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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Pārdod auto 
greideri
 Alūksnes novada pašvaldība 
pārdod par brīvu cenu auto 
greideri DZ180A, valsts 
reģistrācijas Nr.T4419LB, 
izlaiduma gads 1999. 
 
 Auto greidera atrašanās vieta – 
SIA “ABB SERVISS”, Tālavas 
ielā 15, Alūksnē, Alūksnes 
novadā. Apskate piesakāma pa 
tālruņiem 29273929, 29195915 
vai e-pastu: spodra@aluksne.lv.
 Auto greidera nosacītā cena – 
1470 EUR.
 Personas, kuras vēlas iegā-
dāties auto greideri, iesniedz 
pieteikumu Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūrā “SPOD-
RA”, tās darba laikā, Pils ielā 58, 
Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 
09.02.2017.
 Ja pieteiksies vairāk nekā viena 
persona, 14.02.2017. tiks rīkota 
izsole starp šīm personām.

Alūksnes 
pilsētas pensionāru 
biedrības 
“Sudrabs” 
pasākumi februārī
8. februārī 10.00 Tikšanās ar 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekli Armandu Mustu.
15. februārī 10.00 Spēlēsim 
galda spēles un minēsim mīklas.
22. februārī 10.00 Tikšanās ar 
dakteri Pēteri Kučiku.

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

25. februārī 

no plkst. 9.00 
līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 20.02. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš

Draudzīgā Aicinājuma balvas Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājām
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā 27. janvārī 
notika Draudzīgā Aicinājuma 
apbalvošanas ceremonija, kurā 
tika pasniegtas Draudzīgā Aicinā-
juma medaļas un Goda diplo-
mi piecās nominācijās. Četrus 
apbalvojumus saņēma arī Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pedagogi.

 Ik gadu, jau kopš 1999. gada, 
Draudzīgā Aicinājuma fonds pa-
sniedz Draudzīgā Aicinājuma meda-
ļu Latvijas skolu absolventiem, kuri 
guvuši panākumus starptautiskās 
mācību olimpiādēs, skolotājiem par 
sasniegumiem skolēnu izglītošanā, 
mecenātiem par atbalstu skolām, 
sabiedriskajiem darbiniekiem un 
medijiem, kuru darbs ir devis iegul-
dījumu izglītības izaugsmē Latvijā.
 Nominācijā „Skolotājs” medaļu un 
Goda diplomu saņēma trīs Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas pedagoģes. Skolotājai Sanitai 

Mednei apbalvojums piešķirts 
par izcilu audzēkņu motivēšanu 
mācību darbā, ieguldījumu un 
sasniegumiem darbā ar talantī-
giem izglītojamiem un sadarbības 
veicināšanu ar kolēģiem novadā un 
valstī. Skolotāja Inese Ločmele to 
saņēma par sabiedrisko aktivitāti, 
par izcilu audzēkņu motivēšanu 
mācību darbā, ārpusstundu akti-
vitātēs, pašizaugsmē un profesijas 
izvēlē. Savukārt skolotājai Lāsmai 
Jaunozoliņai apbalvojums pasniegts 
par sabiedrisko aktivitāti, par patrio-
tisma jūtu izkopšanas veicināšanu 
skolēnos, kā arī izcilu audzēkņu 
motivēšanu mācību darbā. 
 Apbalvojumu nominācijā „Sabied-
riskais darbinieks” saņēma Inese 
Marķitāne par sabiedrisko aktivitāti, 
patriotisma jūtu izkopšanas veici-
nāšanu skolēnos, iesaistot dažā-
dos pasākumos novadā un valstī, 
rosinot audzēkņus būt radošiem un 
aktīviem.
 Kopā ar apbalvojumu saņēmējām 
svētku pasākumā bija arī Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
direktore Daina Dubre – Dobre un 
citi kolēģi.

Pēc Draudzīgā Aicinājuma medaļas un Goda diploma saņemšanas 
(no labās): Inese Ločmele, Inese Marķitāne, Lāsma Jaunozoliņa, 
Sanita Medne

Foto no AVĢ arhīva

Apstiprināts pašvaldības gada budžets
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
26. janvāra sēdē, trim deputātiem 
balsojumā atturoties un 
11 no kopumā sēdē klātesošajiem 
14 deputātiem balsojot par, 
apstiprināja pašvaldības 
2017. gada budžetu.

 To, kāds plānots pašvaldības šī 
gada budžets, skaidro domes priekš-
sēdētājs Arturs Dukulis:
 - Salīdzinot ar pagājušā gada 
budžetu, šogad vērtēto ieņēmumu 
pieaugums ir nedaudz virs 560 
tūkstošiem eiro, kas pašvaldības bu-
džetā ienāks no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda.
 Runājot par ieņēmumiem, otrais 
lielākais apjoms aiz valsts budžeta 
mērķdotācijām ir no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa. Ieņēmumus no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tāpat 
kā pērn, arī šogad plānojam piesar-
dzīgi – ne vairāk kā reāli iespējams 
saņemt. Kā zināms, pašvaldībām 
valsts novirza 80% no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa.
 Tad, protams, tiek plānoti ieņēmu-
mi no citiem nodokļiem, piemēram, 
azartspēļu nodokļa, nekustamā 
īpašuma nodokļa, dabas resursu 
nodokļa. Pašvaldība un pagastu pār-
valdes pamatīgāk strādā, lai iekasētā 
nekustamā īpašuma nodokļa apjoms 
palielinātos. Nodokļa parādnieku 
skaits samazinās, tiek piedzīti parā-
di. Nedaudz samazināsies ieņēmumi 

no dabas resursu nodokļa.
 Protams, iestādes plāno savus 
budžeta ieņēmumus par sniegta-
jiem pakalpojumiem. Te gan jāteic, 
ka daļu no tiem noteikti nāksies 
pārskatīt, lai pakalpojumu maksa 
atbilstu reālajām izmaksām, uz ko 
norāda Valsts kontrole.

  Budžeta līdzekļu sadales kritērijos 
šajā gadā izmaiņas skāra finansē-
juma sadalījumu pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm, kā arī viens kritērijs 
– atalgojums direktoriem no paš-
valdības budžeta, kas skāra daļu no 
vispārējās izglītības skolām. Ņemot 
vērā to, ka šogad speciālo bērnu-
dārzu “Cālis” un “Mazputniņš” 
uzturēšanai valsts pašvaldībām dod 
vairs tikai 30% finansējuma un 
70% jāsedz pašvaldībām, kritēriji 
tika grozīti, lai visi bērnudārzi būtu 
līdzvērtīgā situācijā. Nākamgad sa-
vukārt šo iestāžu uzturēšana pilnībā 
būs uz pašvaldību pleciem.
 Astoņi gadi ir pagājuši kopš 
iepriekšējo budžeta finansējuma sa-
dales kritēriju izstrādes. Nākošā de-
putātu sasaukuma pamatjautājums 
būs kritēriju maiņa līdz jaunajam 
budžetam. Šajā laikā esam zaudēju-
ši daudz iedzīvotāju, vajadzības ir 
palikušas tās pašas, pat pieaugušas, 
kaut vai dēļ elektrības sadārdzinā-
juma. Pielietojot pirms astoņiem 
gadiem noteiktus kritērijus, iznāk 
nevienlīdzīga sadale. Samazinās 
ne tikai skolēnu, bet visa vecuma 
iedzīvotāju skaits, tādēļ budžeta 
līdzekļu sadale jāpielāgo šodienas 
vajadzībām.

 Budžeta izdevumu daļā pašvaldī-
bai pirmām kārtām jānodrošina tie 
pakalpojumi, ko tai par pienākumu 
nodrošināt uzliek likums, tad no pā-
rējā plānojam, ko varam sabalansēt 
šodienai un ko - nākotnei.
 Lielākais izdevumu apjoms tiek 
novirzīts izglītības jomai. Pašvaldī-
bas teritoriju apsaimniekošana, kas 
ietver pagastu pārvalžu komunālās 
saimniecības darbības izdevumus, 
un ekonomiskā darbība, kas savu-
kārt ietver finansējumu projektiem, 
ir nākamās lielākās izdevumu 
kategorijas.  Tām seko finansējums 
pagastu pārvalžu un pašvaldības 
iestāžu darbības nodrošināšanai, 
kultūrai un sportam, kā arī sociāla-
jai jomai.

 Ieņēmumu pieaugums sadalīts se-
kojoši: 256 tūkstoši eiro tiek atvēlēti 
pirmsskolas izglītības iestāžu uztu-
rēšanai – darba samaksas palielinā-
jumam pedagogiem un bērnudārzu 
“Cālis” un “Mazputniņš”, kuros 
īsteno speciālās izglītības program-
mas un kuru uzturēšanu līdz šim 
finansēja valsts. Vispārizglītojošo 
skolu uzturēšanai – pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba samaksas 
palielinājumam un skolu direktoru 
atlīdzībai no pašvaldības budže-
ta – 35 tūkstoši eiro. Minimālās 
algas palielināšanai pašvaldības 
iestādēs strādājošajiem šajā budžetā 
paredzēti 50 tūkstoši eiro. Pašvaldī-
bu vēlēšanu norises nodrošināšanai 
– 49 tūkstoši eiro. 59 tūkstoši eiro 
novirzīti Eiropas Savienības projek-
tu priekšfinansējumam.

 Līdzfinansējums Eiropas Savienī-
bas projektu realizācijai ir budže-
ta prioritāte. Šogad ar projektu 
palīdzību apjomīgi līdzekļi tiks 
novirzīti izglītības iestāžu – Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
un Alūksnes novada vidusskolas 
mācību vides sakārtošanai. Tāpat arī 
citi lielie Eiropas Savienības finan-
sētie projekti – kultūras pieminekļu, 
pilsētvides, degradēto teritoriju, 
uzņēmējdarbības attīstībai. Šī gada 
budžetā paredzēti līdzekļi Eiropas 
Savienības projektu līdzfinansēšanai 
ceļu pārbūvei desmit pagastos.
 Tāpat šī gada budžetā ir paredzēts 
finansējums arī projektu sagatavo-
šanai un iesākto darbu pabeigšanai. 
83 tūkstoši eiro būs Tempļakalna 
ielas un gājēju ceļa gar ezeru 
pabeigšanai. 26 tūkstoši pašvaldība 
paredz 7. Siguldas kājnieku pulka 
pieminekļa kāpņu sakārtošanai un 
apgaismojuma ierīkošanai, otru pusi 
šim mērķim plānojam piesaistīt 
no Aizsardzības ministrijas. Tāpat 
budžetā atvēlēti līdzekļi klientu 
apkalpošanas centra ierīkošanai 
pašvaldības administratīvas ēkas 1. 
stāva foajē, Pilssalas estrādes grīdas 
atjaunošanai, tautas tērpu atjau-
nošanai Dziesmu un deju svētku 
dalībniekiem un citiem mērķiem.
 Protams, budžetā saglabājas mērķ-
programma pagastu infrastruktūras 
sakārtošanas projektiem, ko varēs 
izmantot tie pagasti, kas vēl šos kat-
rai pārvaldei paredzētos līdzekļus 
nav izlietojuši.

Turpinājums 5. lappusē

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

8. februārī 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde 
 13. februārī 10.00
Finanšu komitejas sēde  
 16. februārī 10.00
Domes sēde   
 23. februārī 10.00

Sēdes notiek 
Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvās ēkas Mazajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.



2.  Alūksnes Novada Vēstis 01.02.2017.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
28.02.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Seda 1” - 1, Liepnā, 
Liepnas pagastā, Alūksnes 
novadā mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
64321456. Sākumcena – 
1233 EUR, nodrošinājums – 
123 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
24.02.2017. Samaksa jāveic 
līdz 14.03.2017. vai izvēloties 
nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 līdz 
11.00 un no 14.00 līdz 16.00, 
līdz 24.02.2017. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
28.02.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Dārziņi” - 1, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64321456. 
Sākumcena - 1733 EUR, 
nodrošinājums – 173 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 24.02.2017. Samaksa jāveic 
līdz 14.03.2017. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteiku-
mu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 līdz 11.00 
un no 14.00 līdz 16.00, līdz 
24.02.2017. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
28.02.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Bērzulejas” - 1, 
Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā otro 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64321456. 
Sākumcena – 1171 EUR, 
nodrošinājums – 117 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 24.02.2017. Samaksa 
jāveic līdz 14.03.2017. vai 
izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 
līdz 11.00 un no 14.00 līdz 
16.00, līdz 24.02.2017. 
pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
28.02.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Meži”, Annas 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64381660. 
Sākumcena - 3513EUR, 
nodrošinājums – 351 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 24.02.2017. 
Samaksa jāveic līdz 14.03.2017. 
vai izvēloties nomaksas 
variantu. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 
līdz 11.00 un no 14.00 līdz 
16.00, līdz 24.02.2017. 
pulksten 16.00.

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

 Alūksnes novada dome  
26. janvāra sēdē, piedaloties  
14 deputātiem, izskatīja 27 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai Alūksnes novada 
pašvaldībai piekritīgu zemes  
starpgabalu “Rudzīši” Malienas 
pagastā. Atsavināšanas  
izdevumus saskaņā ar lēmumu  
segs atsavināšanas ierosinātājs,  
bet pēc atsavināšanas procesa  
pabeigšanas tos ieskaitīs  
ierosinātāja pirkuma līgumā  
noteiktās cenas samaksā, bet,  
ja zemesgabals tiks atsavināts citām 
personām, atmaksās ierosinātājam. 
Minēto īpašumu atsavināšanai  
dome nodeva, pārdodot to  
izsolē par brīvu cenu noteiktam 
personu lokam (blakus esošā  
zemesgabala īpašniekam),  
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu uzdeva veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un  
sagatavot atsavināšanai pašvaldībai 
piekritīgu zemes starpgabalu  
“Dūres” Ziemera pagastā.  
Atsavināšanas izdevumus saskaņā 
ar lēmumu segs atsavināšanas  
ierosinātājs, pēc atsavināšanas 
procesa tos ieskaitīs ierosinātāja 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā, bet, ja zemesgabals tiks 
atsavināts citām personām,  
atmaksās ierosinātājam. Dome 
nodeva īpašumu atsavināšanai, 
pārdodot to izsolē par brīvu  
cenu noteiktam personu lokam 
(blakus esošā zemesgabala  
īpašniekam), nosacītās cenas  
noteikšanu un atsavināšanu  
uzdeva veikt Īpašumu  
atsavināšanas komisijai;

 - atzīt, ka pašvaldības  
dzīvoklis Pils ielā 38 – 33, Alūksnē, 
nav derīgs dzīvošanai, ņemot vērā, 
ka nepieciešamie izdevumi, lai to 
savestu kārtībā dzīvošanai, kā  
arī administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi, nav samērojami ar  
īpašuma faktisko vērtību un  
izmantošanas iespējām. Dome  
nolēma sagatavot atsavināšanai 
minēto dzīvokli ar kopējo platību 
44,4m² un ar to saistītām  
kopīpašuma domājamām daļām, 
un nodot to atsavināšanai, pārdodot 
izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
uzdots veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - atzīt Alūksnes novada domes 
2016. gada 28. aprīļa lēmumu 
Nr.131 “Par Alūksnes novada  

pašvaldībai piekritīgas zemes  
vienības ar kadastra apzīmējumu 
3676 008 0102 “Krūmāji”,  
Mārkalnes pagastā, Alūksnes  
novadā, atsavināšanu” par  
spēku zaudējušu;

 - atcelt Alūksnes novada  
domes 2015. gada 23. decembra  
lēmumu Nr. 392 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Izgāztuve”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā  
atsavināšanu”;

 - ņemot vērā D. Rozīša  
atsaukšanos uz pašvaldības  
aicinājumu uzsākt zobārsta  
praksi Alūksnē, noteikt  
pašvaldības valdījumā  
esošajam dzīvoklim Bērzu ielā  
7 - 18, Alūksnē, speciālistam  
izīrējamas dzīvojamās telpas 
statusu;

 - apstiprināt Alūksnes novada  
pašvaldības Ceļu un ielu vidējā 
(triju gadu) termiņa plānu  
2017.  –  2019. gadam (publicēts 
www.aluksne.lv sadaļā “Normatīvie 
akti/ Dokumenti par pašvaldības 
ielām un autoceļiem”);

 - atbalstīt plānotā projekta  
“Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, 
Alūksnes novadā” sagatavošanu;

 - Alūksnes novada domes  
2016. gada 28. aprīļa noteikumos 
Nr. 1/2016 “Par transportlīdzekļu 
iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes 
Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, 
Tempļakalna parkā un Alūksnes 
Lielajos un Mazajos kapos” svītrot 
1.9. un 1.10.punktu. Līdz ar to 
turpmāk vairs nebūs spēkā maksas 
atļauju iegāde iebraukšanai ar  
autotransportu Alūksnes  
Pilssalā. Saskaņā ar minētajiem no-
teikumiem, iebraukšana ar mehānis-
kajiem transportlīdzekļiem (izņemot 
velosipēdus) salā būs atļauta vien ar 
pašvaldības izsniegtām bezmaksas 
atļaujām autotransportam darba 
pienākumu veikšanai – teritorijas 
uzturēšanas dienestiem, pašvaldības  
aģentūrai “ALJA”, kultūras un 
sporta pasākumu norises  
nodrošināšanai, Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolai, 
Valsts policijai un AS “Sadales 
tīkls”. Šāds lēmums pieņemts tādēļ, 
ka ar katru gadu Pilssala kļūst ar-
vien apmeklētāka, iedzīvotāji šo  
teritoriju izvēlas par vietu savai 
atpūtai, līdz ar to transportlīdzekļi 
apdraud cilvēku drošu  
pārvietošanos;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” un 
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
darba plānus 2017. gadam (publicē-
ti www.aluksne.lv);

 - precizēt Alūksnes novada  
domes 2016. gada 22. decembra 

saistošos noteikumus Nr.24/2016 
„Par licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā”;

 - lai nodrošinātu racionālu  
vēlēšanu procesa norisi un vides 
pieejamību, izveidot šādus vēlēšanu 
iecirkņus Alūksnes novadā:  
četrus Alūksnē – pašvaldības  
administratīvajā ēkā, Alūksnes 
pilsētas sākumskolā, Alūksnes  
novada vidusskolā un SIA 
“Alūksnes energoceltnieks”  
ēkā, divus Alsviķu pagastā -  
Alsviķu kultūras namā un Strautiņu 
pamatskolā, Annas kultūras namā, 
Ilzenes sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centrā 
“Dailes”, divus Jaunalūksnes  
pagastā - Bejas bibliotēkā  
un Kolberģa tautas namā,  
Jaunannas tautas namā,  
Jaunlaicenes pamatskolā,  
Kalncempju pagasta pārvaldē, 
Liepnas pagasta pārvaldē, Malienas 
tautas namā, Mālupes saieta namā, 
Mārkalnes tautas namā, Pededzes 
tautas namā, Veclaicenes pagasta 
pārvaldē, Zeltiņu pagasta bibliotēkā, 
Ziemera pagasta pārvaldē;

 - izveidot Sociālās aprūpes  
centra “Alūksne” filiāli pašvaldības 
nekustamajā īpašumā “Mālupes  
pamatskola” Mālupes  
pagastā. Lēmuma izpildei  
indikatīvo finansējumu 58 000 EUR 
apmērā nodrošināt no Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne”  
2016. gada budžeta atlikuma.  
Pilnvarot pašvaldības  
izpilddirektoru noteikt filiāles  
darbības uzsākšanas datumu, 
noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo 
personu – Sociālās aprūpes centra 
“Alūksne” direktoru;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.05.2016. lēmumā 
Nr. 182 “Par pašvaldības funkciju 
organizēšanu”. Minētais lēmums 
paredzēja pašvaldības īpašumā  
“Pūcīte” Mārkalnes pagastā  
(Mārkalnes pamatskolā) izveidot 
sociālās aprūpes centra filiāli un 
grupu dzīvokļus dzīvokļa  
pakalpojuma sniegšanai. Ņemot 
vērā, ka sociālās aprūpes centra 
filiāli pašvaldība veidos Mālupes 
pamatskolas telpās, Mārkalnes 
pamatskolas ēkā tiks veidoti tikai 
grupu dzīvokļi. Līdz ar to dome 
veica izmaiņas iepriekš pieņemtajā 
lēmumā, svītrojot tajā punktus, kas 
attiecās uz aprūpes centra filiāles 
izveidi Mārkalnē. Grupu dzīvokļu 
izveidei nepieciešamo indikatīvo 
summu 42000 EUR nodrošinās, 
piesaistot Valsts kases aizdevuma 
līdzekļus;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 26.09.2013. lēmumā 
Nr. 428 „Par maksas apstiprināšanu 
Alūksnes novada  
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem” papildinot 

to ar 1.9.1 apakšpunktu, kas paredz, 
ka laulības reģistrāciju var veikt arī 
Alūksnes Kultūras centra Mazajā 
zāle. Šādā gadījumā par laulības 
reģistrācijas ceremoniju minētajā 
telpā jāmaksā 24,85 EUR  
(pakalpojumā nav iekļauta  
maksa par ceremonijas  
organizēšanu). Lēmums  
stāsies spēkā 1. februārī;

 - apstiprināt dalības maksu  
Latvijas izglītības iestāžu  
7. - 9. klašu tautas deju kolektīvu 
pasākumam „Lecam pa vecam, 
lecam pa jaunam”, kas notiks 
17. februārī Alūksnes Kultūras 
centrā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā un ziemas sporta centrā 
„Mežinieki”, 30,00 EUR apmērā 
vienam kolektīvam. Alūksnes no-
vada kolektīvus dome atbrīvoja no 
dalības maksas;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu  
un galvojumu kontroles un  
pārraudzības padomei atļauju  
pašvaldībai ņemt aizņēmumu  
Valsts kasē ERAF projekta 
„Multifunkcionālas servisa ēkas 
izbūve Pilssalā” īstenošanai līdz 
676 060,18 EUR ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2018. gada marta līdz 2030. gada 
decembrim (ieskaitot), aizņēmumu 
garantējot ar pašvaldības  
pamatbudžeta līdzekļiem;

 - atbrīvot 27. janvārī Maritu  
Olderi no Alūksnes muzeja  
direktora amata, ņemot vērā viņas 
iesniegumu par atbrīvošanu no 
amata;

 - iecelt par Alūksnes muzeja 
direktori Diānu Pelaku, kura muzejā 
veica izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciālista  
pienākumus. Muzeja direktora  
amatam bija pieteikušies  
11 pretendenti;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
83 108 EUR Tempļakalna ielas 
Alūksnē, pārbūves pabeigšanai;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
40 000 EUR Multifunkcionālas 
servisa ēkas nomas telpu mēbeļu un 
funkcionālā aprīkojuma iegādei;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
daļēju finansējumu 3 751 EUR 
vieglās automašīnas iegādei 
pašvaldības administrācijai;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam” 
un to paskaidrojuma rakstu.

Ar sēdes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”.



Alūksnes Novada Vēstis  3.01.02.2017.

Aktuāli www.aluksne.lv

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

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

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS

14.02.2017. 13.00 - 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE

15.02.2017. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 27.02.2017. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 13.02.2017. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 13.02.2017. 8.00 – 9.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars MELDERS 23.02.2017. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 27.02.2017. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 16.02.2017. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars ŠVOLMANIS 13.02.2017. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ 23.02.2017. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 08.02.2017. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 10.02.2017. 9.00 – 11.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē, 
t.29355400

Nedaudz pieaugs maksa 
par atkritumu 
apsaimniekošanu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Dome 26. janvāra sēdē 
noteica maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā 16,76 EUR 
bez PVN (20,28 EUR ar PVN) par 
1m3. Maksas pieaugums saistīts 
ar dabas resursu nodokļa likmes 
paaugstināšanu.

 Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa sastāv 
no vairākiem komponentiem: 
maksas par sadzīves atkritumu 
savākšanu, to pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, 
sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātā tarifa par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā “Kaudzītes” un dabas 
resursu nodokļa.
 No 2017. gada 1. janvāra saskaņā 
ar likumu “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā”, ir paaugstināta 

dabas resursu nodokļa likme par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu no 
12 EUR par tonnu uz 25 EUR par 
tonnu 2017. gadā, 35 EUR par 
tonnu 2018. gadā, 43 EUR par 
tonnu 2019. gadā un 50 EUR par 
tonnu no 2020. gada.
 SIA “AP Kaudzītes”, kas 
apsaimnieko sadzīves atkritumu 
apglabāšanas poligonu 
“Kaudzītes”, ir informējusi 
Alūksnes novada pašvaldību, 
ka no šī gada 1. janvāra 
dabas resursu nodoklim tiks 
piemērots koeficients 0,5.
 Palielinoties dabas resursu 
nodoklim par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksa pieaug no 16,66 EUR uz 
16,76 EUR par 1m3 bez PVN, kas ar 
pievienotās vērtības nodokli attie-
cīgi ir pieaugums no 20,16 EUR uz 
20,28 par 1 m3 .
 Jauno maksu SIA “Rūpe”  
piemēros ar 1. februāri. 

Alūksnes Jaunajā pilī 
atsedz un restaurē griestu 
un sienu gleznojumus
Diāna Pelaka,
Alūksnes muzeja direktore

 2016. gadā Valsts 
kultūrkapitāla fonda Kultūras 
mantojuma projektu kārtā tika 
apstiprināts Alūksnes muzeja 
projekts par Alūksnes Jaunās 
pils griestu un sienu gleznojumu 
atsegšanu, konservāciju un 
restaurāciju un šobrīd 
restauratore Natālija Jātniece 
pabeidz gleznojumu 
restaurāciju.

 - Atsedzot krāsojumu, kas 
ir arkas daļā, atklājās grezna 
ornamentāla dekoratīva josla pa 
visu plakni, un uz sienas 
noslēdzošajos izvirzījumos abās 
pusēs ir ģerboņi. Uz ģerboņiem 
saskatāms ar melnu krāsu rakstīts 
gada skaitlis 1909 un paraksts 
H. Gruenberg. Vietā, kur krustojas 
velvju ribas, ir puķītes. Bet pa 
perimetru okerīga līnija, kas vilkta 
ar brīvu roku. Velvju ribu 
krāsojums ir divos toņos. Vēsi 

zaļā un okera toņu krāsojums, kas 
krāsots pamīšus, – tā atsegumus 
raksturo restauratore.
 Alūksnes muzejs janvārī iesniedza 
pašlaik pēdējo, noslēdzošo projektu 
par 1. stāva sienu gleznojumu 
atsegšanu un restaurāciju Valsts 
Kultūrkapitāla fonda projektu 

konkursā “Latvijai – 100”. 
 Visus interesentus februārī 
Alūksnes Jaunajā pilī aicināsim uz 
restaurācijas darbu paraugdemons-
trējumiem restauratores Natālijas 
Jātnieces vadībā. Konkrēts datums 
tiks izziņots.

Atsedzot krāsojumu, atklājušies divi ģerboņi un grezni ornamenti
Foto no Alūksnes muzeja arhīva

Plānotie ceļu 
un ielu darbi šogad
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2017. gadā Alūksnes novada 
ceļu un ielu sakārtošanai plānots 
īstenot vairākus lielāka un 
mazāka apjoma projektus.

 Pašvaldības Īpašumu nodaļas 
vadītājs Ingus Berkulis infor-
mē, ka šogad turpināsies un tiks 
īstenoti Lauku atbalsta dienesta 
projekti lauku ceļu pārbūvei desmit 
Alūksnes novada pagastos - Liepnā, 
Pededzē, Alsviķos, Jaunannā, Annā, 
Jaunalūksnē, Malienā, Jaunlaice-
nē, Mālupē un Zeltiņos. Pārējiem 
pieciem pagastiem šogad noslēgsies 
projektu sagatavošana un iepirkuma 
procedūras, bet darbi varētu sākties 
2018. gadā.
 No pašvaldības budžeta mērķprog-
rammas pagastu pārvalžu infrastruk-
tūras uzlabošanai šajā gadā Mālupes 
pagasta pārvalde plāno asfaltēt ceļu 
Mālupe – Priedulāji.
 Pašvaldība ir saņēmusi informāciju, 
ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” plāno 
pēc pašvaldības lūguma uzlabot 
satiksmes drošību mazāk aizsar-
gātajiem satiksmes dalībniekiem 
- skolēniem pie Strautiņu pamat-
skolas. Tur paredzēts ierīkot gājēju 
pāreju, pārbūvēt esošo pieturvietu 
un ierīkot pieturvietu arī otrpus ce-
ļam, kā arī sakārtot apgaismojumu. 
Līdztekus tam pašvaldība Alsviķu 
pagasta pārvaldes personā plāno 
izbūvēt gājēju ietvi uz bērnudār-
za ēku un uzlabot apgaismojumu 
ciema centrā. “Latvijas Valsts ceļi” 
arī informējuši, ka 2017. gadā plā-
nots uzsākt gājēju un velosipēdistu 
celiņa būvprojekta izstrādi valsts 
autoceļa Viļaka – Žīguri - Liepna 
nodalījuma joslā Liepnā.
 Vairākos pagastos plānoti arī citi 
darbi. Jaunlaicenes pagasta pārvalde 
izstrādās būvprojektu ceļa posmam 

Šļukums – Auguļi – Jenči, lai varētu 
atjaunot ceļa segumu un sāngrāv-
jus. Veclaicenes pagasta pārvalde 
iecerējusi izstrādāt būvprojektu ceļa 
Vidzemes šoseja – Liepas posma 
atjaunošana un sāngrāvju rakšanai. 
Arī Ziemera pagasta pārvaldei 
plānots izstrādāt būvprojektu ceļa 
posmam Pamatskola – Priedulejas 
seguma un sāngrāvju atjaunošanai, 
kā arī divu caurteku izbūvei.
 Līdzekļus, kas pagastiem atlikuši 
no 2016. gada ceļu fonda budžeta, 
pārvaldes ieguldīs ceļu infrastruk-
tūras labošanai un atjaunošanai. 
Piemēram, Alsviķu pagasts plāno 
mainīt caurteku, Mārkalnes pagasts 
– izbūvēt caurteku un rakt ūdens no-
vades grāvjus, Pededzes pagasts – 
rakt jaunus grāvjus, Zeltiņu pagasts 
– mainīt caurteku, atjaunot segumu 
vairākiem ceļu posmiem.
 Alūksnē plānots pieteikties finan-
sējuma saņemšanai energoefektīva 
ielu apgaismojuma ieviešanai, ja 
tiks izsludināta nākamā projektu 
iesniegšanas kārta. Šobrīd tiek sa-
gatavota tehniskā dokumentācija un 
plānots, ka pāreja uz energoefektīvu 
apgaismojumu varētu notikt ziemas 
sporta centrā “Mežinieki”, Bērzu, 
Laurencenes, Mežinieku, Skārņu, 
Ziedu, Purva ielās.
 Šajā gadā plānots sakārtot autobusu 
pieturvietas atbilstoši Ceļu satik-
smes noteikumu prasībām - noņemt 
nokalpojušo pieturvietu aprīkojumu, 
uzstādīt jaunas pieturvietu apzīmē-
jošas ceļa zīmes. Īstenojot ielu pār-
būves projektus, daļa veco pietur-
vietu jau ir nomainītas. Pirmās tiks 
sakārtotas pieturvietas Miera ielā, 
kur jau iepriekš ir jauna pieturvieta 
izveidota pie Mazajiem kapiem. 
Miera ielā, izvērtējot satiksmes 
organizāciju, pārbūvēs autobusa 
pieturvietas un izveidos gājēju 
pārejas. 

Turpinājums 7. lappusē
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„Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2017. 
gadam:
1.1. kārtējā gada ieņēmumos  

15 727 862 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos  

1 986 717 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši 
valdības funkcijām un 
ekonomiskajām kategorijām  

19 585 211 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas 
  957 755 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segša-
nai naudas līdzekļu atlikumu 
2017. gada sākumā   

2 913 387 EUR

3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu 
2017. gada beigās
  85 000 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 2017. 
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 

kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv).

Speciālais budžets (bez ziedoju-
miem un dāvinājumiem)

5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālo budžetu (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) 
2017. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos  

633 052 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām      

909 268 EUR
   
6. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2017. gada sākumu 
  290 446 EUR

7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2017. gada beigām 
  14 230 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 2017. 
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 

funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv).

Ziedojumi un dāvinājumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības ziedojumu un dāvinājumu 
budžetu 2017. gadam:
9.1. kārtējā gada ieņēmumos  

0 EUR
9.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām        

17 597 EUR
10. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2017. gada sākumu 
   17 597 EUR

11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2017. gada beigām 
  0 EUR

12. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2017. gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izde-
vumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskām kategorijām saska-

ņā ar 3. pielikumu (skatīt www.
aluksne.lv).

Pašvaldības aizņēmumi un 
sniegtie galvojumi

13. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un galvoju-
mu saistības 2017. gadā:
13.1. aizņēmumu pamatsummu, 
procentu atmaksai un aizdevumu 
apkalpošanai 1 389 614 EUR, tajā 
skaitā:
13.1.1. kārtējie maksājumi 1 102 
084 EUR,- saskaņā ar 4. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv),
13.1.2. pēc Eiropas Savienības pro-
jektu finansējuma saņemšanas 

0 EUR
13.2. galvojumu pamatsummu un 
procentu atmaksai 287 530 EUR sa-
skaņā ar 5. pielikumu (skatīt www.
aluksne.lv).

Vispārīgā daļa

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

15. Iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošināt efektīvu, lietderīgu 
un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs 
plānotajam, lai nodrošinātu attiecī-
go pašvaldības funkciju izpildi.

16. Algu fonda papildinājums, 
kas pamatbudžeta iekļauts papil-
dus pieprasījumam, izmantojams 
2017. gadā kā algas palielinājums 
atbilstoši 2016. gada darbinieku 
novērtējumam.

17. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas 
iestādes budžeta izpildi.

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

497 647 EUR apmērā, tajā skaitā 
mērķdotācija uzturēšanas izdevu-
mu segšanai Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei „Cālis” un Malie-
nas pirmsskolas izglītības iestādei 
„Mazputniņš” piešķirti daļēji 41 
874 EUR apmērā.
 Mērķdotācija asistenta pakalpo-
jumu nodrošināšanai personām, 
kurām noteikta I un II invaliditātes 
grupa un personām no 5 līdz 18 
gadu vecumam, kurām izsniegts 
atzinums par īpašas kopšanas ne-
pieciešamību, piešķirta 78 829 EUR 
apmērā.
 Valsts dotācija 1. - 4. klašu skolēnu 
brīvpusdienu nodrošināšanai plāno-
ta 125 851 EUR apmērā.
 Valsts dotācija pansionāta iemītnie-
kiem, kas pansionātā ievietoti pirms 
1998. gada, piešķirta 8 540 EUR 
apmērā.
 Valsts dotācija ambulatoro pakal-
pojumu nodrošināšanai (Nacionālās 
veselības dienesta finansējums) 
plānota 43 969 EUR apmērā.
 Plānots saņemt valsts mērķdotāciju 
pašvaldību pasākumiem 237 500 
EUR apmērā, tajā skaitā stadiona 
skrejceļa seguma rekonstrukcijai 70 
000 EUR apmērā, Alūksnes ezera 
Pilssalas infrastruktūras pēdējai 
kārtai 150 000 EUR apmērā un 
Alūksnes Tempļa kalna pilskalna 
arheoloģiskās izpētes projekta reali-
zācijai 17 500 EUR apmērā.
 Sadarbībā ar Aizsardzības minis-
triju plānots izbūvēt 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa kāpnes 
un ierīkot apgaismojumu, projekta 
īstenošanai plānots saņemt minis-
trijas līdzfinansējumu 26 977 EUR 
apmērā.

 Sadarbībā ar Satiksmes minis-
triju plānots pārbūvēt Rīgas ielu 
Alūksnes pilsētā, projekta īsteno-
šanai plānots saņemt ministrijas 
līdzfinansējumu vismaz 299 319 
EUR apmērā.
 Plānots saņemt šādus maksājumus 
no Apes novada domes:
1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēju-
mam par galvenās bibliotēkas funk-
ciju pildīšanu –1714 EUR apmērā; 
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā darba līdz-
finansējumam – 8 300 EUR apmērā;
3. Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai par nodar-
bību nodrošināšanu – 4 819 EUR 
apmērā;
4. Alūksnes Mūzikas skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – 4 645 
EUR apmērā.
 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 
2017. gadam plānota 3 545 178 
EUR apmērā, tajā skaitā 2016. 
gada plāna neizpilde 70 410 EUR 
apmērā.
 Pamatbudžeta ieņēmumi tika 
plānoti, ievērojot piesardzības 
principu.

1.2. Izdevumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam tika veidots 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
23.02.2012. noteikumiem Nr.3/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta 
līdzekļus”. 

Turpinājums 5. lappusē

Saistošie noteikumi Nr.1/2017
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 26.01.2017. lēmumu
Nr. 27 (protokols Nr. 1, 27. punkts)

Paskaidrojums par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam

1. attēls
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžeta ieņēmumi, eiro

1. Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

 2017. gadā Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti 15 727 862 EUR apmērā 
(skat. 1. attēlu). Plānoto aktivitāšu 
īstenošanai novirzīts naudas līdzek-
ļu atlikums uz 2017. gada sākumu 
2 913 387 EUR apmērā.

 Ieņēmumu lielāko daļu sastāda 
„Nodokļu ieņēmumi”, kas 2017. 
gadā plānoti 7 548 914 EUR apmē-
rā un sastāda 36,6% no kopējiem 

ieņēmumiem. No transfertu 
ieņēmumiem lielākie ieņēmumi 
ir valsts budžeta transferti – 
7 250 488 EUR apmērā, kas ir 
35,15% no kopējiem ieņēmumiem.
 Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām ir 
piešķirtas astoņiem mēnešiem:
1. vispārizglītojošām skolām – 
1 441 808 EUR apmērā,
2.  interešu izglītībai – 
70 410 EUR apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu apmācībā nodarbinātajiem 
pedagogiem – 145 864 EUR 
apmērā.

 Valsts dotācija profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēm 
ir piešķirta divpadsmit mēnešiem 
123 806 EUR apmērā.
 Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes 
mūzikas un mākslas skolām 
ir piešķirta astoņiem mēnešiem 
298 092 EUR apmērā. 
 Mērķdotācija Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei „Cālis”, 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādei „Mazputniņš”, Liepnas 
internātpamatskolai, Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” speciālajām grupām 
ir piešķirta astoņiem mēnešiem 
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 2017. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
plānoti 20 627 966 EUR apmērā 
(skat. 2. attēlu), tajā skaitā:
1. izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas 19 585 211 EUR 
apmērā, kas ir 94,95% no kopējiem 
izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu at-
maksa 957 755 EUR apmērā, kas ir 
4,64% no kopējiem izdevumiem,
3. atlikums gada beigās (kases 

apgrozāmie līdzekļi) 85 000 EUR 
apmērā, kas ir 0,41% no kopējiem 
izdevumiem.
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2017. gadam plānots 
finansējums jaunu saistošo noteiku-
mu par līdzfinansējumu pieslēgu-
miem maģistrālajam kanalizācijas 
tīklam izpildei 5 000 EUR apmērā.
 2014. gadā Alūksnes novada 
pašvaldība uzsāka pašvaldības 
mērķprogrammu Alūksnes no-
vada pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanai. Laikā periodā no 2014. 
gada līdz 2017. gadam šim mērķim 
atvēlēti no pašvaldības budžeta 
kopā 600 000 EUR ar izmaksu katrā 
no perioda budžeta gadiem līdz 165 
000 EUR. 2017. gadā budžetā šim 
mērķim paredzēts finansējums 117 
858 EUR apmērā.

 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu daļu pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
veido atlīdzība, kas 2017. gadā 
plānota 9 523 913 EUR apmērā 

2. attēls
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi, eiro

jeb 48,63% no izdevumiem pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 
Liels atlīdzības īpatsvars skaidro-
jams ar valsts mērķdotāciju noteikto 
izlietojuma mērķi – pedagogu darba 
algām un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām. Pre-
cēm un pakalpojumiem 2017. gada 
budžetā atvēlēti 4 561 906 EUR jeb 
23,29 %, pamatkapitāla veidošanai 
- 4 514 661 EUR jeb 23,05%, sociā-
lajiem pabalstiem - 579 602 EUR 
jeb 2,96%. Transfertiem, dotācijām 
un mērķdotācijām pašvaldībām, da-
lības maksām plānoti 224 930 EUR 
jeb 1,15%, procentu izdevumiem 
- 107 920 EUR (0,55%), subsīdijām 
un dotācijām - 72 279 EUR (0,37%)

2. Speciālais budžets 
(bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
2017. gada budžeta otru daļu veido 
“Speciālais budžets”. 
 2017. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta ieņēmumi 
plānoti 633 052 EUR apmērā. Plā-
noto izdevumu segšanai novirzīts 
naudas līdzekļu atlikums uz 2017. 
gada sākumu 290 446 EUR apmērā.

 Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 
2017. gadā ir plānoti 608 052 EUR 
apmērā, sastādot 96,05% no kārtējā 
gada speciālā budžeta ieņēmumiem. 
 Dabas resursu nodoklis plānots kā 
transferts no valsts budžeta 60% 
apmērā no nodokļa maksājuma par 
dabas resursu ieguvi vai izmantoša-
nu, vai vides piesārņošanu Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā. 

2.2. Izdevumi

 2017. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta izdevumi 

pēc funkcionālām kategorijām 
plānoti 923 498 EUR apmērā. 

 Alūksnes novada pašvaldības 
2017. gada speciālā budžeta 
izdevumu daļā plānoti ceļu un ielu 
uzturēšanas izdevumi, izdevumi 
novadgrāvju tīrīšanai, latvāņu apka-
rošanai, Alūksnes novada teritorijas 
sakārtošanai u.c. (dabas resursu 
nodoklis). 

3. Speciālais budžets - ziedo-
jumi un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
2017. gada budžeta trešo daļu veido 
“Speciālais budžets – ziedojumi un 
dāvinājumi”.
 2017. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta – 
ziedojumu un dāvinājumu ieņē-
mumi nav plānoti. Noteikto mērķu 
izdevumu segšanai novirzīts naudas 
līdzekļu atlikums 2017. gada 
sākumā 17 597 EUR apmērā. 
 Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi tiek plānoti pēc faktiski 
saņemtajiem naudas līdzekļiem.

3.2.Izdevumi

 Ziedojumu un dāvinājumu ieņē-
mumus drīkst izlietot tikai konkrētu 
mērķu izdevumiem.
 Ziedojumiem ar mērķi pašvaldības 
teritoriju sakārtošanai plānoti 
7 256 EUR jeb 41,24% no kopējiem 
speciālā budžeta ziedojumu un 
dāvinājumu izdevumiem. Ziedoju-
miem sportam un kultūrai - 9 099 
EUR, kas ir 51,71%, izglītībai - 
1 025 EUR (5,82%), sociālajai aiz-
sardzībai – 217 EUR (1,23%).

 Pilnībā ar paskaidrojuma rakstu 
par Alūksnes novada pašvaldības 
2017. gada budžetu var iepazīties 

www.aluksne.lv.

Turpinājums no 1. lappuses

 Bez projektiem nozīmīgs 
plāns šogad saistīts ar sociālā 
aprūpes centra “Alūksne” filiāles 
izveidi Mālupes pamatskolas ēkā. 
Tas būs būtisks ieguvums, ņemot 
vērā, ka arvien vairāk cilvēkiem ir 
nepieciešams pansionāta pakalpo-
jums, bet aprūpes centrs Alūksnē ir 
pārpildīts. Līdz ar to, ja cilvēki tiek 
izmitināti pansionātos ārpus mūsu 
novada, pašvaldībai lieli līdzekļi 
aiziet savstarpējos norēķinos ar 
citām pašvaldībām. Tās būs arī 
vairākas jaunas darba vietas, kas 
nesīs nodokļu ieņēmumus.
 Kopš 2014. gada minimālā alga 
valstī ir pieaugusi par 60 eiro. Pārē-
jiem pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem atalgojums nav mai-
nīts vairākus gadus. Tādēļ 
šogad deputāti piekrita budžetā 
iestrādāt līdzekļus algu palielināju-
mam par 6% arī pārējiem pašvaldī-
bas iestāžu darbiniekiem. Jāatceras, 
ka no šīm algām tāpat tiek maksāts 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
kas pēc tam atnāk atpakaļ 

uz teritoriju dažādu pašvaldības 
sniegtu pakalpojumu 
nodrošināšanai.

 Katru gadu budžeta 
neatņemama sastāvdaļa ir 
saistības - pašvaldības aizdevumu 
un procentu atmaksa. Ik gadu 
sekojam līdzi aizdevumu un 
procentu apjomam, cenšamies 
aizdevumus pārkreditēt uz zemāku 
procentu likmi, kas pašvaldībai ļauj 
ieekonomēt naudu. Aizņemšanās 
nav pašmērķis, taču vajag saprast, 
ka, ja ir iespēja kādu projektu 
īstenot ar Eiropas Savienības 
atbalstu, tad to vajag izmantot. 
Nelaime tā, ka tagad visi projekti 
ir saspiesti vienā laikā. Varam jau 
pateikt, ka mums neko nevajag, 
neko necelt un priecāties, 
ka aizdevumu apjoms nepieaug, 
bet, ja kāda iela būs jāpārbūvē vai 
ēka jāsakārto, tad vēlāk to nāksies 
darīt tikai par pašvaldības naudu 
nevis par 50% lētāk, jo pašreiz 
ir zināms, ka Eiropas nauda būs 
tikai līdz 2020. gadam un tas ir 
jāizmanto.

Apstiprināts 
pašvaldības gada 
budžets

Novada tūrisma piedāvājumu 
reklamēs izstādēs Rīgā un Tallinā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šīs nedēļas nogalē 
Rīgā notiks Starptautiskā 
tūrisma izstāde – gadatirgus 
“Balttour 2017”, kurā Alūksnes 
novads kopā Smiltenes, Apes un 
Raunas novadiem savu tūrisma 
piedāvājumu prezentēs zem 
kopīgā nosaukuma “Vidzemes 
šosejas pieturas”. Savukārt 
jau 10. – 12. februārī Alūksnes 
novads tiks prezentēts tūrisma 
izstādē “Tourest” Tallinā.

“Vidzemes šosejas pieturas” 
ir sadarbības projekts, kas piedalās 
tūrisma izstādē “Balttour” jau 
trešo gadu. Sadarbība sākotnēji 
izveidojusies Raunas, Smiltenes 
un Apes novadiem, šogad sadarbība 
ir paplašinājusies, pievienojoties 
Alūksnes novadam.
 “Vidzemes šosejas pieturu” 
stenda apmeklētājiem būs 
iespēja uzzināt par visu četru 
novadu daudzveidīgo tūrisma 
piedāvājumu. Pašvaldības kopīgi 
izdevušas tūrisma karti “Vidzemes 

šosejas pieturas”, kas pieejama 
piecās valodās – latviešu, angļu, 
krievu, igauņu un lietuviešu. 
Katrs novads aicinās apmeklēt 
kultūrvēsturiskās, amatu prasmju, 
gardēžu, piedzīvojumu un dabas 
pieturas. Apmeklētāji stendā varēs 
gūt ne tikai interesējošo 
informāciju, bet arī piedalīties 
degustācijās. 
 Alūksnes novads informēs 
par pilsētā atklātajiem jaunajiem 
tūrisma objektiem - skatu 
torni, gājēju tiltu, atpūtas 
piedāvājumiem Pilssalā, 
Tempļakalna parkā, Alūksnes 
ezerā, renovētajām pilīm un 
daudziem citiem apskates 
objektiem. Piektdien Alūksnes 
novada TIC kolektīvam 
pievienosies baronu fon 
Fītinghofu pāris un aicinās 
izspēlēt spēli “Laikmetu mielasts” 
un pārbaudīs veiklību, saliekot 
puzli ar Alūksnes simboliem. 
Sestdien varēs pārbaudīt savu 
spēku, izkaļot monētu kopā ar 
kalēju Laimoni Bāliņu. Savukārt 
Jaunlaicenes muzejs aicinās 
ikvienu pārbaudīt atjautību, 
noķerot zīli karotē. Viktora Ķirpa 
Ates muzejs gaidīs gan sestdien, 

gan svētdien, aicinot, pārbaudīt 
zināšanas par senajiem darba 
rīkiem. Visas trīs dienas būs 
iespējams uzspēlēt spēli “Der 
vai neder”, ko piedāvās Bejas 
novadpētniecības centrs.
 Alūksnes tūrisma informācijas 
centra statistika liecina, ka 
apmeklētāji no Igaunijas ir 
otrā lielākā Alūksnes viesu 
grupa aiz Latvijas iedzīvotājiem, 
tādēļ šogad Alūksnes novads ar 
savu atsevišķu stendu būs 
pārstāvēts arī Igaunijas lielākajā 
tūrisma izstādē “Tourest 2017”, 
kas norisināsies 10. - 12. februārī 
Tallinā. Izstāde notiek jau 26 gadus, 
un Alūksnes novads tajā ir bijis 
pārstāvēts arī iepriekš. Šogad 
Alūksnes novada pašvaldībai 
iespēja piedalīties šajā izstādē ar 
novada stendu radusies, pateicoties 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras atbalstam.
 Alūksnes novadu izstādē Tallinā 
pārstāvēs Alūksnes tūrisma infor-
mācijas centra reklāmas un mār-
ketinga speciālists Aigars Ribušs, 
Veclaicenes lauku tūrisma speciā-
lists Jānis Prangels, kā arī Alūksnes 
muzeja pārstāvis.
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Darījumiem ar lauksaimniecības zemi sevišķi nosacījumi
Aivita Māsēna,
Zemes lietu komisijas
priekšsēdētāja 

 Kopš 2014. gada 1. novembra 
lauksaimniecības zemes iegādei 
spēkā ir atsevišķi nosacījumi, ko 
nosaka likuma “Par zemes priva-
tizāciju lauku apvidos” 30.¹ pants.

 Šie nosacījumi paredz, ka per-
sonai, kura vēlas iegūt īpašumā 
lauksaimniecības zemi, jāiesniedz 
iesniegums tā novada domei, kuras 
teritorijā atrodas attiecīgā zeme. 
Iesniegumā jānorāda zemes turpmā-
kās izmantošanas mērķis, jāpievie-
no darījuma akts un dokumenti, kas 
apliecina personas tiesības iegūt 
īpašumā lauksaimniecības zemi, 
piemēram, dokumenti par iegūtu 
lauksaimniecības izglītību.
 Lēmumu par piekrišanu vai 
atteikumu lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā pieņem Alūksnes 
novada pašvaldības Zemes lietu 
komisija. Īpašumu zemesgrāmatā 
var ierakstīt tikai tad, ja ir saņemta 

pašvaldības atļauja (izziņa).
 Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izskatīšanas kārtību nosaka Ministru 
kabineta 2014. gada 2. decembra 
noteikumi Nr. 748 “Noteikumi par 
lēmumu pieņemšanu darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi”. Lai atvieg-
lotu komisiju darbu, ir izstrādāta 
programma, kas sevī ietver visu ie-
nākošo iesniegumu reģistrēšanu un 
nepieciešamo atzinumu saņemšanu 
no valsts institūcijām. Saskaņā ar 
šiem noteikumiem, saņemot pašval-
dībā iesniegumu izziņas izsniegša-
nai, programmā tiek pieprasīti dati 
par pircēju: 
1. no Valsts ieņēmumu dienesta 
- par valsts obligāto maksājumu 
parādu esamību vai neesamību 
fiziskām un juridiskām personām, 
savukārt par fiziskām personām 
papildus – vai pircējs ir reģistrēts 
Valsts ieņēmumu dienestā kā saim-
nieciskās darbības veicējs, 
2. no Lauku atbalsta dienesta – par 
to, vai pircējs pēdējo trīs gadu 
laikā ir saņēmis vienotos platību 
maksājumus, 

3. no valsts Nekustamā īpašuma 
nodokļu datu bāzes – par pircēja 
nekustāmā īpašuma nodokļu parādu 
esamību vai neesamību visā valstī,
4. no Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datu 
bāzes – par pircēja īpašumā esošo 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes kopplatību, kas nedrīkst 
pārsniegt 2000 ha,
5. no Uzņēmuma Reģistra datu bā-
zes – par to, vai pircējs ir darījuma 
ar zemi tiesīgais subjekts atbilstoši 
likuma „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” 28. panta nosacīju-
miem (juridiskām personām). 
 Saskaņā ar likumu zemes iegu-
vējam, ja tā ir fiziska persona, 
papildus iesniegumam jāpievieno 
arī dokuments par lauksaimniecis-
ko izglītību vai tai pielīdzināmu 
izglītību arodizglītības programmā 
profesionālās vidējās izglītības 
programmā vai profesionālās piln-
veides izglītības programmā, apgūs-
tot augkopības, lopkopības vai citus 
atbilstošus priekšmetus ne mazāk 
kā 160 stundu apmērā. Juridiskām 

personām šāds pats dokuments ir 
jāiesniedz par vienu no īpašniekiem 
vai pastāvīgo darbinieku par iegūto 
izglītību ne mazāk kā arodizglītības 
programmā vai profesionālās vidē-
jās izglītības programmā.
 Vēl tiek nosūtīts pieprasījums 
akciju sabiedrībai “Attīstības 
finanšu institūcijai “Altum”” par 
lēmuma pieņemšanu – izmantot vai 
neizmantot likumā “Par zemes pri-
vatizāciju lauku apvidos” noteiktās 
pirmpirkuma tiesības. Pieprasījums 
nav jāsūta, ja pircējs pirms tam 
noslēdzis nomas līgumu par zemes 
nomu un nomas līgums mēneša 
laikā reģistrēts pašvaldībā. Šādā ga-
dījumā, saskaņā ar iepriekš minēto 
likumu, zemes pirmpirkuma tiesības 
pieder nomniekam.
 Pēc visu atzinumu saņemšanas 
Zemes lietu komisijas sēdē izskata 
dokumentus un attiecīgi pieņem 
lēmumu par atļauju vai atteikumu 
iegādāties lauksaimniecības zemi. 
Alūksnes novada pašvaldības 
Zemes lietu komisija savā darbības 
laikā ir pieņēmusi divus lēmumus 

atteikt lauksaimniecības zemes 
iegādi.
 Bieži darījumā iesaistītās perso-
nas, iesniedzot iesniegumu, izsaka 
vēlmi saņemt atļauju tuvāko dienu 
laikā, jo pirkuma līgumā atrunājuši 
īsu termiņu naudas norēķiniem. 
Lūdzam tomēr ņemt vērā, ka atzi-
numa saņemšana no “Altum” par 
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām 
un pēc tam darījuma izvērtēšana 
prasa laiku, savukārt Zemes lietu 
komisijas sēdes notiek divas reizes 
mēnesī.
 Kopā laikā no 2014. gada 1. no-
vembra līdz 2016. gada 31. decem-
brim darījumus ar lauksaimniecības 
zemi veikušas 34 fiziskas un 31 ju-
ridiska persona. Iepriecina fakts, ka 
lielākoties lauksaimniecības zemes 
ieguvēji ir vietējie zemnieki.
 Neskaidrību gadījumā aicinām 
zvanīt pa tālruņiem 64381487 vai 
26606818 vai ierodoties personīgi 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 202. kabinetā pie Zemes 
lietu komisijas priekšsēdētājas 
Aivitas Māsēnas.

Dzimtsarakstu nodaļas pērnā gada bilance
Anita Grīvniece,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

 2016. gadā Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
119 jaundzimušie, kas, salīdzinot 
ar 2015. gadu, ir par 2 vairāk. 
Dzimstības rādītāja līknē aiz-
vadītajā gadā iezīmējies neliels 
kāpums.

 Lielākās daļas - 73 jaundzimušo 
dzimšanas vieta ir bijusi Balvu 
slimnīca, 33 dzimuši Vidzemes 
slimnīcā Valmierā, pieci Rīgā, četri 
Cēsu klīnikā, divi Madonas slimnī-
cā, pa vienam Jelgavā un Jēkabpilī.
 Aizvadītajā gadā pasaulē nācis 61 
zēns un 58 meitenes. 50 jaundzimu-
šie saviem vecākiem bijuši pirmie 
bērni, 44 - reģistrēti kā otrie, 20 - 
trešie, viens - ceturtais, trīs - piektie 
vai arī vairāk nekā piektie saviem 

vecākiem dzimušie bērni. 
 Laulībā dzimis 41 bērns, 74 
jaundzimušo dzimšanas reģistrā 
ziņas par tēvu ierakstītas, atzīs-
tot paternitāti, četros dzimšanas 
reģistros ierakstītas tikai ziņas par 
bērna māti.
 11 jaundzimušajiem doti divi vārdi. 
Vārdu izvēlē vērojama dažādība, 
ir gan jauni, retāk sastopami vārdi, 
gan arī jau pārbaudītas vērtības”. 
2016. gadā jaundzimušajiem doti 
arī latviskie vārdi: Līga un Jānis, 
Anna, Dārta, Elza, Emīlija, Mārtiņš, 
Jēkabs, Oto, Ernests. Populārākie 
vārdi meitenītēm bija Dārta, kas re-
ģistros ierakstīts četras reizes, Sofija 
- trīs reģistros, vārdi Sāra, Gabriela 
un Kitija - pa divām reizēm. Četru 
dzimušo zēnu dzimšanas reģistros 
ierakstīts vārds Jānis, trīs reizes 
- Gabriels, pa divām - Ričards un 
Braiens. Jaundzimušajiem doti arī 
mazāk izplatīti un retāk sastopami 

vārdi - Riana, Odrija, Džuljeta, 
Džastina, Glorija, Bella, Niko, 
Henriks, Maiks, Nātans, Olivers, 
Sebastians.
 Reģistrējot jaundzimušo bērniņu, 
vecāki bērna deklarēto dzīvesvie-
tu norādījuši sekojoši: Alūksnes 
pilsēta – 59, Alsviķu pagasts – 7, 
Annas pagasts – 6, Ilzenes pagasts – 
4, Jaunannas pagasts – 2, Jauna-
lūksnes pagasts – 10, Jaunlaicenes 
pagasts – 4, Kalncempju pagasts 
– 1, Liepnas pagasts – 2, Malienas 
pagasts – 2, Mālupes pagasts – 1, 
Mārkalnes pagasts – 4, Pededzes 
pagasts – 4, Zeltiņu pagasts – 4, 
Ziemeru pagasts – 3, Veclaicenes 
pagasts - 3. Trīs jaundzimušajiem 
reģistra sastādīšanas laikā deklarēta 
dzīvesvieta ārpus mūsu novada.
  Aizvadītājā gadā Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 
82 laulības. Salīdzinot ar 2015. 
gadu, laulību skaits pieaudzis par 

astoņām. Izsniegtas piecas izziņas 
par laulības noslēgšanai nepiecie-
šamo dokumentu pārbaudi laulības 
reģistrācijai citā nodaļā vai pie 
garīdznieka, kas, salīdzinot ar 2015. 
gadu, ir par sešām mazāk.
 Pirmajā laulībā pērn stājušies 55 
pāri, 18 laulības noslēgtas gadīju-
mos, kad vienam no laulības slē-
dzējiem tās ir atkārtotas un deviņas 
laulības reģistrētas laulātajiem, kur 
abiem iepriekš bijušas juridiski no-
slēgtas attiecības, kas pārtrauktas.
 Izvērtējot laulības slēdzēju dzī-
vesvietas, jāsecina, ka 49 pāriem 
abi laulātie deklarējuši dzīvesvietu 
Alūksnē vai Alūksnes novadā, 16 
gadījumos vienam no laulātajiem 
deklarētā dzīvesvieta ir Alūksne vai 
kāds no novada pagastiem. 17 pāru, 
kas ir salīdzinoši liels un ievērojams 
skaits, deklarētā dzīvesvieta bijusi 
citos novados vai pilsētās. Baznī-
cās reģistrētas četras laulības, kas 

ir par vienu mazāk nekā aizpērn. 
Četras laulības noslēgtas ar citu 
valstu – Ukrainas, Polijas, Kosovas 
– pilsoņiem.
 Ievērojami pieaudzis ārpus nodaļas 
telpām reģistrēto laulību skaits 
- aizvadītajā gadā tās bijušas 11 
laulības.
 2016. gadā uz tiesas sprieduma vai 
notāra paziņojuma pamata laulības 
reģistros izdarītas 36 atzīmes par 
laulības šķiršanu, kas ir par 10 
mazāk nekā 2015. gadā.
 2016. gadā ļoti krasi pieaudzis 
mirušo skaits - 274, kas ir par 46 
vairāk nekā 2015. gadā. Aizsaulē 
aizgājušas 140 sievietes un 134 
vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu 
vidējais vecums bijis 78 gadi, savu-
kārt vidējais mirušo vīriešu vecums 
- 69 gadi.
 Aizvadītajā gadā nodaļā kārtotas 
arī četras vārda, uzvārda un tautības 
ieraksta maiņas lietas.

Pašvaldības zemes noma pagastos
Inese Randa,
Alūksnes novada pašvaldības
zemes ierīkotāja

 2016. gada 28. janvārī 
Ministru kabinets izdeva 
rīkojumu par zemes reformas 
pabeigšanu Alūksnes novada 
lauku apvidū, ar ko noslēdzās 
vairākus gadu desmitus ilgušais 
zemes reformas process.

 Ievērojama daļa zemes 
lietotāju, kuriem zeme tikusi 
piešķirta pastāvīgā lietošanā, 
to ir izpirkusi un ieguvusi savā 
īpašumā. Savukārt personām, kas 
dažādu iemeslu dēļ likumā 
noteiktajos termiņos nebija 
izpirkušas zemi, zemes lietošanas 
tiesības izbeidzās un šīs personas 
ieguva nomas pirmtiesības uz 
to lietošanā bijušo zemi, kas bija 
jāizlieto viena gada laikā pēc zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanās, no-

slēdzot ar pašvaldību Lauku 
apvidus zemes nomas tipveida 
līgumu. 
 Atgādinām tiem zemes 
nomniekiem, kas ar pašvaldību 
noslēguši iepriekš minētos 
līgumus, ka šāds līgums ir saistošs 
līgumslēdzējiem un arī 
līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. 
Tas nozīmē, ka zemes nomu ir 
iespējams mantot. Tādā gadījumā 
mantiniekiem 30 dienu laikā no 
apstiprināšanas mantošanas tiesībās 
ir jāpārslēdz vai jāpārjauno zemes 
nomas līgums uz sava vārda.
 Pagastu teritorijās ir arī tādi 
zemesgabali, uz kuriem iepriekš 
minētās nomas pirmtiesības netika 
noteiktas, kā arī apbūvēti un 
neapbūvēti zemesgabali, kas zemes 
reformas laikā netika piešķirti 
lietošanā. Šādu zemes vienību 
saraksts ir ievietots Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļas “Ziņas 
par pašvaldību” apakšsadaļā “Atsa-

vināšanai un nomai 
nododamo nekustamo īpašumu 
saraksts” un arī pagastu pārvalžu 
ēkās, kur  interesenti var ar tiem 
iepazīties un pieteikties nomai. 
 Šo zemesgabalu nomai var 
pieteikties:
• jebkura persona (ja 
neapbūvētai zemes vienībai 
ir nodrošināta piekļuve),
• personas, kuru īpašums robežojas 
ar pašvaldības zemesgabalu, kam 
noteikts starpgabala statuss (zemes 
vienībai nav nodrošināta piekļuve). 
 Sarakstos iekļauti arī atsevišķi 
zemesgabali, kas var tikt nodoti 
atsavināšanai. 
 Sīkāku informāciju par iespēju 
nomāt vai atsavināt konkrētu 
pašvaldības nekustamu īpašumu 
var saņemt visās novada pagasta 
pārvaldēs vai, zvanot pa tālruni 
26647519 pašvaldības zemes 
ierīkotājai Inesei Randai.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldības 
policija informē, ka 2016. gadā 
sastādīti 318 administratīvo 
pārkāpumu protokoli. Fiziskām 
un juridiskām personām 
uzliktas soda naudas vairāk 
nekā 15 000 eiro apmērā, bet 
samaksātās soda naudas sasniedz 
13 916 eiro. Pamatojoties uz 
iedzīvotāju ziņojumiem par 
administratīvo pārkāpumu 
izdarīšanu, pašvaldības policija 
191 reizi devusies pārkāpumu 
izdarīšanas vietām. 

 Pamatojoties uz pašvaldības kapi-
tālsabiedrības SIA “Rūpe” sniegta-
jiem datiem, pašvaldības policijas 
inspektori veic pārbaudes nekusta-
majos īpašumos, lai noskaidrotu vai 
apkārtējā vide netiek piesārņota ar 
neattīrītiem notekūdeņiem.

 Pašvaldības policijas inspektori, 
pārbaudot videonovērošanas kame-
ru ierakstīto informāciju, konsta-
tēja vairākus agresīvas braukšanas 
gadījumus, un atbilstoši iestādes 
kompetencei apkopoto informāciju 
nodeva Valsts policijai. 

 Aplūkojot videonovērošanas 
kameru ierakstus, vairākkārtīgi 
novērota atkritumu novietošana 
blakus atkritumu konteineram. 
Pārkāpumi novēroti pie atkritumu 
konteineriem Glika ielā 10, Dārza 
ielā 11 un Jāņkalna ielā 53. Par šiem 
gadījumiem uzsākta administratīvā 
lietvedība. Atgādinām, ka jebkā-
da veida atkritumu novietošana 
ārpus konteinera ir aizliegta. Tāpat 
savus atkritumus aizliegts ievietot 
nešķiroto atkritumu konteineros, 
par kuriem nav noslēgts līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju. 

Pašvaldības policijas ziņas
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Biedrības var pieteikt sabiedriski 
nozīmīgus projektus pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Saskaņā ar Alūksnes 
novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.32/2012 
“Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem”, līdz 
25. februārim biedrības, 
nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas var iesniegt savus 
sabiedriski nozīmīgos projektus 
Alūksnes novada pašvaldībā tās 
līdzfinansējuma saņemšanai.

 2012. gadā izdotie saistošie 
noteikumi nosaka, ka pašvaldības 
līdzfinansējums sabiedriski nozīmī-
gu projektu realizēšanai Alūksnes 
novadā paredzēts šādās jomās: 
izglītībā, kultūrā un mākslā, sportā, 
sociālajā jomā un veselībā, vidē.
 Projektu līdzfinansējuma saņem-
šanai var iesniegt organizācija, kas 
reģistrēta Biedrību un nodibinājumu 
reģistrā vai Reliģisko organizāciju 
reģistrā un kuras projektu paredzēts 
realizēt Alūksnes novadā.
 Pašvaldības līdzfinansējums 
vienam pretendentam ir līdz 50% 
no projekta kopējās tāmes, vienā 
budžeta gadā kopā nepārsniedzot 
600 eiro. Gadījumā, ja biedrība 

projekta īstenošanai piesaista 
līdzfinansējumu no Eiropas Savie-
nības vai citiem fondiem, tad šādu 
projektu pašvaldība līdzfinansē ne 
vairāk kā 10% apmērā no projekta 
kopējās tāmes, vienā budžeta gadā 
nepārsniedzot 1000 eiro. Jāpiebilst 
vēl, ka projektu pieteikumus, kam 
plānota finanšu piesaiste no ES vai 
citiem finanšu avotiem, var iesniegt 
bez laika ierobežojuma un pašval-
dība tos izskata viena mēneša laikā 
no visu nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanas dienas.
 Pašvaldības līdzfinansējumu 
nepiešķir tad, ja projekts neatbilst 
saistošajos noteikumos paredzēta-
jam mērķim, pretendentu uzturēša-
nas izmaksu segšanai, nekustamā 
īpašuma iegādei, būvdarbiem un 
remontiem privātīpašumā, izņemot 
vides sakārtošanu objektiem, kuru 
īpašnieki nodrošina to publisku 
pieejamību, tāpat arī pabalstiem, 
dāvanām, balvām, ziediem vai ci-
tiem maksājumiem privātpersonām, 
aktivitātēm, kuru mērķis vai rezul-
tāts ir gūt peļņu, politiskiem vai 
militāriem pasākumiem, mītiņiem, 
gājieniem, protesta akcijām, savie-
sīgiem pasākumiem, jau notikušu  
projektu vai pasākumu apmaksai, 
projektam, kurš jau atbalstīts citā 
pašvaldības izsludinātā konkursā, 
kurā nav paredzēts pašu ieguldījums 
vai cits piesaistīts finansējums, 

kā arī projektam, kura mērķis nav 
vērsts uz paliekošu rezultātu.
 Tāpat projektu neatbalsta gadī-
jumā, ja finansējuma pieprasītājs 
nav iesniedzis atskaiti par iepriekš 
piešķirtā pašvaldības finansējuma 
izlietojumu, nav sasniedzis projekta 
mērķi vai nav ievērojis finanšu 
saņemšanas līgumu, sniedzis 
nepatiesas ziņas līdzfinansējuma 
saņemšanai, ir nodokļu vai citu 
maksājumu parādnieks pret valsti 
vai pašvaldību.
 Lai iesniegtu pieteikumu pašval-
dības līdzfinansējuma saņemšanai, 
jāaizpilda pieteikuma veidlapa un 
tāme, kas atrodamas Alūksnes nova-
da pašvaldības mājaslapā pie minē-
tajiem saistošajiem noteikumiem, 
kā arī Ministru kabineta  2014. 
gada 17. jūnija noteikumu Nr. 313 
“Noteikumi par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību 
un uzskaites veidlapu paraugiem” 
1. pielikuma “Uzskaites veidlapa 
par saņemto de minimis atbalstu” 
veidlapas”.
 Ar saistošajiem noteikumiem 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu sabied-
riski nozīmīgiem projektiem” var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļas 
“Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā “Pašvaldības saistošie 
noteikumi”.

Viesturs Zaķis, 
projekta koordinators

 Noslēdzies biedrības 
„Pededzes nākotne” sadarbībā 
ar Pededzes pamatskolu 
īstenotais projekts, kura gaitā 
pagasta skolēni atraktīvā veidā 
ieguva jaunas zināšanas par 
latviskajām tradīcijām.

 Projektu „Latvisko tradīciju 
iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu 
teātra pulciņu” biedrība īstenoja, 
saņemot Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem. Vienkāršākos ķekatu 
tērpus kā čigāni, pirāti, 
Sarkangalvīte un Sniega karaliene, 
aktīvākie projekta dalībnieki - 
Pededzes bērnu teātra pulciņš - 
izgatavoja pašu spēkiem, palīdzot 
skolotājiem un biedrības 
brīvprātīgajiem, savukārt piešķirtie 
līdzekļi deva iespēju iegādāties 
ķekatu gājieniem raksturīgo 
dzīvnieku, piemēram, lāča, lapsas, 
vilka, zaķa, brieža, suņa, masku 
kostīmus. 
 Projekta pasākumi iesākās ar seno 
latviešu ziemas sagaidīšanas svētku 
– Mārtiņdienas - atzīmēšanu. Ap 
trīsdesmit Pededzes bērnu teātra 
pulciņa dalībnieku sarīkoja 

pasākumu Pededzes pamatskolā, 
pēc tam devās masku gājienā pa 
pagasta iestādēm - pārvaldi, 
bibliotēku, tautas namu - un 
Mārtiņdienu noslēdza ar 
pagastā dzīvojošo Mārtiņu 
apciemošanu.
 25. novembrī Katrīnas dienas 
noskaņās notika skolu teātru saiets 
ar viesiem no Liepnas vidusskolas, 
kā arī Bejas un Jaunlaicenes 
pamatskolām. Pēcpusdiena iesākās 
ar teatralizētiem priekšnesumiem 
un turpinājās ar viktorīnu, kuras 
gaitā skolēni varēja demonstrēt 
savas zināšanas par latviskajām 
tradīcijām, ieražu svētku 
svinēšanu, tautas ticējumiem. 
Ieguvēji bija visi, kas izbaudīja 
jauko kopā būšanas sajūtu un 
uzzināja daudz jauna. Projekts 
noslēdzās ar Ziemassvētku 
izdarībām Pededzes 
pamatskolas audzēkņu un 
pedagogu lokā.
 Projekta rezultātā iegūtie masku 
kostīmi vēl ilgi būs izmantojami 
gan latviešu gadskārtu pasākumu 
rīkošanā, gan teātra uzvedumu 
iestudēšanā. Jau pavisam drīz 
jaunos teātra draugus atkal varēsim 
redzēt Meteņos un daudzo viesu 
apmeklētajā Masļeņicas pasākumā, 
kā arī mazo formu teātra uzvedumu 
konkursā.

Pededzes skolēni iepazīst 
latviskās tradīcijas

Varēs iesniegt projektus 
daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” nosaka, ka 
pašvaldība piešķir 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu (zemesgabala, uz 
kura atrodas dzīvojamā māja 
un kas ir dzīvokļu īpašnieku 
īpašumā, lietošanā vai valdījumā) 
labiekārtošanai.

 Pašvaldības līdzfinansējumu var 
saņemt piebraucamo ceļu, stāvlau-
kumu un gājēju celiņu atjaunošanai 
vai pārbūvei un apgaismojuma 
atjaunošanai vai pārbūvei. Projektu 
pieteikumus līdzfinansējuma sa-
ņemšanai pašvaldībā varēs iesniegt 
no 1. līdz 31. martam.
 Uz pašvaldības līdzfinansējumu var 
pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, kura atbilst vairākiem nosacī-
jumiem, tostarp – mājā ir ne mazāk 
kā četri dzīvokļi, tās kopējā platība 
ir lielāka par 300 m² un nedzīvoja-
mo telpu platība nepārsniedz 25% 
no mājas kopējās platības, mājas 
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai 
ir izveidota dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrība vai noslēgts līgums par 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, 

vai arī dzīvojamo māju apsaimnieko 
līdzšinējais apsaimniekotājs. Tāpat, 
ja vien mājas pārvaldīšanas līgumā 
nav noteikta cita lēmuma 
pieņemšanas kārtība, ir vajadzīgs 
vairāk nekā 50% dzīvokļu 
īpašnieku lēmums par zemesgabala 
labiekārtošanu un dzīvokļu 
īpašnieku līdzfinansējuma 
nodrošināšanu šim mērķim.
 Pašvaldības līdzfinansējumu vienas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
piesaistītā zemesgabala labiekārto-
šanai var saņemt ne vairāk kā viena 
projekta pieteikuma ietvaros, ne 
vairāk kā 50% no kopējām atbals-
tāmām izmaksām, un nepārsniedzot 
5000 EUR.
 Lai pretendētu uz pašvaldības 
līdzfinansējumu, projekta pietei-
kuma iesniedzējam pašvaldībā 
jāiesniedz aizpildīta pieteikuma 
veidlapa un arī papildus nepie-
ciešamie dokumenti. Veidlapa un 
informācija par citiem iesniedzama-
jiem dokumentiem ir pieejama pie 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem www.aluksne.lv sadaļas 
“Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā “Pašvaldības saistošie 
noteikumi”.
 Aicinām iepazīties ar minētajiem 
saistošajiem noteikumiem un 
jautājumu gadījumā konsultēties 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītāju 
Ingu Berkuli, zvanot pa tālruni 
64381492 vai rakstot uz e-pastu: 
ingus.berkulis@aluksne.lv.

Februārī draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē 
Mācītājmuižā:
Trešdienās 18.00 „Īsta brīvība”, 
18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00 – 18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00 Iesvētes kurss
Piektdienās 19.00 „Brīvība Kristū”
Svētdienās 10.00 Svētdienas skola, 
11.00 Dievkalpojums
2. februārī 18.00 Slavas 
un pielūgsmes vakars
5. februārī 11.00 Sv. Simeāna die-
nas dievkalpojums, pēc 
dievkalpojuma sadraudzība
9. februārī 19.00 Alfas kursa 
apmācība Alūksnē
12. februārī pēc dievkalpojuma 
Dāmu komitejas sanāksme
16. februārī 18.00 Taize 
lūgšanu vakars
18. februārī 10.00 Seminārs 

„Garīgās dāvanas”
25. februārī Slavēšanas 
un Dziedināšanas dievkalpojums

Alūksnes Sv. Trijādības draudzē
1. februārī 9.00 aizlūgums par 
dzīvajiem
4., 11., 18., 25. februārī 17.00 
Vakara Dievkalpojumi, grēksūdze
5., 12., 19., 26. februārī 8.00 
Grēksūdze, 8.30 Liturģija
5., 12., 19. februārī 17.00 
Pavakara Dievkalpojumi, 
Аkаfists
14. februārī 17.00 Vakara 
Dievkalpojums
15. februārī 8.00  Grēksūdze, 
liturģija, sveču iesvētīšana
17. februārī 17.00 Vakara, rīta 
Dievkalpojumi
18. februārī 8.00 Grēksūdze, 
8.30  Liturģija. Aizlūgums 

par mirušajiem
21. februārī 17.00 Pavakara 
Dievkalpojums
22. februārī 8.00 Rīta pirmā 
stunda
27. februārī Lielā Gavēņa sākums, 
8.00  Rīta, Stundas, Pavakara Diev-
kalpojumi, 17.00 Lielā Pavakara 
dievkalpojums.
28. februārī 8.00  Rīta, Stundas, 
Pavakara dievkalpojums, 17.00 Lielā 
Pavakara dievkalpojums
 
Zeltiņu ev. lut baznīcā
12. un 26. februārī 10.00 
dievkalpojums.

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem aktu-

ālajiem pasākumiem, līdz mēneša 20. 
datumam nosūtot to uz e-pasta adresi 

evita.aploka@aluksne.lv!

Turpinājums no 3. lappuses 

 Pārbūvējot pieturvietas, plānots iz-
vēlēties tādu aprīkojumu vai līdzīgu, 
kāds jau izmantots Pils un Jāņkalna 
ielu pārbūvē. Izbūvēs ietvi no pietur-
vietas gar Miera ielas 1 īpašumu līdz 
Ošu ielai un sakārtos lietus kanalizā-
cijas sistēmu pie Miera ielas 1.
 Vietās, kur ir lielāka pasažieru 
intensitāte, piemēram, pie sociālās 
aprūpes centra “Alūksne”, plānots 
uzstādīt arī pieturas mājiņu.
 Šogad tiks pabeigti pērn uzsāktie 
pārbūves darbi Tempļakalna ielā 
un gājēju ceļā gar ezeru. Ielai tiks 
uzklāts segums un gar gājēju ceļu 
ieraktajam kabelim pievienots 
apgaismojums. Iecerēts izbūvēt 

ietvi no pašreizējās pasta ēkas līdz 
Baložu bulvārim. Latgales, Uzvaras, 
Kanaviņu ielu krustojumā izbūvēs 
īstermiņa risinājumu, lai padarītu 
drošāku pārvietošanos gājējiem.
Turpināsies Torņa ielas ietves 
pārbūve un tiks uzsākta Rīgas ielas 
pārbūve, kur galvenie veicamie 
darbi būs braucamās daļas, 
pieturvietu, apgaismojuma, 
gājēju un veloceliņa izbūve. 
Turpināsies arī projektu īstenošana 
Vējakalna, Rijukalna un 
Lāčplēša un Ganību un 
Rūpniecības ielās.
 Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi par 
pretputekļu absorbenta iestrādes 
efektivitāti Ievu, Sīļu un Jaundārzu 
ielās, to plānots turpināt, arī šogad 

šo darbību veicot tajās ielās, kur 
ielas segums ļauj to veikt. Tās varētu 
būt jau minētās trīs ielas un arī Ošu 
iela. I. Berkulis uzsver, ka pretpu-
tekļu absorbenta iestrādei, lai šis 
process būtu efektīvs, ir nepiecie-
šams nenodilis ielas grants segums, 
kas gadu gaitā nav nogreiderēts.
 Plānoti arī atsevišķi sīkāki darbi, 
piemēram, caurtekas maiņa Valkas 
un Rijukalna ielas krustojumā, ielas 
nomaļu un lietusūdens novades 
sakārtošana Brīvības un Annas ielu 
krustojuma sakārtošana, spoguļu 
uzstādīšana atsevišķos nepārredza-
mākajos pilsētas krustojumos.
 2017. gadā tiks uzsākti tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanas darbi 
Pleskavas ielas pārbūvei Alūksnē.

Plānotie ceļu un ielu darbi šogad
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Deju kolektīvs “Beja” gada jubilejas 
sadancī pulcē draugus
Jolanta Baldiņa,
deju kolektīva “Beja” dalībniece

 Šī gada 21. janvārī Kolberģa 
tautas nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Beja”, kura 
vadītāja ir Ināra Orbidāne, 
vienojās kopējā deju solī ar 
saviem draugiem. 

 Kolektīvs ir jauns - dibināts 
2015. gada 22. septembrī, kad 
kopā sanāca Bejas ciema aktīvie 
dejot gribētāji. Lai gan tas bija 
liels izaicinājums, dejotprieks un 
vadītājas degsme mūs aizveda uz 
Alūksnes un Apes novadu deju ko-
lektīvu skati, kur E grupā ieguvām 
II pakāpi. Rudenī jau bijām oficiāls 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Beja”, kurš par savām mājām sauc 
Kolberģa tautas namu, bet ikdienas 
mēģinājumi mums notiek Bejas 
skolā. 
 Īsajā laikā esam sadraudzējušies 
ar vairākiem deju kolektīviem. 
Viens no mūsu draugiem ir Liepnas 
jauniešu deju kolektīvs, ar kuru 
mums ir kopēja vadītāja un līdz ar 
to kopēji mērķi, koncerti un atpūta. 
Draudzējamies arī ar Vīksnas 
pagasta deju kolektīvu “Piesi-
tiens” – tas ir pirmais kolektīvs, ar 
kuru uzsākām kopīgus sadančus. 

Pieredzes bagātais deju kolektīvs 
“Maliena” un tā vadītāja Tekla 
Cinglere mums ir īpaši draudzīgs, 
jo esam vistuvākie kaimiņi un viens 
otram izpalīdzam, ja kāds dejotājs ir 
aizņemts vai apslimis. Vasarā deju 
kolektīvam “Jandāls”, vadītāja Ilze 
Līviņa, bija jubilejas koncerts, kurā 
izjutām viesmīlību un sajūtu, ka 
esam mazajos dziesmu un 
deju svētkos. Deju kolektīvs 
“Kolberģis” un tā vadītājs Armands 
Augstkalns ir mūsu lielais brālis, no 
kura varam mācīties kādu jestrāku 
deju soli. Sadancojuši esam arī 
ar Virešu deju kolektīvu “Virši”, 

Hānjas, Rouges deju kolektīviem, 
sadraudzējušies ar Ineses Vilciņas 
vadītajiem ansambļiem.
 Kopumā pirmā darbības gada 
laikā esam piedalījušies astoņos 
koncertos Liepnā, Malienā, 
Veclaicenē, Alsviķos, Bejā, 
Alūksnē un Kolberģī. Esam 
pulcējuši 27 dalībniekus un 
izveidojušies par stabilu 
kolektīvu.
 Svētku reizē vadītāja Ināra 
Orbidāne pateicās visiem 
kolektīviem, kas priecēja 
skatītājus un viens otru mūsu 
jubilejas koncertā. 

Foto no kolektīva arhīva

Annā aicina uz ģimeņu 
atpūtas vakaru
Vizma Reimandova,
Annas kultūras nama vadītāja

 Cienījamie annenieši! Pavisam 
drīz būs pagājis gads, kopš 
tikāmies ģimeņu atpūtas vakarā 
un sveicām ļoti daudzas 
ģimenes – laulātos pārus, 
neatkarīgi no kāzu gadadienas.

 Pēc lielā apmeklētāju skaita varēja 
secināt, ka ģimenēm kopā būšana ir 
ļoti svarīga. Ja arī šogad esiet gatavi 
jauki atpūsties, aicinu ikvienu 
25. februārī pulksten 18.00 
piedalīties atpūtas pasākumā „Iet 
laiks, bet mēs paliekam tādi, kā 
esam”. Šoreiz sumināsim pārus, 
kuri nozīmīgās kāzu jubilejas svin 

šogad. Vakara gaitā mūs 
priecēs akordeona, ģitāras un 
balss pavēlnieks Jānis no Latgales 
– būs jautri danči, sadziedāšanās un 
citas aktivitātes latviskās noskaņās, 
kā arī varēsim apskatīt līgavu kleitu 
izstādi dažādos laikos. Par balles 
mūziku gādās DJ Ilmārs. 
 Nāciet paši, aiciniet līdzi draugus, 
paziņas un, galvenais, radiniekus, 
lai mums visiem kopā izdotos 
noskaidrot kuplāk pārstāvēto radu 
saimi – vakara pārsteigums!
 Ja vēlas - līdz 24. februārim 
var pieteikt aptuvenu dalībnie-
ku skaitu un rezervēt galdiņu pa 
tālruni 28359099 vai elektroniski 
kn.anna@aluksne.lv. Dalības maksa 
2,50 EUR no personas.

“Bērnu žūrija” 
vairo lasītprieku

Rudīte Jaunzema,
Māriņkalna bibliotēkas vadītāja

 Jau desmito gadu Māriņkalna 
bibliotēka guva atbalstu 
lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu/jauniešu un 
vecāku žūrija – 2016”. No 
2012. gada šajā programmā tiek 
iesaistīti arī pieaugušie lasītāji.

 Lai kļūtu par lasīšanas ekspertu, 
bija jāizlasa sešas grāmatas no 
grāmatu kolekcijas, kas sadalīta pa 
vecuma grupām. Grāmatas bibliotē-
ka ieguva, gan pērkot par pašval-
dības piešķirtā budžeta līdzekļiem, 
gan atbalstītā projekta ietvaros. No 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra projekta 
ietvaros ieguvām piecas grāmatas, 
kas ir mazāk nekā 2015. gadā. 
 Grāmatu izvēli papildināja biblio-
tēkā uz stenda izvietotais plakāts 
„Lasi un vērtē!”. Tie skolēni un 
vecāki, kuri izlasīja jaunās grāma-
tas, kļuva par lasīšanas ekspertiem. 
Viņi, piesakoties pie bibliotekāres, 
varēja aizpildīt elektroniskās anke-
tas. Tajās eksperti izvērtēja izlasīto, 
nosakot vislabāko, vissaistošāko. 
Šīs anketas nonāk LNB Bērnu 
literatūras centrā, kur tās apkopo un 
izvērtē. 2017. gada martā LNB no-
tiks Lielie lasīšanas svētki, kur būs 
tikšanās un lasītāko grāmatu autoru 
apbalvošana.
 Aizvadītajā gadā Māriņkalna 
bibliotēkā elektroniskās anketas 
aizpildīja 30 lasītāji - eksperti: 25 
skolēni un pieci vecāki. Kā patei-
cību par piedalīšanos visi saņēma 
Bērnu žūrijas magnētus ar uzrakstu 

un bērnu zīmējumiem. 
 Čaklākie lasītāji - eksperti 
aizvadītajā gadā bija Zieme-
ru pamatskolas 4. klase, kuras 
audzinātāja ir Lidija Sniķere. Jau 
Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros šī 
klase piedalījās pasākumā “Bailes 
un drosme tās pārvarēt”. Skolēni 
par šo tēmu lasīja gan Ziemeļvalstu, 
gan Baltijas valstu bērnu autoru 
darbus, tos izvērtēja. Grāmatas tika 
izvēlētas arī no Bērnu žūrijas ko-
lekcijas: L. Žutautes „Kika Mika un 
lielā tumsa”, L. Brieža ,,Saputrotā 
putra”, I. Zanderes ,,Lupatiņas rīts”, 
P. Raudas ,,Princese pa pastu” un 
citas. Grāmatu lasīšanā bija iesais-
tīts viss klases kolektīvs un čaklākie 
bija Evelīna Anna Podegrāde, 
Amanda Mihaļova, Sindija Boreiko 
un Viesturs Biezais, kas arī pirmie 
kļuva par ekspertiem. Paldies arī 
pārējiem Ziemeru pamatskolas 
skolēniem, kas piedalījās lasīšanas 
veicināšanas programmā: Mārim 
Podegrādam, Katrīnai Spēlītei, Sin-
dijai Voropajevai, Nadīnei Luikai, 
Ralfam Voropajevam un citiem.
 Paldies arī vecākiem, kas izrādīja 
interesi par dažāda vecuma kolek-
cijas grāmatām. No vecāku žūrijas 
vislasītākā un dažādi vērtēta bija 
N. Ikstenas „Mātes piens”. Vecāki 
ar interesi lasīja arī cita kolekcijas 
grāmatas un tās vērtēja, aizpildot 
anketas. Paldies gribas pateikt 
I. Podegrādei, I. Voropajevai, 
E. Sprukulei, I. Voropajevai, 
Kr. Ģipterei. 
 Patiesi, viens no brīnumiem, 
ko spēj veikt laba grāmata, ir 
satuvināt ne tikai klases kolektīvu, 
bet arī bērnus un vecākus. 

Ziemeru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Lidiju Sniķeri
Foto no Māriņkalna bibliotēkas arhīva

Kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta pasākumi novadā
4., 5. februārī 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā.
10. februārī 20.30 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3. divīzijas spēle basket-
bolā Alūksne/ BJSS – Saulkrasti.
17. februārī 11.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” NBS 
čempionāts distanču slēpošanā.
25. - 26. februārī 10.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Alūksnes novada 
čempionāts basketbolā.

Alūksnes Kultūras centrā
2. februārī 13.00 Lielajā zālē 
Latvijas Mazais Teātris ar izrādi 
bērniem “TIKS un TAKS”. 
Ieeja: 3 EUR. 
4. februārī 17.00 Lielajā zālē 
Dailes teātra viesizrāde - “Ziloņa 
dziesma”. Lomās: Juris Kalniņš, 
Gints Grāvelis, Esmeralda Ermale. 
Ieeja: 8, 10, 12 EUR.
5. februārī 16.00 Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde - “Pidžama 
sešiem”. Ieeja: 2,50 EUR.
9. februārī 18.00 Lielajā zālē 
Jauniešu iniciatīvas un ielu sporta 
organizācijas “Ghetto Games” 
veidotā filma “Inteliģentie 
huligāni”. Ieeja: 1,50 EUR.
10. - 12. februārī visas dienas 
garumā amatierteātru iestudējumu 
reģionālā skate “Gada izrāde 2016”. 
Ieeja uz katru izrādi atsevišķi 2 
EUR, vienas dienas biļete – 10 
EUR. Informācija par izrāžu 

laikiem Alūksnes Kultūras centrā un 
www.aluksne.lv.
16. februārī 19.00 Lielajā zālē 
Nacionālo bruņoto spēku orķestris 
un bigbends ar koncertprogrammu, 
kas veltīta Latvijas armijas 1. kara 
orķestra 98. gadadienai. Ieeja: bez 
maksas.
17. februārī 17.00 Lielajā zālē 
Latvijas 7. - 9. klašu tautas deju 
kolektīvu koncerts “Lecam pa 
vecam, lecam pa jaunam”. Ieeja: 
bez maksas.
18. februārī 16.00 Disko zālē 
radošās darbnīcas bērniem 
“Uzkavējies zem Mazā prinča 
zvaigznes”. Ieeja: 1 EUR.
18. februārī 18.00 Lielajā zālē 
jauniestudējums “Mazais princis”. 
Ieeja: 7, 8, 10 un 12 EUR.
19. februārī 16.00 Mazajā zālē 
sadarbībā ar organizāciju “Igauni-
jas koncerts” koncertprogramma 
“Akordeonistu dueta” izpildījumā. 
Ieeja: 4 EUR.
23. februārī 19.00 Lielajā zālē 
filma “Svingeri”. Ieeja: 4 EUR.
24. februārī Lielajā zālē Alūksnes 
novada bērnu vokālo ansambļu 
“Draudzības koncerts”. Ieeja: bez 
maksas.
25. februārī 18.00 Lielajā zālē 
Alūksnes Kultūras centra deju 
kopas “Jukums” un “Olysta” un 
draugu deju koncerts. 

Alūksnes muzejā
Izstādes un pasākumi
09.02.2017 – 10.03.2017. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrības veidotā izstāde “Gaismas 
pils un Gaismas tīkls”.

16. februārī 16.00 Latvijas Mākslas 
akadēmijas Metāla dizaina katedras 
vadītāja - metālmākslinieka Arvīda 
Endziņa personālizstādes “Gaisma” 
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 
01.04. 2017.
24. februārī 16.00 Alūksnes 
muzeja veidotās izstādes “Alūksnes 
rūpkombināts. 1946. – 1963. gads” 
atklāšana. 

Pastāvīgās ekspozīcijas: “Asaru 
senkapi”, „Laikmetu mielasts”, 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”, 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”, „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.
Muzejpedagoģiskās programmas: 
“7. Siguldas Kājnieku pulka manto-
jums Alūksnē”, “Naudas vēsture”, 
“Arheoloģija. Laikmetu mielasts”, 
“Livonijas ordeņa pils”, “Ko ēda, 
kur dzīvoja un ar ko nodarbojās 
Alūksnes iedzīvotāji aizvēsturē”, 
“Iepazīsti Alūksni”, kāzu program-
ma.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Sveiks 
un vesels arī ziemā” (01. – 28.02. 
abonementā), “Ar baltu sveces 
liesmu vēstules es rakstu” /Skaid-
rītei Kaldupei – 95/ (01. – 28.02. 
abonementā), “Centrālā un citu 
reģionu prese 2016 – ar Alūksnes 
un Apes novadiem saistīti raksti par 
cilvēkiem, vietām, notikumiem” 
(01. – 28.02. lasītavā), “Satin savu 
valodiņu baltajā villainē” /Mārai 
Zālītei – 65/ (06. – 25.02. bērnu lit. 
nod.).

Turpinājums 12. lappusē
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

 Ar šiem saistošajiem 
noteikumiem ir apstiprināts 
nolikums “Par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā” 
(nolikums “Par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā” 
pielikumā uz 22 lapām).

APSTIPRINĀTS
ar Alūksnes novada domes 

22.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr. 

24/2016

Nolikums 
par licencēto 
makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā

Izdots pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 13.punktu, 
Zvejniecības likuma 10. panta 

piekto daļu

                        
I. Vispārīgie jautājumi

1. Alūksnes ezers atrodas Alūksnes 
pilsētas un Alūksnes novada 
Jaunalūksnes pagasta teritorijā 
un saskaņā ar Civillikuma 
1102. pantu un 
1. pielikumu ir publiska 
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības 
pieder valstij. 
2. Licencētā makšķerēšana 
Alūksnes ezerā ieviesta, lai 
samazinātu antropogēno slodzi un 
radītu labvēlīgus apstākļus dabas 
resursu ilgtspējīgai un saudzējošai 
izmantošanai, zivju resursu 
pavairošanai, aizsardzībai un 
makšķerēšanas tūrisma veicināšanai
3. Licencētā makšķerēšana 
tiek īstenota saskaņā ar 
Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumiem 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība”, Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” 
(turpmāk – Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi), pamatojoties uz Latvijas 
Zivju resursu aģentūras 2007. gadā 
izstrādātajiem un 2007. gada 
3. decembrī Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas Valsts 
zivsaimniecības pārvaldē 
apstiprinātajiem „Alūksnes 
ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem”.
4. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„ALJA”, kas izveidota Alūksnes 
ezera apsaimniekošanai 
(turpmāk tekstā p/a „ALJA”). 
P/a „ALJA” adrese: 
Pilssalas ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, 
reģistrācijas 
kods 90010446069, kontakttālruņi: 
+371 26141741, +371 26389199 un 
+371 26472570.

II. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi

5. Makšķerēšana Alūksnes ezerā 
notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumiem, ievērojot šādas 
atkāpes un papildus prasības:
5.1. vienam makšķerniekam 
diennaktī lomā atļauts uzglabāt un 
paturēt 3 līdakas un 3 zandartus, 
izņemot jebkuru veidu bezmaksas 
licenču īpašniekus, kuriem lomā 
atļautajā periodā diennaktī atļauts 
uzglabāt un paturēt vienu līdaku 
(izņemot maija mēnesī, makšķerējot 
no peldošiem transporta līdzekļiem, 
kad šo licenču īpašniekiem līdakas 
uzglabāt un paturēt nav atļauts) un 
vienu zandartu, kā arī vienu sīgu un 
vienu zuti. Vienam makšķerniekam 
diennaktī lomā atļauts uzglabāt un 
paturēt 2 varavīksnes foreles tikai 
tad, ja viņš ir vienas dienas licences 
varavīksnes foreļu makšķerēšanai 
īpašnieks;
5.2. aizliegta velcēšana no 1. maija 
līdz 30. jūnijam, kā arī aizliegts 
velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens 
transportlīdzekļa vai krasta joslas;
5.3. aizliegta makšķerēšana 100 m 
rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes 
upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes 
upē līdz aizsprostam 
(hidrotehniskajai būvei);
5.4. aizliegts makšķerēt no Garās 
salas krasta putnu ligzdošanas laikā 
periodā no 1. maija līdz 30. jūnijam 
ieskaitot;
5.5. aizliegts makšķerēšanai par 
ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis 
vai to daļas no 1. maija līdz 30. 
jūnijam;
5.6. aizliegts makšķerēt, iebrienot 
Alūksnes ezerā, no 1. maija līdz 
31. maijam;
5.7. aizliegts atrasties ar ūdens 
transporta līdzekļiem ūdenstilpē 
diennakts tumšajā laikā no 
1. novembra līdz 30. aprīlim (par 
diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts 
laika periods no vienas stundas pēc 
saulrieta līdz vienai stundai pirms 
saullēkta);
5.8. diennakts tumšajā laikā visiem 
ūdens transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar nepārtraukti 
darbojošos un skaidri saskatāmu 
mākslīgās gaismas elementu.

III. Licenču veidi, skaits 
un maksa par licencēm

6. Licencētā makšķerēšana Alūksnes 
ezerā atļauta tikai iegādājoties 
vai saņemot kādu no šādām 
makšķerēšanas licencēm:
6.1. vienas dienas licenci (izņemot 
līdaku makšķerēšanu maija mēnesī 
no peldošiem ūdens transporta 
līdzekļiem) – cena 3,00 EUR;
6.2. vienas dienas licenci līdaku 
makšķerēšanai no peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā no 
1. līdz 31. maijam – cena 5,00 EUR;
6.3. maija mēneša septiņu dienu 
licenci līdaku makšķerēšanai no 
peldošiem ūdens transportlīdzek-
ļiem laika periodā no 1. līdz 
31. maijam – cena 25,00 EUR;
6.4. mēneša licenci (izņemot līdaku 
makšķerēšanu maija mēnesī no 
peldošiem ūdens transportlīdzek-
ļiem) – cena 10,00 EUR;
6.5. vasaras sezonas licenci (no 
1. maija līdz 31. augustam) (izņemot 

līdaku makšķerēšanu maija mēnesī 
no peldošiem ūdens transportlīdzek-
ļiem) – cena 20,00 EUR;
6.6. rudens sezonas licenci (no 
1. septembra līdz 31. decembrim) – 
20,00 EUR;
6.7. ziemas sezonas licenci (no 
1. janvāra līdz 30. aprīlim) – 
15,00 EUR;
6.8. gada bezmaksas licenci (no 
1. janvāra līdz 31. decembrim, 
izņemot līdaku makšķerēšanu maija 
mēnesī no peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem);
6.9. gada bezmaksas licenci 
makšķerēšanai no krasta (no 
1. janvāra līdz 31. decembrim);
6.10. vienas dienas licenci 
varavīksnes foreļu makšķerēšanai 
(lomā atļauts paturēt divas 
varavīksnes foreles) – cena 
5,00 EUR.
7. Vienam makšķerniekam 
vienlaicīgi atļauts izmantot viena 
veida makšķerēšanas licenci 
(izņemot vienas dienas licences 
varavīksnes foreļu makšķerēšanai 
īpašniekus).
8. Vienas dienas licenču, vienas 
dienas licenču varavīksnes foreļu 
un vienas dienas licenču līdaku 
makšķerēšanai no peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem darbības laiks 
(periods) ir uz licences norādītais 
attiecīgās dienas datums.
9. Maija mēnesī, makšķerējot no 
peldošiem ūdens transportlīdzek-
ļiem, paturēt lomā līdaku (-as) ir 
tiesības tikai personai, kurai mak-
šķerēšanas laikā ir klāt derīga maija 
mēneša vienas dienas vai maija 
mēneša septiņu dienu licence līdaku 
makšķerēšanai no peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem. Pārējo sugu 
zivis šo licenču īpašniekiem atļauts 
lomā uzglabāt un paturēt saskaņā 
ar Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumiem un 
šo nolikumu.
10. Vienas dienas licences varavīks-
nes foreļu makšķerēšanai īpašnieki 
tiesīgi lomā uzglabāt un paturēt tikai 
divas varavīksnes foreles. Pārējo 
sugu zivis šo licenču īpašniekiem 
lomā paturēt un uzglabāt nav 
atļauts.

IV. Makšķerēšanas bezmaksas 
licenču piemērošana

11. Gada bezmaksas licenci 
makšķerēšanai no krasta ir tiesīga 
saņemt jebkura persona.
12. Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi 
saņemt:
12.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 
16 gadiem;
12.2. personas, kuras vecākas par 65 
gadiem;
12.3. personas ar invaliditāti;
12.4. politiski represētās personas 
un maznodrošinātās personas;
12.5. Alūksnes ezera krastu zemju 
īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;
12.6. personas, kuras sniegušas 
ievērojamu ieguldījumu Alūksnes 
ezera krasta zonas sakopšanā, 
maluzvejniecības novēršanā, infor-
mācijas sniegšanā, kas palīdzējusi 
novērst būtiskus draudus videi, u.c., 
kuras veicot šo ieguldījumu ir dar-
bojušās bez atlīdzības, un kurām to 
ar lēmumu piešķīrusi Alūksnes no-
vada pašvaldības aģentūras “ALJA” 
konsultatīvā padome.
13. Šī Nolikuma 12. punktā 

minētām personām, makšķerējot 
Alūksnes ezerā, jābūt līdzi doku-
mentiem, kuri apliecina tiesības 
izmantot iepriekš minētās atlaides. 

V. Makšķerēšanas licences 
saturs un noformējums

14. Licencē (paraugi 1. pielikums) 
tiek uzrādīts licencētās makšķerēša-
nas organizētāja (turpmāk – organi-
zētājs) nosaukums, licences veids, 
makšķerēšanas vieta, kārtas numurs, 
cena, licences derīguma termiņš, iz-
sniegšanas datums, zīmogs, licences 
saņēmēja personas dati un paraksts.
15. Licences īpašnieka personas 
datus un makšķerēšanas laiku vai 
termiņus licencē ieraksta tās izsnie-
dzējs (licence bez tajā ierakstītiem, 
nepilnīgi ierakstītiem vai nepatie-
siem personas datiem vai bez mak-
šķerēšanas laika (termiņa) norādes 
uzskatāma par nederīgu).
16. Interneta vietnē www.epakal-
pojumi.lv iegādātajās licencēs tiek 
norādīts:
16.1. makšķernieka vārds, uzvārds 
(minēto apliecina autentificējoties ar 
internetbankas paroli vai elektronis-
ko parakstu);
16.2. e-pasta adrese;
16.3. licences derīguma datums;
16.4. licences veids;
16.5. licences cena;
16.6. ūdenstilpes nosaukums.

VI. Makšķerēšanas licenču reali-
zācija

17. Licences var iegādāties:
17.1. p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, darba 
dienās no plkst. 9.00 – 13.30 un 
14.30 – 17.00, tālr. +371 26141741, 
+371 26389199 un +371 26472570.
17.2. interneta vietnes www.epakal-
pojumi.lv, sadaļā “e-Loms”.
17.3. DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, dien-
nakts, tālr. +371 64381110.
18. Licenču pārdošana var tikt 
organizēta arī uz vietas ezera krastā 
vai citās papildus vietās, sniedzot 
par to informāciju vietējos preses 
izdevumos.
19. Gada bezmaksas licences, kuras 
uzskaitītas šī nolikuma 6. pun-
ktā, var saņemt tikai p/a „ALJA”, 
Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, darba laikā, tālr. +371 
26141741, +371 26389199 un +371 
26472570.
20. Makšķerēšanai neizmantoto vai 
sakarā ar pārkāpumu izņemto licen-
ču vērtība makšķerniekiem netiek 
atgriezta.
21. Vienas dienas licences vara-
vīksnes foreļu makšķerēšanai uzsāk 
realizēt pēc varavīksnes foreļu pirm-
reizējās ielaišanas ūdenstilpē.

VII. No makšķerēšanas licencēm 
iegūto līdzekļu izlietojums

22. No licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas p/a „ALJA” 20% 
reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par 
pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim 
par otro pusgadu – jāpārskaita valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas 
ieņēmumu veidošanai.

Turpinājums 10. lappusē

Par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10. panta 
piekto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24/2016
APSTIPRINĀTI

ar Alūksnes novada domes
22.12.2016. lēmumu Nr. 421 
(protokols Nr. 20, 4.punkts)

PRECIZĒTI
ar Alūksnes novada domes
26.01.2017. lēmumu Nr. 12 
(protokols Nr. 1, 12.punkts)

 
Alūksnē, pie degvielas 
uzpildes stacijas “Latvijas 
nafta” pieklīdusi maza auguma, 
draudzīga kucīte.  

 Mārkalnes pagasta Cirakalnā 
pieklīdusi jauna kucīte. 

 Alūksnē pieklīduši divi rudi 
suņuki. Pirms tam abi kopā 
redzēti arī vairākus kilometrus 
no Alūksnes - Strautiņos. Suņi 
nogādāti “Astēs un Ūsās”.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Izmaiņas 
autobusu 
reisā
Zane Plone,
Valsts SIA Autotransporta 
direkcijas
Sabiedrisko attiecību vadītāja

 Lai nodrošinātu pasažieriem 
iespēju pārsēsties no maršruta 
Nr.7906 Rīga – Smiltene – 
Alūksne autobusa maršruta 
Nr.7915 Rīga – Trapene – 
Alūksne autobusā, no 
2017. gada 1. februāra tiks 
veiktas izmaiņas vienā 
maršruta Rīga – Trapene – 
Alūksne reisā. Autobuss, kas 
no Rīgas starptautiskās autoostas 
izbrauc plkst.15.15, Smiltenes 
autoostā stāvēs nedaudz ilgāk, 
kā rezultātā Alūksnes autoostā 
tas būs piecas minūtes vēlāk. 

Spēkā no 02.02.2017.



10.  Alūksnes Novada Vēstis 01.02.2017.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Turpinājums no 9. lappuses

23. P/a „ALJA” rīcībā paliek 
80% no licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas, kas tiek izmantoti 
zivju krājumu pavairošanai, vides 
un zivju aizsardzības un licencē-
tās makšķerēšanas organizēšanas 
nodrošināšanai.

VIII. Makšķernieku lomu 
uzskaite

24. Visiem licenču īpašniekiem, 
neatkarīgi no to veida, nekavējoties 
pēc katras šī nolikuma 5.1. punktā 
minētās zivs noķeršanas (tās paturē-
šanai lomā), bet pārējos gadījumos 
– dienas beigās, obligāti jāreģistrē 
savs loms, norādot datumu, zivju 
sugu, loma lielumu (zivju skaitu un 
svaru) tos ierakstot:
24.1. visās vienas dienas licencēs 
– licences otrajā pusē norādītajā 
tabulā;
24.2. septiņu dienu, mēneša, visās 
sezonas un gada bezmaksas licencēs 
– lomu uzskaites tabulā atbilstoši 
licences otrajā pusē norādītajam;
24.3. interneta vietnē www.epakal-
pojumi.lv iegādātajām licencēm 
– šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrā-
cija”;
25. Visu vienas dienas licenču īpaš-
nieku obligāts pienākums ir atgriezt 
organizētājam licences ar tajās 
ierakstītiem lomiem, bet septiņu 
dienu, mēneša, visas sezonas un 
gada bezmaksas licenču īpašnie-
ku obligāts pienākums ir atgriezt 
organizētājam licences kopā ar lomu 
uzskaites tabulām (2.pielikums), 
tās tieši iesniedzot licenču iegādes 
vietās vai arī nosūtot pa pastu uz 
p/a „ALJA” adresi, kura norādīta 
uz licences, vai nosūtot elektroniski 
uz e-pasta adresi alja@aluksne.lv 
ievērojot šādus termiņus:
25.1. vienas dienas licenci – 1 (vie-
nas) nedēļas laikā no izmantošanas 
dienas;
25.2. septiņu dienu, mēneša, se-
zonas un gada bezmaksas licences 
– 2 (divu) nedēļu laikā no licences 
beigu datuma.
26. Organizētājs licences ar lomu 
uzskaites pārskatu katru gadu līdz 
1. februārim par iepriekšējā gadā 
iegūtajiem lomiem, iesniedz Pārti-
kas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskajā institūtā „BIOR” 
zivju krājumu novērtēšanai.
27. Vienas dienas licenču īpaš-
niekiem, kuri neatgriež attiecīgās 
licences 25.1. punktā norādītajos 
termiņos, tiek liegta iespēja iegādā-
ties jebkāda veida licences makšķe-
rēšanai Alūksnes ezerā divu gadu 
laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
28. Septiņu dienu, mēneša, sezonas 
un gada bezmaksas licenču īpaš-
niekiem, kuri neatgriež attiecīgās 
licences 25.2. punktā norādītajos 
termiņos, tiek liegta iespēja iegādā-
ties jebkāda veida licences makšķe-
rēšanai Alūksnes ezerā divu gadu 
laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas. 
29. Personām, kuras tiek sauktas 
pie administratīvās atbildības par 
Ministru kabineta 2015.gada 22.de-
cembra noteikumiem Nr. 800 “Mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi”, 2007.gada 
2.maija Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.295 „Noteikumu par rūpnie-
cisko zveju iekšējos ūdeņos” vai 
šī nolikuma pārkāpšanu (izņemot 
šī nolikuma 25.punktā minēto pār-
kāpumu), izsniegtā makšķerēšanas 
licence tiek anulēta, licences vērtība 
netiek atgriezta, un šīm personām 
tiek liegta iespēja iegādāties jaunu 
makšķerēšanas licenci līdz piemēro-
tā administratīvā soda izciešanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja sniegtie pakalpojumi 

un pienākumi

30. Sniegt informāciju masu saziņas 
līdzekļos.
31. Nodrošināt makšķerēšanas 
licenču pieejamību saskaņā ar šī 
nolikuma 17., 18. un 19. punktu.
32. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt 
makšķerēšanas licences atbilsto-
ši normatīvajos aktos noteiktām 
prasībām.
33. Reģistrēt pārdotās un izsniegtās 
makšķerēšanas licences (izņemot 
interneta vietnē www.epakalpojumi.
lv pārdotās licences) īpašā licenču 
uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā 
licenču tirdzniecības vietā.
34. Nodrošināt to līdzekļu, kas 
iegūti, realizējot makšķerēšanas 
licences, izlietošanu atbilstoši šī 
nolikuma 22. un 23. punktam.
35. Veikt makšķernieku lomu 
uzskaiti šī nolikuma VIII. sadaļā 
noteiktajā kārtībā.
36. Uzskaitīt interneta vietnē www.
epakalpojumi.lv pārdotās licences 
hronoloģiskā secībā elektroniski par 
katru pusgadu un pēc katra pusgada 
noslēguma veikt attiecīgā pusgada 
elektroniski uzskaitīto licenču sa-
raksta izdruku, nodrošinot izdrukāto 
licenču sarakstu uzglabāšanu kopā 
ar licenču uzskaites žurnālu.
37. Piedalīties vides un zivju resursu 
aizsardzības, uzraudzības un zivju 
krājumu papildināšanas pasākumos. 
38. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo 
nolikumu.
39. Organizētāja nozīmētai atbildī-
gajai personai, kas ieguvusi Valsts 
vides dienesta pilnvarotās personas 
vai Alūksnes novada pašvaldības 
pilnvarotās amatpersonas statusu, 
piedalīties vides un zivju resur-
su aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos, kā arī katru gadu līdz 
31.decembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpes apsaimnie-
košanā, tai skaitā par šī nolikuma 
4.pielikumā paredzētiem pasāku-
miem zivju resursu papildināšanā 
un aizsardzībā, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai nepie-
ciešamās infrastruktūras izveidošanā 
un uzturēšanā.
40. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā 
pārskatu par licencēto makšķerēša-
nu divas reizes gadā – līdz 15. jūli-
jam un 15. janvārim – par iepriek-
šējo pusgadu, kā arī pārskaitīt valsts 
pamatbudžetā daļu naudas līdzekļu, 
kas iegūta realizējot makšķerēšanas 
licences, šī nolikuma 22. punktā 
noteiktajā apjomā un termiņos.
41. Veikt zivju krājumu pavairošanu 
saskaņā ar Alūksnes ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteiku-
miem.
42. Sniegt makšķerniekiem šādus 
p/a „ALJA” pakalpojumus:
42.1.ūdens transportlīdzekļu 
reģistrācijas kontroli un kustības 
organizāciju, tajā skaitā laivu nomu 
Alūksnes ezerā;
42.2. mehānisko transportlīdzekļu 
kustības organizāciju uz Alūksnes 
ezera ledus;
42.3. Alūksnes ezera, ezera salu un 
krasta zonas apsaimniekošanu un 
uzturēšanu, tai skaitā atpūtas vietu 
organizāciju;
42.4. sporta, ūdenssporta un atpūtas 
pasākumu organizāciju Alūksnes 
ezerā.

X. Licencētās makšķerēšanas 
prasību ievērošanas kontrole

43. Kontroli par šo noteikumu ievē-
rošanu Alūksnes ezerā veic:
43.1. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki;
43.2. Alūksnes novada domes piln-
varotās amatpersonas.
44. Šī nolikuma 43. punktā minētās 
amatpersonas ir tiesīgas pārkāpuma 

gadījumā atsavināt jebkura veida 
licenci, kura izsniegta licencētajai 
makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā 
arī pārbaudīt makšķernieku lomu 
un izmantotos makšķerēšanas rīkus 
Alūksnes ezerā un tā tiešā tuvumā, 
kā arī veikt citas darbības saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

XI. Nolikuma darbības laiks

45. Licencētās makšķerēšanas 
nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī 
nolikuma saskaņojuma lapā norādī-
tajām institūcijām un apstiprināša-
nas ar Alūksnes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. 
pantā noteiktajā kārtībā.
46. Informāciju par licencētās 
makšķerēšanas vietām, organizētāju 
un makšķerēšanas licenču iegādes 
iespējām, pašvaldība, ne vēlāk 
kā vienu mēnesi pirms licencētās 
makšķerēšanas sākuma, publicē 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 
Alūksnes novada preses izdevumos.

XII. Nolikuma pielikumi

47. Makšķerēšanas licenču paraugi 
(1. pielikums).
48. Lomu uzskaites tabulas paraugs 
(2. pielikums).
51. Licencētās makšķerēšanas vietas 
shēma (3. pielikums).
53. Pasākumu plāns zivju resursu 
pavairošanai, saglabāšanai un aiz-
sardzībai (4. pielikums)

4. pielikums
Alūksnes novada domes 

2016. gada 22. decembra
nolikumam “Par licencēto mak-

šķerēšanu Alūksnes ezerā”

Pasākumu plāns zivju 
resursu pavairošanai, 
saglabāšanai un aizsar-
dzībai

 Zivju krājumu mākslīga palielinā-
šana pēc Alūksnes ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumiem 
(2007), ņemot vērā p/a „ALJA” 
finanšu iespējas kārtējā gadā, par 
prioritāti izvirzot zandartu un līdaku 
vienvasaras mazuļus:

1. Regulāri palielināt līdaku krā-
jumus, ielaižot to kāpurus ap 500 
gab./ha jeb 750 tūkst. gab. gadā 
vai šīgadeņu (0+) ielaišanu ap 100 
gab./ha jeb 150 tūkst. gab. gadā uz 
izmantojamo (dotajai zivju sugai 
piemērotāko) platību – aptuveni 
1500 ha. Gadījumā, ja līdakas inten-
sīvi tiks atzvejotas (makšķerētas), to 
ielaišanas normas tiks palielinātas.

2. Regulāri palielināt zandartu šīga-
deņu (0+) ielaišanu ap 100 gab./ha 
jeb 150 tūkst. gab. gadā uz izman-
tojamo platību – aptuveni 1500 ha. 
Gadījumā, ja zandarti intensīvi tiks 
atzvejoti (makšķerēti), to ielaišanas 
normas tiks palielinātas.

3. Regulāri palielināt sīgu šīgadeņu 
(0+) ielaišanu ap 40 gab./ha jeb 60 
tūkst. gab. gadā uz izmantojamo 
platību – aptuveni 1500 ha. Gadīju-
mā, ja sīgas intensīvi tiks atzvejotas 
(makšķerētas), to ielaišanas normas 
tiks palielinātas.

4. Regulāri veikt zušu mazuļu 
(“stiklzušu”) ielaišanu ap 100 gab./
ha jeb 150 tūkst. gab. vai šīgadeņu 
(0+) 20 gab./ha jeb 30 tūkst. gab. 
gadā uz izmantojamo platību – aptu-
veni 1500 ha.

Zivju krājumu saglabāšana, aizsar-
dzība un sabiedrības iesaistīšana

5.1.  Ziemas sezona:
5.1.1. Ikdienas makšķerēšanas un 
zvejas kontrole.
5.1.2. Ūdenslīmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā.
5.1.3. Makšķerēšanas sacensību 
organizēšana Alūksnes ezerā.
5.1.4. Finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, sagla-
bāšanai un aizsardzībai no valsts un 
Eiropas Savienības fondiem.
5.1.5. Citi pasākumi, kas saistīti 
ar zivju resursu aizsardzību pie/uz 
Alūksnes ezera.
5.2. Pavasara sezona:
5.2.1. Ikdienas makšķerēšanas un 
zvejas kontrole un pastiprināta 
ūdenstilpju kontrole zivju nārsta 
laikā.
5.2.2. Ūdenslīmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā.
5.2.3. Ūdens kvalitātes kontrole 
Alūksnes ezerā pie paaugstinātas 
ūdens temperatūras 1 – 3 reizes 
sezonā.
5.2.4. Zivju resursu atražošanas 
programmas izpilde pēc Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumiem un p/a „ALJA” budžeta 
iespējām.
5.2.5. Zušu rūpnieciskās zvejas 
organizācija.
5.2.6. Makšķerēšanas sacensību 
organizēšana Alūksnes ezerā, viens 
pasākums.
5.2.7. Finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, sagla-
bāšanai un aizsardzībai no valsts un 
Eiropas Savienības fondiem.
5.2.8. Semināra organizēšana sa-
biedrības informēšanai par uzvedību 
pie/uz ūdeņiem zivju nārsta laikā, 
viens pasākums.
5.3. Vasaras sezona:
5.3.1. Ikdienas makšķerēšanas un 
zvejas kontrole.
5.3.2. Ūdenslīmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā.
5.3.3. Ūdens kvalitātes kontrole 
Alūksnes ezerā pie paaugstinātas 
ūdens temperatūras 1 - 3 reizes 
sezonā.
5.3.4. Dalība pilsētas svētku pasāku-
mu rīkošanā, kas saistās ar Alūksnes 
ezeru un Pilssalu.
5.3.5. Laivu, smailīšu un ūdens 
velosipēdu (katamarānu) nomas 
nodrošināšana Alūksnes ezerā no 1. 
jūnija līdz 30. augustam.
5.3.6. Zivju resursu atražošanas 
programmas izpilde pēc Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumiem un p/a „ALJA” budžeta 
iespējām.
5.3.7. Finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, sagla-
bāšanai un aizsardzībai no valsts un 
Eiropas Savienības fondiem.
5.3.8. Infrastruktūras uzlabošana 
pie Alūksnes ezera (makšķerēšanas 
vietu ierīkošana un sakopšana).
5.4. Rudens sezona:
5.4.1. Ikdienas makšķerēšanas un 
zvejas kontrole un pastiprināta 
ūdenstilpju kontrole zivju nārsta 
laikā.
5.4.2. Ūdenslīmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā.
5.4.3. Zivju resursu atražošanas 
programmas izpilde pēc Zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumiem, 
p/a „ALJA” budžeta iespējām.
5.4.4. Zušu rūpnieciskās zvejas 
organizācija.
5.4.5. Makšķerēšanas sacensību 
organizēšana, viens pasākums.
5.4.6. Informatīvā semināra 
organizēšana (zivju resursu pavai-
rošana, aizsardzība, uzraudzība, 
ihtiofaunas savstarpējās mijiedarbī-
bas, u.c.), gadā viens pasākums.
5.4.7. Pastiprināta ūdenstilpju kon-
trole pirms ledus sezonas sākuma.
5.4.8. Finanšu līdzekļu piesaiste 

zivju krājumu palielināšanai, sagla-
bāšanai un aizsardzībai no valsts un 
Eiropas Savienības fondiem.
5.4.9. Pastiprināta kontrole lašveidī-
go zivju nārsta periodā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2016 “Par licencēto mak-

šķerēšanu Alūksnes ezerā”

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums  
 1.1. Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu kārtību, kādā tiek 
organizēta licencētā makšķerēšana 
Alūksnes ezerā.
 1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti 
atbilstoši Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība”, Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi”, 
pamatojoties uz Latvijas Zivju 
resursu aģentūras 2007. gadā izstrā-
dātajiem un 2007.gada 3.decembrī 
Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas Valsts zivsaimniecības 
pārvaldē apstiprinātajiem „Alūksnes 
ezera zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumiem”.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
 2.1. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„ALJA”, kas izveidota Alūksnes 
ezera apsaimniekošanai.
 2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā 
ar Ministru kabineta 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.800 
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumiem”.
 2.3. Saistošos noteikumos norā-
dīti papildus noteikumi, vides un 
dabas resursu aizsardzības prasības 
un pašvaldību lēmumi, licenču 
veidi, skaits un maksa, licenču 
cenu atlaižu piemērošana, licenču 
noformējums, realizācija, iegūto 
līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, 
p/a „ALJA” sniegtie pakalpojumi 
un pienākumi, makšķerēšanas un 
vides aizsardzības prasību ievēroša-
nas kontrolei.      

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
 Licencētās makšķerēšanas organi-
zētāja rīcībā paliek 80% no licenču 
realizācijā iegūtās kopējās summas, 
kas tiek izmantoti zivju krājumu 
pavairošanai, vides un zivju aizsar-
dzības un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
 Tiešie ieguvēji būs Alūksnes 
novada iedzīvotāji un viesi, kuri no-
darbojas ar makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā. Netiešie ieguvēji būs tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji – viesu 
mājas Alūksnes ezera apkārtnē, kā 
arī makšķerēšanas inventāra veikali. 
Līdz ar pieaugošo apgrozījumu ar 
makšķerēšanu saistītajās nozarēs, 
palielināsies ieņēmumi valsts bu-
džetā nodokļu veidā.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
 5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā vai p/a „ALJA”, Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās 



Alūksnes Novada Vēstis  11.01.02.2017.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

procedūras, privātpersonas, pēc 
attiecīgā lēmuma saņemšanas no 
Alūksnes novada pašvaldības, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās datuma 
Administratīvajā rajona tiesā, Vol-
demāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 
LV-4200.      

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
 Pēc uzaicinājuma par priekšlikumu 
izteikšanu laikrakstā “Alūksnes 
Ziņas”, “Malienas Ziņas” un 
internetvietnēs www.aluksnesezers.
lv, www.aluksne.lv, www.aluksnie-
siem.lv un twitter.com/aluksnese-

zers saņemti rakstiski priekšlikumi 
no 43 makšķerniekiem, kurus 
izskatījuši p/a “ALJA” konsultatīvās 
padomes locekļi un snieguši savu 
izvērtējumu.
 Papildus uzklausīti ieteikumi no 
makšķerniekiem p/a „ALJA” darba 
procesā.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 01.02.2017.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Turpinājums no 8. lappuses

Pasākumi, izstādes: 
17.02. – 17.03. “Dainas Rudzītes 
gleznu izstāde” (bērnu lit. nod.), 
01. – 28.02. “Maize, maizīte…” 
Initas Lāces maizes uzlīmju 
kolekcija (lasītavā), 10.02. plkst. 
17.00 Tikšanās ar grāmatu 
“Latvietes karma” un “Ardievu, 
karma!” autori Intu Blūmu, 
14.02. Radošā darbnīca “Valen-
tīndienas grāmatzīmju veidošana” 
(bērnu lit. nod.), 16.02. plkst. 
15.00 Tematisks pasākums ciklā 
“Ar šodienas acīm” – No mazpulku 
vēstures (lasītavā), 16.02. Ciklā 
“Profesiju stāsti” - tikšanās ar 
Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku 
skolas kapelānu Gintu Poli (bērnu 
lit. nod.), 22.02. Spēļu diena (bērnu 
lit. nod.), 27.02. Jauno grāmatu 
diena,. plkst. 12.00 jauno grāmatu 
apskats (abonementā).

Alsviķu pagastā
1., 8., 22. februārī 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā tiekas senioru grupa 
„Par prieku sev un citiem”.
3. februārī 14.00 kultūras namā 
viesojas vizuālais teātris “Teātris 
azotē” ar poētisku pasaku bērniem 
un pieaugušajiem “Persefone”. 
Ieeja: bez maksas.
7. februārī 10.00 kultūras namā 
viesojas leļļu teātris “Tims” ar kon-
certprogrammu bērniem “Skursteņ-
slauķi”. Ieeja: 1,50 EUR.
15. februārī 9.00 Alsviķu biblio-
tēkā Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” audzēkņiem 
bērnu žūrijas noslēguma pasākums.
15. februārī 10.00 kultūras namā 
senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša 
tikšanās.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Valoda, tu esi mirguļojoša 
upe” - aktrisei Elzai Radziņai - 100, 
amerikāņu rakstniekam Sidnijam 
Šeldonam - 100, dzejniecei, drama-
turģei, sabiedriskajai darbiniecei 
Mārai Zālītei - 65, „Klusumam ir 
ļoti daudz balsu un atbalsu. Dažreiz 
tas pasaka vairāk nekā garas runas” 
- rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 
95; tematiskās izstādes: „Meteņa un 
Pelnu dienu izdarības”, „Valentīn-
diena - mīlestības diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniecei, Mārai Zālītei 
- 65, dzejniecei Mirdzai Ķempei - 
110, rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 
– 95; tematiskās izstādes: “Mīlestī-
bas spēks”, “Par drošību internetā” 
– bibliotekārā stunda skolēniem.

Annas pagastā
No 2. līdz 28. februārim kultūras 
namā fotomākslinieka Gunāra 
Bindes darbu izstāde.
10. februārī 10.00 bibliotēkā dzej-
nieces Skaidrītes Kaldupes 95 gadu 
jubilejai veltīts pasākums „Atnāc, 
paliec, mīlestība mana…”. 
25. februārī 18.00 kultūras namā 
ģimeņu atpūtas vakars dažādām pa-
audzēm „Iet laiks, bet mēs paliekam 
tādi kā esam”. Ieeja: 2,50 EUR. 
Kontaktinformācija: 28359099.
Bibliotēkā izstādes: „Un sveces 
dejo, dejo…” /Sk. Kaldupe/ - sveču 
un svečturu izstāde, kurā var pieda-
līties ikviens, atnesot uz bibliotēku 
sveci vai svečturi līdz 6. februārim, 
„Skaidrīte Kaldupe par savām 
tēva mājām”, dzejniecei Skaidrītei 
Kaldupei – 95, „Sievietes vēstījums 
dzejā”, dzejniecei Mirdzai Ķempei 
– 110.

Ilzenes pagastā
2. februārī 14.30 SKIIM centrā 

“Dailes” sveču liešanas radošās 
darbnīcas.
11. februārī 12.00 pie SKIIM 
centra “Dailes” seriāla “Esi 
vesels!”  I posms. Sīkāka 
informācija pa tālruni 
26394436 (Inese).
Bibliotēkā: pasākums “Pasta 
zvaniņam skanot...” - tikšanās ar 
postkroseri V. Kazaku (1.02.); 
literatūras izstādes “Latvijas 
diplomātijas simbols 
Z. A. Meirovics”, 
“O. Dunkeram – 85”.

Jaunalūksnes pagastā
22. februārī Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņā pasākums “Nāc pie 
mums ciemoties, nāc ar svecēm 
svečoties”.
25. februārī 18.00 tautas namā 
austrumu deju grupas “Džalila” 
10 gadu jubilejas koncerts “Ek-
sotiskos brīnumputnus meklējot”, 
viešņas: “Luxora” (Ilzene), “Samia” 
(Balvi/Upīte), “Habibi” (Gulbene).
Bejas novadpētniecības centrā 
izstādes “Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”, “Jaun-
alūksnes pagasts pēckara periodā 
(1945. - 1988.)”, digitālā ekspozīci-
ja “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes 
pusē”, Seno amatu darbnīca ar 
iespēju mācīties vērpt, šķeterēt, 
tīt, aust, apgūt jaunas rokdarbu 
tehnikas.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Visapkārt vasku sveces, 
Vidū klāts liepas galds, Dieviņš 
sveces dedzināja, Laimīt’ galdu 
apklājusi”, “Ledus dūraiņus puteņi 
ada, februāri griež virpulī vējš”, 
puteņu un mīlestības mēnesis – 
februāris, “Mīlestības 
dziesminiecei, dzejniecei Mirdzai 
Ķempei – 110”, “Cik vien mīlas 
man bijis, tā Vidzemei, Vidzemei 
pieder...” - rakstniecei, dzejniecei, 
pasaku meistarei Skaidrītei Kaldu-
pei – 95.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kas jādara Sveču dienā”, 
“Darbs ir par autoru lielāks” (M. 
Zālītei – 65), “Mirdza Ķempe - no 
sirds”, “Ar cīruļa spārnu rakstītas 
rindas” (S. Kaldupei – 95; 
pasākums bērniem no cikla 
“Lasīt ir stilīgi”.

Jaunannas pagastā
9. februārī 18.00 tautas nama 
mazajā zālē “Rokdarbu darbnīca 
savam priekam” nodarbība (tēma – 
Mebiusa šalle).
11. februārī 19.30 tautas namā 
deju kolektīvu sadancis „Spēlēsim 
mīlestību” (dejos: „Litenietis”, 
„Ratenieki”, „Maliena”, „Oga”, 
„Jaunanna”). Ieeja: 1,50 EUR.
11. februārī 22.00 tautas namā 
balle (spēlē Zintis Krakops). 
Ieeja: 2,50 EUR.
19. februārī 11.00 parkā pie 
tautas nama „Sniegošanās” 
(aktivitātes sniegā organizē jauniešu 
klubs „Tikšķis” sadarbībā ar tautas 
namu). Būs arī silta tēja, desiņas 
cepšanai ņemam līdzi paši.
Bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Viss reizē zied” – Mārai Zālītei 
65, „Gaismas audēja” – Skaidrītei 
Kaldupei 95.

Jaunlaicenes pagastā
4. februārī 12.00 tautas namā 
“Prāta spēle gudrajiem un 
atjautīgajiem”. Aicinātas pieteikties 
bērnu komandas (2 - 5 dalībnieki, 
8 - 16 gadi). Pieteikšanās līdz 2. 
februārim pa tālruni 29123994 vai 
e-pastu tn.jaunlaicene@aluksne.lv.
12. februārī 15.00 tautas namā 

koncerts. Koncertā viesojas 
Kristaps Rasims. Ieeja: 3 EUR 
(iepriekšpārdošanā), 
5 EUR (koncerta dienā). 
Tālrunis uzziņām 29123994.
18. februārī 12.00 estrādes 
laukumā aktivitātes sniegā 
“Laba slava sniedziņam” (ja āra 
temperatūra nebūs zemāka 
par –10o C). Sniega kaujas, Sniega 
tēlu veidošana, Sniega virpuļu 
skrējieni, “ātrākā” sniega lāpsta 
u.c. aktivitātes. 
Jaunlaicenes muižas muzejā: 
pamatekspozīcijas – 
“Jaunlaicenes muiža”, 
“Malēnieši Opekalna draudzē”; 
izstāde – „Sporta gadi, ceļi, 
atmiņas”; nodarbība ziemas 
mēnešiem „Nu ir gaiša istabiņa”.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā: līdz 04.02. Jogitas 
Cinkus pūču kolekcijas izstāde, 
14.02. - 22.04. Ilvas Ievānes izstāde 
,,Pārziemot saules ziedā”, 15.02. 
- 24.02. izglītojošā programma 
“Meten’s kaktā sukājās, Pelnu dienu 
gaidīdams”; izglītojošās program-
mas: “Čaklā bitīte”; “Veļas diena”; 
“Neba maize pati nāca”; “No linu 
pogaļas līdz kreklam”; kāzu prog-
ramma „Darbi lauku sētā”.
Bibliotēkā literatūras izstāde: jubi-
lārei rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 
– 95.

Liepnas pagastā
4. februārī 12.30 tautas namā 
sveču liešanas meistarklase ar Unu 
Teteri - Teterovsku, kuras laikā būs 
iespēja iegādāties arī Unas ražoju-
mus.
8. februārī 9.50 tautas namā leļļu 
teātra “Tims” izrāde “Skursteņslau-
ķi”.
24. februārī 12.30 tautas namā 
Liepnas tautas nama rokdarbu 
pulciņa izstādes “Ko pašas protam, 
to citiem rādām” atklāšana.
Bibliotēkā literatūras izstādes: 
(1.02. - 16.02.) “Ir atkal laiks, kad 
sveces ienāk mājā un plaukst mūsu 
dvēselēs gaišs svētlaimības prieks!” 
(Sveču dienai), “Meteņi - seni 
latviešu pavasara sagaidīšanas svēt-
ki”, “Šodien Valentīna diena, Mīla 
lai pamostas ikvienā!”; rītausmas 
stunda bērniem “Ziemas pasaka” 
(20.02.).

Malienas pagastā
4. februārī 19.00 tautas namā 
vokālo ansambļu sadziedāšanās - 
koncerts “Viens mirklis”. Koncertā 
piedalīsies Malienas jauktais vokā-
lais ansamblis “Kvanto”, Jaunan-
nas vokālie ansambļi “Mūza” un 
“Trallas”, Annas jauktais vokālais 
ansamblis “Tik un tā”, Liepnas sie-
viešu vokālais ansamblis “Noskaņa” 
un Veclaicenes tautas nama vokālie 
ansambļi. Īpašie viesi - deju ko-
lektīvi “Oga” un “Maliena”. Ieeja: 
1,50 EUR. Plkst. 21.00 disko balle 
ar DJ Ilmāru. Ieeja: 2 EUR. Iespēja 
rezervēt galdiņu.
7. februārī 12.00 tautas namā 
leļļu teātra “Tims” izrāde 
“Skursteņslauķi” - muzikāls stāsts 
par skursteņslauķu ikdienu, 
skursteņslauķu tērpiem un 
ugunsdrošību. Skaistas dekorācijas, 
tērpi, lelles un atraktīvi aktieri. 
Kopā dziedāšana un kopīga 
skursteņa tīrīšana. Ieeja: 2 EUR.
25. februārī 14.00 tautas namā 
Stāmerienas amatierteātra “Spēle” 
izrāde - M. Zīle “Trīs košas dāmas”. 
Ieeja: 1,50 EUR, bērniem līdz 
12 gadiem – bez maksas.

Mālupes pagastā
Līdz 6. februārim Saieta namā 
Armīna Janika fotogrāfiju izstāde 
„Ieskats”.
1. februārī 15.30 Saieta namā 
radošā nodarbība „Mauču adīšana”.
9. februārī „Bērnu un jauniešu 
žūrijas” ekspertiem ekskursija uz 
Balvu novadpētniecības muzeju.
11. februārī 21.00 Saieta namā 
balle visa vecuma ļaudīm ar dan-
čiem un jautrām izdarībām. 
15. februārī 15.30 Saieta namā 
radošā nodarbība – turpinām apgūt 
grozu un dekoru pīšanu no avīzēm.
Bibliotēkā literatūras izstādes: 
politiķim, diplomātam Zigfrīdam 
Annai Meierovicam – 130, aktrisei 
Elzai Radziņai – 100, „Satin savu 
valodiņu baltajā villainē” - dzejnie-
cei Mārai Zālītei – 65.

Mārkalnes pagastā
18. februārī 16.00 tautas namā 
koncerts “Pieskaries pasaulei”. 
Koncertā piedalās: Santa Sāre – 
Gerža (balss, flauta), Ģirts Ripa 
(klavieres), Mārcis Kalniņš (bungas, 
perkusijas). Ieeja: 1,50 EUR.
22. februārī 13.00 tautas namā 
senioru pēcpusdiena.
Bibliotēkā literatūras izstādes: 
dzejniecei Mirdzai Ķempei – 110, 
“Lielākais dzīves skaistums slēpjas 
cilvēku attiecībās”, dzejniecei Mā-
rai Zālītei – 65; pasākums: Skaid-
rītes Kaldupes 95 gadu jubilejai 
veltīta pēcpusdiena.

Pededzes pagastā
1. februārī 10.00 bibliotēkā Sveču 
dienai veltīta kompozīcija “Kad 
Laima nāk pa dzīves taku pretī, un 
apstaro ar gaišo mīlas spozmi”.
6. februārī 12.30 tautas namā 
leļļu teātra “TIMS” izrāde “Skur-
steņslauķi…”.
10. februārī 13.00 bibliotēkā Dro-
ša interneta diena “Pele, Drošība un 
Internets” (skolēniem).
11. februārī 17.00 tautas namā 
koncerts - sadancis. Pēc koncerta 
balle (līdzi var ņemt „groziņu”).
No 20. līdz 25. februārim muzejā 
izglītojoši izklaidējoša programma 
„Masļonas ziemas prieki”.
26. februārī 11.00 Pededzē ielūdz 
uz tradicionālo Masļeņicu. Prog-
rammā: teatralizēts uzvedums 
“Masļeņica ar mums, pavasaris 
nav aiz kalniem”, dejas, dziesmas, 
tirgus, pankūkas, spēles, izpriecas, 
konkursi, atrakcijas, vizināšanās 
zirgu pajūgos, atrakcijas un rotaļas 
bērniem, balle. Ieeja uz visu pasā-
kumu: 1,50 EUR, bērniem līdz 7 
gadu vecumam 0,70 EUR.
Aicina pieteikties dalībai “Masļeņi-
cas” uzvedumā - dziedātājus, dejo-
tājus, teātra kolektīvus tirgotājus un 
amatniekus. Tālrunis informācijai: 
29176039, e-pasts: tn.pededze@
aluksne.lv.
26. februārī 11.00 bibliotēkā 
krievu Meteņdienai veltīta rokdarbu 
kompozīcija “Lai ataust gaišs pat 
tumšais rīts!”.

Veclaicenes pagastā
5. februārī 14.00 tautas namā 
Liepnas dramatiskais kolektīvs 
„Troksnis” ar lugu “Maiga Ru-
dzupuķe”, Jaunlaicenes senioru 
dramatiskā kopa “Viss notiek” ar 
lugu “Par vīriešiem un kaķiem”.
9. februārī 15.00 Veclaicenes klu-
biņā Sveču gatavošanas darbnīca.
11. februārī Veclaicenē zemledus 
makšķerēšanas sacensības “Ilgāja 
zivtiņa”. Pulcēšanās vieta: „Alejas” 
pie Ilgāja ezera Veclaicenē. Mak-

šķerniekiem iepriekšēja pieteik-
šanās un informācija Veclaicenes 
pagasta pārvaldē pa tālruņiem 
64329018, 28381507 vai sacen-
sību rītā uz vietas 11.00 - 11.30. 
Dalībniekiem nepieciešama derīga 
makšķernieka karte. Dalības maksa: 
makšķerniekiem 3 EUR, skatītājiem 
bez maksas. Līdzi jāņem: bļodiņa, 
karote, krūzīte un pase. Līdzjutē-
jiem būs iespēja piedalīties niedru 
skulptūru veidošanā. Programma: 
11.00 – 11.30 Dalībnieku reģis-
trācija, 11.45 – 12.00 Sacensību 
atklāšana, 12.00 – 14.00 Makšķe-
rēšana, 14.00 – 14.30 Svēršana, 
rezultātu apkopošana, pusdienas, 
14.45 Apbalvošana.
11. februārī 22.00 tautas namā 
diskoballe ar DJ Mike Kelly.
Atzīmējot Igaunijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu:
20. - 28. februārī tautas namā 
Veru muzeja izstāde, Veru apriņķa 
autoru darbi, grafika, gleznas;
23. februārī 15.00 tautas namā 
tikšanās ar igauņu polārpētnieku 
Timo Palo. 

Zeltiņu pagastā
8. februārī 14.00 tautas namā 
interešu grupas „Zeltenes” nodarbī-
ba „Es lūdzu sveci dot gaismu” par 
svecēm no sendienām līdz šodie-
nai - sveču liešana, krāsu nozīme, 
pielietojums.
16. februārī bibliotēkā pasākums 
pieaugušajiem “Februāra jaunumi” 
(jauno grāmatu apskats, kafijas 
krūzes stāsts).
17. februārī 20.00 tautas namā 
atpūtas pasākums Zeltiņu pagasta 
zemniekiem, uzņēmējiem, jaunie-
šiem, sporta un kultūras aktīvistiem 
“Sirsnīga kopā būšana”. Par dalību 
pasākumā lūgums informēt līdz 
13. februārim, zvanot pa tālruni 
29492284. 
Bibliotēkā: literatūras izstādes 
“Mīlestībā teikts vārds” (Valentīn-
diena), “Sapnī es nāku uz mājām” 
(S. Kaldupei - 95), “Sirsnīgi stāstiņi 
par draudzību”, Zeltiņu muzeja foto 
stāsts “Zeltiņi 2007”.
Muzejā: pastāvīgās ekspozīcijas 
„Nesenā pagātne”, „Novadnieku 
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edga-
ram Liepiņam), izstāde “Vēdera 
vai prieka pēc…”, foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2016”; ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos. 

Ziemera pagastā
1. un 15. februārī 18.30 tautas 
namā Hip – Hop un Break Dance 
nodarbības.
7. februārī 13.00 tautas namā leļļu 
teātra “Tims” koncertprogramma 
“Skursteņslauķi”.
10. februārī 18.00 tautas namā 
pasākums “Pie tējas tases”.
17. februārī 19.00 tautas namā 
pašdarbības kolektīvu koncerts “No 
visas sirds…”.
22. februārī 12.00 tautas namā 
senioru pēcpusdiena.
Bibliotēkā: izstādes “Kad Tempļa 
kalnā atveras vizbuļi…” (literātei 
Sk. Kaldupei – 95), aktrisei E. Ra-
dziņai – 100 (8. - 25.02.), “Dzīves 
aplis apvelkas apkārt un pielaiko 
mani laikam” (13. - 28.02) - dzej-
niecei, dramaturģei M. Zālītei – 65; 
pasākums “Šodien laiž saulīte savus 
zaķīšus” - bibliotekārā stunda 2. 
klasei.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


