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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

estrādē
12.00 Galveno Malēniešu un svētku izrīcību priekšā stādīšana
12.30 Malēniešu balsu un kāju iekustināšana 
Piedalās Alūksnes novada amatierkolektīvi
15.30 Dienas koncertuzvedums „Malēniešu dzīves ainiņas”
 Piedalās Alūksnes novada amatierkolektīvi
19.30 “Mirage Jazz Orchestra” (vadītājs malēnietis Lauris 
Amantovs), kurzemnieka Andra Ērgļa un dziedošu Malēniešu 
LIELKONCERTS  (ieeja: 1,50 EUR)
21.30 Balles dančus spēlēs skanīgākie Malēnieši Zigmārs un 
Edgars Krūmiņi, Kristīne Šomase, Uldis Mūrnieks, Lauris 
Amantovs, Normunds Veļķeris, grupas “Savējie”, 
“Putukvass”, “Rakari”, “Gunārs un Zane”, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais 
ansamblis

Visas dienas garumā notiks Radošo, Ačgārno, Jautro, 
Gudro, Viesmīlīgo, Ēdelīgo, Sportisko Malēniešu satikšanās 
un sadraudzēšanās 

tautas nama mazajā zālē
12.40 Ačgārnās spēles muzejā
12.30 Malēniešu valodas mācīšanās, lekcija 
“Par malēniešiem”, Malēniešu galvas mežģis u.c.
14.30 Gunāra Ozoliņa un Viļņa Blūma mākslas 
filmas “Viena vasara” demonstrēšana, tikšanās ar radošo grupu
muižas parka teritorijā
12.40 Amatnieku parāde, malēniskas atrakcijas, jautras 
stafetes, Malēniešu maisa būvēšana, Malēniešu goda 
grāmatas rakstīšana,  naudas kalšana, maizes cepšana, lielā 
Malēniešu svēršana u.c.

14.30 Malēniešu sacensības muižas dīķī “Labdarības 
bumbu dzīšana”
Sacensību kartes būs pieejamas no 07.07.2014, Alūksnes un 
Apes novada fondā
Dārza ielā 8A, tālr. informācijai 28642250

pamatskolā
12.40 Malēniešu skola, Grāmatu tirdziņš
13.30 Satikšanās ar malēnietēm Māru Svīri un 
Liju Brīdaku
17.30 Grāmatas “Kultūrvēstures avoti. Alūksnes novads” 
atkārtotā izdevuma atvēršanas svētki, tikšanās ar 
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas gudrajiem 
prātiem

Ir diezgan dzirdēts par malēniešiem un viņu lielo gudrību. Tādēļ nav jēgas kaut kur citur maldīties, iesim taisni uz Malēniju ...

Alūksnes centrā vērienīgi rekonstrukcijas darbi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē aktīvi notiek 
rekonstrukcijas darbi Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 
ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā” ietvaros. 

 Kā jau esam informējuši, 
SIA „Arčers” rekonstruē muižas 
apbūves brūža (Alūksnes pilsētas 
Tautas nams) ēku, pilnsabiedrība 
„MATTHAI LATVIJA UN 
VELTEN”, saskaņā ar atklātā 
konkursa rezultātiem, veic Brūža, 
Dzirnavu un Parka ielu atjaunošanu. 
Savukārt Dārza, Tirgotāju un Vidus 
ielu rekonstrukcijas atklātajā 
konkursā par uzvarētāju 
atzīta piegādātāju apvienība 
„SIA „MATTHAI LATVIJA” 
un MATTHAI BAUUNTERNEH-
MEN GmbH&Co.KG” un tuvākajā 
laikā starp pašvaldību un būvfirmu 
plānots slēgt līgumu par darbu 
veikšanu.
 Brūža jeb Alūksnes pilsētas Tautas 
nama ēkas rekonstrukcija šobrīd 
notiek pilnā sparā gan rekonstruē-
jamajā ēkā, gan arī jaunbūvē, kas 
vēlāk tiks savienota ar esošo ēku. 
SIA „Arčers” projektu vadītājs 
Andris Priede informē, ka būvnieki 
pašlaik koncentrējas uz ārdarbiem, 
savukārt iekšpusē veicamo plānots 
darīt ziemā.
 - Esam pabeiguši demontāžu telpās, 
pašlaik izbūvējam nepieciešamās 
komunikācijas – siltumapgādes, 
energoapgādes, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas, veicam grīdu 
un pamatu  betonēšanu, strādājam 
ar koka konstrukciju atjaunošanu, 
remontējam fasādi un atjaunojam 
apmetumu. Turpat blakus ēkai rit 
arī labiekārtošanas darbi, - situāciju 

raksturo A. Priede.
 Ņemot vērā brūža ēkas slikto 
stāvokli un atrašanās vietu, veicot 
demontāžu un uzsākot aktīvu būv-
niecību, atklājušās problēmas, kas 
nebija paredzamas projektēšanas 
laikā. A. Priede norāda, ka tas rada 
zināmas grūtības darbu veikšanas 
gaitā, jo neparedzēti radušās situā-
cijas risinājumi pirms to īstenošanas 
ir jāsaskaņo gan ar pasūtītāju, gan 
projektētāju un citiem būvdarbos ie-
saistītajiem. Tomēr šobrīd visos līdz 
šim konstatētajos neparedzētajos 
sarežģījumos ir rasts atrisinājums.
 
 Brūža ēkas apkārtnē aktīvi rit arī 
Dzirnavu, Brūža un Parka ielu re-
konstrukcija, ko veic pilnsabiedrība 
„MATTHAI LATVIJA UN VEL-
TEN”. Visas trīs minētās ielas tiks 
atjaunotas pilnā garumā. Dzirnavu 
ielā posmā no Pils ielas līdz Parka 
ielai rekonstruēs esošo, bet no Parka 
līdz Brūža ielai izbūvēs jaunu ietvi. 

Šai posmā būs automašīnu stāvvie-
tas, tai skaitā arī autobusu novie-
tošanai. Dzirnavu ielā no Pils līdz 
bijušās VEF teritorijas vārtiem būs 
smagākam transportam piemērota 
tipa ielas seguma konstrukcija. Ielai 
izbūvēs lietus ūdens kanalizāciju. 
Parka ielā (no Dzirnavu ielas līdz 
Baložu bulvārim) mainīs segumu, 
sakārtos ietvi, lietus ūdens kanalizā-
cijas tīklus un apgaismojumu. Brūža 
ielu rekonstruēs no Pils ielas līdz 
vietai, kur tā saslēdzas ar brūža ēkas 
teritorijas labiekārtojumu, atjauno-
jot ielas segumu, ietves, ierīkojot 
lietus ūdens kanalizāciju.
 Atklātajā konkursā par Dārza (no 
Jāņkalna līdz Latgales/Tirgotāju 
ielai), Vidus un Tirgotāju (no Lielā 
Ezera līdz Vidus ielai) rekonstruk-
ciju par uzvarētāju atzīta piegādā-
tāju apvienība „SIA „MATTHAI 
LATVIJA” un MATTHAI BAUUN-
TERNEHMEN GmbH&Co.KG”. 
Pēc līguma noslēgšanas arī šajās 

ielās sāksies būvniecība.
 Dārza ielu rekonstruēs no Jāņkalna 
ielas līdz krustojumam ar Tirgotāju 
un Latgales ielām, sakārtojot esošās 
ietves, izbūvējot lietus ūdens kanali-
zāciju un, kur nepieciešams – arī 
jaunus apgaismes stabus. Būtiskas 
izmaiņas būs  Dārza, Helēnas ielu 
un Raiņa bulvāra un Dārza, Tirgotā-
ju un Latgales ielu krustojumos, kas 
kļūs satiksmei drošāki.
 Dārza, Tirgotāju un Latgales ielu 
krustojumu sašaurinās, lai autova-
dītājiem būtu nepārprotami skaidrs 
joslu skaits. Pie administratīvās 
ēkas un arī otrpus ielai būs auto-
stāvvietas. Esošās autobusu pieturas 
abpus ielai saglabāsies un tiks izbū-
vētas kā ielas paplatinājums. Gājēju 

pāreja saglabāsies uz Dārza ielas 
starp aptieku un veikalu „Slišiņi”, jo 
pēc gājēju un automašīnu plūsmas 
skaitīšanas datiem, šai vietā ir 
visintensīvākā kustība, bet pārējos 
krustojuma virzienos tiks veidotas 
pāriešanas vietas.
 Dārza, Helēnas ielu un Raiņa bul-
vāra krustojums pēc rekonstrukcijas 
piedzīvos būtiskas izmaiņas - re-
konstrukcijas rezultātā Helēnas ielai 
mainīs konfigurāciju, savienojot to 
ar Raiņa bulvāri un veidojot satiks-
mei drošu T veida krustojumu. Ielai 
izbūvēs arī lietus ūdens kanalizāciju 
un apgaismojumu.
 Pilsētas centrā tiks rekonstruēta 
Vidus iela visā garumā un Tirgotāju 
iela no Lielā Ezera līdz Vidus ielai. 
Arī te izbūvēs lietus ūdens kana-
lizāciju, rekonstruēs ietves, kas ir 
īpaši aktuāli Tirgotāju ielā un pretī 
poliklīnikai Vidus ielā. Būs dažas 
jaunas stāvvietas pie Vidus ielas 
7. mājas, Tirgotāju ielā un pretim 
poliklīnikai ielas pretējā pusē, taču 
pie pašas poliklīnikas ielas zemes 
robežu dēļ daudz vairāk stāvvietu 
ierīkot nav iespējams.
 Tā kā šīs ielas atrodas pilsētas 
centrā un tajās ir aktīva transporta 
kustība, jau iepriekš atvainojamies 
autovadītājiem par sarežģījumiem, 
kas ielu rekonstrukcijas darbu 
laikā radīsies, taču aicinām būt 
iecietīgiem un ievērot ceļa zīmes. 
Satiksmes organizācijas shēmas ielu 
rekonstrukcijas laikā būs ievietotas 
www.aluksne.lv.
 Pieguļošo īpašumu saimniekus ai-
cinām vienlaikus ar ielu rekonstruk-
ciju sakārtot arī savu rekonstruē-
jamajām ielām pieguļošo īpašumu 
daļas. 

Rit darbi brūža ēkas jaunbūvē
Evitas Aplokas foto

2014.gada 26.jūlijā ikviens un katrs viens tiek 

sevišķi gaidīts Alūksnes novada Jaunlaicenē 

uz Pirmajiem Vispasaules Malēniešu svētkiem!
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Lemj par skolu 
direktoriem
 Dome 26. jūnija sēdē nolēma ar 
01.07.2014. iecelt par Jaun-
annas Mūzikas un mākslas pamat-
skolas direktori Janīnu Pužuli. 
Lēmums stāsies spēkā, ja tiks 
saņemts Izglītības un zinātnes 
ministrijas saskaņojums. Savukārt, 
izskatot Ziemeru pamatskolas 
direktores Līgas Bietes ie-
sniegumu par atbrīvošanu no 
amata, dome nolēma atbrīvot viņu 
un no 01.07.2014. par direktora 
pienākumu izpildītāju iecelt Elvīru 
Aizupi uz laiku līdz turpmākam 
lēmumam par direktoru Ziemeru 
pamatskolā.
 

Rīkos izsoli
 Alūksnes novada pašvaldība 
08.07.2014. rīko nekustamā 
īpašuma Tempļakalna ielā 4, 
Alūksnē, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64381492. Nosacītā cena – 
5151 EUR. Nodrošinājums – 515 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 03.07.2014. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 22.07.2014. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā 
no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, 
līdz 03.07.2014. plkst. 16.00. 

Noslēgumam 
tuvojas Pils ielas 
rekonstrukcija
Evita Aploka

 Alūksnē noslēgumam tuvojas 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda un Alūksnes novada 
pašvaldības finansētais projekts 
“Tranzīta maršruta “Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

 Asfaltēšanas darbi vēl projekta 
ietvaros jāveic atsevišķās vietās 
iebrauktuvēs galvenokārt Torņa 
ielas rajonā. Līdzīgi arī bruģēšanas 
darbiem tuvojas noslēgums. Gājēju 
pārejās, krustojumos un autobusu 
pieturās vēl jāieklāj taktilais bruģis. 
Lietaino apstākļu dēļ ir grūtības pa-
beigt apzaļumošanas darbus. Jūlija 
vidū tiks uzstādītas pieturvietas, 
vēl atlikušās barjeras, ceļa zīmes, 
kā arī uzklāts ielu horizontālais 
marķējums.

Sēdes jūlijā
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                         7. jūlijā 10.00
 
Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         9. jūlijā  10.00 

Finanšu komitejas sēde 
       16. jūlijā  10.00

Domes sēde  24 jūlijā  10.00

Domes 26. jūnija sēdē
Evita Aploka, 
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 26. jūni-
ja sēdē piedalījās 13 deputāti un 
tika izskatīti vairāk kā 50 darba 
kārtības jautājumi.

Dome nolēma:
- atsavināt pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – cirsmu īpašumā 
„Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, 
cirsmu īpašumā „Eglaine 3”, Pe-
dedzes pagastā un cirsmu īpašumā 
„Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, 
pārdodot tās izsolē;

- ņemot vērā to, ka pašvaldībai 
piederošais nekustamais īpašums 
Rīgas ielā 3, Alūksnē nav nepie-
ciešams pašvaldības vai tās iestāžu 
funkciju nodrošināšanai, bet ir 
vajadzīgs akciju sabiedrības 
„SIMONE” saimnieciskajai 
darbībai, atsavināt minēto īpašumu, 
kas sastāv no nedzīvojamās ēkas 
(katlu mājas) un palīgēkas (noju-
mes), kā arī atsavināt pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu – 
tehnoloģiskās iekārtas, kas 
atrodas pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Kārklu ielā 5, Alūksnē. 
Abos gadījumos kā atsavināšanas 
veidu noteikt ieguldīšanu 
AS „SIMONE” pamatkapitālā;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Klubs”, 
Mārkalnes pagastā, pārdodot to 
izsolē;

- nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, 
Jaunlaicenes pagastā, kas sastāv no 
„skolotāju istabas”, palīgtelpas un 
½ no koplietošanas telpām, nom-
nieku noskaidrojot mutiskā izsolē. 
Noteikt nomas objektam nosacīto 
nomas maksu mēnesī (bez PVN) 
0,29 EUR par 1 m2;

- izdarīt domes 27. marta 
lēmumā Nr.86 „Par neapbūvētu 
zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas 
lietošanas būves būvniecībai un 
apsaimniekošanai” grozījumus, 
1.punktā aizstājot skaitli un vārdu 
„5 (pieciem)” ar skaitli un vārdu 
„10 (desmit)”, vārdus „īslaicīgas 
lietošanas būves – veikparka” 
aizstājot ar vārdiem „veikparka 
inženierbūves (CC kods 2412), 
turpmāk tekstā – īslaicīgas 
lietošanas būves”, svītrojot 
4.9.punktu un aizstājot 5.punktā 
vārdus un ciparus „realizēta 6 (sešu) 
mēnešu” ar vārdiem „uzsākta 1 
(viena) gada vai pabeigta 2 (divu) 
gadu”;

- lūgt Ministru kabinetu lemt par 
nekustamo īpašumu, Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā 
esošo publisko ūdeņu un zemes zem 
tiem – Alūksnes, Ilgāja, Indzera, 
Sudalezera (Alūksnes novada daļa), 
Vaidavas, Muratu ezera (Latvijas 

daļa) un Pededzes upes 
posma nodošanu bezatlīdzības 
valdījumā Alūksnes novada 
pašvaldībai, kā arī deleģēt tai 
tiesības noteikt kārtību, kādā 
izmantojami visi minēto ūdenstilpju 
dabas resursi un veicama ezeru 
un tiem pieguļošo teritoriju 
infrastruktūras attīstība;

- piešķirt līdzfinansējumu 
sabiedrisko organizāciju nozīmī-
giem projektiem - biedrībai 
„REMIS” projektam „Suņu 
apmācības laukuma aprīkojuma - 
šķēršļu izgatavošana” 430 EUR, 
biedrībai „Nāc pretim” projektam 
„Piemineklis novadnieces, 
dzejnieces Skaidrītes Kaldupes 
piemiņai” 420 EUR, biedrībai 
„Radošie malēnieši” projektam 
„Radošās darbnīcas “Malēnieši 
pasaulē - kopīgais un atšķirīgais”” 
300 EUR, biedrībai „Veclaicenes 
Avotiņš” projektam „Pārgājieni ar 
garšu Veclaicenē 2014” 430 EUR, 
biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai 
un labklājībai” projektam 
„Vasariņas sporta prieki” 
430 EUR, biedrībai „Latviešu-
igauņu kultūras biedrība 
“STĪGA-KEEL”” projektam 
„Igauņu diena Veclaicenē 2014” 
430 EUR, biedrībai „Alūksnes 
novada sieviešu apvienība 
“Katrīna”” projektam 
„6.vasaras skola, sadarbībā ar 
Malienas dāmu klubu “Ābele”, 
“Tā mīl Malienā…”” 430 EUR, 
biedrībai „Latvijas Politiski 
represēto apvienība” projektam 
„Salauztie mūži atmiņās sāp” 
7.daļas 6.filma” 425 EUR, biedrībai 
„Alūksnes Invalīdu biedrība” 
projektam „Saimnieku un 
Saimnieču dienas pasākums” 
425 EUR, Zeltiņu evaņģēliski 
luteriskajai draudzei vides 
pieejamības nodrošināšanas 
projektam 425 EUR, biedrībai 
„Pededzes nākotne” nodibinājuma 
„Borisa un Ināras Teterevu fonds” 
kopienu projektu programmas 
konkursa „Nāc un dari! Tu vari!” 
ietvaros atbalstītajam projektam 
„Pededzes sabiedriskā centra 
labiekārtošana” 255 EUR;

 - pamatojoties uz domes 
30.01.2014. noteikumiem 
Nr.2/2014 „Par atbalstu 
Alūksnes novada pašvaldības 
amatierkolektīviem, komandām, 
individuālajiem dalībniekiem, 
sportistiem par izciliem sasniegu-
miem sportā un kultūrā”, piešķirt 
atbalstu 1000 EUR Alūksnes 
pilsētas Tautas nama deju kopai 
“Jukums” par izciliem sasniegu-
miem kultūrā, iegūstot 2. vietu 
Starptautiskā mūzikas un tautas 
dejas  festivālā - konkursā Serbijā 
“BELGRADE AWARD 2014”;

- izdarīt grozījumu domes 
27.09.2012. lēmumā Nr.308 
,,Par komisijas interešu izglītības 
mērķdotācijas sadalei personālsastā-
va apstiprināšanu”, aizstājot vārdus 

,,Dzintra ZVEJNIECE, nodibinā-
juma ,,Alūksnes un Apes novada 
fonds” valdes priekšsēdētāja” ar 
vārdiem ,,Ilzīte DUĻBINSKA, 
biedrības ,,Alūksnes novada izglītī-
bas centrs” valdes priekšsēdētāja”;

- apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.15/2014 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 
2011.gada 28.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.14/2011 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā””, Nr.16/2014 
„Par grozījumiem Alūksnes no-
vada domes 2014.gada 23.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2014 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2014.gadam””, precizēt 
saistošos noteikumus Nr.13/2014 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām”;

- apstiprināt dalības maksu Sporta, 
kultūras, interešu izglītības un 
mūžizglītības centra „Dailes” orga-
nizētajā apvidus šķēršļu skrējienā 
„Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”: 
3 EUR individuāli par dalībnieku 
un 10 EUR par komandu līdz 4 
dalībniekiem;

- apstiprināt Zeltiņu muzeja 
sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādi no 01.07.2014. (skatīt 
www.aluksne.lv);

- noteikt nomas maksas apmēru 
telpām pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē: 
5,54 EUR (bez PVN) par Lielās 
zāles nomu pasākumu rīkošanai 
stundā un 3,30 EUR (bez PVN), 
par Foajē telpas nomu pasākumu 
rīkošanai stundā;

- izdarīt grozījumu domes 
24.10.2013. lēmumā Nr.498 
„Par Alūksnes Mūzikas skolas 
maksas pakalpojumiem”, izsakot 
Alūksnes Mūzikas skolas sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādi jaunā 
redakcijā (skatīt www.aluksne.lv), 
kas stāsies spēkā no 01.09.2014.;

- noteikt medību tiesību nomas 
maksu pašvaldībai piederošā 
īpašumā un tiesiskajā valdījumā 
esošajās medību platībās 0,20 EUR 
gadā par 1 ha (bez PVN). Medību 
tiesību nomu pašvaldības medību 
platībās var piešķirt: mednieku 
kolektīvam, kura medību iecirknis, 
kas reģistrēts Valsts meža dienes-
ta kontroles teritorijas datu bāzē, 
neatrodas tālāk par 100 metriem 
no pašvaldības medību platības, 
mednieku kolektīvam, kurā 
vairāk kā 50% biedru par savu 
dzīvesvietu deklarējuši Alūksnes 
novada administratīvo teritoriju un 
kuram ir Valsts meža dienesta meža 
kontroles teritorijas datu 
bāzē reģistrēts medību iecirknis 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, mednieku kolektīvam vai 
personai, kam ir Valsts meža die-
nesta meža kontroles teritorijas datu 
bāzē reģistrēts medību iecirknis 

Alūksnes novada 
teritorijā, kā arī Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā deklarētai personai. 
Informāciju par iznomājamajām 
medību platībām 2 nedēļas 
izsludināt www.aluksne.lv, 
Alūksnes novada pašvaldībā 
un pagastu pārvaldēs. Ja uz 
medību platību sludinājuma 
termiņā pieteikušies vairāki preten-
denti, viņu starpā rīkojama izsole. 
Medību tiesību nomas līguma 
termiņš – ne vairāk kā 5 gadi;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansēju-
mu arheoloģiskās izpētes darbiem 
Alūksnes viduslaiku pils teritorijā 
12880 EUR, Alūksnes Jaunās pils 1. 
stāva pārseguma nesošo konstrukci-
ju  pastiprināšanai 24877 EUR;

- piedalīties SIA “Gulbenes - 
Alūksnes bānītis” organizētajā 
reklāmas materiāla veidošanā par 
Alūksni, izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem finansējumu 
3275 EUR reklāmas klipa raidīša-
nas līdzfinansējumam;

- piešķirt finansējumu 2000 EUR 
mobilā žoga un tā aprīkojuma ie-
gādei, 2013 EUR datora komplekta 
ar programmatūru iegādei ainavu 
arhitekta darba nodrošināšanai;

- atbalstīt skeitparka konstrukciju 
elementu izgatavošanu un uzstā-
dīšanu, rezervējot šī gada pamat-
budžetā finansējumu līdz 10000 
EUR, uzdot pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļai apzināt iespējamo 
skeitparka konstrukciju izvietošanas 
vietu, organizēt iepirkuma procedū-
ru un pēc tās rezultāta izziņošanas 
informēt Alūksnes novada domi par 
nepieciešamā finansējuma apmēru;

- izdarīt grozījumu domes 
23.01.2014. noteikumos Nr.1/2014 
“Par Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas mēr-
ķprogrammu 2014.-2017.gadam”, 
izsakot noteikumu 2.punktu jaunā 
redakcijā: “2. Pašvaldības dome 
2014.-2017.gadu periodam 1.punkta 
mērķprogrammai plāno pašvaldības 
līdzekļus 600 000 EUR apmērā ar 
izmaksu katrā no perioda budže-
ta gadiem: 2.1. 2014.gadā  līdz 
165000EUR; 2.2.2015. gadā līdz 
160000EUR; 2.3. 2016.gadā līdz 
160000EUR; 2.4. 2017.gadā līdz 
115000EUR.”;

- izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 3000 EUR 
pagastu teritoriālo vienību infra-
struktūras un vides kvalitātes uz-
labošanas mērķprogrammas 2014. 
gadam finansējuma nodrošināšanai.

Pilnībā ar domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv.
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Pirmais gads aizvadīts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Apritējis gads kopš 
pašvaldībās sāka strādāt 
jaunā sasaukuma deputāti 
un arī Arturam Dukulim Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
amatā 20. jūnijā pagājis pirmais 
gads. Kāds tas bijis, kādas 
atziņas gūtas, kādi būtiskākie 
notikumi un kādi darbi gaidāmi 
nākotnē, sarunā ar A. Dukuli.

- Novada domes priekšsēdētāja 
amatā apritējis pirmais gads. Kā 
to vērtējat?

- Gads ir bijis interesants. Kad 
sākām strādāt, pats svarīgākais 
bija sakārtot siltumapgādi – katlu 
mājas un siltumtrašu rekonstrukcijas 
projekti tika īstenoti pilnā sparā, bet 
to finansējums nebija saņemts. Lai 
to sakārtotu, intensīvi strādājām līdz 
septembrim, nonācām pat līdz Minis-
tru prezidentam, lai „Simone” varētu 
laikā nodot ekspluatācijā objektus 
un sāk ražot siltumu. Domāju, ka tas 
izdevās, jo apkuri pieslēdzām laikus.
 Otrs svarīgs un grūts jautājums bija 
saistīts ar tranzītielu rekonstrukciju. 
Lai gan sākotnēji bija plānots, ka 
darbi jāpabeidz līdz rudenim, tomēr 
dabūjām pagarinājumu un Pils ielu 
nodosim šogad jūlija beigās, bet otru 
tranzīta maršrutu izdevās pabeigt ru-
denī, uz pavasari atliekot vien tādus 
darbus, kas ziemai tuvojoties, vairs 
nebija veicami. Tika atrisināti arī 
jautājumi, kas bija saistīti ar darbu 
kvalitāti un neparedzētiem sarežģī-
jumiem projekta gaitā, kā piemēram, 
vecais lietusūdens kanāls pilsētas 
centrā. Pirms ziemas iestāšanās gan 
nepaguvām noasfaltēt pirmo kārtu 
daļā Pils ielas, taču lielākais vairums 
darbu bija paveikts.
 Noteikti nozīmīgs pašvaldības 
sasniegums ir tas, ka šobrīd Alūksnē 
rit tautas nama jeb brūža ēkas 
rekonstrukcija, ar ko saistām plānus 
ne tikai kultūras jomā, bet arī uzņē-
mējdarbības veicināšanā. Sākotnēji 
paši tam īsti neticējām, tomēr guvām 
iespēju līdz ar brūža ēku šai projektā 
īstenot arī sešu pilsētas centrālo ielu 
rekonstrukciju.
 Var pārmest, ka pirms vēlēšanām 
kritizējām „Matthai” darbu un tranzī-
tielu būvniecības iepirkumus, brūža 
ēkas un tam piegulošo ielu projektā 
veiktie iepirkumi par ielu rekons-
trukciju pierādīja, ka situācija ir uzla-
bojusies, jo, lai gan abos iepirkumos 
piedalījās vairākas kompānijas un 
uzvarēja „Matthai”, ne vienā, ne otrā 
konkursā no pārējiem pretendentiem 
nebija pārsūdzību. Tas pierādīja, ka 

iepirkumu process ir bijis korekts.

 - Kad sākāt vadīt domi, 
pašvaldība īstenoja vērienīgus 
projektus un arī šobrīd brūža ēkas 
un centra ielu rekonstrukcija ir 
apjomīgs darbs. Tik ievērojami 
projekti Alūksnē nav bijuši.

 - Runājot par tautas nama ēkas 
rekonstrukciju, pats galvenais 
uzdevums tagad ir ēku līdz rudenim 
dabūt zem jumta, lai nākošajā gadā 
ap šo laiku to varētu nodot. Eiropas 
piešķirtā finansējuma izlietojumā 
esam iespiesti termiņos, jo bei-
dzas plānošanas periods un dabūt 
pagarinājumu ir problemātiski, kaut 
arī tas būtu objektīvu apstākļu dēļ. 
Tādēļ ir svarīgi šādus lielus objektus 
iesākt laikus arī nākošajā plānošanas 
periodā, bet diemžēl līdz šim brīdim 
mums nav zināmi jaunie Eiropas 
finansējuma saņemšanas nosacījumi. 
Neskatoties uz to, mēs gatavojamies, 
projekti top un deputātu vidū jau 
esam pārrunājuši, kādiem mērķiem 
naudu pamatā virzīsim.
 Par pagājušā gada pašvaldības lielā-
ko sasniegumu uzskatu, un te jāsaka 
paldies arī attiecīgiem pašvaldības 
speciālistiem, ka Alūksne, vismaz 
pēc pašreizējās informācijas, nav 
pazaudējusi tā saukto pierobežas 
naudu. Kad tika likvidēts atbalsts 
pierobežas pašvaldībām un nau-
du novirzīja Latgales plānošanas 
reģionam, arī Alūksni pieskaitīja pie 
tā. Tāpēc šis ir vairāk politisks un, 
perspektīvā skatoties, viens no šī 
darba gada pašvaldības lielākajiem 
sasniegumiem.
 Nozīmīgs ieguvums arī tas, ka 
saņēmām atbalstu četriem izglītības 
iestāžu siltināšanas projektiem, tāpat 
labi nostrādāts pie projektiem ielu 
apgaismojuma rekonstrukcijai. Do-
māju, ka nevar sūdzēties par to, kas 
šī gada laikā ir izdarīts un iesākts, 
bet, protams, vienmēr gribas vairāk.
 Vidzemes plānošanas reģiona 
iepriekšējā sēdē apstiprināja reģiona 
vietējās un valsts nozīmes ceļu 
atjaunošanas programmu, kurā daļēji 
ir iekļauts ceļš uz Liepnu. Tāpat strā-
dājam pie jautājuma par ceļa Zaiceva 
– Bruņiševa asfaltēšanu līdz robežai. 
Šis ceļš nav domāts tranzīta, bet gan 
vieglā transporta, autobusu, tūristu 
plūsmai. Te vēl jāstrādā ar Krievijas 
pusi, lai arī tur tiktu sakārtots ceļš. 
Tad varēsim uz austrumiem sevi vai-
rāk pozicionēt kā tūrisma pilsētu.
 Protams, šī gada laikā ir bijušas arī 
tādas lietas kā, piemēram, jautājums 
par kokogļu ražotnes būvniecību 
Alūksnē, kur jāsaka paldies iedzī-
votājiem par aktivitāti. Cilvēki ir 
sapratuši, ka ir vajadzīgs iedzīvotāju 
atbalsts un, ja visi kopā strādājam, 
tad arī varam sasniegt rezultātus. 
Tāpat arī Liepnas ceļa sakarā iedzī-
votāju aktivitāte nospēlēja nozīmīgu 
lomu. 

 - Šogad pašvaldība izveidoja 
mērķprogrammu, paredzot 
pašvaldības budžetā finansēju-
mu pagastu pārvaldēm attīstības 
projektu īstenošanai. Domājot par 
pagastu attīstību, šis būs ilgtermi-
ņa ieguvums.

 - Jā, man šķiet, ka šis jautājums 
risināsies pozitīvi un pagastos tiks 
sakārtoti objekti, ko paši iedzīvotāji 
vairāk izvēlas. Pārvaldes, kas vēl nav 
izšķīrušās, sev paredzētos līdzekļus 
varēs saņemt, kad vēlmes noformu-
lēs konkrētāk.

 Runājot par pagastiem, beidzot izde-
vās sakārtot pašvaldības centralizēto 
grāmatvedību tā, kā tai vajadzētu 
funkcionēt. Ne tik ātri varbūt izdodas 
atrisināt jautājumus, kas saistīti ar 
konkrētu speciālistu nepieciešamību 
pašvaldības administrācijā. Vienu 
gan gribu uzsvērt, ka neviens netiek 
pieņemts darbā tikai tādēļ, lai aizpil-
dītu amata vietu. Par to liecina kaut 
vai tas, ka ir konkursiem uz amatiem, 
kuri turpinās pat trīs un četrās kārtās, 
lai atrastu atbilstošu speciālistu.
 Pašreiz strādājam arī pie uzlaboju-
miem pašvaldības kapitālsabiedrībās. 
Dažās pārmaiņas jau ir notikušas un 
notiks arī turpmāk, kamēr atradīsim 
optimālo variantu.
 Ir ieceres un tēmas, ko deputāti 
esam savā starpā apsprieduši gan 
saistībā ar attīstības virzieniem, gan 
teritoriālās reformas jautājumiem, 
kas nav skaidri nodefinēti ne valsts, 
ne arī mūsu vietējā mērogā. Tāpat 
pašreiz procesā ir jautājumi, kas sais-
tīti ar dažādu struktūru izmaiņām.

 - Tuvojas nākošā budžeta 
plānošanas laiks, kā izskatās 
nākamais gads Alūksnes novadam, 
ņemot vērā iedzīvotāju skaita 
samazināšanos?

 - Pats galvenais šī sasaukuma laikā 
nākamajā plānošanas periodā ir 
maksimāli izmantot visu, kur varam 
sakārtot savas skolas, bērnudār-
zus, iestādes, infrastruktūru. Ja šīs 
iespējas neizmantosim, šaubos, vai 
plānošanas periodā, kas sekos pēc 
2020. gada, tādas vairs būs. Arī paš-
valdības speciālisti to ļoti labi saprot 
un strādā intensīvi, neskaitot stundas, 
tādēļ liels paldies viņiem par to!
 Ir grūti strādāt, nezinot nākošā plā-
nošanas perioda finansējuma piešķir-
šanas nosacījumus, visi ierosinājumi, 
ko par to esam rakstījuši un iesniegu-
ši, ir vērsti uz to, ka mūsuprāt labāka 
varianta par tā saukto kvotēšanas 
principu nav. Katrai pašvaldībai būtu 
zināms, kāda naudas summa tai tiktu 
iedalīta un tā pati arī izlemtu, kur šos 
līdzekļus ieguldīt. Un, ja atbildīga-
jām ministrijām šis naudas izlieto-
juma mērķis šķistu nepiemērots, tās 
uzklausītu pašvaldību argumentus, 
kaut vai domājot par Alūksnes sporta 
zāli.
 Šai sakarā jāteic, ka mums vien-
mēr ir bijusi ļoti laba sadarbība ar 
Nacionālo Bruņoto spēku Kājnieku 
skolu, pašvaldības un viņu mērķi 
infrastruktūras sakārtošanā saskan. 
Un gan armijai ir vajadzīgas labas 
treniņa vietas, gan arī pašvaldībai 
nepieciešama šī infrastruktūra iedzī-
votāju sporta aktivitātēm.
 Liels paldies visām valsts iestā-
dēm, ar kuru vietējo struktūrvienību 
vadību ik mēnesi tiekamies un 
pārrunājam gan pašvaldības, gan 
iestāžu aktuālos jautājumus. Paldies 
arī nevalstiskajām organizācijām, 
ka tās ir novērtējušas ieguvumu, ko 
dod pašvaldības atbalstītie nelielie 
projekti un sapratušas, ka arī pašiem 
darbs jāpieliek, lai pie šīs naudas 
tiktu. Patīkami, ka šādā veidā organi-
zācijas ir daudz paveikušas.
 Runājot par novadā deklarēto 
iedzīvotāju skaitu, tas pēdējos trīs 
mēnešos ik mēnesi samazinājies 
par apmēram 40 iedzīvotājiem, bet 
tas vairāk saistīts ar demogrāfisko 
situāciju, ne izdeklarēšanos.
 Paldies visiem tiem alūksniešiem, 
kuri ir deklarējušies Alūksnes nova-
dā, bet ikdienā dzīvo citur, par to, ka 
ar sapratni attiecās pret dažādiem vi-

linājumiem no citām pašvaldībām un 
neizdeklarējās no Alūksnes novada, 
jo ienākumu nodoklis nāk uz šejieni, 
lai varētu attīstīt mūsu novadu.
  Kam pievērsīsim uzmanību turp-
māk, ir reāls atbalsts infrastruktūras 
sakārtošanā tiem uzņēmējiem, kas 
jau šeit strādā vai vēlas to darīt. Tā-
dēļ ceram, ka mums būs iespēja kādu 
daļu Eiropas līdzekļu novirzīt šiem 
mērķiem, jo tas ir saistīts ar darba 
vietām mūsu novada iedzīvotājiem.

 - Gada laikā novadu ir 
apmeklējuši dažādi viesi –
Ministru prezidents, Valsts 
prezidents, Somijas vēstniece, 
vairāki ministri, arī viesi no 
sadraudzības pašvaldībām un 
ir bijušas dažādas sarunas 
par novada vajadzībām un 
iespējām.

 - Valsts augstāko amatpersonu 
vizītēs centāmies pamatā runāt par 
problēmām, izteicām savu viedokli, 
kā vēlamies ar attiecīgo ministriju 
vai nozari sadarboties. Mērķtiecīgi 
pie šīm vizītēm strādājām, izvēlējā-
mies vienu, divas aktuālas vajadzī-
bas, par kurām runāt. Ceru, ka tādā 
veidā augstāk stāvošām amatperso-
nām ir radusies lielāka izpratne par 
Alūksni un novadu, piemēram, šādi 
augstākā līmenī ir izskanējis mūsu 
sporta infrastruktūras jautājums. Kad 
pēc tam attiecīgās valsts amatperso-
nas uzstājas valsts līmenī, ir patīkami 
dzirdēt izskanam Alūksnes vārdu ne 
tikai tādā ziņā, cik šeit skaista daba, 
bet kā Alūksne cenšas risināt savas 
problēmas.
 Man patīk risināt reālas saimnie-
ciskas lietas un apzinos, ka līdz ar 
to varbūt esmu mazāk uzmanības 
pievērsis komunikācijai ar katru no 
deputātiem, lai informācija katru 
būtu sasniegusi un, lai komiteju 
un domes sēdes notiktu jau tikai ar 
viedokļu saskaņošanu. Taču ir ļoti 
patīkami, ka visi deputāti nāk ar 
saviem viedokļiem, savu skatījumu 
un kāda atšķirīgo viedokli uzreiz 
nenoraidu, bet mēģinu panākt, lai 
lēmums būtu koleģiāls. Turpmāk 
šiem jautājumiem jāpievērš lielāka 
uzmanība, jo katram ir sava pieredze, 
savs skatījums, varbūt ir reizes, kad 
nostrādā lokālpatriotisms. Esam 
15 pagasti un pilsēta un gadās, ka 
kādas problēmas risinājums vienam 
pagastam nes ieguvumus, bet citam – 
zaudējumus, tādēļ jārēķinās, ka atrast 
optimālu risinājumu ne vienmēr 
izdosies. Tomēr kā paši pratīsim 
paskatīties uz problēmām no novada 
skatījuma, tā arī dzīvosim.

 - Priekšā vēl trīs gadi darba 
šajā sasaukumā. Kā vēlaties 
redzēt Alūksnes novadu 
attīstāmies?

 - Šis gads mums obligāti jāizmanto, 
lai paņemtu to Eiropas naudu, ko vēl 
ir iespējams paņemt. Otra svarīgā 
lieta – būt gataviem nākošā plāno-
šanas periodā maksimāli izmantot 
iespējas, lai turpmākās iestrādnes 
būtu vēl daudz lielākas. Ir svarīgi, 
kā pašvaldība kā vienota komanda 
nostrādāsim. Vienmēr gribas labāk, 
taču zinu, ka darbinieki strādā savu 
iespēju robežās, un varu teikt par to 
paldies. Kā šajos trīs gados sakārto-
sim visu, tā arī var izrādīties mūsu 
dzīvošana turpmākajos plānošanas 
periodos. Katrā ziņā darba vēl ir ļoti 
daudz visās sfērās.

Sāk grants
seguma ielu
atjaunošanu

Evita Aploka, 
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Saskaņā ar pērn domes 
pieņemto lēmumu, šovasar 
Alūksnē turpināsies pilsētas 
grantēto ielu seguma 
atjaunošana, izmantojot 
frēzēto asfaltu.

 Šo darbu veikšanai 
pašvaldības aģentūra „Spodra” 
rīkoja iepirkuma procedūru ar 
četrām daļām – ūdensvada un 
kanalizācijas aku vāku nomaiņai, 
ielas apgaismojuma infra-
struktūras remontdarbiem, ielu 
sagatavošanas remontdarbiem 
pirms virsmas apstrādes un virs-
mas apstrādei. Apgaismojuma 
remontdarbus Alsviķu, Liepu un 
Ezera ielās saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veiks SIA 
„MARITEC”, aku vāku maiņu 
un ielu sagatavošanu pirms virs-
mas apstrādes – SIA „SORMA”, 
bet virsmas apstrādi – akciju 
sabiedrība „KAGU TEED” no 
Igaunijas, kas arī pērn pilsētā 
šādā veidā atjaunoja vairākas 
grants seguma ielas.
 Pašvaldības aģentūras 
„Spodra” direktors Guntis 
Kozilāns norāda, ka kopumā 
darbi pakāpeniski tiks veikti 
12 ielās, kuras sadalītas četrās 
grupās – Alsviķu, Lauku 
un Liepu, Cēsu un Kalna, 
Ezera, Meža un Zemgales, 
kā arī Avotu, Lazdu, Tilta 
un Viestura. Pirmie darbi – aku 
vāku maiņa un apgaismojuma 
infrastruktūras remonts jau 
uzsākti. Tālāk secīgi turpināsies 
pārējie virsmas pirmapstrādes 
darbi un vēlāk arī virsmas 
apstrāde ar frēzēto asfaltu. 
Darbus paveikt plānots šovasar, 
taču tas atkarīgs no laika 
apstākļiem, ar ko šovasar 
daba nelutina.
 Darbu veikšanas laikā, īpaši, 
kad notiks virsmas apstrāde 
ar frēzēto asfaltu, autotransporta 
kustība šajās ielās būs ierobežo-
ta, tādēļ iedzīvotājus, kas dzīvo 
minētajās ielās, aicinām būt 
iecietīgiem un saprotošiem 
un ievērot ceļa zīmju noteiktās 
prasības.
 Ielās, kurām 
AS „KAGU TEED” 
virsmas apstrādi ar 
frēzēto asfaltu veica jau 
pērn, šogad uzņēmums 
plāno izlabot ziemas laikā 
radušos bojājumus.
 Bez tam, pašvaldības aģentūra 
„Spodra” šovasar jau ir atjau-
nojusi bruģa klājumu uz Lielā 
Ezera ielas 
pie krustojuma ar Tirgotāju 
ielu, tiks atjaunota autobusu 
pieturvieta Miera ielā pie 
Mazajiem kapiem un šobrīd 
izsludināts iepirkums arī 
Latgales ielas ietves 
labiekārtojuma izbūvei.

Arturs Dukulis



Izglītojas 
audžuģimenes

Inga Ozoliņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 3. jūnijā 19 Alūksnes 
novada audžuvecāki devās 
uz Smiltenes novada bērnu 
un ģimenes centru, lai 
piedalītos Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas 
organizētajā seminārā 
audžuģimenēm „Adopcija: 
soli pa solim un bērna 
intereses tajā”, ko vadīja 
inspekcijas Bāriņtiesu un 
audžuģimeņu departamenta 
direktore Valentīna Gluščenko.

 Audžuģimenē bērnus ievieto uz 
laiku līdz bērnam, tiek iecelts 
aizbildnis vai bērnu var atgriezt 
bioloģisko vecāku aprūpē, vai, ja 
bērns ir juridiski brīvs, viņš tiek 
adoptēts. Bērns kļūst juridiski 
brīvs, ja vecākiem aizgādības 
tiesības atņemtas ar tiesas 
spriedumu. Audžuģimenēm ir 
šis svarīgais uzdevums runāt ar 
ievietotajiem bērniem par 
aizbildnības un adopcijas 
jautājumiem, sagatavot bērnus 
pirmajai tikšanās reizei ar 
potenciālajiem aizbildņiem vai 
adoptētājiem, tādēļ arī ļoti svarīgi 
sniegt metodisko atbalstu 
audžuģimenēm šajā nopietnajā 
jautājumā. 
 Semināra otrajā daļā dalībnie-
kiem bija iespēja noskatīties Krie-
vijā uzņemto kinofilmu  „Блеф 
или с Новым годом” („Blefs jeb 
Laimīgu Jauno gadu!”) par dzīvi 
bērnu namos. Lai gan daudziem 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem ir iespēja augt ģimeniskā 
vidē, tomēr joprojām ļoti daudzi 
mazuļi savu dzīvi uzsāk institū-
cijās. Lai cik labi apstākļi arī ne-
būtu bērnu namā, tā nav ģimene 
un bērnam trūkst paša galvenā – 
tuvāko cilvēku mīlestības. Filma 
sniedza ieskatu bērnu ikdienā vie-
nā no labākajiem bērnu namiem 
Krievijā un lika aizdomāties par 
faktoriem, kas ietekmē bērnu 
attīstību ārpusģimenes aprūpes 
iestādē un kādu iespaidu tie atstāj 
uz bērnu turpmāko dzīvi.
 Paldies Alsviķu pagasta 
pārvaldei par atbalstu 
transporta nodrošināšanā, 
lai audžuģimenes varētu 
organizēti nokļūt uz semināru.
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Alūksne un Sundbiberga atjaunos sadarbību
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jūnijā īsā vizītē Alūksnē 
ieradās pārstāvji no sadraudzības 
pilsētas - Sundbibergas 
pašvaldības (Zviedrija).

 Delegācijas sastāvā bija 
Sundbibergas lēmējvaras 
pārstāvis Stefans Bergstrēms 
un Šarifs Pakzads un Meta Senera 
no izpildvaras. Vizītes mērķis bija 
pārrunāt, kā abas pašvaldības varētu 
sadarboties izglītības jomā 
skolēnu apmaiņā un Eiropas 
projektu īstenošanā.
 Vizītes laikā viesi tikās ar 
pašvaldības vadību – domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli, 
vietniekiem Dzintaru Adleru un 
Aivaru Fominu, izpilddirektori 
Janīnu Čugunovu. Viesi tika 
iepazīstināti ar prezentāciju par 
Alūksnes novadu. Sundbibergas 
pārstāvji īpaši interesējās par mūsu 
pašvaldības pieredzi Eiropas 
Savienības finansēto projektu 

īstenošanā, bija patīkami 
pārsteigti par ievērojamo 
finansējuma apjomu, kas šādā 
veidā piesaistīts novadam. Viesi 
izteica vēlmi sīkāk iepazīt Alūksnes 
pieredzi ES projektu pieteikumu 
sagatavošanā un projektu 
īstenošanā.
 Vēlāk Sundbibergas pašvaldības 
pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt 

Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centru, kur tā vadītāja Eva 
Aizupe informēja par iestādes 
darbu, tās līdzšinējo pieredzi 
sadarbības projektu īstenošanā, 
tai skaitā ar Sundbibergu, kā arī 
iespējām sadarboties turpmāk.
 Vizītes laikā zviedri tikās arī 
ar Alūksnes novada Izglītības 
pārvaldes vadītāju Guntu Kupču, 

Alūksnes Mūzikas skolas direktori 
Guntu Bošu, Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
direktori Līgu Tomsoni, lai runātu 
par minēto izglītības iestāžu un arī 
Alūksnes Mākslas skolas iespējamo 
sadarbību ar Sundbibergu.
 Viesiem vizītes laikā bija iespēja 
apskatīt Livonijas ordeņa pilsdrupas 
Pilssalā, iepazīt skaistākās Alūksnes 
vietas un aplūkot pilsētu no ezera 
puses.
 Bez jau minētām sadarbības jomām 
izglītībā un ES projektu īstenošanā 
abu pašvaldību pārstāvji vizītes 
laikā runāja par iespējām sadarbo-
ties tūrisma veicināšanā, teritoriju 
apsaimniekošanā, ūdens kvalitātes 
pētījumu un vēsturisko saikņu 
izpētes jomās.
 Sundbibergā, kas ir viena no Stok-
holmas priekšpilsētām, šobrīd ir 43 
tūkstoši iedzīvotāju un tā esot viena 
no straujāk augošajām pašvaldībām. 
Š. Pakzads, kurš Alūksnē viesojās 
jau pirms pieciem gadiem, atzina, 
ka ierodoties mūsu pilsētā tagad, arī 
šeit redzama strauja attīstība.
 Abu pašvaldību sarunas par sav-
starpējo sadarbību turpināsies.

Alūksnes un Sundbibergas pašvaldību kolēģi Tempļakalnā
Evitas Aplokas foto

Diskutē par velobraucējiem Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldībā 
6. jūnijā novada teritorijas 
plānojuma 2015. – 2027. gadam 
izstrādes ietvaros notika diskusija 
par veloceliņu tīkla un velobrauk-
šanas attīstības iespējām Alūksnē, 
kurā piedalīties bija uzaicināti 
biedrības „Latvijas Riteņbraucē-
ju apvienība” valdes priekšsēdē-
tājs Viesturs Silenieks, biedrības 
pārstāvis Toms Kokins, kā arī 
velokurjeri Emīlija Mikalauska 
un Oļegs Stoļarovs. Diskusijā 
piedalījās pašvaldības pārstāvji, 
kā arī vairāki alūksnieši.

 Diskusijas mērķis bija 
analizēt, kādas ir pašreizējās 
iespējas velobraucējiem 
pārvietoties pa Alūksnes teritoriju, 
vai un kā tās nepieciešams 
uzlabot nākotnē. Biedrības 
pārstāvji uzsvēra, ka velosipēds ir 
transportlīdzeklis, ko izmanto cauru 
gadu nevis sezonāli, tādēļ ceļu 
projektēšanas un būves 
procesā jāatceras arī par 
šiem satiksmes plūsmas 
dalībniekiem.
 V. Silenieks sacīja, ka 
pilsētās braukšanas ātrums būtu 
jāsamazina no 50 km/h uz 
30 km/h, kas būtu drošāk 
gājējiem un arī velosipēdistiem, 
līdz ar to būtu vairāk riteņbraucēju 
un tie izvēlētos labprātāk 

pārvietoties pa ielu nevis gājējiem 
paredzēto ietvi.
  T. Kokins norādīja, ka arvien 
saglabājusies pieeja plānot visu 
pakārtoti autovadītājiem, taču 
automašīnas neizmanto visu ielas 
braucamās daļas platību, līdz ar to 
tajā ir iespējams iekārtot vietu arī 
velosipēdistiem. Viņš uzsvēra, ka 
pietiek ar horizontālo ielas 
marķējumu, lai pārorganizētu 
satiksmi un uz ielas radītu vietu 
arī velobraucējiem.
  Jautāts par to, cik piemērota 
riteņbraucējam ir Alūksne, 
V. Silenieks apliecināja, ka svarīgi 
būtu neradīt vietu velobraukšanai 
pa ietvēm.
 Viens no velobraukšanas 
entuziastiem alūksnietis Roberts 

Zvejnieks izteica viedokli, 
ka Pils ielā, kas ir tranzītiela, 
satiksmes intensitātes un drošības 
dēļ vieta velosipēdistiem būtu 
jāparedz uz ietvēm, veidojot 
apvienotos celiņus gājējiem un 
riteņbraucējiem. Pozitīvi viņš 
novērtēja arī ierosinājumu 
samazināt automašīnu braukšanas 
ātrumu, tādējādi radot drošākus 
apstākļus velosipēdistiem.
  Viedoklim, ka velobraucēji 
varētu pārvietoties pa ietvēm, 
nepiekrita gan pieredzējušie 
velokurjeri E. Mikalauska un 
O. Stoļarovs, gan arī V. Silenieks 
un T. Kokins. E. Mikalauska 
sacīja, ka tad, ja velosipēdistiem 
paredzētā infrastruktūra tiek 
iezīmēta uz ielas braucamās daļas, 

tas disciplinē arī autovadītājus. 
Arī V. Silenieks atzina, ka 
uz ietves primārajam jābūt gājējam, 
bet velosipēds ir transportlīdzeklis, 
tātad tā vieta ir uz ielas.
  V. Silenieks sacīja, ka ņemot 
vērā satiksmes intensitāti, 
Alūksnē nav nepieciešams būvēt 
atsevišķu veloinfrastruktūru, 
bet ar ielu horizontālo marķējumu 
un citiem vienkāršiem līdzekļiem 
radīt uz ielas vietu, kur pārvietoties 
velobraucējiem.
 Pēc diskusijas pašvaldība 
aicināja biedrību „Latvijas 
Riteņbraucēju apvienība” sniegt 
savus konkrētus priekšlikumus 
par to, kā Alūksnē varētu 
veidot infrastruktūru 
riteņbraucējiem.

Alūksnes pilsētas svētki 2014 
„Atspulgi iedzirkstī Alūksnē”
PIEKTDIENA, 1.augusts 
Pilssalas estrādē
22:00 Svētku atklāšana
22:30 Interaktīvs koncertuzvedums 
„Gadalaiki” caur četriem gadalai-
kiem ar maģiskiem specefektiem un 
trīsdimensiju sajūtām
00:30 Balle kopā ar grupu „Roja” 
līdz 03:30
24:00 Diskotēkā DJ Roberts Le-
jasmeijers (pie p/a „ALJA”)
Ieeja: 5,- EUR, pensionāriem, 
skolēniem 3,- EUR, no plkst. 24:00 
3,- EUR.
Biļetes iepriekšpārdošanā Alūksnes 
pilsētas Tautas nama kasē Dārza 
ielā 11 

SESTDIENA, 2.augusts
Alūksnes muižas parka svētki 
Pie Jaunās pils
09:00 Labumu Andele
10:00 Latvijā vienīgās mobilās 
taktiskās mūzikas palaišanas 
platformas Orķestropēda jeb 
Braucošo klavieru rīta koncerts 
10:40 Alūksnes pilsētas Tautas 

nama  deju kopas „Jukums”  deju 
programma „Malēnieši smalki 
ļaudis” 
11:00  Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestra koncerts un defilē  
programma
11:30 Alūksnes Ģimeņu gājiens 
„Bērni vecāku atspulgs” (no Dārza 
ielas 11) un Braucošo klavieru 
muzicēšana
12:00 2014.gadā dzimušo alūksnie-
šu sumināšana
14:00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jauniešu vokāli instru-
mentālā ansambļa koncerts
15:00 Nikolaja Puzikova koncerts 
un Alūksnes novada pašvaldības 
konkursa „Sakop, rādi, lepojies” 
dalībnieku un laureātu apbalvošana
22:00 Balle kopā ar grupu „Mazā 
Parīze” un Elizabeti Pīrāgs
23:00 Roberto Meloni koncerts
24:00 Svētku salūts
Stāvlaukumā Ojāra Vācieša ielā 
13:00   Sporta kluba „Spēka 
Pasaule” aktivitātes

Lielā Ezera ielas skvērā
13:30  Mākslinieku simpozija darbu 
atklāšanas pasākums
Muižas parkā
12:40 - 15:00 Aizraujošas aktivi-
tātes bērniem un pieaugušajiem, 
radošās darbnīcas, lidojošās fotog-
rāfijas, dzīvās gleznas, mīmi, parka 
muzikanti, kroketa spēle,  loka 
šaušana u.c.
13:00 Dāvja Mazurenko un Eli-
zabetes Skrastiņas koncerts (pie 
peldvietas „Vējiņš”)
Alūksnes muzejā 
Leļļu Mākslas muzeja ceļojošā 
izstāde „Kofermājiņu ceļojums” 
Izstāde „Bērnības laiks” (Ledus 
pagrabā)
Izstāde „Pagriez skaļāk” (Apaļajā 
tornītī)
Filmu seansi (bijušajā kinoteātra 
„Liesma” zālē): 
11:00 – 12:00 „Alūksnes Jaunās 
pils komplekss agrāk un tagad”
12:00 – 12:50 Gunāra Ozoliņa 
filma „Viena vasara”
12:55 – 14:00 Latvijas Kino foto 

fono dokumentu arhīvā 
(LKFFDA) esošie materiāli 
(11 sižeti) par Alūksni
14:00 – 15:10 Vēsmas Kokles-
Līviņas filma „Pilnmēness naktī”
Visas svētku dienas Jaunās pils 
1.stāvā būs atvērta Tautas lietišķās 
mākslas studija „Kalme”
Pilssalas estrādē
20:00 „Muzikālais teātris 7” 
brīvdabas izrāžu desmitās jubilejas 
vasaras sezona brīvdabas izrāde  
„Vella kalpi”
Ieeja: 6,-, 8,-, 10,- EUR.
Biļetes iepriekšpārdošanā 
Biļešu Paradīzes un Alūksnes 
pilsētas Tautas nama kasē 
Dārza ielā 11 

SVĒTDIENA, 3.augusts
Kapsētas pussalā
11:00 Kapusvētki Lielajos kapos, 
ekumēniskais aizlūgums
12:00 Kapusvētki Mazajos kapos
Tempļakalnā
13:00 Normunda Rutuļa un Slavenā 
Rīgas orķestra koncerts
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Informācija 
lauksaimniekiem
 * SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 
Alūksnes nodaļa 1. jūlijā uzsāk 
pasākuma „Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai” ieviešanu Alūksnes 
un Apes novadu jauniešiem.
 Pasākuma mērķis – lauku 
jauniešu intereses aktivizēšana, 
kompetenču attīstība un 
iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā 
un sabiedriskajā dzīvē.
 Pasākuma dalībnieki ir jaunieši 
vecumā no 18 – 30 gadiem, 
kuri vēlas mācīties un uzsākt 
vai attīstīt savu uzņēmējdarbību 
laukos, kā arī darboties lauku 
attīstībā vai lauku sabiedriskās 
dzīves pilnveidošanā, īstenojot 
savas idejas. Jauniešiem dalība 
Pasākumā ir bezmaksas.
 Pasākums ietver: informatīvo 
dienu; mācības; individuālo 
sadarbību; biznesa/ projekta 
plānu konkursu „Laukiem būt!”. 
Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti 
ar diplomiem un naudas balvām.
 * Līdz 15.jūlijam turpinās 
pieteikšanās uz pārejas posma 
valsts atbalstu par aitu mātēm.
 * Līdz 31. jūlijam biškopjiem 
un mazo dzīvnieku un putnu 
īpašniekiem jānodod ziņas 
Lauksaimniecības datu centram 
par stāvokli ganāmpulkā uz šā 
gada 1. jūliju.

 

Mālupē aicina 
dāvāt puķu dēstus 
 Mālupes pagasta pārvalde aicina 
mālupiešus un arī citus atsaucīgus 
Alūksnes novada ļaudis dāvāt 
viengadīgu vai daudzgadīgu puķu 
stādus, kas palikuši pāri no pašu 
dobēm, lai tie varētu rotāt dobes 
Mālupes pagasta centrā.
 Pagasta pārvalde pateicas visiem, 
kas būs atsaucīgi un dāvinās 
dēstus. Īpaši gaidīti būs ziedi 
dzeltenos un oranžos toņos, taču 
noderīgi būs arī citi.
 Ja jūsmājās ir  palikuši pāri kādi 
puķu dēsti un projām mest tos 
negribas, aicinām tos nogādāt 
Mālupes pagasta pārvaldei.

Jaunannas 
pastaigu takā 
atjaunoti vides 
elementi
Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Iedzīvotājus aicinām 
apmeklēt atjaunoto pastaigu 
taku „Bebru valstībā”, kas 
sākas no Jaunannas Zaķusalas 
un gar Pededzes krastu ved uz 
Jaunannas Medību pili.

 Katru gadu Lielajā pavasara 
talkā, pateicoties iedzīvotāju 
atsaucībai, taka tiek sakopta, 
taču takā esošie vides elementi 
bija savu laiku nokalpojuši, un 
tāpēc šogad tie tika atjaunoti, kā 
arī taka tika papildināta arī ar vēl 
jauniem vides objektiem. Takas 
atjaunošanas darbus veica pagasta 
iedzīvotāja Daiga Gritāne, kuras 
radošā darba rezultāti tagad priecē 
ikvienu takas apmeklētāju. 

Alsviķos pārvalde uzsākusi cīņu ar latvāņiem
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja

 Alsviķu pagasta pārvalde 
jūnijā uzsākusi pašvaldības 
valdījumā esošo ar latvāņiem 
invadēto zemes gabalu 
nopļaušanu, izmantojot 
saimnieciskās darbības 
veicēja A. Ludviga pļaušanas 
pakalpojumus.

 Vietās, kur nevar nodrošināt pļau-
šanu ar tehniku, pagasta pārvaldes 
darbinieki un pagaidu algotajos 
darbos iesaistītie pagasta iedzīvotāji 
latvāņus pļauj ar rokas izkapti vai 
norok ar lāpstām. Pagasta pārvalde 
latvāņu ierobežošanas darbos iesais-
tītos darbiniekus noinstruējusi par 
drošības pasākumu ievērošanu un 
nepieciešamības gadījumiem nodro-
šinājusi ar individuālās aizsardzības 
līdzekļiem – cimdiem, aizsargkom-
binezoniem, brillēm.

 Pirmo reizi invadētās platības paš-
valdības zemēs plānots nopļaut līdz 
jūnija beigām. Pagasta pārvaldes 
piemēram seko arī daži Alsviķu pa-
gasta administratīvajā teritorijā eso-
šo zemju īpašnieki, bet tas ir niecīgs 
daudzums no visiem 46, kuru zemes 
teritorijas ir invadētas ar latvāņiem. 
Pārvalde pašlaik nepielieto latvāņu 
ierobežošanu ar ķīmiskām vielām 
herbicīdiem. Aicinām visus zemju 
īpašniekus, kuru teritorijas savairo-
jušies latvāņi, veikt šo augu izplatī-

bas ierobežošanas pasākumus.
 Alsviķu pagasta pārvalde arī izska-
tījusi, iepazinusies un saskaņojusi 
Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema un Strautiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstības tehnis-
kos projektus. Saskaņojot projektu, 
tika ņemts vērā arī tas, ka projektē-
tājs pārvaldei piestādīja to pagasta 
iedzīvotāju saskaņojumus, kuru 
īpašumus skars ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas darbi.

Ilzenē diskutē par attīstības līdzekļiem
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja

 Ilzenes pagastā 22. maijā 
pēc iedzīvotāju ierosinājuma 
otro reizi notika tikšanās ar 
ilzeniešiem, lai apspriestu plānotā 
pašvaldības līdzekļu Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammā 2014. - 
2017. gadā finansējuma 
izlietošanu attīstības projektu 
realizēšanai Ilzenes pagasta 
teritorijā.

 Sanāksmē pagasta pārvalde 
prezentēja sagatavotos aprēķinus 
par 17. aprīļa tikšanās reizē 
iedzīvotāju izvirzītajiem 
priekšlikumiem. Tika uzklausīti 
iedzīvotāju viedokļi. Ņemot vērā 

abās sanāksmēs vairākuma 
iedzīvotāju izteikto viedokli, 
pagasta pārvalde šogad no 
plānotajiem attīstības projektu rea-
lizēšanas līdzekļiem Ilzenes pagasta 
teritorijai kopsummā 10 000 EUR 
izlietos „Sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centra 
„Dailes” sarīkojumu zāles krēslu 
iegādei, centra „Dailes” 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
un labiekārtošanai un projektdo-
kumentācijas  izstrādei. Savu-
kārt atlikušos attīstības projektu 
realizēšanas līdzekļus iedzīvotāji 
ierosināja novirzīt vecās katlu 
mājas rekonstrukcijai pārveidojot 
to par garāžu - remonttelpu pagasta 
skolēnu pārvadājumu autobusam, 
automašīnai, zāles pļaušanas tehni-
kai vai pašvaldības ceļa Jaunzemi 
- Zvirgzdiņi 350 metru gara posma 
asfaltēšanai. Pagasta pārvalde veiks 
vēl precīzāku izmaksu aprēķinu, 
lai izlemtu, kuru no plānotajiem 

piedāvājumiem virzīt kā prioritāru, 
gatavos projektdokumentāciju un 
2015. gadā pieteiksies uz atlikuša-
jiem līdzekļiem 30 000 EUR.
 Lai veicinātu pasākumu dažādību, 
pakalpojumu kvalitātes paaugsti-
nāšanu, iedzīvotāju apmierinātību 
Ilzenes pagastā, pārvaldes vadītāja 
lūdza iedzīvotājus līdz 31. augustam 
iesniegt pagasta pārvaldē priekšli-
kumus un ierosinājumus.
 Ilzenē 27. maijā notika pagasta 
pārvaldes organizēta tikšanās ar 
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-
niekiem, lai apkopotu viedokļus par 
māju apsaimniekošanas un pārvaldī-
šanas iespējām. Tikšanās dalīb-
nieki piekrita pārvaldes vadītājas 
viedoklim, ka daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekus, pagasta iedzī-
votājus un pašvaldības speciālistus 
ne vienmēr apmierina daudzdzīvok-
ļu māju teritorijas izskats.
 Pagasta pārvaldes vadītāja iepazīs-
tināja iedzīvotājus ar iespējamajiem 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas 
modeļiem, kā arī skaidroja kārtību 
kā pašvaldība - dzīvokļu īpašnieks 
iesaistīsies apsaimniekošanas pasā-
kumos. Iedzīvotājus dara bažīgus 
tas, ka ļoti daudzu dzīvokļu īpaš-
nieki nedzīvo uz vietas un tas, ka 
daudziem dzīvokļu īpašniekiem ir 
zema maksātspēja un tāpēc līdz šim 
māju apsaimniekošanā un pārval-
dīšanā veidojas sarežģīta situācija. 
Bija dzīvokļu īpašnieki, kuri izteica 
viedokli, ka viņiem nav līdzekļu, lai 
piedalītos mājas apsaimniekošanā. 
Visi tikšanās dalībnieki piekrita 
arī tam, ka bez līdzekļiem mājas 
uzturēt nav iespējams. Tikšanās 
noslēgumā dalībnieki vienojās, ka 
katrai mājai tomēr ir jāpilnvaro vai 
jāizvirza pārstāvis sadarbībai ar paš-
valdību un līdzdarbības pasākumu 
organizēšanai, kā arī jāvirzās uz to, 
lai pēc iespējas ātrāk vienotos par 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
modeli.

Ziemeru pamatskola izvērtē mācību gadu
Līga Biete, Ziemeru pamatskolas 
direktore
Elvīra Aizupe, skolotāja, direktora 
vietniece izglītības jomā 
Iluta Sustenberga, skolotāja

 Ziemeru pamatskolā aizvadīto 
mācību gadu no 1. līdz 9. klasei 
beidza 80 skolēni, tai skaitā 6 
speciālās izglītības skolēni un 10 
pirmsskolas bērni. Apliecības par 
pamatizglītību izlaidumā saņēma 
11 absolventi.

 Skola īsteno četras izglītības 
programmas: pirmsskolas izglītības 
programmu, pamatizglītības 
programmu un jau vairāk kā 
12 gadus arī speciālās izglītības 
programmu. Sekojot izmaiņām 
normatīvajos aktos, saņemta jaunā 
licence speciālās pamatizglītības 
programmai izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem.
 Skola aizvadītajā mācību gadā 
saņēma jaunu pamatizglītības 
humanitārā un sociālā virziena 
programmas licenci un pirmo 
gadu sāka to realizēt. Izglītības 
programma paredz angļu valodas 
apguvi no 1. klases un krievu 
valodas apguvi no 4. klases. 
Jaunums mūsu skolā bija angļu 
valodas nodarbības pirmsskolas 
grupā.
 Aizvadītajā mācību gadā  pabeigta 
skolas sporta zāles renovācija, tā 
ieguvusi jaunu un kvalitatīvu grīdas 
segumu, būtiski papildināts sporta 
aprīkojums un inventārs, datorklasē 

mācību procesam iegādāti 10 jauni 
datori. Vasaras brīvdienās norisi-
nāsies skolas sakārtošana jaunajam 
mācību gadam, tiks veikts sanitāro 
mezglu remonts.

Mācību darbs un sasniegumi

 Katras skolas pamatuzdevums ir 
dot skolēnam iespējas iegūt kvali-
tatīvu izglītību, mācoties atbalstošā 
un sakārtotā vidē. Mūsu skolā tādas 
iespējas ir, skolēni zina, ka vērtē-
jums ir atbilstošs viņu ieguldīju-
mam, prasmēm un zināšanām.
 Pirms dažiem gadiem bija diezgan 
daudz skolēnu ar nepietiekamu 
vērtējumu. Sākām skolā veidot 
sistēmu darbā ar skolēniem, kuriem 
ir mācīšanās grūtības. Mācījāmies 
paši, aicinājām talkā novada skolu 
psiholoģiskās palīdzības centra dar-
biniekus un varam sacīt, ka šobrīd 
šie bērni veiksmīgi apgūst mācī-
bas, jo viņiem ir izveidots atbalsta 
pasākumu komplekss, lai skolēni 
atbilstoši savām spējām apgūtu 
mācību vielu.
 2013./2014. mācību gadā mums 
ir ļoti labi sasniegumi gan mācību 
olimpiādēs, gan konkursos. Tas 
liecina par labām iestrādnēm, pama-
tīgu ikdienas darbu un papilddarbu.
 Sasniegumi latviešu valodas 
olimpiādē Alūksnes novadā: Annija 
Bērziņa (3. kl.) 3. vieta - skolotāja 
I. Lazdiņa, Ralfs Voropajevs (4. kl.) 
3. vieta - skolotāja E. Aizupe, 
Gunda Oja (7. kl.) 1. vieta - 
skolotāja I. Sustenberga, 
Madara Sprice 2. vieta (8. kl.), - 

skolotāja I. Sustenberga.
 Sasniegumi konkursos: tautas deju 
skatē 1. - 4. klašu grupā 1. pakāpes 
diploms - skolotāja I. Lazdiņa; 
vokālistu konkursā „Balsis” G. Ojai 
un S. Voropajevai 1. pakāpe - 
skolotāja I. Ārste; skatuves runas 
konkursā - Sanijai Cīrulei Alūksnes 
novadā 1. pakāpe, Vidzemes 
reģionā - 1. pakāpe, viņa piedalījās 
arī Latvijas konkursa laureātu 
godināšanas pasākumos - skolotāja 
E. Aizupe, dabaszinātņu konkursā - 
M. Spricei, I. Misiņai (9. kl.) 
2. vieta - skolotāja S. Mintāle.
 Paldies skolotājiem, kuri strādā 
profesionāli, ar iedvesmu un atdevi: 
Inārai Lazdiņai, Lidijai Sniķerei, 
Sandijai Bērziņai, Ilutai 
Sustenbergai, Selgai Mintālei!

Ārpusstundu aktivitātes

 Skolai ir izveidojušās 
dažādas tradīcijas, bet ikdienā 
tiek meklētas arī jaunas un 
netradicionālas darba formas. 
Šogad izveidojās spēcīga un radoša 
skolēnu dome, ar kuras palīdzību 
tapa rudenī latvju rakstu zīme – 
Auseklītis - pie skolas ieejas. To 
veidojām visi kopā no rudens 
veltēm.
 Lepni bijām skolotāju dienā, jo 
skolēni bija izveidojuši „Zinātnie-
ku skolu” un vadīja pedagogiem 
daudzveidīgas stundas. Lepnums ir 
arī mūsu pagastu ļaudis, tāpēc Lat-
vijas dzimšanas dienas priekšvakarā 
skolēni rakstīja par cilvēkiem, ku-
riem viņu dzīvē bijusi īpaša nozīme, 

ieteica viņus apbalvot. Svētku reizē 
koncerts un īpašā fotografēšanās 
pie Latvijas un skolas karoga. Visi 
kopā cienājāmies ar uzņēmēja un 
deputāta A. Zariņa sarūpētu svētku 
kliņģeri.
 Ja Popielas un netradicionālās mo-
des pasākumā skolēni ir radoši, brī-
vi, aktīvi un skaļi, tad Ziemassvētku 
ideju darbnīcās mācījāmies svinēt 
Ziemassvētkus. Svētku kulminācijā 
skatījāmies Ziemassvētku uzvedu-
mu un kopīgi priecājāmies vecāku 
padomes dāvinātā diskotēkā. 
 Janvārī uzmanību veltījām profe-
sijām. Lai skolā starpbrīžos būtu 
interesanti, organizējām 2 tematis-
kās nedēļas - „Skolas jaunkundzīte” 
un „Stiprinieks”. Mācību gada 
izskaņā notika nedēļu garas aktivi-
tātes „Rādu, ko iemācījos šogad”. 
Tradicionāli pēdējā skolas diena ir 
sporta un tūrisma diena. Visu klašu 
skolēni tika sadalīti jauktās koman-
dās un te atklājās, cik vecāko klašu 
skolēni ir uzmanīgi un iejūtīgi, jo 
centās iemācīt saviem jaunākajiem 
komandas biedriem daudzas dzīves 
gudrības - kā trāpīt bumbu grozā, kā 
precīzāk mest šautriņas, kā visiem 
kopā skriet.
 Paldies visiem Ziemeru pamatsko-
las skolēnu vecākiem, kuri veik-
smīgi un pretimnākoši sadarbojās 
ar skolu, lai skolas bērnu dzīvi pa-
darītu interesantāku! Paldies visiem 
Ziemeru pamatskolas skolotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem, kas 
godprātīgi un apzinīgi veic savu 
ikdienas darbu, lai skolā radītu patī-
kamu un drošu vidi skolēniem!
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Piedāvā darbnīcas 
un apmācības 
jauniešiem 
Ilze Zvejniece,
projekta vadītāja

 Jūnijā un jūlijā Alūksnes 
novada jauniešiem tiek 
piedāvātas vairākas apmācības 
un radošās darbnīcas Alūksnē 
(MJIC „Pa GALMS”), Pededzē, 
Mārkalnē un Jaunannā projekta 
„Tālāk par sevi” ietvaros.

 Jau 18. jūnijā notika video 
veidošanas darbnīca, kurā 
piedalījās jaunieši no Veclaicenes, 
Jaunannas, Pededzes, Mārkalnes 
un citām novada vietām. 
Dalībnieki iepazina un izmēģināja 
dažādas video veidošanas iespējas, 
kā rezultātā tapa četri ļoti dažādi 
video, izmantojot gan Lego kon-
struktorus, gan iemūžinot Alūksnes 
skaistākās vietas un cilvēku gaitas.
 4. jūlijā paredzēta Graffiti darbnīca 
Mārkalnē, ko vadīs Artūrs Treija. 
Līdz jūlija beigām tiks organizēta 
hip-hop dejas darbnīca Pededzē, 
āra dzīves un orientēsanās apvidū 
darbnīca Jaunannā un divu dienu 
apmācības par idejas izstrādi un 
atbalstītāju piesaisti Alūksnē.
 Projekts „Tālāk par sevi” ilgs 
līdz septembra beigām. Šajā 
laikā jauniešiem būs iespēja 
apmeklēt minētās darbnīcas, lai 
attīstītu jaunas prasmes, likt tās 
lietā, organizējot pasākumu savā 
pagastā, bet noslēgumā jaunieši 
dalīsies labās prakses piemēros.
 Projekta mērķis ir veicināt 
Alūksnes novada jauniešu, īpaši 
jauniešu no lauku teritorijām, 
sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
īstenojot daudzveidīgas neformālās 
mācīšanās aktivitātes. 
 Ja Tev ir interese iesaistīties kādā 
no šīm darbnīcām vai apmācībām, 
raksti uz e-pastu jauniesi.abjc@
gmail.com vai atnāc uz MJIC „Pa 
GALMS”, Dārza ielā 8a, Alūksnē! 
Piecos pagastos darbojas koor-
dinatori, kas palīdz ar transporta 
nodrošināšanu - Veclaicenē Maija 
Rozīte (tn.veclaicene@aluksne.lv), 
Jaunannā Elita Jansone (elija33@
inbox.lv), Pededzē Linda Bun-
dzena, Mārkalnē Sanita Silirava 
(sanitinja_a@inbox.lv) un Liepnā 
Samanta Incenberga (samanta.
incenberga@inbox.lv). 
 Projekts tiek īstenots Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2014.
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Projekta partneri tiekas Pavlovskā un Alūksnē
Ivita Gusta,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

 3. jūnijā Pavlovskas 
muzejā - rezervātā (Krievijā) 
tikās Igaunijas – Latvijas - 
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros 2007. – 
2013. gadam atbalstītā projekta 
ELRII-261 „Divas ainavu parku 
pērles Austrumeiropā” partneri. 
Tur notika konference, kas veltīta 
vēsturisko parku restaurācijai un 
uzturēšanai un projekta ietvaros 
restaurējamā objekta – 
Lielās kaskādes atklāšanas 
pasākums.

 Partneru tikšanās laikā un 
konferencē piedalījās ne tikai 
projekta partneri un Pavlovskas 
muzeja - rezervāta darbinieki, bet 
arī citu muzeju un organizāciju 
pārstāvji – arhitekti,  restauratori, 
parku speciālisti, ainavu dizaineri.
 Pavlovskas muzeja – rezervāta 
direktore Vera Dementjeva, atklājot 
konferenci, savā uzrunā uzsvēra, 
ka šī projekta ietvaros izveidojusies 
ļoti veiksmīga sadarbība, un izteica 
cerību, ka projekts, ko viņa vērtē 
pozitīvi, būs turpmākās sadarbī-
bas un jaunu projektu aizsākums. 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fo-

mins (attēlā), uzrunājot konferences 
dalībniekus, apstiprināja, ka 
pozitīvai abpusējai sadarbībai ir 
liela nozīme nākotnē. Viņš uzsvēra, 
ka lai arī šis projekts gan Alūksnes 
muzejā un parkā, gan Pavlovskas 
muzejā - rezervātā ir devis daudz 
ieguvumu, darāmā vēl daudz, un  
norādīja, ka tieši tādēļ ir jāturpina 
savstarpējā sadarbība. Alūksnes mu-
zeja direktore Marita Oldere (attēlā)
informēja klātesošos par darbiem, 
kas šī projekta ietvaros ir un vēl tiks 
īstenoti Alūksnes muzejā un parkā. 
 Visiem klātesošajiem bija iespēja 
uzzināt par Lielās Kaskādes vēsturi 
un tās nozīmi Pavlovskas parka 
ainavā, kā arī par restaurācijas 
darbu norisi. Konferences 
dalībnieki ieguva informāciju par 
tuvējā Jekaterinas parka regulāro 

stādījumu restaurāciju 50 gadu 
laikā, kā arī par kokaugu kopšanu 
un vainagošanu, veidojot dažādas 
formas, un par mehanizētajiem 
darbiem apstādījumos, neaizmirstot 
par zaļo stādījumu aizsardzību. 
Projekta darba un vadības grupa 
pārrunāja projekta ieviešanas 
gaitu, tuvākos projekta kopīgos 
pasākumus un sadarbības iespējas 
nākotnē.
 Savukārt no 16. līdz 18. jūnijam 
Pavlovskas muzeja – rezervāta dele-
gācija viesojās Alūksnē, kur viņiem 
bija iespēja iepazīt Alūksnes 

muzeja, Viktora Ķirpa Ates muzeja 
un Zeltiņu muzeja piedāvājumu, kā 
arī Ērmaņu muižu un bānīti. Vizītes 
noslēgumā tiekoties ar Alūksnes 
muzeja direktori Maritu Olderi, 
domes deputātiem Aivaru Fominu 
un Janu Zilkalni, viesi atzina, ka šai 
laikā pārliecinājušies, cik rūpīgi un 
uzmanīgi Alūksnes muzejs strādā 
savā jomā. Pavlovskas pārstāvji vai-
rākkārt uzsvēra, ka novada muzejos 
īpaši pamanāms bijis, ar cik lielu 
mīlestību pret Latviju un pret savu 
darbu strādā mūsu muzejnieki. Viesi 
atzina, ka no vizītes guvuši daudz 
pozitīvu pārsteigumu un noderīgu 
atziņu sev un izteica pārliecību, ka 
šādi semināri abu valstu muzeju 
darbiniekus tuvina kā kolēģus.
 Projekta vadošais partneris ir 
Alūksnes novada pašvaldība. Tā 
norises laiks ir 18 mēneši un 
kopējais budžets – EUR 625 700. 
Kopējais Alūksnes novada pašval-
dības budžets projekta īstenošanai 
ir 251 111 EUR, programmas 
līdzfinansējums veido 225999,90 
EUR, Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 12555,55 EUR, 
valsts budžeta finansējums - 12 
555,55 EUR.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 
– 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un iz-
devīgo  atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

„10kW radošu citronu” īstenojuši projektu
Elīna Sustenberga

 Ir pagājuši vairāki mēneši, 
kopš Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra neformālā jauniešu grupa 
„10kW radošu citronu” uzsāka 
aktīvu gatavošanos fotoorientē-
šanās sacensībām „Traki svaigs”, 
kas notika 1. jūnijā. 

 Projekta ietvaros jaunieši 
sanāca kopā katru trešdienu, 
lai izplānotu gaidāmās aktivitātes. 
Norisinājās 4 veselības un spēka 
vakari. Plaši apmeklēta bija spēka 
nodarbība ar zumbas un stepa 
elementiem. Pēc šiem aktīvajiem 
treniņiem dalībnieces tika aicinātas 
uz svaigi spiestas sulas glāzi un 
veselīgiem našķiem, tika arī 
apspriesti arī dažādi sporta 
veidi.
 Organizatori piedalījās 3 dienu 
apmācībās, kas palīdzēja saprast, 
kā padarīt komandu vēl spēcīgāku, 
kā izturēt spriedzi, kā paveikt visu 

laikā. 
 Jaunieši bija ieplānojuši reklamēt 
gan sporta nodarbības, gan foto-
orientēšanos tuvējās novada skolās - 
Bejas, Ziemeru un Strautiņu pamat-
skolās. Interesentiem tika pastāstīts 
par pagājušā gada fotoorientēšanās 
pasākumu „Why not?”, bija iespēja 
iesaistīties „veselīgajā viktorīnā” un 
saņemt balviņas ar projekta simbo-
liku. Protams, skolēni tika mudināti 
pieteikties „10kW radošo citronu” 
rīkotajās aktivitātēs.
 Maijā jaunieši rīkoja veselības 
skrējienus, kuru laikā tika rek-
lamēts 1. jūnija pasākums. Bija 
izvēlēti dažādi skrējienu galapunkti, 
piemēram, Pilssalas stadions, lielā 
„Maxima” utml. „10kW radošu cit-
ronu” skrēja gan paši, gan aicināja 
skriet līdzi domubiedrus, skrējienu 
laikā dalot skrejlapiņas, kā arī  skaļi 
reklamēja gaidāmo pasākumu.
 Nedēļu pirms 1. jūnija fotoorientē-
šanās sacensībām notika intensīvi 
sagatavošanās darbi, tika sarūpēti 

gan nepieciešamie materiāli, drukā-
tas fotoattēlu kartes un vēl daudz un 
dažādi darbiņi. Iepriekšējās dienas 
vakarā „citroni” ieradās jaunie-
šu centrā, lai sāktu dekorēšanas 
darbus. Process ilga līdz pulksten 
5 rītā. Tika īstenotas neiedomā-
jamākās un nereālākās idejas, kā 
piemēram, balonu griesti. 
 Tā kā 1. jūnijs ir bērnu aizsardzības 
diena, tad pusdienlaikā tika dots 
starts ģimeņu sacensībām. Kopumā 
piedalījās 26 ģimenes, bija sastopa-
mi arī transportlīdzekļi - kā ratiņi, 
tā velosipēdi. Lietus nežēloja mazos 
ķiparus un viņu ģimenes, tomēr visi 
bija neizmērojami priecīgi, jo saņē-
ma balviņas dažādās nominācijās. 
Vēlāk tika dots starts arī jauniešiem, 
kas pulcēja mazāku komandu skai-
tu, tomēr tas nemazināja sacensības 
garu. Tika sasniegti objekti, kas 
palikuši atmiņā Eiropas brīvprātī-
gajiem jauniešiem šeit ciemojoties.  
Gan pēc ģimeņu, gan jauniešu 
komandu finišiem bija mazs kon-

certs, kas priecēja kā dalībniekus, tā 
atnākušos skatītājus. Vakara izskaņā 
ikviens interesents bija aicināts uz 
neformālu un neierastu ballīti par 
bija parūpējušies „Apple crew”. 
 Lai gan pasākumu un dekorācijas 
nedaudz izbojāja laikapstākļi, to-
mēr, paši jaunieši ir gandarīti. „Šis 
bija pirmais tik liela vēriena pro-
jekts, ko mēs izplānojām. Bija grūti, 
bet arī ļoti interesanti un lietderīgi 
ikvienam no mums. Mēs centāmies 
no visas sirds, lai padarītu alūks-
niešu ikdienu interesantāku,” saka 
„10kW radošu citronu”.
 “Šis projekts tika finansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietoju-
mu.”

Comenius projekta partneru tikšanās Francijā
Gita Selga,
Alūksnes PII „Sprīdītis” skolotāja 

 No 25. līdz 31. maijam Francijā, 
Nicā notika kārtējā ES Mūžizglītī-
bas programmas Comenius apakš-
programmas daudzpusējās partnerī-
bas projekta „Let’s make our world 
more green and clean” („Veidosim 
mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) 
dalībnieku sanāksme, kurā Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādi „Sprī-
dītis” pārstāvēja skolotājas Vita 
Vērdiņa, Gita Selga un projekta 

koordinatore, iestādes padomes 
priekšsēdētāja Kristīne Vimba.
 Nicā projekta sadarbības partneri 
pārstāvēja desmit projekta dalīb-
valstis: Franciju, Grieķiju, Itāliju, 
Spāniju, Latviju, Poliju, Norvēģiju, 
Slovēniju, Turciju un Rumāniju 
divdesmit piecu dalībnieku sastāvā.
 Pirmajā tikšanās dienā, 26. maijā, 
tikām sirsnīgi, svinīgi sagaidīti Vil-
lage de Tourette sākumskolā, kurā 
ir arī pirmsskolas izglītības grupas. 
Visu vecuma grupu bērni skolotāju 
vadībā sniedza koncertu - dziedāja 

Francijas himnu, dejoja tautas dejas, 
dziedāja tautas dziesmas un mācīja 
dažādas muzikālas rotaļas. Pēc 
koncerta katras projekta dalībvalsts 
pārstāvji demonstrēja savu un kopā 
ar bērniem apguva citas valsts 
populārāko tautas deju vai rotaļu. 
Ceram, ka tagad Eiropā bērni dejos 
arī mūsu „Plaukstiņpolku” un „Tū-
daliņ, tāgadiņ”.
 Pēc sirsnīgās iepazīšanās projekta 
dalībnieki prezentācijās informēja 
par savu veikumu aprīlī un maijā, 
apmainījās ar bērnu gatavotajiem 

darbiem, dalījās pieredzē. Apkopo-
jot iepriekš paveikto, tika izvirzīti 
jauni uzdevumi noslēguma tikšanās 
sanāksmei, kura notiks jūnija beigās 
Polijā. Tika veidotas ievirzes dalībai 
nākamajos Eiropas Savienības 
izglītības projektos, notika apmaiņa 
ar kontaktiem, idejām, pieredzi.
 Nākamajā dienā, 27. maijā, 
darbojāmies nacionālās virtuves 
meistarklasē. Pārliecinājāmies, ka 
gatavošanai un baudīšanai ir svarīga 
vieta franču kultūrā un dzīvesvei-
dā. Šajā dienā tikāmies ar Village 

de Tourette mēru, administrācijas 
pārstāvjiem.
 Pateicoties projekta Francijas ko-
ordinatorei Elizabetes Gustovicai, 
kura bija saplānojusi daudzveidīgu, 
interesantu programmu, turpmāka-
jās dienās mēs guvām visaptverošu 
priekšstatu par šo valsti.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas 
Savienības Mūžizglītības program-

mas ietvaros. Par publikācijas saturu 
ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un 

tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai 
Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā 

veidā par to atbildīgas.
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Jaunlaicenes muižas muzeja ēka kļūs 
skaistāka un pamanāmāka
Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja

 Pagājušā gada nogalē 
saņēmām priecīgu ziņu par to, 
ka atbalstīts ELFLA atklātā 
projektu iesniegumu konkursā 
Latvijas lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
pasākuma „Lauku mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana” 
aktivitātē „Muzeju darbības 
attīstība, ēku būvniecība un 
renovācija vai piemērošana 
muzeju funkciju veikšanai” 
iesniegtais projekts „Jaunlaicenes 
muižas muzeja rietumu spārna 

un fasādes renovācija”.  
 SIA „Karvas projekts” ir 
izstrādājis tehnisko projektu un 
maija sākumā SIA „Ozolmājas” 
uzsāka ēkas renovācijas darbus.
 Projekta ietvaros rietumu 
spārnā tiks renovētas telpas un 
no jauna izveidots neliels foajē,  
prāva izstāžu telpa, būs divi 
izolatori un rekvizītu noliktava, 
kā arī izbūvēts sanitārais mezgls. 
Tāpat tiks ierīkota ventilācija, 
elektroinstalācija, drošības un 
ugunsdzēsības signalizācijas, fasāde 
iegūs jaunu krāsojumu. 
Lai lietus ūdeņi mazāk piekļūtu 
ēkas pamatiem, tiks noņemts asfalts 
ēkas dienvidu pusē un ierīkoti 

lietus ūdeņu novadi prom no ēkas 
pamatiem, remontētas arī dienvidu 
kāpnes. Darbus plānots paveikt līdz 
septembrim.
 Realizējot projektu muzejā uzla-
bosies: krājuma drošība un ēkas 
mikroklimats, jo pēc projekta rea-
lizācijas visa muzeja ēka tiks pie-
slēgta ugunsdzēsības un apsardzes 
sistēmai, rietumu spārnā ierīkos 
ventilācijas sistēmu, būs divi izola-
tori jauniegūtajiem priekšmetiem, 
nokrišņu ūdeņus aizvadīs projām 
no ēkas pamatiem. Tas ļaus uzlabot 
arī muzeja piedāvājumu, jo jaunajai 
pamatekspozīcijai būs skaista telpa, 
foajē ierīkojot transformējamu sie-
nu, varēs organizēt lekcijas un citus 

pasākumus. Uzlabosies apmeklētāju 
ērtības un drošība, jo būs kur no-
vietot virsdrēbes, sanitārais mezgls, 
drošas dienvidu kāpnes un suvenīru 
tirgošanas vieta. Noteikti nozīmīgs 
šis projekts būs, domājot par ēkas 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, 
un, tā kā tā kļūs vizuāli pievilcīgā-
ka, sagaidām arī apmeklētāju skaita 
palielināšanos.
 Projekta kopējās izmaksas 
plānotas 41144,30 EUR, tajā skaitā 
ELFLA finansējums 30461,39 EUR. Ēkas fasāde tiek gatavota 

krāsošanai

Poligonā „Kaudzītes” 
pabeidz būvniecības darbus
Aldis Amantovs,
SIA “AP Kaudzītes” valdes loceklis

 Poligonā „Kaudzītes” 
notikusi pēdējā Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā projekta 
„Atkritumu apglabāšanas 
poligona „Kaudzītes” infra-
struktūras attīstība” būvniecības 
darbu sanāksme, kurā piedalījās 
būvuzņēmēja SIA „ECOTECH-
NO” pārstāvji, būvuzraudzības 
firmas SIA „GEO CONSUL-
TANTS” pārstāvji un 
SIA „AP Kaudzītes” projekta 
ieviešanas grupa. Līdz ar 
šo sanāksmi tiek pabeigti 
projekta ietvaros veicamie 
būvniecības darbi.

 2011. gada 27. septembrī, 
Kohēzijas fonda ietvaros 
SIA „AP Kaudzītes” kā finansējuma 
saņēmējs un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
kā atbildīgā iestāde noslēdza 
līgumu par minētā projekta 
īstenošanu, paredzot otrās kārtas 
aktivitātes: reversās osmozes 
iekārtu būvniecība un sadzīves 
atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes kompleksa 
būvniecība.
 Projekts „Atkritumu 
apglabāšanas poligona „Kaudzītes” 
infrastruktūras attīstība” ietvaros 
paredzēja veikt reģionālā 
atkritumu apglabāšanas poligona 
infrastruktūras pilnveidošanu, 
kas iekļauj šādas galvenās 
aktivitātes – sadzīves atkritumu 
mehāniskās priekšapstrādes 
kompleksa projektēšana un izbūve 
ar jaudu līdz 15 tūkstošiem tonnu 
gadā, t.sk. tehnoloģisko iekārtu 
piegādes, reversās osmozes 
infiltrāta attīrīšanas iekārtu 
projektēšana un uzstādīšana ar 
minimālo jaudu 4,5 m3/h, t.sk. 
nepieciešamo iekārtu piegādes. 
Papildus šiem darbiem projekta 
ietvaros tika veikta tehniski 
ekonomiskā pamatojuma 
sagatavošana un būvdarbu 
inženiertehniskā uzraudzība.
 Projekta ietvaros izbūvēts 
paredzētais sadzīves atkritumu 

mehāniskās priekšapstrādes 
komplekss ar plānoto jaudu. 
Kompleksa būves darbos pabeigts 
ietilpstošo šķirošanas un apstrādes 
tehnoloģisko iekārtu savietošana 
ar esošo šķirošanas līniju, kā arī 
inženierkomunikāciju izbūve.
 Īstenojot projektu, sasniegti šādi 
vides kvalitātes uzlabojumi - 
paredzēts, ka projekta rezultātā 
izveidotais sadzīves atkritumu 
mehāniskās priekšapstrādes 
komplekss, sākot no 2014. gada, 
ik gadu nodrošinās no kopējā 
projekta teritorijā savāktā 
mājsaimniecības un tiem 
pielīdzināmo atkritumu apjoma 
atdalīšanu un nodošanu pārstrādei 
vidēji 4200 tonnas (~26%), 
izlietotā iepakojuma un citu 
pārstrādei derīgu atkritumu. Kopējā 
projekta teritorijā savāktā māj-
saimniecības un tiem pielīdzināmo 
atkritumu apjoma tiks atdalītas un 
novirzītas kompostēšanai vidēji 
3900 tonnas (~24%) bioloģiski 
noārdāmo atkritumu. Projekta 
rezultātā veiktā reversās osmozes 
infiltrāta attīrīšanas iekārtu 

uzstādīšana nodrošina infiltrāta 
attīrīšanu līdz 22,5 tūkstošiem m3/
gadā, jeb 4,5 m3/h, kas ir atbils-
toša 100% visa savāktā infiltrāta 
attīrīšanai.
 Darbi poligona „Kaudzītes” infra-
struktūras attīstībā pabeigti maija 
beigās, nodošana ekspluatācijā 
paredzēta 2014. gada 1. pusgadā, 
noslēdzot 22 mēnešus ilgušo būv-
niecības gaitu. 
 Reversās osmozes iekārtu izveide 
poligonā „Kaudzītes” ir nodro-
šinājusi Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvas 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) „Par 
atkritumiem un par dažu direktī-
vu atcelšanu” prasību īstenošanu, 
veicinot atkritumu saimniecības 
attīstības prioritātes reglamentējošo 
dokumentu „Sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas stratēģija 
1998. - 2010. gadam”, Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāns 
2006. - 2012. gadam, Malienas 
reģionālais atkritumu apsaimnieko-
šanas plāns 2008. - 2013. gadam, kā 
arī citu atkritumu apsaimniekošanu 
reglamentējošo dokumentu un nor-

matīvo aktu mērķu izpildi. Projekta 
realizācija nodrošinās iespēja attīrīt 
infiltrātu uz vietas atbilstoši attiecī-
gās likumdošanas prasībām.
 Sadzīves atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes kompleksa izveide 
poligonā „Kaudzītes” ir ļāvusi 
nodrošināt Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvas 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) „Par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu” prasību, kas sevī ietver 
arī nosacījumus atkritumu atkār-
totas izmantošanas un pārstrādes 
nodrošināšanai, īstenošanu. Tāpat 
sadzīves atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes kompleksa izveide 
ļaus nodrošināt apglabājamā atkri-
tumu apjoma samazināšanu.
 Poligons tika izbūvēts Malienas at-
kritumu apsaimniekošanas reģionā, 
Gulbenes novada Litenes pagastā. 
Sadzīves atkritumu poligona teri-
torijas kopējā platība ir 15 hektāri, 
tā krātuves platība – pieci hektāri, 
kopējā krātuves ietilpība – 599 464 
kubikmetri.
 SIA „AP Kaudzītes” (līdz 2013. 
gadam - SIA „ALBA 5”) jau kopš 
2005. gada īsteno pasākumus sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas un 
apglabāšanas sistēmas pilnveido-
šanai Malienas reģionā, piesaistot 
Eiropas Savienības fondu līdzekļus. 
 Projekts „Atkritumu apglabāšanas 
poligona „Kaudzītes” infrastruktū-
ras attīstība” tiek realizēts Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfi-
nansētās apakšaktivitātes „Reģio-
nālu atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu attīstība” ietvaros. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 
564 385,09 eiro, no kurām 85% jeb 
2 179 727,33 eiro finansē Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonds, bet 
finansējuma saņēmējs nodrošinās 
384,7 tūkstošus eiro lielu 
līdzfinansējumu.

PROJEKTU „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” 
infrastruktūras attīstība”  

LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR

SIA „AP KAUDZĪTES”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA

LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Izstrādās 
ieteikumus 
Lūkumīša 
apsaimniekošanai

Viesturs Zaķis, 
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists 

 Izmantojot iespēju 
piesaistīt līdzekļus no 
Zemkopības ministrijas 
apakšprogrammas „Zivju 
fonds”, Mārkalnes pagastā 
īstenos projektu Lūkumīša 
ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrādāšanai.

 Zivju fonda atbalstīto 
projektu „Lūkumīša ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrādāšana” 
Mārkalnes pagasta pārvalde 
sagatavojusi ar mērķi veikt 
maksimāli lietderīgus zivīm 
bagātā ezera apsaimniekošanas 
pasākumus. Projekta gaitā 
kvalificēti pētnieki veiks 
faktiskās situācijas ezerā 
apsekošanu, iegūs detalizētu, 
uz pētījumiem balstītu 
informāciju par ūdenstilpnes 
ūdens kvalitāti, zivju resursu 
pieejamību un attīstību. Tiks 
izstrādāts zinātniski pamatots 
plāns zivju resursu izmantošanai 
ezerā, lai zivsaimnieciskā 
darbība nekaitētu ne sugu 
daudzveidībai un zivju 
krājumiem, ne citām vides 
prasībām, piemēram, putnu 
populācijai. Perspektīvā 
projekta rezultātā iegūtie 
dati tiks izmantoti ezera 
hidrotehnisko ekspluatācijas 
noteikumu izstrādei, kas nākotnē 
ezerā ļaus veikt uz speciālistu 
ieteikumiem balstītu ūdens 
līmeņa regulēšanu.
 Lūkumīša ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus izstrādās Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais 
institūts „BIOR” par summu 
730,19 EUR, no kuras 
649,19 EUR ir Zivju fonda 
finansējums un 81,00 EUR 
Mārkalnes pagasta pārvaldes 
līdzfinansējums.
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 Otrais mācību pusgads 
Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” aizritējis 
darbīgs un dažādiem 
pasākumiem bagāts.

 Janvārī  bērni tikās ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem un iepazina 
viņu darbu, kā arī veselības 
nedēļā „Esi vesels!” apguva 
pirmās zināšanas un iemaņas 
par veselīgu dzīvesveidu un 
iepazina ārsta profesiju. 
 Vecākiem un citiem interesentiem 
bija iespēja tikties ar psiholoģi 
Līgu Amosovu par tēmu „Agresijas 
mazināšana bērnos”, ko 
projekta ietvaros organizēja 
biedrība „Alūksnes novada 
izglītības attīstības centrs”, 
pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības finansiālajam 
atbalstam.

 Februārī bērni, vecāki un citi 
interesenti apguva Sveču dienas 
tradīcijas un sveču liešanas 
prasmes kopā ar Unu Teteri - 
Teterovsku un veidoja brīnišķīgu 
sveču izstādi.
 Bērniem bija jautra un draudzīga 
pēcpusdiena Valentīndienā, kurā 
gāja jautrās rotaļās un iepriecināja 
savus draugus. Sešgadīgie bērni 
viesojās Alsviķu pagasta bibliotēkā 
bērnu žūrijas noslēguma pasākumā.
 Martā iestādē viesojās Alūksnes 
un Apes novada skolotāju palīgi, 
kuri dalījās pieredzē par pozitīvu 
attiecību veidošanu un konfliktsitu-
āciju risināšanu starp pirmsskolas 
vecuma bērniem, kā arī vēroja 
nodarbības.
 Vecākās grupas bērni viesojās 
Alūksnes muzejā un darbojās 
pasākumā „Daba krāso”, apmeklēja 
Pilssalu. Vēl bērni priecājās jautrajā 

brīdī „Krāsas man apkārt!”, uzņēma 
ciemos vecvecākus pasākumā „Pa-
audzes vieno”.
 Aprīlī iestādē ciemojās Lieldienu 
zaķi, kuri aicināja visus klāteso-
šos darboties un apgūt Lieldienu 
tradīcijas. Maijs iesākās ar dalību 
pasākumā „Mazo dziesmas un  
dejas Latvijai” Alsviķu kultūras 
namā un pēc tam konkursā „Cālis”. 
Svinējām Mātes un Starptautisko 
ģimeņu dienu.
 Piecgadīgie un sešgadīgie 
bērni piedalījās Alūksnes novada 
vidusskolas organizētajā pasākumā 
„Kopā jautrāk”. Paldies Alūksnes 
novada vidusskolas kolektīvam par 
jauko pasākumu!
 Mācību gads noslēdzās ar ģimeņu 
ekskursiju uz z/s „Imanti” un 
z/s „Mauriņi” un svinīgu, sirsnīgu 
izlaidumu.
 Uz skolu pavadījām sešus 
audzēkņus – zinātkāro Polu 
Edvardu, romantisko Artu Līgu, 
aktīvo Danielu, centīgo Sandiju, 

dziedošo Adrianu un apzinīgo 
Amandu. Novēlam viņiem veiksmi 
un zinātkāri turpmākajās skolas 
gaitās un jauku atpūtu šajā vasarā! 
Vecākiem novēlam pacietību un rast 
iespēju turpināt attīstīt savu bērnu 
talantus mūzikā, mākslā un dejā!
 Šajā mācību gadā piedalījāmies 
makulatūras vākšanas konkursā, kur 
guvām 5. vietu. Paldies vecākiem, 
darbiniekiem par dalību un it 
sevišķi milzīgs paldies visiem 
Alsviķu pagasta iedzīvotājiem, 
kuri atbalstīja ar patiešām lieliem 
makulatūras daudzumiem!
 Paldies Alsviķu kultūras nama 
vadītājai Marinai Ramanei un 
skolotājai Ilzei Līviņai par doto 
iespēju bērniem apmeklēt deju no-
darbības visa mācību gada garumā, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas skolotājām Ingai Kalniņai 
par dziedāšanas pulciņa vadīšanu un 
Mārītei Kaļānei par mākslas pulciņa 
vadīšanu!

Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības 

vadības akadēmijas 
Alūksnes filiālē

Studiju programmas: 
„Pirmsskolas un 
sākumskolas skolotājs” , 
„Sākumskolas skolotājs 
ar tiesībām mācīt vienu 
priekšmetu pamatskolā”, 
„Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība”, 
„Cilvēkresursu/ 
Biroja administrēšana”, 
„Darba aizsardzība”, 
„Komercdarbības 
organizācija”, 
maģistrantūra 
„Organizāciju vadība”.

dokumentu 
noformēšana studijām   

no 7. jūlija līdz 
15. augustam!

t.64381168, 26443798
e-pasts: 

aluksne@rpiva.lv

Alūksnes 
novada vidusskola 
2014./2015.m. g. 

turpina uzņemt jaunus 
audzēkņus

• Pirmsskolas izglītības 
programmā (5 - 6 gadīgus 
bērnus)
• Pamatizglītības 
programmās ( 1. - 9. kl.):
Pamatizglītības programma 
21011111;
Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības 
traucējumiem 21015811
Pamatizglītības 2. posma (7. - 
9. kl.) programma 23011111 

• Vispārējās vidējās izglītības 
programmās (10. - 12. kl.):
Vispārējās  vidējās  izglītības  
profesionāli orientēta virziena 
programma.
programma 31014012
Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma 31011012
Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma 31011013

• Bez vecuma ierobežojuma 
neklātienes pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
programmās. 

Paralēli mācībām ir iespēja:
1) iegūt dažāda veida 
transportlīdzekļu vadītāja 
kategorijas;
2) apgūt dažādas amatnieku 
prasmes; 
3) piedalīties dažādos 
projektos;
4) iesaistīties interešu 
izglītības programmās. 

Visi interesenti 
aicināti darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz 13.00 
vai zvanot pa 
telefoniem 64381669, 
64381670,  26133347, 
e-pasts: 
sekret.alvsk@aluksne.edu.lv.

Jaunannas skolēnu līdzpārvaldes aktivitātes 
 Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā otrais 
mācību pusgads bija bagāts 
ar interesantiem pasākumiem, 
kurus organizēja un vadīja 
skolēnu līdzpārvalde.

 Valentīndienā, 14. februārī skola 
bija īpaši saposta, sarkanas sirdis 
rotāja 1. stāva gaiteni. Šogad, kā 
katru gadu, mūsu skolā darbojās 
Valentīndienas pasts. Skolēnu 
līdzpārvaldes organizētajā Valentīn-
dienas konkursā piedalījās seši pāri, 
kuriem bija jāveic dažādi uzdevumi, 
lai iegūtu kādu no žūrijas piešķirta-
jām Valentīndienas nominācijām.
 Jau ilgāku laiku skolā ir tradīcija 
pavasarī rīkot konkursu „Ko tu 
proti?”. To organizē skolas līdz-
pārvalde, lai skolēni varētu parādīt 
savus talantus visdažādākajās 
jomās. Konkursam tika pieteikti 
desmit priekšnesumi. Katrs no tiem 
bija savādāks un tāpēc arī interesan-
tāks. Skolēni rādīja savas prasmes 
teātra mākslā, dziedāšanā, dejošanā, 
dažādu mūzikas instrumentu spēlē 
un pat „zvaigžņu atdarināšanā”.  
Kā visos nopietnos pasākumos, arī 
šoreiz priekšnesumus vērtēja žūrija. 
Konkursa dalībnieki ar nepacietību 
gaidīja vērtējumu un komentārus, jo 
žūrija prata skolēnus gan paslavēt, 
gan ieteikt, kā nākamreiz savu 

priekšnesumu uzlabot. Interesan-
tākajam priekšnesumam tika īpaša 
balva, bet pārējiem dalībniekiem 
- diplomi un jaukas dāvaniņas. 
Pasākuma noslēgumā mūs visus 
iepriecināja skolas absolvents Dāvis 
Kārkliņš, kurš nodziedāja vairākas 
dziesmas. 
 Nedēļā no 10. - 14. aprīlim katru 
dienu veltījām citai krāsai. Jaunan-
nas Mūzikas un mākslas skolā šī 
nav pirmā reize, kad rīkojam šādu 
pasākumu. Darām to, lai pašiem 
būtu priecīgāk nākt katru dienu uz 
skolu, arī skolotāji atbalsta mūsu 
idejas un cenšas iesaistīties. Šādas 
krāsainās dienas padara mācību 
procesu un skolas dzīvi jautrāku un 
interesantāku. 
 Pirms Lieldienām līdzpārvaldes da-
lībnieces Laine Vilciņa, Ruta Krista 
Avota, Samanta Klepermane un 
Arisa Voika  apciemoja 1. - 4. klašu 
skolēnus. Meitenes bija ģērbušās 
kā Lieldienu zaķi, gāja rotaļās ar 
mazajiem bērniem, mācīja dažādas 
Lieldienu aktivitātes, meistaroja 
paši savas zaķu austiņas.
 Pavasara brīvdienās ar nepacietību 
tika gaidīta skolēnu līdzpārvaldes 
organizētā nakšņošana skolā. Arī 
šis pasākums skolā ir kļuvis par 
tradīciju, jo notika jau vienpadsmito 
reizi. Laika posmā no deviņiem va-
karā līdz astoņiem rītā skatījāmies 

filmas, spēlējām spēles.
 Skolēnu līdzpārvaldes rosinā-
ti, mūsu skolas skolēni iesaistās 
izlietoto bateriju vākšanā. Šogad 
savācām un nodevām 33 kg izlieto-
to bateriju.
 Neaizmirstama skolēnu līdzpār-
valdei bija viesošanās dzīvnieku 
patversmē „Astes un ūsas”. Aprīlī 
piedalījāmies pašu organizētajā 
labdarības akcijā „Palīdzēsim četr-
kājainajiem draugiem!”. Vēlējāmies 
atbalstīt patversmi un četrkājainos 
mīluļus, tāpēc aizvedām viņiem 
barību, segas, pastaigājāmies ar 
suņiem.

 Mācību gada noslēgumā skolēnu 
līdzpārvalde sadarbībā ar skolotā-
jiem organizēja konkursu „Gada 
skolēns 2014”, kurā izvērtēja Jau-
nannas Mūzikas un mākslas pamat-
skolas labākos, aktīvākos skolēnus, 
viņu mācību rezultātus, piedalīšanos 
konkursos un olimpiādēs. Šogad 
balvu „Gada skolēns 2014” saņēma 
Viktorija Sidorova un Ralfs Siliņš.

Rakstu sagatavoja līdzpārvaldes 
dalībnieces Ruta Krista Avota, 

Samanta Klepermane,
 Laine Vilciņa, Aivija Gritāne, 

Sanija Jansone

Jaunannas skolēni sarūpējuši dāvanas dzīvnieku patversmes 
iemītniekiem

Paldies pašvaldībai!
Līva Malteniece un Sindija Bētere,
Jaunlaicenes pamatskolas 
skolnieces

 Jaunlaicenes pamatskolas 
1. - 9. klašu skolēni 23. maijā 
devās mācību ekskursijā uz 
Latgali. 

 Vispirms apmeklējām Aglonu. 
Klausījāmies gides stāstījumu, 
vērojām neaprakstāmās gleznas 
un altārus. Spēku un svētību guvām, 
veldzējoties ar svētavota ūdeni. 
 Maizes muzejā uzzinājām, kā mai-
zīte nonāk līdz mūsu galdam. Paši 
izspēlējām maizes tapšanu. Daudzi 
pirmo reizi pagaršoja rupjmaizes 
mīklu. Noslēgumā mūs cienāja ar 
tikko ceptu maizi un siltu tēju. 
 Kara muzejā iepazināmies ar Otrā 
pasaules kara eksponātiem. Varējām 
ietērpties tā laika armijas formās, 

ņemt rokās ieročus un nofotografē-
ties uz armijas motociklā. 
 Apmeklējām Kristus karaļa kalnu, 
kas veidots kā pateicība Dievam.
Šajā vietā smēlāmies dvēseliskas 
vērtības.
 Rēzeknē apmeklējām Latgales 
vēstniecību GORS. Visiespaidīgākā 
likās koncertzāle. Protams, iepazi-
nāmies arī ar citām telpām. Pabijām 
uz jumta, lai pavērotu Rēzeknes 
panorāmu.
 Tālāk devāmies uz pilsdrupām, 
kur tikām iepazīstināti ar teiku, kā 
radusies Rēzekne. Blakus pils-
kalnam ir Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrs „Zeimuļs”. Tajā 
notiek dažādi pulciņi un nodarbības 
bērniem un jauniešiem. Nodarbības 
ir bezmaksas. Vienīgais maksas 
pakalpojums ir trenažieru zāle, kuru 
izmanto vecāki, gaidot bērnus no 
nodarbībām. 

Mācību ekskursijas dalībnieki Aglonā

 Latgales kultūrvēstures muzejā 
vecāko klašu skolēni iejutās arheo-
logu lomā. Saņēmām darbarīkus un 
sākām izrakumus. Kā īsti arheologi 
smiltīs meklējām arfektus un citas 
vēstures liecības. 
 Mājupceļš bija jautrs. Dziedājām, 
smējāmies. Bijām ļoti pateicīgi 
mūsu skolotājām. Savus „paldies” 

rakstījām uz Rēzeknes atklātnītēm. 
 Lielu PALDIES sakām Alūksnes 
novada pašvaldībai par mācību 
ekskursijai piešķirto naudu! Tā deva 
mums iespēju visai skolai ar vienu 
autobusu apmeklēt šīs brīnišķīgās 
vietas. Paldies! 

Rosība Alsviķu „Saulītē”
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Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

 Latvijā nosvinēti Jāņi un Pēteri, 
skolās izlaidumi, 12. klašu skolēni 
saņēmuši sertifikātus un atestātus 
par vidējās izglītības iegūšanu.

 Absolventiem satraukts laiks par 
tālākās izglītības iestādes izvēli, 
bet pārējie skolēni ir garajā vasaras 
brīvlaikā. Tas nenozīmē, ka darbs 
apstājies. Šis ir darbīgākais periods, 
kad skolas telpas tiek sagatavotas 
jaunajam mācību gadam, domāts 

par izaugsmes iespējām. Nākošo 
mācību gadu mēs, Alūksnes 
novada vidusskolas saime, 
uzsāksim skaistā, renovētā skolā. 
Pie skolas šā gada absolventi, 
vecāki un klašu audzinātāji 
iestādījuši rododendrus.
 Kā vienmēr 1. klases skolēni 
uzsāks savas skolas gaitas izremon-
tētā telpā. Nākošajā mācību gadā 
visus interesentus gaidīsim apgūt 
jaunas prasmes kokapstrādē renovē-
tā un labiekārtotā kabinetā. Treniņu 
apstākļi uzlaboti sportot gribētā-
jiem, jo sporta zālei nomainīta grīda 
un rekonstruēts gaitenis pie sporta 

zāles. Tur varēs notikt individuālie 
treniņi. Aicināsim interesentus no 
dažādiem komandu sporta veidiem.
 Alūksnes novada vidusskola ir vie-
nīgā mācību iestāde Alūksnē, kurā 
mācības var apgūt no pirmsskolas 
līdz 12. klasei. Turpināsies valsts 
aizsardzības mācības apguve 10. - 
12. klasēs un plānojam to piedāvāt, 
jau sākot no 7. klases. Pavisam 
Latvijā ir tikai septiņas skolas, 
kurās ir šāda profesionālā ievirze. Ir 
mācību programmas gan klātienē, 
gan neklātienē, kur zināšanas apgūt 
un iegūt izglītības dokumentu par 
pamata vai vispārējās izglītības 

ieguvi var, mācoties dienās vai arī 
vakaros bez vecuma ierobežojuma. 
Izglītojamajiem tiek piedāvātas 
dažādas interešu izglītības prog-
rammas, individuālās nodarbības, 
lai katrs interesents atbilstoši savām 
spējām un interesēm varētu sevi 
pilnveidot un būt par soli tuvāk 
savas turpmākās karjeras 
realizācijai. Ja rodas kādi 
jautājumi, aicinu tos noskaidrot 
skolā - Kanaviņu ielā 14, vai pa 
tālruņiem 64381670, 26133347.
 Paldies visiem, kas iesaistījās 
projektu realizēšanā, paldies visiem 
skolēniem, viņu ģimenēm, skolotā-
jiem, tehniskajiem darbiniekiem par 
darbu, atbalstu dažādās aktivitātēs. 
 Lai saulaina vasara un uz tikšanos 
Jaunajā mācību gadā!

Atbalstīts 
projekts 
slēpošanas 
inventāra iegādei
Evita Aploka

 Izglītības un zinātnes 
ministrijas projektu 
konkursā „Sporta inventāra 
iegāde vispārējās izglītības 
iestādēs” atbalstīts Alūksnes 
novada pašvaldības projekts 
„Slēpošanas inventāra iegāde 
Alūksnes novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs”.

 Projektā paredzēts iegādāties 
slēpošanas inventāru Liepnas 
vidusskolai, Alūksnes novada vi-
dusskolai, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai, Malienas, Be-
jas, Mālupes, Ilzenes, Pededzes 
pamatskolai, Jaunannas Mū-
zikas un mākslas pamatskolai, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādei ,,Sprīdītis” un Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādei 
,,Zemenīte”.
 Projekta kopējā summa ir 
16270 EUR, no ministrijas 
pieprasītā summa ir 5500 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums - 
10770 EUR.

Pededzes pamatskola cāļus skaita pavasarī
Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

 Pededzes pamatskolā pavasaris 
ir atskaites punkts paveiktajam 
mācību gada laikā. Skolēnu 
galvenais uzdevums ir mācīties 
un apgūt jaunas zināšanas un 
prasmes. Jāsaka, ka ar šo 
uzdevumu esam tikuši galā, 
jo 23% skolēnu mācījušies 
uz labi un teicami.

 Pieci skolēni ieguvuši zelta (vidējā 
atzīme 8,0 - 10,0) liecību: Jekateri-
na Haljandi (8,00), Nikolajs Rakovs 
(8,1), Kristiāna Līga Melngaile 
(8,2), Sabīne Golubeva (8,3), 
Nadīna Tarnovska (8,4); trīs skolēni 
sudraba (vidējā atzīme 7,5 - 7,99) 
liecību: Niklāvs Galzons (7,6), 
Jekaterina Irtiševa (7,6), Romāns 
Čurikovs (7,8); seši skolēni saņēma 
bronzas (vidējā atzīme 7,0 - 7,49) 
liecību: Ņikita Illarionovs (7,0), 
Anna Markova (7,1), Alīna Irtiševa 
(7,1), Evija Zvanere (7,2), Anita 
Skorodelova (7,3), Natālija Oļšev-
ska (7,4).
 Savu iespēju robežās esam piedalī-
jušies ārpusstundu aktivitātēs. Otro 
gadu projektu nedēļā, sadarbojo-
ties ar Alūksnes un Apes novadu 
fondu, piedalījāmies Labdarības 
skolā – rotājām skolu ar ziediem 

un taureņiem, sakopām nodarbību 
telpas un Pasaku taku, palīdzējām 
Ķuršu baznīcai, apkopojām ziņas 
par absolventiem, strādājām skolas 
un pagasta bibliotēkā, atjaunojām 
Pededzes autobusu pieturas ārējo 
izskatu. Lielu darbu ieguldīja skolo-
tāja Mārītei Pugeja un 5. - 9. klašu 
skolēni, tāpat sirsnīgs paldies Pe-
dedzes pagasta pārvaldes vadītājai 
Daigai Vītolai, vecākiem Reinam 
Rītsāram, Ļenai Markovai, Marinai 
Oļševskai, Bellai Meņšikovai.
 Esam piedalījušies novada skatuves 
runas, praktisko talantu, vizuālās 
mākslas konkursā „Trejdeviņas 
saules lec”, vēstures, dabaszinību, 
krievu valodas konkursā „Ziema 

ziemiņa”, matemātikas konkursā 
„Matemātika – visu zinātņu karalie-
ne”, militārā spēlē „Mišķi - 2013”, 
deju skatē. Valsts mērogā piedalī-
jāmies vizuālās mākslas konkursā 
„Latvija – mūsu drošās mājas”, 
„Labie darbi.lv - talismans”. 
 Piedalījāmies novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs matemātikā, 
angļu valodā, latviešu valodā 4. kla-
sēm, arī novada sporta sacensībās 
stafešu krosā (3. vieta), volejbolā 
(3. vieta), krosā, futbolā, tautas 
bumbā. Trīs deju kolektīvi pieda-
lījās festivālā „Latvju bērni danci 
veda” Balvos.
 Notika tikšanās ar Latvijas lauku 
attīstības konsultantu Nikolaju Ir-

tiševu par lauku attīstības iespējām 
un netradicionālo lauksaimniecī-
bu, 5. - 9. klašu skolēni piedalījās 
zīmējumu konkursā „Nākotne 
laukos” un ieguva iespēju piedalī-
ties ekskursijā uz Malnavas koledžu 
un lauku saimniecībām.
 Interešu izglītības programmas 
sava darba atskaiti sniedza Ģimenes 
dienai veltītā koncertā Pededzes 
tautas namā.
 Tradicionāli skolā notika vecve-
cāku pēcpusdiena, kurā skolēni 
prezentēja savus darbus par mūsu 
pagasta ievērojamiem cilvēkiem, 
piemēram, bijušo skolas direk-
tori Zinaidu Guroviču, kolhoza 
priekšsēdētāju Antu Killi, ķīmiķēm 
Aivu un Māru Plotniecēm u.c. 
Vecāku diena bija veltīta mācību 
stundu apmeklējumiem un sarunām 
par pāreju uz mācībām latviešu 
valodā 5.-9. klašu krievu plūsmas 
skolēniem. Skolas vecāku sapulcē 
runājām par māku saprast savu 
bērnu (psihoterapeite I. Rateniece), 
par bērnu drošību un veselību (bā-
riņtiesas locekle A. Orehova), par 
skolas attīstības plānu un ikdienas 
jautājumiem (direktore S. Bībere). 
Skolotāji savu darbu izvērtēja peda-
goģiskās padomes sēdē.
 Uz tikšanos 1. septembrī, kad ie-
svētīsim atjaunoto skolas karogu!

Atjaunotā autobusu pietura                                 Svetlanas Veselovas foto

Alūksnes novada vidusskola jauno 
mācību gadu sāks renovētā ēkā

Ekskursija uz Veclaiceni
Arnita Lācupe un Maija Rozīte, 
Jaunlaicenes pamatskolas 
pirmsskolas grupas skolotājas

 Pēc labi padarītiem darbiem 
visa mācību gada garumā 
Jaunlaicenes pamatskolas 
pirmsskolas grupiņas bērni 
maija beigās devās uz Veclaiceni 
apraudzīt, kā dzīvo un kas 
jauns tai pusē.

 Veclaicenē mūs sagaidīja skolo-
tāja Maija un Sanijas vecmamma 
Liliana ar siltu un smaržīgu tēju. 
Nedaudz iestiprinājušies, devāmies 
kalnā uz zemnieku saimniecību pie 
Ligitas un Jāņa Prangeliem. Laipnā 
saimniece smaidīdama devās pretī 
ciemiņiem, lai parādītu savu kuplo 
dzīvnieku saimi. Bērnus ļoti ieprie-
cināja kazas ar maziem kazlēniem, 
kurus arī bija iespēja paglaudīt, 
samīļot, pabarot ar pieneņu lapām. 
Redzējām zoslēnu un pīlēnu ģime-
nītes, iepazinām dzīvniekus – nutri-
jas, apskatījām lielo trušu saimi. Bet 

vislielāko prieku bērniem sagādāja 
lielie un mazie zirdziņi. Jaukā saim-
niecīte pat atļāva sēsties ponijam 
mugurā un ar to pavizināties.
 Izbaudījuši jaukos mirkļus vienā 
mājā, devāmies no lielā kalna lejā 
uz kaimiņu saimniecību. Tur mūs 
sagaidīja jauni, interesanti piedzī-
vojumi pie mīļās, sirsnīgās Mērijas 
tantes un Ilzītes. Pa pagalmu pretī 
steidzās neredzētas, mazas cukur-
vistiņas, gailīši, cālēni, skrejpīles. 
Redzējām lielo, krāšņo vistu saimi. 
Aplokā mūs sagaidīja lielas, raibas 
gotiņas ar saviem mazajiem teli-
ņiem. 
 Tālāk devāmies atveldzēties uz 
Veclaicenes muzeju, kur bērnus 
sagaidīja Maija Bleiferte. Cik daudz 
dažādu interesantu, neredzētu 
senu lietu, priekšmetu un grāmatu! 
Pat varējām aptaustīt un pielaikot 
dažādas senlietas. Vislielāko prieku 
sagādāja iespēja iekāpt lielajās koka 
tupeles. Izmēģinājām arī, kā skan 
lielā taure.
 Bibliotekāre Līga Pjuse izrādīja 

lielos grāmatu plauktus, grāmatu 
dažādību, kā arī iepazīstināja ar 
bibliotekāres darbu. Ļoti interesanta 
un radoša nodarbošanās bija bērnu 
istabā. Izspēlējām dažādas bērnu 
galda spēles, nevarējām šķirties no 
vienas rokdarbnieces izšūtās lellītes.
 Pats lielākais notikums bija „pieda-
līties” Eiropas Parlamenta vēlēša-
nās. Bērni varēja vērot, kā pa īstam 
balso Veclaicenes iedzīvotāji. Pēc 
visiem piedzīvojumiem devāmies 
uz atpūtas vietu pie Ievas ezera, lai 
baudītu ugunskurā ceptās desiņas, 

veldzētos un pabradātu ezera ūdenī. 
Spēku un izturību varēja izmēģināt 
trenažieros un izšūpoties lielajās 
šūpolēs.
 Vislielāko paldies gribam teikt 
Alises Skaistkalnes, Martas Brantes, 
Elīnas Vilnītes, Haralda Muriņa, Si-
monas Skudras vecākiem par bērnu 
atvešanu uz Veclaiceni.
 Visiem novēlam saulainu, priecīgu, 
jauku vasaru! Rudenī atgriezties 
skolā gataviem jauniem piedzīvo-
jumiem, alkstošiem pēc jaunām 
zināšanām un prasmēm!

Mazie Jaunlaicenes pamatskolas audzēkņi iepazīst Veclaiceni

Dzīvnieku māja 
“Astes un ūsas’’
Alūksnē, Ošu ielā 5.
 

Arī dzīvnieku mājā Astes un Ūsas 
sācies kaķēnu laiks, jaunas mājas 
meklē gandrīz 10 kaķēni. Visi 
minči ir attārpoti un vakcinēti.

Eira ir nepilnus trīs gadus veca, 
draudzīga sunīte. Kucīte nāk 
no Gulbenes, kur konfiscēta 
saimniekiem par labturības 
prasību neievērošanu. Sterilizēta, 
vakcinēta. Pret savējiem Eira ir 
ļoti draudzīga, svešos gan aprej, 
tādēļ būs labs mājas sargs.

Kontakttelefoni: 
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535
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Atbalstītie projekti Ates muzejā
Ina Rubene, 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja vadītāja

 Šis gads Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā ir bagāts ar 
atbalstītajiem projektiem.

 Gada sākumā saņēmām 
finansējumu Latvijas Kultūras 
ministrijas konkursā „Par valsts 
finansējumu nacionālā muzeju 
krājuma uzturēšanai un 
izmantošanai pašvaldību, 
autonomajos un privātajos muzejos 
un privātajās kolekcijā” projektam 
„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja tekstiliju kolekcijas 
glabāšanas apstākļu uzlabošana”. 

Tā realizācijas rezultātā tiks 
izgatavoti skapji un statīvi, kas 
ļaus uzsākt kvalitatīvu krājuma 
izvietošanu jaunuzceltajā 
muzeja krātuvē, kas tiks uzbūvēta 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstu, ELFLA projekta 
„Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja krājuma 
saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana sabiedrībai” 
rezultātā.
 Piedaloties Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
konkursā, iegūts finansējums dienas 
nometnes „Amatam ir zelta pamats” 
organizēšanai Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 10 - 12 
gadu veciem bērniem. Nometne 
notika no 17. līdz 21. jūnijam un 
ar gandarījumu varam atzīt, ka ir 

izveidota jauna tradīcija, ko plānots 
turpināt arī nākamgad. 
 Savukārt pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas izsludinātajā kultūras 
un kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkursā iegūti līdzekļi Viktora 
Ķirpa 85 gadu jubilejas izstādes „Es 
esmu tas, ko daru” izveidei. Tā tika 
atklāta Muzeju naktī un Kalncemp-
ju pagasta Viktora Ķirpa Ates muze-
jā tā būs skatāma līdz 25. augustam, 
bet no 1. septembra SKIM centrā 
„Dailes” Ilzenē.
 Vidzemes plānošanas reģiona kul-
tūras programmas konkursa rezultā-
tā muzejā tiks realizēts projekts „Es 
mācu, ko māku”, kas ļaus realizēt 
amatu dienas muzejā visā vasaras 
sezonas garumā. Pirmās šī projekta 
norises „Pirts skola Atē” un amatu 
diena Pēterdienas noskaņās, jau 

aizvadītas jūnijā, vēl plānotas 6. un 
20. jūlijā un 24. augustā.
 Valsts Kultūrkapitāla fonda apstip-
rinātajā projektā „Vēstures izpratnes 
veidošana pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem ar animā-
cijas filmu palīdzību” paredzēts 
veidot īpašas izglītojošas program-
mas pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem par maizes ceļu no 
sējas līdz siltam maizes kukulim, 
par kartupeļu audzēšanu un apstrādi 
un veļas mazgāšanu. Piedāvājums 
tiks veidots no animācijas filmiņas 
par konkrēto tēmu un aktīvas līdz-
darbošanās, izmantojot pagājušajā 
gadā izgatavotās krājuma priekšme-
tu kopijas un īpašus uzdevumu.
 Darbs pie projektiem Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
turpinās.

Ekspozīcijas „Laikmetu mielasts” 
tapšanā aicina iesaistīties iedzīvotājus
Linda Apšusala,
Alūksnes muzeja izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem
speciāliste

 Igaunijas – Latvijas - Krievijas 
pārrobežu projekta „Arheoloģija, 
vara un sabiedrība: sadarbība 
arheoloģiskā mantojuma 
saglabāšanā” ietvaros Alūksnes 
muzejā tiek veidota vienotā 
vēstures un arheoloģijas 
pamatekspozīcija.

 Tās tapšanā ieguldīts ilgstošs 
un sistemātisks darbs - atlasīta 
un apkopota pieejamā informāci-
ja un literatūra, izvēlēti krājuma 
priekšmeti eksponēšanai ekspozīci-
jā. Turpinās intensīvs darbs pie 
ekspozīcijas koncepcijas 
realizācijas - tekstu sagatavošanas 
un priekšmetu izkārtošanas.
 Ekspozīcija tematiski sadalīta 

sešās daļās. Pirmā daļa stāstīs par 
aizvēstures periodu Alūksnes un 
Latvijas teritorijā. Otrajā daļā būs 
apskatāms viduslaiku un jauno 
laiku periods, kas Alūksnē 
visspilgtāk raksturojas ar 
Marienburgas pils cietoksni. 
Trešajā ekspozīcijas daļā atainots 
muižas laiks un baronu Fītinghofu 
dzimtas darbība Alūksnē. Ceturtā 
ekspozīcijas daļa stāstīs par tādām 
Alūksnei un Latvijai aktuālām 
tēmām kā Latvijas Republikas 
dibināšana, brīvības cīņas, 
7. Siguldas kājnieku pulks. Piektā 
ekspozīcijas daļa apmeklētājus 
iepazīstinās ar laiku, kad Alūksni 
un Latviju savā varā bija 
pārņēmušas nacistiskā un padomju 
okupācijas. Noslēdzošajā sestajā 
daļā atainots Atmodas laiks 
Alūksnē un Latvijas valsts 
neatkarības atgūšana.
 Ekspozīcijas iekārtošanā aicinām 

iesaistīties vietējos iedzīvotājus un 
visus interesentus, kuriem 
saglabājušies priekšmeti, kas zīmīgi 
raksturo kādu no ekspozīcijas 
tematiskajām daļām. Ļoti gaidīsim 
priekšmetus, kas spilgtāk palīdzētu 
atainot ekspozīcijas sesto daļu, kura 
stāstīs par atmodas laiku Alūksnē un 
Latvijas valsts neatkarības atgūša-
nu. Mēs vēlētos šo ekspozīcijas daļu 
papildināt ar dažādiem priekšme-
tiem un apģērbu, kuros attēloti 
latviskie simboli (piem., auseklīši), 
kā arī apģērbu, kas bijis mugurā 
Barikāžu laikā (cimdi, cepures u.c.), 
barikāžu dalībnieku un auseklīša 
nozīmītes, termosi un pārnēsāja-
mie radio aparāti, kas izmantoti 
barikāžu un Baltijas ceļa akcijas 

laikā, plakāti, skrejlapas, avīzes, kas 
saglabājušās no 90-tajiem gadiem, 
kā arī magnetofona kasetes 
ar patriotiskām dziesmām un 
Latvijas armijas formas tērpi.
 Lūdzam atsaukties arī tos cilvēkus, 
kuru īpašumā saglabājušies 
padomju laiku raksturojoši 
priekšmeti. Ekspozīcijas piektās 
daļas papildināšanai noderētu: 
padomju armijas formas tērps, 
padomju milicijas formas tērps, 
pionieru sarkanais kaklauts un 
cepure.
 Apmeklētāji ar Alūksnes vēsturi 
Latvijas un pasaules kontekstā 
jaunajā ekspozīcijā varēs iepazīties 
no 2015. gada.

Viktora Ķirpa Ates muzejā top jauna būve
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā šovasar īpaša 
rosība – Vidzemes sētas pagalmā 
top jauna būve, kuras uzdevums 
būs palīdzēt saglabāt muzeja krā-
jumu un nodrošināt tā pieejamī-
bu sabiedrībai.

 Īstenojot Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai atbalstīto 
projektu Nr.13-07-L32300-000001 
„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja krājuma saglabāša-
na un pieejamības nodrošināšana 
sabiedrībai”, kam ir arī Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums, 
izbūvēs jaunu muzeja glabātuves 
ēku.
 Ates muzejs ir apmeklētāju iecie-
nīts brīvdabas muzejs, kas viesiem 
atvērts visu gadu, taču, tā kā lielākā 
daļa ēku nav apkurināmas, ziemā 
muzeja darbība ir ierobežota, jo 
esošajās apkurināmajās telpās nav 
iespējams uzņemt lielākas cilvēku 
grupas, kas būtu ieinteresētas latvis-

ko tradīciju kopšanā, amatu apguvē, 
vakarēšanā un citu izglītojošo 
programmu apguvē. 
 Muzejam ir izveidojusies cieša 
sadarbība ar mazpulkiem, jo pēc 
mazpulku atjaunošanas Latvijā, to 
darbību aktīvi 
atbalstīja un 
organizēja arī 

muzeja dibinātājs un ilggadējais 
vadītājs Viktors Ķirps. Muzejs 
aktīvi iesaistās projektu konkursos, 
kas sekmē mazpulcēnu iesaistīšanu 
senču prasmju pārmantošanā, bet 
nav piemērotu telpu, lai vēl vairāk 

atbalstītu un iesaistītu skolēnus, 
īpaši ziemas sezonā.
 Jaunbūvējamajā ēkā pirmajā stāvā 
plānots izvietot muzeja krājumu, 
nodrošinot tā saglabāšanu un plašā-
ku pieejamību iedzīvotājiem, otrajā 
stāvā - jaunas izstāžu un nodarbību 
telpas, kurās, atbilstošos apstākļos, 
apmeklētāji varēs darboties visu 
gadu un muzejs vēl aktīvāk varēs 
veicināt mazpulku aktivitātes, 
organizēt seminārus, amatu prasmju 
skolas plašākai auditorijai. Telpu 
iekārtošana un ekspozīciju izveide 
tiks veikta pakāpeniski par pašval-
dības līdzekļiem.
 Ēkas pamatos jūnijā tika iemūrēts 
kalncempiešu sagatavots vēstījums, 
nauda un avīze, kurā apliecināts, 
ka būvniecība notiks. Šajā mirklī 
muzejā viesojās arī ciemiņi no Pav-
lovskas muzeja – rezervāta Krievijā, 
tādēļ kopā ar viņiem un folkloras 
kopu „Putnis” un citiem klātesoša-
jiem vēstījums tika iebetonēts.

Viktora Ķirpa Ates muzejā rit būvniecības darbi
Evitas Aplokas foto

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 
– 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un iz-
devīgo  atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

Zeltiņos gatavojas 
jokdaru festivālam
Ingrīda Sniedze

 Zeltiņu pagasta pārvaldē 
aktīvi gatavojas jokdaru 
festivālam „Vajag tik rakt!”, 
kas notiks 8. un 9. augustā 
un būs veltīts Zeltiņu 
novadniekam Edgaram 
Liepiņam.

 Šo festivālu nākotnē plānojam 
turpināt kā tradīciju. Festivāla 
organizatoriskajā darbā iesais-
tīti visi pārvaldes darbinieki. 
Pagasta pārvalde uz šo vērienīgo 
pasākumu pastiprināti pievērsīs 
uzmanību arī teritorijas sakopša-
nai un aicina Zeltiņu pagasta 
iedzīvotājus sakopt arī savas vien-
sētas, lai pagasta koptēls veidotos 
vēl skaistāks nekā šobrīd.
 Šogad gan Zeltiņu, gan arī 
Ilzenes un Alsviķu pagastos 
veikts un turpinās intensīvs 
darbs pie teritorijas vizuālā tēla 
uzturēšanas un uzlabošanas. 
Par raitu darbu organizēšanu liels 
paldies Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu 
pagastu saimniekiem un paldies 
darbiniekiem un iedzīvotājiem, 
kas veica un veic darbus!

Atbalstīti 
siltināšanas projekti
Evita Aploka

 Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu 
atklātajā konkursā atbalstīti 
četru Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
iesniegtie projekti.

 Līdz ar to siltināšanas projektus 
varēs īstenot vēl četrās novada 
izglītības iestādēs – pirmssko-
las izglītības iestādēs „Pūcīte” 
Jaunalūksnē, „Saulīte” Alsviķos 
un „Mazputniņš” Malienā, kā arī 
Mālupes pamatskolas sporta zālē. 
Visu minēto iestāžu ēku siltināša-
na tiks veikta saskaņā ar Alūksnes 
novada attīstības programmu.
 Visu projektu īstenošanai ir 
veiktas iepirkuma procedūras 
un pēc līgumu noslēgšanas starp 
izglītības iestādēm, par finansēju-
ma piešķiršanu atbildīgo iestādi 
un SIA „Vides investīciju fonds”, 
varēs slēgt līgumus ar tām būv-
kompānijām, kuras uzvarējušas 
iepirkuma procedūrās. Mālupes 
pamatskolas sporta zāles iepirku-
mā tā ir SIA „Alūksnes celtnie-
cības kompānija”, bet pārējos 
trīs iepirkumos – pilnsabiedrība 
„VJM”.
 Saskaņā ar projektu pieteiku-
miem PII „Mazputniņš” projekta 
kopējās izmaksas ir 144819 eiro, 
pašvaldības līdzfinansējums – līdz 
75435 eiro, PII „Pūcīte” projekta 
kopējās izmaksas – 114640 eiro 
un pašvaldības līdzfinansējums – 
20635 eiro, PII „Saulīte” projekta 
kopējās izmaksas - 111773 eiro, 
pašvaldības līdzfinansējums – 
52533 eiro un Mālupes pamat-
skolas sporta zāles siltināšanas 
projekta kopējās izmaksas ir 
132940 eiro ar pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz 70458 eiro.
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 Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļas galvenā 
bibliotekāre

 Jau 13. gadu Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs 
aicina bērnus un jauniešus 
visās Latvijas bibliotēkās 
un skolu bibliotēkās piedalīties 
aizraujošajā un nu jau par 
lasīšanas tradīciju kļuvušajā 
projektā „Bērnu un jauniešu 
žūrija”. Trešo gadu pēc kārtas 
lasīšanas maratonā tiek 
aicināti piedalīties arī 
pieaugušie - mammas, 
tēti, vecmammas, vectēvi, 
skolotāji, bibliotekāri 
un visi citi pieaugušie, 
kuru vaļasprieks ir grāmatu 
lasīšana.

 Pieteikties lasīšanas 
veicināšanas programmai 
var ikviens jebkurā no Latvijas 
publiskajām vai skolu bibliotēkām, 
ja vien bibliotēka īsteno šo 
projektu. Alūksnes un Apes novadā, 
izvērtējot, kura no bibliotēkām 
atrodas visērtāk apmeklējamā vietā, 
lasīšanas veicināšanas programmai 

Aivita Ezeriņa, 
Malienas tautas nama vadītāja

  Malienas tautas nama 
mazajā zālē, 15. jūlijā 
pulksten 12.00 notiks tikšanās 
ar plašākai publikai vēl 
mazpazīstamu dzejoļu autori 
Dzidru Melnūdri un dzejoļu 
kopkrājuma „Dvēseles spogulis ” 
prezentācija.

 Dzidra Melnūdre ir dzimusi 
Rēzeknē, bet nu jau trīs gadus 
dzīvo Cēsīs. Dzejoļu kopkrājumā 
„Dvēseles spogulis” ir sešu autoru 
dzejoļi, starp kuriem 30 ir Dzidras 
vārsmas.
 „Šajā grāmatā ir sāpes, prieki, 
bēdas, kas izteikti dzejā. Manos 
dzejoļos to ir daudz. Līdzīgi ir arī 
citiem, varētu pat teikt, ka grāmatā 
dvēsele raud,” domās dalās 

dzejniece un atzīst, ka, pateicoties 
dzejai, viņa savu dvēseli ir 
izārstējusi. Jau tiekot domāts 

par nākamo kopkrājumu, 
kas sauksies „Likteņdārzs”.
 Savulaik dzejot Dzidru 

pamudinājuši Kornēlijas 
Apškrūmas dzejoļi. Gribējies 
izteikt savas izjūtas. „Dzeja 
izdziedināja manu dvēseli. Ir 
dzejoļi, kas man pašai patīk, 
ir tādi, kas ne. Uzrakstītos vairs 
neatceros. Kādreiz domās rakstīju 
romānus, tie līdz papīram netika, 
dzejoļi ir grāmatā un internetā,” 
pastāsta Dzidra Melnūdre. Ar 
izjūtām, pārdomām un  redzēto 
viņa pierakstījusi 12 biezas 
klades.
 „Patlaban esmu bez darba, varbūt 
vaļasprieks kaut ko mainīs manā 
dzīvē,” saka dzejniece. 
Uz tikšanos ar Dzidru 
Melnūdri Malienas tautas 
namā mīļi aicināts ikviens 
interesents un savdabīgas 
dzejas mīļotājs.
(Raksta tapšanā izmantoti 
citāti no Sarmītes Feldmanes 
intervijas ar Dzidru Melnūdri.)

Jāņu ielīgošana 
Alsviķu 
bibliotēkā

 Turpinot tradīciju, 
17. un 18. jūnijā Alsviķu 
bibliotēkā aktīvākie jaunie 
lasītāji organizējām nakts 
pasākumu.

 Izvēlējām pasākuma 
vadītājas, šoreiz tās bija 
Marta Līva Ziņģe un Solvija 
Ozoliņa. Pasākumā izzinājām 
Jāņu tradīcijas - gājām lasīt 
jāņuzāles un vijām vaina-
gus, sadalījāmies pāros un 
pieskandinājām Alsviķus ar 
līgo dziesmām. Mūsu galds 
bija klāts Jāņu noskaņās un 
atbilstoši svētkiem izrotājām 
arībibliotēku.
 Vadītāji bija parūpējušies 
par līgo atrakcijām, viena 
no tām bija teātra lugas 
„Skroderdienas Silmačos” 
atveidošana. Žūrijas simpātija 
bija Ērika Logina, kura 
atveidoja Joski. Estere Mukstiņa 
ieguva titulu kā vislabākā 
Tomulīša. Elīnas tēlu vislabāk 
parādīja Sanija Ozoliņa. 
Daina Lūse un Ingars Mukstiņš 
parādīja vislabāko dialogu kā 
Elīna un Aleksis. 
Visi bija vienisprātis ka 
Antoniju vislabāk attēloja 
Līva Briede. Neapšaubāmi 
Solvija Ozoliņa – Ābrams - bija 
vissmieklīgākais tēls. Si-
mona Ruciņa - Vējiņa izrādījās 
visdrošākā aktrise. Dūdara 
tēlu vislabāk attēloja Ramona 
Kubulniece. Agnese Stradiņa 
izcēlās kā visjautrākā   Antonija. 
Marta Līva Ziņģe un Amanda 
Ieva Kalniņa rādīja dialogu starp 
Rūdi un Joski, kas sanāca ļoti 
labi. Spēlējām dažādas spēles 
un rotaļas, bibliotekāre bija 
sagatavojusi erudīcijas spēles. 
Pēc katra labi padarīta darbiņa 
sekoja balvas. 
 Šī bibliotēka ir kā mūsu otrās 
mājas. Mēs šeit vienmēr esam 
mīļi gaidīti. Mēs gribam teikt 
lielu paldies mūsu mīļajai 
bibliotekārei Sarmītei Meļķei 
par šiem jaukajiem pasākumiem. 
Paldies arī vadītājām par 
ieguldīto darbu šajā pasākumā 
un paldies visiem, kas labprāt 
palīdzēja tā organizēšanā!

Foto redzami: Sanija un Solvija 
Ozoliņas, Estere un Ingars 
Mukstiņi, Agnese Stradiņa, 
Simona Ruciņa - Vējiņa, Ērika 
Logina, Līva Briede, Marta 
Ziņģe, Amanda Ieva Kalniņa, 
Laura Seimuškina, Daina Lūse, 
Ramona Kubulniece

Malienā aicina uz tikšanos ar dzejnieci

Dzidra Melnudre.jpg: Cēsniece Dzidra Melnūdre priecājas par 
dzejoļiem, kas lasāmi kopkrājumā „Dvēseles spogulis” 

Māra Buholca foto

Aicina apmeklēt Leļļu Mākslas muzeja izstādi
Linda Apšusala,
Alūksnes muzeja izglītojošā 
darba un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste

 Alūksnes muzejā no 4. jūlija 
līdz 27. augustam apskatāma 
mākslinieces Ināras Liepas 
ceļojošā Leļļu Mākslas muzeja 
izstāde „Kofermājiņu ceļojums”.
 
 Izstādē apskatāma 
mākslinieces Ināras Liepas 
rotaļlietu privātkolekcija, kurā 
apkopotas dažādu laiku un no 
dažādiem materiāliem izgatavotas 
rotaļlietas, spēles un lelles. 
Kolekcijā atrodami gan unikāli 

pasaulslavenu leļļu fabriku 
ražojumi, kā piemēram, Armand 
Marseille, Bebe Bru, Kämmer & 
Reinhardt lelles un Margarete Steiff 
rotaļu lāči, gan pašas Ināras Liepas 
autorlelles, gan bērnu vecāku dari-
nātas rotaļlietas.
 2012. gada sākumā Leļļu Mākslas 
muzejs, zaudējot telpas Vecrīgā, bija 
nonācis izvēles priekšā – pārtraukt 
muzeja darbību vai domāt par jaunu 
tā pastāvēšanas veidu. Pakojot 
muzeja ekspozīciju kastēs un ko-
feros, māksliniecei, privātā muzeja 
vadītājai Inārai Liepai, dzima ideja 
par ceļojošā muzeja izveidi un nu 
koferi uz laiku ir kļuvuši par leļļu 
un rotaļlietu „kofermājiņām”.

 Māksliniece Ināra Liepa apmēram 
divdesmit ceļasomās iekārtoju-
si „kofermājiņas” no porcelāna, 
plastmasas, papīra, koka, auduma, 
plastikas u.c. materiāliem darinātām 
rotaļlietām. Izstādes apmeklētāji 
varēs aplūkot, kādas izskatījās 
19. gadsimtā iemīļotas buduāru 
lelles – greznos tērpos ietērptās, 
viesību apmeklējuma laikā līdzi 
ņemtās pieaugušo dāmu „rotaļu 
draudzenes”. Vairāki „kofermājiņu” 
iemītnieki pieredzējuši arī skumjas 
dienas savu īpašnieku likteņos. 
Piemēram, daudzreiz lāpītais, 
sirsnīgi mīļotais Lācītis Jurītis savu 
saimnieci pavadījis izsūtījumā uz 
Sibīriju. Savukārt kāda cita latviešu 

meitene dāvanā no vācu gūstekņu 
nometnes iemītnieka saņēmusi koka 
zilonīti, ko vīrietis bija izgatavojis 
savai meitiņai, bet nojaušot, ka mā-
jās nepārnāks, to atdāvinājis nejauši 
sastaptajai meitas vienaudzei.
 Alūksniešu priekam, māksliniece 
Ināra Liepa savu izstādi papildinā-
jusi ar seno un mūsdienu trīsdimen-
siju grāmatu eksemplāriem, rok-
darbiem un vēsturiskām, tostarp arī 
Liepājas sērkociņu fabrikā „Baltija” 
ražotām, sērkociņkastītēm. 
 Izstādes ieejas biļetes cena – EUR 
3, bērniem līdz 10 gadiem, pensio-
nāriem, invalīdiem – EUR 1,50.

Aizraujošais lasīšanas maratons 
„Bērnu un jauniešu žūrija 2014” ir sācies!

5+
Māra Cielēna. Mazais mākoņzaurs. – Rīga: 
Lietusdārzs, 2013.
Ojārs Vācietis. Astoņi kustoņi. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2013.
Juris Zvirgzdiņš. Ahoi! Plūdi Daugavā! – 
Zvaigzne ABC, 2013.
Karīne Lorēna, Stefānija Alastra. Vistiņa 
iemīlējusies. – Rīga: Jumava, 2013.
Robs Skotons. Runcis Puncis. – 
Rīga: The White Book, 2013.

9+
Uldis Auseklis. Man ir runcis Francis. – Rīga: 
Jumava, 2013.
Luīze Pastore. Maskačkas stāsts. – Rīga: 
Neputns, 2013.
Āgneša Bālinta. Vējainā ģimene. – Rīga: 
Jumava, 2014.
Kriss Ridels. Ada un peles rēgs. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2014.
Eduards Uspenskis. Tēvocis Fjodors, suns un kaķis. 
– Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

11+
Māris Rungulis. Lapsu kalniņa mīklas. – Rīga: 
Liels un mazs, 2014.
Viks. Kenijas pasaciņas. – Rīga: 

Jumava, 2013.
Maritana Dimsone. Rozā kvarca brālība. – Rīga: 
Dienas Grāmata, 2013.
Lēlo Tungala. Daudzpusīgais ronis. – Rīga: 
Liels un mazs, 2014. 
Ingvars Ambjērnsens. Samsons un Roberto. – Rīga: 
Liels un mazs, 2013.  

15+
Vivo. Noljāras kristāli. – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2013.
Henrika Andersone. Emma Glorija un sarkanā ilgu 
grāmata. – Rīga: Liels un mazs, 2013.
Rafaels Alberti. Jūrnieks uz sauszemes. – Rīga: 
Liels un mazs, 2013.
Rensoms Rigss. Mis Peregrīnes nams 
brīnumbērniem. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Braiens Selzniks. Hugo Kabrē izgudrojums. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2013.

Vecāki
Laima Kota. Matilde un Terēze jeb Kā būt Te, Tur 
un Citur. – Rīga: Dienas Grāmata, 2013.
Mikolajs Ložiņskis. Grāmata. – Rīga: Mansards, 
2013.
Māra Zālīte. Pieci pirksti. – Rīga: Mansards, 2013.
Daniels Penaks. Cilvēkēdāju paradīze. – Rīga: 
Omnia Mea, 2013.

      „Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” šī gada literatūra:

var pieteikties Alūksnes pilsētas, 
Apes, Alsviķu, Gaujienas, Ilzenes, 
Jaunannas, Liepnas, Mālupes, Mā-
riņkalna, Mārkalnes, Pededzes, Tra-
penes, Vidagas, Zeltiņu bibliotēkās, 
ka arī Alūksnes novada vidusskolas, 

Malienas pamatskolas un Strautiņu 
pamatskolas bibliotēkās.
 Atgādinām, ka „Bērnu un jaunie-
šu žūrija” ir Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. 
gada Latvijas Bibliotekāru biedrības 

īstenota programma, ko finansiāli 
atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
Latvijas Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko finansiāli 
atbalsta arī Valsts Kultūrkapitāla 
fonds.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2014 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 
27.05.2014. lēmumu Nr.187 (protokols 

Nr.10, 11.punkts)

Spēkā no 03.07.2014.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Alūksnes novada pašvaldības 
noteiktā simbolika, kuras lietošanas 
kārtību regulē šie noteikumi, ir:
1.1. Alūksnes novada ģerbonis;
1.2. Alūksnes pilsētas ģerbonis;
1.3. Ilzenes pagasta ģerbonis;
1.4. Alūksnes novada karogs;
1.5. Alūksnes pilsētas karogs.

II. Simbolikas apraksts

2. Alūksnes novada ģerboņa ap-
raksts (1.pielikums)
2.1. Dalīts pēdā ar šaurševronu ro-
bežstaba krāsu salikumā: sarkans ar 
zilu; augšā melna grāmata - Bībele 
ar zelta rotājumiem un tādu pašu 
uzrakstu „A.D./1689.”;
2.2. Ģerboņa krāsas: zila – PAN-
TONE 286C, purpura – PANTONE 
208C, zelta – PANTONE 873C, 
melna – PANTONE black, balta - 
PANTONE white.
3. Alūksnes pilsētas ģerboņa ap-
raksts (2.pielikums)
3.1. Purpura laukā melna grāmata – 
Bībele ar zelta rotājumiem un tādu 
pašu uzrakstu „A.D./1689.” – uz 
2 krustotiem zobeniem ar zelta 
rokturi;
3.2. Ģerboņa krāsas: purpura – 
PANTONE 208C, zelta – PAN-
TONE 873C, melna – PANTONE 
black, balta - PANTONE white.
4. Ilzenes pagasta ģerboņa apraksts 
(3.pielikums)
4.1. Zelta laukā zils pālis, uz tā 
pieci ilzīšu ziedi (sudrabs, zelts);
4.2. Ģerboņa krāsas: zila – PANTO-
NE 286C, zelta - PANTONE 873C, 
sudraba - PANTONE 877C.
5. Alūksnes novada karoga apraksts 
(4.pielikums)
5.1. Alūksnes novada karogs ir 
taisnstūra audums ar platuma un 
augstuma attiecību 2:1;
5.2. Karogs ir divpusējs;
5.3. Diagonāle sadala karogu divos 
trijstūros, no kuriem augšējais ir 
sudraba, bet apakšējais - purpura 
krāsā;
5.4. Karoga vidū ir attēlots 
Alūksnes novada ģerbonis. Ģerboņa 
augstums 3/5 no karoga augstuma, 
bet platums 1/4 no karoga platuma. 
Ģerboņa vertikālās un horizontālās 
asis sakrīt ar karoga vertikālajām un 
horizontālajām asīm;
5.5. Karoga krāsas: sudraba - 
PANTONE 877C (nepieciešamības 
gadījumā aizstāj ar PANTONE Cool 
gray 4C), purpura - PANTONE 
208C, zila - PANTONE 286C, zelta 
- PANTONE 873C, melna - PAN-
TONE black, balta - PANTONE 
white.
6. Alūksnes pilsētas karoga apraksts 
(5.pielikums)
6.1. Alūksnes pilsētas karogs ir 
taisnstūra audums ar platuma un 
augstuma attiecību 2:1;
6.2. Karogs ir divpusējs;
6.3. Uz sudrabpelēka fona taisns 
krusts baltā krāsā ar nobīdītu verti-
kālās līnijas asi karoga stiprinājuma 
virzienā;
6.4. Krusta horizontālā virziena 
krāsas laukuma platums pret karoga 
augstumu ir 1:5, novietojums 
taisnstūra laukumā virzienā no 
augšas uz leju attiecībā 2:1:2;
6.5. Krusta vertikālā virziena 
krāsas laukuma platums pret karoga 
platumu ir 1:10, novietojums taisn-
stūra laukumā virzienā no karoga 
stiprinājuma 3:1:6;

6.6. Krusta centrā ir attēlots 
Alūksnes pilsētas ģerbonis. Ģer-
boņa augstums ir 6:10 no karoga 
augstuma, novietojums pret karoga 
augstumu 1:3:1, ģerboņa vertikālā 
ass sakrīt ar krusta vertikālās līnijas 
asi;
6.7. Karoga izmēri – 1,0 x 2,0 m; 
1,5 x 3,0 m;
6.8. Karoga krāsas: pelēka - PAN-
TONE Cool Gray 3C, melna - PAN-
TONE Black, balta - PANTONE 
white, zelta – PANTONE 873C, 
purpura - PANTONE 208C.

III.  Simbolikas lietošanas 
nosacījumi

7. Alūksnes novada pašvaldības 
noteikto simboliku lieto šajos 
noteikumos noteiktajos gadījumos 
un kārtībā, izturoties pret to ar 
pienācīgu cieņu.
8. Lietojot ģerboņu attēlus,  
neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi 
proporcionāli jāatbilst apstiprinā-
tajiem ģerboņu etalonparaugiem, 
nodrošinot, ka ģerbonis ir skaidri 
uztverams un nav mainītas tajā 
atveidoto objektu proporcijas un 
novietojums.
9. Lietot izmainītu ģerboņu un karo-
gu grafisko attēlu ir aizliegts.
10. Šajos noteikumos noteikto 
simboliku aizliegts lietot, reklamē-
jot alkoholisko dzērienu, tabakas 
izstrādājumu un citu apreibinošu 
vielu lietošanu, azartspēļu vietās, 
ar erotiku un pornogrāfiju saistītos 
pasākumos un izdevumos, kā arī 
darbībās, kas saistītas ar vardarbību, 
nacionāla, etniska, rasu naida vai 
nesaticības kurināšanu.
11. Personām, kuras izgatavo šajos 
noteikumos noteikto simboliku 
komerciāliem mērķiem, jāsaņem 
Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijas izsniegta 
atļauja par simbolikas izgatavošanu.
12. Bez saskaņošanas ar Alūksnes 
novada pašvaldību simboliku var 
lietot gadījumos, kad to atveido ie-
robežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, 
t.i. personiskām vajadzībām, mācī-
bu nolūkos, bibliotēkās, muzejos un 
arhīvos, informatīviem mērķiem, 
gadījumos, kad simboliku atveido 
saskaņā ar šo saistošo noteikumu 
14.-18.punktiem, kā arī citos šeit 
neminētos gadījumos, kad simbo-
liku atveido teritoriju reprezentējo-
šiem nolūkiem.
13. Alūksnes novada ģerboņa 
lietošana
13.1. Alūksnes novada pašvaldībai, 
tās iestādēm un kapitālsabiedrībām 
ir izņēmuma tiesības lietot Alūksnes 
novada ģerboni.
13.2. Alūksnes novada ģerboni 
lieto pašvaldības struktūrvienību 
rekvizītos (uz veidlapām, zīmogā), 
izņemot gadījumus, kad ārējs nor-
matīvais akts paredz lietot Latvijas 
valsts ģerboni, ģerboni drīkst lietot 
pašvaldības policijas zīmotnēs 
(atšķirības zīmēs pie formas tērpa 
un žetonos), deputāta krūšu nozīmē, 
apliecībās, vizītkartēs, iespieddar-
bos, uz izdevumu vākiem un titulla-
pām, Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumos, diplomos un citos 
oficiālajos dokumentos, reprezen-
tācijas materiālos un priekšmetos, 
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēs-
tis”, Alūksnes novada pašvaldības 
interneta mājas lapā un tās profilos 
sociālajos medijos, kā arī izvie-
tot pie pašvaldības iestāžu ēkām, 

dienesta telpām un uz šīm iestādēm 
piederošajiem transporta līdzekļiem.
13.3. Alūksnes novada pašvaldība 
un tās iestādes drīkst lietot Alūksnes 
novada ģerboni to rīkotajos pasā-
kumos, sarīkojumos, ielu gājienu 
noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī 
iekštelpu noformēšanai sabiedrisko 
pasākumu norises vietās.
13.4. Alūksnes novada ģerboni 
drīkst lietot citu novadā esošo 
publisko un privāto institūciju un 
privātpersonu svinīgu pasākumu, 
ēku fasāžu un iekštelpu noformēša-
nai un to teritorijās.
13.5. Citas publiskās institūcijas 
un privātpersonas Alūksnes novada 
ģerboni savā simbolikā drīkst lietot, 
nodrošinot šo noteikumu II. un III.
nodaļā noteikto prasību ievēroša-
nu un saskaņojot institūcijas vai 
privātpersonas simbolikas paraugu 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisiju.
14. Alūksnes pilsētas ģerboņa 
lietošana
14.1. Alūksnes novada pašvaldībai, 
Alūksnes pilsētas teritorijā esošajām 
pašvaldības iestādēm un kapitāl-
sabiedrībām ir izņēmuma tiesības 
lietot Alūksnes pilsētas ģerboni.
14.2. Alūksnes novada pašvaldība 
un tās iestādes drīkst lietot Alūksnes 
pilsētas ģerboni to rīkotajos pasāku-
mos, sarīkojumos, ielu gājienu no-
formēšanai, ēku fasāžu un iekštelpu 
noformēšanai sabiedrisko pasākumu 
norises vietās, kā arī iespieddar-
bos, reprezentācijas materiālos un 
priekšmetos, iestāžu simbolikā.
14.3. Alūksnes pilsētas ģerboni 
drīkst lietot citu Alūksnes pilsētā 
esošo publisko un privāto institūciju 
un privātpersonu svinīgu pasākumu, 
ēku fasāžu un iekštelpu noformēša-
nai, to teritorijās un simbolikā.
14.4. Citas publiskās institūcijas un 
privātpersonas Alūksnes pilsētas 
ģerboni savā simbolikā drīkst lietot, 
nodrošinot šo noteikumu II. un III.
nodaļā noteikto prasību ievēroša-
nu un saskaņojot institūcijas vai 
privātpersonas simbolikas paraugu 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisiju.
15. Ilzenes pagasta ģerboņa lieto-
šana
15.1. Alūksnes novada pašvaldībai, 
Ilzenes pagasta pārvaldei un tās teri-
torijā esošajām pašvaldības struk-
tūrvienībām ir izņēmuma tiesības 
lietot Ilzenes pagasta ģerboni.
15.2. Alūksnes novada pašvaldība, 
Ilzenes pagasta pārvalde un tās te-
ritorijā esošās pašvaldības struktūr-
vienības drīkst lietot Ilzenes pagasta 
ģerboni to rīkotajos pasākumos, 
sarīkojumos, ielu gājienu nofor-
mēšanai, ēku fasāžu un iekštelpu 
noformēšanai sabiedrisko pasākumu 
norises vietās, kā arī iespieddar-
bos, reprezentācijas materiālos un 
priekšmetos, iestāžu simbolikā.
15.3. Ilzenes pagasta ģerboni drīkst 
lietot citu Ilzenes pagastā esošo 
publisko un privāto institūciju un 
privātpersonu svinīgu pasākumu, 
ēku fasāžu un iekštelpu noformēša-
nai, to teritorijās un simbolikā.
15.4. Citas publiskās institūcijas 
un privātpersonas Ilzenes pagasta 
ģerboni savā simbolikā drīkst lietot, 
nodrošinot šo noteikumu II. un III.
nodaļā noteikto prasību ievēroša-
nu un saskaņojot institūcijas vai 
privātpersonas simbolikas paraugu 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisiju.

16. Alūksnes novada karoga  
lietošana
16.1. Alūksnes novada karogu 
pastāvīgi lieto pie Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
16.2. Alūksnes novada karogu pie 
Alūksnes novada pagastu pārvalžu 
ēkām lieto valsts un novada nozīmī-
gos svētkos.
16.3. Personas pēc brīvas gribas 
Alūksnes novada karogu var lietot 
valsts svētkos un atceres dienās 
kopā ar Latvijas valsts karogu, no-
vietojot to valsts karoga labajā pusē, 
skatoties virzienā pret ēkas fasādi, 
nozīmīgos pašvaldības publiskajos 
pasākumos, tautas, reliģiskajos 
un ģimenes svētkos, kā arī citos 
gadījumos, garantējot tam pienācīgu 
cieņu.
16.4. Alūksnes novada karoga 
masta un kāta izgatavošanai piemē-
rojamas tādas pašas prasības, kādas 
attiecas uz masta vai kāta izgatavo-
šanu Latvijas valsts karogam.
16.5. Telpās Alūksnes novada ka-
rogu lieto tam īpaši paredzētā goda 
vietā. Lietojot to kopā ar Latvijas 
valsts karogu, Alūksnes novada 
karogs novietojams pa labi no tā. 
16.6. Alūksnes novada karogu 
aizliegts lietot:
16.6.1. virs un pie ēkām, kas ir 
avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts 
kapitālais remonts, vai kurām tiek 
remontēta fasāde (izņemot paš-
valdības administratīvo ēku), citās 
nepiemērotās vietās (pie saimniecī-
bas ēkām, nesakoptās teritorijās) un 
apstākļos;
16.6.2. ja tas ir nekvalitatīvi izgata-
vots, izbalējis vai bojāts.
16.7. Proporcionāli samazinātu 
Alūksnes novada galda karogu 
sarunu, konferenču oficiālo pieņem-
šanu, svinīgo ceremoniju un citu 
reprezentācijas pasākumu laikā no-
vieto uz galda pa labi tās Alūksnes 
novada pašvaldības amatpersonas 
priekšā, kas vada sarunas.
16.8. Alūksnes novada karogu vai 
galda karogu drīkst izvietot novadā 
esošu publisko un privāto institūciju 
un privātpersonu telpās un teritori-
jās, svinīgās ceremonijās, oficiālās 
pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā 
arī citos gadījumos, garantējot tam 
pienācīgu cieņu.
16.9. Alūksnes novada pašvaldībai 
ir īpašas tiesības novada karogu un 
galda karodziņu izmantot kā apbal-
vojumu vai suvenīru.
17. Alūksnes pilsētas karoga  
lietošana
17.1. Alūksnes pilsētas karogu lieto 
pie Alūksnes pilsētas teritorijā esošo 
pašvaldības iestāžu un kapitālsa-
biedrību ēkām – Alūksnes pilsētas 
svētkos, pēc brīvas gribas – ikdienā.
17.2. Personas Alūksnes pilsētā pēc 
brīvas gribas Alūksnes pilsētas ka-
rogu var lietot valsts svētkos un at-
ceres dienās kopā ar Latvijas valsts 
karogu, novietojot to valsts karoga 
labajā pusē, skatoties virzienā pret 
ēkas fasādi, Alūksnes pilsētas svēt-
kos un citos nozīmīgos pašvaldības 
publiskajos pasākumos, tautas, 
reliģiskajos un ģimenes svētkos, kā 
arī citos gadījumos, garantējot tam 
pienācīgu cieņu.
17.3. Alūksnes pilsētas karoga 
masta un kāta izgatavošanai piemē-
rojamas tādas pašas prasības, kādas 
attiecas uz masta vai kāta izgatavo-
šanu Latvijas valsts karogam.

17.4. Telpās Alūksnes pilsētas ka-
rogu lieto tam īpaši paredzētā goda 
vietā. Lietojot to kopā ar Latvijas 
valsts karogu, Alūksnes pilsētas 
karogs novietojams pa labi no tā. 
17.5. Alūksnes pilsētas karogu 
aizliegts lietot:
17.5.1. virs un pie ēkām, kas ir 
avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts 
kapitālais remonts, vai kurām tiek 
remontēta fasāde (izņemot paš-
valdības administratīvo ēku), citās 
nepiemērotās vietās (pie saimniecī-
bas ēkām, nesakoptās teritorijās) un 
apstākļos;
17.5.2. ja tas ir nekvalitatīvi izgata-
vots, izbalējis vai bojāts.
17.6. Proporcionāli samazinātu 
Alūksnes pilsētas galda karogu 
Alūksnes pilsētā atrodošās pašval-
dības iestādēs un kapitālsabied-
rībās sarunu, konferenču oficiālo 
pieņemšanu, svinīgo ceremoniju un 
citu reprezentācijas pasākumu laikā 
novieto uz galda pa labi tās iestādes 
amatpersonas priekšā, kas vada 
sarunas.
17.7. Alūksnes novada pašvaldībai 
ir īpašas tiesības Alūksnes pilsētas 
karogu un galda karodziņu izmantot 
kā apbalvojumu vai suvenīru.
17.8. Alūksnes pilsētas karogu vai 
galda karogu drīkst izvietot pilsētā 
esošu publisko un privāto institūciju 
un privātpersonu telpās un teritori-
jās, svinīgās ceremonijās, oficiālās 
pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā 
arī citos gadījumos, garantējot tam 
pienācīgu cieņu.

IV. Simbolikas lietošana 
komerciāliem nolūkiem

18. Šajos noteikumos noteikto 
simboliku komerciāliem nolūkiem 
drīkst izmantot fiziskas un juridis-
kas personas atribūtikas, suvenīru, 
rūpniecības, pārtikas, sadzīves 
un tml. priekšmetu noformēšanā 
un ražošanā, preču zīmēs, nosau-
kumos vai noformējumos, kā arī 
internetā tikai ar Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komisijas 
izsniegtu atļauju.
19. Pieteikumus par simbolikas iz-
mantošanu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komi-
sija, kuras lēmums ir apstrīdams 
Alūksnes novada domē.
20. Standartus un kvalitātes pra-
sības produkcijai, uz kuras drīkst 
atveidot šajos noteikumos noteikto 
simboliku un tās elementus, nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības Li-
cencēšanas komisija.
21. Atļaujas saņemšanai fiziskām 
un juridiskām personām komisijā 
jāiesniedz:
21.1. iesniegums;
21.2. izstrādājuma skice vai etalon-
paraugs;
21.3. izmantošanas mērķis un for-
mas apraksts, izstrādājumu skaits.
22. Par šajos noteikumos noteiktās 
simbolikas lietošanu komerciāliem 
nolūkiem (tostarp reklāmā, preču 
zīmēs, suvenīru ražošanā) ir maksā-
jama pašvaldības nodeva.
23. Atļauju lietot simboliku komer-
ciāliem nolūkiem Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komisija 
izsniedz pēc pašvaldības nodevas 
samaksas.
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Alūksnes Novada Vēstis  13.02.07.2014.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 
4., 5., 7., 8., 9., 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480  „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt var uzlikt 
pašvaldību nodevas” 16.1punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2014 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 
27.05.2014. lēmumu Nr.188 (protokols 
Nr.10, 12.punkts) precizēti ar Alūksnes 

novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.231 
(protokols Nr.11, 32.punkts)

Spēkā no 03.07.2014.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi 
nosaka Alūksnes novada 
pašvaldības nodevu objektus un 
likmes, nodevu maksāšanas kārtību, 
atvieglojumus un atbrīvojumus 
no nodevas maksāšanas.
2. Pašvaldības nodeva, ja 
normatīvajā aktā nav noteikts citādi, 
samaksājama pirms atļaujas vai 
pakalpojuma saņemšanas un 

pakalpojuma neizmantošanas 
gadījumā samaksātā pašvaldības 
nodeva netiek atgriezta.
3. Pašvaldības nodevas 
iemaksājamas Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetā.
4. Papildus normatīvajos aktos 
noteiktajam, no pašvaldības node-
vām ir atbrīvotas Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes, aģentūras un 
kapitālsabiedrības, veicot pašvaldī-
bas autonomās funkcijas.

5.1. Pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti: EUR

5.1.1. izziņa par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksu

0,50 (par katru 
nekustamo īpašumu)

5.1.2. izziņa par nekustamajā īpašumā plānotās dar-
bības atbilstību Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānojumam

7 (par katru 
nekustamo īpašumu)

5.1.3. izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu 3 (par katru zemes 
vienību)

5.1.4. izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1 (par katru 
nekustamo īpašumu)

5.1.5. izziņa par būves (ēkas) neesamību iesniegšanai 
zemesgrāmatā

7

5.1.6. izziņa par jaunbūvi iesniegšanai zemesgrāmatā 7

5.2. Citi pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti 
karšu, plānu, shēmu, 

vizualizācijas u.tml. veidā

EUR/ par lappusi

5.2.1. A2 formāts 2

5.2.2. A1 formāts 4

5.3. Citi pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti 
(līdz A3 formātam) –  izziņa, apliecinājums, 
izraksts no reģistra, atkārtots vai trešās 
personas pieprasīts domes vai tās institūciju 
lēmums, protokols – un to apliecinātas kopijas

EUR

5.3.1. no esošā kalendāra gada dokumentiem

5.3.2. no pašvaldības arhīva

dokumen-
tam līdz 
5 lapām

par katru 
nākošo lapu

2 0.50

0.503

II. Nodeva par pašvaldības dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
5. Nodevas objekti un likmes:

6. Papildus 4.punktā noteiktajam, 
no nodevas par pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu un to 
apliecinātu kopiju, izņemot 
5.2.punktu, ir atbrīvotas:
6.1. politiski represētās personas;
6.2. personas ar pirmās un otrās 

grupas invaliditāti;
6.3. personas (ģimenes), kurām 
piešķirts trūcīgas personas 
(ģimenes) statuss;
6.4. daudzbērnu ģimenes ar 
trīs un vairāk nepilngadīgiem 
bērniem. 

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
9. Nodevas objekti un likmes:

8. Papildus 4.punktā noteiktajam, 
no nodevas par izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās 
vietās atbrīvoti:
8.1. pasākumu organizatori, ja 
pasākums tiek rīkots pēc Alūksnes 

novada pašvaldības pasūtījuma vai 
sadarbībā ar to;
8.2. piemiņas pasākuma organizato-
rus, kuru rīkotā publiskā pasākuma 
veids un mērķis atbilst piemiņas 
dienas raksturam.

9.1. Tirdzniecības dalībniekam par 
tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai ar

EUR /dienā

publiskā 
vietā

publiska 
pasāku-
ma vietā

9.1.1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu 
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības orga-
nizēšanas kārtību” 7.1.-7.6. apakšpunktos minētām 
precēm (t.sk. pašu izgatavotiem pārtikas produk-
tiem) - fiziskām personām, biedrībām, zemnieku 
saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvām sabiedrībām

1 3

9.1.2. pašu izgatavotiem mākslas un 
amatniecības izstrādājumiem 

3 4

9.1.3. grāmatām, preses izdevumiem 3 7

9.1.4. saldējumu 3 4

9.1.5. citām (rūpnieciski ražotām) pārtikas precēm (bez 
alkohola, t.sk. alus)

7 7

9.1.6. iepirktiem ziediem, stādiem 5 7

9.1.7. citām nepārtikas precēm, t.sk. rūpnieciski ražotu 
produkciju

7 14

9.1.8. alkoholiskiem dzērieniem, t.sk. arī alu 14 14

9.1.9. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (bez 
alkohola, t.sk. alus)

10 20

9.1.10. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (ar alko-
holu, t.sk. alu)

20 30

9.1.11. loterijas biļetēm vai bez produkcijas realizācijas 
(prezentācija, degustācija)

7 7

9.2. Tirdzniecības organizatoriem par 9.1.punktā 
paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanu, kad 
pašvaldības nodevu nemaksā katrs tirdzniecības 
dalībnieks

50% no tirdznie-
cības 

organizēšanas vietā 
visiem

tirdzniecības 
dalībniekiem aprē-
ķināmās nodevas 

summas

9.3. tirdzniecības vieta no pārvietojamiem mazumtirdz-
niecības punktiem

14 EUR gadā

10. Gadījumos, kad nodevas likme 
ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 
24 stundu periodu neatkarīgi no tā, 
vai tirdzniecība šajā periodā notiku-
si nepārtraukti.
11. Ja tirdzniecības dalībnieks veic 
tirdzniecību vienā tirdzniecības vie-
tā ar dažāda sortimenta precēm, tad 
nodevas apmērs tiek noteikts pēc 
augstākās nodevu maksas likmes.
12. Par ielu tirdzniecību Alūksnes 
novada svētku un Alūksnes pilsētas 
svētku laikā 9.1.punktā noteiktajai 
pašvaldības nodevas likmei, bez 
tiesībām uz  13.punktā paredzēta-
jiem atbrīvojumiem, tiek piemērots 
koeficients:
12.1. tirdzniecības dalībniekiem, 
kuru saimnieciskā darbība reģistrēta 
Alūksnes novadā, vai kuru dzīves-
vieta deklarēta Alūksnes novadā, ja 
saimnieciskā darbība nav 
jāreģistrē – 1,5;
12.2. pārējiem tirdzniecības 
dalībniekiem – 2. 
13. Papildus 4.punktā noteiktajam, 
no nodevas par tirdzniecību publis-
kās vietās ir atbrīvoti:
13.1. tirdzniecības dalībnieki, kuru 
saimnieciskā darbība reģistrēta 
Alūksnes novadā;
13.2. Alūksnes novadā dzīvesvie-
tu deklarējušās fiziskās personas, 
kurām Ministru kabineta 2010.gada 
12.maija noteikumu Nr.440 „No-
teikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
7.punkta kārtībā nav jāreģistrē 
saimnieciskā darbība; 
13.3. tirdzniecības dalībnieks, par 
tirdzniecību pasākumā, kuru tas 
sponsorē vai organizē sadarbībā ar 
pašvaldību.
14. Nodeva nav jāmaksā, ja tirdz-
niecība notiek uz tirdzniecības 
dalībnieka īpašumā, valdījumā vai 
lietojumā esošās zemes.
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7.1. Sporta pasākumi ar maksu skatītājiem vai 
dalībniekiem

EUR/ par visu 
pasākumu

7.1.1. vietējā mēroga (novada) 14

7.1.2. Latvijas mēroga 71

7.1.3. starptautiska mēroga 142

7.2. Sporta pasākumi bez maksas skatītājiem un dalīb-
niekiem

7

7.3. Izklaides pasākumi: EUR

7.3.1. koncerti, brīvdabas izrādes, izstādes, dejas un tml. 14 par pasākumu vie-
nas diennakts ietvaros

7.3.2. cirka izrādes 42 par katru dienu

7.4. Atrakcijas: EUR/ par katru atrakci-
jas vienību dienā

7.4.1. bērniem 7

7.4.2. pieaugušajiem 14

7.5. Reklāmas un aģitācijas pasākumi: EUR / par visu pasā-
kumu

7.5.1. politiskie 42

7.5.2. komerciālie 42

7.5.3. izglītību, veselību veicinošie 4

7.6. Labdarības pasākumi: EUR/ par visu pasā-
kumu

7.6.1. ja labdarības adresāts atrodas Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā, ir tur reģistrēts vai dekla-
rējis dzīvesvietu

0

7.6.2. ja labdarības mērķis atrodas, vai ir reģistrējies 
Latvijas teritorijā, bet ne Alūksnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā

7

7.6.3. ja labdarības mērķis atrodas vai ir reģistrējies ārpus 
Latvijas

14

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
7. Nodevas objekti un likmes:

Turpinājums no 12. lappuses

24. Tirdzniecības uzņēmumiem, 
pieņemot realizēšanai jebkura veida 
izstrādājumus ar šajos noteikumos 
noteikto simboliku, jāpieprasa no ra-
žotāja Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijas izsniegtās 
atļaujas kopija, kurai tirdzniecības 
uzņēmumā jāatrodas šo izstrādāju-
mu realizēšanas periodā. Aizliegts 
iekļaut tirdzniecībā priekšmetus ar 
šajos noteikumos noteikto simboliku, 
kas Alūksnes novadu vai tā teritoriā-
lās vienības ataino negatīvi.

V. Saistošo noteikumu izpildes 
kontroleun administratīvā 
atbildība
 
25. Kontrolēt saistošo noteikumu 
izpildi, fiksēt pārkāpumus, 
veikt lietvedību administratīvā pār-
kāpuma lietā, sastādīt 
administratīvā pārkāpuma 
protokolus atbilstoši savai 
kompetencei ir tiesīgas Alūksnes 
novada pašvaldības policijas 
amatpersonas.
26. Atbildība par šajos saistošajos 
noteikumos noteikto prasību 
neievērošanu paredzēta Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā.
27. Saistošo noteikumu 25.punktā un 
Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā minēto amatper-
sonu sastādītos administratīvā pārkā-
puma protokolus izskata un lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā 
pieņem Alūksnes novada pašvaldības 
Administratīvā komisija.
28. Alūksnes novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas lēmumu 
var pārsūdzēt Alūksnes rajona tiesā 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Alūksnes novada domes 
2010.gada 29.jūlija saistošie noteiku-
mi Nr.28/2010 „Par Alūksnes novada 
simboliku”.
30. Saistošo noteikumu 16.2. un 
17.1.punkts stājas spēkā 2015.gada 
1.janvārī.

Paskaidrojuma raksts Alūksnes 
novada domes saistošajiem 
noteikumiem „Par Alūksnes 

novada simbolikas lietošanu”

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 7.punkts paredz, ka 
dome var noteikt pilsētas, novada 
vai pagasta simboliku, saskaņot to ar 
Latvijas valsts heraldikas komisiju.
Saistošo noteikumu mērķis – stipri-
nāt Alūksnes novada atpazīstamību 
pēc simbolikas, noteikt tās lietošanas 
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
izstrādājumu izgatavošanu un 
lietošanu, tādējādi uzlabojot novada 

vizuālo tēlu un veicinot iedzīvotāju 
patriotismu.
2. Īss projekta satura iz-
klāsts 
Saistošajos noteikumos noteikta 
Alūksnes novada un atsevišķu tā 
teritoriālo vienību simbolika, tās 
heraldiskais apraksts un krāsas, 
nosacījumi simbolikas lietošanai 
dekoratīviem un komerciāliem 
mērķiem, kā arī atļaujas saņemšanas 
kārtība simbolikas lietošanai 
komerciāliem mērķiem.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
Lietojot Alūksnes novada 
simboliku komerciāliem mērķiem, 
personām jāmaksā pašvaldības 
noteiktā nodeva. 
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā
Ražotājiem, kas vēlas izgatavot 
izstrādājumus ar novada simboliku, 
noteikta kārtība atļaujas saņemšanai. 
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Saistošie noteikumi nosaka 
veicamās darbības, lai saņemtu 
atļauju simbolikas lietošanai 
komerciāliem nolūkiem.
6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām 
Ir notikušas konsultācijas 
ar nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, Alūksnes novada 
Jauniešu konsultatīvo padomi.



14.  Alūksnes Novada Vēstis 02.07.2014.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

V. Nodeva par mājas dzīvnieku turēšanu
15. Nodevas objekti un likmes:

15.1. Par suņa turēšanu Alūksnes 
pilsētā vai Alūksnes novada ciemu 
teritorijā

EUR/gadā par katru

viens divi un 
vairāk

15.1.1. daudzdzīvokļu namā 9 14

15.1.2. privātīpašumā (izņemot 
daudzdzīvokļu namu)

4 14

15.2. Par kaķa turēšanu Alūksnes 
pilsētā vai Alūksnes novada ciemu 
teritorijā

3 4

16. Nodeva ir jāmaksā katru 
kalendāra gadu līdz 1.jūlijam par 
katru suni vai kaķi atsevišķi. 
17. Par pirmo kalendāra gadu 
nodeva maksājama pilnā apmērā, ja 
mājas dzīvnieks tiek turēts ilgāk par 
6 (sešiem) mēnešiem. 
18. Nodevas likme tiek samazināta 
par 50%:
18.1. personām no 65 gadu 
vecuma – par viena suņa 
un kaķa turēšanu;

18.2. par katru kastrētu vai 
sterilizētu mājas dzīvnieku, 
uzrādot veterinārārsta ierakstu 
vakcinācijas apliecībā.
19. Papildus 4.punktā 
noteiktajam, no nodevas 
ir atbrīvoti mājas dzīvnieku 
īpašnieki par pirmo kalendāra 
gadu, ja suns vai kaķis iegūts 
īpašumā, kad līdz kalendāra 
gada beigām atlicis mazāk par 6 
(sešiem) mēnešiem.

VI. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu
20. Nodevas objekti un likmes

par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu

EUR/mēnesī 
par m2

20.1. reklāma 2

20.1.1. Alūksnes novadā reģistrētiem vai deklarētiem 
saimnieciskās darbības veicējiem

0,50

20.1.2. pārējām personām 2,00

20.2. sludinājumi, afišas, izkārtnes (izņemot 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus)

0

21. Nodevu aprēķina pēc formulas: nodevas likme x m2 x K, kur K, 
jeb koeficients ir:

21.1. tūrisma, kultūras vērtību, veselības 
aizsardzības, veselīga dzīvesveida 
veicinošas, jaunatnes vai veco ļaužu 
aktivitātes atbalstošai reklāmai

0,5

21.2. nekomerciāla (bezmaksas) vai labdarības pasākuma 
reklāmai

0

21.3. reklāmai, kas izvietota kā standarta servisa ceļa zīme 0,5

21.4. azartspēļu reklāmām 5

21.5. alkoholisko dzērienu (t.sk. alus un vīna) un tabakas 
izstrādājumu reklāmām

5

21.6. pārējos gadījumos 1

22. Ja reklāmas virsmas izmērs ir 
mazāks par 1m2 vai reklāmas 
izvietošanas laiks ir mazāks par 
1 (vienu) mēnesi, nodevas 
aprēķinam piemēro 
minimālo vienību 1 (viens).
23. Papildus 4.punktā 
noteiktajam, no nodevas par 

reklāmas materiālu izvietošanu 
ir atbrīvotas personas, kas 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 
saskaņota publiska izklaides un 
svētku pasākuma norises vietā 
un laikā izvieto attiecīgā pasākuma 
sponsoru reklāmu līdz 3m2 un 
savu reklāmu.

VII. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu
24. Nodevas objekti un likmes

par Alūksnes novada teritorijā esošas 
ūdenstilpes (izņemot privātas) krastā turētu

EUR 
diennaktī

EUR 
kalendāra 

gadā

24.1. laivu līdz 5 z/s (t.sk. airu laivu) 1 5

24.2. motorlaivu ar motora jaudu no 5 z/s līdz 
20 z/s

4 14

24.3. motorlaivu ar motora jaudu virs 20z/s 7 28

24.4. jahtu 10 28

VIII. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu
25. Nodevas objekti un likmes par

Alūksnes novada simbolikas izmantošana ko-
merciāliem mērķiem, atveidojot to

EUR gadā personai

25.1. reklāmā, preču zīmēs (t.sk. internetā) 
vai uz rūpnieciski ražotām precēm

10

25.2. amatniecībā un individuāli darinātos 
priekšmetos

5

26. Papildus 4.punktā noteikta-
jam, no nodevas par pašvaldības 
simbolikas izmantošanu ir atbrīvo-
tas personas, kas izpilda attiecīgu 

Alūksnes novada pašvaldības pasū-
tījumu priekšmetu izgatavošanai ar 
simbolikas 
atveidošanu.

IX. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
27. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu: 

būvobjektam atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 
„Noteikumi par būvju klasifikāciju”

fiziskām 
personām 

EUR

juridiskām 
personām

EUR

Dzīvojamās mājas

27.1. Viena dzīvokļa mājas (1110) 28 56

27.2. Divu vai vairāku dzīvokļu mājas (1121; 
1122)

42 70

27.3. Dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamās mājas (1130)

14 28

27.4. Dzīvojamo māju palīgēkas (1101) 14 42

Nedzīvojamās ēkas

27.5. Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas 
apmešanās vietas (1211; 1212)

28 70

27.6. Biroju ēkas (1220) 28 70

27.7. Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas (1230)

42 84

27.8. Satiksmes un sakaru iestāžu ēkas (1241; 
1242)

28 56

27.9. Rūpnieciskās ražošanas ēkas un 
noliktavas (1251; 1252)

28 56

27.10. Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglī-
tības, slimnīcu vai sabiedriskās aprūpes 
vajadzībām (1261; 1262; 1263; 1264; 
1265)

28 56

27.11. Citas nedzīvojamās ēkas (1271; 1272; 
1273; 1274)

28 56

Inženierbūves

27.12. Šosejas, ielas un ceļi (2111; 2112) 28 56

27.13. Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi 
(2141; 2142)

28 70

27.14. Ostas, ūdensceļi, dambji un citas 
hidrobūves (2151; 2152; 2153)

28 70

27.15. Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās 
sakaru un elektropārvades līnijas (2211; 
2212; 2213; 2214)

28 70

27.16. Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi 
(2221; 2222; 2223; 2224)

28 56

27.17. Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumos (2301; 2302; 2303; 2304)

42 84

27.18. Citas inženierbūves (2411; 2412) 28 56

27.19. Citas iepriekš neklasificētas 
inženierbūves (2420)

28 56

X. Noslēguma jautājums

28. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2013.gada 
24.oktobra saistošos noteikumus 
Nr.34/2013 „Par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu „Par Alūksnes 

novada pašvaldības nodevām” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

 Likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punktā ir 
noteikts, ka, pildot savas funkcijas, 
pašvaldība likumā noteiktā kārtībā 
ir tiesīga ieviest vietējās nodevas un 
noteikt to apmēru.
 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 12.panta pirmo daļu 
vietējās pašvaldības domei ir tiesī-
bas Ministru kabineta noteikumos 
noteiktajā kārtībā savā administra-
tīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības 
nodevas par pašvaldības domes 
izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu; izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās 
vietās; atpūtnieku un tūristu 
uzņemšanu; tirdzniecību publiskās 
vietās; visu veidu dzīvnieku 
turēšanu; transportlīdzekļu 
iebraukšanu īpaša režīma zonās; 
reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās; 
laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu; 
būvatļaujas saņemšanu un 

pašvaldības infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību.
 Pašvaldības nodevu maksātājus, 
nodevu uzlikšanas un maksāšanas 
kārtību, kā arī no nodevu samaksas 
atbrīvojamās personas nosaka 
Ministru kabineta 2005.gada 
28.jūnija noteikumi Nr.480 
„Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību 
nodevas”. Pašvaldības nodevas 
Alūksnes novadā ir ieviestas ar 
2010.gada 27.maija saistošajiem 
noteikumiem Nr.16/2010, kuri, 
sakarā ar pāreju uz euro kā 
maksāšanas līdzekli, ar Alūksnes 
novada domes 2013.gada 
24.oktobra lēmumu izdoti jaunā 
redakcijā – saistošajos noteikumos 
Nr.34/2013, neveicot nekādus 
grozījumus  nodevu objektos un 
likmēs.
 Līdzšinējā regulējuma 
atsevišķās pozīcijās iekļautās 
pašvaldības nodevas nav 
piemērotas vispār, vienlaicīgi 
pastāvot vairākiem gadījumiem, 
kad nodeva nav noteikta, bet būtu 
piemērojama, kas norāda uz to, ka 
regulējums pašvaldības nodevu 
uzlikšanai ir novecojis un 
neefektīvs, turklāt vairākās 
normās ir arī neprecīzs vai 
kļūdains. 
Nepieciešamo grozījumu apjoms 
pārsniedz 50% no saistošo notei-
kumu pamatteksta, tādēļ, atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 
3.februāra noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 140. 
un 186.punktam, regulējums tiek 
izdots jaunā normatīvajā aktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

 Noteikumi nosaka Alūksnes 
novada pašvaldības nodevu 
objektus, nodevu likmes apmērus, 
atvieglojumus un papildus 
atbrīvojumus no nodevas 
samaksas.
 Saistošajos noteikumos, 
atšķirībā no līdzšinējā 
regulējuma, turpmāk nebūs 
norādīti nodevas maksātāji un  
uzskaitītas tās personas, kuras 
no nodevas samaksas ir atbrīvotas 
saskaņā ar Ministru kabineta 
2005.gada 28.jūnija noteikumi 
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas”.
  Ar mērķi veicināt tūrisma 
nozares un pakalpojumu 
attīstību, tāpat kā līdz šim, 
pašvaldība nav paredzējusi 
uzlikt pašvaldības nodevu par 
atpūtnieku un tūristu uzņemšanu 
par maksu pašvaldības teritorijā 
esošās tūristu mītnēs.    
Ar saistošajiem noteikumiem 
arī nav paredzēts uzlikt 
pašvaldības nodevu par 
transportlīdzekļu iebraukšanu 
īpaša režīma zonās, jo Alūksnes 
novadā tādu nav.
 Lai neradītu papildu 
finanšu slogu jaunu projektu 
attīstītājiem un veicinātu 
būvniecības procesu novadā, 
pašvaldība arī turpmāk nav 
paredzējusi noteikt nodevu 
par pašvaldības infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību.
 Saistošo noteikumu jaunajā 
redakcijā tiek precizēti nodevu 
objekti, tādējādi padarot normatīvo 
regulējumu saprotamāku gan tā 
piemērotājiem, gan sabiedrībai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Informācija netiek iekļauta saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 43.1 
panta otro daļu.  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Būtiska ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi nav 
paredzēta. 
 
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Privātpersona par saistošo 
noteikumu piemērošanu var 
griezties Alūksnes novada pašvaldī-
bā. Saistošajos noteikumos 
noteikto pašvaldības nodevu 
iekasēšanu nodrošinās pašvaldības 
domes komisijas un pašvaldības 
iestādes, kuras sniedz attiecīgo 
pakalpojumu.
Kontroli par pašvaldības nodevu 
iekasēšanu veiks pašvaldības 
administrācijas finanšu nodaļa. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts 
ievietots www.aluksne.lv sadaļā 
Normatīvie akti un dokumenti”, 
„Pašvaldības saistošo noteikumu 
projekti”.
Plānotais sabiedrības līdzdalības 
veids – priekšlikumu un iebildumu 
izvērtēšana pēc projekta 
publicēšanas pašvaldības 
mājas lapā internetā 
www.aluksne.lv. 

Turpinājums no 13. lappuses
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība (turp-
māk – pašvaldība) sniedz finansiālu 
atbalstu sporta sasniegumu veicinā-
šanai (turpmāk – atbalsts).
2. Noteikumu izdošanas mērķis ir 
radīt vienotus kritērijus atbalsta 
piešķiršanai, veicinot daudzveidī-
gu sporta veidu attīstību, sekmē-
jot sporta meistarības izaugsmi 
Alūksnes novadā un popularizējot 
veselīgu dzīves veidu iedzīvotāju 
vidū.
3. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām 
pretendentu kategorijām (turpmāk – 
pretendents):
3.1. individuālajiem sportistiem, 
kuri savu dzīvesvietu deklarējuši 
Alūksnes novadā;
3.2. sportistu komandām, kurās 
vismaz divas trešdaļas no dalībnie-
ku skaita ir personas, kuras savu 
dzīvesvietu deklarējušas Alūksnes 
novadā;
3.3. juridiskām personām, kas izvei-
dojušas sporta spēļu komandu, kurā 
vismaz divas trešdaļas dalībnieku 
savu dzīvesvietu ir  deklarējuši 
Alūksnes novadā un kuras sek-
mē sporta meistarības un sporta 
kā veselīga dzīvesveida attīstību 
Alūksnes novadā. 
4. Šie noteikumi neattiecas:
4.1. uz individuālajiem sportistiem 
vai sporta spēļu komandām piešķir-
to finansējumu, kurus uz sacen-
sībām, pārstāvēt novadu, deleģē 
pašvaldība;
4.2. pašvaldības iestāžu aktivitātēm 
mācību programmas ietvaros, t.sk. 
sagatavošanās sacensībām u.c., kas 
notiek mācību programmas ietvaros 
un tiek finansētas no pašvaldības 
līdzekļiem.
5. Pašvaldības atbalsts ir katra bu-
džeta gadā Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos apstiprinātā 
pašvaldības budžetā paredzētie 
līdzekļi pretendentu aktivitāšu 
finansējumam. 

II. Atbalsta veidi

6. Atbalsts ir finansējuma piešķirša-
na transporta, uzturēšanās izdevumu 
un dalības maksas segšanai.

III. Atbalsta piešķiršanas 
nosacījumi un apmērs

7. Tiesības saņemt atbalstu ir par 
personu, kuras vecums attiecīgajā 
gadā atbilst jauniešu vecākajai gru-
pai (t.i., vismaz 17 gadi) kura:
7.1. piedalīsies Latvijas reģionālajās 
sacensībās, Latvijas čempionātā vai 
meistarsacīkstēs kuras risinās valsts 
mērogā;
7.2. ir iekļauta Latvijas izlasē, lai 
startētu Eiropas un Pasaules mēroga 
sporta sacensībās;
7.3. iepriekšējā sezonā ir kļuvusi 
par Latvijas čempionu vai Starptau-
tiska mēroga sacensībās  (Olim-
piāde, Olimpiskās spēles, Eiropas 
vai Pasaules čempionāts, Pasaules 
kausu kopvērtējums un tml.)  ir ie-

rindojusies pirmajās astoņās vietās;
7.4. aizvadīs sagatavošanās treniņus 
(treniņnometni), lai piedalītos spor-
ta sacensībās atbilstoši šo noteiku-
mu 7.1. un 7.2. apakšpunktiem.
8. Noteikumu 3.1.apakšpunktā 
noteiktajam pretendentam kalendārā 
gadā tiek piešķirts atbalsts: 
8.1. līdz 600 EUR (seši simti euro), 
ja attiecīgais sporta veids  iekļauts 
1.līmenī, atbilstoši šo noteikumu 
11.1. apakšpunktam;
8.2. līdz 300 EUR (trīs simti euro),  
ja attiecīgais sporta veids iekļauts 
2.līmenī, atbilstoši šo noteikumu 
11.2. apakšpunktam;
8.3. līdz 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro) ja attiecīgais spor-
ta veids iekļauts 3. vai 4. līmenī, 
atbilstoši šo noteikumu 11.3. un 
11.4. apakšpunktiem.
9. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā 
noteiktajiem pretendentiem kalen-
dārā gadā tiek piešķirts atbalsts:
9.1. līdz 1200 EUR (viens tūkstotis 
divi simti euro), ja attiecīgais sporta 
veids  iekļauts 1.līmenī, atbilstoši šo 
noteikumu 11.1. apakšpunktam;
9.2. līdz 600 EUR (seši simti euro), 
ja attiecīgais sporta veids iekļauts 
2.līmenī, atbilstoši šo noteikumu 
11.2. apakšpunktam.
10. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā 
noteiktajiem pretendentiem kalen-
dārā gadā tiek piešķirts atbalsts: 
10.1. līdz 4000 EUR (četri tūkstoši 
euro), ja attiecīgais sporta veids  
iekļauts 1.līmenī, atbilstoši šo notei-
kumu 11.1. apakšpunktam;
10.2. līdz 1500 EUR (viens tūkstotis 
pieci simti euro), ja attiecīgais spor-
ta veids  iekļauts 2.līmenī, atbilstoši 
šo noteikumu 11.2. apakšpunktam.
11. Pašvaldības atbalstam noteiktie 
sporta veidu līmeņi Alūksnes nova-
dā (prioritārā secībā) ir:
11.1.  1. līmenis - biatlons, basket-
bols, vieglatlētika, orientēšanās, 
džudo, ūdens moto sports;
11.2.  2. līmenis - bobslejs, moto 
un auto sports, velo sports, distanču 
slēpošana, volejbols, futbols (arī 
mini futbols), pludmales volejbols,  
florbols;
11.3.  3.līmenis - kinoloģija, mak-
šķerēšana, spēka veidu sacensības 
(pauerliftings, svarcelšana un tml.);
11.4.  4. līmenis - citi sporta veidi.

IV. Pieteikumu iesniegšanas 
kārtība un iesniedzamie 
dokumenti

12. Atbalsta saņemšanai 
pretendents iesniedz, pats 
personīgi vai nosūtot pa pastu, 
Alūksnes novada pašvaldībai 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, paraksttiesīgas 
(pilnvarotas) personas parakstītu 
pieteikumu, kurā norāda:
12.1.  fiziska persona: vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, deklarēto 
dzīvesvietas adresi, bankas 
rekvizītus. Ja atbalsts tiek lūgts 
komandu sporta veidā, šo 
informāciju norāda par visiem 
komandas dalībniekiem. Pieteikumu 
paraksta visi komandas dalībnieki, 

kuri lūdz atbalstu;
12.2. juridiska persona: tās 
nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi un bankas 
rekvizītus, informāciju par 
sportistiem: vārdu uzvārdu, 
personas kodu, deklarētās 
dzīvesvietas adresi;
12.3. sporta sacensību nosaukumu/
treniņnometni, mērogu, norises 
vietu, laiku, komandas nosaukumu, 
finansējuma mērķi;
12.4. citu informāciju, ko preten-
dents uzskata par būtisku.
13. Pieteikumam pievieno sporta 
aktivitāšu ieņēmumu un izdevumu 
tāmi (norādot visus līdzfinansējuma 
avotus), dokumentus, kas aplie-
cina sporta sasniegumus sporta 
sacensībās iepriekšējā kalendārajā 
gadā (piemēram, sporta sacensību 
rezultātu protokolu kopijas, diplomi 
u.c.), kā arī citus dokumentus, ko 
pretendents uzskata par būtisku 
(piemēram, sacensību nolikums, 
sacensību dalībnieku saraksts u.c.).
14. Pretendents atbild par sniegto 
ziņu patiesumu.
15. Pretendenta pieteikumu pēc tā 
iesniegšanas un līdz atbalsta pie-
šķiršanai nav atļauts grozīt, izņemot 
kļūdu novēršanu un pieprasītās 
informācijas papildināšanu.

V. Pieteikumu izskatīšana, 
lēmuma pieņemšana un 
pārsūdzēšana

16. Pieteikumi tiek izskatīti divas 
reizes gadā – janvārī (kas saņemti 
līdz decembra pēdējai darba dienai) 
un jūnijā (kas saņemti līdz maija 
pēdējai darba dienai).
17. Pieteikumu un tam pievienotos 
dokumentus atbalsta piešķiršanai 
viena mēneša laikā izskata 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļa.
18. Pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļai ir pienākums:
18.1. pārbaudīt pieteikuma 
atbilstību administratīvajiem 
kritērijiem – vai ir iesniegti visi 
prasītie dokumenti ar tiesībām 
pieprasīt papildu informāciju;
18.2. sagatavot lēmuma 
projektu par atbalsta piešķiršanu, 
daļēju piešķiršanu vai pamatotu 
atteikumu, ja atbalsts netiek 
piešķirts;
18.3. nevirzīt pieteikumu 
izskatīšanai Alūksnes novada 
domes sēdē un sniegt rakstisku 
atbildi pretendentam, ja:
18.3.1. pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas norādītajā termiņā 
nav iesniegtas visas pieprasītās 
ziņas un dokumenti;
18.3.2. pieteikumā norādītās ziņas ir 
nepatiesas; 
18.3.3. ja pretendents nav iesniedzis 
atskaiti par iepriekš piešķirtā atbal-
sta izlietojumu vai būtiski pārkāpis 
atbalsta saņemšanas līgumu.

19. Pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļa, izskatot Pretendenta 
pieteikumu pamatotību un 
atbalstāmo sporta veidu prioritātes, 

ņem vērā šādus kritērijus: 
19.1. pretendenta sportiskos 
sasniegumus iepriekšējā sezonā 
(izcīnītās vietas Olimpiskajās 
spēlēs, Pasaules čempionātos, 
Pasaules kausa izcīņās, Eiropas 
čempionātos, Olimpiādēs, 
Starptautisko federāciju kausa 
izcīņās, Latvijas reģionālajās 
sacensībās, Latvijas čempionātā vai 
meistarsacīkstēs kuras risinās valsts 
mērogā un šāda līmeņa līdzīgās 
sacensībās);
19.2. konkurences līmeni 
(piemēram, sacensību dalībnieku 
skaits);
19.3. sacensību (treniņnometnes) 
mērogu;
19.4. piedalīšanos Alūksnes novada 
pašvaldības organizētajos sporta 
pasākumos;
19.5. papildu kritēriju 
komandai – komandas 
dalībnieku, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Alūksnes novadā, 
īpatsvaru.
20. Alūksnes novada dome, 
izskatot pieteikumus, pieņem 
lēmumu par atbalsta piešķiršanu 
pilnā apmērā vai daļā, vai 
nepiešķiršanu, to pamatojot.
21. Pašvaldība nodrošina 
lēmumu par atbalsta piešķiršanu 
atklātumu, kā arī vienlīdzīgu 
un taisnīgu attieksmi pieteikumu 
izskatīšanas procesā.
22. Alūksnes novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Piešķirtā atbalsta 
izsniegšanas kārtība un 
izpildes nosacījumi

23. Pašvaldība slēdz līgumu ar 
pretendentu par atbalstu sporta sas-
niegumu veicināšanai, kurā paredz:
23.1. termiņu finansējuma 
pārskaitīšanai pretendenta 
norēķinu kontā;
23.2. pretendenta pienākumus;
23.3. atbalsta izmantošanas  
nosacījumus;
23.4. atskaišu iesniegšanas kārtību 
un pārbaužu veikšanu;
23.5. atbildību un pretendenta 
pienākumu atmaksāt saņemto 
finansējumu, ja tas izmantots 
pašvaldības neatbalstītiem mērķiem 
vai neievērojot noteikto kārtību;
23.6. citus līdzējiem svarīgus 
noteikumus.
24. Pretendents zaudē tiesības 
atbalsta saņemšanai, ja tas Alūksnes 
novada domes norādītajā termiņā 
nenoslēdz līgumu.
25. Pašvaldībai ir tiesības 
pārbaudīt atbalsta izlietošanu, 
kā arī prasīt, lai pretendents 
atlīdzina visus zaudējumus, kas 
pašvaldībai radušies tā prettiesiskas 
rīcības dēļ. 

VII. Noslēguma jautājums

26. Šo noteikumu 12.punktā 
minētais pieteikums 2014.gadam 
jāiesniedz līdz 2014.gada 
1.augustam.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 

„Par pašvaldības atbalstu sporta 
sasniegumu veicināšanai” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Atbalstot Alūksnes novada  
sportistus, komandas un juridiskas 
personas individuālu vai kolektīvu 
sasniegumu veicināšanai sportā, 
izpildot pašvaldības autonomo 
funkciju - veicināt iedzīvotāju  
veselīgu dzīvesveidu un sportu,  
izstrādāts saistošo noteikumu 
projekts „Par pašvaldības atbalstu 
sporta sasniegumu veicināšanai”. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešā daļa noteic, ka dome var 
pieņemt saistošos noteikumus, 
nodrošinot pašvaldības autonomo 
funkciju izpildi. 
Saistošo noteikumu mērķis ir  
veicināt un atbalstīt Alūksnes 
novada iedzīvotāju individuālos un 
kolektīvos sasniegumus sportā.
 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada sportistiem 
un sporta komandām piešķir  
atbalstu sporta sasniegumu  
veicināšanai.
Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums labvēlīgi ietekmēs 
mērķgrupas, jo to ieviešanai novada 
administratīvajā teritorijā vienlaikus 
tiek plānota labvēlīga ietekme gan 
uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, 
gan sporta attīstības veicināšanu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Saistošie noteikumi paredz piešķirt 
finanšu līdzekļus no pašvaldības 
budžeta, kas saistīti ar atbalstu 
Alūksnes novada sportistiem un  
komandām  sasniegumu  
veicināšanai sportā.
Nav iespējams veikt saistošo 
noteikumu finansiālo ietekmi uz 
pašvaldības budžetu, jo precīzi 
nav iespējams iepriekš prognozēt 
personu skaitu, kuras pretendēs uz 
finansējumu. Šim mērķim plānotais 
pašvaldības finansējums 2014.gada 
budžetā ir 10 000 EUR.
Saistošo noteikumu izpilde tiks no-
drošināta esošo institūciju ietvaros.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 
Nav ietekmes. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Administratīvās procedūras nodro-
šinās Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļa. Lēmumu 
par atbalsta piešķiršanu pilnā ap-
mērā vai daļā, kā arī par atteikumu 
pieņems Alūksnes novada dome.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Par pašvaldības atbalstu 
sporta sasniegumu veicināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
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Sporta pasākumi

2., 9., 16., 23., 30. jūlijā no 18.00 
Pilssalas pludmales volejbola lau-
kumos Alūksnes novada pludmales 
volejbola seriāls.
7. jūlijā no 17.00 Pilssalas 
stadionā „Ghetto basket” ielu 
basketbola turnīrs.
12. - 13. jūlijā 11.00 Ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” „Livonijas 
kauss” apvidus loka šaušanā. 
19. jūlijā 14.00 Ilzenē atklātās sa-
censības apvidus šķēršļu skrējienā.
20. jūlijā Zeltiņos skriešanas krosa 
sacensības „Mizojam, ka prieks” 
III kārta.

Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rīkotie pasākumi  

5. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē elektroniskās deju mūzikas 
pasākums „Trakais Jampadracis”. 
Piedalās DJ Salvis, DJ Edverto, DJ 
Čakurs, DJ Gaver, DJ Lisa Polana, 
DJ L-Jay. Ieeja: 3 EUR.
11. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē pasākums jauniešiem 
sadarbībā ar Igaunijas DJ apvienību.
18. jūlijā 19.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē muzikālā komēdija „Gribu 
bērnu”. Piedalās aktieri Ģirts Ķeste-
ris, Maija Doveika, Marija Bērziņa, 
Aldis Siliņš, Zane Daudziņa. Ieeja: 
7 EUR, 8 EUR, 9 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un Biļešu paradīzes 
kasēs. Biļetes jau pārdošanā!
19. jūlijā 22.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē zaļumballe. Spēlē 
Rock’n’Roll band „BIG AL & THE 
JOKERS” (Rīga). Ieeja: 5 EUR.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Ceļojumi 
tepat Latvijā!”, „Jāņa 
Baltvilka dzejas pasaulē”, „ Lasīt 
Bērnu un jauniešu žūrijā – prieks!”. 
No 1. līdz 18. jūlijam Igora Koloso-
va (Alūksne) gleznu izstāde, 15.jūlijā 
iespēja iepazīties ar novadpētnie-
cības konkursa „Zudušais laikā” 
darbiem (lasītavā un interneta pieejas 
punktā), 17. jūlijā „Diena bez datora. 
Nāc, spēlēsim galda spēles!”, 
28.jūlijā Jauno grāmatu diena.

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 5. jūlija līdz 27. augustam  
Leļļu Mākslas muzeja izstāde 
„Kofermājiņu ceļojums”.
Apaļajā tornītī izstāde „Pagriez 
skaļāk”.
Ledus pagrabā izstāde „Bērnības 
laiks”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”, 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”, „Marienburgas cietoksnis”.
 
Alsviķu pagastā
4. jūlijā 18.00 Alsviķu sporta lau-
kumā atraktīvi sportiskas aktivitātes 
ģimenēm ar bērniem un jauniešiem 
projekta „Vasariņas sporta prieki” 
ietvaros.
12. jūlijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā – KN) 
zaļumballe ar Zigmāru un Edgaru 
Krūmiņiem un viņu draugiem. Ieeja: 
2,50 EUR.
13. jūlijā 12.00 Alsviķu kultūras 
namā sarīkojums ģimenēm ar 
bērniem - Bērnības svētki „Mans 
mīļais, mazais brīnumiņ…”.
25. jūlijā 18.00 Strautiņu 
sporta laukumā atraktīvi 
sportiskas aktivitātes ģimenēm ar 
bērniem un jauniešiem projekta 
„Vasariņas sporta prieki” ietvaros.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Un tāds viņš – nopietns 
un pārdomu pilns…” - rakstniekiem 
Ernestam Hemingvejam - 115, Lilijai 
Dzenei – 85, Aleksandram Dima (dē-
lam) – 190, Jānim Baltvilkam – 70, 

aktierim Eduardam Pāvulam - 85.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes rakstniekiem Ernestam 
Hemingvejam – 115, Aleksand-
ram Dimā (dēlam) – 190, Knutam 
Hamsunam –155, dzejniekam Jānim 
Baltvilkam – 70, aktierim Eduardam 
Pāvulam – 85; tematiskās izstādes: 
„Zaļā aptieka”, „Bērnu grāmatas 
interesantai vasarai”.

Annas pagastā
19. jūlijā 12.00 Annā pie kultūras 
nama sportisks pasākums ģimenēm 
ar bērniem.
26. jūlijā 22.00 Annas kultūras 
namā Annas dienas balle.
26. jūlijā 16.00 kapusvētki Ezeriņu 
kapos.
Annas bibliotēkā literatūras izstāde 
„Tieši tāpēc viņš mums tuvs!” - 
amerikāņu rakstniekam Ernestam 
Hemingvejam – 115.

Ilzenes pagastā
18. jūlijā 21.00 Ilzenes estrādē 
Liepziedu nakts atpūtas vakars.
19. jūlijā 14.00 Ilzenē sacensības 
„Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”. 
Reģistrēšanās no plkst.12.00 (iespē-
jama arī elektroniski līdz 17. jūlija 
plkst.16.00). 

Jaunalūksnes pagastā
19. jūlijā 14.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” dueta Inga un 
Normunds koncerts „Visskaistākais 
zieds”.
19. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar Kasparu Maku.

Jaunannas pagastā
12. jūlijā 10.00 Jaunannas Zaķusa-
lā „Zaķusalas netradicionālās sporta 
spēles”. Reģistrācija no plkst.9.00.
12. jūlijā 22.30 Jaunannas Zaķu-
salas estrādē Vasaras ballīte kopā ar 
DJ L-Jay, Gagadance, Lisa Poļana. 
Ieeja: 2 EUR.
19. jūlijā 20.00 Jaunannas Zaķu-
salas estrādē Ilzenes pašdarbnieku 
sniegumā izrāde „Še, tev žūpu Bērtu-
li”. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Zemdegas gruzd” – aktierim Eduar-
dam Pāvulam 85, „Saule met loku” – 
dzejniekam Jānim Baltvilkam 70.

Jaunlaicenes pagastā
26. jūlijā ikviens un katrs viens tiek 
sevišķi gaidīts Alūksnes novada 
Jaunlaicenē uz Pirmajiem Vispasau-
les Malēniešu svētkiem.
27. jūlijā 13.00 kapusvētki Opekalna 
kapos.
Jaunlaicenes muižas muzejā izstā-
de „330 skolas gadi”, nodarbības: 
vāveru tīšana, pastalu darināšana, 
dārgumu meklēšana muižas parkā, 
cāļu sargāšana no žagatām, pamat-
ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”: 
ziņas par muižas ēkām, parku, sa-
dzīvi, apsaimniekošanu, nemieriem, 
sodiem mājas kārtībā, tiesu proce-
siem, baronu fon Volfu dzimtu. 

Kalncempju pagastā
6. un 20. jūlijā 12.00 – 16.00 Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā Amatu skola „Es mācu, 
ko es māku” ar amatnieku un mājra-
žotāju piedalīšanos.
Viktora Ķirpa Ates muzejā izglī-
tojošās programmas „Čaklā bitīte”, 
„Veļas diena”, „Neba maize pati 
nāca”, kāzu programma, izzinošas un 
atraktīvas ekskursijas ar apmeklētāju 
aktīvu līdzdarbošanos.

Liepnas pagastā
26. jūlijā Liepnas pagasta svētki 
sākas ar makšķerēšanu, sportiskām 
izdarībām, radošām darbnīcām, 
ūdensbumbām, pašdarināto plostu 
parādi, 22.00 balle ar grupu „Un 
atkal šovakar”.
27. jūlijā 13.00 kapusvētki Liepnas 
kapos.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
27. jūlijā 14.00 kapusvētki Sprin-
duļkalna kapos.
27. jūlijā 15.00 kapusvētki Saidu 
kapos.
Liepnas pagasta bibliotēkā lite-
ratūras izstādes: „Katrā ziņā - kaut 
ko nebijušu! Citādi bez jēgas aiziet 
dienas” (Jānim Baltvilkam – 70; 
1. - 31.07.), „Vērtīgākās grāmatas 
ar idejām vasaras vaļasbrīžiem” (1. 
- 31.07.).

Malienas pagastā
15. jūlijā 12.00 Malienas tautas 
namā tikšanās ar dzejnieci Dzidru 
Melnūdri un kopkrājuma „Dvēseles 
spogulis” prezentācija.
Malienas bibliotēkā: izstādes J. 
Baltvilkam - 70, „No Romeo līdz 
Ceplim” (E. Pāvulam - 85), „Itālijas 
prezidentūra ES”.

Mālupes pagastā
26. jūlijā 12.00 kapusvētki Mālupes 
kapos.
26. jūlijā 20.00 Mālupes salā 
koncerts. Dzied un spēlē Graumaņu 
ģimene.
26. jūlijā 22.00 Mālupes salā balle. 
Spēlē grupa „Tālbraucēji”.

Mārkalnes pagastā
4. jūlijā 10.00 – 18.00 Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā Graffiti apmācī-
bas jauniešiem Artūra Treija vadībā 
projekta „Tālāk par sevi” ietvaros.

Pededzes pagastā
12. jūlijā Pededzes pagasta svētki 
„Pededzei – 90”:
14.00 Svētku dienas atklāšana, jaut-
rās stafetes, tenisa un novusa turnīrs, 
piepūšamās atrakcijas (ieeja: 0,72 
EUR), tirdzniecība, bufete, karaoke, 
muzejā izstāde „Dzimtais pagasts”,
18.30 Pededziešu pilngadnieku 
godināšana,
20.00 Koncerts. Piedalās: Pededzes 

tautas nama pašdarbības kolektīvi un 
viesi. Ieeja: 1,42 EUR,
22.00 Balle. Līdzi var ņemt groziņu.
25. jūlijā 13.00 Pededzes bibliotēkā 
Jauno grāmatu izstāde „Tik daudz 
skaistuma – un tieši tev!”.
26. jūlijā 14.00 kapusvētki Kūdupes 
kapos.
26. jūlijā 22.00 Pededzē diskotēka. 
Ieeja: 1,42 EUR.

Veclaicenes pagastā
11. jūlijā 13.00 Veclaicenes estrādē 
pasākums senioriem „Tikai vienu 
zelta staru”. 
18. jūlijā 19.00 Veclaicenes estrādē 
Võru festivāla ietvaros koncerts „Es 
atnācu dižoties, nāciet tautas skatī-
ties”. Piedalīsies: Bulgāru folkloras 
grupa (dziedātāji un dejotāji), Balvu 
senioru deju kolektīvs „Lustes”, 
Madonas novada Kalsnavas pagasta 
kultūras nama senioru deju kolek-
tīvs „Jāņukalns”, Madonas novada 
Ļaudonas kultūras nama senioru deju 
kolektīvs „Divi krasti”, Madonas 
novada Kalsnavas kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Vīzija” 
Balvu pagasta jauktais vokālais 
ansamblis „Malduguns”, Alūksnes 
koklētāju ansamblis.
18. jūlijā 22.00 Veclaicenes estrādē 
balle, spēlēs Kaspars Maks.
Veclaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: amerikāņu rakstniekam un 
žurnālistam Ernestam Hemingve-
jam – 115, dzejniekam ornitologam 
Jānim Baltvilkam – 65.
Veclaicenes pagasta muzejā izstā-
des: „Daba krāso” – Andas Plaumas 
ar dabas materiāliem krāsotu dziju 
paraudziņi; „Daba veido” – Jāņa 
Prangela akmeņu kolekcija.

Zeltiņu pagastā 
20. jūlijā Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
„Mizojam, ka prieks” 3. posms 

„Ļeņina laukums”. Reģistrēšanās 
no 10.00 līdz 10.45, starts pulksten 
11.00 bijušās PSRS armijas kodol-
raķešu bāzē pie Ļeņina pieminekļa. 
Informācija pa tālruni 26228286 
(Ivars Laiva), 26228027 (Rolands 
Laiva).
20. jūlijā 16.00 Zeltiņu estrādē 
Ilzenes amatierteātra sniegumā M. 
Zālītes komēdija 2 cēlienos „Še tev 
Žūpu Bērtulis!” (rež. Ā. Vērse), izrā-
des ilgums 2 stundas. Ieeja: 2 EUR, 
skolēniem 1 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Bērnu Žūrija 2014”, „Jānim 
Baltvilkam – 70”, „Eduardam Pāvu-
lam – 85”, „Jaunumi ceļotājiem”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”; 
izstādes: „Rokas bagāža”, „Alises 
ceļš”, foto ekskursijas: „Zeltiņi 
2013”, „Gadsimtu vējos šūpojoties”; 
ekskursijas uz bijušo PSRS kodolra-
ķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
4. jūlijā 21.00 Māriņkalna tautas 
namā nakts pasākums skolas vecu-
ma bērniem „Krēslas stundā”.
7. jūlijā 19.00 piemiņas brīdis Prin-
duļu kaujas vietā Ziemera pagasta 
„Prinduļos”.
30. jūlijā 11.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums bērniem „Mēs esam 
vasarā”.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes „Ar atmiņā paliekošām 
lomām…” aktierim – E. Pāvulam - 
85 (2. - 18.07.), „Ak, cik tā pļava no 
rītiem skaista, Visa vienā sudrabā 
laistās!” dzejniekam J. Baltvilkam - 
70 (17.07.; izstāde un pārgājiens pa 
dabas taku Veclaicenē), „Bērnu un 
jauniešu žūrija 2014”.

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 07.07.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 09.07.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 21.07.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 21.07.2014. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 09.07.2014. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 24.07.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 30.07.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 31.07.2014. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS 09.07.2014. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ 24.07.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 07.07.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 16.07.2014. 13.00 – 14.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 21. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

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

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

11. un 25. jūlijā 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.


