk-
saimniecības produktu pārstrādes 
efektivitāti un palielināt produktu 
pievienoto vērtību, veicinot konku-
rētspējīgas kooperācijas attīstību un 
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražo-
šanas attīstību un inovāciju ieviešanu 
uzņēmumos.
 Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 
2015. gada plānots ieviest četrus 
saistītā atbalsta veidus lauksaimnie-
cības dzīvniekiem – par slaucamām 
govīm, slaucamām kazām, nobaroja-
miem liellopiem un nokautām aitām. 

 Visus šos atbalsta veidus lauksaim-
nieki varēs saņemt tikai par tiem 
dzīvniekiem, kuriem būs veiktas 
identifikācijas un reģistrācijas 
prasības. Proti, dzīvniekiem ir jābūt 
apzīmētiem ar krotālijām, un to 
nozaudēšanas gadījumā vai, ja apzī-
mējums ir kļuvis nesalasāms, septiņu 
dienu laikā jāveic krotāliju pasūtī-
jums Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC). Pēc dzīvnieku piedzimšanas 
vai, dzīvniekus ievedot saimniecībā 
no trešās valsts, tie jāapzīmē 20 
dienu laikā (aitas – 30 dienu laikā). 
Savukārt dzīvnieku pārvietošanas 
gadījumā lauksaimniekiem septiņu 
dienu laikā ir jāiesniedz pārvietoša-
nas deklarācija LDC.
 SIA LLKC Alūksnes nodaļa organi-
zē izglītojošo semināru „Bioloģiskā 
saimniekošana, bioloģiskās lauk-
saimniecības pievienotās vērtības pa-
lielināšana un realizācijas iespējas” 
10. decembrī pulksten 10.00 Jaunlai-
cenes tautas namā. Lūgums iepriekš 
pieteikties pa tālruni 26384907 vai 
e-pastā sarmite.svilane@llkc.lv. 

Informāciju sagatavoja SIA LLKC 
Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības 

konsultante Sarmīte Svilāne

Decembrī draudzēs novadā 
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
draudzē

Mācītājmuižā:
Katru darba dienu 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
Otrdienās 19.00„Īsta brīvība”
Trešdienās 18.20 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00 - 18.00 Mācītāja 
pieņemšanas laiks, 18.00 Iesvētes 
apmācības
Sestdienās 10.00 Svētdienas skola
12. decembrī 16.00 Jauniešu vakars
13. decembrī 15.00 Adventa 
tirdziņš, filma „Kristus dzimšana”, 
piparkūkas un karstais dzēriens
26. decembrī 11.00 Sv. Stefana 
piemiņas dienas dievkalpojums
28. decembrī 11.00 Nevainīgo 
bērnu dienas dievkalpojums
 
Baznīcā 
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
24. decembrī 19.00 Svētvakara 
Dievkalpojums
25. decembrī 11.00 Kristus Pie-
dzimšanas svētku Dievkalpojums

Alūksnes Romas katoļu draudzē
8. decembrī 11.00 Svētā Mise 
Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētkos 
24. decembrī 15.00 Svētā Mise 
(bērniem ar vecākiem), 18.00 
Svētā Mise 
25. decembrī 11.00 Svētā Mise
26. decembrī 11.00 Svētā Mise
28. decembrī 11.00 Svētā Mise 
(Svētās ģimenes svētki)
Vecgadā, 31. decembrī 11.00 
Svētā Mise Jaungadā, 2015. gada 
1. janvārī 12.00 Svētā Mise
Svētā Mise svētdienās un svētku 
dienās 11.00, darbdienās: pirmdien, 
otrdien, trešdien 18.00 un 
ceturtdien, piektdien un sestdien 
9.00. Katru trešdienu no 10.00 
līdz 18.00 baznīcā notiek 
Vissvētākā Sakramenta adorācija.

Alūksnes Svētās Trijādības 
draudzē
Dievkalpojumi katru sestdienu 
17.00, katru svētdienu 9.00 un 
svētkos.

Liepnas Pravieša Elijas draudzē
Dievkalpojums 13. decembrī 9.00.

Opekalna evaņģēliski luteriskajā 
draudzē
Ziemassvētku dievkalpojums 24. 
decembrī 20.00.

Veclaicenes Dievmātes Patvēruma 
draudzē
Dievkalpojums 20.decembrī 9.00.

Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā 
draudzē
Dievkalpojumi 14. decembrī 10.00, 
Ziemassvētku dievkalpojums 24. 
decembrī 16.00.

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem 

aktuālajiem pasākumiem, līdz 15. 
decembrim iesūtot to uz e-pastu 

evita.aploka@aluksne.lv!

Par valsts apmaksātajiem 
surdotehniskajiem palīglīdzekļiem
 Valsts apmaksātos surdotehniskos 
palīglīdzekļus ir tiesības saņemt 
vājdzirdīgām un nedzirdīgām 
personām, sākot ar vājdzirdības 
3. pakāpi, kad dzirdes zudums ir 
vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī. 
Bērni līdz 18 gadu vecumam valsts 
apmaksātos dzirdes aparātus var 
saņemt, ja vājdzirdība konstatēta 
vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums 
ir vismaz 25 dB labāk dzirdošajā 
ausī.
 
 Reizi 5 gados valsts piešķir šādus 
surdotehniskos palīglīdzekļus:
• dzirdes aparātu;
• laikrādi ar vibrozvanu (pulkstenis 
pamodina, spēcīgi vibrējot);
• savienotājvienību radio un televī-
zijas uztvērējiem (indukcijas spole 
radio un televīzijas skaņas labākai 
uztveršanai tiem, kas lieto dzirdes 
aparātu);
• skaņas indikatoru ar mehānisko 
signālu vai skaņas indikatoru ar 
gaismas signālu (ierīce, izmantojot 
vibrācijas vai mirgojošas gaismas 
signālu, norāda uz notiekošajiem 
procesiem vietā, kur atrodas rai-
dītājs, piem., bērnu raudas (pilda 
“elektroniskās auklītes” funkciju), 
durvju un telefona zvana signāli u. 
tml.);
• FM radiofrekvenču pārraides sis-
tēmu (ierīce kopā ar dzirdes aparātu 
ļauj uztvert runāto bez fona trokš-
ņiem. Pieteikties var vājdzirdīgi 
cilvēki, ja tā nepieciešama izglītības 
iegūšanai vai darbam); 
• tālruni ar pastiprinātāju (stacio-
nārais telefons ar iebūvētu skaņas 
pastiprinātāju).
 
 Reizi 3 gados valsts piešķir:
• dzirdes palīglīdzekli – komuni-
katoru (ierīce pilda dzirdes aparāta 
funkcijas, bet ir daudz vienkāršāka 
lietošanā. To pievieno pie apģērba 
vai nēsā ap kaklu. Piemērota vecā-
kiem cilvēkiem, jo sevišķi “gulo-
šajiem” un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, kuriem dažādu iemeslu 
dēļ dzirdes aparāts nav piemērots); 
• digitālās vizuālās saziņas ierīci 
(ļauj attālināti sazināties ar video-

zvana palīdzību un izmantot zīmju 
valodas tulka pakalpojumu. Uz to 
var pieteikties nedzirdīgi un vājdzir-
dīgi cilvēki, kuri izmanto noteiktus  
sociālās rehabilitācijas vai surdotul-
ka pakalpojumus).
 
 Lai saņemtu valsts apmaksāto 
surdotehnisko palīglīdzekli, ne-
pieciešams:
1) rakstisks iesniegums (norāda 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru 
vai e-pasta adresi, nepieciešamo 
tehnisko palīglīdzekli);
2) ģimenes ārsta atzinums vai 
atbilstošas specialitātes ārstniecības 
personas atzinums tehniskā palīglī-
dzekļa saņemšanai. Ja Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas (VDEĀK) izsniegtajā 
invaliditātes lēmumā minēta dzirdes 
invaliditāte, tad atzinums nav jāie-
sniedz, bet iesniegumam pievieno 
VDEĀK lēmuma kopiju un invali-
ditātes apliecības kopiju.
3) lai saņemtu dzirdes aparātu vai 
komunikatoru, iesniegumam pievie-
no audiogrammu, kuras derīguma 
termiņš ir viens gads no tās izsnieg-
šanas dienas. 

 Dokumenti jāiesniedz Latvijas 
Nedzirdīgo savienībā vai SIA „LNS 
Surdotehniskās palīdzības centrs” 
Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā tās 
filiālē: 
Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;
Liepāja, 1905. gada iela 35;
Rēzekne, Raiņa iela 5a;
Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.

 Dokumentus var sūtīt arī pa pastu 
(Latvijas Nedzirdīgo savienība, 
Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) 
vai uz e-pastu (spc@lns.lv), ja tie 
sagatavoti atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu.

 Surdotehniku steidzamības kārtā 
tiesības saņemt ir: 
1) bērniem;
2) nodarbinātām personām;
3) izglītības programmu 

apguvējiem;
4) personām ar pirmreizējiem funk-
cionāliem traucējumiem;
5) personām ar prognozējamu 
invaliditāti – individuālajā rehabili-
tācijas plānā paredzēto tehnisko pa-
līglīdzekli, ja VDEĀK apstiprināta-
jā individuālajā rehabilitācijas plānā 
ir paredzēts, ka jāsaņem tehniskais 
palīglīdzeklis steidzamības kārtā;
6) bērna vecākam, adoptētājam, 
audžuģimenes loceklim, aizbildnim 
vai citai personai, kura faktiski 
aprūpē bērnu līdz pusotra gada 
vecumam.
  
 Tādā gadījumā vēl papildus 
jāpievieno šādi dokumenti: 
•  ja mācāties – izziņu no izglītības 
iestādes; 
• ja strādājat – izziņu no darbavie-
tas;
• ja veicat individuālo darbu vai 
saimniecisko darbību – norādiet no-
dokļu maksātāja nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numuru vai komersanta 
firmu un iesniegumā aplieciniet, 
ka nav VID administrēto nodokļu 
parādu;
• ja aprūpējat bērnu līdz pusotra 
gada vecumam – dokumenta kopiju, 
kas apliecina, ka jūs kopjat un 
audzināt bērnu līdz pusotra gada 
vecumam;
• personām ar pirmreizējiem funk-
cionāliem traucējumiem – stacionā-
rā vai ambulatorā pacienta medicī-
niskās kartes izrakstu vai stacionārā 
pacienta medicīniskās kartes 
1. ieliekamo lapu ar epikrīzi (ve-
selības stāvokļa izvērtējums) kas 
izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus 
pirms dokumentu iesniegšanas;
• ja nepieciešamība noteikta 
VDEĀK individuālajā rehabilitā-
cijas plānā –VDEĀK individuālo 
rehabilitācijas plānu.

 Papildu informāciju var saņemt 
Latvijas Nedzirdīgo savienības 
mājaslapas www.lns.lv sadaļā 
„Pakalpojumi” vai zvanot uz 
tālruni 67611660, sūtot īsziņu uz 
29643789 vai rakstot uz 
e-pastu surdotehnika@lns.lv.

Notiek pieteikšanās studijām 
Eiropas valstu augstskolās
Elīna Ivanova,
Organizācijas Dream Foundation 
pārstāve 

 Lai arī mācību gada noslēgums 
šķiet vēl visai tālu, šis ir īstais laiks 
sarosīties tiem vidusskolu pēdē-
jo klašu skolēniem, kas nākošajā 
rudenī vēlas uzsākt studijas kādā no 
ārzemju augstskolām, jo pieteikšanās 
studijām tajās ir jau sākusies!
 Izvēloties augstskolu un studiju 
programmu, daudzus jauniešus sa-
trauc jautājums, vai pēc studiju beig-
šanas viņi būs gatavi darba tirgum. 
Daudzas ārzemju augstākās izglītības 
iestādes – īpaši Dānijā un Nīderlandē 
– piedāvā praktisku pieeju studijām 
un nodrošina ciešu sadarbību ar 
uzņēmumiem. Tas ļauj studiju laikā 
ne tikai apgūt teorētiskas zināšanas, 
bet arī izmēģināt dažādas iemaņas 
praktiski, gūstot pieredzi izvēlētajā 
studiju jomā.
 Gadu no gada Latvijas jaunieši izrā-
da interesi par studijām Lielbritānijā. 
Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, 
Lielbritānijas augstskolas piedāvā 
visplašāko studiju programmu izvēli 
angļu valodā – var iegūt augstāko 
izglītību gan tādās populārās studiju 
jomās kā ekonomika, biznesa vadība, 
informācijas tehnoloģijas, svešva-
lodas un komunikācijas, gan studiju 
programmās, ko Latvijas augstskolas 
nepiedāvā, piemēram, piedzīvojumu 
izglītība vai dokumentālā fotogra-
fēšana.
 Par labu studiju izvēlei Lielbritā-
nijas augstskolās bieži vien kalpo 
iemesls, ka jaunieši pietiekami labi 
zina angļu valodu – valsts oficiālo 
valodu, kas atvieglo gan iejušanos 
vietējā sabiedrībā, gan iekļaušanos 
darba tirgū. Nozīmīgs faktors ir 
arī finansiālais atbalsts tiem, kas 
izlēmuši iegūt savu pirmo augstāko 
izglītību Lielbritānijā. Lai arī studiju 
maksa universitātēs ir augsta (piemē-
ram, Anglijā tā var sasniegt līdz pat 
GBP 9000 gadā), Eiropas Savienības 

pilsoņi var saņemt aizdevumu studiju 
maksas segšanai, kas jāsāk atmaksāt 
tikai tad, kad pēc studiju beigšanas 
ienākumi sasniedz noteiktu līmeni 
(GBP 21000 gadā, paliekot dzīvot 
Lielbritānijā vai aptuveni EUR 
21500 gadā, atgriežoties dzīvot 
Latvijā).
 Pēdējo gadu laikā viena no popu-
lārākajām valstīm, uz kuru Latvijas 
jaunieši dodas studēt, ir Dānija. Uz 
jautājumu, kāpēc jaunieši izvēlas stu-
dēt tieši Dānijā, visbiežākā atbilde ir 
– iespēja iegūt bezmaksas izglītību, 
kā arī pabalsta iespējas strādājošiem 
studentiem (pilna laika studenti, 
kas strādā 10-12 nedēļā, var saņemt 
pabalstu līdz 750 eiro mēnesī). 
Populāra valsts, kurp doties studēt, 
ir arī Nīderlande – tur studiju maksa 
bakalaura līmeņa studijās Eiropas 
Savienības pilsoņiem ir nepilni 2000 
eiro gadā, līdzīgi kā tas ir Latvijas 
augstskolās.
 Tiem, kas izlēmuši pieteikties studi-
jām ārzemju augstskolās, jāņem vērā, 
ka pieteikumi studijām jāsāk gatavot 
laicīgi. Piemēram, pieteikšanās 
termiņš Lielbritānijas augstskolām ir 
jau janvāra vidū, bet Dānijas augst-
skolām – marta vidū. Lai sagatavotu 
pieteikumu ārzemju augstskolām, 
nepieciešami vairāki dokumenti: 
sekmju izraksts, angļu valodas zinā-
šanu apliecinājums, motivācijas un 
rekomendācijas vēstules.
 Jau 7. sezonu studētgribētājiem no 
Latvijas bezmaksas informāciju par 
studijām ārzemēs sniedz nevalstiskā 
organizācija Dream Foundation. 
Organizācija sadarbojas ar vairāk 
nekā 50 augstskolām dažādās Eiro-
pas Savienības valstīs. Organizācija 
piedāvā bezmaksas konsultācijas 
par studijām ārzemēs, kā arī palīdz 
sagatavot pieteikumus ārzemju 
augstskolām. 
 Plašāka informācija atrodama 
organizācijas mājas lapā 
www.dreamfoundation.eu.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 23.10.2014. 

lēmumu Nr.386 (protokols Nr.19, 4.punkts)
Spēkā no 04.12.2014.

 Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2012.gada 22.novembra 
saistošajos noteikumos 
Nr.32/2012 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)” šādus 
grozījumus:

1. Svītrot nosaukumā un visā tekstā 
vārdu ar iekavām “(pasākumiem)”.

2. 1.6.punktā:
izteikt 1.6.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„1.6.4. būvdarbiem, remontiem 
privātīpašumā, izņemot vides 
sakārtošanu objektiem, kuru 
īpašnieki nodrošina to publisku 
pieejamību”;
papildināt 1.6.5. apakšpunktu aiz 
vārda “balvām” ar vārdu “ziediem”;
papildināt ar 1.6.11. un 1.6.12. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.6.11. saviesīgam pasākumam;
  1.6.12. projektam, kura mērķis nav 
vērsts uz paliekošu rezultātu”.

3. Papildināt 1.7.1. apakšpunktu 

aiz vārda „izlietojumu” ar vārdiem 
„nav sasniedzis projekta mērķi”.

4. Izteikt 1.9.punktu šādā redakcijā: 
“1.9. pašvaldības līdzfinansējums 
vienam pretendentam ir:
1.9.1.ne vairāk kā 10% no projekta 
koptāmes, bet vienā budžeta gadā 
ne vairāk kā 1000 euro, ja projek-
tam tiek piesaistīts līdzfinansējums 
no Eiropas Savienības vai citiem 
fondiem (nodibinājumiem);
1.9.2. citos gadījumos – ne vairāk 
kā 50% no projekta koptāmes, bet 
vienā budžeta gadā ne vairāk kā 600 
euro”.

5. Svītrot 1.11.punktu.

6. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:
„2.2. Pieteikuma dokumenti sastāv 
no aizpildītas projekta pieteikuma 
veidlapas (pielikums Nr.1), tāmes 
(pielikums Nr.2) un aizpildītas Mi-
nistru kabineta  2014.gada 17.jūnija 
noteikumu Nr.313 “Noteikumi par 
de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtību un uzskaites 
veidlapu paraugiem” 1.pielikuma 

“Uzskaites veidlapa par saņemto de 
minimis atbalstu” veidlapas”.

7. Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. Pieteikumus, kas saistīti 
ar līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektiem, ja pretendents plāno 
piesaistīt līdzfinansējumu no Eiro-
pas Savienības vai citiem fondiem 
(nodibinājumiem), izskata viena 
mēneša laikā no visu nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanas dienas. 
Pārējie pieteikumi tiek skatīti divas 
reizes gadā – martā (kas saņem-
ti līdz februāra 25.datumam) un 
septembrī (kas saņemti līdz augusta 
25.datumam)”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta Nr.23/2014 
„Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2012.gada 22.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem projek-

tiem (pasākumiem)””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
 Saistošo noteikumu projekts nepie-
ciešams, lai papildinātu to personu 
loku, kuras ir tiesīgas pretendēt uz 
pašvaldības līdzfinansējumu sabied-
riski nozīmīgu projektu īstenošanai. 
Saistošajos noteikumos mainīts paš-
valdības līdzfinansējuma apmērs, kā 
arī projekta pieteikuma iesniegšanas 
termiņi. Ar grozījumiem saistoša-
jos noteikumos tiks konkretizēts 
pašvaldības atbalstāmo projektu 
mērķis, pastiprinot to publisko nozī-
mību un paliekošus rezultātus.

2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošie noteikumi paredzēs, ka 
turpmāk pašvaldības līdzfinansē-
jumu pretendents varēs saņemt arī 
tad, ja piesaistīs līdzfinansējumu 
no Eiropas Savienības vai citiem 
fondiem (nodibinājumiem).
Saistošie noteikumi paredzēs, 
ka pašvaldības līdzfinansējums 
projekta realizācijai būs: ne vairāk 
kā 10% no projekta koptāmes, bet 
ne vairāk kā 1000 euro, ja projek-
tam tiek piesaistīts līdzfinansējums 
no Eiropas Savienības vai citiem 
fondiem (nodibinājumiem); citos 
gadījumos – ne vairāk kā 50% no 
projekta koptāmes, bet ne vairāk kā 
600 euro.
 Ar saistošajiem noteikumiem tiks 
vienkāršota dokumentu iesniegšana 
aizpildītu veidlapu veidā.
Paredzēts, ka pieteikumi, kas sais-

tīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektiem, ja pretendents plāno 
piesaistīt līdzfinansējumu no Eiro-
pas Savienības vai citiem fondiem 
(nodibinājumiem), tiks izskatīti 
viena mēneša laikā no visu nepie-
ciešamo dokumentu iesniegšanas 
dienas, savukārt pārējie pieteikumi 
tiks skatīti divas reizes gadā – martā 
(kas saņemti līdz februāra 25.da-
tumam) un septembrī (kas saņemti 
līdz augusta 25.datumam).

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 Saistošie noteikumi budžetu neie-
tekmēs, jo to izpilde tiks nodrošinā-
ta līdzšinējā apmērā.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
 Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
 Visas personas, kuras skar apstip-
rināto saistošo noteikumu piemēro-
šana, var vērsties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
 Konsultācijas nav notikušas.

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada domes 23.10.2014. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.23/2014
„Grozījumi Alūksnes novada domes 

2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”

Pielikums Nr.2
Alūksnes novada domes 23.10.2014. Saistošajiem noteikumiem 

Nr.23/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 
2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi decembrī
Sporta pasākumi

5. decembrī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL3 spēle basketbolā STASIS/
ALŪKSNE – BS RĪGA.
13., 14. decembrī 11.00  Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē 2015. gada Alūksnes novada 
atklātais čempionāts basketbolā 
sievietēm.
20., 21. decembrī 11.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē XIV Starptautiskais 
Ziemassvētku džudo turnīrs.
28. decembrī 10.00 Alūksnes Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas angārā 
Alūksnes novada atklātā kausa izcīņa 
8. kārta.

Alūksnē
3. decembrī 14.00 Alūksnes ceļu 

pārvaldes zālē, Jāņkalna ielā 43 
jauniešu elki muzikālā izrādē „Vin-
nijs Pūks Ziemassvētkos”. Piedalās: 
Mārtiņš Ruskis, Kašers, Rihards 
Bērziņš, Jolanda Suvorova, Madara 
Grēgere un muzikālās studijas 
„Zvaigžņu sala” dziedošie jaunieši. 
Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes 
pilsētas Tautas nama kasē Dārza ielā 
11, 1. stāvā. Biļetes cena: 5 EUR.
5. decembrī 17.00 pie Alūksnes 
Jaunās pils Pilsētas Ziemassvētku 
egles iedegšana. Piedalās: Alūksnes 
pilsētas Tautas nama kolektīvi, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunieši, Linda Berkule. Darbosies 
Ziemassvētku apsveikumu un 
dāvanu tirdziņš. 
6. decembrī 16.00 un 18.00 Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” 
pirmizrāde „Bibliotēkas stāstiņi” pēc 

Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem. 
Daigas Bēteres dramatizējums un 
režija. Ieeja: 2 EUR, bērniem un 
pensionāriem 1 EUR Biļetes tikai 
iepriekšpārdošanā vai iepriekš 
piesakoties! Vietu skaits ierobežots 
(20 vietas)!
13. decembrī 10.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē politiski 
represēto kluba „Sarma” 25 gadu 
darbības jubilejas pasākums un 
grāmatas „Sarmai - 25” prezentācija.
13. decembrī 18.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē koncerts 
Ziemassvētku noskaņās, muzikālās 
noveles „Vitas vēstules”. Piedalās: V. 
Balčunaite, M. Lasmanis, A. Gāga. 
Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes 
pilsētas Tautas nama un Biļešu 
Paradīzes kasē Dārza ielā 11, 1. 
stāvā. Biļetes cena: 6 EUR, 7 EUR, 
8 EUR.

17. decembrī 10.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē Invalīdu 
biedrības Ziemassvētku pasākums.
20. decembrī 18.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē Alūksnes 
pilsētas Tautas nama skolotāju kora 
„Atzele” Ziemassvētku koncerts.
23. decembrī 10.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē Alūksnes 
pilsētas pensionāru biedrības 
„Sudrabs” Ziemassvētku pasākums.

Jaungada nakts pasākumi Alūksnē
Pie Jaunās pils aicina Alūksnes 
pilsētas Tautas nams
23.00 līdz 02.00 Disko mūzika visām 
gaumēm kopā ar Dj Salvi
24.00 Svētku salūts

Klubā – kultūras centrā „CITA 
OPERA”
23.00 Jaungada nakts karnevāls kopā 

ar Dj Ed Veto

Izklaides un atpūtas vietā „KLON-
DAIKA”
00.10 Nikolajs PUZIKOVS un Dj 
Dween (Gulbene)

Izklaides un izaugsmes centrā 
„PRELŪDIJA”
22.00 Karnevāls ar Jaungada nakts 
balli un atrakcijām

Alūksnes muzejā
Izstādes
Filmu studijas „RIJA” izstāde „Tā 
top animācija” visām paaudzēm.
Mākslinieka Pētera Postaža gleznu 
izstāde „Senču aicinājums”.
No 20. decembra Lielā vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu 
mielasts”.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi decembrī
03.12.2014.

Pasākumi
5. decembrī 14.00 Alūksnes muzejā 
Pētera Postaža gleznu izstādes 
„Senču aicinājums” atklāšana.
20. decembrī 10.00 Alūksnes muzejā 
Lielās vēsturiskās un arheoloģiskās 
ekspozīcijas „Laikmetu mielasts” 
atklāšana.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Laime ir 
spēja izjust laimi” - Evai Mārtužai 
– 60 (01. – 31.12.  abonementā), 
„Ziemassvētki – brīnumu laiks, kad 
pacelt acis pret debesīm…” (01. - 
31.12.  abonementā); „Ziemassvētku 
un gadu mijas tradīcijas citur 
pasaulē” (01. – 31.12. lasītavā), „Lai 
balts zied Ziemassvētku laiks” (01. 
- 26.12. bērnu literatūras nodaļā); 
akvareļu studijas „AQUA” gleznu 
izstāde (12. - 31.12. bērnu literatūras 
nodaļā).  

Pasākumi:
4. decembrī 16.00 tematisks 
pasākums „No Jēkaba Kreiļa alus 
darītavas līdz… zudušais laikā”.
10. decembrī radošā darbnīca 
„Ziemassvētkus gaidot” bērnu 
literatūras nodaļā.
16. decembrī teatrāls uzvedums 
jaunākajiem „Bērnu Žūrijas” eksper-
tiem pēc K. Lorēnas un S. Alastras 
grāmatas „Vistiņa iemīlējusies” 
motīviem bērnu literatūras nodaļā.
29. decembrī Jauno grāmatu diena 
abonementā.

Alsviķu pagastā
5. decembrī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā J. Kursieša filmas „Modris” 
demonstrēšana. Ieeja: 2 EUR.
13. decembrī 17.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta amatiermākslas 
kolektīvu svētku ieskaņu koncerts 
„Ceļā uz Ziemassvētkiem....”. Ieeja 
par ziedojumiem.
17. decembrī 15.00 Alsviķu kultūras 
namā uz svētku sarīkojumu „Kad 
smaržo piparkūkas un zaļās egles 
zars...” ar mazu „groziņu” un 
dāvaniņu draudziņam aicinām 
Alsviķu pagasta vecākās paaudzes 
iedzīvotājus. Viesosies Jaunannas 
tautas nama vokālais ansamblis 
„Mūza” u.c.
21. decembrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā uz „Madagaskaras 
Ziemassvētkiem” ar dziesmām un 
rotaļām aicinām Alsviķu pagasta 
pirmsskolas vecuma bērnus.
25. decembrī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā Ziemassvētku balle ar Kasparu 
Maku. Līdzi var ņemt „groziņu”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Trauksmains nemiers 
un protests pret jebkuru sastin-
gumu dzīvē” (rakstniekiem Pāvilam 
Rozītim - 125,  Kārlim Zariņam 
- 125, Evai Mārtužai - 60, Cecīlijai 
Dinerei - 95, dzejniekam Leonam 
Briedim – 65; tematiskā izstāde 
„Svinēsim dienu, kad sauli kā zvanu 
Saulgrieži augstāk pie debesīm 
vilks”; 5. decembrī 10.00 „Bērnu 
žūrijas” noslēguma pasākums PII 
„Saulīte” audzēkņiem; skolēnu 
brīvdienās „Nakts bibliotēkā” 
pasākums skolēniem (laiks tiks 
precizēts).
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes rakstniekiem Kārlim 
Zariņam – 125,Augustam Saulietim 
– 145, Evai Mārtužai – 60,  Cecīlijai 
Dinerei – 95, dzejniekam Leonam 
Briedim – 65; tematiskās izstādes: 
„Kad Ziemassvētku zvaigzne 
mirdz...”,  „Virtuves gudrības”.

Annas pagastā
6. decembrī 19.00 Annas kultūras 
namā izklaidējošs koncerts „Kaimiņu 
būšana”. Piedalās Jaunannas un Kal-
nienas pašdarbības kolektīvi. 21.00 

balle, spēlēs Zintis Krakops. Ieeja: 
uz koncertu 1 EUR, uz balli līdz 
23.00 - 2  EUR, pēc 23.00 - 3 EUR.
17. decembrī 14.00 Annas bibliotēkā 
uz tikšanos dzejas un ceļojumu 
pasaulē „Es dāvāšu tev savus 
sapņus” aicina Iveta Krūmiņa un 
Hardijs Madzulis. 
20. decembrī 12.00 Annas kultūras 
namā Annas pagasta pirmsskolas 
vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte.
20. decembrī 14.00 Annas kultūras 
namā Annas pagasta pensionāru 
Ziemassvētku pasākums.
Annas bibliotēkā izstādes „Tagadnē 
ir pagātne un nākotne” rakst-
niekiem Cecīlijai Dinerei – 95 un 
Kārlim Zariņam – 125; „Idejas 
Ziemassvētkiem”.

Ilzenes pagastā
27. decembrī 19.00 Ilzenes 
SKIM „Dailes” pasākums  
„Ielīgosim Jauno gadu!”. Pasākumu 
organizē biedrība „Ilzenes attīstībai”.  
Pasākumā piedalīsies folkloras grupa 
„Putnis”, sieviešu koris „Trapene”, 
Ilzenes jauktais vokālais ansamblis 
„Olivers” un eksotisko deju grupa 
„Luxora”. 22.00 balle kopā ar grupu 
„Naktsputni”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes 
„Alkst dvēsele pēc vārdiem nepa-
rastiem” (L. Briedim 65), „Zeme. 
Mājas. Darba tikums. Dabas 
skaistums” (P. Rozītim - 125), 
„Latviešu tautas garamantu krājējs 
Pēteris Šmits” (P. Šmitam - 145).

Jaunalūksnes pagastā
20. decembrī 14.00 Kolberģa 
tautas namā, sadarbībā ar 
Alūksnes un Apes novada 
fondu, Alūksnes pilsētas Tautas 
nama skolotāju kora „Atzele” 
Ziemassvētku koncerts.
25. decembrī 13.00 Kolberģa tautas 
namā pirmsskolas vecuma bērniem 
atraktīvs uzvedums ar rotaļām 
un dziesmām „Madagaskaras 
Ziemassvētki”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Vasaras zelta monētiņas ziemas 
veikalā mainīsim pret atmiņu 
labsajūtu”, dzejniekam Leonam 
Briedim – 65 (16.12.), „Šīs dienas 
pirms Ziemassvētkiem ved mūs 
pretim kādam baltam klusumam, aiz 
kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts 
un pazaudēts, kas mums atkal no 
jauna jāatrod...”; Ziemassvētku 
pasākums lasītāju klubiņā 
„Pipariņš” „Aizdedzu svecīti 
zarā, liesma tiecas augšup. Tā 
dzīvošu”.

Jaunannas pagastā
13. decembrī 18.00 Jaunannas tautas 
namā Ziemassvētku noskaņu kon-
certs „Eglīšu Ziemassvētki” (dzied 
Eglīšu ģimene). Ieeja: 1,50 EUR.
19. decembrī 14.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolas Ziemassvētku 
koncerts „Šaubu nav, Ziemassvētki 
klātu jau!”. Pēc koncerta Jaunannas, 
Annas, Malienas senioru ikgadējā 
Ziemassvētku tikšanās.
21. decembrī 11.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas, Kalncempju pirms-
skolas vecuma bērnu eglīte „Noti-
kums rūķu mājā”.
Naktī  no 31. decembra uz 1. janvāri 
0.30 Jaunannas tautas namā Jaunga-
da nakts balle (spēlē grupa „Rolise”). 
Ieeja:  3,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā  izstādes 
„Izravētā sirds” – rakstniecei Evai 
Mārtužai - 60, rūķu izstāde  „Reiz 
dzīvoja kāds rūķis…”.

Jaunlaicenes pagastā
7. decembrī 14.00 Jaunlaicenes 
tautas nama mazajā zālē 2. Adventa 
sveces iedegšana „Kamēr gaismiņa 
deg”.

13. decembrī no 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā radošā darbnīca 
„Apsveikumi Ziemassvētkiem”. 
Piedāvājam ikvienam interesen-
tam izgatavot unikālu, paša radītu 
Ziemassvētku apsveikumu kādam 
sev tuvam, mīļam cilvēkam.
14. decembrī 14.00 Jaunlaicenes 
tautas nama mazajā zālē 3. Adventa 
sveces iedegšana „Lai mirdzums 
neizgaist”.
21. decembrī 13.00 Jaunlaicenes 
tautas nama lielajā zālē 4. Ad-
venta sveces iedegšana pasākumā 
„Sveču liesmā dzīvība deg”, kurā 
pirmssvētku izjūtās dalīsies 
Jaunlaicenes pensionāri.
22. decembrī 11.00 Jaunlaicenes tau-
tas nama lielajā zālē Ziemassvētku 
prieki bērniem atraktīvā burziņā  
„Zaķa Jeppes un Vilka Tūtiņa 
Ziemassvētku tango”.
Jaunlaicenes muižas muzejs aicina 
pieteikties nodarbībām „Eglītes 
plūkšana”, sveču gatavošanas 
nodarbībai, nodarbībai „Skološanās 
ne pa jokam”, kurā varēs iepazīties 
un pašiem izbaudīt 19. gs. mācību 
metodes – boksterēšanu, rakstīšanu, 
rēķināšanu un sodus. Cena 0,43 
EUR vienai personai, diviem grupas 
pavadoņiem ieeja bez maksas.

Kalncempju pagastā
No 10. decembra Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Ziemassvētku programma „Ottes 
Ziemassvētku pasakas” (iepriekšēja 
pieteikšanās). Dalības maksa 3 EUR 
vienam apmeklētājam.
No 10. decembra līdz 10. februārim 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā izstāde „Lelles un 
spēles”. Izstādē varēs skatīties gulbe-
nietes Evitas Zālītes darinātās lelles 
un spēlēties ar koka spēlēm.
17. decembrī 11.00 Kalncempju 
sabiedriskajā centrā Ziemassvētku 
ieskaņas koncerts Krišjāņa 
Valdemāra pamatskolas skolēnu 
sniegumā.
 
Liepnas pagastā
6. decembrī 19.00 Liepnas tau-
tas namā Liepnas teātra svētku 
pasākums „Troksnim – 10”, pēc 
pasākuma ballīte.
13. decembrī 19.00 Liepnas tautas 
namā ciemosies Malienas tautas 
nama kolektīvi.
21. decembrī 17.00 Liepnas tautas 
namā Ziemassvētku eglīte bērniem, 
pēc tam ballīte bērniem.
31. decembrī 22.00 Liepnas tautas 
namā Jaungada ballīte, galdiņu 
rezervācija līdz 21. decembrim.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras 
izstāde bērniem „Rūķu būšanas 
baltajā laikā”, literatūras izstāde 
„Pilna ar prieku top zeme un gaisi, 
Ziemassvētku zvaigzne pār 
pasauli mirdz” (1. - 28.12.), 
rītausmas stunda pirmsskolas 
vecuma bērniem „Ziemas ieskaņa 
svecīšu gaidās” (9.12.).

Malienas pagastā
3. decembrī 13.00 Malienas 
tautas namā J. Kursieša mākslas 
filma „Modris”. Ieeja: 1 EUR.
12. decembrī 15.00 Malienas 
tautas namā pagasta Ziemassvētku 
egles iedegšanas pasākums „Viss 
notiek kā pasakā...”.
18. decembrī 16.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
pamatskolas skolēnu svētku 
uzvedums „Ziemassvētku 
dāvana”.
20. decembrī 11.00 Malienas 
tautas namā pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem „Rūķu 
Ziemassvētki”.
27. decembrī 13.00 Malienas 
tautas namā sarīkojums 
pagasta senioriem „Sudrabsapņi 

Ziemassvētkos”.
30. decembrī 22.00 Malienas tautas 
namā Vecgada balle kopā ar grupu 
„Rolise”. Ieeja: 2,50 EUR.
Malienas bibliotēkā izstādes „Ad-
vente – gaidīšanas laiks”, „Zie-
mas vakarā”, „Sīki, mazi vizulīši 
visur spīd un mirdz!”, „Veco gadu 
pavadām, Jauno – sagaidām!”.

Mālupes pagastā
12. decembrī 17.00 Mālupes 
saieta namā Mālupes pagasta egles 
iedegšana.
20. decembrī 14.00 Mālupes saieta 
namā pasākums Mālupes pagasta 
mazajiem bērniem „Ziemassvētku 
brīnumi kopā ar rūķiem un 
Ziemassvētku Vecīti”.
27. decembrī 22.00 Mālupes saieta 
namā diskoballe.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes rakstniecei Evai Mārtužai 
- 60, dzejniekam Leonam Briedim – 
65; tematiskā izstāde „Ziemassvētku 
galds”; svečturu izstāde „Kā svece 
deg”; pasākums čaklākajiem 
lasītājiem „Šo kluso Ziemassvētku 
prieku tev dāvinu no visas sirds”.

Mārkalnes pagastā
10. decembrī 17.30 pie Mārkalnes 
pagasta pārvaldes ēkas eglītes 
iedegšana.
10. decembrī 18.00 Mārkalnes tautas 
namā senioru tikšanās „Nāc sildīties 
pie Adventa sveču liesmas!”.
20. decembrī 12.00 Mārkalnes tautas 
namā Ziemassvētku eglīte bērniem.
30. decembrī 21.00 Mārkalnes tautas 
namā Vecgada balle, spēlēs Kaspars 
Maks.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunākās literatūras izstādes 
„Dāvinājumi Mārkalnes pagasta 
bibliotēkai” (08. – 12.12.), „Eglīte 
smaržo un mirdz...” (15. – 22.12.).

Pededzes pagastā
1., 8., 15. un 22. decembrī 8.00 
Pededzes bibliotēkā Adventes sveču 
iedegšana „Ar smaržojošu egļu zaru 
Ziemassvētkos”.
3., 10., 17. decembrī 10.00 
Pededzes tautas namā rokdarbu 
pamatu apgūšana ,,Darbnīca  
dvēselei”.
11. decembrī 9.30 Pededzes 
bibliotēkā „Bērnu žūrijas” locekļiem 
- vismazākajiem un jaunāko klašu 
skolēniem kopā ar vecākiem un 
vecvecākiem pirmssvētku izklaide 
„Ziemassvētku pasaciņa”.
17. decembrī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā 9. klases audzēkņiem 
bibliotekārā stunda „Uz gadu 
sliekšņa”.
23. decembrī 11.00 Pededzes tautas 
namā eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem.
26. decembrī 20.00 Pededzes tautas 
namā Ziemassvētku balle. Par 
patīkamu atmosfēru gādās Arnis 
Graps un Vjačeslavs Bogdanovs. 
Līdzi jāņem “groziņš”.
30. decembrī 20.00 Pededzes tautas 
namā Jaungada karnevāls. Brīnumu 
nakts  ar dejām, par ritmiem 
parūpēsies V. Papušs, ar konkursiem 
un atrakcijām ar balvām, labāko 
masku  apbalvošanu, kreatīvu aps-
veikumu. Ieeja: 1,50 EUR, vēlama 
ierašanās ar „groziņiem”.
1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka.

Veclaicenes pagastā
6. decembrī 11.00 Veclaicenes 
tautas namā Alūksnes novada 
Jauniešu forums.
7. decembrī 13.00 Veclaicenes 
tautas namā pasākums senioriem 
„Kad debesis laimi lej”.  
Muzicēs  kapella „Aizezeres 
muzikanti”.
20. decembrī 14.00 Veclaicenes 

tautas namā koncerts „Ziemassvētki 
no senatnes līdz mūsdienām” - 
Veclaicenes senioru ansambļa 
15 gadu jubileja. Viesosies Priekuļu 
vīru ansamblis, Lejasciema senioru 
jauktais ansamblis, Ķeguma dāmu 
deju kolektīvs.
27. decembrī 22.00 Veclaicenes 
tautas namā pasākums Veclaicenes 
jauniešiem „Lēciens Jaunā gadā!”. 
Dejosim, dziedāsim, iesim atrakcijās, 
spēlēsim teātri u. c. jautrības.
27. decembrī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā bērnu pasākums 
„Svētki pasaku mežā”.

Zeltiņu pagastā
11. decembrī 14.00 - 16.00 
Zeltiņu tautas namā amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš. Aicinām 
iegādāties Ziemassvētku dāvanas.
14. decembrī 12.00 Zeltiņu tau-
tas namā Puna Interemocionālā 
Fanu Savienība (PIFS) sadarbībā 
ar biedrību „Sporta klubs Zeltiņi” 
aicina uz Otro Puna spēles turnīru 
Zeltiņos „Barons fon PUNS”. 
Lūgums komandām reģistrēties 
iepriekš, saziņai - mob. tel. 
26523096, e-pasta adrese: modris.
briedis@gmail.com. Reģistrēšanās 
sacensību dienā no 11.00, dalības 
maksa komandai 5 EUR. Koman-
das piesaka cilvēkus un komandas 
nosaukumu, komandā 2 cilvēki + 
rezervists (rezervists nav obligāti). 
Komanda sevi prezentē ar izdomātu 
moto un vienu asprātīgu anekdoti.
21. decembrī 11.00 Zeltiņu tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
Zeltiņu pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem „Madagaskaras 
Ziemassvētki” - jautrs Ziemassvētku 
piedzīvojums ar rotaļām dziesmām 
un Ziemassvētku vecīša ciemošanos.
26. decembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā brāļu Puncuļu koncerts „Reiz 
Ziemassvētkos”. Ieeja: 2,50 EUR.
26. decembrī 22.00 Zeltiņu tautas 
namā ballē spēlēs grupa „Rolise”. 
Ieeja: 2 EUR, pēc 23.00 – 2,50 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes 
„Dzejniekam Leonam Briedim – 
65”, „Lai kluss un mīļš pa sniegiem 
atbrien svētvakars”, „Jaunā gada 
sagaidīšanas tradīcijas citās zemēs”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”; izstādes „Rokas bagāža”, 
„Alises ceļš”, foto ekskursijas 
„Zeltiņi 2013”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
12. decembrī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā  Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts „Baltais klusums dziesmu 
dzied”.
12. decembrī 19.00 pie Ziemera 
pagasta pārvaldes ēkas  pagasta egles 
iedegšana.
22. decembrī 13.00 Māriņkalna tau-
tas namā svētku eglīte bērniem.
29. decembrī 12.00 Māriņkalna tau-
tas namā senioru atpūtas pasākums 
„Pie Jaunā gada sliekšņa”.
30. decembrī 22.00 Māriņkalna tau-
tas namā Vecgada balle. Spēlē grupa 
„Liepavots”. Ieeja: 3 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā tematiskās 
izstādes „Lai katra aizdegtā svece 
Aventes vainagā, Rāda mums ceļu 
uz labestību un piedošanu” (30.11. 
- 21.12.), „Ar skuju un piparkūku 
smaržu, Lai katrā mājā ienāk 
Ziemassvētku laiks” (19. – 27.12.), 
bibliotekārās stundas 3., 4., 5. klasei 
„Jautrās konfektes un citi rotājumi 
Ziemassvētku noskaņai” (16. - 
17.12.), izstādes „Starp slāpēm un 
starp kausu” (rakstniecei E. Mārtužai 
– 60; 09. – 12.12.), „Kamēr gliemeža 
nebija mājās…” (dzejniekam 
L. Briedim – 65; 16. – 19.12.).


