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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Apstiprināts Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gada budžets

Vēlam veiksmi Alūksnes novada
sportistiem Olimpiskajās spēlēs!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Februāris ir ļoti nozīmīgs trim 
Alūksnes novada sportistiem un 
vienam trenerim, kuri Latvijas 
Olimpiskās komandas sastāvā 
piedalīsies XXIII Ziemas Olim-
piskajās spēlēs Dienvidkorejas 
pilsētā Phjončanā no 9. līdz 
25. februārim.

 Savās trešajās Olimpiskajās spēlēs 
piedalīsies Latvijas biatlona izlases 
vadošais sportists – Andrejs Rastor-
gujevs. Informācija Latvijas Olim-
piskās komitejas mājas lapā liecina, 
ka Andrejam šajās spēlēs izvirzīts 
uzdevums ierindoties pirmajās des-
mit godalgotajās vietās. Līdz šim 
augstākais Andreja sasniegums šāda 
līmeņa sacensībās ir 9. vieta 
12,5 km iedzīšanas distancē Soču 

Olimpiskajās spēlēs 2014. gadā. 
Kopā ar Andreju uz Phjončanu do-
das vēl viens alūksnietis - biatlona 
treneris Intars Berkulis.
 Pirmās Olimpiskās spēles šīs būs 
vēl vienam Latvijas biatlona izlases 
dalībniekam no Alūksnes novada 
Oskaram Muižniekam. Viņam izvir-
zīts uzdevums ir sasniegt 
20.-45. vietu savā olimpiskajā 
debijā. 
 Trešo reizi mūsu valsts Olimpiskās 

komandas sastāvā iekļauts alūks-
nietis bobslejists Intars Dambis. 
Arī viņam izvirzītais uzdevums ir 
sasniegt pirmās desmit godalgotās 
vietas. Jāteic gan, ka I. Dambis 
Latvijas bobsleja saimi pārstāvēs kā 
rezerves sportists.
 Alūksnes novada pašvaldība vēl 
izturību, neatlaidību un sportisku 
veiksmi mūsu novada pārstāvjiem 
Olimpiskajās spēlēs!

Mājas lapā
izveido sadaļu 
novada uzņēmumu 
vakancēm
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
mājas lapā www.aluksne.lv ir 
izveidojusi jaunu sadaļu, kurā 
arī Alūksnes novada uzņēmē-
jiem ir iespēja ievietot infor-
māciju par savām brīvajām 
darba vietām.

 Šāda sadaļa mājas lapā 
izveidota šogad, ņemot vērā 
gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju 
ierosinājumus izveidot vienotu 
vietni, kur būtu iespējams iepa-
zīties ar visām novadā aktuāla-
jām brīvajām darba vietām.
 Sadaļas izveides mērķis ir 
uzlabot informācijas apmaiņu 
novadā par to, kādas ir brīvās 
darba vietas novada uzņēmu-
mos, tādējādi veicinot nodarbi-
nātību. 
 Lai informācija par brīvajām 
darba vietām tiktu publicēta 
www.aluksne.lv, pašvaldība 
aicina uzņēmējus sagatavot 
šādu informāciju - uzņēmuma 
nosaukums, vakantā amata 
nosaukums, slodze, prasības 
pretendentam, CV un motivāci-
jas vēstules nepieciešamība, ie-
sniegumu pieņemšanas termiņš, 
uzņēmuma kontakti (tālrunis, 
e-pasts). Sagatavotā informācija 
publicēšanai jānosūta uz e-pasta 
adresi: 
druvis.mucenieks@aluksne.lv.
 Atgādinām, ka pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv inte-
resenti var uzzināt informāciju 
arī par brīvajām darba vietām 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestādēs.

Rosini sevī
uzņēmēja garu! 
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

 Apmeklē atvērto durvju die-
nu Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, 
23. februārī plkst. 15.00 un 
iepazīsti biznesa iespējas 
Alūksnes novadā! 

 Aicināts ikviens, jebkurā vecu-
mā, kurš vēlas uzsākt uzņēmēj-
darbību.
  Papildu informācija pie uzņē-
mējdarbības atbalsta speciālis-
tes Māras Saldābolas, zvanot pa 
tālruni 25425222 vai rakstot uz 
e-pasta adresi: 
mara.saldabola@aluksne.lv.

 Alūksnes novada domes sēdē 
31. janvārī deputāti apstiprināja 
pašvaldības 2018. gada budžetu. 

 Par to nobalsoja 11 no 14 klāteso-
šajiem deputātiem - Askolds Zelme-
nis, Viola Aija Kaparšmite, Dzintars 
Adlers, Maruta Kauliņa, Ainars 
Melders, Druvis Mucenieks, Arturs 
Dukulis, Aivars Fomins, Mārtiņš 
Augstkalnietis, Jānis Zeltiņš un 
Modris Lazdekalns. Pret balsoja 
deputāti Verners Kalējs, Druvis 
Tomsons un Līga Langrate.
 Pilnā apjomā ar saistošajiem no-
teikumiem par 2018. gada budžetu 
aicinām iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā 
“Budžets”. 

Pamatbudžets
1. Ieņēmumi

 2018. gadā Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti 16 413 595 EUR apmērā. 
Plānoto aktivitāšu īstenošanai no-
virzīts naudas līdzekļu atlikums uz 
2018. gada sākumu 3 278 824 EUR 
apmērā.
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu daļu var 
raksturot pēc 1. attēlā apkopotiem 
datiem.

 Ieņēmumu lielāko daļu sastāda 
„Nodokļu ieņēmumi”, kas 
2018. gadā ir plānoti 8 030 432 
EUR apmērā un sastāda 32,61% no 
kopējiem ieņēmumiem. No transfer-
tu ieņēmumiem, lielākie ieņēmumi 
ir valsts budžeta transferti – 
7 330 871 EUR apmērā, kas sastāda 
29,46% no kopējiem ieņēmumiem.
 Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām ir 
piešķirtas astoņiem mēnešiem:
 1.  vispārizglītojošām skolām – 
1 362 248 EUR apmērā,
 2.  interešu izglītībai – 75 624 EUR 
apmērā,
 3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbinātajiem pedago-
giem – 170 080 EUR apmērā.
 Valsts dotācija profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēm ir 
piešķirta divpadsmit mēnešiem 
121 581 EUR apmērā.
 Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes mū-
zikas un mākslas skolām ir piešķirta 
astoņiem mēnešiem 265 461 EUR 
apmērā. 
 Mērķdotācija profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
nav piešķirtā pietiekoša apmērā, lai 
segtu normatīvajos aktos noteikto 

stundu (likmju) skaitu. Alūksnes 
novada pašvaldība šim mērķim 
2018.gadā piešķīra papildu finansē-
jumu 46 400 EUR apmērā.
 Mērķdotācija Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei „Cālis”, Malie-
nas pirmsskolas izglītības iestādei 
„Mazputniņš”, Liepnas internāt-
pamatskolai, Alūksnes pirmssko-
las izglītības iestādes „Sprīdītis” 
speciālajām grupām pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām ir piešķirta astoņiem mēnešiem 
272 176 EUR apmērā. 
  Ar 2018. gadu mērķdotācija netiek 
piešķirta uzturēšanas izdevumu 
segšanai Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei „Cālis” un Malie-
nas pirmsskolas izglītības iestādei 
„Mazputniņš”, bet Liepnas internāt-
pamatskolas uzturēšanas izdevumu 
segšanai mērķdotāciju 
100 818 EUR apmērā astoņiem 
mēnešiem piešķir Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrija.
 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, plānota 93 017 EUR 
apmērā.

Turpinājums 4. lappusē

Andrejs Rastorgujevs
 Foto: NordicFocus

Oskars Muižnieks
Foto no personīgā arhīva

Intars Dambis
Foto: IBSF, Viesturs Lācis

Intars Berkulis
Foto no personīgā arhīva
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada domes 25. janvāra sēdē

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

7. februārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
 12. februārī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 15. februārī 10.00

Domes sēde   
 22. februārī 10.00

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes
2018. gada pirmā sēde notika 25. 
janvārī, tajā piedalījās 13 deputā-
ti un izskatīja 35 darba kārtības 
jautājumus.

  Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Līči”, Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā, sastāvā esošu, apbūvētu, 
Alūksnes novada pašvaldībai pie-
kritīgu zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, saistītus 
ar zemesgabala robežu plānu izgata-
vošanu, īpašumu tiesību nostiprinā-
šanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināša-
nas procesa veikšanu, sedz zemes 
vienības atsavināšanas ierosinātājs. 
Pēc procesa pabeigšanas, minētos 
izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto īpašu-
mu, pārdodot to par brīvu cenu uz 
zemesgabala esošu, zemesgrāmatā 
ierakstītu būvju īpašniekam;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Dainas”, Annas pagastā, sastāvā 
esošu, apbūvētu, pašvaldībai pie-
kritīgu zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, saistītus 
ar zemesgabala robežu plānu izgata-
vošanu, īpašumu tiesību nostiprinā-
šanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz zemes vienī-
bas atsavināšanas ierosinātājs. Pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
minētos izdevumus ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas sa-
maksā.  Nodot atsavināšanai minēto 
īpašumu, pārdodot to par brīvu cenu 
uz zemesgabala esošu, zemesgrā-
matā ierakstītu būvju īpašniekam;

 - noteikt, ka Alūksnes novada 
domes ieceltās amatpersonas, kas 
veic zemes un nekustamā īpašuma 
nodokļa administrācijas funkcijas, 
Alūksnes novada pašvaldībā ir: 
Ināra Kapulinska, Mārīte Jaudzema, 
Inga Jaunzema;

 - apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības Ceļu un ielu vidējā (triju 
gadu) termiņa plānu 
2018.–2020. gadam un atzīt par 
spēku zaudējušu Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (tri-
ju gadu) termiņa plānu 2017.–2019. 
gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
26. janvāra lēmumu Nr.7. Ceļu un 
ielu fonda vidējā termiņa plāns 
paredz finanšu līdzekļu sadalījumu 
Alūksnes pilsētai un katram pagas-
tam turpmākajiem trim gadiem ielu 
un ceļu uzturēšanai un būvniecībai, 
atjaunošanai vai pārbūvei. 
 2018. gadā Alūksnei paredzēts 245 
200 EUR ielu uzturēšanai un 25 112 

EUR ielu būvniecībai, t.sk. atjauno-
šanai, pārbūvei un nojaukšanai, au-
toceļu uzturēšanai Alsviķu pagastā 
43 867 EUR, Annas pagastā - 
16 340 EUR, Ilzenes pagastā - 
15 257 EUR, Jaunalūksnes pagastā 
22 754 EUR, Jaunannas pagastā - 
15 198 EUR, Jaunlaicenes pagastā 
- 17 600 EUR, Kalncempju pagastā 
- 12 592 EUR, Malienas pagastā - 
16 077 EUR, Mārkalnes pagastā - 
22 402 EUR, Pededzes pagastā - 
14 466 EUR, Zeltiņu pagastā - 
17 775 EUR. Liepnas pagastā 
autoceļu uzturēšanai - 12 122 EUR, 
autoceļu būvniecībai, tai skaitā 
atjaunošanai, pārbūvei un nojauk-
šanai – 822 EUR, Mālupes pagastā 
autoceļu uzturēšanai - 16 338 EUR, 
autoceļu būvniecībai, tai skaitā at-
jaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai 
– 1350 EUR, Veclaicenes pagastā 
autoceļu uzturēšanai - 20 907 EUR, 
autoceļu būvniecībai, tai skaitā 
atjaunošanai, pārbūvei un nojauk-
šanai – 500 EUR, Ziemera pagastā 
autoceļu uzturēšanai - 16 472 EUR, 
autoceļu būvniecībai, tai skaitā at-
jaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai 
- 10 000 EUR. Ceļu un ielu fonda 
uzkrājuma fondā - 62 572 EUR. 
Ar jauno Ceļu un ielu vidējā (triju 
gadu) termiņa plānu 2018.–2020. 
gadam pilnībā var iepazīties 
www.aluksne.lv;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 23.03.2017. lēmumā 
Nr. 72 “Par Alūksnes novada attīstī-
bas programmas 2018.-2022. gadam 
izstrādes uzsākšanu” pielikumā 
“DARBA UZDEVUMS Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2018.-2022. gadam izstrādei”. Ir 
pagarināts programmas 1. redakci-
jas izstrādes laiks līdz 2018. gada 
martam, noteikts, ka domes lēmums 
par programmas 1. redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un Vidzemes plānošanas reģiona 
informēšana par atzinuma snieg-
šanas nepieciešamību jāpieņem šī 
gada aprīlī, 1. redakcijas publiskās 
apspriešanas organizēšanas termiņš 
pārcelts uz šī gada maiju – jūniju, 
programmas gala redakcijas izstrāde 
un apstiprināšanas termiņš pārcelts 
uz šī gada jūliju – augustu;

 - noteikt, ka Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011.-
2017. darbības termiņš ir līdz 
jaunās Alūksnes novada attīstības 
programmas 2018.-2022. gadam 
apstiprināšanai un apstiprināt ak-
tualizēto Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011.-2017. Investīciju 
plānu 2015.-2018. gadam;

 - veikt grozījumus domes 
26.10.2017. lēmumā Nr. 387 “Par 
projektu “Pašvaldības autoceļa 
“Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Ri-
jukalns – Vengerski” un “Ziemeri 
- Murati” pārbūve Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā”, precizējot pro-
jekta finansējuma summas aritmē-
tiskās kļūdas dēļ;

 - iesniegt projekta “Pleskavas ielas 
pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā 
(3. kārta)” iesniegumu Satiksmes 
ministrijā valsts autoceļu fonda 
programmas apakšprogrammas 
“Mērķdotācijas pašvaldību autoce-
ļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai. 
Apstiprināt projekta indikatīvās 
kopējās izmaksas 290 656,19 EUR. 
Projekta atbalsta gadījumā nodro-
šināt pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam 87 196,86 EUR apmērā;

 - atbalstīt Alsviķu bibliotēkas un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrības iesniegumu 
par sadarbību un līdzfinansējumu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda Latvijas 
simtgades programmas finansiāli 
atbalstītā projekta “Bibliotēkas, kas 
palīdzēja izaugt Latvijai” īstenoša-
nā. Projekta īstenošanai nepiecieša-
mo līdzfinansējumu 
300 EUR apmērā nodrošināt no 
Alsviķu bibliotēkas 2018. gada 
budžeta līdzekļiem;

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” akti-
vitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” 
ar projektu “Makšķerēšanas vietu 
izveide Alūksnes ezera Tempļakalna 
parka teritorijā”. Apstiprināt pašval-
dības indikatīvās kopējās izmaksas 
projektā 55 000 EUR, no kurām 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansējums indikatīvi 49 500 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
indikatīvi 5 500 EUR. Projektā plā-
nots izveidot sešas makšķerēšanas 
– atpūtas vietas, kas būs aprīkotas 
ar soliņiem, nojumi, atkritumu urnu, 
makšķerēšanas statīviem, kā arī 
izvietot informatīvos stendus par 
Alūksnes ezeru;

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātē “Publisko ūdeņu pārval-
dība” ar projektu “Laivu nolaišanas 
vietu uzlabošana Alūksnes ezerā”. 
Apstiprināt pašvaldības indikatīvās 
kopējās izmaksas projektā 
50 000 EUR, no kurām Latvijas vi-
des aizsardzības fonda finansējums 
indikatīvi 45 000 EUR un pašvaldī-
bas līdzfinansējums indikatīvi 
5 000 EUR. Pašreiz plānots izveidot 
laivu nolaišanas vietu Ozolu ielā, 
taču atkarībā no nepieciešamā fi-
nansējuma, var tikt izskatīta iespēja 
uzlabot arī laivu nolaišanas vietu 
pie Tempļakalna ielas;

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldī-
ba” ar projektu “Apsaimniekošanas 
plāna izstrāde Alūksnes novada 
publiskajām ūdenstilpēm”. 
Apstiprināt pašvaldības indikatīvās 
kopējās izmaksas projektā 
10 000 EUR, no kurām Latvijas vi-
des aizsardzības fonda finansējums 
100 % apmērā;

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātē “Publisko ūdeņu pārval-
dība” ar projektu “Tehniskās doku-
mentācijas izstrāde Alūksnes ezera 
“iekšezera” ekoloģiskā stāvokļa 
uzlabošanai”. Apstiprināt pašval-
dības indikatīvās kopējās izmaksas 
projektā 55 000 EUR, no kurām 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansējums indikatīvi 49 500 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums indi-
katīvi 5 500 EUR. Projektā plānots 
izstrādāt tehniskos dokumentus tam, 
ar kādām metodēm būtu veicama 
Alūksnes ezera iekšezera tīrīšana; 

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldī-
ba” ar projektu “Ilgāja ezera krasta 
tīrīšana un labiekārtošana Aizsargā-
jamo ainavu apvidū “Veclaicene”. 
Apstiprināt pašvaldības indikatīvās 
kopējās izmaksas projektā 
19250,35 EUR, no kurām Latvijas 
vides aizsardzības fonda finansē-
jums indikatīvi 16932,25 EUR un 
pašvaldības līdzfinansējums indika-
tīvi 2318,10 EUR;

 - apstiprināt Alsviķu pagasta 
pārvaldes, Annas pagasta pārvaldes, 
Ilzenes pagasta pārvaldes, 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes, 
Jaunannas pagasta pārvaldes noliku-
mu, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes, 
Kalncempju pagasta pārvaldes, 
Liepnas pagasta pārvaldes, Ma-
lienas pagasta pārvaldes, Mālupes 
pagasta pārvaldes, Mārkalnes 
pagasta pārvaldes, Pededzes pagasta 
pārvaldes, Veclaicenes pagasta pār-
valdes, Zeltiņu pagasta pārvaldes, 
Ziemera pagasta pārvaldes noliku-
mus. Lēmumi par pagastu pārvalžu 
jauno nolikumu apstiprināšanu ir 
spēkā no 1. februāra;

 - izdot noteikumus Nr.1/2018 „Par 
Alūksnes novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas mērķprog-
rammu 2018. - 2021. gadam”. 
Līdzīgi kā iepriekšējā deputātu 
sasaukumā, arī šajā sasaukumā 
pašvaldības budžetā ik gadu tiks pa-
redzēts speciāls finansējums pagastu 
pārvaldēm infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas projektiem – 
katram pagastam četru gadu laikā ir 
iespējams šim mērķim izmantot 
40 000 EUR. Visiem pagastiem 
kopā 4 gadu termiņā pašvaldības 
budžetā būs paredzēti 600 000 
EUR;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da pašvaldības 2012. gada 23. feb-
ruāra noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtī-
ba, kādā sadala Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļus”.

Ar pieņemtajiem lēmumiem pilnībā 
var iepazīties www.aluksne.lv 

sadaļa “Pašvaldība”. 

Informācija 
uzņēmējiem
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

Valmieras biznesa 
inkubators būs 
Alūksnē
  Latvijas Investīciju Attīstības 
aģentūras Valmieras biznesa 
inkubators (LIAA VBI) sniedz 
atbalstu jaunajiem uzņēmējiem. 
Atbalsts pieejams kā uzņēmēj-
darbībai nepieciešamās konsul-
tācijas, apmācības un pasākumus 
par vispārīgiem uzņēmējdar-
bības jautājumiem, mentoru 
atbalstu, vidi (telpas) un grantu 
līdzfinansējumu komersantu 
darbības izmaksām.
 Pieejami 2 inkubatora veidi: 
pirmsinkubācija (fiziskām un 
juridiskām personām) un inku-
bācija (juridiskām personām). 
Sakarā ar jauno pretendentu 
atlasi aprīlī, LIAA VBI piedāvā 
iepazīstināt ar savu darbību un 
sniegt individuālas konsultācijas 
Alūksnes jaunajiem un topoša-
jiem uzņēmējiem.
 Visi interesenti aicināti uz 
prezentāciju 27. februārī Uzņē-
mējdarbības atbalsta centrā, 
Brūža ielā 7, Alūksnē. Intere-
sentiem, kuri vēlas pieteikties 
individuālajām konsultācijām, 
jāpiesakās pie Māras Saldābolas, 
zvanot 25425222 vai rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Aicina atsaukties 
uzņēmējus
 Alūksnes novada pašvaldības 
mājaslapas uzņēmējdarbības sa-
daļā ir izveidota jauna apakšsa-
daļa - “Pakalpojumi un ražojumi 
Alūksnes novadā”. Tās mērķis 
ir popularizēt vietējos uzņēmu-
mus un atvieglot interesentiem 
vajadzīgās preces vai pakalpoju-
ma atrašanu. Lūdzam atsaukties 
vietējos ražotājus un pakalpoju-
mu sniedzējus, lai pilnveidotu šo 
sadaļu, rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Invalīdu biedrības 
kopsapulce
 Alūksnes Invalīdu biedrība 
7. februārī plkst.10.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē  
Dārza ielā 11, Alūksnē, aicina 
biedrus uz kopsapulci. Biedru 
reģistrācija no 9.00 līdz 10.00.
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Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
5. un 19. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

9. un 23. 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 12.02.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 16.02.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 21.02.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 26.02.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 22.02.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 12.02.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 15.02.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 09.02.2018.
15.02.2018.

15.00-16.00
16.00-17.00

Pededzes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS 12.02.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS 07.02.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 19.02.2018. 15.30-16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 20.02.2018.
20.02.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Noteica maksu pēc 
jaunām likuma prasībām
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ņemot vērā izmaiņas Atkritu-
mu apsaimniekošanas likumā, 
Alūksnes novada dome 25. janvā-
ra sēdē noteica sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu 
7,17 EUR (bez PVN) par 1m3. 
Taču kopējā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpoju-
mu tarifā tas neradīs nekādas 
izmaiņas.

 Kopējais sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu tarifs 
Alūksnes novadā 2018. gadā ir 
13,83 EUR (bez PVN) par 1m3.
 Atgādinām, ka sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma 
tarifu veido trīs sastāvdaļas:
 1) maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas un 
kas samazina apglabājamo atkritu-
mu apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objek-
tu uzturēšanu atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un at-
kritumu apsaimniekotājs – augstāk 
minētā ar Alūksnes novada domes 
lēmumu noteiktā maksa 7,17 EUR 
par m3 (bez PVN);
 2) Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonā 

20,52 EUR par tonnu – laika 
posmam no 01.01.2018. līdz 
31.12.2018.;
 3) dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā 
35,00 EUR par tonnu – laika 
posmam no 01.01.2018. līdz 
31.12.2018.
 Izmaiņas Atkritumu apsaimnieko-
šanas likumā nosaka, ka pašvaldī-
bas ar lēmumu nosaka maksu tikai 
par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķiroša-
nu un citām normatīvajos aktos no-
teiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objek-
tu uzturēšanu. Savukārt Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija 
apstiprinās tarifu par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonos, 
kurā būs ietverts arī dabas resursu 
nodoklis par atkritumu apglabāšanu. 
Mainoties komisijas apstiprinātajam 
tarifam vai dabas resursu nodokļa 
likmei par atkritumu apglabāšanu, 
pašvaldībām vairs nebūs jāgroza 
lēmums par atkritumu apsaimnieko-
šanas maksu.
 Ņemot vērā, ka iepriekš noteiktā 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksa Alūksnes novadā ietvēra 
arī izmaksas par atkritumu apgla-
bāšanu poligonā un dabas resursu 
nodokli, ar domes lēmumu bija 
nepieciešams noteikt maksu pēc 
likumā noteiktās jaunās kārtības.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No 1. janvāra Alūksnes novada 
pašvaldībā nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšana notiek 
centralizēti visiem novadā esoša-
jiem īpašumiem un lietojumiem, 
taču izmaiņas nodokļa maksā-
tājus būtiski neskar, jo saņemt 
informāciju par nodokļa mak-
sājumiem un nepieciešamības 
gadījumā veikt maksājumu var 
arī pagastu pārvaldēs.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Grāmatvedības nodaļas vadītāja 
Valentīna Fedotova aicina nodok-
ļa maksātājus izmantot iespēju 
maksājumu veikt, izmantojot banku 
pakalpojumus, kā arī e-pakalpoju-
mus portālos https://www.epakalpo-
jumi.lv un https://www.latvija.lv/lv/
Epakalpojumi/EP57/Apraksts, kur 
ir iespējams savus nodokļa maksā-
jumus gan aplūkot, gan samaksāt. 
Personas, kurām ir īpašumi vairākās 
Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu teritorijās, turpmāk visu 
nepieciešamo informāciju saņems 
vienuviet.
 Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumus pašvaldība 

izsūtīs līdz 15. februārim. Vienīgās 
izmaiņas varētu būt personām, 
kuru īpašumā/valdījumā ir vairāki 
īpašumi, jo nodokļa aprēķins būs 
atspoguļots par visiem īpašumiem 
vienā maksāšanas paziņojumā.
 Pašvaldība aicina nodokļa maksātā-
jus, kuri izmanto e-pastu, pieteikties 
maksāšanas paziņojumu saņemšanai 
e-pastā. Lai to izdarītu, jāraksta ie-
sniegums pašvaldībai vai jāreģistrē-
jas portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv.
 Informāciju un konsultācijas ne-
kustamā īpašuma nodokļa jautāju-
mos var saņemt Alūksnes novada 
pašvaldības administrācijā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, pie nodokļa ad-
ministratoriem: 300. kabinetā Ināra 
Kapulinska, tālrunis 64381501, 
e-pasts: inara.kapulinska@aluksne.
lv, 400. kabinetā: Mārīte Jaudzema, 
tālrunis 64381497, e-pasts: marite.
jaudzema@aluksne.lv un Inga Jaun-
zema, tālrunis 64381497, e-pasts: 
inga.jaunzema@aluksne.lv.
 Lūgums nodokļu maksātājiem 
nekavēt nodokļa pilnīgu nomaksu 
noteiktajos termiņos: 31. marts, 15. 
maijs, 15. augusts un 15. novem-
bris, jo ar termiņā nenomaksāto 
nodokli tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% par katru nokavēto 
dienu.

Izmaiņas nodokļa 
administrēšanā 
maksātājus neskars

No 1. septembra mainīsies īres 
maksa pašvaldības dzīvokļos
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No šī gada 1. septembra mainī-
sies Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu īres 
maksas. Lēmumu par to 
25. janvārī pieņēma Alūksnes 
novada dome.

 Pašreizējais īres maksas apmērs ir 
spēkā kopš 2014. gada 1. jūlija un 
tas nesedz izdevumus, kādi nepie-
ciešami, lai uzturētu labā kārtībā 
pašvaldības dzīvokļus, tādēļ to bija 
nepieciešams pārskatīt.  
 Šobrīd ir noteikts, ka pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu īres 
maksas peļņas daļa, ko īrnieks mak-
sā par dzīvojamās telpas lietošanu 
mēnesī, ir šāda: labiekārtotā dzīvok-
lī – 0,17 EUR/m², daļēji labiekārto-
tā dzīvoklī – 0,13 EUR/m², dzīvoklī 
bez ērtībām – 0,09 EUR/m².
 Lai būtu līdzekļi, par kuriem uz-
turēt un saglabāt dzīvošanai derīgā 
stāvoklī pašvaldības dzīvokļus, un 
saņemtu atlīdzību par to lietošanu, 
ir jānosaka īres maksas peļņas daļa, 

ko īrnieks maksā par dzīvokļa lieto-
šanu, nodrošinot vienādus īres mak-
sas aprēķināšanas un piemērošanas 
nosacījumus visiem pašvaldības 
dzīvojamo telpu īrniekiem novadā. 
Līdz ar to īres maksas peļņas daļa 
jeb maksa par dzīvokļa lietoša-
nu, vairs netiks noteikta konkrētā 
apmērā dzīvokļu kategorijām, kā 
tas bija iepriekš, bet aprēķināta pēc 
noteiktām formulām.
 Dome apstiprināja, ka pašvaldības 
dzīvokļu īres maksu aprēķinās pēc 
šādas formulas: Ī = Iliet. + A, kur 
Ī – īres maksas apmērs mēnesī, 
Iliet. – īres maksas daļa par telpas 
lietošanu (peļņa) mēnesī, A – dzī-
vojamās mājas apsaimniekošanas 
izdevumi mēnesī, proporcionāli 
attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas 
platībai.
 Apsaimniekošanas izdevumus 
katrai dzīvojamajai mājai aprēķi-
nās saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem par metodiku, pēc 
kādas aprēķināmi apsaimniekošanas 
izdevumi.
 Savukārt pašvaldības dzīvokļu 
īres maksas daļu jeb peļņu aprē-
ķinās pēc šādas formulas: Iliet. = 

Kvertība/120mēn., kur Iliet – Īres 
maksas daļa par telpas lietošanu 
(peļņa) mēnesī, Kvērtība – dzīvokļa 
kadastrālā vērtība, 120mēn. – 120 
mēneši (10 gadi).
 Saskaņā ar šīm formulām SIA 
“Alūksnes nami” aprēķinās īres 
maksu mēnesī katram dzīvoklim. 
 Īrnieks maksās izīrētājam īres 
maksu un maksu par komunālajiem 
pamatpakalpojumiem, ja vien neno-
tiek tiešie maksājumi.
 Dome uzdeva SIA “Alūksnes 
nami” likumā noteiktajā kārtībā 
un noteiktos termiņos brīdināt 
pašvaldības dzīvokļu īrniekus par 
izmaiņām īres maksā.
 Īres maksu par pašvaldības dzīvo-
jamo telpu lietošanu (peļņu) SIA 
“Alūksnes nami” uzdots katru mē-
nesi pārskaitīt pašvaldības budžetā. 
Šos līdzekļus izlietos dzīvokļu 
remontam un kapitālieguldījumiem. 
Ja dzīvokļa īrnieks, saskaņojot ar 
SIA “Alūksnes nami”, būs veicis 
kapitālieguldījumus pašvaldībai pie-
derošā dzīvoklī, konkrēto ieguldīju-
ma vērtību ieskaitīs īres maksā.
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Saistošie noteikumi Nr. 1/2018 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2018. gadam:
1.1. kārtējā gada ieņēmumos  
                    16 413 595 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos  
   4 845 253 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdī-
bas funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām  
                              22 486 831 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas   

                 1 418 821 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2018. gada sākumu   
                                3 278 824 EUR

3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2018. gada beigām   
                                     85 000 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
2018. gada ieņēmumus atbilstoši 
ieņēmumu veidiem, izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām un ekono-
miskām kategorijām saskaņā ar 

1. pielikumu (lūdzam iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļas “Pašvaldī-
ba” apakšsadaļā “Budžets”).

Speciālais budžets (bez 
ziedojumiem un 
dāvinājumiem)

5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālo budžetu (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) 
2018. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos  
     660 207 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām      
                                   953 450 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2018. gada sākumu  
     307 473 EUR
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2018. gada beigām   
                  14 230 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
2018. gada ieņēmumus atbilstoši 
ieņēmumu veidiem, izdevumus 

atbilstoši funkcionālajām un ekono-
miskām kategorijām saskaņā ar 2. 
pielikumu (lūdzam iepazīties www.
aluksne.lv sadaļas “Pašvaldība” 
apakšsadaļā “Budžets”).

Ziedojumi un dāvinājumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības ziedojumu un dāvinājumu 
budžetu 2018. gadam:
9.1. kārtējā gada ieņēmumos  
   0 EUR
9.2. izdevumos atbilstoši valdī-
bas funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām 
        24 021 EUR

10. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2018. gada sākumu 
        24 021 EUR

11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2018. gada beigām   
           0 EUR

12. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2018. gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izde-
vumus atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskām kategorijām saskaņā 
ar 3. pielikumu (lūdzam iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļas “Pašvaldī-
ba” apakšsadaļā “Budžets”).

Pašvaldības aizņēmumi 
un sniegtie galvojumi

13. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un galvoju-
mu saistības 2018. gadā:
13.1. aizņēmumu pamatsummu, 
procentu atmaksai un aizdevumu 
apkalpošanai 
             1 566 309 EUR, tajā skaitā:
  13.1.1. kārtējie maksājumi 
                          1 566 309 EUR,- 
saskaņā ar 4. pielikumu (lūdzam 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļas 
“Pašvaldība” apakšsadaļā “Bu-
džets”),
  13.1.2. pēc Eiropas Savienības 
projektu finansējuma saņemšanas  
    0 EUR
13.2. galvojumu pamatsummu un 
procentu atmaksai 300 463 EUR 
saskaņā ar 5. pielikumu (lūdzam 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļas 
“Pašvaldība” apakšsadaļā “Bu-
džets”).

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

17. 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.

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes

31.01.2018. lēmumu Nr. 42
(protokols Nr. 2, 8.punkts)

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 

Turpinājums no 1. lappuses

 Valsts dotācija 1. - 4. klašu skolēnu 
brīvpusdienu nodrošināšanai 
plānota 124 843 EUR apmērā.
 Valsts dotācija tautas mākslas 
kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām piešķirta 
17 802 EUR apmērā.
 Valsts dotācija pansionāta 
iemītniekiem, kas pansionātā 
ievietoti pirms 1998. gada, piešķirta 
8 540 EUR apmērā.
 Valsts dotācija ambulatoro 
pakalpojumu nodrošināšanai 
(Nacionālās veselības dienesta 
finansējums) plānota 49 694 EUR 
apmērā.
 Turpinās sadarbība ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru 
aktīvā nodarbinātības pasākuma 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
un vasaras skolēnu nodarbinātības 
programmas īstenošanā ar valsts 
dotācijas finansējumu 
128 529 EUR apmērā.
 Sadarbībā ar Satiksmes 
ministriju plānots veikt 
Pleskavas ielas Alūksnē 
rekonstrukciju, projekta īstenošanai 
plānots saņemt ministrijas līdzfi-
nansējumu vismaz 515 000 EUR 
apmērā.

 Plānots saņemt šādus maksājumus 
no Apes novada domes:
 1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu 
līdzfinansējumam par galvenās 
bibliotēkas funkciju pildīšanu – 
1 714 EUR apmērā; 
 2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā darba 
līdzfinansējumam – 8 350 EUR 
apmērā;
 3. Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – 
1 794 EUR apmērā;
 4. Alūksnes Mūzikas skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – 
4 645 EUR apmērā.
 Pamatbudžeta ieņēmumi tika 
plānoti, ievērojot piesardzības 
principu.

2. Izdevumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
budžets 2018. gadam tika veidots 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
23.02.2012. noteikumiem 
Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļus”. 
 2018. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
plānoti 24 622 672 EUR  apmērā, 
tajā skaitā:
 1. izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas 22 486 831 EUR 
apmērā, kas ir 91,33% no kopējiem 
izdevumiem,
 2. aizņēmumu pamatsummu 
atmaksa 1 418 821 EUR apmērā, 

kas ir 5,76% no kopējiem 
izdevumiem,
 3. ieguldījums pašvaldības 
komersanta pamatkapitālā 
632 020 EUR, kas ir 2,57% no 
kopējiem izdevumiem,
 4. atlikums gada beigās 
(kases apgrozāmie līdzekļi) 
85 000 EUR apmērā, kas ir 0,34% 
no kopējiem izdevumiem.
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2018. gadam 
plānots finansējums saistošo 
noteikumu par līdzfinansējumu 
pieslēgumiem maģistrālajam 
kanalizācijas tīklam izpildei 
10 000 EUR apmērā.
 2018. gadā Alūksnes novada 
pašvaldība uzsāks pašvaldības 
mērķprogrammu Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanai.
 Laikā periodā no 2018. gada līdz 
2021. gadam šim mērķim tiks 
atvēlēti no pašvaldības budžeta 
kopā 600 000 EUR ar izmaksu 
katrā no perioda budžeta gadiem 
līdz 160 000 EUR. 

 2018. gadā budžetā šim mērķim 
paredzēts finansējums 160 000 EUR 
apmērā.

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

 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu daļā pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
lielāko sastāda atlīdzība, kas 
2018. gadā ir plānota 
9 472 165 EUR apmērā, kas ir 
42,12% no izdevumiem pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 
Liels atlīdzības īpatsvars 
skaidrojams ar valsts 
mērķdotāciju noteikto izlietojuma 
mērķi – pedagogu darba algām 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.
 4 988 754 EUR jeb 22,18% no 
izdevumiem paredzēti precēm un 
pakalpojumiem, 6 887 996 EUR jeb 
30,63% - pamatkapitāla veidošanai, 
666 944 EUR (2,97%) - 
sociālajiem pabalstiem, 
298 163 EUR (1,33%) - 
transfertiem, dotācijām un 
mērķdotācijām pašvaldībām, 
dalības maksām, 68 900 EUR 
(0,31%) - subsīdijām un dotācijām, 
103 909 EUR (0,46%) - procentu 
izdevumiem.

 2018. gadā tiks uzsākta un 
turpināta vairāku Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
īstenošana:
 1. ELFLA projekts “Sakārtota, 
veselību un atpūtu veicinoša vide 
Strautiņos”,
 2. ELFLA projekts “Investīcijas 
ilgtspējīga tūrisma attīstības Zeltiņu 
pagastā”,

 3. ELFLA projekts “Vienlīdzība un 
dabas terapija Ievas krastā”,
 4. ELFLA projekts “Nodarbību 
telpu izbūve un aprīkošana 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
un pilnveidošanai”,
 5. ELFLA projekts “Saidu kapu 
labiekārtošana un zvanu torņa 
uzstādīšana”,
 6. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” 
pārbūve”,
 7. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Rūķīši – Gribažas” 
pārbūves 1.kārta”,
 8. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļu “Tomsona pagrieziens - 
Sebežnieki”, “Brenci – 
Sakvārne” un “P41 - Cūku 
komplekss” pārbūve Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā”,
 9. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Bambāļi – Tortuži – 
Dēliņkalns” pārbūve un 
“Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes 
šoseja” 1. kārtas pārbūve 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā”,
 10. ELFLA projekts “Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļa 
“Mālupe – Purmala” pārbūve”,
 11. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Indrāni – Blūmji – 
Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un 
“Ziemeri – Murati” pārbūve 
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”,
 12. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā”,
 13. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Lūkuži – Gotlupi - 
Nāzupi” 1. kārtas pārbūve”,

Turpinājums 7. lappusē

Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžets

2. attēls



Alūksnes Novada Vēstis  5.06.02.2018.

Projekti www.aluksne.lv

Pededzē pabeigta ceļa 
“Pļevna-Stuborova” pārbūve
Viesturs Zaķis, 
Mārkalnes un Pededzes 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciālists

 Ir noslēdzies Eiropas 
Lauksamniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstītais projekts 
“Alūksnes novada pašvaldības 
Pededzes pagasta pārvaldes auto-
ceļa “Pļevna-Stuborova” pārbū-
ve” un 2017. gada 
decembrī ceļš nodots 
ekspluatācijā.

 Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. 
 Projekta rezultātā pārbūvēts 
pašvaldības autoceļš “Pļevna-
Stuborova” 3,77 km garumā - 
veikta apauguma noņemšana, 
ceļa klātnes profilēšana, grāvju 
rakšana un tīrīšana, caurteku 
nomaiņa, atjaunotas un atsevišķās 
vietās no jauna izveidotas 
nobrauktuves, atjaunotas 
meliorācijas akas. Lielā ceļa daļā 
atjaunots grants segums, aptuveni 
kilometru garā posmā, kur 
ģeoloģiskās izpētes rezultātā 
konstatēts kūdras slānis, ieklāts 
ģeorežģis.  
 Pēc projekta realizācijas pagasta 
divas lielākās zemnieku 

saimniecības saviem ražošanas 
objektiem var piekļūt pa 
kvalitatīvāku ceļu, to izmanto piena 
savākšanas mašīna, piegulošo 
zemju īpašnieki var ērtāk nokļūt 
savos īpašumos. 
 Būvdarbus objektā veica 
uzņēmums SIA “Sorma”, tehnisko 
projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību veica SIA 
“XDRAFTS”, būvuzraudzību veica 
SIA “Geo Consultants”.
 Projekta īstenošanai izlietoti 
kopumā 172931,64 EUR, no tā 
publiskais finansējums 92565 EUR, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 80367 EUR.

Labiekārto Saidu kapu teritoriju Liepnas pagastā

Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja

 Zeltiņu pagasta pārvalde un tās 
speciālisti 2017. gadā ir pavei-
kuši daudzus vērienīgus darbus. 
Atbalstīti divi Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas lauku attīstības prog-
rammas projekti.

 Jūnijā realizēts projekts “Lāzertags 
padomju armijas raķešu bāzē Zel-
tiņos”, kura kopējās izmaksas bija 
13356,91 EUR. Projekta ietvaros ie-
gādāts aprīkojums Lāzertaga spēlei. 
Par šo spēli interesējas un apmeklē 
gan mūsu novada, gan blakus esošo 
novadu iedzīvotāji. Pirmajā sezonā 
spēli spēlējuši vairāk nekā 250 
apmeklētāji. Šobrīd spēļu sezona 
ir noslēgusies, jo ziemā sniega un 
mitruma dēļ to nevar spēlēt, bet 
pavasarī uzsāksim otro Lāzertaga 
spēles sezonu. 
 Otrs projekts “Investīcijas ilgt-
spējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu 
pagastā” šobrīd ir realizācijā. 
Tā kopējās izmaksas ir
35 169,45 EUR. 2017. gadā projek-
ta ietvaros ierīkota videonovērošana 

sporta un atpūtas parkā, uzstādīti 
āra trenažieri un trīspusējs basket-
bola grozs, kā rezultātā no projekta 
apgūti 6531,17 EUR. Pārējos dar-
bus - koka telšu un nojumju izbūvi, 
disku golfa grozu uzstādīšanu, 
informatīvā āra displeja ierīkošanu 
un nožogojums tenisa laukumam 
realizēsim 2018. gada pavasarī.
 No pagasta pārvaldes un citu struk-
tūrvienību ietaupītajiem, kā arī no 
2017. gadam piešķirtajiem pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem veikti ilgter-
miņa ieguldījumi, tai skaitā februārī 
uzlaboti pagasta darbinieku darba 
apstākļi par 991,82 EUR, vasaras 
sākumā par 1937,65 EUR veikts 
Zeltiņu estrādes trepju remonts un 
teritorijas labiekārtošanas darbi, kā 
rezultātā koka kāpņu vietā ierīkotas 
bruģa kāpnes, kas viennozīmīgi ir 
izturīgākas un ilgāk kalpos. Tūrisma 
objektā “Padomju armijas raķešu 
bāzē Zeltiņos” 352,35 EUR vērtībā 
uzstādīts informācijas stends par 
objektu, lai tūristiem, kuri ierodas 
bez gida, ir saprotams, kur viņi atro-
das un ko objektā var redzēt. 
 Pašvaldības autoceļam “Lejnieki-
Lielpaldi” noņemts nomaļu grunts 
apaugums, kas šobrīd ievērojami 
uzlabojis ceļa seguma stāvok-

li. Kopējās darbu izmaksas bija 
3660 EUR. Plānots, ka šāds darbs 
2018. gadā Zeltiņos tiks veikts uz 
pašvaldības autoceļa, kur situācija ir 
viskritiskākā.
 Pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes lēmumu par Alūksnes nova-
da infrastruktūras un vides kvalitā-
tes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2017. gadā Zel-
tiņu pagastā, Lidijas Jukses ģimenes 
ārsta praksē izveidota tualetes telpa 
ar vides pieejamības risinājumu, 
veikts kosmētiskais remonts proce-
dūru un koridora telpā, kā arī veikts 
koplietošanas kāpņu telpas un 
vējtvera remonts par kopējo summu 
12348,02 EUR.
 Daudz rūpju 2017. gadā sagādāja 
ilgstošā lietus radītie plūdi. Nācās 
pielietot tehnoloģisko pārtraukumu 
pašvaldības autoceļa Ieviņas-Lai-
miņas pārbūves projekta realizācijā. 
Savukārt pašvaldības autoceļa 
Rožukalns-Ziemeļi remontam bija 
nepieciešams lūgt līdzekļus no no-
vada un valsts, jo pagasta pārvaldes 
budžetā nebija līdzekļu, lai pilnībā 
novērstu lietavu radītās sekas.  
 Šobrīd autoceļš ir saremontēts un tā 
kopējās izmaksas sastādīja 
5924,77 EUR, no kurām 30% bija 

Alūksnes novada pašvaldības finan-
sējums un 70% valsts finansējums. 
 Lai mazinātu plūdu risku, 
2017. gadā kopīgi ar iedzīvotājiem 
sekojām Melnupes gultnes stā-
voklim un rudenī veicām nelielus 
gultnes tīrīšanas darbus, attīrot to no 
kritušiem kokiem. Pēc iedzīvotāju 
ierosinājuma pārvaldes darbinieki ir 
apkopojuši informāciju par norādēm 
uz mājām, lai budžeta iespēju robe-
žās 2018. gada sākumā tās pasūtītu 
un pavasarī uzstādītu.  Esam sagla-

bājuši gadu gados ieviestās kultūras 
un sporta tradīcijas Zeltiņos un kopā 
ar pagasta iedzīvotājiem tās realizē-
jam. Paldies visiem iedzīvotājiem, 
kuri darbos un domās ir kopā ar 
pagasta pārvaldes darbiniekiem 
un palīdz ikdienas darbā, kā arī ir 
saprotoši brīžos, kad izveidojas 
nestandarta situācijas. Tikai kopā 
mēs varam paveikt mums visiem 
vajadzīgus un lietderīgus darbus. 

Pārbūvēs Pleskavas 
ielu Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība, 
piesaistot valsts budžeta mērķdo-
tāciju un izmantojot pašvaldības 
budžeta līdzfinansējumu, plāno 
veikt tranzīta ielas - Pleskavas 
ielas pārbūvi.

 Ielas pārbūve sadalīta trīs kārtās. 
Pārbūvi sāks ar kritiskākajiem 
ielas posmiem – 2. un 3. kārtu. Šos 
darbus plānots veikt jau šogad. 
Būvniecībai Satiksmes ministrija 
piešķīrusi 951 000 EUR valsts bu-
džeta mērķdotācijas finansējumu.
 2. kārta sākas pie ieejas muižas 
parka teritorijā aiz 7. Siguldas Kāj-
nieku pulka pieminekļa un turpinās 
līdz Ievu (pagrieziens uz “Sīļiem”) 
un Ozolu ielas krustojumam. 
Šajā posmā plānota ielas seguma 

atjaunošana, lietusūdens novades 
sistēmas (grāvju) sakārtošana, 
apgaismota gājēju un velosipēdis-
tu celiņa ierīkošana ezera krasta 
pusē, pieturvietu un atpūtas vietu 
ierīkošana.
 3. kārta savukārt ir no Ozolu un 
Ievu ielas krustojuma līdz pilsētas 
robežai Kolberģa virzienā. Šajā pos-
mā paredzēta ielas seguma pārbūve 
un lietusūdens novades sistēmas 
sakārtošana.
 Savukārt ielas pārbūves 1. kārta 
būs no Pils ielas līdz otrās kārtas 
sākumam. Šajā posmā paredzēts 
ierīkot apgaismotu gājēju un 
velosipēdistu celiņu, pārbūvēt ielas 
segumu, kā arī sakārtot lietus ūdens 
novades sistēmu.
 Ielas pārbūvi 70% apmērā finansēs 
no valsts budžeta mērķdotācijas, 
atlikušo – no pašvaldības budžeta. 

Vērienīgākie darbi Zeltiņos pērn

Projektā “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” 
uzstādīti āra trenažieri   Foto no pārvaldes arhīva

Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldī-
bas Liepnas pagasta pārvalde 
īstenojusi projektu “Saidu kapu 
labiekārtošana un zvanu torņa 
uzstādīšana”. 

 Kapsētas Latvijā ir viena no kul-
tūrvēstures mantojuma redzamajām 
zīmēm. Laika gaitā tās mainījušās, 
bet kapu regulāras apmeklēšanas un 
kopšanas tradīcija ir noturīga vairā-
ku gadsimtu garumā. Liepnā katru 
gadu tiek kupli apmeklēti kapusvēt-
ki un svecīšu vakars. Šie ir ikgadē-
jie pasākumi, kur satiekas radinieki, 
bijušie un esošie liepnenieši. 
 Ņemot vērā gan iedzīvotāju iero-

sinājumus, gan vēlmi arī turpmāk 
stiprināt šīs tradīcijas, īstenots  
minētais projekts ar biedrības 
“Alūksnes lauku partnerība” un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas ietvaros.        
 Saidu kapu teritorijā uzbūvēts 
zvanu tornis ar iebūvētu kapu 
zvanu. Zvanu tornis ir koka būve, 
jumts - māla dakstiņi, pamatne 
- bruģakmens. Rasts risinājums 
kapsētas teritorijā novietot guļbūves 
masīvkoka galdu un solu.
 Projekta rezultātā atjaunota aka, 
izveidota akas nojume ar jumta se-
gumu no māla dakstiņiem, vienotā 
stilā ar zvanu torni, akas augšējais 
grods apmūrēts ar laukakmeņiem un 
atjaunots akas aprīkojums.

 No centrālās ieejas uz kapsētas cen-
tru galvenais celiņš bija nelīdzens, 
kas projekta ietvaros ir izlīdzināts 
un nobērts ar šķembu segumu, lai 
būtu ērta pārvietošanās kapsētā.
 Darbus veica SIA “Ozolmājas”, par 
kopējo summu 14 029,31 EUR ar 
PVN, no tām ELFLA jeb publiskais 
finansējums – 12 626,38 EUR, paš-
valdības līdzekļi - 1 402,93 EUR.    
 Projekta rezultātā ir veikta kapsētas 
labiekārtošana, uzlabota infrastruk-
tūra un tiks saglabātas un pilnvei-
dotas mūsu pusei raksturīgās kapu 
tradīcijas un sakrālais mantojums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
31. janvāra ārkārtas sēdē piedalī-
jās 14 deputāti un izskatīja asto-
ņus darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
vidēja termiņa attīstības stratēģiju 
2018. – 2020. gadam” un aģentūras 
„SPODRA” darba plānu 
2018. gadam, kā arī apstiprināt 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” vidēja termiņa 
darbības stratēģiju 2018. – 2020. 
gadam un aģentūras „ALJA” 
2018. gada darba plānu. Ar mi-
nētajiem dokumentiem iespējams 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 28.12.2017. lēmumā 
Nr.464 “Par saistību uzņemšanos un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu”, kas saistīts 
ar pašvaldības piedalīšanos deinsti-
tucionalizācijas projektu konkursā. 
Grozījumi saistīti ar projekta īsteno-
šanai paredzamā Eiropas Savie-
nības un pašvaldības fi nansējuma 
proporcijas sadalījuma matemātisku 
precizēšanu;

 - izsludināt iepirkumu Izglītības 
un sporta centra projektēšanai un 
būvniecībai Jāņkalna ielā 17A, 
Alūksnē, Alūksnes novadā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 1/2018 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam” 
un to paskaidrojuma rakstu;

 - apstiprināt viena skolēna izmak-
sas mēnesī par Alūksnes novada 

pašvaldības pamata un vispārizglī-
tojošo izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 2018. gada 1. 
janvāra savstarpējos norēķinos ar 
citām pašvaldībām: Alūksnes pilsē-
tas sākumskolā 
34,57 EUR, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā 65,53 EUR, 
Alūksnes novada vidusskolā
45,31 EUR, Strautiņu pamatskolā 
116,76 EUR, Ilzenes pamatskolā 
128,38 EUR, Bejas pamatskolā 
82,18 EUR, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā 79,10 EUR, 
Jaunlaicenes sākumskolā 
143,55 EUR, Liepnas vidusskolā 
116,04 EUR, Malienas pamatskolā 
59,43 EUR, Pededzes pamatskolā 
73,45 EUR, Ziemeru pamatskolā 
108,36 EUR. Apstiprināt viena 
audzēkņa izmaksas mēnesī par 
Alūksnes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem no 
2018. gada 1. janvāra savstarpējos 
norēķinos ar citām pašvaldībām: 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Sprīdītis” 145,03 EUR, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” 150,93 EUR, 
Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” 214,21 EUR, 
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Pūcīte” 178,12 EUR, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Cālis” 132,35 EUR, 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Mazputniņš” 
172,73 EUR. Apstiprināt viena ie-
mītnieka izmaksas par Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas internā-
ta sniegtajiem pakalpojumiem (gul-
tas vietu) 143,65 EUR mēnesī no 
2018. gada 1. janvāra, atbrīvot no 
internāta izmantošanas izdevumu 
samaksas izglītojamos, kas mācās 
Alūksnes novada vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs.

Ar pieņemtajiem lēmumiem pilnībā 
var iepazīties www.aluksne.lv 

sadaļā “Pašvaldība”. 

Nodod ekspluatācijā 
sākumskolas sporta 
zāli
Uva Grencione,
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore

 Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
sporta zāle ir pieejama tās iemīt-
niekiem.

 Sporta zāle piedzīvojusi būtiskas 
izmaiņas. Pilnībā ir nomainīts jumta 
segums, ierīkota zibens novadīšanas 
sistēma, ventilācija, sakārtota no-

tekūdeņu sistēma, nomainīta nesošā 
konstrukcija jeb kopnes. Būtiski, ka 
par  1,70 metriem augstāk pacelti 
griesti, izmainot griestu uzbūves 
konstrukciju. Ir veikts kosmētiskais 
remonts – nomainītas elektroinstalā-
cijas, ierīkota ventilācija,  pārkrāso-
tas sienas, uzlikta jauna grīda, ir arī 
jaunas durvis un izremontēta kāpņu 
telpa pie zāles. Tuvākajā laikā 
plānots uzstādīt arī volejbola tīklu. 
Darbus veica SIA “Ozolmājas”, 
būvuzraugs – Āre Pilds. 

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju 
un amatnieku

24. februārī
no plkst. 9.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 19.02. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Pārkārtos 
autobusa reisu
Zane Plone,
Valsts SIA Autotransporta 
direkcijas
sabiedrisko attiecību vadītāja

Lai pieskaņotu reisa izpildes 
laiku Ziemeru pamatskolas 
darbalaikam, no 2018.gada 
1.februāra maršruta Nr.6695 
Alūksne–Māriņkalns–Jaun-
laicene-Ziemeru pamatskola–
Alūksne autobuss no Alūksnes 
autoostas katru dienu iz-
brauks plkst.15.05 (pirms tam 
tas izbrauca plkst.16.50), bet 
no Jaunlaicenes – plkst.15.45 
(pirms tam izbrauca 
plkst.17.30).

 Autobuss kursēs pa tādu pašu 
maršrutu Alūksne – Māriņkalns 
– Jaunlaicene – Ziemeru pamat-
skola – Māriņkalns – Alūksne 
tāpat kā tas līdz šim kursēja 
pulksten 16.50 no Alūksnes.

  Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus 
un ņemt biļetes par braucienu, 
atgādinot, ka ikviena reisa liet-
derība tiek mērīta pēc izsniegtā 
biļešu skaita.

TIRDZIŅŠ

Domes 31. janvāra
ārkārtas sēdē

 Alūksnes novada pašvaldība iz-
sludina nomas tiesību izsoli daļai 
telpām jaunajā multifunkcionā-
lajā servisa ēkā Pilssalā, Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē.

 Izsole notiks 2018. gada 
20. februārī pulksten 14.00, 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistratīvajā ēkā, 311. telpā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 Nomas tiesību līgumu paredzēts 
slēgt termiņā līdz 12 gadiem. 

Nomas tiesību izsolei nododamo 
telpu izmantošanas veids noteikts 
- ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanai un iespējamiem papildu 
pakalpojumiem viesu atpūtas un 
plašizklaides nodrošināšanai, kā arī 
publisku sanitāro telpu pakalpojuma 
sniegšanai.
 Interesenti aicināti ar izsoles 
noteikumiem iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā www.
aluksne.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsole
 Alūksnes novada pašvaldība 
06.03.2018. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa 
“Lejas”–8, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā 
izsoli ar augšupejošu soli. 

 Izsoles noteikumi publicē-
ti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
28659051. Nosacītā cena – 600 
EUR. 
 Nodrošinājums – 60 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 02.03.2018.
 Samaksa jāveic līdz 
20.03.2018., 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 02.03.2018. plkst. 16.00.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 2018. 
gada budžetā tomēr ir rasta iespēja 
paredzēt līdzekļus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto zemes-
gabalu sakārtošanai. Šo fi nansējumu 
pašvaldība piešķir saskaņā ar 2014. 
gada 27. novembra saistošajiem 
noteikumiem 24/2014 Par līdzfi -
nansējumu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai.

 Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība piešķir 
līdzfi nansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošanai, piešķiramo 
līdzekļu apmēru, piešķiršanas 
nosacījumus un kārtību, kādā tiek 
kontrolēts līdzfi nansējuma izlieto-
jums.
 Lai pieteiktos līdzfi nansējuma 
saņemšanai, pašvaldība aicina 
potenciālos pretendentus iesniegt 
pieteikuma veidlapu un papildu ie-
sniedzamos dokumentus pašvaldībā 
no 1. marta līdz 31. martam.

 Tāpat šogad pašvaldība izsludinās 
pieteikumu iesniegšanu pašvaldības 
līdzfi nansējuma saņemšanai, lai 
privātīpašnieki savām dzīvojama-

jām mājām varētu ierīkot pieslēgu-
mu centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai. Šo līdzfi nan-
sējumu Alūksnes novada pašvaldība 
piešķir, pamatojoties uz 2017. gada 
25. maija saistošajiem noteiku-
miem Nr.10/2017 “Par pašvaldības 
līdzfi nansējuma apmēru nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai centralizēta-
jai ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai”.
 Pieteikumu iesniegšanas termiņu 
šī līdzfi nansējuma saņemšanai 
Alūksnes novada pašvaldība vēl iz-
sludinās, taču aicinām iedzīvotājus, 
kas vēlas pretendēt uz līdzfi nansēju-
ma saņemšanu, konsultēties par ne-
pieciešamo dokumentu sagatavoša-
nu. Konsultācijām lūdzam vērsties 
pie Alūksnes novada pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītāja Ingus 
Berkuļa, e-pasts ingus.berkulis@
aluksne.lv, tālrunis 64381492, 
28686707. Lūdzam iedzīvotājus 
konsultācijas veikt laikus, lai 
noskaidrotu, kādi dokumenti katrā 
konkrētajā gadījumā nepieciešami, 
un varētu pagūt tos sagatavot.
 Aicinām ar abiem minētajiem 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā 
“Saistošie noteikumi”. Pie saistoša-
jiem noteikumiem ir atrodamas arī 
fi nansējuma pieprasīšanai aizpildā-
mas veidlapas.

Būs fi nansējums daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanai 
un privātmāju pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai

Izsludina nomas tiesību
izsoli telpām jaunajā ēkā 
Pilssalā
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Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Februārī notika Alūksnes 
novada pašvaldības, Vidzemes 
plānošanas reģiona, Vidzemes 
augstskolas un SIA 
“Sabiedriskais autobuss” 
pārstāvju tikšanās par jauno 
Vidzemes plānošanas reģiona 
pilotprojektu “Transports pēc 
pieprasījuma”.

 Alūksnes novada pašvaldība ir 
izrādījusi interesi par iesaistīšanos 
pilotprojektā par transporta pēc 
pieprasījuma īstenošanu mūsu no-
vada teritorijā. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti dažādi ar šī pilotprojekta 
norisi saistīti jautājumi.
 Ņemot vērā situāciju sabiedriskā 
transporta jomā, kad lielai daļai 
sabiedrisko pārvadājumu valsts 
dotācija ir vairāk nekā 80% un pat 
90%, kas liecina par to 
neekonomiskumu, iespējams, ka 
nākotnē šis transporta veids kļūs 
arvien aktuālāks.
 Šobrīd transports pēc pieprasīju-
ma ir iekļauts valsts normatīvajos 
aktos kā viens no sabiedriskā 
transporta veidiem, taču jāņem 
vērā, ka tas neaizstās taksometra 

pakalpojumus un ar tā palīdzību 
nebūs iespējams nokļūt novada 
centrā no jebkuras apdzīvotās 
vietas.
 Šo pakalpojumu varēs ieviest vien 
tajās vietās, kur jau šobrīd ir 
sabiedriskā transporta maršruts, 
kas nepieciešamības gadījumā 
pēc iedzīvotāja pieprasījuma var 
iebraukt kādā noteiktā vietā 
konkrētā maršruta teritorijā.
 Pilotprojekta gadījumā tie būs 
daži novadi Vidzemes reģionā un 
atkarībā no pieejamā Pakalpojuma 
būtība ir, ka konkrētajā maršrutā, 
kur tas pieejams, iedzīvotājs 
iepriekš piesaka savu 
nepieciešamību nokļūt novada 
centrā un noteiktajā dienā autobuss 
aizbrauc līdz pamatmaršrutā 
neiekļautajai pieturai. Turklāt 
jāņem vērā, ka šis pakalpojums 
attieksies vien uz vietējiem, ne 
starppilsētu pārvadājumiem.
 Viens no maršrutiem, kur 
Alūksnes novadā varētu tikt 
ieviests pakalpojums “Transports 
pēc pieprasījuma”, ir Mārkalnes 
pagastā, kur šobrīd nav sabiedriskā 
transporta pārvadājumu uz 
Blekteskalnu. Līdz ar to šī vieta 
varētu tikt iekļauta maršrutā kā 
vieta, uz kurieni autobuss brauc 
pēc iedzīvotāju pieprasījuma.

 Tikšanās dalībnieki diskutēja par 
to, ka pakalpojums 
“Transports pēc pieprasījuma” 
varētu būt pieejams  ne katru 
dienu, bet tikai noteiktās dienās un 
noteiktos reisos. 
  Tāpat tika aktualizēts jautājums 
par to, ka gadījumā, ja kādā dienā 
ir pieteikts minētais pakalpojums, 
iebraukšana kādā noteiktā vietā 
prasīs papildu laiku, līdz ar to 
pagarināsies maršruta izpildes 
garums, kā arī pasažieriem citās 
pieturvietās nebūs informācijas 
par laika nobīdi.
 Tā kā tikšanās dalībnieki no 
Alūksnes novada bija gan 
pašvaldības Īpašumu nodaļas 
vadītājs Ingus Berkulis, gan 
pagastu pārvalžu vadītāji, 
pilotprojekta īstenotājiem tika 
ieteiktas vēl vairākas vietas 
Alūksnes novadā, kur varētu 
īstenot pilotprojektu, piemēram, 
Ziemera pagasta Šļukums, 
Jaunannas pagasta Lēģernieki, 
Liepnas pagasta Bērziņi, ceļa 
posms starp Zeltiņiem un 
Kalncempjiem. 
 Tas, cik daudzās vietās varēs 
īstenot pilotprojektu, gan būs 
atkarīgs no pieejamā fi nansējuma, 
tādēļ projekta īstenotāji veiks 
attiecīgus aprēķinus.

Apstiprināts Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gada budžets

Apspriež pilotprojektu
“Transports pēc pieprasījuma”

Aicinām aizpildīt 
aptauju par pašvaldības 
saistošo noteikumu
pieejamību

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība ai-
cina novada uzņēmējus piedalī-
ties Alūksnes svētkos Kalnciema 
kvartālā, Rīgā, 5. maijā, kad vi-
sas dienas garumā plānota īpaša 
programma, lai galvaspilsētas 
un tās apkārtnes iedzīvotājiem 
atklātu mūsu novada stiprās pu-
ses un ļautu ielūkoties novadā. 

 Dienas programmu veidos dažā-
das kultūras un izklaides norises 
no Alūksnes novada, kā arī tir-
dziņš. Alūksnes svētkos piedalīsies 
gan pašreizējie novada iedzīvotāji, 
gan alūksnieši, kuri šobrīd dzīvo 
un strādā Rīgā. 
 Ko iegūst Alūksnes novada 
uzņēmēji (mājražotāji, amatnieki, 
pārtikas tirgotāji, ēdinātāji/kafej-
nīcas), piedaloties tirdziņā Kaln-
ciema kvartālā (www.facebook.
com/Kalnciemaiela)?
 Pirmkārt, tā ir iespēja veidot sava 
uzņēmuma atpazīstamību ārpus 
novada vienā no galvenajām Rīgas 
pasākumu vietām un apmeklētāka-
jiem amatnieku iknedēļas tirgiem.
  Tā ir iespēja savu produkciju 
piedāvāt daudzskaitlīgai (3-5 
tūkstoši apmeklētāju dienā) un 
maksātspējīgai pircēju audi-

torijai, kā arī, iespējams, veidot 
biznesa sadarbību ar kādu no 
Rīgas uzņēmumiem, jo tirgu re-
gulāri apmeklē uzņēmēji, veikalu 
un restorānu īpašnieki, kas meklē 
jaunus sadarbības partnerus.
 Tāpat dalība šajā pasākumā 
uzņēmējiem sola reklāmas iespējas 
Kalnciema kvartāla sociālajos 
tīklos (Facebook.com 50 000 
sekotāji), publicitātes atbalstu me-
dijos, kā arī foto un video atskatu 
pēc pasākuma.
 Visi tirdziņā gūtie ienākumi paliek 
uzņēmumam. Izmaksas, kas uz-
ņēmumiem jāsedz pašiem, ir ceļa 
izdevumi, darbinieka (-u) alga, kā 
arī daļa no dalības maksas. 
 Pusi dalības maksas Alūksnes no-
vada uzņēmumiem, kas piedalīsies 
tirdziņā, segs Alūksnes novada 
pašvaldība. Tāpat pašvaldība 
rūpēsies par vienotām atpazīstamī-
bas zīmēm pie novadu pārstāvošo 
tirgotāju teltīm.
 Sīkāku informāciju par uz-
ņēmēju dalības iespējām un 
nosacījumiem Alūksnes novada 
svētku tirdziņā Kalnciema kvartālā 
var saņemt, sazinoties ar Alūksnes 
novada pašvaldības uzņēmējdarbī-
bas atbalsta speciālisti Māru Sal-
dābolu, e-pasts: mara.saldabola@
aluksne.lv, tālrunis 25425222.

Aicinām uzņēmējus 
piedalīties Alūksnes 
svētku tirdziņā 
Kalnciema kvartālā

 Tieslietu ministrija ir 
izsludinājusi aptauju par 
pašvaldību saistošo noteikumu 
pieejamību, lai noskaidrotu, vai 
noteikumu pieejamības prasībās 
ir nepieciešamas izmaiņas.

 Šobrīd ir atšķirīgas prasības 
republikas lielo pilsētu un novadu 
pašvaldību saistošo noteikumu 
publicēšanas prasībās – republikas 
pilsētu pašvaldībām tie jāpublicē 
ofi ciālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”, kas šobrīd ir pieejams 
tikai elektroniskā versijā 
www.vestnesis.lv, un tie ir pieejami 
arī tiesību aktu portālā www.liku-
mi.lv. Savukārt novadu pašvaldī-
bām šādas prasības nav.
 Aptaujas mērķis ir noskaidrot, vai 
iedzīvotāji Latvijā ir 
apmierināti ar līdzšinējo kārtību, 
un kā vērtē ideju, ka visiem 
saistošajiem normatīvajiem 
aktiem, tajā skaitā novada 
pašvaldību saistošajiem notei-
kumiem, ir jābūt pieejamiem 
vienuviet - publicētiem ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

un portālā www.likumi.lv.
 Kā zināms, Alūksnes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
tiek publicēti pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un pastāvīgi tie ir 
pieejami pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.
 Aicinām Alūksnes novada iedzī-
votājus un uzņēmējus aizpildīt 
Tieslietu ministrijas izsludināto 
aptauju līdz 2018. gada 
2. martam. 
 Aptauja ir pieejama Tieslietu 
ministrijas mājas lapā www.tm.gov.
lv, saitē http://ej.uz/saistosie vai 
izmantojot QR kodu.

Nobeigums no 4. lappuses

 14. ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļu “Liepiņi – Jaunzemi”, 
“Siveci - Darbnīcas” un “Darbnīcas 
– Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, 
Alūksnes novadā”,
 15. EST-LAT programmas projekts 
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”,
 16. EST-LAT programmas projekts 
“Zaļie dzelzceļi”,
 17. ERAF projekts “Gaismas ceļš 
caur gadsimtiem”,
 18. ERAF projekts “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošana 
antropogēnās slodzes mazināšanai 
un pieejamības nodrošināšanai”,
 19. ERAF projekts “Infrastruktūras 
uzlabošana industriālās teritorijas 
attīstībai Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā”,
 20. ESF projekts “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā”,
 21. ESF projekts “Proti un dari”,
 22. ESF projekts “Vidzeme 
iekļauj”,
 23. ESF projekts “Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci”,
 24. ESF projekts “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”,
 25. ESF projekts “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”.

Speciālais budžets 
(bez ziedojumiem 
un dāvinājumiem)

1. Ieņēmumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
2018. gada budžeta otru daļu veido 
“Speciālais budžets”. 
 2018. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi plānoti 660 207 EUR 
apmērā.
 Plānoto izdevumu segšanai 
novirzīts naudas līdzekļu atlikums 
uz 2018. gada sākumu 
307 473 EUR apmērā.
 Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, 
kas 2018. gadā ir plānoti 
625 723 EUR apmērā, sastādot 
94,78% no kārtējā gada speciālā 
budžeta ieņēmumiem. 
 Dabas resursu nodoklis plānots 
34 484 EUR apmērā kā transferts 
no valsts budžeta 60% apmērā 
no nodokļa maksājuma par dabas 
resursu ieguvi vai izmantošanu, 
vai vides piesārņošanu Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā. 

2. Izdevumi

 2018. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
izdevumi pēc funkcionālām 
kategorijām plānoti 953 450 EUR 
apmērā: autoceļu (ielu) fonds 
(autotransports) - 899 837 EUR 
(94,38%), speciālā budžeta konta 
apkalpošana - 3 122 EUR, 
dabas resursu nodoklis - 
50 491 EUR.
 Alūksnes novada pašvaldības 
2018. gada speciālā budžeta 
izdevumu daļā plānoti ceļu un

ielu uzturēšanas izdevumi, 
izdevumi novadgrāvju tīrīšanai, 
latvāņu apkarošanai, Alūksnes 
novada teritorijas sakārtošanai u.c. 
(dabas resursu nodoklis). 

Speciālais budžets - 
ziedojumi un 
dāvinājumi
1. Ieņēmumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
2018. gada budžeta trešo daļu veido 
“Speciālais budžets – ziedojumi un 
dāvinājumi”.
 2018. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta – 
ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi nav plānoti. 
 Noteikto mērķu izdevumu segšanai 
novirzīts naudas līdzekļu atlikums 
uz 2018. gada sākumu 
24 021 EUR apmērā. 
 Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi tiek plānoti pēc faktiski 
saņemtajiem naudas līdzekļiem.

2. Izdevumi

 Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumus drīkst izlietot tikai 
konkrētu mērķu izdevumiem: 
pašvaldības teritorijai - 
14 156 EUR, atpūtai, kultūrai - 
2 532 EUR, izglītībai - 7 116 EUR, 
sociālajai aizsardzībai – 217 EUR.
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Viktora Ķirpa Ates muzejā
jaunas izstādes
Rita Āboltiņa,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem vadītāja

  Kad saule uzsākusi savu gaitu 
kalnup un dienas paliek garākas, 
ir pats ziemas vidus. 
Klāt februāris – Sveču mēnesis. 
Nu ir laiks iziet gaismas ceļu, kur 
pirmā telpu apgaismes ierīce bija 
no ugunskura izvilkta malkas 
pagale, kad par pirmo lampu 
izmantoja akmeņus ar 
iedobumu vai gliemežvāku 
pildītu ar taukiem.

 Šajā laikā vēl līdz 9. februārim 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā aicinām uz izglītojošo 
programmu “Degsim gaišu 
uguntiņu”, kuras laikā izzināsiet, 
apskatīsiet un arī izgatavosiet paši 
kādu no telpu apgaismes ierīcēm. 
Piedalīties programmā aicinām 
pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērnus, iepriekš piesakot 
pa tālruni: 25664436 vai e-pastu: 
atesmuzejs@aluksne.lv.
 Vienlaikus ar programmu “Dedziet 
gaišu uguntiņu” piedāvājam apskatīt 
Alūksnes Mākslas skolas jauno 
mākslinieku darbu izstādi līdz 
10. martam.
 Izstādē apskatāmi skolas audzēkņu 
darbi, kas tapuši gan kā mācību 
procesa darbi, gan skolas 
nobeiguma darbi. Tie ir gleznojumi, 
grafi kas un tekstilkompozīcijas. 

Izstādē ir prezentēti vairāk nekā 40 
autoru darbi, kurus darinājuši skolas 
audzēkņi vecumā no 10 līdz 15 
gadiem laika periodā no 2008. līdz 
2017. gadam. 
 Izstādē eksponētie darbi tapuši 
skolotāju Ritas Balanes, Lilijas 
Kukles, Elitas Salakas, Anitas 
Vēliņas un Ojāra Vēliņa vadībā un 
kopumā tas ir visu skolas pedagogu 
darba rezultāts, jo izglītojamie skolā 
apgūst licencētu profesionālās 
ievirzes izglītības programmu 
“Vizuāli plastiskā māksla” 7 mācību 
gadu garumā. 
 Daudzi skolas absolventi Alūksnes 
Mākslas skolā sevi ir pilnveidojuši 
pat 10-11 gadus, sākumā 
pirmsskolas zīmēšanas un 

veidošanas klasēs, tad 
sagatavošanas klasēs, vēlāk turpinot 
izglītoties profesionālās ievirzes 
programmās, bet daži pēc skolas 
beigšanas turpina izglītību interešu 
izglītības programmās.
 Šobrīd vairāki skolas bijušie 
audzēkņi turpina mākslas izglītību 
apgūt profesionālajās vidējās un 
augstākās mākslas izglītības 
iestādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, 
iegūstot dizainera, arhitekta, 
mākslas pedagoga vai mākslinieka 
kvalifi kāciju. Citi jau ir ieguvuši 
augstāk minēto izglītību un 
veiksmīgi strādā nosauktajās 
profesijās  Alūksnē, Latvijā
un citur pasaulē.

Alūksnes Mākslas skolas jauno mākslinieku darbu izstādē apskatāmi 
audzēkņu darbi, kas tapuši gan kā mācību procesa darbi, gan skolas 
nobeiguma darbi    Foto no muzeja arhīva

Koncerts
“Pavasaris vai mīlestība”

 Senās, labās dziesmas un tās, 
kas cilvēkiem ļoti patīk, koncertā 
14. februārī Zeltiņu tautas namā 
dziedās Santa Kasparsone un 
Ēriks Gruzniņš, bet uz klavierēm 
spēlēs Kaspars Kasparsons.

 Santa ir dziedāto dziesmu vārdu un 
mūzikas autore un par muzikālajām 
gaitām kopā ar Ēriku pa pusei joko-
jot saka tā: “Duets Santa Kaspar-
sone un Ēriks Gruzniņš ir senākais 
duets Latvijā, kopā dziedam jau no 
pagājušā gadsimta. Publiskajā telpā 
duets parādījās 2003. gadā šlāgerap-

taujā. No tā laika mūs dēvē par mī-
las duetu, jo dziedam dziesmas tikai 
par mīlestību. Kādu laiku bijām 
pārtraukuši sadarbību, jo veidojām 
katrs savu māksliniecisko karjeru, 
bet, cilvēku lūgti, jau trīs gadus 
atkal ik pa laikam uzstājamies kopā. 
Tauta mūs mīl, un kā lai nedziedam 
sirsnīgiem cilvēkiem?”.
 Lai mīlestības, sirsnības un labas 
mūzikas piepildīts vakars mums 
visiem kopā Zeltiņos!
 Biļetes var iegādāties Zeltiņu tautas 
namā.

Agris Veismanis, 
deju kolektīva “Olysta” vadītājs

 Biedrība “Attīstības horizonti” ir 
īstenojusi Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai atbal-
stīto un Alūksnes novada pašval-
dības līdzfi nansēto projektu “No 
arheoloģijas līdz etnogrāfi jai”, 
kura laikā papildināta Alūksnes 
Kultūras centra deju kolektīva 
“Olysta” tērpu kolekcija.

 Kolektīvam pabeigta seno latgaļu 
arheoloģiskā tērpa komplektēšana - 
izgatavotas vairākas tā sastāvdaļas 
– villaines, saktas, vīriešu vamža 
apdares jostiņa, vīriešu lina cepures 
un lina kājauti visiem dejotājiem. 
Dziesmu un deju svētku tautas tērpu 
skatē kolektīvs plāno piedalīties tie-
ši ar arheoloģiskajiem tērpiem, kas 
tiek padziļināti pētīti un izgatavoti.
 Projekta ietvaros uzsākta etnogrā-
fi sko tērpu izgatavošana “Olystai”. 

Tapuši sieviešu brunči, ņieburi 
un krekli, vīriešu bikses, vestes, 
krekli, kurpes dejotājām un zābaki 
dejotājiem. Tāpat projektā iegādāts 
drons ar iespēju uzņemt video, kas 
noderēs kolektīvam mēģinājumu 
procesos, kā arī pasākumos.
 Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbī-
bas īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”  
rīcības “Nelielas, kvalitatīvas un 
mūsdienīgas kultūras infrastruk-
tūras, pakalpojumu un produktu 
attīstīšana”  ietvaros.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
10415 EUR, tajā skaitā 10000 EUR 
ir attiecināmās izmaksas, no kā 
9000 EUR ir publiskais fi nansē-
jums, 1000 EUR – Alūksnes novada 
pašvaldības piešķirtais līdzfi nansē-
jums un 415 EUR pašu fi nansējums.

“Olysta” papildina 
tērpu kolekciju

Zanda Borga,
Liepājas teātra literārā padomniece

 20. aprīlī Alūksnes Kultūras 
centrā viesosies Liepājas teātris, 
piedāvājot skatītājiem noskatīties 
izcilo Dž.Dž.Džilindžera veidoto 
izrādi “Ragana”. Iestudējums, 
kuram režisors devis žanrisko 
apzīmējumu kaislības senlaiku 
garā, iestudēts 2011. gadā un ir 
viens no Liepājas teātra Zelta 
fonda iestudējumiem. Tas ticis 
nominēts „Spēlmaņu nakts” 
balvai piecās nominācijās (tai 
skaitā – „Labākā izrāde” un 
„Labākais režisors”). Alūksnes 
skatītājus gaida īsts saldais ēdiens 
- jo Alūksnē izrāde tiks spēlēta 
50. reizi!

 Gadu gaitā izrāde saņēmusi ļoti 
lielu skatītāju mīlestību, tāpēc, 
neskatoties uz to, ka pirmizrāde 
notika gandrīz pirms 7 gadiem, tā 
joprojām ir Liepājas teātra 
repertuārā. Iestudējumu līdz šim 
noskatījušies vairāk nekā 16 000 
skatītāji visā Latvijā.
 Meža mājiņā savas dienas mierīgi 
un saskanīgi vada sieva (Inese 
Kučinska – „Spēlmaņu nakts” 
balva nominācijā „Gada aktrise”) 
un vīrs (Egons Dombrovskis). 
Viss, ko viņi vēlas, ir iegūt 
labklājību. Lai to izdarītu, vīrs 
tirgojas ar kontrabandas precēm. 

To uzzina jaunais robežsargs 
(Kaspars Gods), kurš nolemj vīru 
un sievu atmaskot. Lai to 
nepieļautu, vīrs mudina sievu 
robežsargu savaldzināt. Tas sievā 
atmodina tādas jūtas, par kuru 
esamību viņa agrāk nav nojautusi. 
Pamazām visi trīs tiek ierauti 
postošā kaislību virpulī, no kura 
izkļūt vairs nav iespējams.
 Lugas un izrādes centrā izvirzīta 
sieviete, viņas apzinātās un 
neapzinātās vēlmes. Izrādes 
veidotāji akcentējuši – noteiktos 
apstākļos jebkurā sievietē var 
pamosties ragana.

 “Skaists stilizācijas paraugs, kur kā 
izkāpuši no ekspresionistu mēmā 
kino mīlas trīsstūra dalībnieki 
spēlē savu tumšo kaislību rosinātās 
spēles. Aktrisei Inesei Kučinskai 
šī loma prasa drosmi un spēju 
nekaunēties, un tikai Kučinska spēj 
monstrozajā radījumā atstāt tik 
daudz vietas mīlestībai, sāpēm un 
ilgām,” par izrādi rakstījusi teātra 
kritiķe Henrieta Verhoustinska.
 Biļetes iespējams iegādāties Biļešu 
paradīzes kasēs visā Latvijā, kā arī 
elektroniski www.bilesuparadize.lv. 
Biļešu cena no 9 līdz 15 eiro. 

Liepājas teātris uz Alūksni ved
iestudējumu “Ragana”

Izrādē “Ragana” galvenajās lomās Inese Kučinska un 
Egons Dombrovskis

Liepājas teātra publicitātes foto
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Pededzes pamatskola uz 
80. jubilejas sliekšņa
Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

 1938. gada 29. maijā Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis atklāja 
Pededzes skolu, stādīja piemiņas 
ozolu un uz Ziemassvētkiem dā-
vināja karogu. Ar šo laiku stalta, 
četru stāvu ēka Pededzes pagasta 
centrā sāka savu misiju - sniegt 
skolēniem zināšanas un prasmes 
un priecāties par absolventu 
panākumiem.

 2017./2018.m.g. 1. semestrī ar 
labām un teicamām sekmēm 
skolotājus, vecākus un sabiedrību 
iepriecināja 4. klasē Anastasija 
Uglovska, 5. klasē Karīna Boguža, 
Olga Dubova, Tatjana Irtiševa, 
Darja Markova, Ņikita Tarnovskis, 
6. klasē Daņila Krutins, 7. klasē 
Margarita Mironova, 9. klasē Sabī-
ne Golubeva, Adelīna Illarionova, 
Jekaterina Irtiševa, Kristiāna Līga 
Melngaile, Nikolajs Rakovs. Prieks 
par Sabīni Golubevu, kura ieguva 3. 
vietu novada bioloģijas olimpiādē 
(skolotāja Larisa Daņilova). 
 Izglītojamo dzīvi interesantāku un 
saturīgāku darīja dalība projektā 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
piedalījāmies Tehnobusa nodarbībās 
un sevis izzināšanas, saprašanas 
un sajušanas aktivitātēs. 9. klases 
skolēniem notika pārrunas ar karje-

ras konsultanti Ināru Orbidāni, arī 
skolotāji apguva jaunākās atziņas 
karjeras jomā. Projektā “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” 
5. un 6. klases skolēni apmeklēja 
peldēšanas nodarbības Balvu basei-
nā, bet 1. klases skolēni profi lakses 
nodarbībās skolēnu stājas uzlabo-
šanai.  
 Sirsnīgs paldies mūsu labvēļiem, 
kas, Ziemassvētkus gaidot, sagā-
dāja pārsteigumu bērniem. Paldies 
Alūksnes un Apes novada fondam 
par rotaļlietām un galda spēlēm, 
skolotājai Ilvai Liepiņai par dāvanu 
kastēm ar bagātu saturu, nezināma-
jam labdarim par saldumu paciņām!
 Šajā semestrī jāturpina centīgi 
mācīties, piedalīties projektos, 

olimpiādēs un konkursos, jārod 
piepildījums pasaku namiņam. 
 Sagaidot skolas astoņdesmitgadi 
un Latvijas simtgadi, top skolas 
vēstures mirkļu pietura. Ja kādam 
no Pededzes skolai piederīgajiem 
(skolēniem absolventiem, darbi-
niekiem) ir saglabājušās jebkādas 
vēstures liecības (mācību grāmatas, 
mācību piederumi, klases aprīko-
juma priekšmeti u.c.) un nav žēl 
tos atdot skolai, mēs labprāt tos 
pieņemsim un izvietosim vēstures 
telpā. Tāpat laipni gaidīsim priekš-
likumus un jebkādu citu atbalstu, 
lai godam nosvinētu skolas jubileju 
2018. gada 18. augustā plkst.18.00 
skolas zālē. Uz tikšanos!

Sekmīgākie Pededzes pamatskolas audzēkņi Ziemasvētkos
Foto no skolas arhīva

Kad bērna darbošanās un 
radošums satiekas
ar fantāziju
Kristīne Vimba,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
metodiķe 

 No 2017. gada oktobra Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs ir 
iesaistījies starptautiskā Eiropas 
Savienības programmas “Eras-
mus +” eTwinning projektā “Kad 
bērna darbošanās un radošums 
satiekas ar fantāziju”.  

 eTwinning ir Eiropas skolu sadarbī-
bas tīkls, daļa no Erasmus+, kura 
mērķis ir veicināt izglītības iestāžu 
sadarbību, izmantojot projektu kā 
metodi mācību procesā, nodrošinot 
kompetenču pieeju izglītībā, kā arī 
veicinot skolotāju tālākizglītību 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā.
 Lai gan ABJC ir realizējis vairākus 
“Erasmus+” programmas projektus, 
eTwinning projektu centrs realizē 
pirmo reizi. Projektā “Kad bērna 
darbošanās un radošums satiekas 
ar fantāziju” piedalās 15 partneri 
no 10 valstīm: Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Grieķijas, Itālijas, Turci-
jas, Ukrainas, Polijas, Portugāles 
un Bulgārijas. Projekts ilgst no 
2017. gada oktobra līdz 2018. gada 
jūnijam. 
 Projekta ietvaros paredzēts veicināt 
bērnu radošumu, saziņu, izdomu un 
improvizāciju, izmantojot iespējas, 
ko dod eksperimentēšana ar dažā-
diem materiāliem un paņēmieniem. 
Projekta aktivitātes balstītas  uz to, 
ka māksla ir izpausmes un saziņas 
līdzeklis starp cilvēkiem. Projekta 
ietvaros bērni iepazīs dažas no 
datoru piedāvātājām iespējām - mā-
cīsies zīmēt datorā, kā arī izmantos 
interneta platformu, lai uzzinātu par  
bērniem no citām projekta dalīb-
valstīm. Projekta laikā  būs iespēja 
iepazīties ar dažādām svešvalodām, 
apgūstot dažus vārdus svešvalodās 
un dziesmiņas latviešu un angļu va-
lodās. Projekts dod iespēju iepazīt 
citu tautu kultūru. 
 Katru mēnesi projekta partne-
riem ir jāveic projektā paredzētie 
uzdevumi un projekta laikā radītie 
radošie darbi, dziesmas, video, 
prezentācijas, teātra izrādes jāie-
vieto projekta platformā internetā. 
Projekta aktivitātēs iesaistīti bērni, 
kuri izvēlējās darboties projektā un 
tiekas nodarbībās vienu reizi nedēļā 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 
“Estētikas skoliņas” dalībnieki 
un ABJC dziedāšanas pulciņa 

“Puķuzirņi” (pirmsskolas grupas) 
dalībnieki. 
 Pirmajos projekta mēnešos bērni ir 
veidojuši dažādus radošos darbiņus 
par rudens un ziemas tēmām, kā 
arī par Ziemassvētkiem. Mācīju-
šies dziesmiņas latviešu un angļu 
valodā. Visas valstis ir veidojušas 
kopīgu rudens stāstu par mazās lie-
tus lāsītes ceļojumu - katras valsts 
bērni izdomāja vienu stāsta daļu un 
zīmēja to, turpinājumu veidoja nā-
kamā projekta dalībvalsts. Projekta 
dalībnieki ir mēģinājuši izrunāt vār-
du “Labrīt” visās projekta valodās. 
 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 
ir izveidots projekta stūrītis, projek-
ta platformā internetā ir ievietota 
prezentācija par Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru, Alūksni un Lat-
viju, kā arī līdzīgā veidā ir iespēja 
iepazīt pārējās projekta dalībvals-
tis. Decembrī visi partneri kopīgi 
veidoja Ziemassvētku vārdnīcu, 
kurā apkopoti vārdi, kuri saistās ar 
Ziemassvētkiem, tie iztulkoti visās 
projekta dalībvalstu valodās un pie 
katra vārda ievietots zīmējums, kuru 
zīmējuši vai krāsojuši kādas valsts 
bērni. Mūsu vārds šajā vārdnīcā ir 
zvans. Izveidota arī Ziemassvētku 
tradīciju grāmata, kurā apkopotas 
katras valsts Ziemassvētku tradī-
cijas.
 Nākamajos projekta mēnešos bērni 
mācīsies un veidos radošos darbiņus 
par ziemu, dzīvniekiem, Lieldie-
nām, Mātes dienu, vasaru, apgūs 
zīmēšanu datorā, veiks nelielus 
eksperimentus, dziedās dziesmi-
ņas, mācīsies vārdus svešvalodās, 
un veiks citas projektā paredzētās 
aktivitātes.
 Ja kādam bērnam (4 – 7 gadi) ir 
interese par radošu darbošanos 
projekta aktivitātēs, tad ir iespējams 
pievienoties nodarbībās Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā. 

Jauns Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekts Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste

 No pagājušā gada oktobra, 
programmas Erasmus+ Jaunat-
ne darbībā Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekta “Create your 
EVS” ietvaros, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrā darbojas divi 
brīvprātīgie – Elia no Itālijas un 
Egle no Lietuvas.

 Abi jaunieši ir 19 gadus veci un 
ir izvēlējušies savu brīvprātīgo 
darbu veikt uzreiz pēc vidusskolas 
beigšanas. Lai arī Egle ir tepat no 
Lietuvas, abi jaunieši izvēlējās 
Alūksni, jo abiem patīk Latvija 
un viņi vēlas vairāk iepazīt valsti, 
cilvēkus un tradīcijas. 
 Līdz šim jaunieši jau ir organi-
zējuši dažādas radošās darbnīcas. 
Ir notikušas ēdienu gatavošanas 
darbnīcas, kur tika gatavoti gan 
itāļu, gan lietuviešu gardumi, 
rokassprādžu, origami, atslēgu 
piekariņu gatavošanas darbnīca, kā 
arī viss decembris pagāja piparkūku 
cepšanas darbnīcās, vairojot svētku 
gaidīšanas prieku un patīkamo 

piparkūku smaržu. Pirms skolēnu 
brīvdienu beigām Elia un Egle kopā 
ar jauniešiem rīkoja fi lmu vakaru, 
kur kopā gatavoja vakariņas un 
skatījās fi lmas.
 Abi jaunieši ir atraduši sev 
nodarbes arī savā brīvajā laikā. 
Elia apmeklē basketbola treniņus, 
taču Egle nedēļas nogalēs dzied 
Alūksnes skolotāju korī “Atzele”.
 Lielākoties brīvprātīgo jauniešu 
rīkotās aktivitātes ir paredzētas 
bērniem un jauniešiem, taču katru 
nedēļu notiek valodu klubiņi. Pirm-

dienās 17.00 ir lietuviešu valodas 
klubiņš, otrdienās 17.30 ir angļu 
valodas klubiņš un trešdienās 17.00 
tiek piedāvāts mācīties itāļu valodu. 
Valodu klubiņos nav ne vecuma, ne 
arī iepriekšēju zināšanu ierobežoju-
ma, tā ka piedalīties var visi.
 Vairāk informācijas par brīvprātīgo 
aktivitātēm var meklēt Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra mājaslapā 
www.abjc.lv, kā arī MJIC “Pa-
GALMS” facebook.com lapā.

Brīvprātīgie jaunieši Egle un Elia kopš pagājušā gada oktobra dzīvo 
Alūksnē      Foto no ABJC arhīva

Projekta aktivitātes balstītas  uz to, ka māksla ir izpausmes un saziņas 
līdzeklis starp cilvēkiem

Foto no ABJC arhīva
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Biedrībai “Ilzenes attīstībai” 
aizvadīts aktīvs gads
Elīna Pētersone,
Biedrības valdes priekšsēdētāja

 2017. gads tāpat kā iepriekšējie 
gadi biedrībai “Ilzenes attīstībai” 
bijis ļoti ražens, īstenoti vairāki 
nozīmīgi projekti gan kopā ar 
Ilzenes aktīvajiem jauniešiem, 
gan pagasta pārvaldi un SKIIM 
centru “Dailes”.

 5. martā pagasta pārvalde kopā ar 
biedrību organizēja Ilzenes pagasta 
iedzīvotāju tikšanos, kurā biedrības 
valdes priekšsēdētāja Elīna Pēterso-
ne stāstīja par plānotajiem pro-
jektiem, kā arī projektu iespējām. 
Biedrība aktīvi iesaistījās arī disku-
sijās par Ilzenes pagasta iedzīvotāju 
jautājumiem un ierosinājumiem.
 18. martā biedrība sadarbībā ar 
SKIIM centru “Dailes” organizēja 
Ilzenes florbola kausa izcīņu. Liels 
prieks, ka sacensībās piedalījās arī 
Ilzenes pagasta komanda, ar kuru 
iniciatīvu šīs sacensības norisinās 
jau vairākus gadus.
 Biedrības jauniešu neformālā grupa 
“Domā un Dari”, kurā aktīvi dar-
bojas Ilzenes jaunietes, 2017. gadā 
uzstādīja sev grandiozus mērķus, 
kuru piepildīšana nemaz tik viegli 
nenāca, tomēr viss izdevās lieliski. 
Pavasarī tika iesniegts projektu 
“Dots devējam atdodas” Alūksnes 
novada Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursā, ko atbalstīja Alūksnes 
novada pašvaldība un Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs. 21. jūlijā 
notika apmācības „Novadpētniecība 
Ilzenē”, ko vadīja Inese Pušpure.
Seminārā kopīgi tika izpētīta Ilze-
nes vietvārdu karte, pētīti novad-
pētniecības materiāli, izspēlēta vik-
torīna par Ilzenes vietvārdiem, kā 
arī klātesošie jaunieši dalījās savās 
atmiņās par skolu, bērnības piedzī-
vojumiem un ģimenes stāstiem. 2. 
augustā notika apmācības „Domā! 
Filmē! Montē!”, ko vadīja Armīns 
Maslovskis. Viņš jauniešus iepazīs-
tināja ar video apstrādes pamatiem, 
deva ieskatu scenārija veidošanā un 
video materiālu filmēšanā un mon-

tēšanā. Visas vasaras garumā un 
arī septembrī un oktobrī jaunietes 
cītīgi sazinājās ar absolventiem un 
apkopoja viņu atmiņu stāstus par 
pamatskolu, lai 4. novembrī, kad 
notika Ilzenes pamatskolas 30 gadu 
jubilejas salidojums, prezentētu un 
pasniegtu skolai pašu izveidoto grā-
matu „Mūs vieno šeit skola Ilzenē”. 
Salidojuma laikā tika uzņemti video 
fragmenti, lai veidotu īsfilmu par to. 
18. novembrī SKIIM centrā 
„Dailes” notika īsfilmas „Ilzenes 
pamatskolai 30”, kuras autore ir 
Laine Melece, prezentācija. Prezen-
tācija bija kā projekta noslēguma 
pasākums, kurā jaunieši dalījās ar 
saviem iespaidiem par projekta 
realizāciju. Bija liels gandarījums, 
ka projekts tika apstiprināts un nu 
droši var teikt, ka ir patiess lepnums 
par paveikto. Projekts bija lieliska 
iestrādne Latvijas simtgadei, jo 
Ilzenes jaunieši ir apguvuši pagasta 
novadpētniecību un video montāžas 
pamatus, lai veiksmīgāk īstenotu 
nākamajā gadā vienu no savām 
iniciatīvām Latvijas simtgadei - 
uzņemt īsfilmu par Ilzenes pagastu, 
veidojot to kā Ilzenes vizītkarti. 
Paldies Alūksnes novada pašval-
dībai, Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram, kā arī SKIIM „Dailes” par 
atbalstu. 
 26. augustā biedrība organizēja ne-
tradicionālas komandu orientēšanās 
sacensības „Dārgumu lāde Ilzenē”, 
kuru norises laikā tika veicināta 
starppaaudžu sadarbība, iesaistoties 
pasākuma organizēšanā un norisē, 
izzinot Ilzenes dārgumu (iedzī-
votāju) dzīves stilu, kā arī kultūr-
vēsturisko mantojumu. Ar Ilzenes 
dārgumiem biedrība pozicionējusi 
Ilzenes muižas un tās apkaimes 
iedzīvotājus, kuri ir aktīvi sabied-
riskajā dzīvē un arī sava amata vai 
aizraušanās lietpratēji. Kontrol-
punktos komandām bija jāizpilda 
dažādi uzdevumi, kas atbilda Ilze-
nes dārgumu dzīves sfērām. Ceļā uz 
kontrolpunktiem komandas varēja 
iegūt papildus punktus, nofotogra-

fējoties vai atrodot konkrētu objektu 
Ilzenē, kuri bija aprakstīti bildēs, 
kā arī atnesot miežu vārpu. Ikviens, 
kurš piedalījās šajās sacensībās gan 
kā organizators, gan kā dalībnieks 
bija iepriecināts par komandu un 
dārgumu aktivitāti un ieinteresē-
tību, kā arī radošumu. Sacensībās 
piedalījās gan bērni, gan jaunieši, 
gan vidējās paaudzes pārstāvji un 
visi kā viens mēroja vairāk kā 10 
km garo distanci, iepazīstot iedzī-
votāju vaļaspriekus un pamatno-
darbošanos, kā arī vairāk iepazina 
pagasta kultūrvēsturisko vidi. Tas 
liecina par to, ka projekts ir noteikti 
sasniedzis savu mērķi. Paldies 
atsaucīgajiem Ilzenes dārgumiem 
– „Ezera pavēlniekam” jeb Laurim 
Marksam un viņa komandai, „Dzir-
navu saimniecei” – Dainai Dūviņai, 
„Makšķerēšanas ekspertam” – 
Didzim Vinogradovam, „Acis darba 
izbijās, rokas darba nebijās” – Līgai 
Janušai, „17 dažādi sieri” – Sanitai 
Klētniecei, „Darba rūķa sētai” – 
Gundaram Melecim, „Skaitļu guru” 
– Kristīnei Kokarēvičai, „Apkārt 
pasaulei” – Velgai Kazakai, „Meža 
pavēlniekiem” – Pušpuru ģimenei. 

Liels paldies šo sacensību organi-
zatoriem – biedrībai „ILZENES 
ATTĪSTĪBAI”. Projektu finansiāli 
atbalstīja Alūksnes un Apes novada 
fonds. Paldies par skaistajām dār-
gumu lādēm WoodStudio, personīgi 
Kristapam Kaulakanam.
 Decembrī jau otro gadu Ilzenes 
bērni un jaunieši apvienoja savus 
spēkus radošajās darbnīcās - pipar-
kūku un smilšu cepumu cepšanā, to 
garnēšanā un apsveikuma kartiņu 
gatavošanā, lai kopīgi dotos ieprie-
cināt Ilzenes pagasta pensionārus 
vecumā no 70 gadiem. Bērnu un 
jauniešu iniciatīva, iepriecināt 
pagasta pensionārus, ir radījusi 
prieku un gandarījuma sajūtu ne 
tikai pensionāriem, bet arī pašiem 
bērniem un jauniešiem. Paldies 
Alūksnes bērnu un jauniešu centram 
par atbalstu.
 Ir patiess prieks iesaistīties pagasta 
sabiedriskajā dzīvē un tikt novēr-
tētiem. Arī šogad biedrībai, gan 
arī jauniešiem ir padomā vairākas 
projektu un pasākumu idejas, kas, 
cerams, tiks realizētas. Uz tikšanos 
Ilzenē! 

Biedrība “Ilzenes attīstībai” aizvadītajā gadā organizējusi vairākas 
aktivitātes Ilzenes pagastā, lai vienotu vietējo kopienu, tostarp arī ne-
tradicionālās komandu orientēšanās sacensības „Dārgumu lāde Ilzenē”

Foto no biedrības arhīva

Alūksnē, pie viesnīcas “Jo-
lanta” (Merķeļa ielā) pirms kāda 
laika pieklīdusi kaķenīte ar rozā 
kakla siksniņu. Šobrīd kaķenīte 
nogādāta “Astēs un Ūsās”.

Kārļa ielā pieklīdis jauns, ļoti 
komunikabls un socializēts 
runcītis pelēkā krāsā.

Sešus mēnešus jauns, atraktīvs 
kucēns meklē atbildīgus saim-
niekus.

Alūksnē, Jāņkalna ielā (netālu 
no bānīša stacijas) pieklīdusi 
jauka, sterilizēta kaķenīte.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Saistošie noteikumi Nr.27/2017 Par Alūksnes novada 
domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 
Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem
 Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2012. gada 
22. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikša-
nu īpašumam, novērtējot atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statu-
sam Alūksnes novadā” no 
2018.gada 1. janvāra.

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu projektu

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Ņemot vērā to, ka Ministru kabinets 
20.06.2017. ar noteikumiem Nr. 
356 “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumos 

Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” ir izdarījis 
grozījumus, mainot un papildinot 
kritērijus īpašumiem gadījumos, 
kad tiek novērtēta atbilstība trūcī-
gas ģimenes (personas) statusam, 
kā arī to, ka 28.11.2017. Labklājības 
ministrija pašvaldībām ir nosūtījusi 
vēstuli Nr.41-1-02/1932 „Par so-
ciālās palīdzības un pārējā atbalsta 
iedzīvotājiem uzskaites sistēmas 
pilnveidošanu un ienākumu uzskaiti 
iztikas līdzekļu deklarācijā”, norma-
tīvie regulējumi kritēriju noteikšanai 
īpašumam, novērtējot atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novada domes saistošajos 

noteikumos vairs nav nepieciešami, 
jo šīs normas dublējas vai ir pretru-
nā ar augstāk stāvošām normatīvo 
aktu normām. Līdz ar to šiem sais-
tošajiem noteikumiem nav ietekmes 
novērtējuma procesā un tie atzīstami 
par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts
Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2012. gada 
22. novembra saistošos noteikumus 
Nr.31/2012 “Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā” no 2018. gada 1. 
janvāra. 

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu 
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav notikušas.

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  41.panta pirmās daļas 1.punktu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes     

28.12.2017.  lēmumu Nr.469
(protokols Nr.19, 14.punkts)

Spēkā no  01.01.2018.

“Mežiniekos” 
10. februārī 
slēpojums “Alūksne”

 Alūksnes novada ziemas 
sporta centrā “Mežinieki” 
10. februārī notiks Tautas 
slēpojums “Alūksne”, kas ir 
slēpošanas seriāla “Latvijas 
ziema” 2. posms. Nedēļas 
nogale “Mežiniekos” solās būt 
sportiska, jo 9. un 11. februārī 
Alūksnē notiks arī Latvijas 
čempionāts biatlonā junioriem 
un jauniešiem.

 Tautas slēpojums “Alūksne” būs 
otrais no Moller’s slēpošanas 
seriāla “Latvijas Ziema 2018” 
posmiem. Slēpojumā ir iespēja 
piedalīties gan pašiem mazāka-
jiem, gan arī slēpotājiem visās 
citās vecumu kategorijās un 
meistarības pakāpēs. Distanču 
garumi būs 3 km, 6 km, 12 km 
un 18 km, savukārt mazajiem 
slēpotājiem notiks pašiem savas 
sacensības. Turklāt jāpiebilst, ka 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
ir arī īpaši draudzīgas dalības 
maksas.

 Sīkāka informācija par pieteik-
šanos slēpojumam “Alūksne” 
www.sportlat.lv.h
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta pasākumi
9.-11. februārī 12.00 Ziemas spor-
ta centrā „Mežinieki” Latvijas 
čempionāts biatlonā un slēpojums 
„Alūksne 2018”.
17. februārī 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada atklātais 
čempionāts basketbolā, čempionāta 
atklāšana.
24.-25. februārī 10.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Alūksnes novada atklā-
tais čempionāts basketbolā.
24. februārī Latvijas čempionāts 
skijoringā (ja būs piemēroti laika 
apstākļi).

Alūksnē
Līdz 28. februārim Alūksnes 
Mākslas skolas izstāžu zālē Kanā-
das vēstniecības fotogrāfiju izstāde 
“Arktikas noslēpumi”.
8. februārī 19.00 Alūksnes Kultū-

ras centrā Guntara Rača un grupas 
“Saldās sejas” grāmatas “365” 
svētku koncerts. Ieeja: 12,00; 15,00 
un 18,00 EUR.
10. februārī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Kamerzālē Alūksnes 
Kultūras centra Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
iestudējums “Augstākais bauslis”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
11. februārī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Kamerzālē Alūksnes 
Kultūras centra Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
iestudējums “Augstākais bauslis”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
14. februārī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā Ineta Rudzīte un Jānis 
Lūsēns koncertprogrammā “Manā 
varā”. Ieeja: 10,00; 12,00 un 15,00 
EUR.
15. februārī 18.30 Alūksnes Kul-
tūras centrā filma “Pirmdzimtais”. 
Ieeja: 2,50 EUR.

17. februārī 17.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā Dzintars Čīča jubilejas 
koncertā “Bučas visiem”. Ieeja: 
7,00; 9,00 un 12,00 EUR.
22. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Latvijas simtga-
des projekts, atzīmējot Latvijas un 
kaimiņvalstu simtgades Somijai, 
Lietuvai, Igaunijai “Lai skan mana 
tēvu zeme”. Piedalās: “Mirage 
Jazz Orchestra”, vadītājs Lauris 
Amantovs un soliste Ieva Sutugova.  
Ieeja: 5,00 un 7,00 EUR.
25. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes un Apes 
novada fonds piedāvā Latvijas 
operetes fonda programmu “Lai 
sasaucamies, lai dziedam!”. Ielūgu-
mus var saņemt Alūksnes un Apes 
novada fondā.
27. februārī 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes un Apes 
novadu skolēnu konkurss “Balsis”. 
Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
No 8.02. – 3.03. projekta “Stāstu 
sega Latvijai” izstāde. 
Stāstu sega ir ilgtermiņa projekts, 
kurā tiek veidota lielizmēra tekstil-
mozaīkas sega no daudziem gabali-
ņiem, kurus darinājuši latvieši, kuri 
dzīvo ārpus Latvijas robežām.
Līdz 17.02. Gleznotāja Jāņa Selgas 
gleznu izstāde “Teiksmu kalnā”.
J. Medmana privātā mēbeļu ko-
lekcija izstādē “19. gs. muižkungu 
guļamistaba”.
Muižkungu guļamistaba veidota no 
19.–20. gs. eklektikas un bīdermei-
jera stila interjera mēbelēm.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģis-
kā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Arheoloģijas ekspozīcija “Asaru 
senkapi”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.

„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Pasākumi, izstādes:
07.02. plkst. 15.00 Minamā treš-
diena “Domā un prāto!” (bērnu 
literatūras nodaļā);
08.-28.02. Laimoņa Aumeistera 
foto izstāde “Dienvidāfrika”, plkst. 
11.00 tikšanās ar izstādes autoru, al-
pīnistu Laimoni Aumeisteru (bērnu 
literatūras nodaļā);
15.02. plkst. 17.00  Ciklā “Savējie 
iedvesmo” saruna ar radiotehniķi, 
radioamatieri Gunāru Ausekli - “Iz-
sauc YL2GD…”;
16.02.–28.02. Bērnu zīmējumu iz-
stāde “Suņa gads” (bērnu literatūras 
nodaļā);

Turpinājums 12. lappusē

Saistošie noteikumi Nr.25/2017 Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības 
atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2014. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2014 “Par paš-
valdības atbalstu sporta sasniegumu 
veicināšanai” šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.punktu ar otro teiku-
mu šādā redakcijā:
“Šajos noteikumos paredzētā atbal-
sta apmērs tiek noteikts pirms no-
dokļu nomaksas.”

2. Izteikt 7.punkta ievaddaļu un 
7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7. Tiesības saņemt atbalstu ir perso-
nai, kuras vecums atbalsta pieprasī-
šanas gadā sasniegs vismaz 15 gadus 
un kura: 
7.1. piedalīsies Latvijas čempionā-
tā vai Latvijas kausa izcīņā, vai sa-
censībās, kas ir attiecīgās Latvijas 
sporta veidu federācijas zonālais 
čempionāts (līga) vai kausa izcīņa”.

3. Papildināt ar 25.1punktu šādā re-
dakcijā:
“25.1 Finansējuma izlietojuma iz-
maiņas ir pieļaujamas ne vairāk kā 
10% no apstiprinātās Projektu izde-
vumu tāmes, nepalielinot piešķirtā 
līdzfinansējuma apjomu un nemai-
not projekta sasniedzamo mērķi.”

Saistošo noteikumu projekta 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Saistošo noteikumu projekts nepie-
ciešams, lai precizētu pretendentu 
kategorijas atbalsta saņemšanai, kā 
arī atskaišu par piešķirtā atbalsta 
sporta sasniegumu veicināšanai iz-
lietojumu iesniegšanas kārtību. 

2. Īss projekta satura iz-
klāsts 
Ar saistošajiem noteikumiem:

2.1. precizēts, ka atbalsts tiks pie-
šķirts personai, kuras vecums at-
balsta pieprasīšanas gadā sasniegs 
vismaz 15 gadus un kura piedalīsies 
Latvijas čempionātā vai Latvijas 
kausa izcīņā, vai sacensībās, kas ir 
attiecīgās Latvijas sporta veidu fe-
derācijas zonālais čempionāts (līga) 
vai kausa izcīņa, turpmāk nepare-
dzot atbalstu šai personu kategorijai, 
ja persona piedalīsies reģionālajos 
turnīros un sacensībās;
2.2. precizēts, ka paredzētais atbal-
sta apmērs noteikts pirms nodokļu 
nomaksas; 
2.3. noteikts, ka atbalsta izlietojuma 
izmaiņas ir pieļaujamas ne vairāk 
kā 10% no apstiprinātās izdevumu 
tāmes, nepalielinot piešķirtā atbalsta 
apjomu un pretendenta pieteikumā 
norādīto sasniedzamo mērķi.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi budžetu neie-
tekmēs, jo to izpilde tiks nodrošināta 
līdzšinējā apmērā.

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

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Visas personas, kuras skar apstipri-
nāto saistošo noteikumu piemēro-
šana, var vērsties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes     

28.12.2017.  lēmumu Nr.466
(protokols Nr.19, 11.punkts)

Spēkā no  07.02.2018.

Saistošie noteikumi Nr.26/2017 Grozījums Alūksnes 
novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos 
noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem”

 Izdarīt grozījumu Alūksnes nova-
da domes 2012. gada 22. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 32/2012 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu sabied-
riski nozīmīgiem projektiem”, papil-
dinot tos ar 4.4.punktu šādā redak-
cijā:

“4.4. Finansējuma izlietojuma iz-
maiņas ir pieļaujamas ne vairāk kā 
10% no apstiprinātās Projektu izde-
vumu tāmes, nepalielinot piešķirtā 
līdzfinansējuma apjomu un nemai-
not projekta sasniedzamo mērķi.”

Saistošo noteikumu projekta 
 paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Saistošo noteikumu projekts nepie-
ciešams, lai precizētu pretendentu 
projektu atskaišu par projekta līdzfi-
nansējuma izlietojumu iesniegšanas 
kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredzēs, ka 
projekta finansējuma izlietojuma iz-
maiņas ir pieļaujamas ne vairāk kā 

10% no apstiprinātās Projektu izde-
vumu tāmes, nepalielinot piešķirtā 
līdzfinansējuma apjomu un nemai-
not projekta sasniedzamo mērķi.

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

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

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Visas personas, kuras skar apstipri-
nāto saistošo noteikumu piemēro-
šana, var vērsties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
2.panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes     

28.12.2017.  lēmumu Nr.467
(protokols Nr.19, 12.punkts)

Spēkā no  07.02.2018.

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut.draudzē 

Līdz 18. martam dievkalpojumi 
svētdienās 11.00 Mācītājmuižā, 
Pils ielā 15

Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes; 18.00 
Vespere
Otrdienās 18.30 Liturģiskā an-
sambļa mēģinājums
Trešdienās 16.00 “Īsta brīvība”, 
18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00-18.00 Mācītāja 
pieņemšanas laiks, 18.00 Iesvētes 
apmācības kurss, 19.00 Mazā 
grupa
Svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola
4.02. Pēc dievkalpojuma sadrau-
dzība „Kas ir manā burciņā?”
14.02. 19.00 Pelnu dienas diev-
kalpojums
18.02. pēc dievkalpojuma Dāmu 
sanāksme
22.02. 18.00 Glika skola

Svētās Trijādības Dievnamā 
Alūksnē

3., 10., 17., 24.02. 16.00 Panihīdа 
(aizlūgums par mirušajiem), 
17.00 Lielais vakara dievkalpo-
jums, grēksūdze
4., 11., 18., 25.02. 08.00 Grēk-
sūdze, 08.30 dievkalpojums, 
aizlūgums par veselību
7.02. 09.00 Dievkalpojums 
09.02. 17.00 Vispasaules mirušo 
piemiņas (gaļas neēšanas) sestdie-
na, Lielais vakara dievkalpojums, 
aizlūgums par mirušajiem
14.02. Kunga Dieva un mūsu 
Pestītāja Jēzus Kristus Pre-
timņemšana, 17.00 Lielais vakara 
dievkalpojums, grēksūdze
15.02. Kunga Dieva un mūsu 
Pestītāja Jēzus Kristus Pre-
timņemšana, 08.00 Grēksūdze, 
08.30 dievkalpojums, sveču 
iesvētīšama. Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību
19., 20., 21., 22.02. Dievkal-
pojums ar sirdsskaidrā Krētas 
Andreja Lielo Grēknožēlas 
kanona lasīšanu
27.02. 09.00 rīta dievkalpojums.

Tālrunis informācijai 68601888.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 06.02.2018.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
21.02. plkst.17.00 Tikšanās Biblio-
tēkas draugu klubiņā “Grāmatas, 
pie kurām atgriežamies” Saruna ar 
žurnālisti Daci Plaudi (lasītavā);
20.02. plkst. 15.00 Erudītu klubiņa 
sākumskolas vecuma bērniem 
atklāšana;
26.02. Jauno grāmatu diena, plkst. 
12.00 jauno grāmatu apskats (abo-
nementā);
Literatūras izstādes: “Mīlestības 
aplaimota un sista” Ārijai Elksnei – 
90 (01.-28.02. abonementā); “Mīļā-
kās bērnības grāmatas” (01.–28.02. 
abonementā); “Centrālā prese 2017 
– ar Alūksnes un Apes novadiem 
saistīti raksti par cilvēkiem, vietām, 
notikumiem” (01.- 28.02. lasīta-
vā); “Sporta pasaulē. Olimpiskie 
mirkļi” (05.-28.02. bērnu literatūras 
nodaļā), “Mans uzticamais draugs 
suns” (14.–28.02. bērnu literatūras 
nodaļā).

Alsviķu pagastā
7., 14., 21., 28. februārī 9.00 Alsvi-
ķu bibliotēkā senioru grupas “Par 
prieku sev un citiem” tikšanās.
10. februārī 19.00 Alsviķu kultū-
ras namā deju kolektīvu koncerts 
– sadancis “Manā mīlestībā Tu…”, 
veltīts kultūras nama senioru deju 
kolektīva “Vēlreiz” 10 darbības 
gadu jubilejai. Viesi: senioru deju 
kolektīvi “Vēlreiz” (Tukums), 
“Oga” (Jaunanna), “Korneti” 
(Veclaicene), deju kopa “Jandāls” 
(Alsviķi). Ieeja: 1,50 EUR. Plkst. 
22.00 balle ar grupu “Rolise”. Ieeja: 
2,50 EUR.
13. februārī 10.00 Alsviķu kultū-
ras namā senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku ikmēneša tikšanās – jau-
nākās informācijas iegūšana.
13. februārī 10.00 Alsviķu bib-
liotēkā PII “Saulīte” audzēkņiem 
bērnu žūrijas noslēguma pasākums.
17. februārī 15.00 Alsviķu kultū-
ras namā sirsnīgā animācija filma 
visai ģimenei “Džungļu patruļa”. 
Ieeja: 2 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Grūti – tas nozīmē – 
dzīvot” - dzejniecēm Ārijai Elksnei 
- 90, Martai Bārbalei - 85, “Zinātnei 
jākalpo tikai labajam! Nedrīkst pie-
ļaut, ka tā apsteigtu tikumības līme-
ni” - rakstniekiem Ēvaldam Vilkam 
- 95, Žilam Vernam - 190; tematiskā 
izstāde: “Viss par svecēm”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniecei Ārijai Elksnei - 
90, rakstniekam Ēvaldam Vilkam – 
95; tematiskā izstāde: „Noslēpums 
katrā grāmatā”; bibliotekārā stunda 
ikvienam “Par drošību internetā”.

Annas pagastā
16. februārī 11.00 Annas bib-
liotēkā lasītāju tikšanās „Ko saka 
sirds”. Novadnieka Kārļa Krēsliņa 
grāmatas „No lauku puikas līdz 
ģenerālim” prezentācija.
Annas bibliotēkā izstādes: „Ko 
saka sirds” - novadniekiem jubile-
jas: gleznotājai Mariannai Ziedi-
ņai – 110, mūziķim, dziedātājam, 
sabiedriskajam darbiniekam Jūlijam 
Ziediņam - 130.

Ilzenes pagastā
8. februārī 11.00 Ilzenes bibliotē-
kā sarunas ar pirtnieci Santu Meleci 
par aktīvu dzīvesveidu ar līdzdar-
bošanos.
17. februārī 10.00 SKIIM centrā 
“Dailes” novusa turnīrs. Sīkāka 
informācija pa tālruni – 26394436.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des “Līkst ceriņš, nosarmojis balts” 
(Ā. Elksnei - 90), “Latviešu valod-
niecības dižgars” (J. Endzelīnam - 
145), “Humānisms Ē. Vilka darbos” 
(Ē. Vilkam - 115), “Fotogrāfi par 

Latvijas dabu ziemā”.

Jaunannas pagastā
11. februārī 11.00 Jaunannas 
Tautas namā Bērnu rīts - pasaka ar 
Dūdu un multenīte.
14. februārī 10.00 Jaunannas 
Tautas namā senioru tikšanās – 
spēlēsim spēli par Alūksnes novadu.
17. februārī 19.30 Jaunannas 
Tautas namā deju kolektīvu sadan-
cis „Sanāciet skatīties tuvi un tāli ” 
(sadancos „Rība” no Rīgas, “Labā-
kie gadi” no Madonas, Praulienas 
pagasta jauniešu deju kolektīvs, 
„Oga”, „Beja”, „Maliena”, „Jaunan-
na”). Ieeja: 1,50 EUR.
17. februārī 22.00 Jaunannas 
Tautas namā balle (spēlē Jezups un 
Māris no Viļakas). Ieeja: 2,50 EUR.
22. februārī 18.00 Jaunannas Tautas 
nama mazajā zālē “Rokdarbu dar-
bnīca savam priekam”.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Es visu mūžu mīlējusi 
esmu” Ā. Elksnei – 90, „… mīles-
tība ir ļoti ietilpīga – jo vairāk tajā 
dalāmies, jo vairāk tās atliek” /P. 
Koelju /- izstādē grāmatas, kuru 
nosaukumā vārds „mīlestība”.

Jaunalūksnes pagastā
No 5. februāra līdz 2. martam 
Bejas novadpētniecības centrā 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ceļojošā izstāde “Latvijas kultūras 
kanons portālā “Zudusī Latvija”. 
Apmeklējuma maksa: 1,00 EUR.
9. februārī 15.00 Kolberģa tautas 
namā cikla “Cilvēki. Likteņi. Un 
laikmets” pasākums, dokumentālā 
filma – “DZIMTAS SPĒKS”. Ieeja: 
bez maksas.
10. februārī 12.00 Bejas novad-
pētniecības centra Seno amatu 
darbnīcā cikla “Labs amatnieks 
latviešos arvien ticis godāts un 
cienīts” 2. nodarbība  - šķelto klū-
dziņu pinumi kopā ar Daci Brūniņu. 
Dalības maksa: 1,00 EUR.
17. februārī 22.00 Kolberģa 
tautas namā Mīlētāju nakts balle 
kopā ar grupu “Vakarjunda”. Iespēja 
rezervēt galdiņus, paredzētas dažā-
das izklaidējošas aktivitātes. Ieeja: 
2,50 EUR.
23. februārī 10.00 Kolberģa 
tautas namā Bērnu modes skate 
“Mans svētku tērps”. Piedalās visas 
Alūksnes novada pirmsskolas izglī-
tības iestādes. Ieeja: bez maksas. 
23. februārī 13.30 Somu karavīru 
Brāļu kapos Bejā vēstures stunda, 
pieminot Latvijas Brīvības cīņas 
Alūksnes pusē.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes “Latviešu valodas kopējs 
Jānis Endzelīns” (01.02.), “Labais 
tonis svētkos un ikdienā” (13.02.); 
IT nodarbības sešgadniekiem 
“Mans draugs dators”; lasīšanas 
akcijas pasākumi “Lasīt ir stilīgi”; 
cikla “Reiz es būšu dzejnieks” 
pasākums “Es četros gadalaikos” 
(27.02).
Bejas novadpētniecības centrā pa-
stāvīgās ekspozīcijas: Jaunalūksnes 
pagasta vēsture līdz 1945. gadam, 
Jaunalūksnes pagasts pēckara 
periodā (1945.-1988.), Bejas skolas 
vēsture 19.-21.gs.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dvēsele lūkojas svecē”/
Februāris – Sveču mēnesis, “Tautas 
un mīlestības dzejniece”/dzejnie-
cei Ārijai Elksnei – 90, “Meteņi 
– pavasara gaidīšanas svētki”, 
“Gada romantiskākā diena – Svētā 
Valentīna diena”, “Balansētājs starp 
gleznām un prozu”/gleznotājam, 
rakstniekam Uldim Zemzarim – 90; 
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums “Kur tumšs – tur svece 
gaismu lej” (21.02.).

Jaunlaicenes pagastā
15. februārī 10.00 SIA “Ozoli 
AZ” uzņēmumā pasākuma cikls 
“Latvijai 100”, “Sarunas 10 x10”. 
Tēma “Saimnieks”. Uzņēmuma 
apskate un saruna ar Andi Zariņu. 
Interesentu pieteikšanās līdz 19.02. 
pa tālruni 29123994. Uzņēmuma 
apmeklēšanai tiks piedāvāts kopējs 
transports.
17. februārī 20.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Danču vakars tautie-
šiem”. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna drau-
dzē”; izstāde “Baltā smilšu kalniņā” 
(apskatāma līdz 31.03.); nodarbī-
bas: Sveču mēneša nodarbība “Nu 
ir gaiša istabiņa” - saruna par telpu 
apgaismošanu, skala dedzināšanas 
demonstrācija (dalībnieki līdzņem-
šanai pagatavo sveci ar mērkšanas 
metodi),  lekcija par malēniešiem 
un malēniešu vārdu spēle, nodarbī-
ba “Pastaliņu darināšana” – saruna 
par apavu valkāšanas tradīcijām 
(dalībnieki līdzņemšanai no māks-
līgās ādas izgatavo vienu pastaliņu 
– suvenīru).

Kalncempju pagastā
8. februārī 10.00 Kalncempju 
pagasta Sabiedriskais centrs sadar-
bībā ar bibliotēku rīko tikšanos ar 
dzejnieci Irisu Puidzi.
24. februārī 19.00 Viktora Ķirpa 
Ates muzejā atpūtas vakars 
Kalncempju pagasta iedzīvotājiem. 
Dalību pasākumā lūdzu pieteikt līdz 
22. februārim pie sabiedriskā centra 
vadītājas personīgi vai pa tālruni 
26365885 (Zeltīte).
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: dzejniecei Ārijai Elksnei 
– 90.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Alūksnes 
Mākslas skolas jauno mākslinieku 
darbu izstāde (līdz 10.03.), izglī-
tojošā programma “Dedziet gaišu 
uguntiņu” (līdz 09.02.); ekskursijas, 
izglītojošās programmas, kāzu 
programma „Darbi lauku sētā” – at-
raktīva programma jaunlaulātajiem 
un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos 
un kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta bibliotēkā radoša 
darbnīca “Valentīndienas dāvaniņa” 
(08.02.), rīta stunda 1.-4. klases 
bērniem “Vai tu zini, vai tu pazīsti? 
(14.02.), literatūras izstādes “Sve-
cēm piestāv dzeja, ziedi un roman-
tika!”/ Sveču dienai (01.-16.02.), 
“Meteņi - seni latviešu pavasara 
sagaidīšanas svētki”. (01.-16.02.), 
“Šokolāde, kūkas, rieksti, Sirsniņ-
dienas svētku viesi!” (01.-16.02.).

Malienas pagastā
14. februārī 16.00 Malienas tautas 
namā vizāžistes Ingunas Luikas 
“Make – up” meistarklase. Infor-
mācija un iepriekšēja pieteikšanās 
Malienas tautas namā vai pa tālruni 
25458550.
19. februārī 10.00 Malienas tautas 
namā pilnmetrāžas animācijas filma 
mazajiem skatītājiem un ģimenēm 
“Džungļu patruļa”. Ieeja: 0,50 EUR.
25. februārī 14.00 Malienas 
tautas namā Gaujienas tautas nama 
kamerkora “Gaujiena” koncerts “Ej 
ar mīlestību pasaulē”. Ieeja: 1,50 
EUR.

Mālupes pagastā
17. februārī 22.00 Mālupes Saieta 
namā balle visa vecuma ļaudīm 
kopā ar Lauri Neilandu.
21. februārī 15.30 Mālupes Saieta 
namā radošā nodarbība adīšanā.

Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Grūti – tas nozīmē – dzī-
vot” - dzejniecei Ārijai Elksnei - 90, 
„Cilvēki bieži vien cenšas dzīvē 
sasniegt nesasniedzamo” – franču 
rakstniekam Žilam Vernam – 190, 
„Februārī sveču mēnesī sveces sve-
čojas” – literatūras un sveču izstāde.

Mārkalnes pagastā
7. februārī 13.00 Mārkalnes 
Sabiedrības centrā mācīsimies 
gatavot krēmus no dabīgām vielām, 
saruna par ārstniecības augiem.
10. februārī 19.00 Mārkalnes 
tautas namā „Savu teātra dziesmu 
koncerts” dueta „1. jūlijs” izpildīju-
mā. Pēc koncerta balle.
20. februārī 13.00 Mārkalnes tau-
tas namā senioru pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes “Jaunā gada vēr-
tības”, „Dzejniecei Ārijai Elksnei 
- 90”, jauniešiem „Lielākais dzīves 
skaistums slēpjas cilvēku attiecī-
bās”, „Valodniekam Jānim Endze-
līnam - 145”; zīmējumu konkurss 
bērniem „Suņa laiks” (03.-10.02.), 
bērnu zīmējumu izstāde Mārkalnes 
Sabiedrības centrā (13.-28.02.).

Pededzes pagastā
10. februārī 12.00 Pededzes tautas 
namā sadancis.
17. februārī Masļeņica Pededzē. 
Ieeja: 1,50 EUR.
Programmā:
No 14.00 Tirgošanās
No 15.00 Teatralizēts uzvedums 
“Kā Nastjeņka pavasari meklēja 
un Masļeņicu satika” ar dejām, 
dziesmām, pankūkām, spēlēm, 
izpriecām, konkursi, atrakcijas, 
vizināšanās zirgu pajūgos. Piedalās 
Pededzes tautas nama pašdarbības 
kolektīvi, ciemiņi no Latvijas, Igau-
nijas, Krievijas.
18.00 Salmu lelles dedzināšana 
19.00 Balle. Galdiņu rezervēša-
na, iepriekš piesakoties pa tālruni 
29176039 (līdzi var ņemt groziņu). 
Ieeja: 1,50 EUR.
Pededzes bibliotēkā atpūtas 
pēcpusdiena vecākās paaudzes bib-
liotēkas lietotājiem “Vairo prieku un 
laimi ap sevi” (01.02. 11.00), Sveču 
dienai veltīta kompozīcija “Kad 
sasnigs visdziļākie sniegi un ārā būs 
tumšs un kluss, es iedegšu gaišu 
sveci…” (02.02. 8.00), pagasta 
tradicionālajiem svētkiem – 
Meteņdienai veltīta rokdarbu 
kompozīcija “Tikai mieru un 
svētību šovakar lūdzas sirds” 
(16.02. 12.00); Jauno grāmatu 
izstāde “Labi vien, ja jūtam klusu 
mieru, dziļu mīlestību savās 
dvēselēs” (februāra trešā trešdiena), 
par drošību internetā “Drošās 
spēles internetā” skolēniem (datums 
tiks precizēts); praktiskās nodarbī-
bas (pankūku cepšana) jaunākās 
un vecākās paaudzes bibliotēkas 
lietotājiem, sagaidot pagasta 
tradicionālos svētkus - Meteņdienu 
“Viss, ko cilvēkam vajag, ir 
mīlestība. Bet mazliet gardumu šad 
un tad nenāks par ļaunu”  
(12. un 15.02. 10.00).

Veclaicenes pagastā
Februāris – Igaunijas jubilejas 
mēnesis
1.-28. februārī 10.00-14.00 
Veclaicenes vēstures krātuvē 
izstāde ar līdzdarbošanos “Robeža, 
kas vieno”.
1.-28. februārī Veclaicenes 
bibliotēkā igauņu grāmatu izstāde.
1.-28. februārī Veclaicenes 
pagasta pārvaldē foto izstāde  
„Dzīve pierobežā”.
10. februārī 11.00 Veclaicenes 
bibliotēkā rokdarbu darbnīca 

„Igaunijas krāsas”.
13.-28. februārī Veclaicenes tautas 
namā Mālupes rokdarbu pulciņa  
„Annele”  darbu izstāde. 
16. februārī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā tikšanās ar igauņu 
vēsturnieku Valduru Raudvassaru 
„Atbrīvošanās cīņas Veclaicenes 
pierobežā”.
21. februārī 12.30 Veclaicenes 
pagastā „Kūriņkalnā” „Kāpsim, 
dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 
100 kalnus” - „Kūriņkalns” un tā  
apkārtnes 9 kalni.
21. februārī  13.00 Veclaicenes 
tautas namā svinīgs pasākums 
„Igaunijai 100”. Piedalīsies Latvijas  
- Igaunijas biedrības „Stīga - Keel” 
un „Korneti - Lūcinieki”,  Vastselī-
nas pūtēju orķestris,  Hānjas tautas 
nama amatiermākslinieki.

Zeltiņu pagastā
14. februārī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā koncertprogramma “Pava-
saris vai mīlestība” populārā mīlas 
dueta Santas Kasparsones un Ērika 
Gruzniņa sniegumā. Ieeja: 4,00 
EUR, biļetes iepriekšpārdošanā no 
22. janvāra, informācija pa tālruni 
29492284.
18. februārī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā erudīcijas spēle “Zelta prāti” 
2. kārta. Pieteikšanās līdz 14. febru-
ārim pa tālruni 26281188 (Sigitai), 
29492284 (Gunitai).
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kamēr vien saulgriezes 
ziedēs” (Ā. Elksnei - 90),  “XXIII 
Ziemas Olimpiskā spēles Phjočha-
nā”, “Latviskā dzīvesziņa - Sveču, 
Pelnu diena, Meteņi”; “Peoniju 
brīnumdārzā” radīto rotaļlietu izstā-
de, (24.01.-10.02.), akcija “Aklais 
randiņš ar grāmatu” (24.01.-10.02.), 
Grāmatmīļu saiets: Jauno grāmatu 
apskats, “Aklā randiņa” iespaidi 
(15.02.  plkst.14.30), aktivitātes jau-
nāko klašu skolēniem “Atklāj sev 
ko jaunu” (Droša interneta mēnesī) 
(23.02.  plkst.16.30).
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvī-
gās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (vel-
tīta Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Vēdera vai prieka pēc...”, “Desmit 
apļu gaismā”; foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2017”, ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
9. februārī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums “Pie tējas 
tases”.
14. februārī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
16. februārī 19.00 Māriņkal-
na tautas namā Veclaicenes un 
Ziemera pagastu vokālo ansambļu 
koncerts “Ar baltu mīlestību 
azotē”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
„Mana dramatiski kāpjošā un tēlai-
nībā piesātinātā dzeja” (dzejniecei 
Ā. Elksnei – 90), “Kad ārā sniegs 
un putenis dzied, lai apkārt sveču 
liesmu plaukums zied“ (2. februāris 
– Sveču diena), franču rakstnie-
kam Ž. Vernam – 190), Igaunijas 
Republikai – 100; pasākumi: “Kas 
ir Sveču diena?” – pasākums kopā 
ar 29. Ziemera mazpulka biedriem, 
“Mūsu 100 kalni, tos izzini un iepa-
zīsti” - Kūriņkalns un tā apkārtnes 
kalni (kopā ar Veclaicenes kultūras 
darbiniekiem).

Sagatavoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


