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Notiks 
pārceltais seminārs 
“Grāmatvedības 
māksla un knifi  
uzņēmējdarbības 
uzsākšanā”

 Baidās tikai no tā, ko nezina, 
izzināsim to kopā! Semināru 
vadīs pieredzējusī lektore 
Sandras Zeltiņa. Seminārs 
pārcelts uz 16. martu plkst. 
10.00. Tas notiks Uzņēmējdar-
bības atbalsta centrā, Alūksnes 
Kultūras centrā, Brūža ielā 7, 
Alūksnē.
 Vairāk informācijas pa tālruni 
25425222 vai rakstot uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Pagarināts Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu 
“Pagodinājums” pretendentu pieteikšanas termiņš
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Līdz 5. martam ir 
pagarināts termiņš, kurā 
ikviens aicināts ieteikt 
pretendentus Alūksnes 
novada pašvaldības 
apbalvojumiem “Pagodinājums 
sportā”, “Pagodinājums 
kultūrā”, “Pagodinājums 
izglītībā” un “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā”.

 Maijā, svinot Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, svinīgā 
pasākumā Alūksnes novada 
pašvaldība pasniegs pašvaldības 
apbalvojumus izglītības, kultūras, 
sporta un uzņēmējdarbības jomās. 
Lai apbalvojumu pretendentu loks 
būtu plašāks, Alūksnes novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus būt 
aktīviem un pieteikt apbalvošanai 
cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, 

uzņēmumus, notikumus 
minētajās jomās.
  Apbalvojumu “Pagodinājums” 
katrā jomā pasniegs vairākās no-
minācijās, vērtējot divu iepriekšējo 
- 2016. un 2017. gada sasniegumus. 
Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotā-
jus, vērtējot četras minētās jomas, 
raudzīties pēc apbalvojumu preten-
dentiem kādā no zemāk nosaukta-
jām nominācijām, taču pieteikumus 
var iesniegt ne tikai tajās.
  “Pagodinājumu sportā” plānots 
pasniegt šādās nominācijās:
“Gada sportists/sportiste”,
“Gada jaunais sportists/sportiste”,
“Gada sporta notikums”,
“Mūža ieguldījums sportā”.
  “Pagodinājumam kultūrā” pre-
tendentus pašvaldība aicina izvirzīt 
šādās nominācijās:
“Gada lepnums kultūrā”,
“Gada cilvēks kultūrā”,
“Gada notikums kultūrā”,
“Mūža ieguldījums kultūrā”.
  “Pagodinājumu izglītībā” plā-
nots pasniegt nominācijās:

“Skolotāja personība – iedvesmotā-
ja pārmaiņām”,
“Par ieguldījumu un sasniegumiem 
darbā ar talantīgiem izglītojamiem”,
“Par ieguldījumu izglītojamo pilso-
niskajā audzināšanā un kultūrvēstu-
risko tradīciju saglabāšanā”,
“Par jaunā skolotāja radošu, mūs-
dienīgu, efektīvu un profesionālu 
darbu”.
  “Pagodinājumam uzņēmējdar-
bībā” savukārt pašvaldība aicina 
pieteikt pretendentus – labākos, 
veiksmīgākos uzņēmumus dažādās 
komercdarbības nozarēs – lauk-
saimniecībā, ražošanā, tirdzniecībā, 
amatniecībā, tūrismā, pakalpojumu 
sfērā u.c., kuru veikums, izaugsme, 
inovācijas un citi uzņēmējdarbības 
rādītāji, jūsuprāt, būtu novērtējami 
ar pašvaldības apbalvojumu.
  Piesakot pretendentus kādam no 
apbalvojumiem, aicinām precīzi 
norādīt pieteikto personu (vārds, 
uzvārds), notikumu (nosaukums, 
norises vieta un laiks), kolektīvu, 
uzņēmumu vai organizāciju (nosau-

kums) u.c., kā arī aprakstīt konkrē-
tos sasniegumus iepriekšējo divu 
gadu periodā (izņemot nominācijas 
par mūža ieguldījumu, kad apraks-
tāms personas veikums ilgākā laika 
periodā). Pieteikums noformējums 
brīvā stilā.
  Pašvaldība aicina pieteikumus 
rakstīt kolektīvi, lai uz ieteikuma 
vēstules būtu vairāk nekā viena 
ieteicēja paraksts, kas apliecina 
konkrētā apbalvojuma pretendenta 
veikuma un ieguldījuma nozīmīgu-
mu plašākai sabiedrībai.
  Pieteikumus līdz 5. martam lū-
dzam nogādāt personīgi Alūksnes 
novada pašvaldības administratī-
vajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, 306.  
kabinetā vai nosūtīt pašvaldībai pa 
pastu vai e-pastu uz adresi: 
dome@aluksne.lv. Jautājumu 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku, e-pasts: 
evita.aploka@aluksne.lv, 
tālrunis 26646749.

Sēdes 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

7. martā 10.00
Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

14. martā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 15. martā 10.00

Domes sēde   
 22. martā 10.00

Būs Alūksnes svētki Rīgā 5. maijā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad 5. maijā Kalnciema 
kvartālā Rīgā norisināsies 
Alūksnes svētki. Šī pasākuma 
mērķis ir Rīgas un Pierīgas 
iedzīvotājiem parādīt Alūksnes 
novadu, tā uzņēmēju un tūrisma 
bagāto un dažādo piedāvājuma 
klāstu, tā aicinot rīdziniekus 
apmeklēt novadu.

 Kalnciema kvartāls šobrīd 
Rīgā ir ļoti populāra vieta, kurā 
notiek gan mājražotāju un 
amatnieku tirdziņi, gan dažādi 
kvalitatīvi kultūras un izklaides 
pasākumi, uz kuriem pulcējas Rīgas 
un Pierīgas iedzīvotāji. 
Šī ir viena no būtiskām 
mērķauditorijām Alūksnes novada 
tūrisma piedāvājuma reklamēšanai, 
kā arī novada uzņēmējdarbības 
veicināšanai, jo uzņēmējiem tā ir 
iespēja gan uz vietas pārdot savu 
produkciju, gan veidot kādu 
ilgtermiņa sadarbību ar 
galvaspilsētas uzņēmumiem, kas 
apmeklē tirdziņu.
 Pasākums notiks visas dienas 
garumā. No pulksten 10.00 līdz 
16.00 notiks tirdziņš, kurā 
aicināti piedalīties Alūksnes 
novada amatnieki un mājražotāji, kā 
arī tie mājražotāji, kuri šobrīd dzīvo 
un strādā ārpus novada. Līdztekus 
tirdziņam apmeklētājiem organizē-
sim dažādas radošās 
aktivitātes un izklaidējošas 
norises, par ko parūpēsies 
novada amatierkolektīvi ar 
īpašiem priekšnesumiem. Apmeklē-

tāji varēs atklāt to, kādi 
notikumi un pārsteigumi 
aktīvajā tūrisma sezonā sagaidāmi 
novadā.
 Savukārt vakarā priecēs īpaša 
izklaides programma, kurā piedalī-
sies sabiedrībā zināmi mākslinieki 
– mūziķi un aktieri, kurus vieno 
dzimtā pilsēta Alūksne. Vakara daļā, 
laikā no 19.00 līdz 23.00, Kalncie-
ma kvartāla apmeklētājus muzikāli 
priecēs visā Latvijā un arī pasaulē 
zināmi alūksnieši, kuriem tā būs 
iespēja visiem kopīgi satikties un 
svinēt svētkus ārpus savas pilsētas.
 Paldies visiem novadniekiem Rīgā, 
kuri jau šobrīd ir atsaukušies, lai 
palīdzētu parādīt mūsu novadu 

Rīgai iespējami labāk, kvalitatīvāk 
un interesantāk!
 - Alūksne ir īpaša pilsēta, un vēla-
mies ar to dalīties, aicināt atbraukt 
pie mums ciemos un izbaudīt pilsē-
tas mieru, šarmu, atpūtas iespējas. 
Mēs esam līdz galam neatklāta 
kūrortpilsēta, un šajā pasākumā 
vēlamies ar Alūksni iepazīstināt 
tos, kuriem šī apkaime vēl ir sveša, 
kā arī atkal satikties ar tiem, kuri 
Alūksni nav kādu laiku apmeklē-
juši, tādēļ varētu būt pārsteigti par 
izmaiņām, ko piedzīvojusi mūsu 
pilsēta, - uzsver Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.
 Aicinām Alūksnes novada 

uzņēmējus – mājražotājus un 
amatniekus - pieteikties dalībai 
tirdziņā, un, darot to līdz 
19. martam, pusi no dalības 
maksas segs Alūksnes novada 
pašvaldība.

 Plašāku informāciju par 
uzņ ē mē ju dalī bas iespē jā m 
un nosacī jumiem Alū ksnes 
novada svē tku tirdziņ ā  Kalnciema 
kvartā lā  var saņ emt, sazinoties 
ar Alū ksnes novada paš valdī bas 
uzņ ē mē jdarbī bas atbalsta 
speciā listi Mā ru Saldā bolu, 
e-pasts: mara.saldabola@aluksne.
lv, tā lrunis 25425222.

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju 
un amatnieku

24. martā
no plkst. 9.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 19.03. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 

Vēstu”
 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, 
bet savā pastkastītē nesaņem 
pašvaldības laikrakstu „Alūksnes 
Novada Vēstis”, aicinām informēt 
par to pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evitu Aploku, 
zvanot pa tālruņiem 64381502 
vai 26646749. 



2.  Alūksnes Novada Vēstis 28.02.2018.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

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

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
13.03.2018. rīko kustamās 
mantas – cirsmu “Eglainē-3”, 
Pededzes pagastā, Alūksnes 
novadā mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
25667781. Nosacītā cena – 
16023 EUR. Nodrošinājums – 
1602 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
09.03.2018. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 - 11.00 
un no 14.00 -16.00, līdz 
09.03.2018. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
20.03.2018. rīko kustamās 
mantas – kravas atkritumu vedēja 
DAF CF75, valsts reģistrācijas 
numurs HE3826 otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 5057 EUR. 
Nodrošinājums – 506 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 16.03.2018. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306. telpā 
no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 -16.00, līdz 16.03.2018. 
plkst. 16.00.

Pašvaldība 
pārdod bezšķiras 
zāģbaļķus
Alūksnes novada pašvaldība 
pārdod par brīvu cenu bezšķiras 
zāģbaļķus:
1.    Ozola bezšķiras zāģbaļķus 
10,651 m3 (1 m3 vidējā vērtība 
70,00 EUR bez PVN);
2.    Liepas bezšķiras zāģbaļķus 
6,730 m3 (1 m3 vidējā vērtība 
50,00 EUR bez PVN);
3.    Oša bezšķiras zāģbaļķus 
8,010 m3 (1 m3 vidējā vērtība 
50,00 EUR bez PVN)
ar kopējo nosacīto vērtību 
1482,57 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa.
Zāģbaļķu atrašanās vieta - Ošu 
ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā. 
Apskate piesakāma pa tālruņiem 
29159712, 26678468 vai e-pastu: 
spodra@aluksne.lv.
Personas, kuras vēlas iegādāties 
bezšķiras zāģbaļķus, iesniedz 
pieteikumu Alūksnes novada paš-
valdības aģentūrā “SPODRA”, 
tās darba laikā, Ojāra Vācieša ielā 
2A, Alūksnē, Alūksnes novadā 
līdz 09.03.2018. plkst.16:00.
Ja pieteiksies vairāk nekā viena 
persona, 20.03.2018. plkst.14:00 
Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā tiks rīkota 
izsole starp šīm personām.

Par SIA “Rūpe” 
pakalpojumiem 
var norēķināties 
“Maximā”
 No šī gada 1. februāra 
par SIA “Rūpe” sniegtajiem 
pakalpojumiem var 
norēķināties “Maxima” veikalu 
kasēs, uzrādot izrakstīto rēķinu, 
kurā ir svītru kods. Komisijas 
maksa par rēķina apmaksāšanu 
ir 0,50 EUR.

Domes 22. februāra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
22. februāra sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 32 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

 - atsavināt Alūksnes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu 
“Ceļinieki”, Liepnas pagastā, 
pārdodot to atklātā izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un atsa-
vināšanu veikt Īpašumu atsavināša-
nas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu Pils ielā 
58 (bijusī pašvaldības aģentūras 
“Spodra” ēka), Alūksnē, pārdodot to 
izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumos paredzēt paš-
valdības atpakaļpirkuma tiesības, 
ja minēto būvju pircējs 24 mēnešu 
laikā nenodrošina vai nav veicis 
darbības, lai ēkas atbilstu Alūksnes 
novada domes 28.09.2017. saistošo 
noteikumu Nr.19/2017 “Alūksnes 
novada teritorijas, ēku/būvju un 
apstādījumu kopšanas un uzturēša-
nas saistošie noteikumi” 10. punkta 
prasībām;

- atcelt Alūksnes novada domes 
2015. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 
200 “Par Alūksnes novada pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma “Ausekļos 
3”–6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā atsavināšanu”;

 - atsavināt Alūksnes novada paš-
valdībai piederošos siltumapgādes 
tīklus industriālajai teritorijai Rūp-
niecības ielā 1A, Alūksnē un veikt 
to novērtēšanu, uzdodot to Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā 
reģistrētam mantisko ieguldījumu 
novērtēšanas ekspertam. Minēto 
īpašumu no pašvaldības atsavināt, 
to kā mantisko ieguldījumu ieguldot 
akciju sabiedrības “SIMONE” 
pamatkapitālā, līdz ar to palielinot 
akciju sabiedrības pamatkapitālu 
par eksperta veiktā novērtējuma 
summu. Atsavināmais īpašums var 
tikt izmantots tikai AS “SIMONE” 
saimnieciskās darbības – sniegt 
siltumapgādes pakalpojumus 
industriālajai teritorijai Rūpniecības 
ielā 1A, veikšanai, tas nav tālāk at-
savināms un atgriežams pašvaldībai 
gadījumā, ja turpmāk nav nepiecie-
šams šo pakalpojumu sniegšanai;

 - atsavināt pašvaldībai piederošos 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
tīklus industriālajai teritorijai 
Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmu Rijukalna 
ielā un ūdensvadu Vējakalna ielā 
Alūksnē. Veikt minētās mantas 
novērtēšanu, uzdodot to Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā 
reģistrētam mantisko ieguldījumu 
novērtēšanas ekspertam. Minēto 
īpašumu atsavināt, to kā mantisko 

ieguldījumu ieguldot SIA “RŪPE” 
pamatkapitālā, līdz ar to palielinot 
SIA pamatkapitālu par eksperta 
veiktā novērtējuma summu. Atsavi-
nāmais īpašums var tikt izmantots 
tikai SIA “RŪPE” saimnieciskās 
darbības veikšanai – ūdens apgādes 
un kanalizācijas novadīšanas 
pakalpojumu sniegšanai minētajās 
adresēs dzīvojošiem iedzīvotājiem, 
juridiskām un publiskām perso-
nām, tas nav tālāk atsavināms un ir 
atgriežams pašvaldībai gadījumā, 
ja turpmāk nav nepieciešams šo 
pakalpojumu sniegšanai;

 - pilnvarot Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru 
Fominu pārstāvēt pašvaldības 
intereses biedrībā “Alūksnes lauku 
partnerība”;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 2/2018 „Grozījums Alūksnes 
novada pašvaldības 2017. gada 
24. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr.15/2017 „Par pabalstiem 
Alūksnes novadā””;

 - izskatot Sociālās aprūpes centra 
“Alūksne” direktores Rasmas 
Mucenieces iesniegumu, atbrīvot 
viņu no Sociālās aprūpes centra 
“Alūksne” direktora amata 
2018. gada 28. februārī;

 - apstiprināt ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojuma izmaksu vienai 
personai, kura saņem pakalpojumu 
Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”, 
513,21 EUR mēnesī. Noteikt 
pašvaldībām savstarpējos norēķinus 
par pakalpojumu mēnesī – starpī-
bu starp noteikto vienas personas 
mēneša pakalpojuma izmaksu un 
90% no personas pensijas, piemak-
sas pie pensijas vai sociālā nodro-
šinājuma pabalsta līdz pilnai šajā 
lēmumā noteiktās maksas segšanai. 
Ja persona, kura saņem pakalpoju-
mu, ir deklarēta Alūksnes novadā 
un no savas pensijas, piemaksas 
pie pensijas vai sociālā nodrošinā-
juma pabalsta nesedz pilnu mēneša 
pakalpojuma izmaksu, tad personai 
vai tās apgādniekam noteikt pakal-
pojuma maksu līdz 106,72 EUR 
mēnesī, piemērojot normatīvajos 
aktos paredzētos atvieglojumus. 
Alūksnes novada pašvaldībai segt 
starpību starp pakalpojuma izmaksu 
vienai personai Sociālas aprūpes 
centrā “Alūksne” un personai vai 
tās apgādniekam noteikto Pakalpo-
juma maksu. Lēmums stājas spēkā 
šī gada 1. martā;

 - noteikt, ka Sociālās aprūpes 
centra “Alūksne” filiāles “Pīlādži” 
izveide ir Alūksnes novada paš-
valdības sociālo iestāžu investīciju 
projekts. Apstiprināt Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” filiāles 
“Pīlādži” izveides kopējās izmak-
sas 826020 EUR apmērā. Lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Alūksnes novada 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē investīciju projekta īstenošanai 

798614 EUR apmērā ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2019. gada marta līdz 2038. gada 
decembrim. Minētais lēmums ir 
saistīts ar sociālās aprūpes pakal-
pojuma izveidi bijušās Mālupes 
pamatskolas ēkā;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju Alūksnes no-
vada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projekta „Pašvaldības autoceļu 
“Tomsona pagrieziens - Sebežnie-
ki”, “Brenci – Sakvārne” un “P41- 
Cūku komplekss” pārbūve Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā” 
īstenošanai līdz 159903,43 EUR, 
tajā skaitā 2018. gadā 159903,43 
EUR, ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2019. gada 
septembra līdz 2027. gada jūnijam;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju pašvaldī-
bai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta “Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļa “Mālupe - 
Purmala” pārbūve” īstenošanai līdz 
182640,95 EUR, tajā skaitā 2018. 
gadā 182640,95 EUR, ar aizņēmu-
ma pamatsummas atmaksas termiņu 
no 2019. gada septembra līdz 2027. 
gada jūnijam;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta „Pašvaldības 
autoceļa “Bambāļi – Tortūži – Dē-
liņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – 
Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kār-
tas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 
165605,63 EUR, tajā skaitā 2018. 
gadā 165605,63 EUR, ar aizņēmu-
ma pamatsummas atmaksas termiņu 
no 2019. gada marta līdz 2026. gada 
decembrim;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē ELFLA projekta 
„Pašvaldības autoceļa “Dzintari - 
Cīņas” pārbūve Veclaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā” 
īstenošanai līdz 174233,15 EUR, 
tajā skaitā 2018. gadā 
174233,15 EUR, ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2019. gada septembra līdz 
2027. gada jūnijam;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta “Pašvaldības au-
toceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, 
“Rijukalns – Vengerski” un “Zie-
meri – Murati” pārbūve Ziemera pa-
gastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 
līdz 259646,60 EUR, tajā skaitā 
2018. gadā 259646,60 EUR, ar 
aizņēmuma pamatsummas atmaksas 

termiņu no 2019. gada septembra 
līdz 2027. gada jūnijam;

 - noteikt projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” kopējās 
indikatīvās izmaksas līdz 5344500 
EUR, tajā skaitā Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda finansējums 
2323582 EUR un indikatīvi pašval-
dības līdzfinansējums līdz 3020918 
EUR. Līdzfinansējumu nodrošināt 
no pašvaldības 2018., 2019., 2020. 
un 2021. gada budžeta (aizdevuma) 
līdzekļiem. Projekts paredz infra-
struktūras atjaunošanu mācību vides 
uzlabošanai Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā un Alūksnes nova-
da vidusskolā;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu „Sīgu pavairošana 
Alūksnes ezerā”. Apstiprināt pro-
jekta kopējās izmaksas 12000 EUR, 
ko sastāda Zivju fonda finansējums 
10000 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 2000 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu „Līdaku pavairošana 
Alūksnes ezerā”. Apstiprināt pro-
jekta kopējās izmaksas 9000 EUR, 
ko sastāda Zivju fonda finansējums 
7000 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 2000 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu „Līdaku pavairošana 
Indzera ezerā”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 4120 EUR, ko 
sastāda Zivju fonda finansējums 
3120 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 1000 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu „Līdaku pavairošana 
Sudala ezerā”;

Turpinājums 4. lappusē
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Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

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. martā 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. martā 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. martā 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. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

9. un 23. martā 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 06.03.2018. 14.00-15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 23.03.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 14.03.2018. 14.00-15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 26.03.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 22.03.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 14.03.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 15.03.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 09.03.2018.
16.03.2018.

15.30-16.30
15.30-16.30

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

Laimonis SĪPOLS 14.03.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS 07.03.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 26.03.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 27.03.2018.
27.03.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

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

Paziņojums 
par reorganizāciju
 2018. gada 23. janvārī ir 
pieņemts reorganizācijas lēmums, 
pievienojot sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „IEVEDNE”, 
reģ. Nr. 43203002198, juridiskā 
adrese Alūksnes novads, Jaunannas 
pagasts, Jaunanna, Centra iela 21, 
LV-4340  (pievienojamā 
sabiedrība) sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „RŪPE”, 
reģ.Nr. 53203000201, Alūksnes 
novads, Alūksne, Brūža iela 6, 
LV-4301  (Iegūstošā sabiedrība).
 Kreditorus lūdzam pieteikties 
viena mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” 
iegūstošās sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „RŪPE” juridiskajā adresē 
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes 
novads, LV-4301.

 Ar 2018. gada 1. aprīli  Annas, 
Jaunannas un Kalncempju pagastos 
Alūksnes novadā ūdensapgādes 
un kanalizācijas klientiem tiks 
nodrošināts esošais pakalpojums un 
piemērots SIA “Rūpe” apstiprinā-
tais ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu tarifs.
 Saskaņā ar Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas 
padomes 2015. gada 5. novembra 
lēmumu Nr. 137, kopš 2016. gada 
SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotājiem Alūksnes 
novadā (Alūksnē un tajos pagastos, 
kur ūdenssaimniecība ir nodota 
SIA “Rūpe” pārziņā) noteikti šādi 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifi: 

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR,
bez PVN

Tarifs EUR, ar 
PVN 21%

Ūdensapgāde 1 m3 1,07 1,29
Kanalizācija 1 m3 1,42 1,72
Kopā 1 m3 2,49 3,01

Pašvaldība aicina 
piedalīties “Vidzemes 
Uzņēmēju dienās”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
pašvaldība aicina novada 
uzņēmējus piedalīties 
“Vidzemes Uzņēmēju 
dienās 2018”, kas notiks 
18. un 19. maijā Valmieras 
Kultūras centrā, un 
solās būt plašākās 
to pastāvēšanas vēsturē. 

 Piedaloties izstādē, 
uzņēmējiem būs iespēja iepazīstināt 
vairākus tūkstošus Vidzemes un 
citu Latvijas reģionu iedzīvotājus 
ar savu uzņēmumu. Savukārt 
Biznesa forumos ikviens varēs 
uzzināt jaunumus par 
uzņēmējdarbībā aktuāliem 
jautājumiem, kā arī dibināt 
jaunus kontaktus, tiekoties 
ar esošiem un perspektīviem 
sadarbības partneriem.
 “Vidzemes Uzņēmēju dienas” 
šogad notiks 21. reizi, tās 
organizē Latvijas lielākā 
uzņēmēju biedrība - Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera. Šis ir kļuvis par gaidītu 

ikgadēju pasākumu, pulcējot 
arvien lielāku dalībnieku un 
apmeklētāju skaitu. Pērn 
20. jubilejas gadā “Vidzemes 
uzņēmēju dienas” sasniedza 
rekordlielu dalībnieku skaitu – 
piedalījās 250 uzņēmumi. Šogad 
piesātinātajā pasākuma programmā 
plānotas izstādes, biznesa 
forumi un plaša kultūras 
programma, kā arī kustības 
“Latvijas labums” aktivitātes.
 Ar saviem darinājumiem un 
piedāvājumiem apmeklētājus 
iepazīstinās skolēnu mācību 
uzņēmumi no visas Latvijas. Tie 
par savu pieredzes apmaiņas un 
satikšanās vietu būs izvēlējušies 
Valmieru “Vidzemes Uzņēmēju 
dienu” laikā. Skolēniem būs 
iespēja gūt gan tirdzniecības 
un pakalpojumu sniegšanas 
pieredzi, gan iedvesmoties 
turpmākai darbībai.  
 Vairāk informācijas un 
pieteikšanās dalībai “Vidzemes 
Uzņēmēju dienās” pie Alūksnes 
novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta speciā-
listes Māras Saldābolas, zvanot 
pa tālruni 25425222 vai rakstot uz 
e-pasta adresi 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Latvijas Meža Programma 2018
9. marta semināra plāns 

Piektdien,
9. marts

Alūksnē, Kultūras 
centrā, Brūža ielā 7

SEMINĀRS  ALŪKSNES NOVADĀ
Ilgtspējīga mežsaimniecība

Meža apsaimniekošanas politika viedokļu sadursmju kontekstā 
Meliorācija

10.45 - 11.00 Ierašanās Alūksnē, Kultūras centra Mazajā zālē, 
reģistrācija, kafija.

11.00 - 11.10 Semināra ievads. LVMI Silava izglītības programma 
meža nozarei nozīmīgu sabiedrības interešu grupu 
izglītošanai.

Latvijas Meža 
Programmas vadītājs
Mg.Māris Liopa

11.10 - 12.30 Ilgtspējīga mežsaimniecība, tās priekšnosacījumi un 
īstenošanas pasākumi.

VAS Latvijas valsts meži 
vadošais eksperts. 
Dr.silv. Dagnis Dubrovskis

12.30 - 14.00 Latvijas meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
politika un attīstības prognozes viedokļu sadursmju 
kontekstā. Dezinformācijas un negatīvās 
propagandas atspēkojuma zinātniskais pamatojums. 
Ārvalstu pieredze.

Latvijas Mežu 
sertifikācijas padomes 
priekšsēdētājs, Latvijas 
Meža Programmas 
vadītājs
Mg.Māris Liopa

14.00 - 14.15 Kafijas pauze, diskusija

14.15 - 15.30 Meliorācija - lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras nozare. Sistēmu renovācijas ietekme 
uz vidi

Latvijas 
Hidromelioratīvo 
būvnieku asociācijas 
izpilddirektore
Mg.Angelika Bondare

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 26646749 
(Alūksnes novada pašvaldībā) vai 25414008
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 Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 4360 EUR, ko sastāda 
Zivju fonda finansējums 3360 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
1000 EUR;

 - piedalīties projektu 
konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda līdzekļiem pasākumā 
„Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu „Līdaku pavairošana 
Vaidavas ezerā”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 
1000 EUR, ko sastāda Zivju 
fonda finansējums 700 EUR 

un pašvaldības līdzfinansējums 
300 EUR;

 - piedalīties projektu 
konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda līdzekļiem pasākumā 
„Sabiedrības informēšanas 
pasākumiem par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu un 
saudzīgu izmantošanu, atražošanu 
un aizsardzību, tai skaitā 
publicistikas izdevumiem, mācību 
vai uzziņu literatūrai, informatīvi 
izglītojošiem televīzijas 
raidījumiem vai radioraidījumiem” 
ar projekta pieteikumu 
„Elektroniska informatīvi 
izglītojoša stenda uzstādīšana pie 
Alūksnes ezera”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 
26500 EUR, ko sastāda Zivju fonda 
finansējums 23000 EUR un pašval-
dības līdzfinansējums 3500 EUR;

 - izdalīt Jaunannas pagasta 
pārvaldei no pašvaldības Ceļu un 
ielu uzkrājuma fonda 12028 EUR 
finansējumu tehniskās dokumentā-
cijas sagatavošanai un autoruzrau-
dzībai inženierbūves - pašvaldības 
autoceļa “Jaunanna – Eizentāle” 
sastāvā ietilpstošā Dzirnavu tilta 
atjaunošanai;

 - atbalstīt Ojāra Vācieša ielas (no 
Pils ielas līdz Dārza ielai) un Dārza 
ielas (no Ojāra Vācieša ielas līdz 
Tirgotāju ielai), Alūksnē, seguma 
atjaunošanu un lietus ūdens kana-
lizācijas sistēmas izbūvi Dārza un 
Ojāra Vācieša ielu krustojumā ar 
būvniecības indikatīvajām izmak-
sām 191871 EUR. Uzdot pašval-
dībai veikt iepirkumu minētajiem 
būvdarbiem un pēc iepirkuma 
rezultāta izziņošanas informēt domi 
par nepieciešamā finansējuma 
apmēru;

 - iegādāties privātpersonai piede-
rošu dzīvokli “Gundegās” – 5, Jau-
nannas pagastā, Alūksnes novadā 
par tā kadastrālo vērtību 943 EUR. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 
“Gundegas”, kas atrodas pašvaldī-
bas pārvaldīšanā, ir avārijas stāvoklī 
un bīstama dzīvošanai. Lai ēku 
varētu nojaukt, pašvaldība iegādā-
sies iepriekš minēto, privātpersonai 
piederošo dzīvokli;

- lai veicinātu Alūksnes novada 
atpazīstamību un organizētu mār-
ketinga aktivitātes novada uzņē-
mējdarbības atbalstam un tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanai, 
atbalstīt Alūksnes novada pašval-
dības pasākumu “Alūksnes svētki 
Kalnciema kvartālā, Rīgā”, kas 
norisināsies 2018. gada 5. maijā, 
un izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 

finansējumu 7900 EUR pasākuma 
norisei;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 24.11.2016. lēmumā 
Nr. 400 “Par projektu “Investīcijas 
ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu 
pagastā””, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 37518,06 EUR 
apmērā, ko sastāda projekta 
maksimāli pieejamais ELFLA 
finansējums 27000 EUR, tajā 
skaitā Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 10518,06  EUR. 
Grozījumi veikti tādēļ, ka pēc 
veiktās cenu aptaujas noskaidrojies, 
ka lētākais piedāvājums ir par 
2000 EUR lielāks nekā sākotnēji 
paredzētais finanšu apjoms.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Domes 22. februāra sēdē

Būs izmaiņas izglītības iestāžu tīklā novadā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
22. februāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par divu 
izglītības iestāžu – Jaunlaicenes 
sākumskolas un Liepnas 
internātpamatskolas likvidēšanu, 
lai izveidotu optimālu un 
kvalitatīvu izglītības iestāžu 
institucionālo tīklu Alūksnes 
novadā, un nodrošinātu 
resursu racionālu un efektīvu 
izmantošanu. Saskaņā ar domes 
lēmumiem, abu skolu slēgšanas 
process jāpabeidz līdz šī 
gada 31. augustam.

 Lēmums par skolu likvidēšanu 
februārī tika pieņemts saskaņā 
ar Izglītības likumā noteikto, ka 
jebkuri ar iestādes reorganizāciju 
vai likvidāciju saistīti lēmumi ir 
jāpieņem sešus mēnešus pirms 
paredzētajām izmaiņām.
 Jautājumi par abu minēto skolu 
slēgšanu tika apspriesti jau februārī 
domes Sociālajā, izglītības 
un kultūras komitejā. Tās sēdē 
deputāti gan nenobalsoja par 
jautājumu izskatīšanu domes sēdē, 
tādēļ Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
izmantoja tiesības virzīt tos 
izskatīšanai domes sēdē.
 Jaunlaicenē skola sākumskolas 
statusā pastāv kopš šī mācību gada 
sākuma. Tajā mācās 1.-4. klašu 
skolēni, kā arī darbojas pirmsskolas 
izglītības grupa. Lēmums par 
Jaunlaicenes sākumskolas 
likvidēšanu paredz slēgt skolu kā 
pašvaldības iestādi, taču, ņemot 
vērā pirmsskolas vecuma bērnu 
skaitu, lēmumā noteikts, ka 
Sociālajai, izglītības un kultūras 
komitejai līdz šī gada 31. maijam 
jāsagatavo lēmums par pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanu Jaunlaicenes un 
Veclaicenes pagasta iedzīvotājiem. 
Iespējas, kā šis pakalpojums 
varētu tikt nodrošināts, ir vairākas. 
Viena no tām – ka Jaunlaicenes 
sākumskolas ēkā saglabājas 
pirmsskolas grupa, kas darbojas 
kā Ziemera pamatskolas mācību 

punkts, otra – ka Jaunlaicenes 
un Veclaicenes pagastu pirmsskolas 
vecuma bērni, kuru vecāki vēlas 
izmantot šo pakalpojumu, tiek 
vadāti uz pirmsskolas grupu 
Ziemeru pamatskolā. Par to, kāds 
būs šis risinājums, vēl notiks 
sarunas ar bērnu vecākiem.
 Domes priekšsēdētājs A. Dukulis, 
kā arī priekšsēdētāja vietnieki 
Aivars Fomins un Dzintars Adlers 
sēdē aicināja pārējos deputātus, 
skolas pārstāvjus un vecākus 
izprast, ka jānošķir skolas kā 
iestādes slēgšana no pirmsskolas 
izglītības funkcijas 
nodrošināšanas, ko var izdarīt 
arī, nepastāvot sākumskolai. To, 
ka pirmsskolas izglītības 
pakalpojums tiks nodrošināts, 
domes sēdē uzsvēra A. Dukulis, 
klātesošajiem citējot lēmuma 
punktu, kas, kā jau iepriekš minēts, 
uzdod par pienākumu Sociālajai, 
izglītības un kultūras komitejai rast 
tam risinājumu.
 Jaunlaicenes sākumskola ir 
vienīgā Alūksnes novadā, kas 
šo mācību gadu strādājusi šādā 
statusā. Alūksnes novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča 
norāda, ka pēc šī mācību gada 
pirmā semestra kopā ar vecākiem 
un pedagogiem vērtēts, kā ir strādāt 
šādā mazā modelī.
 Mācību gada sākumā Jaunlaicenes 
pamatskolā bija 19 skolēni, tikpat 
daudz bērnu bija arī pirmsskolas 

grupā. Pirmās četras klases šobrīd 
strādā divos apvienoto klašu kom-
plektos. Skolotāju skaits pamatdar-
bā – 4, tikpat daudzi arī blakusdar-
bā. Tikai 3 skolotāji no astoņiem 
skolā strādā pilnu slodzi. No valsts 
budžeta piešķirtās mērķdotācijas 
sākumskolas direktoram ir 
iespējams apmaksāt tikai 
0,27 slodzes, visu pārējo līdz pilnai 
vienai slodzei apmaksā no 
pašvaldības budžeta.
 Jaunlaicenes pagastam tuvākā 
skola ir 8 km attālumā - Ziemeros, 
kas ir speciāli skolas vajadzībām 
projektēta ēka, kamēr Jaunlaicenē 
skola atrodas tipveida bērnudārza 
ēkā, kas ir tikai pielāgota skolas 
vajadzībām.
 - Tas, ko saprot Izglītības un zināt-
nes ministrija ar domu – 
sākumskolas klases maksimāli tuvu 
dzīvesvietai, atšķiras no mūsu reālās 
situācijas. Ministrija saprot, ka tās ir 
pilnas klases ar vismaz 12 bērniem 
katrā, nevis 20 vai nedaudz vairāk 
skolēniem četrās klasēs kopā, - uz-
sver G. Kupča.
 Skolēnu skaits četrās klasēs jau 
šobrīd ir ārkārtīgi mazs. Potenciā-
lo skolēnu skaita prognozes pēc 
pašreizējiem datiem par pagastā 
deklarētajiem bērniem, liecina, ka 
skolēnu skaitam turpmākajos piecos 
gados būtu tendence samazināties, 
ne pieaugt. 
 Ja mācību process notiek divos 
klašu komplektos, tad vēl sarežģī-

tāk tik nelielam skolēnu skaitam ir 
organizēt ārpusstundu aktivitātes. 
Audzēkņu vecāki anketās norādīju-
ši, ka gribētu, lai skolā pēc iespējas 
vairāk laika varētu pavadīt pulciņos, 
ārpusstundu aktivitātēs, piemēram, 
būtu vairāk sporta nodarbību, dejas. 
Šobrīd sākumskolas skolēniem 
piedāvā teātra, sporta un vokālā 
ansambļa nodarbības. Skolēnu 
skaitam vēl samazinoties, to nebūtu 
iespējams nodrošināt.
 - Jāsaprot, ka arī tik skaitliski 
nelielā sākumskolā saglabājas tas 
pats risināmo jautājumu loks kā 
jebkurā citā skolā, taču samazinās 
cilvēku (pedagogu) skaits, kam par 
to ir jādomā, kaut vai ārpusstundu 
aktivitāšu plānojumā un norisē. Šī 
mācību gada pieredze rāda, ka ir 
arī ļoti sarežģīti atrast pedagogus, - 
norāda G. Kupča.
 Par Jaunlaicenes sākumskolas 
slēgšanu no klātesošajiem 14 depu-
tātiem nobalsoja 10, bet 4 deputāti 
balsoja pret.
 Šobrīd Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde ir plānojusi, ka pēc tam, 
kad skola vairs nepastāvēs, uz 
skolas telpām tiks pārcelta pagasta 
biblioteka, kā arī ģimenes ārsta 
prakses vieta. Šobrīd tās abas atro-
das daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos, 
kur tās iedzīvotājiem ir grūtāk 
pieejamas. Skolas telpu pielāgo-
šanai bibliotēkas un ģimenes ārsta 
prakses vajadzībām Jaunlaicenes 
pagasta pārvalde plāno izmantot 

40000 EUR no pagastam paredzētās 
pašvaldības budžeta mērķprog-
rammas pagastu infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanai.
 Savukārt Liepnas pagastā 
šobrīd ir divas izglītības 
iestādes – Liepnas vidusskola un 
Liepnas internātpamatskola. 
Juridiski tās abas ir pašvaldības 
dibinātas iestādes, lai gan sākotnēji 
internātskolas bija valsts dibinātas, 
taču vēlāk valsts tās nodeva 
pašvaldībām, finansējot to 
uzturēšanu.
 Šobrīd Liepnas vidusskolas 
saimniecisko uzturēšanu finansē 
no pašvaldības budžeta, savukārt 
internātpamatskolas - valsts. Taču 
internātskolu saimnieciskajai uztu-
rēšanai valsts budžeta līdzekļus pie-
šķirs tikai līdz 2018. gada beigām, 
tātad līdz pusei no nākamā mācību 
gada. Turklāt Izglītības likumā 
noteikts, ka internātskolas Latvijā 
var pastāvēt tikai līdz 2019. gada 
31. jūlijam. Līdz ar to pašvaldībām, 
kuru teritorijā pastāv internātpamat-
skolas, jālemj par šo skolu turpmā-
ku pastāvēšanu.
 Saglabājot Liepnas internātpamat-
skolu, Liepnas gadījumā tas nozī-
mētu, ka vienā pagastā pastāv divas 
vienāda līmeņa skolas, kuras abas ir 
nepiepildītas un kuru saimnieciskā 
uzturēšana būtu jāfinansē no pašval-
dības budžeta.
 Pirms lēmuma pieņemšanas novada 
domes deputātiem bija iespēja 
doties uz Liepnu un uz vietas iepa-
zīties ar situāciju. Domes sēdē atse-
višķi deputāti aicināja nesteigties ar 
lēmuma pieņemšanu un gaidīt, vai 
valsts tomēr nemainīs lēmumu par 
internātskolu finansēšanu. Domes 
priekšsēdētājs A. Dukulis sēdē in-
formēja, ka ir sazinājies ar Izglītības 
un zinātnes ministrijas un Saeimas 
pārstāvjiem un saņēmis atbildi, ka 
nav indikāciju, kas liecinātu, ka 
tuvākajā laikā internātskolu finan-
sēšanas jautājumā no valsts puses 
kas varētu mainīties. A. Dukulis 
sazinājies arī ar vairākām citām 
pašvaldībām, kurās ir internātpa-
matskolas, un arī tās plānojušas 
februārī pieņemt lēmumu par šo 
skolu likvidēšanu.

Turpinājums 8. lappusē

Jaunlaicenes s ākumskola      Foto no pašvaldības arhīva
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Sociālajā dienestā vecāki var 
pieteikties bezmaksas sociālo 
pakalpojumu saņemšanai
Anita Āboliņa,
Vidzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Īstenojot deinstitucionalizācijas 
procesu Latvijā, Vidzemes 
plānošanas reģions aicina tos 
vecākus, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem 
un kuriem ir noteikta 
invaliditāte, doties uz savas 
pašvaldības sociālo dienestu, lai 
pieteiktos sociālo rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai bez 
maksas. Vidzemē projektā 
“Vidzeme iekļauj” iesaistījušās 
visas 26 pašvaldības, un ikvienā 
no tām jau šobrīd bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem 
(kuriem noteikta invaliditāte) var 
saņemt dažādus pakalpojumus.

 Ikviens bērns ar funkcionāliem 
traucējumiem (un kuram izsniegts 
VDEĀK atzinums par īpašas 
kopšanas pabalsta nepieciešamību) 
var saņemt atelpas brīža pakalpo-
jumu līdz pat 30 diennaktīm gadā, 
turklāt ceļa izdevumi vecākiem uz 
pakalpojuma saņemšanas vietu un 
atpakaļ tiks kompensēti. Atelpas 
brīža pakalpojums sniedz iespē-
ju bērna vecākiem kaut nedaudz 
atgūties no smagās un atbildīgās 
ikdienas, vienlaikus apzinoties, ka 
bērns tiks aprūpēts, kā arī viņam 
būs nodrošināta iespēja gūt jaunas 
sociālās prasmes un iemaņas vecāku 
prombūtnes laikā. 
 Tāpat ikviens bērns ar funkcio-
nāliem traucējumiem (un kuram 
izsniegts VDEĀK atzinums par īpa-

šas kopšanas pabalsta nepieciešamī-
bu) var saņemt arī sociālās aprūpes 
pakalpojumu. Bērni līdz 4 gadu 
vecumam (ieskaitot) šo pakalpoju-
mu var saņemt līdz pat 50 stundām 
nedēļā, savukārt no 5 līdz 17 gadu 
vecumam (ieskaitot) – līdz pat 10 
stundām nedēļā. Svarīgi atcerēties, 
ka sociālās aprūpes pakalpojumu 
saņemšanai var pieteikties ne tikai 
tie vecāki, kuriem ir bērni ar funk-
cionāliem traucējumiem un kuri 
strādā vai mācās (t.sk. neklātienē), 
bet arī gadījumos, kad vecāks vēlas 
apmeklēt kādu pasākumu vai kā 
citādāk saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
lai atpūstos no smagās ikdienas. 
Vecāki savam bērnam sociālās ap-
rūpes pakalpojumu vecāku atpūtas 
brīžiem var pieteikt līdz pat 10 stun-
dām nedēļā.  Jāpiebilst, ka piesakot 
sociālās aprūpes pakalpojumu, 
drīkst norādīt arī vēlamā sociālā  
aprūpes pakalpojuma sniedzēju.
 Savukārt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi un dienas aprūpes 
centra pakalpojumi deinstitucio-
nalizācijas projekta ietvaros tiks 
bez maksas nodrošināti to vecāku 
bērniem, kuriem projekta ietvaros 
jau veikta individuālo vajadzību 
izvērtēšana un sagatavoti atbalsta 
plāni, kuros uzskaitīti pakalpojumi, 
kas ir svarīgi bērna attīstībai un 
veselības stāvokļa uzturēšanai vai 
uzlabošanai. Projekts paredz, ka 
izvērtētie bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem var kopumā saņemt 

atbalsta plānos noteiktos pakalpoju-
mus līdz pat 40 reizēm visā projekta 
īstenošanas laikā. Svarīgi, ka bērna 
vecāki paši var izvēlēties speciā-
listus, pie kuriem vest savu bērnu. 
Vienīgais noteikums – pakalpojuma 
sniedzējam noteikti jābūt reģistrē-
tam sociālo pakalpojumu reģistrā 
vai arī ārstniecības personu un 
ārstniecības iestāžu reģistrā.
 Būtiski, ka arī vecāki, audžuvecā-
ki un aizbildņi, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem (un 
kuriem veikta individuālā vajadzību 
izvērtēšana), var saņemt psihologa, 
rehabilitologa un fi zioterapeita pa-
kalpojumus, kā arī apmeklēt izglīto-
jošās atbalsta grupas līdz 20 reizēm 
visa projekta īstenošanas laikā. 
 Vairāk par to, kāda ir pieteikšanās 
kārtība un kādi dokumenti nepie-
ciešami, lai pakalpojumu saņemtu, 
skaidrots Ministru kabineta noteiku-
mos nr. 313, kā arī jautājumus aici-
nām uzdot savas pašvaldības sociālā 
dienesta darbiniekiem vai arī zvanot 
projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo 
pakalpojumu ekspertei Lainei 
Zālītei (mob.t. 26536286). 
 Aicinām Alūksnes novada 
vecākus, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
kuriem ir noteikta invaliditāte, 
vērsties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā pie vadītājas 
vietnieces Vijas Vārtukapteines 
pa tālruņiem 64335009 vai 
29130955.

SIA “Rūpe” 2018. un 2019. gadā Alūksnē 
īstenos ūdenssaimniecības projektu
Baiba Salaka,
SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības 
būvinženiere

 SIA “Rūpe” šogad sāks un 
nākamgad turpinās īstenot 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības 
projekta III kārtu Alūksnē.

 Līgums par projekta īstenošanu 
ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru parakstīts 2017. gada 17. 
novembrī. Plānots, ka projekta 
īstenošana notiks divu gadu garumā 
pēc līguma noslēgšanas.
 Projekta ietvaros plānots izbūvēt:
•  jaunus maģistrālos kanalizācijas 
ārējos inženiertīklus – kopumā 
3,914 km garumā (papildus pievadi 
– 0,783 km);
•  jaunus maģistrālos ūdensapgādes 
ārējos inženiertīklus – kopumā 
2,987 km garumā (papildus pievadi 
– 0,806 km).
 Kanalizācijas un ūdensapgādes tīk-
lus izbūvēs Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, 
Helēnas (posmā no Augusta ielas 
līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa 
Barona (posmā no Krišjāņa Barona 
ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Val-
kas (posmā no Kanaviņu ielas līdz 

Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā 
no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša 
ielai) ielai.
 Projekta ietvaros tiks veikta maģis-
trālo tīklu izbūve pa ielām, paredzot 
uz katru zemes īpašumu pievada 
atzaru līdz īpašuma zemes robežai. 
Pašiem iedzīvotājiem par saviem 
līdzekļiem būs jāfi nansē ūdensvada 
un kanalizācijas pievada ierīkošana 
pa sava zemes īpašuma robežām. 
Atgādinām, ka kopš 2017. gada 
Alūksnes novada iedzīvotājiem ir 
iespēja izmantot Alūksnes novada 
pašvaldības sniegto līdzfi nansējumu 
(saistošie noteikumi Nr. 10/2017 
“Par pašvaldības līdzfi nansējuma 
apmēru nekustamo īpašumu pie-
slēgšanai centralizētajai ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmai”.
 Alūksnes pilsētas centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem laika periodā līdz 2022. 
gada 31. martam plānots nodrošināt 
pieslēgšanās iespējas 209 Alūksnes 
pilsētas iedzīvotājiem.
 Projekta kopējās izmaksas: 1 265 
267,81 EUR (ar PVN). Kohēzijas 

fonda atbalsts: 70,51% no attieci-
nāmām izmaksām, nepārsniedzot 
413 656,00 EUR. Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfi nansējums, veicot 
ieguldījumu, SIA “Rūpe” pamatka-
pitālā ir plānots 632 019,87 EUR 
apmērā.
 Projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Alūksnē, III kār-
ta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, 
mērķis ir attīstīt SIA “Rūpe” 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu izmantošanu, uzlabot to 
pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu 
dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzī-
votājiem, t.sk. samazinot apkārtējā 
vidē novadīto piesārņojumu un 
ūdenstilpju eitrofi kāciju (ūdenstilpju 
pastiprinātu aizaugšanu)  riskus.

Projektu fi nansē, saņemot līdzfi nan-
sējumu no Kohēzijas fonda (KF) 
5.3.1. specifi skā atbalsta mērķa “At-
tīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 
iespējas” ietvaros.

Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkurss
Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste 

 Šogad Alūksnes novada 
jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursā var pieteikties gan 
jaunieši individuāli, gan 
jauniešu grupas. Pēc Latvijas 
normatīvajiem aktiem jaunieši ir 
personas līdz 25 gadiem. 
 Jauniešu iniciatīvu projektu kon-
kursa mērķis ir radīt labvēlīgus aps-
tākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai 
sabiedriskajos procesos Alūksnes 
novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu 
attīstību un īstenošanu. 
 Šogad iniciatīvu projektu aktivitā-
tēm tika noteiktas šādas prioritātes:
•  drošība un veselība; 
•  vides aizsardzība;
•  radošums un  pašizpausme,
•  brīvais temats. 
 Ar Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursa 

2018 nolikumu un vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra mājas 
lapas abjc.lv sadaļā dokumenti. 
Tāpat arī informācija par 
plānotajām jauniešu iniciatīvu 
projektu rakstīšanas darbnīcām 
Alūksnē un pagastos.
 Projekta pieteikumu iesniegšanas 
laiks no 2018. gada 5. marta līdz 
4. aprīlim (ieskaitot). 
 Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursu 
fi nansiāli atbalsta Alūksnes 
novada pašvaldība.

2018 nolikumu un vērtēšanas 

Jaunajām un topošajām ģimenēm 
bezmaksas iespēja piedalīties 
pasākumu ciklā “Bērna ienākšana ģimenē”
 No 6. marta līdz 17. aprīlim 
otrdienās, pulksten 10.00, jaunās 
un topošās ģimenes aicinātas 
piedalīties psihologa vadītās 
nodarbībās pasākumu ciklā 
“Bērna ienākšana ģimenē”. 
Nodarbībās tiks aplūkotas 
individuālās vajadzības un 
sniegta informācija, kā pielāgoties 
jaunās ģimenes statusam. 

 Nodarbības notiks: 6., 13., 
20. un 27. martā, 3., 10. un 
17. aprīlī.
 Visas nodarbības ir bez 

maksas. Viena nodarbība ilgs 
120 minūtes, tās vadīs psiholoģe 
Svetlana Volkova. 
 Nodarbību vieta: Tirgotāju 
ielā 14-3, Alūksnē. 
 Lai pilnvērtīgi sagatavotos 
nodarbībām, iepriekšēja 
pieteikšanās pie Svetlanas Volkovas 
pa tālruni 26697192 vai e-pastu 
svetlana.volkova@aluksne.lv.  

Nodarbības tiek īstenotas ESF 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 20. februārī Amatas novada 
pašvaldībā notika Igaunijas-
Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta “GREEN 
RAILWAY” darba seminārs, 
kurā pulcējās projekta sadar-
bības partneri no Latvijas un 
Igaunijas pašvaldībām.

 Projekts apvieno virkni Latvijas 
un Igaunijas pašvaldību, veidojot 
jaunu, aptuveni 750 km garu tūris-
ma maršrutu – “Zaļie dzelzceļi”, 
izmantojot kādreizējo šaursliežu 
dzelzceļa veidotās līnijas Dienvidi-
gaunijā un Vidzemē. Gan vietējie 
iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs 
izmantot vecā dzelzceļa maršrutu 
pārgājieniem un velo braucieniem.
 Darba sanāksmē projekta partneri 
informēja par aktualitātēm, pa-
veiktajiem darbiem un problēmām 
kopīgā maršruta izveides procesā. 

Vidzemes tūrisma asociācijas 
pārstāvji savukārt informēja par 
veiktajiem projekta mārketinga 
pasākumiem – dalību tūrisma 
izstādēs vairākās valstīs Eiropā, kur 
reklamēts jaunais maršruts, kas jau 
šogad būs pieejams tūristiem.
 
Publikācija atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Igaunijas-Latvijas 
Programmas Vadošā iestāde nav 
atbildīga par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Tikās starpvalstu 
projekta partneri
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Aicina pieslēgt īpašumus centralizētajam 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam
Baiba Salaka,
SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības 
būvinženiere

 SIA “Rūpe” aicina 
iedzīvotājus izmantot iespēju 
pieslēgties centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai tajās novada 
apdzīvotajās vietās, kur pēdējos 
gados šo pakalpojumu pieejamība 
ir uzlabota.

 No 2008. gada līdz 2015. gadam ir 
veikti būvdarbi vairākās Alūksnes 
pilsētas ielās un Alsviķu, Jaunzemu, 
Jaunlaicenes, Kolberģa, Mārkalnes, 
Strautiņu, Kornetu, Zeltiņu un 
Māriņkalna ciemos. Jaunie 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli sniedz apkārtnē esošo 
privāto māju īpašniekiem 
un juridiskajām iestādēm iespēju 
pieslēgt savus īpašumus 
centralizētajai tīklu sistēmai. 
Aicinām iedzīvotājus šo iespēju 
arī izmantot!
 Lai pieslēgtu savu īpašumu 
centralizētajam sadzīves 
kanalizācijas un ūdensvada tīklam, 
aicinām īpašniekus, ierasties 
SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, 
Alūksnē darba dienās no 9.00 līdz 
17.00 (pusdienu pārtraukums no 
12.00 līdz 13:00) uz konsultāciju 
par pieslēgšanās iespējām, līdzi 
ņemot: zemesgrāmatas apliecību, 
zemes robežu plānu, kur norādīts 
esošā kanalizācijas tīkla 

un ūdensapgādes tīkla 
novietojums. 
 Papildus informējam, ka 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija ir 
izstrādājusi Ministru kabineta 
noteikumus Nr.384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu”, kuri ir stājušies 
spēkā 2017. gada 1. jūlijā. 
Šie noteikumi nosaka prasības 
notekūdeņu apsaimniekošanai 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
esošajās notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmās, kuras nav pievienotas 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai (decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas), un šādu 
sistēmu reģistrācijas kārtību.
 Noteikumi attiecas uz ciemu un 
pilsētu teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām, kurās notekūdeņu 
savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
•  rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus novada 
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka 
par 5 m3/diennaktī;
•  septiķus;
•  notekūdeņu krājtvertnes, 
kurās uzkrājas neattīrīti 
notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 
fekālijas vai kanalizācijas sistēmu 
tīrīšanas atkritumi.
 Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam ir jāatbild par 

tās ekspluatāciju atbilstoši būvniecī-
bas, vides aizsardzības un noteiku-
mu “Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” prasībām 
un par saviem līdzekļiem ir 
jāveic attiecīgās sistēmas apkope 
un remonts.
 Noteikumi nosaka, ka 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam ir 
jānodrošina decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas atbilstība 
normatīvajām prasībām ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 
31. decembrim.
 Iesakām katram īpašniekam, uz 
ko attiecas šīs noteikumu prasības 
pagastu ciemos un pilsētā, laikus 
izvērtēt esošo kanalizācijas sistēmu 
darbību un tehnisko stāvokli un 
nepieciešamības gadījumā veikt pie-
slēgšanos pie centralizētās sadzīves 
kanalizācijas sistēmas, tādā veidā 
atvieglojot īpašniekam sadzīves 
kanalizācijas sistēmas apsaimnie-
košanu un uzturēšanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem noteiktajām 
prasībām.
 Papildus informāciju par centrali-
zētajām sadzīves kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmām var iegūt, 
sazinoties ar SIA “Rūpe” pa tālruni 
64381087, ierodoties klātienē mūsu 
birojā Brūža ielā 6, Alūksnē, vai 
sūtot e-pastu ar informācijas 
pieprasījumu uz elektroniskā 
e-pasta adresi: info@rupe.lv.

Var pieteikties pašvaldības 
līdzfinansējumam
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Līdz 31. martam var 
iesniegt pieteikumus pašvaldības 
līdzfinansējumam daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanai

 Alūksnes novada pašvaldība 
no šī gada budžeta līdzekļiem 
līdzfinansēs daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanas 
projektus.
 Šo līdzfinansējumu pašvaldība 
piešķir saskaņā ar 2014. gada 
27. novembra saistošajiem 
noteikumiem 24/2014 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai”. 
Minētie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai, piešķiramo 
līdzekļu apmēru, piešķiršanas 
nosacījumus un kārtību, 
kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma 
izlietojums.
 Lai pieteiktos līdzfinansējuma 
saņemšanai, Alūksnes novada paš-
valdība aicina potenciālos preten-
dentus iesniegt pieteikuma 

veidlapu un papildu 
tai iesniedzamos dokumentus 
pašvaldībā no 1.  līdz 
31. martam.
 Pašvaldība aicina iedzīvotājus, 
kas vēlas pretendēt uz 
līdzfinansējuma saņemšanu, 
konsultēties par nepieciešamo 
dokumentu sagatavošanu. 
Konsultācijām lūdzam vērsties pie 
Alūksnes novada pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītāja Ingus 
Berkuļa, e-pasts ingus.berkulis@
aluksne.lv, tālrunis 64381492, 
28686707. Konsultācijas vēlams 
veikt laikus, lai noskaidrotu, kādi 
dokumenti katrā konkrētajā gadīju-
mā nepieciešami, un varētu pagūt 
tos sagatavot.
 Ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. Pie saistoša-
jiem noteikumiem ir atrodama arī 
finansējuma pieprasīšanai 
aizpildāma veidlapa.

No 3. aprīļa līdz 3. maijam 
jāiesniedz pieteikumi pašvaldības 
līdzfinansējumam pieslēgumiem 
centralizētajai ūdenapgādei

 Alūksnes novada pašvaldība arī 
šogad piešķirs līdzfinansējumu no 
pašvaldības budžeta tiem novada 
privātmāju īpašniekiem, kuri 
vēlēsies ierīkot savas dzīvojamās 

mājas pieslēgumu centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai.

 Šo līdzfinansējumu Alūksnes 
novada pašvaldība piešķir, 
pamatojoties uz 2017. gada 
25. maija saistošajiem 
noteikumiem Nr.10/2017 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai”.
 Pieteikumus šī līdzfinansējuma 
saņemšanai Alūksnes novada paš-
valdībā pretendenti aicināti iesniegt 
no 3. aprīļa līdz 3. maijam. 
 Tiem iedzīvotājiem, kuri plāno 
iesniegt pieteikumu šī līdzfinansē-
juma saņemšanai, pašvaldība iesaka 
savlaicīgi konsultēties par nepie-
ciešamo dokumentu sagatavošanu, 
vēršoties pie pašvaldības Īpašumu 
nodaļas vadītāja Ingus Berkuļa, 
e-pasts ingus.berkulis@aluksne.lv, 
tālrunis 64381492, 28686707.
 Ar saistošajiem noteikumiem 
par līdzfinansējuma piešķiršanu 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Dokumenti/Saistošie noteikumi. Pie 
saistošajiem noteikumiem ir atro-
dama arī finansējuma pieprasīšanai 
aizpildāma veidlapa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
22. februāra sēdē apstiprināja 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
projektus, ko finansē no 
pašvaldības budžeta.

 Jau iepriekšējā sasaukumā deputāti 
pašvaldības budžetā izveidoja īpašu 
mērķprogrammu, paredzot katrai 
pagasta pārvaldei 40000 EUR uz 
četriem gadiem, ko tā var izlietot 
projektiem, lai uzlabotu infrastruk-
tūru un vides kvalitāti pagastā. 
Arī šajā deputātu sasaukumā šāds 
finansējums pašvaldības budžetā ir 
paredzēts un tiek piešķirts analogā 
apmērā – 40000 EUR katrai pagasta 
pārvaldei uz četriem gadiem. Pār-
valde šo summu var izlietot vienā 
vai vairākās reizēs, atkarībā no 
nepieciešamības.
 Pagastu pārvaldes patstāvīgi plāno 
projektus, kuru īstenošanai nepie-
ciešams ieguldīt šo finansējumu, un 
pārvalžu vadītājas savstarpēji vieno-
jas par to, kuri pagasti kurā gadā 
šos līdzekļus izmantos. Komisija 
izskata pārvalžu plānotos projektus, 
un dome ar savu lēmumu atbalsta to 
īstenošanu.
 Šogad pagastu pārvaldes mērķ-
programmas finansējumu plānoju-
šas izmantot šādi:
 1) Mārkalnes pagasta pārvalde - 
projektam „Pašvaldības autoceļa 
„Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Ve-
cagas” posma „Mežumuiža-Pakal-
ni- Ezīšava” pārbūve” ar indikatīvo 
summu līdz 18500 EUR,
 2) Mālupes pagasta pārvalde - 
projektam „Mālupes Saieta nama 
kāpņu telpas pārbūve” ar indikatīvo 
summu līdz 10000 EUR,
 3) Pededzes pagasta pārvalde - pro-
jektam „Pededzes tautas nama un 

bibliotēkas ēkas Pededzes pagasta 
„Krustcelēs” ziemeļu sienas logu 
nomaiņa” ar indikatīvo summu 
līdz 20000 EUR. Pededzes pagasta 
pārvaldes administratīvās un tautas 
nama ēkas energoefektivitātes pro-
jektu nav iespējams īstenot, jo pēc 
projekta īstenošanas nevarētu sas-
niegt plānoto energoresursu ietaupī-
jumu, tādēļ pārvalde mainīs tautas 
nama un bibliotēkas ēkai kritiskā 
stāvoklī esošos logus, izmantojot 
mērķprogrammas finansējumu,
 4) Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
prioritāro projektu īstenošanai 
tika rezervēta indikatīvā summa 
līdz 40000 EUR – plānots, ka šos 
līdzekļus pārvalde izmantos, lai paš-
reizējā skolas ēkā veiktu pārbūvi, 
pielāgotu telpas un nodrošinātu to 
pieejamību atbilstoši prasībām bib-
liotēkas un ģimenes ārsta prakses 
vajadzībām. Šobrīd gan bibliotēka, 
gan ārsta prakses vieta atrodas 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos, 
grūti pieejamās, neatbilstošās telpās,
 5) Ilzenes pagasta pārvalde - pro-
jektam „Līdzfinansējums pašvaldī-
bas autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, 
“Siveci–Darbnīcas”, “Darbnīcas–
Līvāni” pārbūvei” ar indikatīvo 
summu līdz 18500 EUR,
 6) Alsviķu pagasta pārvalde - 
projektam “Pašvaldības autoceļu 
“Alsviķu centra iekšējie ceļi” un 
“Strautiņi–Jaunpuntuži-Luki” 
seguma atjaunošana” ar indikatīvo 
summu līdz 20000 EUR,
 7) Kalncempju pagasta pārval-
de - projektam „Līdzfinansējums 
pašvaldības autoceļa Lūkuži–Got-
lupi–Nāzupi 1. kārtas pārbūvei” ar 
indikatīvo summu līdz 33 000 EUR.
 Dome piešķīra Mālupes Saieta 
nama kāpņu telpas pārbūvei nepie-
ciešamo finansējumu 10000 EUR 
apmērā, savukārt pārējās pārvaldes 
savu projektu īstenošanu varēs sākt 
pēc iepirkuma procedūru veikšanas 
un domes Finanšu komitejas saska-
ņojuma saņemšanas.

Pagasti īstenos infrastruktūras 
uzlabošanas projektus

Pzaiņo par 
izmaiņām īres maksā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No šī gada 1. septembra 
mainīsies 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.  
 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 Alūksnes 

novadā. Līdz ar to īres maksas 
peļņas daļa jeb maksa par dzīvok-
ļa lietošanu, vairs netiks noteikta 
konkrētā apmērā dažādām dzīvokļu 
kategorijām, kā tas bija līdz šim, bet 
aprēķināta pēc noteiktām formulām.
 Dome uzdeva SIA “ALŪKSNES 
NAMI” likumā noteiktajā kārtībā 
un noteiktos termiņos brīdināt 
pašvaldības dzīvokļu īrniekus par 
izmaiņām īres maksā, nodrošinot, 
ka saskaņā ar domes 25. janvāra 
lēmumu aprēķinātā īres maksa tiek 
piemērota no šī gada 1. septembra.
 Izpildot domes uzdoto, SIA 
“Alūksnes nami” ir sagatavojuši un 
līdz 1. martam īrniekiem nogādās 
paziņojumu par izmaiņām īres 
maksas apmērā.
 SIA “Alūksnes nami” valdes locek-
lis Armands Musts informēja, ka 
katram īrniekam adresētajās vēstu-
lēs būs precīzi norādīta attiecīgajam 
dzīvoklim aprēķinātā īres maksa. 

Turpinājums 8. lappusē
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Ar starptautisku forumu Prāgā noslēdzies 
ekoskolu projekts “Ēdam atbildīgi” 
Sintija Pušpure,
Alūksnes PII “Sprīdītis” 
pirmsskolas izglītības skolotāja

 Janvāra beigās Prāgā 
norisinājās projekta “Ēdam 
atbildīgi!” noslēguma forums 
Menu For Change (“Pārmaiņu 
ēdienkarte”), kurā piedalījās 
deviņu projekta dalībvalstu 
delegācijas – kopā 120 dalībnieki. 
Foruma mērķis bija nosvinēt 
trīs gadu laikā gūtos panākumus, 
dalīties pieredzē un turpināt 
padziļināt zināšanas par pārtikas 
patēriņa saistību ar globālām 
vides problēmām.

 Atlase dalībai seminārā Latvijā no-
tika novembrī, kad Ekoskolām bija 
nepieciešams pamatot sava izvirzītā 
dalībnieka motivāciju un kompe-
tenci pārstāvēt savu iestādi un valsti 
starptautiskā forumā, kā arī jāapko-
po projektā veiktais darbs iestādē. 
Esam gandarīti, ka Alūksnes PII 
“Sprīdītis” tika iekļauts to Eko-
skolu skaitā, kas varēja piedalīties 
seminārā. Iestādi seminārā pārstā-
vēja skolotāja, Ekopadomes locekle 
Sintija Pušpure.
 No 26. līdz 28. janvārim projekta 
“Ēdam atbildīgi!” koordinators 
Latvijā Daniels Trukšāns un 
pārstāves no 10 Latvijas Ekosko-
lām, tajā skaitā trīs pirmsskolas 
izglītības iestādēm, iepazīstināja 
starptautiskos projekta vadītājus 
un pārējās delegācijas ar projekta 
rezultātiem un labās prakses pie-
mēriem. Pieredzes apmaiņas sesijas 
un semināra viesu lekcijas sniedza 

dažādas idejas pedagogu metodiska-
jam darbam un iedvesmoja tālākai 
tēmas izzināšanai arī pēc projekta 
noslēguma. Tika akcentēti tādi glo-
bāli nozīmīgi jautājumi kā klimata 
pārmaiņas, pārtikas drošība un tās 
nodrošinājums pasaulē, planētas 
ekoloģisko iespēju robežas un citas 
ar pārtikas patēriņu saistītas tēmas. 
Nodarbību un arī projekta galvenā 
ideja ir apzināties un izglītoties par 
šīm problēmām, kā arī rīkoties, lai 
veicinātu pozitīvas pārmaiņas. To 
apliecina arī foruma moto – never 
too little to care and do my share 
jeb - neviens nav par mazu, lai 
rūpētos un rīkotos.
 Forums vienoja skolotājus, 
ekspertus un jauniešus kopīgu 
mērķu sasniegšanai, jo svarīgs ir 
katra ieguldījums, kaut arī pavisam 
neliels. Nodarbībās guvām daudz 
interesantas, praktiskas un arī pār-
steidzošas informācijas. Ir vērtīgi 
sajust pasaules elpu un redzēt, kā 

darbojas Ekoskolas citās valstīs, kur 
priecājos iepazīties ar citu valstu 
pieredzi un novērtēju, ka darbības 
principos PII “Sprīdītim” ar tām 
ir daudz kopēja, ceru, ka nākotnē 
varēsim kaut ko izmantot un realizēt 
savā bērnudārzā. No foruma atgrie-
zos pozitīvas enerģijas pilna un ar 
vislabākajiem iespaidiem.
 Projekts “Ēdam atbildīgi!” aizsākās 
EYD 2015 (Eiropas attīstības gads) 
ietvaros un ilga trīs gadus, iesaistot 
deviņas Eiropas valstis - Bulgāriju, 
Horvātiju, Čehiju, Latviju, Maltu, 
Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Slo-
vēniju. Latvijā projektā piedalījās 
100 izglītības iestādes, bet kopumā 
projektā darbojušās vairāk nekā 513 
skolas. 
 “Sprīdītī” projekta aktivitātes 
turpināsies līdz mācību gada bei-
gām, kad bērni, vecāki, darbinieki 
kopā ar Ekoskolas Kāmīti turpinās 
praktiski darboties un mācīties, ko 
nozīmē ēst atbildīgi.

Alūksnes novada skolu 
teātra sporta spēles Bejā
Ieva Krevica,
Bejas pamatskolas skolēnu 
pašpārvaldes prezidente

 Teātra sporta skolotāja 
Guna Igošina atklāja, ka ir 
pagājuši jau 16 gadi, kopš mūsu 
skola kopā ar Ilzenes pamatskolu 
un “Ievas teātri” spēlē Teātra 
sporta spēles. Vairāk nekā 
piecus gadus mūsu skolai ir 
sadraudzība ar Pededzes un 
Ilzenes skolu Teātra sporta 
komandām. Šogad pievienojās 
Teātra sporta komandas no 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas.

 Otrdien, 20. februārī, Bejas pa-
matskolā notika Alūksnes novada 
Teātra turnīrs, kurā piedalījās 10 
komandas: četras no Bejas pamat-
skolas, trīs no Pededzes pamatsko-
las un trīs no Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas.
 Maksimālo punktu skaitu (60) 
ieguva atraktīvā Bejas pamatskolas 
5.-6. klašu komanda “Slidotāji”, 

iegūstot I pakāpi (1. pakāpi iegūst 
komanda, kura saņem vairāk nekā 
50 punktus). 
 Aizrautīgi un spraigi spēlēja 
7.-9. klašu skolēnu komandas: no 
Pededzes pamatskolas „Kamanas” 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas “Sniegavalnis”, iegūstot 
augstāko punktu skaitu un 1. 
pakāpi. Augstāko pakāpi ieguva arī 
komandas “Olimpieši” un “Fantāzi-
ja” no Alūksnes.
 Pirmās iemaņas teātra sporta turnī-
rā guva 1.-4. klašu trīs komandas. 
Aptaujājot Teātra sporta dalībnie-
kus, saņēmām pozitīvas un patī-
kamas atsauksmes, jo teātra sports 
emocionāli uzlādē un rosina radošo 
pašizpausmi.
 Katras skolas divas komandas 2. 
martā piedalīsies 19. Latvijas skolu 
teātru turnīra „Teātra sports 2018” 
2. kārtā Vidzemes reģionā. 
 Bejas pamatskolas komanda 
“Slidotāji” iepriekšējā valsts teātra 
sporta spēļu turnīrā bija laureāti, 
kur iegūto galveno balvu glabāja 
divus gadus.  Tā tiks nodota šī gada 
laureātiem.

Malienas pamatskola aicina piedalīties 
radošo darbu konkursā “Čabiņš”
 Aicinām piedalīties 
rakstnieka Aleksandra Pelēča 
98. dzimšanas dienai un Malienas 
pamatskolas 145 gadu jubilejai 
veltītajā radošo darbu konkursā 
„ČABIŅŠ”, par iedvesmas 
avotu izmantojot bērnu dzejas 
grāmatu „Čabiņš”.
          
KONKURSA NOLIKUMS

Konkursa mērķis un uzdevumi
1. Saglabāt rakstnieka - 
novadnieka A. Pelēča piemiņu.
2. Veicināt skolēnu un sabiedrības 
interesi par A. Pelēci, viņa dzīvi 
un literāro mantojumu.
3. Attīstīt radošā un praktiskā 
darba iemaņas.

Radošo darbu forma
1. No autoru brīvi izvēlēta 
materiāla izgatavots suvenīrs, 
kura forma atbilstu konkursa 
moto:
,,Apses lapās dzīvo Čabiņš:
Labiņš, lēniņš vēju zēniņš…”/A.
Pelēcis/
  
Izpildījums - atslēgu piekariņš, 
magnētiņš utt., izmērs - 
tradicionāls suvenīra izmērs, 
atkarīgs no autoru idejas.
2.  Pievienots teiciens (domu 
grauds, pašsacerēta dzejas 
vārsma), kas atspoguļotu suvenīra 
ideju.

                
Vērtēšanas kritēriji
1.  Radošais risinājums, oriģinalitā-
te un vizuālā izteiksmība,
2.  Atbilstība A. Pelēča „Čabiņa” 
dzejas tēliem,
3.   Darba izpildījuma kvalitāte un 
darba kultūra,
4.  Suvenīra iespējamais tālākais 
pielietojums - pavairošanas iespējas 
(piemēram, kā dāvana Alūksnes vie-
siem, kuri interesējas par Alūksnes 
pusi kā A. Pelēča dzimteni),
5.  Teiciena (domu grauda, dzejas 
vārsmas) skanīgums. 

Konkursa dalībnieki
Alūksnes un Apes novadu skolu 
audzēkņi.

Darbu iesniegšana
 Izveidotos suvenīrus 2 eksemplāros 
ar klātpievienotu teicienu iesniegt 
personīgi Malienas pamatskolā vai 
iesūtīt pa pastu: Malienas pamat-
skola, Brenci 7, Brenci, Malienas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4359. 
 Konkursa darbam jāpievieno 
informācija par konkursa darba 
autoru: vārds, uzvārds, skola, klase, 
skolotāja vārds, uzvārds, e-pasta 
adrese un tālruņa numurs.   
                              
Iesniegšanas datums - līdz 
2018. gada 1. aprīlim.

 Alūksnes novada 
pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu ar Latvijas 
Universitāti par sadarbību 
novada iedzīvotāju izglītības 
līmeņa paaugstināšanai, 
mūžizglītības īstenošanai 
un novada ekonomikas 
attīstībai.

 15. februārī, Alūksnes novada 
pašvaldību apmeklēja Latvijas 
Universitātes rektors Indriķis 
Muižnieks, prorektore humanitāro 
un izglītības zinātņu jomā 
Ina Druviete, rektora vietnieks 
studentu un sociālajos jautājumos 
Jānis Stonis, Reģionālā centra 
direktore Inese Freiberga un 
Latvijas Universitātes Alūksnes 
filiāles vadītāja Anita Pētersone.
  Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja Artura Dukuļa 
un Universitātes rektora Indriķa 
Muižnieka parakstītais abu iestāžu 
sadarbības līgums paredz 
savstarpēju informācijas apmaiņu, 
prakses iespējas novada 
pašvaldības iestādēs vietējā 
filiālē vai Rīgā studējošajiem 
Alūksnes novada iedzīvotājiem.

  Tāpat iestādes varēs sadarboties 
bibliotēku izmantošanā, piedāvājot 
Alūksnes novada izglītības iestāžu 
darbiniekiem iespēju izmantot 
LU Alūksnes filiāles bibliotēkas 
resursus, savukārt vietējā filiālē 
studējošajiem – novada publisko 
bibliotēku resursus, metodiskās un 
organizatoriskās darbībās izglītības 
jomā, augstākās izglītības prog-
rammu izstrādē un īstenošanā LU 
Alūksnes filiālē.
  Puses varēs kopīgi organizēt noza-
ru speciālistu lekcijas, seminārus un 
diskusijas par būtiskiem tematiem 
un aktualitātēm, koncertus, meistar-
klases un citus radošus pasākumus 
filiālē un novada kultūras iestādēs.
  Pašvaldības deleģētām personām 
līguma ietvaros būs iespēja pieda-
līties valsts pārbaudījumu komisiju 
darbā profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmās, kā 
arī studiju programmu virzienu 
izstrādē un akreditācijā. Tāpat 
pašvaldība varēs ieteikt pētnieciskā 
darba virzienus studentu noslēguma 
darbu tematiem atbilstoši novada 
attīstības programmai Alūksnes 
filiālē studējošajiem.

Noslēdz sadarbības līgumu 
ar Latvijas Universitāti

Foto no PII “Sprīdītis” arhīva

Foto no Malienas pamatskolas arhīva

Indriķis Muižnieks (no kreisās) un Arturs Dukulis 
 Evitas Aplokas foto
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Alūksnē aizvadīta Enerģijas diena
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 1. februārī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā 
projekta “Ilgtspējīgas enerģijas 
sabiedrība” ietvaros norisinājās 
Enerģijas diena.

 Enerģijas diena pulcēja skolēnus 
no Valmieras Viestura vidussko-
las, Lizuma vidusskolas, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 
Alūksnes pilsētas sākumskolas, 
Alūksnes novada vidusskolas, kā 
arī no Rouges un Hānjas skolām 
Igaunijā.
 Dienas pirmajā pusē skolēni pildīja 
uzdevumus dažādās darbnīcās, kuru 
mērķis bija veicināt skolēnu izpratni 
par energoresursu saudzīgu izman-
tošanu. Jāatzīmē, ka šīs darbnīcas 
vadīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas skolēni, kuriem sagata-
voties šim pārbaudījumam palīdzēja 
skolotājas Irena Bērziņa un Ligita 
Krieva. 
 Pēc uzdevumu veikšanas un 
pusdienām pasākuma dalībniekus 
priecēja zinātkāres centra “Zi-
noo” komanda, kas klātesošajiem 
demonstrēja dažādus aizraujošus 
eksperimentus.
 Enerģijas dienas ietvaros notika 
arī video konkursa “Lieto enerģiju 
gudri” uzvarētāju video demonstrē-
šana un laureātu apbalvošana. Par 
konkursa uzvarētāju kļuva Helēna 
Razminoviča no Valmieras Viestura 
vidusskolas. Otro vietu ieguva Elza 
Martinova no Lizuma vidusskolas. 
Trešā vieta Aleksandram Mellītim 

no Alūksnes novada vidusskolas. 
Pirmo divu vietu ieguvējas balvā 
saņēma viedpulksteņus, bet trešās 
vietas ieguvējs tika pie sporta 
kameras. Dažādas veicināšanas 
balvas saņēma arī pārējie konkursa 
dalībnieki. 
 Pasākuma noslēgumā dažādās no-
minācijās balvas saņēma arī Ener-
ģijas dienas dalībnieki, kas visas 
dienas garumā bija risinājuši dažādu 
sarežģītības pakāpju uzdevumus. 
 Enerģijas diena notika projekta 
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, 
ko Alūksnes novada pašvaldība 

īsteno kopā ar Tartu Reģionālās 
enerģijas aģentūru, Rouges pagasta 
pašvaldību un Vidzemes plānošanas 
reģionu, ietvaros.
 Projekta mērķis ir paaugstināt 
zināšanas par ikdienas enerģijas pa-
tēriņu un uzlabot zināšanas par to, 
kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās 
un kopienās Latvijā un Igaunijā. 
 Publikācija atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Igaunijas-Latvijas 
Programmas Vadošā iestāde nav 
atbildīga par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Druvja Mucenieka foto

Alūksnes Kultūras centrā viesosies 
“Autobuss debesīs” un “Sinfonietta Rīga”

 Pērn septembrī leģendārā 
latviešu grupa “Autobuss 
debesīs” pēc desmit gadu ilga 
pārtraukuma atjaunoja 
sadarbību ar kamerorķestri 
“Sinfonietta Rīga”, sniedzot 
vienu ekskluzīvu koncertu 
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. 

 Šai atkaltikšanās reizei ir arī 
turpinājums. “Autobuss debesīs” 
un “Sinfonietta Rīga” diriģenta 
Normunda Šnē vadībā pavasarī do-

das uz Vidzemi, lai tautā iemīļotās 
melodijas dāvātu alūksniešiem.
 Koncerts Alūksnes Kultūras centrā 
notiks 2018. gada 15. aprīlī pulksten 
17.00.
 Koncerta programmā būs labi 
pazīstamas un tautā iemīļotas 
Imanta Kalniņa kompozīcijas īpašos 
aranžējumos grupas un orķestra 
izpildītāju sastāvam. Līdztekus 
populārām dziesmām skanēs arī 
grupas “Autobuss debesīs” dalībnie-
ka Kārļa Auzāna oriģinālmūzika.

 Programmā gaidāmi arī vairāki 
īpaši atskaņojumi, no kuriem viens 
ir sen nedzirdēta Imanta Kalniņa 
dziesma “Domā par mani” no tāda 
paša nosaukuma grupas “Autobuss 
debesīs” albuma, kas pie klausītā-
jiem nonāca tālajā 2002. gadā.

 Biļetes uz koncertu iegādājamas 
Alūksnes Kultūras centra, “Biļešu 
paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā arī 
www.bilesuparadize.lv.

Publicitātes foto

Turpinājums no 4. lappuses

 Deputāte Maruta Kauliņa 
atgādināja arī par deinstitucionali-
zāciju, kas šobrīd valstī rit, 
kad no dažādām speciālajām 
institūcijām tiek sabiedrībā 
atgrieztas personas ar fiziskās, 
garīgās, intelektuālās darbības 
traucējumiem, lai šie cilvēki 
integrētos sabiedrībā. Pretēji 
šim procesam internātpamatskolas 
ir kā iestādes, kurā ievieto 
problemātiskus bērnus, lai 
tie būtu nost no acīm.
 Liepnas internātpamatskolas 
ēkas ietilpība ir 308 skolēni, 
pašreizējais telpu noslogojums – 
27%. Šobrīd skolā ir 
92 izglītojamie, tajā skaitā 
81 skolēns un 11 pirmsskolas 
vecuma bērni. 43 no visiem 
ir deklarēti Alūksnes novadā.
 Lēmumā par Liepnas 
internātpamatskolas likvidēšanu 
noteikts, ka Liepnas vidusskolai 
uzdots no 2018. gada 
1. septembra nodrošināt izglītības 
iestādē internāta pakalpojumu 
piecas dienas nedēļā. Pēc 
aprēķiniem tajā varēs izvietot 
līdz 48 skolēniem, tātad, visus 
Alūksnes novadā deklarētos 
Liepnas internātpamatskolas 
audzēkņus.
 Citu pašvaldību teritorijā deklarētie 
bērni, kuri šobrīd mācās Liepnas 

internātpamatskolā, pēc tās 
likvidēšanas var turpināt mācības 
Liepnas vidusskolā. Protams, par 
to attiecīgajām pašvaldībām būs 
jāmaksā savstarpējie norēķini. 
A. Dukulis sēdē norādīja, ka šo 
pašvaldību vadītāji atbildējuši – 
kamēr valsts maksā par 
internātpamatskolā ievietotajiem 
bērniem, tikmēr problēmu nav, 
bet, kad būs aprēķini par 
savstarpējiem norēķiniem, 
tad viņi pieņems lēmumu.
 Sēdē izskanēja bažas par to, 
ka, likvidējot Liepnas 
internātpamatskolu, darbu zaudēs 
pedagogi un saimnieciskie darbi-
nieki, kopā ap 50 cilvēku, līdz ar 
to, meklējot jaunas darba vietas, 
ģimenes varētu pārcelties projām 
no Liepnas, līdz ar to aizbrauktu 
arī pašreizējie Liepnas skolēni. A. 
Dukulis informēja, ka 4-5 darbinie-
ki būs nepieciešami jaunveidoja-
majā Liepnas vidusskolas internātā, 
savukārt Mālupē, kur atradīsies 
sociālās aprūpes centra “Alūksne” 
filiāle “Pīlādži”, būs vajadzīgi 33 
darbinieki. 
 Par Liepnas internātpamatskolas 
likvidēšanu nobalsoja 9 no klāt-
esošajiem 14 deputātiem, 3 balsoja 
pret, viens atturējās no balsojuma.
 Liepnas internātpamatskolas ēkas 
pēc iestādes slēgšanas varētu tikt 
nodotas atsavināšanai.

Būs izmaiņas 
izglītības iestāžu 
tīklā novadā

Liepnas internātpamatskola

Turpinājums no 6. lappuses

Viņš norādīja, ka atkarībā 
no īpašuma kadastrālās vērtības, 
būs situācijas, kad maksa 
nedaudz samazināsies, bet būs 
arī situācijas, kad tā pieaugs. 
Līdz ar to īrniekiem būs laiks 
līdz 1. septembrim izvērtēt šo 
informāciju, izlemt, vai turpināt 
īres līgumu, varbūt vērsties pašval-
dības Dzīvokļu komisijā ar lūgumu 
palīdzēt ar dzīvokļu maiņu. Tāpat 
īrnieks var izvērtēt, varbūt ir vērts 
dzīvokli iegūt savā īpašumā, arī tad 
jāvēršas pašvaldībā ar ierosinājumu 
dzīvokli atsavināt.
 Ar jautājumiem par jauno 
aprēķināto īres maksu īrnieki 

aicināti vērsties pie SIA “Alūksnes 
nami” tās darbinieku pieņemšanas 
laikā.

 SIA “Alūksnes nami” arī 
informē, ka ir saņemts atzinums 
par Dārza ielas 22 dzīvojamās 
mājas tehnisko apsekošanu. 
27. februārī sasaukta mājas īrnieku 
sapulce, kurā iedzīvotājiem tika 
sniegta informācija par to, ka māja 
ir avārijas stāvoklī, un līdz nākamā 
gada apkures sezonai 
SIA “Alūksnes nami” un pašval-
dība risinās jautājumu par īrnieku 
pārvietošanu uz citām dzīvojamām 
telpām. Īrnieki saņems arī rakstis-
kus brīdinājumus par dzīvošanai 
nepiemēroto ēku.

Informē īrniekus par 
izmaiņām īres maksā
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“Ilgāja zivtiņa” - Igaunijas jubilejas mēnesī draudzīga makšķerēšana
Maijas Bleifertes teksts un foto

 3. februārī Veclaicenes 
pagastā notikušās starpvalstu 
zemledus makšķerēšanas 
sacensības „Ilgāja Zivtiņa” 
(“Kikkajärve Kalakõnõ”) 
pulcināja pārsteidzoši lielu 
dalībnieku skaitu - 55 latviešu un 
41 igauņu makšķernieku.  
Šīs makšķerēšanas sacensības uz 
Latvijas – Igaunijas robežezera 
Ilgāja aizsākās 2010. gadā, un ir 
kļuvušas par ģimenei un dabai 
draudzīgu tradīciju.

 Trijās makšķerēšanai atvēlētajās 
stundās latviešu copmaņiem no 
ezera izdevās izvilkt 51,316 kilo-
gramus raudiņu un asaru. Igauņu 
koploms stipri draudzīgāks dabai – 
nedaudz vairāk par 10 kilogramiem. 
Līdz ar to komandu vērtējumā, 
rēķinot vidējo lomu uz vienu 
makšķernieku, pārāki bija latvieši 
(0,933 kg), un ceļojošais kauss atkal 
atgriezās Veclaicenes pagasta 

pārvaldē. Arī uz goda pjedestāla 
stājās tikai latvieši. 1. vieta 
jelgavniekam Jurim Āboliņam 
(2,885 kg), kurš uzvarēja arī 
2011. gadā, 2. vietā mālupietis 
Didzis Dukaļskis ( 2,835 kg), 
3. vietā veclaicenietis Jānis Vīksne 
(2,575 kg). Veiksmīgākā makšķer-
niece arī no Veclaicenes Ļena Ren-
ce (2,055 kg). Pārsteiguma balvas 

saņēma arī jaunākais un vecākais 
dalībnieks, abu valstu veiksmīgākās 
makšķernieces, lielākās (342 grami) 
un mazākās 
(4 grami) zivtiņas izvilcēji, drau-
dzīgākā kompānija un izturīgākā 
ģimene. Saldu pārsteigumu 2 mak-
šķerniekiem (latvietim un igaunim) 
sagādāja loterija. Prieks, ka virves 
vilkšanā, kas norisinājās rezultātu 

apkopošanas laikā, uzvarēja igauņi, 
bet draudzīgi uzgavilēja abu valstu 
pārstāvji. Igauņu uzņēmēji bija 
sarūpējuši siltu zupu.  
 Sacensības fi nansiāli atbalstīja un 
balvu fondu nodrošināja Alūksnes 
novada pašvaldība, Veclaicenes 
pagasta pārvalde, biedrība „Veclai-
cenes Avotiņš”, SIA “Pie Zvejnie-
ka”, Latvijā pazīstamais bitenieks 

Daugmales Jānis, Anda Plauma, 
Artis Krasts, Igaunijas uzņēmēji, 
mājražotāji un Krabu ciema bied-
rība.
 Bija patiess prieks būt kopā ar 
kaimiņiem - igauņiem viņu valsts 
100. jubilejas mēnesī. 
 Paldies “Aleju” māju saimniekiem!

Alūksnē uzstāsies Jošo Stefana trio
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra 
mārketinga speciālists

 4. martā pulksten 17.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
uzstāsies pasaules līmeņa 
mākslinieks – ģitārists Jošo 
Stefans (Vācija), kura maģisko 
ģitārspēli raksturo pārsteidzoša 
muzikalitāte un melodijas, 
kurās dzirdamas iezīmes no 
klasiskās, fl amenko, roka, 
džeza un unikālās čigānu džeza 
(gypsy-jazz) mūzikas.

 Jošo Stefans (Joscho Stefan) 
pievērsies ģitārai 6 gadu vecumā, 
kad viņa tēvs, vietējās grupas 
mūziķis, iemācīja viņam spēlēt savu 
repertuāru. Tam sekoja ģitārspēles 
apguve mūzikas skolā un interese 
par rokmūziku, džezu un citiem mū-
zikas stiliem. 13 gadu vecumā Jošo 
pirmo reizi dzirdēja leģendārā džeza 
ģitārista Džango Reinharda (Django 
Reinhardt) dziesmu ierakstus. Šī 
muzikālā satikšanās uz jauno Jošo 

atstāja pārsteidzošu iespaidu un 
noteica arī turpmāko muzikālo 
virzienu, iedvesmojot pašmācības 
ceļā izzināt, apgūt un attīstīt 
izpildījuma meistarību un 
virtuozitāti.

 Kā par šī mākslinieka atklāšanu 
saka pats Jošo: “Džango spēlē es 
atradu visu – roku, džezu, klasiku, 

fl amenko – visu, kas man tik 
ļoti patika un aizrāva citos stilos. 
Melodija, ritms, idejas. Tas bija 
lieliski!”. 

 Šobrīd Jošo Stefans tiek uzskatīts 
par vienu no pasaules labākajiem 
ģitāristiem – mākslinieka indi-
viduālais skanējums ir jaudīgs, 
tīrs, plūstošs, tas ne tikai iemieso 
Džango aizsākto čigānu džeza stilu, 
bet arī interpretē to visaugstākajā 
līmenī, aktīvi paplašinot tā robežas. 
Ikviens šī mākslinieka koncerts pa-
liek prātā ar apbrīnojamo ģitārspēli, 
Jošo brīnišķīgo melodijas izjūtu un 
dvēselisko izpildījumu.
 Jošo Stefans Latvijā viesosies 
pirmo reizi un ar savu trio uzstāsies 
trīs ekskluzīvos koncertos: Latvijas 
Radio 1. studijā Rīgā, koncertzālē 
“Gors” Rēzeknē un Alūksnes 
Kultūras centrā. 

 Biļetes nopērkamas Alūksnes 
Kultūras centrā, kā arī visās “Biļešu 
paradīze” tirdzniecības vietās.

Publicitātes foto

Īstenots projekts “Kur ir 
“Jukums” – tur ir 
smukums!”

 Biedrība “Pierobežas raksti”, 
kuras sastāvā ir deju kopas 
“Jukums” dejotāji, sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību un 
Alūksnes Kultūras centru reali-
zējusi projektu Nr. 16-07-AL26-
A019.2201-000004 “Kur ir “Ju-
kums” – tur ir smukums!” par 
summu 9889,64 EUR, tanī skaitā 
publiskais fi nansējums ir 8900,68 
EUR,  Alūksnes novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējums 
988,96 EUR.

 Projekta pieteikums sagatavots un 
atbalstīts vietējās rīcības grupas 
biedrības „Alūksnes lauku part-
nerība” Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstu.
Projekta mērķis ir izveidot 
19. gs. Alūksnes novada tautas 
tērpu kolekciju deju kopai 
“Jukums”, tādejādi  saglabājot 

novada  kultūrvēsturisko manto-
jumu un veicinot vietējā tūrisma 
attīstību un radošo industriju.
Projekta realizācijas gaitā deju 
kopas “Jukums” sievām tika sašūtas 
jaunas jakas, vestes un aubes, bet 
vīriem Alūksnes mēteļi - mudu-
raiņi, vestes, bikses un izgatavotas 
platmales. Ar jaunajiem tērpiem 
“Jukums” jau ir uzstājies viesojoties  
koncertā Gulbenē 2018. gada 
3. februārī un Pededzē 10. februārī.

Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 8. martā pulksten 19.00 
Zeltiņu tautas namā 
koncertprogrammā “Saldāka 
par dzīvi” muzicēs pazīstamais 
ģitārists, dziesmu autors un 
izpildītājs Gregs (Grigorijs 
Gorodko) un burvīgas balss 
īpašnieks, jaunais talantīgais dzie-
dātājs un komponists 
Lauris Neilands.

 Grigoriju Gorodko gan 
mūziķu aprindās, gan mūzikas 
instrumentu  meistaru aprindās 
pazīst ar skatuves vārdu jeb 
pseidonīmu Gregs. Viņš ir ģitārists, 
solists, komponists.  Spēlējis 
grupās „Bruģis”, „Kodols”, 
„Dūmi”, dibinājis grupu „One day”, 
šobrīd koncertē kopā ar grupu 

„Baltie Lāči”. Arī divatā ar savu 
ģitāru ir bieži vien sastopams 
dažādos pasākumos, jo instrumen-
tālā mūzika ir Grega lauciņš, viņa 
pašizteiksme. Vada savu 
ģitārspēles meistarklasi.
 Lauris Neilands ar mūziku 
pazīstams kopš 3 gadu vecuma, 
piedalījies dažādos konkursos kā 
solists, dziedājis kopā ar popgrupu. 
Laura iekšējais sapnis vienmēr bijis 
kļūt par labu balles muzikantu, radīt 
pašam un izpildīt citu mākslinieku 
dziesmas. Šobrīd sapnis ir 
īstenojies, Lauris dzied un 
spēlē koncertos, ballēs un dažādos 
svinīgos notikumos. Arī pats sacer 
dziesmām vārdus un melodiju. 
Pirmā dziesma “Par ceriņiem” pie 
klausītājiem nonāca 2016. gada 
pavasarī, guva plašu atbalstu, tādēļ 
radās vēlme turpināt iesākto un 
2017. gada sākumā Lauris 
uzrakstīja melodiju dziesmai 

“Plašās debesis”.
 Laurim ir tikai 19 gadi, viņš 
muzicēšanu apvieno ar mācībām, 
tādēļ viņš saka: “Pats ceru, ka 
klausītājiem patiks, mērķis ir ne tik 
daudz parādīt sevi publikai, bet gan 
pierādīt, ka starp mums ir jauni 
cilvēki, kas spēj ko darīt!  Nekas 
nav neiespējams, vajag tikai 
censties, tad arī viss izdosies.”

Zeltiņos aicina uz koncertu

Publicitātes foto

Foto no biedrības arhīva



10.  Alūksnes Novada Vēstis 28.02.2018.

Svarīgi zināt www.aluksne.lv

Aktuālais par nodokļu reformu
Kā aprēķina nodokļus no manas 
darba algas?

 Izmaksājot darba algu, no 
tās ietur iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN). 2017. gadā likme 
visiem bija vienāda – 23 %.
 Nodokļu reformas ietvaros no 
2018. gada 1. janvāra ir ieviesta 
IIN progresīvā likme, kas nozīmē, 
ka nodokļa maksātājiem tiek 
piemērota nodokļa likme atbilstoši 
viņu gūtajiem ienākumiem.
 Nodokļa likme (pirms nodokļu 
nomaksas):
•  20 % – gada ienākumam 
līdz 20 004 euro;
•  23 % – gada ienākuma daļai, 
kas pārsniedz 20 004 euro, bet 
nepārsniedz 55 000 euro;
•  31,4 % – gada ienākuma daļai, 
kas pārsniedz 55 000 euro.

 Ja mēneša alga ir, piemēram, 
2000 euro, no 1667 euro tiek 
ieturēti 20 % IIN, bet no 
333 euro – 23 %.
 Ja nodokļa maksātājs darba 
devējam nav iesniedzis algas 
nodokļa grāmatiņu, algota darba 
ienākumam piemēro nodokļa 
likmi 23 % apmērā arī tad, ja 
ienākumi ir līdz 1667 euro.

 No 2018. gada ienākuma 
gūšanas vietā, kur iesniegta algas 
nodokļa grāmatiņa, piemēro 
VID prognozēto mēneša 
neapliekamo minimumu (konkrēta 
summa no darba algas, kas netiek 
aplikta ar nodokļiem). Šo 
informāciju VID, izmantojot 
Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS), paziņo darba 
devējam katru gadu līdz 
1. janvārim un līdz 
1. augustam. Tātad VID divas 
reizes gadā katram nodokļu 
maksātājam, ņemot vērā iepriekš 
saņemtā ienākuma apmēru, 
aprēķinās īpaši viņam noteiktu 
naudas summu, kas netiks 
aplikta ar nodokli.
 Gada diferencēto neapliekamo mi-
nimumu (neapliekamais minimums, 
kas atkarīgs no nodokļa maksātāja 
gada ienākumu apmēra), kā arī 
progresīvo likmi 31,4 % apmērā 
piemēro, iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju (turpmāk – GID).
 Svarīgi ņemt vērā: gadījumos, kad 
nodokļa maksātāja ienākumi bijuši 
mainīgi, VID prognozētais mēneša 
neapliekamais minimums var 
atšķirties no aprēķinātā diferencētā 
neapliekamā minimuma, un tādēļ 
var rasties piemaksa vai pārmaksa 
un nepieciešamība iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju.
 Iesniedzot gada ienākumu dek-
larāciju, iedzīvotāju ienākuma 
nodokli atmaksā likumā noteiktajos 
gadījumos, piemērojot nodokļa 20 
% likmi.

Darba ņēmējam gada beigās var 
rasties nodokļu parāds

 Nodokļu reformas ietvaros ar šo 
gadu ir palielināts diferencētais 
neapliekamais minimums, kā arī 
ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī 
(pirms nodokļu nomaksas) samazi-
nāta nodokļa likme no 23 % uz 20 
%. Tā kā gan diferencētā neaplieka-
mā minimuma, gan arī iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās 
likmes piemērošana ir atkarīga no 
katra cilvēka ienākumiem, svarīgi 

ņemt vērā, ka VID nav pieejama 
informācija par nodokļa maksātā-
ja plāniem, kuri var ietekmēt IIN 
aprēķinus.

 Diferencētais neapliekamais 
minimums Latvijā pirmo reizi 
ieviests 2016. gadā, līdz šim visiem 
strādājošiem piemēroja vienādu 
neapliekamo minimumu un pārmak-
sāto IIN summu varēja atgūt tikai 
pēc gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšanas. Galvenā izmaiņa, 
kas notikusi 2018. gadā, ir prog-
nozētā personas ienākuma līmeņa 
noteikšana. Prognozētais ienākums 
ļauj uzreiz noteikt to neapliekamo 
summu, par kuru IIN netiek ieturēts 
katru mēnesi, tādā veidā ļaujot 
strādājošiem negaidīt IIN atgriešanu 
pēc gada, iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju.
 Praksē tas nozīmē, ka, prognozējot 
personas ienākumu nākamajam pe-
riodam, Valsts ieņēmumu dienestam 
vairs nebūs pietiekamas informā-
cijas, jo VID rīcībā nevar būt ziņas 
par pašas personas plāniem, piemē-
ram, mainīt darba vietu, uzņemties 
papildu pienākumus, slēgt papildu 
līgumus. Tāpēc visos gadījumos, 
kad Jūsu plānotie ienākumi šogad 
ievērojami atšķirsies no iepriekšējā 
gada ienākumiem, vēlams to darīt 
zināmu tā uzņēmuma grāmatvedim, 
kurā iesniegta nodokļu grāmatiņa.
 Skaidrojam, ja persona nav 
iesniegusi nodokļu grāmatiņu ne 
pie viena darba devēja, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa parāds personai 
var izveidoties tikai gadījumā, ja 
netiek deklarēti darījumi (piemē-
ram, pārdots nekustamais īpašums), 
bet vienlaikus persona samazina 
savus ikmēneša ienākumus.
 Jāuzsver, ka tie darba ņēmēji, kuri 
strādā vienā darba vietā un citu 
ienākumu avotu nav (piemēram, au-
toratlīdzības, ienākumi no saimnie-
ciskās darbības u.c.), kā arī tie, kuru 
pagājušā gada kopējie ienākumi ir 
vienādi vai lielāki par šī gada kopē-
jiem ienākumiem, var nesatraukties, 
jo viņiem nodokļu parāds neveido-
sies. Tāpat, ja persona strādā pie 
viena darba devēja un šai personai 
2018. gadā ir paaugstināts atalgo-
jums, uzņēmumā pastāv iespēja pie-
mērot tādu diferencēto neapliekamo 
minimumu, kas atbilst faktiskajai 
algai. Ja personai ir papildu darba 
vieta (un kopējie ienākumi mēnesī 
pārsniegs 1000 euro), par kuru tā 
nevēlās sniegt ziņas savam darba 
devējam, tad, protams, pastāv iespē-
ja arī lūgt nepiemērot diferencēto 
neapliekamo minimumu.

Kā veidojas nodokļu starpība 
IIN progresivitātes dēļ?

 Nodokļu starpību var veidot arī IIN 
progresīvā likme, kuru piemēro da-
žādiem ienākumu līmeņiem – proti, 
mazākām algām ir mazāka IIN 
likme, bet lielākām – lielāka:
•  gada kopējiem ienākumam līdz 
20 004 euro tiek piemērota 20 % 
IIN likme;
•  gada ienākuma daļai, kas pār-
sniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 
55 000 euro, tiek piemērota 23 % 
IIN likme;
•  gada ienākuma daļai, kas pār-
sniedz 55 000 euro, tiek piemērota 
31,4 % IIN likme.
 
 Nodokļu starpība var veidoties gal-
venokārt šādām iedzīvotāju grupām:

•  personām, kuras pagājušajā gadā 
nav strādājušas pilnu gadu, vai 
personām, kurām iepriekš nav bijuši 
ienākumi (piemēram, māmiņas, kas 
atgriežas darbā no bērna kopšanas 
atvaļinājuma, personas, kuras tikai 
nesen uzsākušas darba gaitas);
•  personām, kurām ir vairāki 
ienākumu avoti (papildus darba 
algai saņem arī autoratlīdzības vai 
pensiju);
•  personām, kuras ir mainījušas 
darba devēju.
 
 Šādām iedzīvotāju grupām 2019. 
gadā būs pienākums iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju, lai pārrēķinā-
tu iedzīvotāju ienākuma nodokli par 
gadu, proti, piemērotu progresīvo 
IIN likmi vai gada diferencēto ne-
apliekamo minimumu faktiskajiem 
ienākumiem.

Piemērs
 Anna strādā algotu darbu, kur viņa 
saņem darba algu 1667 euro, viņas 
algai tiek piemērota 20 % IIN likme 
(ar nosacījumu, ka viņas algas grā-
matiņa ir iesniegta darba devējam). 
Anna papildus sniedz arī fotogrāfa 
pakalpojumus izdevniecībai un par 
to saņem autoratlīdzības ienākumu 
300 euro mēnesī, kurai arī tiek pie-
mērota 20 % IIN likme.  Rezultātā 
gada beigās saskaitot visus Annas 
ienākumus kopā sanāk 23 604 euro. 
Par ienākumiem virs 20 004 euro ir 
jāpiemēro 23 % IIN likme, bet visa 
gada garumā ir piemērota 20% IIN 
likme. Tas nozīmē, ka Anna samazi-
nātās IIN likmes piemērošanas dēļ 
valsts budžetam ir palikusi parādā 
3 % no 3600 euro, kas ir 108 euro.
 Līdzīgi var sanākt, ja persona, kura 
saņem pensiju, papildus arī ir algots 
darbinieks, algas nodokļu grāma-
tiņa ir iesniegta darba vietā un tās 
kopējie gada ienākumi ir virs 20 
004 euro.
 Otrkārt, nodokļu starpību var 
veidot arī neapliekamā minimuma 
piemērošana, kas pienākas perso-
nām ar ienākumiem līdz 12 000 
euro gadā. Svarīgi zināt, ka algām 
līdz 440 euro (pirms nodokļu no-
maksas) VID prognozēto neaplieka-
mo minimumu gada laikā piemēro 
pilnā apmērā, respektīvi 200 euro. 
Ienākumiem no 440 līdz 1000 euro 
mēnesī neapliekamais minimums 
atbilstoši diferencēšanas principam, 
pieaugot algai, samazināsies, sa-
vukārt ienākumiem virs 1000 euro 
mēnesī netiks piemērots vispār.

 Gadījumos, kad ienākumu apmērs 
ir svārstīgs (salīdzinot ar pagā-
jušo gadu tas ir palielinājies vai 
samazinājies), tad gada ienākumu 
deklarācijā pārrēķinot gadā faktiski 
saņemtos ienākumus un tiem pie-
mērojamo gada diferencēto neap-
liekamo minimumu, var veidoties 
nodokļa parāds vai pārmaksa.  
 Tādējādi tām personām, kurām 
2017. gadā ir bijuši ievērojami 
mazāki ienākumi nekā šogad 
(piemēram, palielināta darba alga, 
māmiņas, kas atgriežas darbā no 
bērna kopšanas atvaļinājuma, vai 
personas, kuras nesen uzsākušas 
darba gaitas), un tās paredz, ka 
ienākumi šajā gadā būs lielāki un 
pat pārsniegs 12 000 euro gadā 
(jeb 1000 euro mēnesī), veidosies 
nodokļu parāds.

Piemērs
 Kārlis ir students, kurš darba gai-

tas uzsāka 2018. gada janvārī. Viņa 
darba alga bija 1200 euro. VID 
prognozētais mēneša neaplieka-
mais minimums laika periodā no 1. 
janvāra līdz 31. jūlijam ir 100 euro 
mēnesī, jo periodā no 2016. gada 
1. oktobra līdz 2017. gada 30. sep-
tembrim ienākumi nav gūti. Tā kā 
faktiskie ienākumi ir virs 1000 euro, 
tad pārrēķina rezultātā veidosies 
nodokļa parāds 140 euro.

Ko persona var darīt, 
lai neveidotos parāds?

 Visos gadījumos, kad plānotie 
ieņēmumi 2018. gadā sagaidāmi 
lielāki par 2017. gadu ir ieteicams 
konsultēties ar grāmatvedi. Ir vai-

rākas iespējas: piemēram, pārskatīt  
prognozēto mēneša neapliekamo 
minimumu vai nepiemērot ienā-
kumiem 20% IIN likmi. Pēdējais 
īpaši attiecas uz autoratlīdzības 
saņēmējiem, kuru kopējie gada 
ienākumi pārsniegs 20 004 euro.  
Tāpat, ja persona negrib atklāt 
savam darba devējam informāciju 
par citu darba vietu, pastāv iespēja 
neiesniegt nodokļa grāmatiņu ne pie 
viena darba devēja. Atgādinām, ka 
šajā gadījumā persona izvēlas pati 
sev samazināt mēneša ienākumus 
un pārmaksāto IIN var atgūt, tikai 
iesniedzot gada IIN deklarāciju.

Informācija no vid.gov.lv.

ALTUM aicina pievērst 
uzmanību izmaiņām biznesa atbalsta 
programmā

Olita Untāla,
ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja

 No šī gada februāra būtiski 
paplašināts saimnieciskās 
darbības veicēju loks, kas 
Attīstības finanšu institūcijā 
ALTUM var saņemt valsts 
atbalstu uzņēmējdarbības 
sākšanai vai jauna biznesa 
projekta finansēšanai. Vienlaikus 
ir atviegloti aizdevuma atmaksas 
nosacījumi.

 Galvenās izmaiņas: 
- starta finansējumu aizdevuma 
veidā var saņemt uzņēmumi 
līdz 5 gadu vecumam, līdzšinējo 
3 gadu vietā; 
- no 8 līdz 10 gadiem pagarināts 
aizdevuma atmaksāšanas termiņš; 
projektiem nekustamā īpašuma 
iegādei, būvniecībai vai rekonstruk-
cijai  - līdz 15 gadiem;
- aizdevumam var pieteikties arī 
pašnodarbinātas personas, ne tikai 
uzņēmumi.
  Inese Zīle, ALTUM valdes locek-
le: “Ikdienā, strādājot ar jaunajiem 
uzņēmējiem, redzam, ka trīs gadu 
periods no uzņēmuma dibināšanas 
brīža var būt nepietiekams, lai 
izstrādātu biznesa ideju, izveidotu 
komandu, uzsāktu kaut vai nelielu 
ražošanu un iegūtu naudas plūsmu, 
lai uzņēmums varētu pretendēt uz 
komercbanku finansējumu. Īpaši 
aktuāli tas ir inovatīviem projektiem 
ar ilgāku izstrādes un ieviešanas 
periodu. Arī aizdevuma termiņa 
pagarināšana ir būtisks ieguvums, jo 
ļaus samazināt aizdevuma ikmēne-
ša maksājumu ietekmi uz naudas 
plūsmu, kas īpaši svarīgi ir lielāka 
apjoma aizdevumiem. Kopumā 
veiktās izmaiņas palīdzēs jaunajiem 
uzņēmumiem vieglāk saņemt valsts 
atbalsta finansējumu gadījumos, kad 
nauda attīstībai vēl nav pieejama 
privātajā tirgū.”
  Didzis Dejus, uzņēmuma Baltic 

3D līdzīpašnieks: “Pozitīvi vērtēju 
šīs izmaiņas, jo mūsu gadījumā 
iepriekš Starta programmai kvali-
ficēties nevarējām, taču vienlaikus 
biznesa specifikas dēļ arī bankā 
nevarējām saņemt finansējumu – 
mūsu 3D drukāšanas iekārtas ir 
jaunums Latvijas tirgū, un  šādā 
situācijā privātajiem finansētājiem 
mūsu biznesa ideja ir grūti novēr-
tējama. Arī aizdevuma atmaksas 
termiņa pagarinājums ļaus sekmēt 
idejas attīstīšanu, sākotnēji maksā-
jot mazāk. Aicinu valsti arī turpmāk 
sekot situācijai uzņēmējdarbības 
vidē, lai uzlabotu finansējuma 
pieejamību maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, īpaši tehnoloģiskiem 
un inovatīviem jaunuzņēmumiem, 
jo pasaule un uzņēmumu vajadzības 
nemitīgi mainās.”
  Izmaiņas veiktas, ņemot vērā 
Ministru kabinetā šā gada 23. 
janvārī apstiprinātos grozījumus 
noteikumos par mikroaizdevumiem 
un starta aizdevumiem.
  ALTUM kopumā Starta prog-
rammā līdz 2017. gada beigām 
jaunajiem uzņēmumiem piešķīrusi 
39 miljonus eiro, kopumā atbalstot 
vairāk nekā 2000 uzņēmumus. 
  Lielākā biznesa uzsācēju aktivitāte 
ir Rīgā, kur piešķirti 48% no Starta 
programmas aizdevumiem. Rīgai 
seko Vidzeme – 18% no aizdevu-
miem, Zemgalē un Latgalē – 12% 
katrā no reģioniem, savukārt 10% 
aizdevumu piešķirti biznesa uzsācē-
ju projektiem Kurzemē.
  Starta programmā pieejams finan-
sējums investīcijām un apgrozāma-
jiem līdzekļiem no 2000 līdz 150 
000 eiro, ar atmaksas termiņu līdz 
10 gadiem. Aizdevumiem līdz 
7000 eiro nav nepieciešama 
aizņēmēja līdzdalība projektā, 
aizdevumiem virs 7000 eiro – 
līdzdalība ir 10% no projekta 
summas.

Sīkāka informācija www.altum.lv.
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Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Līdz 18.03. Dievkalpojumi 
notiek svētdienās 11.00 
Mācītājmuižā, Pils ielā 15 

Baznīcā 
25.03. 11.00 Palmu svētdienas 
Dievkalpojums
29.03. 19.00 Zaļās ceturtdienas 
Dievkalpojums
30.03. 12.00 Krusta ceļš, 
15.00 Lielās piektdienas 
Dievkalpojums
31.03. 22.00 Nakts Vigilija
 
Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
Otrdienās 18.30 Liturģiskā 
ansambļa mēģinājums
Trešdienās 18.00 Bībeles 
stunda
Piektdienās 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00 Iesvētes kurss
Svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola, 11.00 Dievkalpojums
2.03. 18.00 un 3.03. 9.00 
Rekolekcijas. 
9.03. un 23.03. 19.00 
„Īstas brīvības” mazā grupa
15.03. plkst.18.00 Glika 
skola
18.03. pēc dievkalpojuma 
sadraudzība un Dāmu sanāksme

Mājas lapas adrese: 
http://www.aluksnesdraudze.lv/

Svētās Trijādības 
Dievnamā Alūksnē

10., 17., 31.03. 16.00 
Panihīdа (aizlūgums par 
mirušajiem).
10., 17., 31.03. 17.00 Lielais 
vakara dievkalpojums, grēksūdze.
04., 11., 18., 25., 08.00 
Grēksūdze, 08.30 dievkalpojums, 
pēc dievkalpojuma aizlūgums par 
veselību.
07.03. 09.00 Dievkalpojums 
aizlūgums par veselību Svētai 
Trijādībai.
28.03. 09.00 Dievkalpojums 
un aizlūgums par veselību 
Rīgas Sv. moc. Jānim.
14.03. 08.00 Dievkalpojums, 
iepriekš iesvētīto Dāvanu liturģija.
02., 16.03. 17.00 Vispasaules 
mirušo piemiņas sestdiena. 
Dievkalpojums, aizlūgums par 
mirušajiem.
03., 17.03. 08.00 Grēksūdze, 
08.30 Dievkalpojums, pēc 
dievkalpojuma aizlūgums par 
mirušajiem. 
03., 24.03. 15.00 Dievkalpojums, 
grēksūdze, eļļas svaidīšanas 
noslēpums.
Informācija pa tālruni 
68601888.

Alūksnes Romas katoļu 
draudzē

Svētās Mises: otrdienās 18.00,
trešdienās 9.00, no 10.00 
līdz 14.00 baznīca atvērta 
lūgšanām,
ceturtdienās 9.00,
piektdienās 17.00 Krusta ceļš, 
18.00 Sv. mise,
sestdienās 9.00,
svētdienās 10.00 dziedājumi 
rūgtās asaras, 11.00 Sv. Mise.
Tālrunis informācijai 29479873.

Opekalna 
ev. lut. draudzē

3. martā 10.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Opekalna ev. lut. 
draudzes kopsapulce. Aicināti 
un gaidīti visi, kuri iesvētīti šajā 
draudzē.
4., 18. martā 10.00 Opekalna 
ev. lut. baznīcā Dievkalpojums. 
Dievkalpojumā kalpo mācītājs 
V. Sliņķis.

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju 

par saviem aktuālajiem 
pasākumiem, līdz mēneša 

20. datumam nosūtot to uz 
e-pasta adresi 

evita.aploka@aluksne.lv!

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Sporta pasākumi
3. - 4. martā 10.00, 10. martā 
10.00, 17. martā 10.00, 24. martā 
10.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā, 31. 
martā 15.00 fināla spēles.

Alūksnē
3. martā 17.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju kora “Atzele” dzimšanas 
dienas koncerts. Ieeja: bez maksas.
4. martā 17.00 Alūksnes Kultūras 
centrā GYPSY SWING ĢITĀRU 
VIRTUOZI. Ieeja: 7,00 un 10,00 
EUR.
6. martā 10.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes Kultūras centra 
bērnu un jauniešu vokālo ansambļu 
Pavasara sadziedāšanās koncerts. 
Ieeja: bez maksas.
8. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centrā svētku vakars sievietēm “Vis-
skaistākais zieds”. Alūksnes Kultūras 
centrs gaidīs Alūksnes dāmas ar lie-
lākiem un mazākiem pārsteigumiem 
- būs muzikāli sveicieni, tikšanās un 
praktiskas nodarbības ar kosmētiķi 
Lāsmu Nāgeli un stilisti Antru Reis-
mani. Ieeja: bez maksas.
10. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Roberto Meloni itāļu hitu 
koncertprogramma “La dolce vita”. 
Ieeja: 9,00; 10,00; 12,00 un 15,00 
EUR.
11. martā 16.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes Kultūras centra deju 
kopu “Jukums” un “Olysta” koncerts 
“Es mācēju danci vest”. Koncerta 
viesi no Gulbenes un Balviem: deju 
kolektīvi “Nebēda”, “Rika”, “Zelta 
rūsiņš”, “Balvu vilciņš”. Ieeja: bez 
maksas.
15. martā 18.30 Alūksnes Kultūras 
centrā filma visai ģimenei “Paradīze 
89”. Ieeja: 2,50 EUR.
17. martā 18.00 Alūksnes Kultū-
ras centrā Eduarda Rozenštrauha 
simtgades jubilejas koncerts “Bij’ 
vasara toreiz tik zaiga”. Ieeja: 12,00 

līdz 20,00 EUR.
25. martā 10.00 pie Mātes tēla 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienai veltīts brīdis; ap 11.00 
piemiņas brīdis Alūksnes Lielajos 
kapos, ap 12.00 koncerts Alūksnes 
novada vidusskolā.
31. martā 17.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas orķestra 65 gadu jubilejas 
koncerts “Krāsainā skaņu pasaule 65 
gadu garumā”. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas 
antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, 
spogulīt…”.
No 8. marta Latvijas Dabas muzeja 
izstāde “Brīnumi ziedos”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolek-
cija izstādē “19. gs. muižkungu 
guļamistaba”.
Muižkungu guļamistaba, veidota no 
19.–20. gs. eklektikas un bīdermeije-
ra stila interjera mēbelēm.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
 “Asaru senkapi”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Pasākumi
6. martā 10.00 Kara muzeja Otrā pa-
saules kara vēstures nodaļas vadītāja 
Jāņa Tomaševska lekcija “Kurelieši 
– Trešā ceļa gājēji”.
22. martā 10.00 Skolēnu zinātniskie 
lasījumi „Latviešu pēdas Sibīrijā un 
Tālajos Austrumos”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Sievietes glez-
no: sievietes - mākslinieces” (01.-
31.03. abonementā), “Pūpols ir vītola 
pērle…” - Lieldienas (01.–31.03. 

abonementā); “Esi laimīgs! 20. marts 
- Starptautiskā laimes diena” (01.-
31.03. lasītavā); “Pavasara saulītē 
atnācis prieks!” (05.-19.03. bērnu 
literatūras nodaļā), “Lieldienu zaķis 
atnācis!” (20.–31.03. bērnu literatū-
ras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
12.-31.03. Alūksnes Mākslas skolas 
pieaugušo gleznošanas studijas darbu 
izstāde (bērnu literatūras nodaļā);
01.03.–31.03. Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzeja ceļojošā 
izstāde “Kalendāri” (lasītavā);
19.03.–23.03. Digitālā nedēļa: 
virtuālais konkurss “Atrast pavasari” 
- treniņš informācijas meklēšanā;
14.03. plkst.14.30 Erudītu klubiņa 
nodarbība “Prāta sports” (bērnu 
literatūras nodaļā);
20.03. plkst.16.30 Nodarbība  
“Ēdiet veselīgi!” kopā ar  
PII “Sprīdītis” bērniem un vecākiem 
(bērnu literatūras nodaļā);
23.03. Digitālā nedēļa: informā-
cijpratības stunda “Vai esi drošs, 
lietojot internetu?” (bērnu literatūras 
nodaļā);
28.03. plkst.14.00 Lieldienu radošā 
darbnīca “Oliņ, boliņ!” (bērnu litera-
tūras nodaļā);
26.03. Jauno grāmatu diena, plkst. 
12.00 jauno grāmatu apskats (abone-
mentā).

Alsviķu pagastā
3. martā 13.00 Strautiņos pie 
hokeja laukuma sportiski atraktīvās 
aktivitātes visai ģimenei.  Ieeja: bez 
maksas.
7., 21., 28. martā 9.00 Alsviķu bib-
liotēkā senioru grupas “Par prieku 
sev un citiem” tikšanās.
14. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku ikmēneša tikšanās.
17. martā 14.00 Alsviķu kultūras 
namā Madaras Dišleres sirsnīgās 
spēlfilmas “Paradīze 89” demonstrē-
šana visai ģimenei. Ieeja: 2 EUR.

23. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā leļļu teātra “Tims” koncert-
programma bērniem “Notikumi 
virtuvē”. Ieeja: 1,50 EUR.
1. aprīlī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā Lieldienu balle ar grupu “Blē-
ži”. Līdzi var ņemt “groziņus”. Ieeja: 
2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ikvienam cilvēkam mūžs 
tādā gaismā mirdz, cik dāsnuma 
un saules glabā sirds” - dzejniecei 
Lūcijai Sāgamežai-Nāgelei - 90, 
rakstniekam Kārlim Ieviņam – 130, 
aktrisei Olgai Dreģei - 80; tematiskā 
izstāde “Domās izstaigāsim sāpju ce-
ļus” - Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena; “Digitālās nedēļas 
2018” ietvaros drošība un pārliecība, 
kritiskā domāšana un mediju pratība, 
digitālās prasmes un mūžizglītība 
ikvienam interesentam katru dienu 
(19.-23.03.).
Strautiņu bibliotēkā literatū-
ras izstādes: rakstniekam Kārlim 
Ieviņam - 130, aktrisei Olgai Dreģei 
– 80; tematiskās izstādes: „Sievietes 
skaistumam”, „Dzīvnieki cilvēku 
pasaulē”; “E – prasmju nedēļa” (19.-
23.03.); “Elektroniskais katalogs un 
informācijas meklēšana internetā”; 
“Mācīties nekad nav par vēlu” – da-
torapmācības pieaugušajiem.

Annas pagastā
8. martā 11.00 Annas bibliotē-
kā tradicionālais Sieviešu dienas 
pasākums “Dzīvesprieku kā puķi 
izaudzēt!”.
9. martā Annas kultūras namā 
Sieviešu dienas koncerts un balle 
kopā ar grupu “Tranzīts”. Ieeja no 
20.00, sākums 22.00. 
Ieeja 4,00 EUR, 
pēc 23.00 – 5,00 EUR. Galdiņu 
rezervācija, rakstot uz epastu: 
kn.anna@aluksne.lv.
17. martā 11.00 Annas kultūras 
namā radošā darbnīca “Sapņu 
ķērāji” pieaugušajiem un bērniem 
kopā ar Lidiju Steberi. Ieeja 2,00 

EUR. Pieteikšanās rakstot sms uz 
29148842.
23. martā 10.00 Ezeriņu kapos ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
brīdis.
Annas bibliotēkā izstādes: “Es 
aizeju domās pie tevis / Mana mīļotā 
bērnības puse”, novadniecei dzejnie-
cei Modai Sedleniecei – 85; “Caur 
laiku varām”, dzejniecei Lūcijai 
Sāgamežai-Nāgelei - 90; novadnie-
kam literatūrvēsturniekam Viesturam 
Vecgrāvim – 70.

Ilzenes pagastā
9. martā  19.00 SKIIM centrā 
“Dailes” atpūtas pasākums “Tās 
tavas skaistākās dienas ir, tie tavi 
labākie gadi…”. Ieeja: 2,00 EUR.
17. martā 10.00 SKIIM centrā 
“Dailes” Ilzenes kausa izcīņa flor-
bolā. Sīkāka informācija pa tālruni 
26394436.
25. martā 10.00 pie politiski 
represēto ilzeniešu piemiņas zīmes 
Ilzenē ziedu nolikšana un svecīšu 
aizdegšana.
1. aprīlī 13.00 SKIIM centrā “Dai-
les”  Lieldienu zaķu skrējiens (obli-
gāti jābūt zaķa ausīm). Pārsteiguma 
balvas “zaķīgākajiem” dalībniekiem.
1. aprīlī 22.00 SKIIM  centrā “Dai-
les” atpūtas vakars ar grupu “Vilx”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Gunāra Priedes dramaturģija” 
(G. Priedem - 90), Pētera Bankovska 
daiļrades ceļš” (P. Bankovskim - 45), 
“Kad blāzmoja melna nakts…” (vel-
tīta 1949. gada 25. martā politiski 
represēto ilzeniešu likteņiem).

Jaunannas pagastā
7. martā 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru tikšanās. Viesi z/s 
„Pededzes” saimnieces Ligita un 
Oksana. Kopā dosimies garšvielu, 
tēju un medus piedzīvojumos.

Turpinājums 12. lappusē

Maza auguma sunīte meklē 
jaunas mājas. Uz svešiniekiem 
patīk sparīgi riet, bet ar savējiem 
ir ļoti draudzīga un uzticīga. 
Patīk ērti iekārtoties, tādēļ būs 
kā suns kompanjons. Sterilizēta 
un čipēta.

Alūksnes centrā, Brūža ielā 
(pretī SEB bankai) pieklīdusi 
mīlīga tīģerkrāsas kaķenīte. 
Nogādāta “Astēs un Ūsās”.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Aktuālā 
informācija 
lauksaimniekiem
Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas 
uzņēmējdarbības konsultante

 SIA LLKC Alūksnes nodaļa 
un MKPC martā organizē 
informatīvās dienas pagastos par 
aktualitātēm lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozarēs, 
nodokļu likumdošanā un nodar-
binātības veicināšanā:
22. martā plkst.10.00 
Veclaicenes tautas namā;
22. martā plkst.13.00 
Kolberģa tautas namā;
23. martā plkst.10.00 Liepnas 
pagasta pārvaldes telpās;
23. martā plkst.13.00 
Mālupes saieta namā;
26. martā plkst.10.00 
Zeltiņu tautas namā;
28. martā plkst.10.00 
Annas tautas namā.
  Lauku atbalsta dienests no 
1. marta līdz 5. aprīlim izsludina 
pieteikšanos atbalsta saņemšanai 
mežu kopšanai apakšpasākumā 
“Ieguldījumi meža ekosistē-
mu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai”. Šī būs 
jau piektā projektu pieņemšanas 
kārta, tās kopējais publiskais fi-
nansējums ir 2,015 miljoni eiro.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Turpinājums no 11. lappuses

8. martā 19.00 Jaunannas tautas 
namā pasākums Jaunannas dāmām 
“Viss dēļ jums, daiļās dāmas...”. 
Ielūgumus uz pasākumu var saņemt 
tautas namā līdz 6. martam.
18. martā 11.00 Jaunannas tautas 
namā “Bērnu rīts”.
22. martā 18.00 Jaunannas tautas 
namā “Rokdarbu darbnīca” savam 
priekam.
1. aprīlī 13.00 Jaunannas tautas 
namā muzikāla Lieldienu izrāde ar 
līdzdarbošanos “Otiņas un Krāsiņas 
Lielā diena”.
1. aprīlī 19.00 Jaunannas tautas 
namā amatierteātra „Šūpoles” izrāde 
B. Juhņeviča „Pavasara neprāts”. 
Ieeja: EUR 1,50.
Jaunannas bibliotēkā  
izstādes: „Ūdens noslēpumi” – 
Pasaules ūdens dienai veltīta izstāde, 
„...ja es nebūtu no tās puses” - 
Kārlim Ģērmanim - 90.

Jaunalūksnes pagastā
No 5. marta līdz 31. martam Bejas 
novadpētniecības centrā ceļojošā 
izstāde ar darbiem no biedrības 
“Sarkaņu pagasta kultūrmantojums” 
projekta “Sarkaņu pagasta daba 
stāsta”. Foto: Inga Sudāre – Špune. 
Bejas NC apmeklējums 1,00 EUR. 
17. martā 13.00 Kolberģa tautas 
namā Mazo vokālistu tautasdzies-
mu konkurss „Alūksnes novada 
skanīgākais putnēns - 2018”. Ieeja: 
bez maksas.
19. martā 13.30 Bejas novadpētnie-
cības centra Seno amatu darbnīcā 
cikla “Labs amatnieks latviešos 
arvien ticis godāts un cienīts”’ 
3. nodarbība  - iepazīšanās ar 
podniecības amatu kopā Uģi Puzuli. 
Dalības maksa 1,00 EUR.
31. martā 13.00 Kolberģa tautas 
namā Lieldienu pasākums ģimenēm 
ar bērniem. Ieeja: bez maksas.
Bejas novadpētniecības centrā pa-
stāvīgās ekspozīcijas: “Jaunalūksnes 
pagasta vēsture līdz 1945. gadam”, 
“Jaunalūksnes pagasts pēckara perio-
dā (1945.-1988.)”, “Bejas skolas vēs-
ture 19.-21.gs.”, digitālā ekspozīcija 
“Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes 
pusē”, Alūksnes muzeja un biedrības 
“Kultūras un izglītības centrs „Stili”” 
veidotā izstāde „Gleznotājam Leo 
Koklem – 90”; Seno amatu darbnīcā 
tiek piedāvāta iespēja aust grīdas 
celiņus.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Tautā mīlētai aktrisei Olgai Dreģei 
– 80”, “Dzejniekam, rakstniekam, 
gleznotājam, mūzikas instrumentu 
meistaram Kārlim Ieviņam (īst. v. 
Kārlis Viktors Paķulis) – 130”, 
“Kas ir laime? Katram tā ir sava…” / 
20. marts – Starptautiskā Laimes 
diena, Grāmatu izstāde par putniem 
“Putni atnes pavasari”, “Ūdens – tā ir 
dzīvība” / 22. marts – Starptautiskā 
Ūdens diena, “Lieldieniņa gaiši nāca, 
sauli nesa azotē”, Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņa pasākums “Gaidot 
Kristus augšāmcelšanās svētkus” 
(28.03.).
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Spēka dziesminiece ar at-
modas gēnu” - I. Akurātere (06.03.), 
“Sīki putni čivināja pavasari gaidī-
dami” (20.03.), “Digitālās nedēļas 
2018” pasākumi (20.03.), “Cik 
daudz zaķēnu Kolberģī?” Lieldienu 
pasākums bērniem (27.03.), “Mans 
draugs dators” IT nodarbības 
sešgadniekiem, “Lasīt ir stilīgi” 
lasīšanas akcijas pasākumi.

Jaunlaicenes pagastā
11. martā 14.00 Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra iestudējuma 
“Augstākais bauslis” izbraukuma 
apmeklējums Alūksnes Kultūras cen-
trā. Pieteikšanās kopīgam bezmaksas 
transportam no Jaunlaicenes līdz 
7. martam pa tālruni 29123994 vai 

Jaunlaicenes bibliotēkā.
16. martā 17.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Latvijai 100” ietvaros 
“Sarunas 10 x10”. Tēma “Nesenā pa-
gātne”. Atskats 70-tajos un 80-tajos 
gados kolhozā “Nākotne”. Pasākuma 
viesi Rasma Muceniece, 
Arturs Dukulis. Ieeja: brīva.
17. martā 16.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā koncerts pavasarim “La-
bais izglābs pasauli”. Koncerta viesi 
Veclaicenes vīru vokālais ansamblis, 
Gaujienas vīru vokālais ansamblis, 
Smiltenes tehnikuma Alsviķu struk-
tūrvienības jauniešu deju kolektīvs. 
Ieeja: 1,50 EUR.
31. martā 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Prāta spēle gudrajiem 
un atjautīgajiem”. Aicināti piedalīties 
bērni vecumā no 8 līdz 16 gadiem. 
Pieteikšanās līdz 26. martam pa 
tālruni 29123994.
1. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Pavasara saulgrieži 
“Oliņ, boliņ”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pa-
matekspozīcijas: “Jaunlaicenes mui-
ža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”; 
līdz 31. martam vēl apskatāma izstā-
de: “Baltā smilšu kalniņā”; Lieldienu 
piedāvājums: jauna programma 
“Lieldienu izdarības” ar olu krāsoša-
nu, ticējumu minēšanu un dažādām 
ēverģēlībām – programma paredzēta 
skolēniem, darba kolektīviem, ģi-
meņu grupām u.c., nodarbība “Olas 
dārgumi” pirmsskolas un sākumsko-
las 1. klases bērniem - saruna par 
mājputniem, olu ripināšana, dārgumu 
meklēšana pēc norādījumiem. Citas 
muzeja piedāvātās nodarbības skatīt:  
www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
23. martā 10.00 pagasta pārvaldes 
administratīvās ēkas zālē Kaln-
cempju pagasta iedzīvotāju sapulce, 
tikšanās ar pārvaldes vadītāju par 
paveikto 2017. gadā un plānoto 
2018. gadā.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: jubilāram - dramaturgam 
Gunāram Priedem – 90.
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā Alūksnes Mākslas 
skolas jauno mākslinieku darbu 
izstāde (līdz 10.03.), ekskursijas, 
izglītojošās programmas, kāzu prog-
ramma „Darbi lauku sētā” – atraktīva 
programma jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu.
1. aprīlī 11.00 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā pasā-
kums “Ottes Lieldienas” sadarbībā 
ar Kalncempju sabiedrisko centru. 
Ieeja: bez maksas.

Liepnas pagastā
7. martā 11.00 Liepnas tautas 
namā izteiksmīgas runas konkurss.
10. martā 19.00 Liepnas tautas namā 
amatierkolektīvu teātru saspēle “Par 
šo un to”. Pēc pasākuma balle.
23. martā 15.00 Liepnas tautas 
namā dokumentālā filma “Lidija”.
31. martā Liepnā nakts rogainings 
(orientēšanās). Reģistrācija no 19.00, 
dalības maksa 2,00 EUR no dalībnie-
ka. Komandā 2-4 cilvēki, pieteikša-
nās līdz 27. martam, sīkāka informā-
cija pa tālruni 29433409 vai e-pastu: 
liepnas.jauniesi@gmail.com.
1. aprīlī 11.00 pie Liepnas tautas 
nama Lieldienu izdarības - lunkoša-
na, rotaļas, orientēšanās bērniem.
Liepnas bibliotēkā literatūras 
izstādes “Pastāvēt starp iegūt un zau-
dēt”/ Olgai Dreģei - 80 (1.-29.03.), 
„Pavasara saulgrieži – Lieldienas” 
(26.03.-3.04.); E-prasmju nedēļa 
(26.-29.03.); radošā darbnīca “Gata-
vojam Lieldienu dekoru” (27.03.).

Malienas pagastā
17. martā 19.30 Malienas tautas 
namā deju kolektīvu sadancis “Ceļā 
uz deju svētkiem!”. Sadancos deju 

kolektīvi no Malienas, Bejas, 
Jaunannas un Alūksnes. 
Ieeja: 1,50 EUR.
17. martā 22.00 Malienas tautas 
namā balle ar brāļiem Puncuļiem. 
Ieeja: 3,00 EUR. Iespējams rezervēt 
galdiņu.
23. martā 12.00 Malienas 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
muzikāla izrāde “Notikumi virtuvē”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
29. martā 10.00 Malienas 
tautas namā Lieldienu jampadracis  
visai ģimenei ar līdzdarbošanos 
“Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”. 
Ieeja: bez maksas.
31. martā 20.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
amatierteātra pirmizrāde M. Horna 
“Brangais ķēriens”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Caur laiku varām” (L. 
Sāgamežai – Nāgelei - 90), dra-
maturgam Gunāram Priedem - 90, le-
ģendārajai aktrisei Olgai Dreģei - 80, 
“Sāpes Tēva pagalmā” (Komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas diena), 
“Digitālā nedēļa 2018” pasākumi.

Mālupes pagastā
10. martā 11.00 Mālupes Saieta 
namā radošā darbnīca „Mans sapņu 
ķērājs”.
16. martā 18.00 Mālupes Saieta 
namā koncerts.
23. martā 12.30 Mālupes Saieta 
namā Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai veltīts pasākums „Šķirts 
no dzimtenes un mājām”. Pasākuma 
laikā būs iespēja noskatīties video-
materiālu par 13.10.2017. Mālupes 
pagastā nacionālajiem partizāniem 
veltītā piemiņas akmens atklāšanu.
28. martā 16.00 Mālupes Saieta 
namā radošā nodarbība „Lieldienu 
dekori tamborējumos”.
1. aprīlī 15.00 Mālupes Saieta 
namā Lieldienu pasākums visai 
ģimenei – radošās darbnīcas, 
olu kaujas, šūpošanās, 16.00 
muzikāla Lieldienu izrāde bērniem ar 
līdzdarbošanos „Otiņas un Krāsiņas 
Lielā diena”.
Mālupes bibliotēkā tematiskās 
izstādes: „Cik vienkārši ir pateikt, 
cik grūti – izdarīt” (aktrisei Olgai 
Dreģei – 80), Sieviešu dienai veltīta 
izstāde „Ai, sieviete, tu visu, visu 
vari”, dokumentāla izstāde par 
Komunistiskajā genocīdā 
cietušajiem „Pusvārdā palika vārds, 
puspantā palika dziesma”; literatūras 
un krāsoto olu izstāde „Meklējot 
Lieldienu zaķa pēdas”, „Sāls - 
labklājības simbols” - Ļ. Pilskalnes 
kolekcionēto sālstrauku izstāde.

Mārkalnes pagastā
14. martā 11.00 Mārkalnes 
Sabiedrības centrā radošās 
darbnīcas.
21. martā Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā Drošības jautājumi inter-
netā - lekcija bērniem un jauniešiem.
22. martā Mārkalnes pagasta repre-
sēto iedzīvotāju apciemošana un 
godināšana.
1. aprīlī 16.00 Mārkalnē 
„Saule danci ritināja Lielās dienas 
rītiņā” - Lieldienu aktivitātes pie 
pagasta šūpolēm.
1. aprīlī 18.00 Mārkalnes tautas 
namā Muzikālā Lieldienu izrāde 
bērniem ar līdzdarbošanos „Otiņas 
un Krāsiņas Lielā diena”.
1. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas 
namā atpūtas vakars ar Andri no 
Litenes.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunākās literatūras izstāde 
„Pārsteigumi no jaunākajiem 
grāmatplauktiem”, literatūras izstāde 
„Viss sievietes skaistumam” 
(01.-9.03.), “Marta vēju nemierīgā 
klaidā” dzejniecei - novadniecei 
Lūcijai Sāgamežai-Nāgelei - 90”; 
akcija „Dāvini grāmatu ar ierakstu 

Mārkalnes pagasta grāmatu 
plauktam - Latvijai 100!”.

Pededzes pagastā
8. martā 12.00 Pededzes tautas 
namā Sieviešu dienas sarīkojums 
“Ak, es...!”.
25. martā Pededzes tautas namā 
Represēto dienai veltīts pasākums.
29. martā 10.00 Pededzes tautas 
namā “Iekrāsosim Lieldienas”. 
Rokdarbu pamatu apgūšana 
“Darbnīca dvēselei”.
Pededzes bibliotēkā “Digitālās 
nedēļas 2018” ietvaros pasākumi: 
“Dzīve ir vieglāka, nekā jums šķiet” 
(iepazīstināt bibliotēkas lietotājus 
ar bibliotēkas e-kataloga iespējām, 
elektroniski meklējot un pasūtot 
interesējošo literatūru), interesentiem 
iespēja iegūt vai papildināt datora 
un interneta lietošanas prasmes - 
informācijas meklēšana internetā, 
pēc vajadzības palīdzēt deklarēt dzī-
vesvietu, nodod elektrības radījumus, 
apmaksāt rēķinus, e-pasta izveide un 
lietošana, ka arī citas konsultācijas 
darbā ar datoru; skolēniem  –  dis-
kusija par drošību internetā, iespēja 
meklēt un skatīties filmas un multfil-
mas, meklēt un spēlēt drošās spēles) 
(19.-23.03.); literatūras izstāde “No 
vienas zemes mēs, no vienas tautas” 
(Aspazijai - 153) (16.03. 10.00); 
Jauno grāmatu apskats “Cilvēks 
visvairāk gaišajos brīžos savu dzīves 
gājumu vērtē un lēš” (21.03. 13.00), 
represēto dienai veltīta izstāde 
“Katra diena ir bijusi laba, kaut vai 
skarba, ar sāpēm klāt” veltīta repre-
sēto dienai (23.03. 10.00).

Veclaicenes pagastā
9. martā 19.00 Veclaicenes tautas 
namā filma „Nameja gredzens”. 
Spēlfilma ir leģenda par 13. gad-
simtu, kad bagātās un varenās baltu 
pagānu zemes kļūst par iekārojamu 
mērķi Romai. Īpaši Zemgale, kura 
kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad 
nepakļaujas nevienam. Pāvesta 
bastards Maksis ir gatavs iesaistīties 
cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. 
Nodevīgi tiek noindēts valdnieks 
Viesturs. Taču varas gredzens un tie-
sības valdīt tiek jaunajam Namejam. 
Pieredzes trūkumam un nodevībai 
Namejs liek pretī drosmi. Ieeja 2,00 
EUR.
11. martā Veclaicenes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Kāpsim, dzie-
dāsim, iepazīsim mūsu puses 100 
kalnus” - Elisu kalns un tā apkārtnes 
9 kalni.
17. martā 11.00 Veclaicenes klu-
biņā Rokdarbu darbnīca „Izšūšana 
ar kristāliem”. Būs iespēja apskatīt 
gleznas un to tapšanas procesu.
31. martā 13.00 Veclaicenes tautas 
namā pensionāru pasākums „Liel-
dienu lustes”. Līdzi ņemiet „groziņu” 
un krāsotas Lieldienu olas.
Martā, aprīlī Veclaicenes vēstures 
krātuvē Agijas Pauģes zīmējumu 
izstāde “Ar vieglu roku”.

Zeltiņu pagastā
4. martā 14.00 Zeltiņu tautas namā 
stila konsultante Antra Reismane 
aicina uz dzīvespriecīgu nodarbību 
“Pavasaris drēbju skapī”. Siesim 
košus lakatus un šalles dažādos 
veidos. Papildināsim apnikušus 
tērpus ar stilīgiem aksesuāriem. 
Runāsim par 2018. gada pavasara 
modi. Kopā atradīsim atbildes uz 
sievišķīgiem jautājumiem par svārku 
garumu, labāko dekoltē formu un 
piemērotāko kaklarotu garumu tieši 
Jums. Jūs jau sen gribējāt noskaidrot, 
kāda atšķirība starp stilu un modi? 
Tiekamies Zeltiņos! Pieteikšanās un 
sīkāka informācija līdz 2. martam, 
zvanot pa tālruni 29492284.
8. martā 19.00 Zeltiņu tautas namā 
koncertprogramma “Saldāka par 
dzīvi”. Piedalās pazīstamais ģitārists 
dziesmu autors un izpildītājs Gregs 

(Grigorijs Gorodko) un burvīgas 
balss īpašnieks, jaunais talantīgais 
dziedātājs un komponists Lauris 
Neilands. Ieeja: 3,00 EUR, biļetes 
iepriekšpārdošanā no 26. februāra. 
Tālrunis informācijai 29492284.
18. martā 14.00 Zeltiņu tautas 
namā erudīcijas spēles “Zelta prāti” 
3. kārta. Pieteikšanās līdz 14. mar-
tam, zvanot pa tālruņiem 26281188 
(Sigita), 29492284 (Gunita).
28. martā 14.00 Zeltiņu vēstures 
krātuvē  pasākums “Sarunas par 
teātra spēlēšanas dienām un 
nedienām Zeltiņos”.
1. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā ar humora uzvedumu “Ir dzīve 
- teātris” viesosies Trapenes amatier-
teātris “Kurvis”. Muzikālās pauzēs 
si bemol mažorā izklaidēs Edgara 
Liepiņa līdzinieks Josifs Petjukevičs. 
Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “No rūgtā vērmeļu kausa”, 
“Gunāram Priedem – 90”, “Latviskā 
dzīvesziņa - Ģertrūdes un Benedikta 
diena”; garajos ziemas vakaros tapu-
šo zeltiniešu darbu izstāde “Skaisto 
darinām pašu rokām” (06.- 24.03.).
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvī-
gās ekspozīcijas: „Nesenā pagāt-
ne”, „Novadnieku istaba”, „Mana 
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” 
(veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Vēdera vai prieka pēc...”, “Desmit 
apļu gaismā”; no 28. marta “Poga 
Latvijas mētelī”, foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2017”; ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
2. martā 18.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums “Pie tējas tases”.
10. martā 16.00 Māriņkalna tautas 
namā viesosies Dramaturgu teātris 
(Rīga) ar Hermaņa Paukša komēdiju 
“Samainītie”. Ieeja: 3,00 EUR.
11. martā 13.00 Ziemera pagasta 
Elisu kalnā pasākumu cikla “Latvija 
100” pasākums „Kāpsim, dziedāsim, 
iepazīsim mūsu puses 100 kalnus”.
21. martā 13.00 Māriņkalna tautas 
namā leļļu teātra “Tims” koncert-
programma “Notikumi virtuvē”.
23. martā Ziemera pagasta repre-
sēto iedzīvotāju apciemošana un 
godināšana.
24. martā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā Lieldienu pasākums 
„Lieldienu gaidās” Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes, 
Mārkalnes un Ziemera pagastu 
senioriem. Lieldienu noskaņu radīs 
Alūksnes Kultūras centra dāmu 
deju kopa  “Sidraba pavediens”, ar 
dziesmām priecēs Sindija Voropajeva 
un Nadīne Luika,  par deju mūziku 
rūpēsies Andris Maks.
1. aprīlī 12.00 pie Māriņkalna 
tautas nama Lieldienu pasākums 
ģimenēm “Nāc, nāc Lieldieniņa”. 
Darbosimies radošās darbnīcās, 
piedalīsimies olu ripināšanā, virpinā-
šanā un jestrās olu kaujās, baudīsim 
Lieldienu zupu. Īpaša balva visraibāk 
ģērbtajam. Līdzi jāņem krāsotas olas.
Māriņkalna bibliotēkā literatū-
ras izstādes “Pāri visam ir mana 
profesija – būt aktrisei” (aktrisei O. 
Dreģei – 80), “Vai tu palīdzi putniem 
ziemā?”, “Lugas, kuru tematika 
nenoveco” (dramaturgam G. Prie-
dem – 90; pasākumi: “Mūsu tautas 
likteņgaitas M. Zālītes 1. grāmatā 
,,Pieci pirksti”, bibliotekārā stunda 
skolēniem “Mūsu 100 kalni, tos 
izzini un iepazīsti” (Elisu kalns un tā 
apkārtnes kalni, kopā ar Veclaicenes 
kultūras darbiniekiem), “Kā droši 
izmantot internetu un pasargāt savus 
digitālos datu” (bibliotekārā stunda 
e-prasmju nedēļā 19.-23.03.).

Sagatavoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


