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Alūksnē uzsākta Rīgas ielas pārbūve

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē ir sākusies Rīgas ielas
pārbūve. Tās laikā iela autotransporta kustībai netiks slēgta. Darbi
ritēs joslās pa posmiem, tādēļ
kustību regulē ar priekšrocības
zīmēm. Autovadītājiem ir jābūt
īpaši uzmanīgiem un jāievēro
izvietotās ceļa zīmes.
Rīgas ielas pārbūvi saskaņā ar
iepirkuma procedūras rezultātiem
veic būvuzņēmums SIA “8 CBR”.
Alūksnes novada pašvaldība un
būvuzņēmums aicina autovadītājus
būt pacietīgiem un saprotošiem
pārbūves laikā, ievērot izvietotās
ceļu satiksmes norādes un zīmes,
lai pārbūvējamajā ielas posmā draudzīgi sadzīvotu gan remontdarbu
veicēji, gan braucēji, un transporta
kustība netraucētu būvniekiem veikt
savu darbu.
Šobrīd objektā rit zemes darbi –
augu zemes noņemšana, ir sākta gājēju un velosipēdistu ceļa uzbēruma
izveide, caurteku montāža. Plānots,
ka nākamajā nedēļā – 9. un 10. maijā varētu notikt vecā asfalta seguma
frēzēšana. Arī tās laikā satiksme
pa Rīgas ielu būs nodrošināta, taču
autovadītājiem jārēķinās, ka tā
būs apgrūtināta. Nofrēzētā asfalta
kravas pēc uzskaites nogādās pašvaldības ierādītā atbērtnē. Iespējami
drīzā laikā pēc frēzēšanas būvuzņē-

Tas vārds, tas pats par sevi
skan!
Ne kokļu
valdzinošās spēles,
Ne lakstīgalu viju mēles,
Neviena skaņa
neskan tā
Kā brīvība!
(Aspazija)

Sveicam Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas
gadadienā!
Alūksnes novada
pašvaldība
Autovadītājus Rīgas ielas pārbūves laikā aicinām būt īpaši uzmanīgiem, jo iela darbu laikā satiksmei nebūs
slēgta
Evitas Aplokas foto
mums plāno ieklāt izlīdzinošo kārtu
un seguma apakškārtu.
Projektā paredzēts pārbūvēt ielas
brauktuvi, izbūvēt kopīgu gājēju
un velosipēdistu ceļu vienā ielas
pusē no Rūpniecības līdz Pils ielai,
demontēt vecās kāpnes nogāzē, kas
ved no Apes ielas uz Rīgas ielu, un
ierīkot jaunas, izbūvēt lietusūdens
novadi, atjaunot autobusa pieturvietas, ierīkot papildu apgaismojuma
laternas.
Tehnisko projektu izstrādāja SIA

“XDRAFTS”. Projektam ir veikts
Ceļu satiksmes drošības direkcijas
drošības audits un saņemts pozitīvs
atzinums. Rīgas ielas brauktuves platums saglabāsies esošais.
Izmaiņas sagaidāmas krustojumā ar
Laurencenes ielu, kur šobrīd esošā
izbrauktuve uz Rīgas ielas ir ļoti
plata. Gājējiem, kuri šajā vietā šķērso pāreju, jāpārvar trīs joslu ielas
platums. Ņemot vērā, ka Rīgas ielā
ir ļoti intensīva kustība, drošības
apsvērumu dēļ izbrauktuve no Lau-

rencenes ielas uz Rīgas ielu pilsētas
centra virzienā sašaurināsies, lai
gājējiem Rīgas ielas šķērsošana
būtu drošāka.
Valsts reģionālā autoceļa P39
Alūksne - Ape tranzītielas – Rīgas
ielas pārbūvi finansē no valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību
autoceļiem (ielām)”, to līdzfinansē
Alūksnes novada pašvaldība.

Muzeju nakts “Laika rats”
Alūksnes novada muzejos 20. maijā
Alūksnes muzejā

Pededzes muzejā

19.00 - 24.00
“Laiks ātrāki
steidzas kā vagona rats”
Izglītojoša programma “Barona
laboratorija”, konkurss “Alūksne laiku laikos”,
filmas “To atceras tikai vilcieni” demonstrācija, spēle “Uzspēlēsim cirku!”, Facebook
konkurss “Alūksnes tūrisma
pērles”, Vidzemes mākslinieku izstāde, izbraucieni ar velorikšu.
18.00 Pārsteigumu ekskursija pa
Alūksnes muižas parku (pulcēšanās
pie Alūksnes muzeja galvenajām
durvīm).

18.00 - 21.00
,,Tā lūk griežas laika rats...”
Zirga iejūgšanas prasmju apguve, rotaļas,
tējas dzeršana pēc “krievu modes”.

Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates
muzejā
19.00 - 24.00
“Stundas viena nāk pēc
otras, Dienas, nedēļas un laiki…”
Radošās darbnīcas, Orientēšanās lauku sētā,
Atvērtā durvju dienu krātuvē
ēkā “Laidars”.
19.30 Izstādes “Musturdeķis”
atklāšana, Ingas Deigeles
koncertprogramma.

Zeltiņu muzejā
20.00 - 24.00 “Laika ratā iemests”
Zeltiņu muzeja jubilejas gadā svētku
rotājumu veidošana savam un citu
priekam, darbošanās un skatīšanās
“caur brillēm”, lai ieraudzītu, iespējams,
līdz šim neredzēto.

Veclaicenes muzejā
20.00 - 24.00 „Laiks - skaistais, mainīgais,
prasīgais”
No vecmāmiņas pasakas līdz Laika Veča
realitātei.

Jaunlaicenes muižas muzejā
19.00 – 24.00
„Laika mutulī”
Senā baltu saules kalendāra laika
izdzīvošana ar tam laikam atbilstošu darbu
darīšanu (zirgi pieguļā, kartupeļu stādīšana,
sēdēšana uz mūrīša, kopīga tējas
malkošana).

Bejas novadpētniecības
centrā
20.00 - 24.00 “Laika rats tik ātri
griežas dzīves raibā virpulī”
Laika mērīšana, laika liecību attīstības
vērošana, fotografēšanās laika ratos,
“prātu iegriešana” laimes ratā un
nesteidzīga laika baudīšana līdz
pusnaktij!
20.00
Koncerts “No laika gala”
(pie jaunās klēts).

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas muzejā
19.00 - 21.00
“Mans laiks”
Ģimnāzijas muzeja apskate, iepazīšanās ar
Valsts ģimnāziju skolēnu grafikas
darbu izstādi “Mans laiks”, radošas
nodarbības dažādos mācību
priekšmetos.

Dr. Misiņa medicīnas
muzejā Alūksnē
19.00 – 22.00 “Sens nav vecs”.

4. maijā Latvijas
valsts simtgades
svinību atklāšana
un Baltā galdauta
svētki Alūksnē
13.30 Tempļakalna parka
teritorijā, Tempļakalna ielas
galā netālu no jaunā gājēju
tilta:
Akcija “Apskauj Latviju” ar
simtgades ozolu stādīšanu.
Akciju rīko Iekšlietu ministrija
sadarbībā ar LV100 biroju,
organizācijām - Latvijas
mazpulki un Jaunsardze,
AS “Latvijas Valsts meži” un
Latvijas pašvaldībām.
15.00 Alūksnes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā un
baznīcas dārzā:
Vēsturisko ērģeļu svētki
“Latvija - ērģeļu zeme”.
Piedalās: ērģelniece Ilona
Birģele, solists, bass Krišjānis
Norvelis.
Ieeja: par ziedojumiem.
Koncertu atbalsta: Valsts
Kultūrkapitāla fonds
Pēc koncerta svētku svinēšana,
sarunas pie balti klāta saimes
galda baznīcas dārzā.

2. Alūksnes Novada Vēstis

03.05.2017.

Pašvaldībā
Mainīts
SIA “Rūpe”
darba laiks
SIA “Rūpe” informē, ka sākot ar
šī gada maiju tiek mainīts darba
laiks uzņēmuma birojā Brūža
ielā 6, Alūksnē:
- pirmdienās no plkst. 08.00 līdz
18.00
- otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00
- piektdienās no plkst. 08.00 līdz
16.00
Pusdienas pārtraukums no plkst.
12.00 līdz 13.00

Alūksnes pilsētas
pensionāru
biedrībā
“Sudrabs”
3. jūnijā notiks Alūksnes novada
senioru sporta spēles. Sākums
pulksten 10.00. reģistrācija no
pulksten 9.00. Pilsētas pensionāriem sporta spēlēm pieteikties
biedrības “Sudrabs” telpās Brūža
ielā 1, Alūksnē (pagrabiņā) no
22. līdz 26. maijam no pulksten
10.00 līdz pulksten 12.00. Pagastos pensionāriem pieteikties pie
saviem pensionāru vadītājiem.
Sīkākai informācijai un uzziņai lūdzam zvanīt pa tālruni
20222012.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

27. maijā

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš
no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 22.05.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
10. maijā 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
15. maijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
18. maijā 10.00
Domes sēde

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 27. aprīļa sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
27. aprīļa sēdē piedalījās
13 deputāti un izskatīja 35
darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- sagatavot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību “Grantiņi”, Alsviķu pagastā,
uz kuras atrodas fiziskai personai
piederošas būve un
piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz procesa
ierosinātājs – būvju īpašnieks. Pēc
zemes vienības atsavināšanas
procesa pabeigšanas minētos
izdevumus ieskaitīs zemes pirkuma
līgumā noteiktajā cenā. Pašvaldības
īpašumu – apbūvēto zemes vienību
nodod atsavināšanai, pārdodot
atklātā izsolē. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma “Melzobi”,
Jaunalūksnes pagastā, sastāvā
esošo, pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību, uz kuras atrodas fiziskai
personai piederošas būves. Piekrist,
ka atsavināšanas izdevumus sedz
zemes vienības atsavināšanas
ierosinātājs – būvju īpašnieks.
Pēc atsavināšanas procesa
pabeigšanas minētos izdevumus
ieskaitīs zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā.
Pašvaldības īpašumu – apbūvēto
zemes vienību nodos
atsavināšanai, pārdodot par brīvu
cenu uz zemes vienības esošo,
zemesgrāmatā ierakstīto būvju
īpašniekam. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma
“Meisteri”, Alsviķos, Alsviķu
pagastā, sastāvā esošo,
apbūvētu, pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību, par kuru Alsviķu
pagasta pārvalde 2009. gadā
noslēgusi zemes nomas līgumu ar
bijušo zemes lietotāju. Uz zemes
vienības atrodas nomnieka
tiesiskajā valdījumā esoša ēka.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz šī persona kā
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas,
minētos izdevumus ieskaitīt zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā. Pašvaldības īpašumu –
apbūvētu zemes vienību nodos
atsavināšanai, pārdodot par brīvu
cenu procesa ierosinātājam.
Nosacītās cenas noteikšanu un
atsavināšanu uzdots veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;

- sagatavot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu –
dzīvokli Bērzu ielā 7 – 50, Alūksnē,
ar kopējo platību 37m² un ar to
saistītām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas.
Noteikt, ka atsavināšanas
izdevumus sedz dzīvokļa īrnieks.
Pēc dzīvokļa atsavināšanas procesa
pabeigšanas, atsavināšanas
izdevumus iekļaus dzīvokļa
pirkuma līgumā noteiktajā cenā.
Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli
nodos atsavināšanai, pārdodot to
par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.
Nosacītās cenas noteikšanu un
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
uzdots veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- sagatavot atsavināšanai
ašvaldības nekustamo īpašumu –
dzīvokli „Dārziņi” - 16,
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā,
ar kopējo platību 50 m² un ar to
saistītām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas,
zemes un palīgēkas. Nodot
atsavināšanai minēto pašvaldības
īpašumu, pārdodot to izsolē.
Nosacītās cenas noteikšanu un
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
uzdots veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- atcelt Alūksnes novada domes
2015. gada 30. jūlija lēmumu
Nr. 230 “Par Alūksnes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu” un nojaukt
minēto pašvaldības īpašumu nedzīvojamo ēku – katlu māju un
palīgēku - nojumi. Ēkas atrodas uz
privātpersonai piederoša
zemesgabala. Līdz 2014. gada
aprīļa beigām šīs ēkas no
pašvaldības nomāja AS “Simone”,
taču pēc siltumapgādes
modernizācijas projektu īstenošanas
abas būves uzņēmumam vairs nav
nepieciešamas. Ir notikušas divas
neveiksmīgas šī īpašuma izsoles,
arī zemes īpašnieks ir atteicies no
pirmpirkuma tiesībām. Būves nav
nepieciešamas pašvaldības funkciju
realizēšanai, un to uzturēšana ir
saimnieciski neracionāla, tādēļ
pieņemts lēmums tās nojaukt;
- nodot bez atlīdzības valstij
Zemkopības ministrijas personā
nekustamā īpašuma “ceļš Aizupītes
– Strautiņi”, Veclaicenes
pagastā, sastāvā esošu
inženierbūvi un nekustamā īpašuma
“ceļš Ploskums – Sarkanīte”,
Jaunalūksnes pagastā, sastāvā esošu
inženierbūvi;
- izmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu Jāņkalna ielā
13, Alūksnē, kas sastāv no vienas
zemes vienības 2476 m2 platībā.
Pirmpirkuma tiesību realizēšanai
un īpašuma iegādei nepieciešamais
finansējums ir 500 EUR.

Pašvaldība iegādāsies minēto
īpašumu tādēļ, ka tas atrodas blakus
projektējamam sporta kompleksam,
kuram izraudzītā vieta ir Jāņkalna
ielā, teritorijā starp Helēnas un
Jāņkalna ielām, Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāziju un
Alūksnes pilsētas sākumskolu;
- precizēt Alūksnes novada domes
2017. gada 23. februāra saistošos
noteikumus Nr. 3/2017 „Par
reklāmas izvietošanu Alūksnes
novadā”. Noteikumi publicēti
pašvaldības laikraksta
14. un 15. lappusē;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 7/2017 „Alūksnes
novada teritorijas, būvju un
apstādījumu kopšanas un
uzturēšanas noteikumi”. Noteikumi
nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas noteikumus
publicēs pašvaldības laikrakstā
“Alūksnes Novada Vēstis” un tie
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc
publikācijas;
- iecelt Alūksnes novada
pašvaldības ainavu arhitekti
Madaru Sildegu Alūksnes novada
pašvaldības Apstādījumu
aizsardzības komisijas locekles
amatā;
- saskaņot Alūksnes novada
bāriņtiesas darbinieku
profesionālās ētikas normas –
“Alūksnes novada bāriņtiesas
darbinieku ētikas kodeksu”.
Bāriņtiesas darbinieki arī līdz šim
savā ikdienas darbībā vadījās pēc
ētikas normām, kas bija
apstiprinātas iekšēji iestādē. Šobrīd,
sakarā ar izmaiņām Bāriņtiesu
likumā, šīs normas jānosaka un
jāapstiprina pašvaldības domei;
- atcelt Alūksnes novada
pašvaldības dzīvoklim „Līgotņos
2” - 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes
pagastā, sociālā dzīvokļa statusu;
- pamatojoties uz pašvaldības
nolikumu “Alūksnes novada
pašvaldības kultūras un
kultūrizglītības iestāžu projektu
konkurss”, atbalstīt Zeltiņu tautas
nama projektu “Trešais Jokdaru
festivāls Zeltiņos “Vajag tik rakt””,
piešķirot finansējumu 1440 EUR un
Alūksnes Kultūras centra projektu
“Alūksnes Kultūras centra deju
kopas “Jukums” dalība
Starptautiskajā festivālā - konkursā
“STEFAN CEL MARE SI SFANT”
un festivālā “HORA EUROPEI””,
piešķirot daļēju finansējumu
3460 EUR. Projektu konkursam
iesniegti bija tikai minētie divi
projekti;

Gulbenes apriņķa koru skatei
Alūksnes Kultūras centrā vienam
kolektīvam;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ERAF
projekta „Alūksnes pilsētas
rūpnieciskās apbūves teritorijas
attīstība 1. kārta” īstenošanai līdz
1 287 427,69 EUR. Projekta
ietvaros notiek Rūpniecības un
Ganību ielu pārbūve kopumā
1,49 km garumā, kā arī tiks uzsākta
jaunas industriālās teritorijas
izbūve, ierīkojot industriālo
laukumu 0,38 ha platībā un
izbūvējot ēku komercdarbībai
998 m2 platībā. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 2,39 miljoni
eiro, t. sk. ERAF finansējums –
1,82 miljoni eiro, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām 0,11 miljoni
eiro, bet Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 0,46 miljoni eiro;
- atbalstīt ceļu infrastruktūras
projekta “Rīgas ielas pārbūve
Alūksnes pilsētā” īstenošanu
435 331,39 EUR apmērā, no tiem
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
plānotais finansējums
304 731,97 EUR, pašvaldības
2016. gada līdzfinansējums
4222,90 EUR un 2017. gada
līdzfinansējums, tajā skaitā Valsts
kases aizdevuma līdzekļi,
126 376,52 EUR apmērā. Piešķirt
31 595,00 EUR, kas sastāda
25% no 2017. gada kopējām ceļu
nfrastruktūras projekta izmaksām
(atskaitot VAS “Latvijas Valsts ceļi”
un Alūksnes novada pašvaldības
2016. gada līdzfinansējumu) kā
Valsts kases aizdevuma
līdzfinansējumu. Lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē projekta īstenošanai līdz
94 783 EUR;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības 2016. gada konsolidēto
pārskatu;
- atbalstīt un lūgt Valsts kasei
pārskatīt un mainīt valsts
aizdevumu procentu likmes
aizdevuma līgumā ELFLA
projektam „Jaunannas pagasta
Tautas nama II kārtas rekonstrukcijas un amatlīdzekļu iegāde” un
aizdevuma līgumā SIA „RŪPE” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi
nodrošināt Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanu;

- apstiprināt dalības maksu –
20 EUR Alūksnes, Balvu un

25. maijā 10.00

Sēdes notiek
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvās ēkas
Mazajā zālē,
Dārza ielā 11, Alūksnē.
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Ministru prezidents Alūksnē tiekas ar
pašvaldības vadību un uzņēmējiem
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Turpinājums no 2. lappuses
- valsts budžeta finansējumu
mācību literatūras un/vai
mācību līdzekļu iegādei
pašvaldības izglītības
iestādēm, kas īsteno
licencētas pirmsskolas izglītības
programmas, vispārējās
pamatizglītības programmas
un vispārējās vidējās izglītības
programmas, 2017. gadam sadalīt
proporcionāli 2016. gada
1. septembrī pašvaldības izglītības
iestādēs fiksētajam skolēnu skaitam;

21. aprīlī Alūksni darba vizītē
apmeklēja Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris
Kučinskis, kurš tikās ar Alūksnes
novada pašvaldības vadību, kā arī
uzaicinātajiem novada uzņēmējiem un preses pārstāvjiem.
Vizītes sākumā Ministru prezidents
kopā ar Alūksnes novada domes
priekšsēdētāju Arturu Dukuli,
priekšsēdētāja vietniekiem Dzintaru Adleru un Aivaru Fominu un
pašvaldības izpilddirektori Janīnu
Čugunovu apmeklēja Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu. Skolas direktore Līga Tomsone iepazīstināja Ministru prezidentu
ar kritiskā stāvoklī esošo sporta
skolas angāru. Sarunas dalībnieki
pārrunāja iespējas rast risinājumu
sporta infrastruktūras uzlabošanai
Alūksnē. Pašvaldības pārstāvji
norādīja uz tuvumā esošajām vispārējās izglītības iestādēm - Alūksnes
pilsētas sākumskolu un Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāziju, kurām
pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai ir nepieciešamas mūsdienīgas, normālā tehniskajā stāvoklī
esošas telpas un kvalitatīvs dažādu
sporta veidu aprīkojums. Tāpat šāds
objekts ļoti nepieciešams Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolai, kā arī novada iedzīvotāju
fizisko aktivitāšu dažādošanas
nodrošināšanai.

Alūksnes novada domes
27. aprīļa sēdē

Māris Kučinskis pirmo Alūksnē apmeklēja Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas angāru
Druvja Mucenieka foto
Pēc viesošanās sporta skolā Ministu sarunās iesaistījās SIA “Alūksnes
tru prezidents apmeklēja Alūksnes
putnu ferma” valdes loceklis AlekKultūras centru, kurā tā direktores
sejs Sviridenkovs. Jau pieredzējuSanitas Bērziņas pavadībā apskatīja
šus Alūksnes novada uzņēmējus
un atzinīgi novērtēja pārbūvētās tel- pārstāvēja SIA “SORMA” pārstāvis
pas. Kultūras centrā norisinājās arī
Māris Sormulis, savukārt AS “Almo
Ministru prezidenta tikšanās, pusHardwood” - Modris Lazdekalns.
dienas ar uzaicinātajiem Alūksnes
Sarunas laikā tās dalībnieki norādīja
novada uzņēmējiem. Sarunās
Ministru prezidentam, ka viens no
piedalījās Alūksnes novada Jauniešu pamata šķēršļiem, kas rada grūtības
biznesa ideju konkursa laureāti uzņēmējdarbības attīstībai Alūksnes
jaunā uzņēmēja Māra Saldābola,
novadā, ir daudzviet neapmierinokura specializējusies bērnu apģērbu
šais ceļu stāvoklis, ar to domājot kā
un aksesuāru izgatavošanā no lina,
Vidzemes šoseju, tā arī lauku ceļus.
un Jānis Zeltiņš, kurš izveidojis
Vizītes noslēgumā Ministru presavu galdniecību. Jaunie uzņēmēji
zidents tikās ar Alūksnes novada
sarunās ar Ministru prezidentu skāra laikrakstu “Alūksnes Ziņas” un
tēmas, kas nozīmīgas jauniešiem,
“Malienas Ziņas” žurnālistēm, snieuzsākot uzņēmējdarbību. Par nozīdzot atbildes uz viņu uzdotajiem
mīgām tēmām jaunajiem uzņēmujautājumiem.
miem, kas savas ražotnes atvēruši,
salīdzinoši tālu no republikas nozīmes pilsētām, ar Ministru preziden-

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai 2017. gadā ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ERAF
projekta „Infrastruktūras
uzlabošana industriālās teritorijas
attīstībai Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai
līdz 108 068,29 EUR;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.8/2017 „Par
grozījumiem Alūksnes novada
domes 2017. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2017. gadam””;
- noteikt, ka Alūksnes Pilssalas
stadiona skrejceļa seguma
rekonstrukcija ir Alūksnes novada
pašvaldības prioritārais
investīciju projekts. Apstiprināt

Pašvaldība bērniem un jauniešiem
šovasar līdzfinansēs desmit nometnes
Alūksnes novada pašvaldība šovasar līdzfinansēs visas 10 bērnu
un jauniešu vasaras nometnes,
kuru pieteikumi iesniegti projektu konkursam. Pašvaldības līdzfinansējums nometņu rīkošanai
ir 8896 EUR. Nometnēs kopumā
varēs piedalīties 245 bērni.

Dienas nometne “Diegabikša
ceļojums...” paredzēta 30 dalībniekiem no 6 līdz 8 gadiem. Tā notiks
Alūksnes novada vidusskolā no
5. līdz 9. jūnijam. Prognozējamā
dalības maksa ir 10 EUR. Projekta
iesniedzējs ir Alūksnes novada
vidusskola, nometnes vadītāja būs
Inese Marķitāne (t. 25619030).
Nometnē bērniem būs iespēja radoši
darboties, apgūt pirmās palīdzības
prasmes, izzināt apkārtējo dabu,
iepazīt grāmatas varoņus, fiziskas
aktivitātes, spēles, rotaļas, būs ekskursija uz Vaidavas dabas taku.
Dienas nometne “Pasaules pētnieku laboratorija” paredzēta 20
dalībniekiem no 7 līdz 12 gadiem.
Nometnes vieta būs Malienas
pamatskola un tā notiks no 5. līdz
9. jūnijam. Prognozējamā dalības
maksa nometnē ir 10 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Malienas
pamatskola, nometni vadīs Ilze
Andronova (t. 26191325). Nometne
dos ierosmi vasaru pavadīt, pētot un
izzinot apkārtējo pasauli, tā sniegs

atbildes uz dažiem „kāpēc?”. Dienu
tēmas – skaņa, gaiss, ūdens, gaisma,
vērīgums.
Dienas + vienas nakts nometne
“Copes lietas 5” notiks Lauku
tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas
no 12. līdz 16. jūnijam. Nometne
paredzēta 20 dalībniekiem vecumā
no 9 līdz 11 gadiem. Prognozējamā
dalības maksa nometnē ir 33 EUR.
Nometnes projekta iesniedzējs ir
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs,
nometni vadīs Kristīne Vimba
(t. 29184008). Nometnes pamatbūtība iepazīties ar Alūksnes ezera
zivīm gan teorētiski, gan praktiski,
makšķerēšanas pamatprincipiem,
pagatavot makšķeri, ēsmu, iesaistīties vides jautājumu izzināšanā.
Diennakts nometnē “Raibā nedēļa” varēs iesaistīties 30 dalībnieki
8 līdz 15 gadu vecumā. Tā notiks
Bejas pamatskolā no 12. līdz
16. jūnijam. Paredzamā dalības
maksa nometnē ir 15 EUR. Projekta
iesniedzējs ir Bejas pamatskola,
nometni vadīs Ineta Pūpola (t.
26406635). Dalībniekiem būs
iespēja pielietot skolā apgūtās
matemātiskās prasmes nestandarta
situācijās, pilnveidot zināšanas par
bioloģisko daudzveidību un radīt
interesi par dabaszinātnēm, veikt
eksperimentus, veidot netradicionālus tērpus, doties ekskursijā uz Gau-

jienu, piedalīties foto orientēšanās
sacensībās, iepazīties ar uzņēmumu
„Very Berry”, apmeklēt Zvārtavas
pili u.c.

Dienas + vienas nakts nometne
“Amatam ir zelta pamats” notiks
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā no 13. līdz 17. jūnijam.
Nometnē varēs piedalīties 20
dalībnieki no 10 līdz 12 gadu vecumam. Prognozējamā dalības maksa
nometnē ir 25 EUR. Nometnes
projekta iesniedzējs ir Ates muzejs,
nometni vadīs Aiva Lielbārde
(t. 26241556). Nometnes dalībnieki
iepazīs senos amatus, to nozīmi sadzīvē no senatnes līdz mūsdienām,
iemēģinās māla veidošanu, apmeklēs Raunas cepli un Vienkoču parku
Līgatnē, veidos lelles un iestudēs
pasaku „Amatnieka ceļojums”.
Diennakts nometne “Ceļš (Gar
Mazjūŗ un Dižjūŗ)” paredzēta 20
dalībniekiem 12 līdz 18 gadu vecumā. Nometne būs pārgājiens gar
Baltijas jūru no Rojas līdz Apšuciemam no 27. jūnija līdz 1. jūlijam.
Nometnes dalības maksa paredzēta
48 EUR. Projekta iesniedzējs ir
Alūksnes evaņģēliski luteriskā
draudze, nometni vadīs Eva Kliesta
(t. 26364072). Nometnes laikā,
kājām ejot gar jūru, tās dalībnieki
iepazīs dzīvi lībiešu zvejniekciematos, to vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju.

Iemācīsies un pilnveidos daudzas
dzīvē nepieciešamas prasmes un
iemaņas.
Dienas nometne “Pludmales volejbola skoliņa II” 30 dalībniekiem
12 līdz 16 gadu vecumā piedāvās
apgūt pludmales volejbolu. Nometne notiks Alūksnē, Pilssalā no
26. līdz 30. jūnijam. Paredzamā
dalības maksa nometnē ir 15 EUR.
Nometnes projekta iesniedzējs
ir Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skola, nometni
vadīs Līga Tomsone (t. 26523288).
Pludmales volejbola spēli apgūt
nometnes dalībniekiem palīdzēs
viespedagoģe Inguna Minusa. Dalībniekiem paredzēts arī brauciens
uz Kalnienu ar bānīti.
Dienas nometne “Pludmales
volejbola skoliņa. Augam! II”
paredzēta 30 dalībniekiem 12 līdz
16 gadu vecumā. Tā notiks Alūksnē,
Pilssalā no 3. līdz 7. jūlijam. Prognozējamā dalības maksa būs
15 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Alūksnes pilsētas Bērnu
un jaunatnes sporta skola, nometni
vadīs Līga Tomsone (t. 26523288).
Nometnes dalībnieki apgūs pludmales volejbolu, dosies izbraucienā ar
laivām un katamarāniem, tiekoties
ar „Spēka pasaules” instruktoriem,
izzinās, kā attīstīt fiziskās īpašības
mājas apstākļos.

stadiona skrejceļa seguma
rekonstrukcijas izmaksas
279 846,16 EUR, kas sastāv no
izmaksām skrejceļa seguma
rekonstrukcijai 274 522,16 EUR un
būvuzraudzībai 5 324,00 EUR, no
tiem: Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
piešķirtā mērķdotācija ir
70 000 EUR, bet pašvaldības
2017. gada līdzfinansējums Valsts
kases aizdevuma līdzekļu veidā ir
209 846,16 EUR. Lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai 2017. gadā ņemt
aizņēmumu Valsts kasē minētā projekta īstenošanai 209 846,16 EUR;
- Alūksnes novada pašvaldībai
piedalīties kā sadarbības partnerim
Starpreģionu sadarbības
rogrammas Interreg Europe
projektā “Mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana ūdensceļu
reģionos SWARE, Nr (PGI00294)”.
Projektā paredzēta starptautiska
pieredzes apmaiņa par ūdenstilpņu
apsaimniekošanu, tūristu piesaisti,
tūrisma objektu izveidi un kopīga
rīcības plāna izstrāde Vidzemes
plānošanas reģiona pašvaldībām.
Projekta īstenošanai nav
nepieciešams pašvaldības
līdzfinansējums.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

Dienas nometnē “Fiksiki un četri
elementi” varēs piedalīties 20 dalībnieki 7 līdz 11 gadu vecumā. Nometne notiks Pededzes pamatskolā
no 7. līdz 11. augustam. Paredzamā
dalības maksa nometnē ir 15 EUR.
Nometnes projekta iesniedzējs ir
Pededzes pamatskola, nometni
vadīs Ieva Rakova (t. 28440448).
Dalībniekiem būs iespēja iejusties
fiksiku (multfilmu varoņu) tēlos
un eksperimentēt, iepazīt Cēsis,
apmeklēt “Zinoo”, iegūt jaunas
zināšanas un prasmes saistībā ar
zemi, uguni, ūdeni un gaisu.
Dienas nometnē “Kaķēns Ņauva
meklē draugus!” brīvo laiku varēs
pavadīt 25 dalībnieki vecumā no
7 līdz 9 gadiem. Nometnes notiks
multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pagalms”, Alūksnē, no
21. līdz 25. augustam. Paredzamā
dalības maksa ir 30 EUR. Projekta
iesniedzējs ir Alūksnes Bērnu un
jauniešu centrs (Kristīne Vimba,
t. 29184008). Nometnes dalībniekos
šī nometne radīs interesi par grāmatām, lasīšanu. Bērniem būs dažādas
praktiskas, radošas nodarbības,
orientēšanās parkā, pārgājiens pie
keramiķa, ekskursija uz Līgatni,
tikšanās ar kinologu.
Apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldība atbalsta
projektus pagalmu
labiekārtošanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

jektus un piešķirt tiem
līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta.

Saskaņā ar Alūksnes novada
domes 2014. gada 27. novembra
saistošo noteikumu Nr.24/2014
„Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” nosacījumiem,
Alūksnes novada dome
27. aprīļa sēdē nolēma atbalstīt
divus daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
(pagalmu) labiekārtošanas pro-

Dome atbalstīja projekta pieteikumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Merķeļa ielā 19A, Alūksnē,
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, no pašvaldības budžeta
piešķirot 3422,81 EUR līdzfinansējumu. Otrs atbalstītais projekta
pieteikums ir par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28,
Alūksnē, piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, kam piešķirts 5000
EUR līdzfinansējums.

Atbalstīti projekti zivju
resursu papildināšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldībai
apstiprināti četri projekti
pieteikumi par zivju resursu
papildināšanu novada
publiskajos ezeros.
Līdzekļus piešķirs no Valsts
Zivju fonda līdzekļiem kopā ar
pašvaldības līdzfinansējumu.
Viens projekts paredz Alūksnes
ezerā ielaist 24 343 līdaku mazuļus.
Šī projekta īstenošanai Zivju fonda
finansējums būs 6000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1200 EUR.
otrs projekts arī paredz zivju resursu papildināšanu Alūksnes ezerā,
ielaižot 15000 sīgu mazuļus. Šī
projekta finansējums no Zivju fonda
būs 7000 EUR, bet pašvaldības
līdzfinansējums 1167,50 EUR.

Trešais projekts paredzēts zivju
resursu papildināšanai Indzera
ezerā. Tur ielaidīs 13000 zandartu
mazuļu. Šim projektam no Zivju
fonda piešķirts 2349,20 EUR finansējums, bet pašvaldības līdzfinansējums - 700 EUR. Savukārt ceturtais
projekts paredz Sudala ezerā ielaist
14000 zandartu mazuļu un šī projekta finansējums no Zivju fonda
būs 2583,34 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums - 700 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība
īsteno projektu “Pašvaldības
autoceļa Atte – Lejas pārbūve”
(Nr. 16-07-A00702-000021) Annas
pagastā, ko finansiāli atbalsta
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un līdzfinansē
Alūksnes novada pašvaldība.
Annas, Jaunannas un Kalncempju
pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe informē,
ka 1. martā notikusi pirmā būvsapulce un šobrīd jau rit arī pārbūves
darbi. Ir nosprausta trase, izvietotas
ceļazīmes, nocirsti krūmi, kur tas
bijis vajadzīgs, nomainītas drenāžas
caurules, izrakti un tīrīti sāngrāvji, notiek nobrauktuvju izbūve.
Pārbūvējamā ceļa kopējais garums
ir 3,464 km.
Pārbūves darbus iepirkuma rezul-

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība ir
iesaistījusies starptautiskā projektā “Zaļie dzelzceļi”, kura mērķis
ir divu gadu laikā pamestās
dzelzceļa līnijas Vidzemē un Dienvidigaunijā pārvērst par ceļiem,
kas izmantojami nemotorizētā
tūrisma vajadzībām, kā arī uzlabot jau esošo maršrutu tūrisma
infrastruktūru.
4. aprīlī Limbažu novada bibliotēkā norisinājās projekta atklāšanas
pasākums, kurā piedalījās partneri no 16 Vidzemes un astoņām
Dienvidigaunijas pašvaldībām.
Klātesošos uzrunāja arī pārstāvji
no Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras Tūrisma departamenta,
Latvijas Pašvaldību savienības,
Rīgas plānošanas reģiona, Vidzemes
plānošanas reģiona un Latvijas Zaļo
ceļu asociācijas, Valgas pašvaldības
un Igaunijas - Latvijas programmas
sekretariāta.
Īstenojot projektu, izveidosies
aptuveni 750 km garš maršruts abās
valstīs. Projekta plānotās aktivitātes
Latvijā un Igaunijā ietver bijušo
dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu
un piemērošanu nemotorizētajam
transportam, koka tiltiņu un margu
uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi

un bijušo dzelzceļa infrastruktūras
objektu uzlabošana, kājāmgājēju,
velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat
paredzēta maršruta marķēšana dabā,
kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes
maršruta popularizēšanai.
Alūksnes novadā šī projekta ietvaros paredzēts ierīkot divas velosipēdu remontstacijas, kur būtu pieejami
dažādi darba rīki sīkam velosipēda
remontam un pumpis. Plānots
izvietot 70 informatīvās zīmes, lai
iezīmētu plānoto maršrutu, kas savieno Alūksni ar Api, kā arī atjaunot
marķējumu pa EST-LAT programmas ietvaros izveidoto velomaršrutu. Tāpat paredzēts izgatavot un
izvietot četrus katedras tipa stendus
posmā Ape - Alūksne ar informāciju
par dzelzceļu, tā ēkām, kā arī divus
lielformāta informatīvos stendus.
Projekta finansējums paredzēts arī
Bānīša 115. jubilejas pasākuma
norisei, maršruta kopīgai kartei un
atsevišķu posmu kartēm, projekta
dalībnieku semināram Alūksnē un
citām aktivitātēm. Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums šajā
projektā ir 4095 EUR.
Atklāšanas pasākumā projektā
iesaistīto partneru pārstāvjiem ar velosipēdiem bija iespēja iepazīties ar

“Zaļā dzelzceļa” posmu no Limbažu
bijušās stacijas līdz Katvaru ezeram,
kas ir viens no pirmajiem pilnībā
attīrītajiem vecā dzelzceļa posmiem
Vidzemē.
- Šī posma attīrīšana rāda, ka taka
ir noderīga un tiek regulāri izmantota arī ziemā kā slēpošanas trase.
Iesaistīšanās Igaunijas - Latvijas
pārrobežu projektā dod iespēju būt
daļai no vērienīga aktīvās atpūtas
tīkla. Zaļo ceļu veidošana sniedz
dubultu ieguvumu - šādi tiek
sakārtota pamestā infrastruktūra un,
ar nosacīti minimāliem līdzekļiem,
iegūtas tūrisma takas, kuras izmanto
gan vietējie, gan viesi, - pieredzē
dalījās Limbažu novada Tūrisma
informācijas centra vadītāja Ilze
Millere.
Projekta “Zaļie dzelzceļi” vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma
asociācija, un tā kopējais budžets
ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85%
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts norisināsies 26 mēnešus no
01.03.2017 līdz 30.04.2019.

Apmeklētāju pieņemšana maijā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
8. un 15. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
8. un 15. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
8. un 15. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
8. un 15. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
26. maijā 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.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Ceļu pārbūve Annā
un Jaunannā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novads iesaistās jaunā tūrisma
maršrutā Vidzemē un Dienvidigaunijā

tātā veic SIA “Rubate” par summu
115517,34 EUR.
Savukārt Jaunannas pagastā ir izstrādāts un 31. martā Lauku atbalsta
dienestā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā
projektu konkursā iesniegts projekta
“Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas pārbūves 1. kārta“ (Nr. 17-07A00702-000029) pieteikums.
Šī projekta ietvaros plānots pārbūvēt pašvaldības autoceļa “Rūķīši –
Gribažas” posmu 2,66 km garumā.
Saskaņā ar veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem, darbus veiks
SIA “Sorma” par kopējo summu
136456,21 EUR.

Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

12.05.2017. 13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija
KAPARŠMITE

17.05.2017. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

22.05.2017. 11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA

10.05.2017. 09.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE

08.05.2017. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris
LAZDEKALNS
Ainars MELDERS

15.05.2017.

8.00 – 9.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

25.05.2017. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 30.05.2017. 12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

25.05.2017. 14.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars ŠVOLMANIS 25.05.2017. 9.00 – 10.00

Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ

25.05.2017. 16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

10.05.2017. 16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
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Pašvaldība aicina ēku īpašniekus
pievērst lielāku uzmanību būvju stāvoklim
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Pavasaris ir laiks, kad pēc
sniega nokušanas un pirms
koku lapu plaukšanas paveras
patiesais skats uz īpašumiem.
Bieži šī aina nav iepriecinoša –
bojātas fasādes, sagruvušas ēkas,
sašķiebušies šķūnīši un žogi.
Alūksnes novada pašvaldības
Būvvalde aicina īpašniekus
sakārtot savus īpašumus un darīt
to ne tikai pavasarī, bet rūpēties
par tiem ikdienā.
- Jebkurš īpašums uzliek pienākumu par to rūpēties. Ja par īpašumu
nerūpējas, tas kļūst par grūstošu
un degradētu teritoriju. Likums
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
nosaka, ka tām būvēm, par kurām
ir pieņemts lēmums, ka tās ir
sagruvušas un bīstamas, piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmes
paaugstinājumu par 3% no lielākās
kadastrālās vērtības, - skaidro Būvvaldes vadītāja - arhitekte Sandra
Smildziņa.

Būvvalde apseko bīstamas
un degradētas ēkas
Būvvalde veic teritorijas apsekošanu, tiek sagatavots atzinums
par konkrēto īpašumu un pieņemts
lēmums, vai konkrēto īpašumu
atzīt par degradētu. Šis lēmums ir
administratīvais akts un nozīmē administratīvu atbildību un piespiedu

izpildi, ja īpašnieks uz pašvaldības
aicinājumu sakārtot īpašumu nereaģē labprātīgi.
Līdz šim Būvvalde ir apsekojusi
gandrīz 30 degradētus, sagruvušus
un bīstamus īpašumus pilsētā un
pagastos. Desmit teritoriju īpašnieki
ir uzsākuši sakārtot savus īpašumus.
- Šobrīd apsekojam galvenokārt
īpašumus pagastu teritorijās. Tās ir
gan ēkas, kas ir redzamas no ceļa,
gan arī pēc informācijas, kas saņemta no iedzīvotājiem un pagastu
pārvaldēm. Īpašniekiem izsūtām
informatīvu vēstuli, norādot laiku,
kad apsekosim ēku, un aicinām,
lai arī īpašnieks piedalītos. Ne visi
gan izvēlas piedalīties. Tālāk pēc
īpašuma apsekošanas tiek sagatavots būvinspektora atzinums par
konkrēto teritoriju. Atbilstoši Administratīvā procesa likumam lūdzam
īpašnieka viedokli par to, kādēļ
būve ir degradētā, bīstamā stāvoklī,
kāda ir bijusi viņa rīcība, kādi apstākļi ir traucējuši īpašumu uzturēt
kārtībā. Ņemot vērā īpašnieka atbildi, Būvvalde pieņem lēmumu būvei
piešķirt statusu – vidi degradējoša,
sagruvusi, cilvēka drošību apdraudoša. Šo lēmumu nododam arī
pašvaldībai tālākai rīcībai, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa
paaugstināto likmi. Lēmumā tiek
noteiktas attiecīgas darbības, kas
ar ēku būtu jādara, ņemot vērā arī
īpašnieka skaidrojumu. Ja īpašnieks
nesniedz nekādu atbildi, tad Būvvalde savas kompetences ietvaros
pieņem slēdzienu ēku norobežot,
nojaukt vai kā savādāk sakārtot, lai
novērstu radušos bīstamību. Jāteic,
ka pašlaik visu pieņemto lēmumu

gadījumos īpašnieki reaģē un cenšas
savu īpašumu sakārtot. Protams žēl,
ka tas notiek vien pēc tam, kad pašvaldība ir šādā veidā lūgusi rīkoties,
- uzsver S. Smildziņa.

Pastiprināti izvērtēs ēku
fasāžu stāvokli
Domes 27. aprīļa sēdē deputāti
apstiprināja saistošos noteikumus
“Alūksnes novada teritorijas, būvju
un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi”. Tos pēc apstiprināšanas nosūta Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Pēc tā saņemšanas noteikumus publicēs pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada
Vēstis” un tie stāsies spēkā.
Stājoties šiem noteikumiem spēkā,
Būvvalde īpašu uzmanību pievērsīs arī ēku fasāžu stāvoklim un to
atbilstībai noteikumu prasībām.
Vairāku Alūksnes pilsētas centrā
esošo ēku īpašniekiem Būvvalde jau
ir nosūtījusi vēstules ar aicinājumu
parūpēties par ēku fasāžu sakārtošanu. Daži no īpašniekiem ir izrādījuši vēlmi to darīt, tomēr daudzi
atrunājas ar līdzekļu trūkumu vai
nevēlēšanos.
- Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu normām, iepriekš minētajos
pašvaldības saistošajos noteikumos
ir iestrādāti kritēriji, lai pašvaldība varētu klasificēt pilsētvides
un ainaviski vērtīgās teritorijas
uzturēšanas prasībām neatbilstošās
būves atbilstoši to radītajai ietekmei
uz cilvēku drošību. Noteikumi arī
nosaka prasības, kādas jānodrošina

būvju fasādēm un citām ārējām
konstrukcijām, - saka S. Smildziņa.
Vadoties pēc minētajiem kritērijiem, šādas būves, atkarībā no to
stāvokļa, tiks klasificētas kā A, B
vai C kategorijas būve. A kategorijas būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi un cilvēku drošību apdraudoša
būve bīstamā tehniskā stāvoklī, B
kategorijas būve – cilvēku drošību
apdraudoša būve potenciāli bīstamā
tehniskā stāvoklī, bet C kategorijas būve – vidi degradējoša būve.
Lēmums, ko pēc ēkas apsekošanas
pieņems Būvvalde, būs Administratīvā procesa likuma ietvaros, līdz
ar to īpašniekam būs administratīvā
atbildība.

Par īpašumu jārūpējas laikus
- Īpašniekam pirmkārt ir jānovērš
situācija, ka ēka nonāk nesakoptā
izskatā – nodrupis apmetums, nokritušas notekas, mitruma ietekmē
nomelnējis krāsojums. Diemžēl
šobrīd Alūksnes centrā ļoti daudzas
fasādes ir kritiskā stāvoklī – ir jau
redzams pamatmateriāls, ēkas konstrukcijas, - norāda S. Smildziņa.
Īpašniekiem jāņem vērā, ka ir
daudz darbību, ko īpašumā var
sakārtot pastāvīgi, nevēršoties pēc
saskaņojuma Būvvaldē, tomēr vairums ar būvniecības procesu saistītu
darbu šādu saskaņojumu prasa.
Bez saskaņojuma ar Būvvaldi var
veikt ēkas krāsojuma atjaunošanu
pēc jau iepriekš saskaņotas krāsu
pases, žoga remontu, ja to nepārbūvē un nemaina tā augstumu un caurredzamību, noteku remontu, tāpat
bez saskaņojuma var veikt vienas

sezonas būvniecību bez pamatiem.
Ja ēkai būs jauns krāsojums, krāsu
pase jāsaskaņo Būvvaldē. Jāteic, ka
īpašumiem, kas atrodas ārpus pilsētas un ciemiem, nosacījumi ir nedaudz atviegloti un tur, piemēram,
bez Būvvaldes saskaņojuma viena
vai divu dzīvokļu dzīvojamām
ēkām, to palīgēkām var veikt jumta
maiņu, kas ir identisks esošajam,
ja attiecīgā ēka neatrodas kultūras
pieminekļu aizsardzības zonā vai
pati nav kultūras piemineklis.
Būvvalde aicina ēku īpašniekus
rūpēties par saviem īpašumiem un
veidot sakoptu vidi un apkārtni.
Jebkuru ēku ar regulāru kopšanu
var uzturēt kārtībā. Minimālie
veicamie pasākumi ēkas uzturēšanai ik pavasari būtu pārbaudīt: 1)
fasādes krāsojumu; 2) vai neveidojas plaisas; 3) vai nav ieauguši koki
ēkas pamatu tiešā tuvumā; 4) vai
ūdens noteksistēma darbojas; 5) vai
bēniņu telpā nav parādījies mitrums
no jumta; 5) vai koka konstrukcijās
neveidojas trupes vai kokgraužu
bojājumi u.c.
Atgādināsim, ka Alūksnes novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.17/2016 “Par atvieglojumiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” nosaka,
ka atvieglojumus 90% apmērā no
taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķir personai, kurai pieder ēkas
vai būves, kura veikusi pilnu ēkas
vai būves jumta un/vai fasādes
restaurācijas vai atjaunošanas vai
pārbūves darbus.

Projektā iepazīst industriāla mantojuma izmantošanu mūsdienās
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes tūrisma asociācijas
īstenotajā projektā “CHRISTA”,
kurā Alūksnes novada pašvaldība
iesaistījusies kā viens no projekta partneriem, martā notika
pieredzes apmaiņas brauciens, lai
iepazītu industriālā mantojuma
izmantošanas pieredzi Zviedrijā.
Projektā ir iesaistīti desmit valstu
pārstāvji, tostarp, Kipra, Grieķija,
Rumānija, Bulgārija, Itālija, Latvija
u.c. Alūksnes novadu pārstāvēja
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja Santa Supe.
Vizītes laikā projekta partneri
apmeklēja Gēteborgu un tās
apkaimes vietas, lai redzētu, kā
zviedri neskaitāmus industriālā
mantojuma objektus pielāgojuši izmantošanai mūsdienās. Arī
Latvijā šī problēma ir aktuāla, jo
daudzas agrākajos laikos ražošanā
izmantotās ēkas šobrīd vairs savam
sākotnējam mērķim netiek izmantotas, tādēļ jādomā, kā dot tām, otru
elpu, neļaujot stāvēt tukšām un iet
postā. Te jāmin kaut vai Alūksnes
bānīša stacijas noliktavas šķūnis, ko
pašvaldība projekta “Gaismas ceļš

Gēteborgas promenāde un industriālais mantojums
cauri gadsimtiem” ietvaros plānojusi atjaunot un ierīkot tajā ekspozīciju, kas stāstītu par šaursliežu
dzelzceļu un tā vēsturi.
Gēteborga jau ilgāku laiku strādā
pie tā, lai kādreiz strādājušo kuģu
rūpnīcu teritoriju pārvērstu par mūsdienās izmantojamu infrastruktūru,
jo šobrīd globalizācijas ietekmē
kuģu rūpnīcas vairs nestrādā.
Ņemot vērā mūsdienu tendences,
Gēteborga pārorientējusies uz inovācijām un pakalpojumiem. Pēdējo

30 gadu laikā bijušo rūpnīcu ēkas
pārbūvētas un pielāgotas pašreizējām vajadzībām – te ierīkotas, piemēram, viesnīcas, muzejs, izveidota
promenāde, uzceltas daudzdzīvokļu
mājas un veikta teritorijas labiekārtošana. Grūtāk bijis panākt, lai
cilvēki vēlētos šajās ēkas dzīvot
– lai sajustu tās kā mājas. Muzejā,
kas senāk bijusi noliktavas ēka,
bet, šobrīd pielāgota un pārveidota,
apskatāma mūsdienīga, informācijas komunikāciju tehnoloģijās

balstīta ekspozīcija par Gēteborgas
izveidošanos.
Projekta dalībniekiem kā labais
piemērs industriāla mantojuma
saglabāšanā demonstrēts arī kāds
Zviedrijā populārs ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas gan ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu (viesu
māja, kafejnīca, SPA, tūrisma taka),
gan kokapstrādi. Arī šis uzņēmums
saglabājis industriālo mantojumu,
piemēram, ierīkojot kafejnīcu bijušā
dzirnavu ēkā, viesnīcu - kalēja ēkā
un iedevis jaunu dzīvi daudziem
sīkākiem elementiem, izmantojot
tos ēku interjerā.
Limmared ciemā savulaik
ļoti attīstīta bijusi stikla rūpniecība,
savukārt Boras pilsētā - tekstilrūpniecība. Piemēram, vecās tekstilrūpnīcas telpās izveidots tekstila centrs,
kurā ir iespēja telpas izmantot
uzņēmējiem, ir vieta nodarbībām
studentiem, izveidotas kafejnīcas,
notiek jauno mākslinieku darbu
izstādes.
Pieredzes apmaiņas brauciena
laikā notika arī darba sanāksmes,
kurās partneri dalījās pieredzē par
sava industriālā mantojuma
stāvokli un plāniem. Darba grupās
notika diskusijas par to, kādi ir
nozīmīgākie šķēršļi, lai attīstītu
industriālo mantojumu.
Projekts “CHRISTA”, ko ar

līdzfinansējumu atbalstījusi
programma Interreg Europe,
tiek īstenots kopā ar Vidzemes
tūrisma asociāciju. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2016. gada
1. maija līdz 2020. gada 30. aprīlim,
tā kopējais budžets ir
1 771 775 EUR, Alūksnes novada
pašvaldības budžets - 12 854 EUR,
no kuriem pašvaldības
līdzfinansējums 1928 EUR.
Šī projekta ietvaros
2016. gadā partneru pārstāvji
jau piedalījās Eiropas Kultūras
Tūrisma tīkla konferencē
Portugālē. Projektā pašvaldība
plānojusi sadarboties ar Vidzemes
tūrisma asociāciju tūrisma materiālu
izplatīšanā, piedalīties semināros,
kā arī izstrādāt kultūras tūrisma
attīstības stratēģiju.
Vairāk informācijas par
projektu - http://www.vidzeme.com/
lv/aktualie-projekti/christa/christatest.html
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Izglītība
Vasaras dienas nometne
“Amatam ir zelta pamats”
Aiva Lielbārde,
nometnes vadītāja
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā no 13. līdz
17. jūnijam, pateicoties Alūksnes
novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes rīkotajā projektu
konkursā saņemtajam
finansējumam, notiks dienas
nometne bērniem - „Amatam
ir zelta pamats”.
Tajā aicinām pieteikties 10 –
12 gadus vecus Alūksnes novada
bērnus. Nometnes aktivitātes ik
dienas sāksies pulksten 9.00 un noslēgsies pulksten 17.00. Dalībnieku
nokļūšanai uz muzeju tiks organizēts autobuss, kurš no Alūksnes
izbrauks 8.30 un nogādās bērnus
Atē, bet pulksten 17.00 dalībnieki
varēs atgriezties mājās. Autobusa
maršruts tiks veidots tā, lai katrs nometnes dalībnieks ērti varētu nokļūt
nometnē un pēc tam mājās.
Katru dienu ar nometnes dalībniekiem kopā būs nometnes skolotājas Dace Riņķe un Inese Skudra.
Nometnes laikā bērniem būs iespēja
iepazīt muzeju, iegūt priekšstatu par
senajiem amatiem un darba rīkiem,
tos pašiem iemēģināt. Nometnes lai-

kā dosimies ekskursijā uz Vienkoču
parku Līgatnē, kur varēs iepazīt
koka pielietojumu sadzīvē, bet pa
ceļam piestāsim Raunas ceplī, lai
uzzinātu par māla apstrādes procesu
un paši praktiski darboties māla
apstrādes darbnīcā. Nometnes laikā,
brīžos, kad nerunāsim par amatniecību, skolotājas Ineses Skudras
vadībā dalībnieki varēs iejusties
dažādos tēlos, veidojot lelles un
iestudējot pasaku „Amatnieka
ceļojums”.
Nometnes dalībniekiem paredzētas
divas ēdienreizes - pusdienas un
launags, par ēdienreizēm gādās SIA
„UNTI”.
Nakti pirms nometnes noslēguma
plānots pavadīt pie ugunskura,
nakšņojot līdzpaņemtajās teltīs
vai pūnītē sienā, bet 17. jūnijā,
nometnes noslēgumā, iepazīties ar
nometnē paveikto, aicināsim arī dalībnieku vecākus. Plānots, ka maksa
par nometni vienam dalībniekam
varētu būt 25 EUR.
Pieteikumus, norādot dalībnieka
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu,
dzīves vietu, vecāku vārdu un tālruņa numuru, aicinām sūtīt uz e-pastu:
atesmuzejs@aluksne.lv. Sīkāka
informācija par nometni zvanot pa
tālruni 25664436.

Labākie skolēnu
sasniegumi olimpiādēs
Alūksnes novada skolēni šajā mācību gadā piedalījušies 11 Valsts
izglītības satura centra (VISC)
rīkotajās mācību priekšmetu
olimpiādēs.
Vācu valoda 10. - 12. klasei.
Piedalījās divi dalībnieki no Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
(EGAVĢ). 12. klases skolniecei
Ancei Ozolai atzinība.
Latviešu valoda un literatūra
11. un 12. klasei. Piedalījās 12
dalībnieki no Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas un viens dalībnieks no Alūksnes novada vidusskolas.
Līva Marta Roze (EGAVĢ, 12.
klase) - 1. vieta, Ernests Mednis
(EGAVĢ, 11. klase) - 1. vieta,
Anete Salmiņa (EGAVĢ, 12. klase)
- 2. vieta, Ilze Rozenberga (EGAVĢ, 11. klase) - 3. vieta, Kristīne
Migunova (EGAVĢ, 11. klase) –
atzinība.
E. Mednis un L. M. Roze uzaicināti
uz valsts kārtu, kur abi divi ieguva
atzinību. Abu pedagoģe ir Daina
Černomirdina.
Latviešu valoda un literatūra
8. un 9. klasei. Piedalījās 22 dalībnieki: 10 no Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas, 1 no Alūksnes
novada vidusskolas, 1 no Liepnas
vidusskolas, 1 no Pededzes pamatskolas, 1 no Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolas, 2 no Malienas pamatskolas, 2 no Ziemeru
pamatskolas, 4 dalībnieki no Apes
novada.
Kristiāna Gailāne (EGAVĢ, 8. klase) - 1. vieta, Linda Gusta (EGAVĢ,
9. klase) - 1. vieta, Laura Sabīne

Taurmane (EGAVĢ, 9. klase) - 2.
vieta, Līna Bistrova (EGAVĢ, 8.
klase) - 3. vieta, Līna Šķepaste
(Ziemeru pamatskola, 9. klase) - 3.
vieta, Dana Deineko (EGAVĢ, 9.
klase) – atzinība. Piedalīties valsts
kārtā uzaicināta bija L. Gusta (skolotāja Sanita Medne).
Vēsture 9. un 12. klasei. 12. klašu
grupā divi dalībnieki no Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Ernestam Mednim (11. klase) - 2.
vieta.
9. klašu grupā 15 dalībnieki: 8 no
EGAVĢ, 3 no Malienas pamatskolas, 4 dalībnieki no Apes novada.
Laura Sabīne Taurmane (EGAVĢ) 1. vieta, Dana Deineko – atzinība.
Uz valsts kārtu uzaicināta bija
L. S. Taurmane (skolotāja Lāsma
Jaunozoliņa).
Ģeogrāfija 10. un 12. klasei.
Piedalījās 9 dalībnieki no Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 1
dalībnieks no Apes novada.
Artis Alksnis (12. klase) - 1. vieta,
Aleksandrs Graņicins (10. klase) 1. vieta, Rihards Lācis (10. klase) 2. vieta, Ernests Mednis (11. klase)
- 3. vieta, Ernests Olders (10. klase)
– atzinība, visi – EGAVĢ.
Uz valsts kārtu uzaicināts bija A.
Alksnis (skolotāja Inguna Vilemsone). Artis valsts kārtā ieguva
3. vietu.
Ekonomika 10. - 12. klasei. Piedalījās 4 dalībnieki no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 2 no
Apes novada. Mārcim Jaunkampam
(EGAVĢ, 11. klase) – atzinība.
Turpinājums 9. lappusē
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Atbalstītas septiņas jauniešu iniciatīvas
Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste
Alūksnes novada Jauniešu
iniciatīvu projektu konkursā
šogad atbalstītas septiņas
jauniešu iniciatīvas.
Šogad Alūksnes novada pašvaldības finansētajā Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā tika iesniegti vienpadsmit
projektu pieteikumi, kas ir vairāk
nekā citus gadus. Patīkami apzināties, ka Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā ar katru gadu pieaug
projektu pieteikumu skaits. Līdz
šim Alūksnes novada pašvaldības
piešķirtais finansējums konkursam
bija pietiekams, lai apstiprinātu
visus atbilstošos projektus, bet šogad projektu pieteikumu starpā bija
konkurence.
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai
sabiedriskajos procesos Alūksnes
novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu
veidošanos un to īstenošanu.
Šogad iniciatīvu projektu aktivitātēm noteiktas šādas prioritātes:
starppaaudžu sadarbība; jauniešu ar
ierobežotām iespējām līdzdarbošanās; līdzdalība politiskajos procesos; drošs un veselīgs dzīvesveids;
ilgstoša un saturīga brīvā laika
pavadīšana. Saskaņā ar konkursa
nolikuma vērtēšanas kritērijiem un
ņemot vērā, ka kopējais pieejamais
projektu konkursa finansējums ir
ierobežots, izvērtēšanas ekspertu grupa apstiprināja septiņus
neformālo jauniešu grupu projektu

Atbalstīto iniciatīvu autori
pieteikumus:
- Projektu un iniciatīvu darbnīcas
“10 kW radošo citronu” projekts
“Izlaušanās istaba”;
- Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” projekts “Aktīvais DIVDIENIS”;
- Neformālās jauniešu grupas
“Domā un Dari” projekts “Dots
devējam atdodas”;
- Ziemeru pamatskolas skolēnu
pašpārvaldes “Mēs paši” projekts
“Es esmu režisors!”;
- Jaunlaicenes un Veclaicenes
jauniešu projekts „No zivīm līdz
bebriem”;
- Neformālās jauniešu grupas
„PARKINO” projekts “Kinolektoriju cikls Alūksnē”;
- Veclaicenes un Jaunlaicenes
jauniešu grupas „Rising Korneti”
projekts „Nakts pludmales volejbols
Veclaicenē”.
Pozitīva tendence, ka šogad

Foto no ABJC arhīva
Alūksnes novada Jauniešu
iniciatīvu projektu konkursam
pieteicās vairākas neformālās
jauniešu grupas no novada
pagastiem un tādas neformālās
jauniešu grupas, kuras konkursā
piedalās pirmo reizi.
21. aprīlī notika apstiprināto
projektu atbildīgo personu un
atbalsta personu sanāksme par
projektu īstenošanu - projektu
finansējuma un publicitātes
nosacījumiem.
Ikgadējā Alūksnes novada
pašvaldības finansētajā Alūksnes
novada Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā piešķirtais finansējums
jauniešu iniciatīvu projektiem
kopumā sastāda 1517,70 EUR. Tā
kā konkursam plānotais finansējums
sākotnēji bija 1500 EUR, atlikušo
summu Jauniešu iniciatīvām piešķir
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs.

Novada jaunieši piedalās apmaiņas projektā

Kristīne Vimba,
ABJC projektu un iniciatīvu
darbnīcas “10 kW radošo citronu”
vadītāja

No 7. līdz 15. aprīlim Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra projektu un iniciatīvu darbnīcas “10
kW radošo citronu” dalībnieki
un ABJC brīvprātīgie jaunieši
piedalījās “Erasmus+” jauniešu
apmaiņas projektā “Shaking the
town” Spānijā.
Apmaiņas projekta dalībnieki bija
Spānijas, Bulgārijas un Latvijas
jaunieši – 13 dalībnieki no katras
valsts. Galvenā projekta tēma bija
sports, apkārtējā vide un lauku teritorijas attīstības iespējas. Šīs tēmas
caurvija projekta aktivitātes un ļāva
jauniešiem bagātināt savu personīgo
un profesionālo izaugsmi.
Katras valsts dalībnieki bija sagatavojuši rīta iesildīšanās aktivitātes
divām dienām, lai uzmundrinātu
apmaiņas dalībniekus un veicinātu sadarbību starp dažādu valstu
jauniešiem. Lai iepazītu katrs valsts
tradīcijas, kultūru un ēdienus, tika
organizēti tematiskie valstu vakari.
Latvijas vakarā prezentējām mūsu
valsti un aicinājām apmaiņas dalībniekus piedalīties interaktīvā spēlē,
izmantojot jaunākās IT iespējas.
Šis vakars izvērtās ļoti jauks un noslēgumā visi dejoja latviešu tautas
deju “Cūkas driķos”. Spāņu vakarā
atraktīvā spēlē uzzinājām par
ievērojamākajam Spānijas vietām,
priekšmetiem un literārajiem tēliem.

Apmaiņas projektā satikušies dažādu valstu jaunieši
Foto no ABJC arhīva
Bulgāri prezentēja savu viesmīlību
sagaidot vakara viesus ar maizi,
medu, sāli un bagātīgi klātu galdu.
Apmaiņas laikā jaunieši piedalījās
darbnīcās, kurās izmantoja otrreizējās pārstrādes materiālus, lai veidotu
aprīkojumu sporta aktivitātēm un
mūzikas instrumentus. Šeit guvām
idejas, kuras izmantosim vasaras
aktivitātēs sākumskolas vecuma
bērniem. Projekta laikā iepazinām
arī katras valsts tradicionālās spēles,
daļu no tām zinājām, bet jaunās
varēsim izmantot savās turpmākajās
aktivitātēs.
Viena diena bija veltīta apkārtējās
vides sakopšanai un labiekārtošanai.
Katrs apmaiņas dalībnieks iestādīja
vienu kociņu un uzrakstīja savu
vēlējumu. Mēs brīnījāmies par to,
ka šādā sausā un cietā augsnē koki
spēj augt, bet spāņi ir ieguldījuši
lielu darbu, lai izveidotu apūdeņošanas sistēmu, kur katram kokam tiek

pievadīts ūdens. Pārsteidzoši bija
tas, ka visapkārt pletās olīvkoku
lauki un lauku teritorijā zemes bija
apstrādātas, kas nebūt nav vienkārši, ņemot vērā Spānijas klimatu un
laika apstākļus.
Projekta laikā grupās izstrādāja un
prezentēja biznesa idejas, veidoja
ideju popularizēšanas lapas portālā
facebook.com un reklāmas video
katrai idejai. Jaunieši darbojās nelielās grupās, kurās bija dalībnieki
no katras valsts un projekta noslēgumā prezentēja idejas par telefona
vāciņiem ar saules bateriju, kafijas
skrubi, saulesbrillēm, kuru ietvars
veidots no otrreizējās pārstrādes
materiāliem, sociālās palīdzības
uzņēmums, kurš piedāvā pakalpojumus veciem cilvēkiem – ikdienas
aprūpi, ekskursijas.
Projekta noslēgumā dalībnieki pauda cerību tikties kādā citā projektā
Latvijā vai Bulgārijā.
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No rotaļām uz zināšanām

Daiga Birkenberga,
Jaunlaicenes pamatskolas direktore

Liepnā skolēniem
runas konkurss

Katrs vecāks vēlas, lai
viņa bērns saņemtu labāko
izglītību, apmeklētu labāko skolu
un spēlētos ar labākajām
rotaļlietām. Lai to nodrošinātu,
bieži vien nepietiek tikai ar
esošo finansējumu, bet ir
jāmeklē arī citi risinājumi.
Mēs, jaunlaicenieši, varam lepoties
ar patiesi aktīviem un radošiem
vecākiem. Jaunlaicenes pamatskolas vecāku atbalsta grupa Agita
Skaistkalne, Vita Volte un Anta
Apine piedalījās Alūksnes un Apes
novada fonda 14. projektu konkursā
„Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”,
lai iegādātos attīstošās rotaļlietas un
sporta inventāru pirmsskolas grupas
bērniem. Projektu atbalstīja un attīstošās rotaļlietas un sporta inventārs
ir iegādāts.
Tas noderēs Jaunlaicenes pamatskolas pirmsskolas grupai, kurā
mācās 20 bērni vecumā no pusotra
līdz sešiem gadiem. Tie ir bērni
no Jaunlaicenes un Veclaicenes
pagastiem. Skola ir vieta, kur bērni

Projektā iegādātas rotaļlietas un sporta inventārs Jaunlaicenes
pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņiem
Foto no Jaunlaicenes pamatskolas arhīva
apgūst pirmās zināšanas un prasmes, kur pavada lielāko dienas daļu.
Tāpēc ir nepieciešami mūsdienīgi
mācību līdzekļi un rotaļlietas, lai
attīstītu bērnos radošumu, veidotu
interesi par apkārtējo pasauli, lai
viņu ikdiena būtu krāsaināka.
Izskanējis arī projekta noslēguma
pasākums, kurā piedalījās projekta
iniciatores Agita Skaistkalne un
Vita Volte, Alūksnes un Apes novada fonda pārstāve Anete Apine un

brīvprātīgā Inese Paringa. Bija ieradies arī īpašais viesis - kaķis Muris,
kas kopā ar bērniem dziedāja, gāja
rotaļās un saņēma dāvanas – jaunās
rotaļlietas.
Paldies vecākiem! Paldies
Alūksnes un Apes novada fondam!
Šis atbalsts ir labs ieguldījums
Jaunlaicenes pamatskolas pirmsskolas grupas nākotnē, jo to varēs
izmantot arī tie bērni, kuri vēl tikai
apmeklēs skolu.

Uzņēmējus aicina
palīdzēt novada skolēniem tikt
pie unikāla dizaina dienasgrāmatām
Maruta Dene,
LiepUZIP pārstāve

Konkursa dalībnieki kopā ar skolotājām
Foto no Liepnas tautas nama arhīva
Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja
Liepnas tautas namā notika
skolēnu izteiksmīgas runas
konkurss, kas veltīts
Kornēlijas Apškrūmas un Mirdzas Ķempes daiļradei.
Konkursa dalībnieki pārstāvēja
Liepnas internātpamatskolu un
Liepnas vidusskolu. Šis ir pirmais
tāda veida konkurss, kurā bērni
var paplašināt interesi par latviešu
rakstniekiem, gan attīstīt skatuves
runas un dzimtās valodas prasmes,
vēl jo vairāk tāpēc, ka tas nenotiek
skolā, bet tautas namā, kurš atrodas
pa vidu starp abām skolām tieši
teritoriālajā ziņā.
Kāpēc izvēlētas šīs dzejnieces? Ne

tikai tāpēc, ka K. Apškrūma ir novadniece, bet abām personām šogad
ir nozīmīgas jubilejas.
Konkursa dalībnieki bija sadalīti
grupās no 1. līdz 9. klasei ieskaitot,
kur katrai grupai bija savi uzdevumi
vairākās kārtās, dzejolis un miniatūras stāstījums, ar ko skolnieki
lieliski tika galā.
Konkursa noslēgumā izskanēja
vēlme, lai tas kļūtu par tradīciju
turpmāk, sadarbojoties ar citām
skolām.
Liels paldies konkursa iniciatorei
un organizatorei Inesei Tokai un
skolotājai Svetlanai Apetri. Paldies
arī Liepnas internātpamatskolai un
Liepnas internātpamatskolas un
skolēnu ģimeņu atbalsta biedrībai
par sarūpētajām balvām konkursa
dalībniekiem.

“Cālēni sveic pavasari”

Veicināt skolēnos radošo
domāšanu, ļaujot viņiem pašiem
veidot savas skolas tēlu – ar šādu
mērķi gan Alūksnes, gan citos
Latvijas novados šobrīd tiek
īstenots projekts „Dienasgrāmata
2017”. Tā īstenotāji ir sabiedriskā
labuma organizācija „Liepājas
Universitātes Zinātnes un
inovāciju parks”.
No Alūksnes novada skolām savu
dalību šai projektā šobrīd jau ir apstiprinājusi Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskola, Liepnas internātpamatskola, Liepnas vidusskola,
Malienas pamatskola, Pededzes
pamatskola, Ziemeru pamatskola.
Tāpēc veiksmīgai dienasgrāmatu
izgatavošanas procesa norisei aicināti pievienoties Alūksnes novada
uzņēmēji, kas labprāt vēlētos palīdzēt konkrēto skolu skolēniem tikt
pie pašu veidota dizaina unikālām
dienasgrāmatām.
Kā skolēni veido savas skolas tēlu?
Alūksnes novada skolas, kuras
piedalās šajā projektā, sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi
veido individuāla dizaina un satura
dienasgrāmatas. Tas nozīmē, ka
dienasgrāmatu izskatu ļoti lielā
mērā ietekmē un nosaka katras
skolas skolēnu radošās idejas, kas
visbiežāk izpaužas dažnedažādos
krāšņos zīmējumos.
Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām
Latvijas skolām, kas piedalās šajā
projektā, šīs unikālās dienasgrāmatas tiek izgatavotas par samazinā-

“Cālēni” iepazīst Lieldienu tradīcijas
Roberta Klēpja foto
tām izmaksām. Un par to savukārt
vislielākais paldies sakāms katra
novada uzņēmējiem, kas šo ideju
atbalsta, sniedzot arī savu artavu to
tapšanā.
Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu
projekts visā Latvijā veiksmīgi
noris jau trešo gadu pēc kārtas. Un
– gan skolu, gan arī uzņēmēju interese – par to arvien pieaug! Jautāsiet – kāpēc tā? Jo papildus skolēnu
radošās domāšanas veicināšanai šis
projekts nozīmē arī dienasgrāmatu drukātās versijas saglabāšanu
mācību procesa ietvaros. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās
daudzas skolas savu ierobežoto
finanšu dēļ no drukātajām dienasgrāmatām pāriet uz elektroniskajām
dienasgrāmatām, piemēram, e-klasi.
Taču tādējādi skolēnam izpaliek
viņa pirmais taustāmais dokuments

– drukātā dienasgrāmata. Un šis
dokuments taču ir svarīgs! Tajā pats
skolēns var sarakstīt visus uzdotos
mājas darbus, kā arī skolotāji –
nodot kādu nozīmīgu informāciju
vecākiem, kas dažādu apstākļu dēļ,
iespējams, nevar izmantot e-klasi.
Turklāt – drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes un atbildību,
kas noderēs arī turpmākajā dzīvē,
rīkojoties ar citiem dokumentiem.
Lai atbalstītu Alūksnes novada skolas projektā „Dienasgrāmata 2017”,
Alūksnes uzņēmēji laipni aicināti
sazināties ar projekta īstenotājiem
– sabiedriskā labuma organizāciju
„Liepājas Universitātes Zinātnes
un inovāciju parks”, sūtot vēstules
e-pastā: info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.: 20004399.

Lienīte Zvejniece, Sandra Miezīte,
Alūksnes PII „Cālis” logopēdes
Priecājoties par pavasari, mazie
un lielie „cālēni” ne tikai čakli
mācās, bet rosīgi darbojas, rotaļājas, svin svētkus.
Rītā pirms Lielās Piektdienas
ieskandējām Lieldienas pēc seno
latviešu tradīcijām – godinot sauli,
dzenot prom ziemas putnus, rotājot
šūpoles un šūpojoties tajās, krāsojot
raibas olas sīpolu mizās.
Pēcpusdienas tematiskajā logoritmikas nodarbībā „Pavasaris klāt!”,
ieklausoties dabas skaņās, izdziedājām, izdejojām pavasara ritmus un
noskaņas.
Bērni kopā ar bērnudārza logopēdēm Lienīti un Sandru modināja
sauli ar dziesmu „Saulīte spīd,
putniņi dzied”, atcerējāmies latviešu

Foto no PII “Cālis” arhīva

tautasdziesmas „Zīlīte, žubīte”,
„Žigu, žagu žagatiņa”, izdejojām
latviešu tautas rotaļu „Skaisti dziedi
lakstīgala”, atdarinājām putnu
balsis, dažādus laukā saklausāmus trokšņus un skaņas. Pozitīvas
emocijas raisīja rotaļa „Bagātais
koks”, kurā tika akcentētas ikdienā
nepieciešamās saskarsmes īpašības
– draudzība, izpalīdzība.
PII „Cālis” daudz domājam, meklējam iespējas mācību procesu un
koriģējoši attīstošo darbību realizēt
bērniem interesantā, saprotamā
veidā. Nodarbības organizējam
tā, lai to laikā ar mūzikas, kustību
un runas vingrinājumu palīdzību
sekmētu bērnu valodas vispusīgu
attīstību.
Vecākus, kuri pamanījuši, ka bērna
runa attīstās ar grūtībām, aicinām
iepazīties ar mūsu pirmsskolas
izglītības iestādi ,,Cālis”.

8. Alūksnes Novada Vēstis
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Novadā

www.aluksne.lv

Divi Eiropas brīvprātīgie
jaunieši novadā

Tikās Alūksnes novada
audžuģimenes
Inga Ozoliņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Alūksnes novadā šobrīd ir
18 ģimenes, kas uzņēmušas
veikt nozīmīgo, taču ne vieglo
audžuģimenes pienākumu.

Selma un Aleksis tikās ar Ziemeru pamatskolas skolēniem
Foto no ABJC arhīva
Evija Eglīte,
Projekta “Express your EVS”
koordinatore
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrā (ABJC) aktīvi strādā
Eiropas brīvprātīgie Selma
Suppanena (Selma Suppanen) no
Somijas un Aleksis Žolivē (Alexis
Jolivet) no Francijas.
Maijā brīvprātīgie piedāvās līdz
šim nebijušas, interesantas aktivitātes: Aleksis piedāvās virves siešanas
aktivitātes kokos jauniešiem, bet
Selma organizēs zinātnes dienas
bērniem.
Brīvprātīgie pirms braukšanas uz
Latviju par valsti neko daudz nav
zinājuši, šo iespēju izmantoja, jo no
pieteikšanās uz brīvprātīgo darbu
līdz braukšanai bija neliels laika
posms. Savu izvēli Selma un
Aleksis nenožēlo. Alūksne
viņiem šķiet ļoti skaista un sakopta.
Selma turpina apgūt džudo mākslu
Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā. Abi
brīvprātīgie pēc iespējas cenšas
apmeklēt citas Latvijas pilsētas, lai
iepazītu Latviju. Aleksim ļoti garšo
kartupeļu pankūkas, un viņš labprāt
dodas pārgājienos pa Alūksni,
iepazīstot apkārtni un baudot dabu.
Selma un Aleksis martā ciemojās
Strautiņu, Malienas un Ziemeru
pamatskolās, kur rādīja
prezentācijas par savu valsti, tās
kultūru un tradīcijām. Izrādījās, ka
jauniešus vairāk interesēja nevis
prezentācijas par valstīm, bet
informācija par brīvprātīgo darbu,
Selmas un Aleksa interesēm,
hobijiem un ikdienas aktivitātēm.
Jaunieši iesaistījās sarunā ar

brīvprātīgajiem, uzdodot jautājumus
angliski. Kā atzina brīvprātīgie, šī
bija laba pieredze gan skolēniem,
gan viņiem.
Selma un Aleksis Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrā kā
brīvprātīgie darbojas no
2016. gada septembra beigām,
programmas “ERASMUS+:
Jaunatnes darbībā” Eiropas
Brīvprātīgā darba projekta “Express
your EVS” ietvaros un viņu
darbu finansē Eiropas
Savienība. ABJC brīvprātīgie
veic darbu ar jaunatni, nodrošina
aktivitātes un lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas jauniešiem,
līdzdarbojas pasākumu
organizēšanā. Katru nedēļu
ABJC telpās trešdienās un
ceturtdienās tiek organizētas
radošās darbnīcas vai
nodrošinātas spēļu pēcpusdienas.
Bērni un jaunieši var spēlēt
dažādas galda spēles, galda
futbolu, tenisu, novusu un
šogad ir atklāts āra galda teniss,
kuru spēlēt tiek aicināti
arī jaunieši, kuri ikdienā
neapmeklē ABJC.
ABJC piedāvātiem pasākumiem
un aktivitātēm var sekot līdz
www.abjc.lv,
https://www.facebook.com/pagalmsaluksne,
http://www.draugiem.lv/abjc/.

8. aprīlī Veclaicenes bibliotēkā
pulcējās bērni, lai radošajā darbnīcā
“Lieldienu apsveikumi un rotājumi”
kopīgi grieztu, līmētu, zīmētu,
krāsotu, veidotu Lieldienu
rotājumus. Tā, kopīgi darbojoties,

tapa zaķīši – olu turētāji, varens
dzeltens gailis, kolāža ar cāli, košas
krāsainas olas. Noslēgumā katrs
dalībnieks saņēma pateicības rakstu
par dalību pasākumā. Un, tā kā
nākamā diena bija Pūpolsvētdiena,
tad visiem tika arī pūpolu
slotiņas.

Audžuģimenes, bāriņtiesas un inspekcijas speciālisti pēc tikšanās
Foto no Bāriņtiesas arhīva
pašvērtējuma apkopojumu, kurā
audžuģimenēm bija iespēja izvērtēt
savas stiprās un vājās puses, novērtēt sadarbību ar izglītības iestādēm,
medicīnas iestādēm, savas dzīvesvietas bāriņtiesu un bāriņtiesu, kas
ievietojusi bērnu audžuģimenē, kā
arī izteikt priekšlikumus atbalsta
grupu organizēšanai.
Audžuģimenes izteica savstarpējus
pateicības vārdus gan par padomu,
atbalstu, tīri praktisku palīdzību
un atsaucību. Bāriņtiesa novērtē
ikvienas audžuģimenes veikumu,
bet īpaši atzīmē ģimenes, kas
neatsaka palīdzību arī brīvdienās
un vakara stundās, kā arī uzņemas
rūpes par zīdaiņiem – Zinovijas
un Gunāra Aploku audžuģimenei,
Jana Kazačenoka audžuģimenei,
Zintas Zihmanes un Initas Ķeseles

audžuģimenēm.
Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un iegūt bezmaksas
konsultācijas par izmaiņām uzturlīdzekļu saņemšanā, kas stājušās
spēkā no 1. aprīļa, kā arī iespējām
saņemt bezmaksas psihologa palīdzību audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā,
kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības
sasniegšanas. Ja kādai ģimenei vai
atsevišķai personai ir vēlēšanās
sniegt atbalstu bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, bāriņtiesa ir
gatava sniegt visu nepieciešamo
informāciju un atbalstu, lai varētu
iegūt audžuģimenes vai aizbildņa
statusu.

Lieldienu nakts orientēšanās
Liepnā jau trešo gadu

Liepnas Jauniešu saimes vārdā Dīva Kazimirjonoka
Liepnas jauniešu saime jau
trešo gadu pēc kārtas rīkoja
Lieldienu brīvdienās nakts
orientēšanos. Kopumā bija
pieteikušās astoņas komandas,
bet arī vēl citi domāja par
piedalīšanos. Lieldienu nakts
orientēšanās piedalījās piecas
komandas no Gulbenes,
Alūksnes novada un Liepnas
pagasta, kuras bija pašas
drosmīgākās un nenobijās no
laikapstākļiem.

Mācās gatavot
Lieldienu rotājumus
Līga Pjuse,
Veclaicenes bibliotēkas vadītāja

Audžuģimenes pienākums ir
nodrošināt bērniem, kuri
palikuši bez vecāku gādības,
īslaicīgu aprūpi līdz brīdim, kad
bērns var atgriezties pie saviem
vecākiem vai viņam tiek iecelts
aizbildnis, vai arī bērns tiek
adoptēts. Jāatzīst, ka bērni, kuriem
bāriņtiesai nākas meklēt
audžuvecākus, kļūst arvien
jaunāki. Mazākais bērniņš,
kurš šobrīd uzturas audžuģimenē,
ir trīs nedēļas vecs.
12. aprīlī Alūksnes novada
bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas
Bāriņtiesu un audžuģimeņu
departamentu organizēja mūsu
novada audžuģimenēm tikšanos,
lai sniegtu aktuālu informāciju
par ārpusģimenes aprūpi, atbalsta
pasākumiem audžuģimenēm, kā arī
iepazīstinātu ar pašu audžuģimeņu
veiktā pašvērtējuma apkopojumu.
Bāriņtiesu un audžuģimeņu
departamenta referents Aleksejs
Makuševs iepazīstināja ar statistikas
informāciju, kas atspoguļo situāciju
par ārpusģimenes aprūpē esošajiem
bērniem, informēja par izmaiņām
normatīvajos aktos par atlīdzību
aizbildņiem. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Ozoliņa prezentēja
klātesošajiem audžuģimeņu veiktā

Šogad dalībnieki varēja izskriet
25 kontrolpunktus Liepnā un tās
apkārtnē, kur kopumā varēja iegūt
365 punktus. Bet, lai skrējējiem
būtu interesantāk, trīs no
kontrolpunktiem bija īpaši, kuros
dalībnieki pildīja uzdevumus un
sasildījās ar tēju. Komandas, kuras
bija padomājušas par vienotu
simbolu, varēja iegūt papildus
punktus. 1. vietu ar maksimālajiem
punktiem ieguva komanda
“Brālēni”, ar nelielu punktu
starpību 2. vietu komanda
“68 krēsliņi”, 3. vietu ieguva
“Enerģiskais māsu trio”, kuras

Lieldienu nakts orientēšanās dalībnieki
Foto no Liepnas jauniešu saimes arhīva
nebaidījās izskatīties sievišķīgi un
koši arī skrējiena laikā. Skrējienā
piedalījās arī komandas
“Entuziasti” un “Eksikators”.
Kopumā pasākums izdevās,
neskatoties uz nepatīkamiem
laikapstākļiem, dalībnieki devās
ar smaidu skriet un gūt pozitīvas
emocijas, baudot Liepnas apkārtni
vakara stundās.
Paldies mūsu atbalstītājiem Liepnas tautas namam, Liepnas
pagasta pārvaldei, Alūksnes
novada pašvaldībai, Alūksnes

Bērnu un jauniešu centram,
kafejnīcai “Pajumte”,
VAS “Latvijas Valsts meži”,
veikalam “Lats” Liepnā,
SIA “Very Bery”,
“Soul&Spirit candles”, kuri
neatteica palīdzēt jauniešiem.
Šis pasākums nebūtu izdevies
arī bez kuplās jauniešu darba
grupas. Tiekamies nākamajos
Liepnas jauniešu veidotajos
pasākumos Liepnas
pagastā!
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Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra darbinieku
apmeklētāju pieņemšanas 2017. gada maijs - jūlijs
Lauku attīstības
konsultants
Nikolajs Irtiševs
29489092
Nikolajs.Irtisevs@llkc.lv

Vaira Vērse 26588968
Vaira.Verse@llkc.lv

Signe Dundeniece
26168619
signe_skudra@inbox.lv

Diena/Datums

Laiks

Vieta

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

Pededzes pagasta pārvaldē

Tikšanās pēc iepriekšējās
saskaņošanas

Mārkalnes pagasta pārvaldē

Tikšanās pēc iepriekšējās
saskaņošanas

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Pirmdienās

9.00 - 14.00

Ilzenes pagasta pārvalde

Trešdienās

9.00 – 14.00

Zeltiņu pagasta pārvalde

Otrdienās
Piektdienās

9.00 - 14.00

Alsviķu pagasta pārvalde

Ceturtdienās

9.00 – 12.00

Kalncempju pagasta pārvalde

10. maijs
14. jūnijs
12. jūlijs

9.00 – 12.00

Ziemera pagasta pārvalde

11. maijs
15. jūnijs
13. jūlijs

9.00 - 12.00

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

15. maijs
19. jūnijs
10. jūlijs

12.30 - 15.30

Jaunannas pagasta pārvalde

15. maijs
19. jūnijs
10. jūlijs

9.00 - 12.00

Annas pagasta pārvalde

9.00 - 12.00
10.00 - 13.00

Veclaicenes pagasta pārvalde
Liepnas pagasta pārvalde

9.30 - 12.00

Mālupes pagasta pārvalde

10.00 - 12.00

Malienas pagasta pārvalde

Viola Kaparšmite 29166807
Viola.Kaparsmite@llkc.lv
vai Sarmīte Svilāne
26384907
Sarmite.Svilane@llkc.lv

Tikšanās pēc iepriekšējās
saskaņošanas

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu apmeklētāju
pieņemšanas maijs - jūlijs
Teritorijas attīstības speciālists
Violeta Kļaviņa
20232692
violeta.klavina@aluksne.lv

Ārija Rone
28351792
arija.rone@aluksne.lv

Viesturs Zaķis
20236801
viesturs.zakis@aluksne.lv

Vija Zaķe
22042791
vija.zake@aluksne.lv

Aiga Mūrniece
20239937
aiga.murniece@aluksne.lv

Laima Kaņepe
20237325
laima.kanepe@aluksne.lv

Diena/Datums

Laiks

Vieta

Pirmdienās
Otrdienās
Piektdienās

9.00 – 12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Trešdienās
Ceturtdienās

9.00 – 12.00

Jaunalūksnes pagasta
pārvaldē

Pirmdienās
Piektdienās

8.00 -13.00
8.00 - 15.00

Zeltiņu pagasta pārvalde

Otrdienās

9.00 - 14.00

Ilzenes pagasta pārvalde

Trešdienās
Ceturtdienās

9.00 - 14.00
13.00 - 16.00

Alsviķu pagasta pārvalde

Pirmdienās, trešdienās,
piektdienās

9.00 – 12.00

Pededzes pagasta pārvaldē

Otrdienās, ceturtdienās

9.00 – 12.00

Mārkalnes pagasta pārvaldē

Pirmdienās

8.30 – 15.00

Annas pagasta pārvaldē

Otrdienās

8.00 – 15.00

Jaunannas pagasta pārvaldē

Ceturtdienās

9.00 – 11.00

Kalncempju pagasta
pārvaldē

Trešdienās
Ceturtdienās

13.00 - 16.30
9.00 - 12.00

Ziemera pagasta pārvaldē

Trešdienās

9.00 - 12.00

Jaunlaicenes pagasta
pārvaldē

Otrdienās

9.00 - 12.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Otrdienās,
Piektdienās

9.00 - 12.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Pirmdienās,
Trešdienās,
Ceturtdienās

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Labākie skolēnu
sasniegumi olimpiādēs
Turpinājums no 6. lappuses

Bioloģija 9. - 12. klasei. Piedalījās
29 dalībnieki: 21 no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 1 no
Alūksnes novada vidusskolas, 1
no Jaunlaicenes pamatskolas, 1 no
Strautiņu pamatskolas, 5 no Apes
novada.
Laura Sabīne Taurmane (9. klase) 1. vieta, Aleksandrs Graņicins (10.
klase) - 1. vieta, Ernests Mednis
(11. klase) - 1. vieta, Una Koliste
(9. klase) - 2. vieta, Rihards Lācis
(10. klase) - 2. vieta, Ieva Krēsliņa (11. klase) - 2. vieta, Kristīne
Migunova (11. klase) - 2. vieta,
Krista Koliste (12. klase) - 2. vieta,
Kristers Tihomirovs (10. klase) - 3.
vieta, Līga Puzule (11. klase) - 3.
vieta, Anete Salmiņa (12. klase) - 3.
vieta (visi – EGAVĢ), Lauris Zaķis
(Strautiņu pamatskola, 9. klase) - 3.
vieta.
A. Graņicins uzaicināts uz valsts
kārtu, viņa skolotāja ir Meta Lerha.
Fizika 9. - 12. klasei. Piedalījās
14 dalībnieki: 12 no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 1 no
Liepnas vidusskolas, 1 no Apes
novada.
Armīns Rēdelis (9. klase) - 1. vieta,
Una Koliste (9. klase) - 2. vieta,
Solvita Lapinska (9. klase) – atzinība, Roberts Jakovļevs (11. klase)
– atzinība, visi EGAVĢ.
Ķīmija 9. - 12. klasei. Piedalījās 12 dalībnieki no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 1 no
Strautiņu pamatskolas.
Solvita Lapinska (9. klase) – atzinība, Ernests Mednis (11. klase)
– atzinība, Roberts Jakovļevs (11.
klase) – atzinība (visi EGAVĢ),
Lauris Zaķis (Strautiņu pamatskola,
9. klase) – atzinība.

Matemātika 9. - 12. klasei. Piedalījās 24 dalībnieki: 21 no Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas,
1 no Strautiņu pamatskolas, 2 no
Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolas.
Una Koliste (9. klase) - 2. vieta, Ernests Mednis (11. klase) - 2. vieta,
Monta Melzoba (9. klase) – atzinība
(visi – EGAVĢ), Viktorija Sidorova
(Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskola, 9. klase) – atzinība.
E. Mednis, U. Koliste, M. Melzoba, V. Sidorova uzaicināti uz valsts
kārtu.
Matemātika 5. - 8. klasei. Piedalījās 67 dalībnieki: 11 no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 26
no Alūksnes pilsētas sākumskolas,
4 no Bejas pamatskolas, 4 no Ilzenes pamatskolas, 2 no Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolas, 3
no Mālupes pamatskolas, 1 no Pededzes pamatskolas, 9 no Strautiņu
pamatskolas, 1 no Ziemeru pamatskolas, 6 dalībnieki Apes novada.
Aksels Zelmenis (Alūksnes pilsētas
sākumskola, 6. klase) - 1. vieta,
Rūdolfs Brahmanis (EGAVĢ, 7.
klase) - 2. vieta, Edvards Kristiāns Koemecs (Alūksnes pilsētas
sākumskola, 6. klase) - 2. vieta,
Iva Stepanova (Alūksnes pilsētas
sākumskola, 5. klase) - 2. vieta,
Jānis Stilve (Strautiņu pamatskola,
6. klase) - 3. vieta, Žanete Spirka
(EGAVĢ, 8. klase) – atzinība, Raivis Dāvis Steberis (Bejas pamatskola, 6. klase) – atzinība.
Izglītības pārvaldes informāciju
apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Suņuks Rembo pieklīdis lauku
mājās Ilzenē, bet nav sagaidījis,
ka saimnieks viņu meklētu.
Rembo ir ļoti draudzīgs, nosvērts
suns, prot lēnām un paklausīgi iet
pie pavadas, bet prot arī priecāties
un spēlēties. Kastrēts, čipēts,
vakcinēts.

Arī suņu meitenīte Ronda meklē
jaunas mājas. Ronda ir gudra
un draudzīga kucīte, ir sākusi
apmeklēt suņu apmācības kursu.
Sterilizēta, čipēta, vakcinēta.

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

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.
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3. jūnijs - pašvaldību vēlēšanas
Balsošana vēlētāja
atrašanās vietā
No 29. maija līdz vēlēšanu
dienai, 3. jūnijam, vēlētāji,
kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī,
var pieteikt balsošanu savā
dzīvesvietā.
Lai pieteiktu balsošanu
dzīvesvietā, jāuzraksta
iesniegums, kurā jānorāda:
- vēlētāja vārds, uzvārds,
personas kods,
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu
komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja
tāds ir, un kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā iecirknī,
kurā vēlētājs reģistrēts. Vēlētāja
uzticības persona iesniegumu
vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz
vietas vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus
pieņems šādos laikos:
29. maijā: no plkst. 16.00 līdz
20.00,
30. maijā: no plkst. 9.00 līdz
13.00,
31. maijā: no plkst. 17.00 –
20.00,
1. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
2. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00,
3. jūnijā: no plkst. 7.00 - 12.00.

www.aluksne.lv

Balsošanas kārtība un dokumenti

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, ir
no pulksten 7.00 līdz 22.00.

nepieciešama pase vai personas

Balsošanas dokumenti

Līdz 16. maijam vēlētāji var
izmantot iespēju savu iecirkni

apliecība.

Iecirkņa maiņa

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

293.

Alūksnes pilsētas
administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne

294.

Alūksnes pilsētas
sākumskola

295.

mainīt uz jebkuru citu iecirkni savas
pašvaldības robežās vai uz jebkuru
citu iecirkni pašvaldībā, kur
vēlētājam pieder likumā
noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iepriekšējā balsošana

Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs
nobalsot iepriekš:
31. maijā: no plkst. 17.00 līdz
20.00,
1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00,
2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Iecirkņa adrese

304.

Kolberģa tautas nams

“Dālderi”, Jaunalūksnes pagasts

305.

Jaunannas tautas nams

“Zīles”, Jaunannas pagasts

Lielā Ezera iela 26, Alūksne

306.

Jaunlaicenes pamatskola “Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagasts

Alūksnes novada
vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne

307.

Kalncempju pagasta
pārvalde

296.

SIA “Alūksnes
energoceltnieks” ēka

Apes iela 4, Alūksne

308.

Liepnas pagasta pārvalde “Liepziedi”, Liepnas pagasts

309.

Malienas tautas nams

“Brenci”, Malienas pagasts

298.

Alsviķu kultūras nams

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķu
pagasts

310.

Mālupes saieta nams

“Austriņi”, Mālupes pagasts

299.

Strautiņu pamatskola

“Strautiņu pamatskola”, Alsviķu pagasts

311.

Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”,
Mārkalnes pagasts

300.

Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Annas pagasts

312.

Pededzes tautas nams

“Krustceles”, Pededzes pagasts

302.

Sporta, kultūras,
interešu izglītības un
mūžizglītības centrs
“Dailes”

“Dailes”, Ilzenes pagasts

314.

Veclaicenes pagasta
pārvalde

“Vaiņagi”, Veclaicenes pagasts

316.

Zeltiņu pagasta bibliotēka “Tērces”-10, Zeltiņu pagasts

Bejas bibliotēka

“Rūķi”, Jaunalūksnes pagasts

317.

Ziemera pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Ziemera pagasts

303.

“Cempji 4”, Kalncempju pagasts

- Iecirknis pieejams personām ar kustību traucējumiem

Partiju kandidātu saraksti un to priekšvēlēšanu programmas publicētas tādā kārtībā un redakcijā, kā tie iesniegti Vēlēšanu komisijai.

VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība

1. Aivars Fomins
2. Verners Kalējs
3. Jānis Sadovņikovs
4. Elita Laiva
5. Laimonis Sīpols
6. Evija Eglīte
7. Rolands Puriņš
8. Mārcis Kalniņš
9. Mudīte Egle
10. Sarmīte Meļķe
11. Vita Dravniece
12. Jānis Stabingis
13. Andis Jansons
14. Gunta Boša
15. Artūrs Grīnbergs
16. Ilze Rubene
17. Ieviņa Āboltiņa
18. Ainārs Rencis

Priekšvēlēšanu programma
MANS NOVADS IR MANAS
MĀJAS!
Partijas programmas īstenošanā
galvenais ir Alūksnes novada iedzīvotājs ar veselīgu dzīvesveidu tīrā
un sakoptā vidē, kuram dota iespēja
realizēt sevi darbā, mācībās, sportā
un atpūtā.
Mūsu pamatvērtības – godīgums,
atklātība un kompetence.
Mūsu mērķis – novada līdzsvarota
attīstība ilgtermiņā, ņemot vērā
pilsētas un pagastu prioritātes,
tradīcijas, esošo infrastruktūru un
cilvēkresursus.

Mūsu uzdevums – saglabāt esošās
tradīcijas, turpināt iesāktos darbus,
iniciēt un realizēt jaunas idejas, tā
nodrošinot novada iedzīvotājiem
labu dzīves kvalitāti.

Novada pašvaldība
• Iestāsimies pret avantūrismā un uz
pašlabumu balstītu lēmumu
pieņemšanu domes struktūrās.
• Izstrādāsim jaunu, sabalansētu
Alūksnes novada pašvaldības budžeta sadales kārtību.
• Attīstīsim novada pārvaldības
sistēmu, panākot tās augstu
efektivitāti pilsētas un pagastu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanā.
• Turpināsim novadam
nepieciešamo speciālistu piesaisti,
izmantojot esošo atbalsta programmu un izstrādājot jaunus piedāvājumus.
Tautsaimniecība
• Aktivizēsim dialogu starp novada
pašvaldību un dažādu nozaru vietējiem uzņēmējiem, veicinot lēmumu
pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmētu
uzņēmējdarbības vidi novadā.
• Izvērtēsim finansiāli apjomīgu
projektu un darījumu lietderīgumu,
ņemot vērā iedzīvotāju domas, lai
pieņemot lēmumus, nerastos nelietderīgi līdzekļu tēriņi un nepieaugtu
kredītu slogs.
• Turpināsim strādāt pie nekustamā

īpašuma nodokļa atvieglojumu
programmas, lai atbalstītu novada
uzņēmējus, ražotājus un
iedzīvotājus.
• Veicināsim tūrisma attīstību
novadā, sabalansējot vēlmes ar
iespējām, izstrādājot vienotu
mārketinga un tūrisma attīstības
stratēģiju, nodrošinot novada
pašvaldības un tūrisma nozares
uzņēmēju efektīvāku sadarbību.
• Meklēsim risinājumus un alternatīvas, lai novērstu spēļu zāļu
atrašanos pilsētas centrā, izglītības
un pirmsskolas iestāžu tuvumā.
• Atbalstīsim uzņēmējdarbības
uzsākšanu novada teritorijā.

Izglītība
• Izveidojot ērtu skolēnu pārvadājumu sistēmu un panākot skolu
mācību darba modernizāciju,
nodrošināsim kvalitatīvākas izglītības iespējas pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem.
• Mērķtiecīgi turpināsim strādāt,
lai nodrošinātu ar brīvpusdienām
Alūksnes novada skolēnus un
pirmskolas audzēkņus.
• Veicināsim novada izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanu un skolu sporta
infrastruktūras sakārtošanu.
• Atbalstīsim bērnu un jauniešu
brīvā laika aktivitātes, nometņu
organizēšanu un veicināsim

mūžizglītību.

Sociālā aizsardzība un veselība
• Veidosim un attīstīsim atbilstošām
iedzīvotāju grupām nepieciešamos
sociālos pakalpojumus.
• Veicināsim bērnu un jauniešu
ar īpašām vajadzībām integrāciju
sabiedrībā, nodrošinot viņiem
apmācību programmas un veidojot
pozitīvu komunikāciju ar līdzcilvēkiem.
• Pilnveidosim atbalsta programmu
jaundzimušajiem.
• Veicināsim veselības pakalpojumu
pieejamību, atbalstot ārstniecības
iestādes un nodrošinot medicīniskās
palīdzības saņemšanu.

Vide un infrastruktūra
• Sekmēsim lietderīgu finanšu
līdzekļu ieguldīšanu novada ceļu un
ielu infrastruktūras sakārtošanā.
• Rūpēsimies par aktīvās atpūtas
vietu un kultūrvēsturisko objektu
labiekārtošanu.
• Saglabāsim tīru un ekoloģisku
vidi, veicināsim vides uzlabošanas
projektu realizāciju un nepieļausim
veselībai un videi kaitīgu projektu
īstenošanu novadā.
• Sekmēsim iedzīvotāju līdzdalību
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmās.

Kultūra un sports
• Saglabāsim kultūras iestādes un
kultūrvēsturisko mantojumu pilsētā
un pagastos, nodrošinot vienotu
kultūras darba plānošanu, attīstību,
popularizēšanu, efektīvu pārvaldīšanu.
• Veicināsim Sporta centra būvniecības procesa mērķtiecīgu virzību.
• Saglabāsim un attīstīsim atbalstu
kultūras un sporta izcilībām.
• Sadarbībā ar biedrībām un sporta
klubiem atbalstīsim sporta tradīciju
pilnveidošanu, nodrošinot sporta un
atpūtas bāžu pieejamību.

Sabiedrība un novada atpazīstamība
• Turpināsim līdzfinansēt jauniešu
iniciatīvas dažādos projektos.
• Atbalstīsim sabiedrības aktivitātes,
nodrošinot līdzfinansējumu biedrību
projektiem.
• Sekmēsim sabiedrības informēšanu, izglītošanu un informācijas
apmaiņu, izmantojot presi, sociālos
tīklus un organizējot tikšanās ar
novada iedzīvotājiem.
• Atbalstīsim ikvienu pozitīvu darbību, kas vērsta uz novada attīstību
un atpazīstamību valstī un ārpus tās
robežām.
Darbojoties domē, nodrošināsim
šīs programmas realizāciju!

Mēs, Vienotības komanda, esam uzņēmīgi, uz sadarbību vērsti, atklāti
un drosmīgi īstenot jaunas idejas.
Alūksnes novadā par prioritātēm
izvirzām:
Alūksnes novada labklājība un
pārvaldes efektivitāte
- Iestāsimies par Alūksnes novadu,
pieprasot taisnīgu valsts budžeta un
Eiropas Savienības fondu finansēju-

ma sadali.
- Organizēsim Alūksnes novada
domes darbu tā, lai katrs iedzīvotājs
justos gaidīts, lai pašvaldības darbs
būtu labas pārvaldības paraugs.
- Uzlabosim pašvaldības administrācijas efektivitāti, nepieļaujot
jaunu štata vietu izveidi. Pārkārtosim esošās.
Turpinājums 11.lappusē

Partija “VIENOTĪBA”
1. Dzintars Adlers
2. Maruta Kauliņa
3. Valda Zeltiņa
4. Mairis Arājs
5. Silvija Aizupe
6. Edvīns Fricis Svars
7. Uldis Jaunzems
8. Guntis Kozilāns
9. Jānis Liepiņš
10. Sanita Čibala

11. Askolds Zelmenis
12. Edīte Oja
13. Arvis Šteiners
14. Ainārs Šolins
15. Jānis Bundzens
16. Aivars Baumanis
17. Andis Zariņš
18. Jānis Skulte

Priekšvēlēšanu programma
Alūksnes novads ir drošas mājas
laimīgai dzīvei, un pašvaldības
darbs - iedzīvotāju labklājībai. Sakoptā un harmoniskā vidē labi jūtas
ikviens. Alūksnes novada bagātība
ir iedzīvotāji, daba un kultūrvēsturiskais mantojums.

Alūksnes Novada Vēstis 11.

03.05.2017.

3. jūnijs - pašvaldību vēlēšanas

www.aluksne.lv

Partija “VIENOTĪBA”
Turpinājums no 10. lappuses
- Rūpēsimies par pašvaldības finanšu līdzekļu profesionālu pārvaldīšanu.
Sociālie pakalpojumi un veselības
aprūpe
- Nodrošināsim vecos ļaudis ar
vietām pansionātā, izveidojot vēl
vienu, kvalitatīvu sociālās aprūpes
centru Alūksnes novadā.
- Lai nodrošinātu augstas kvalitātes
veselības pakalpojumu pieejamību novadā, saglabāsim Alūksnes
slimnīcu kā 24 stundu neatliekamās
palīdzības slimnīcu.
- Atbalstīsim Alūksnes slimnīcas
tālāku attīstību un specializāciju.
- Atbalstīsim ārstus ar telpu pieejamību prakses vietām.
- Sadarbosimies ar nevalstiskajām
organizācijām, kas iedzīvotājiem
sniedz sociālo palīdzību un sociālos

pakalpojumus.
Izglītība, kultūra un sports
- Realizēsim izstrādātā Alūksnes
daudzfunkcionālā sporta centra
projekta būvniecību, nodrošinot
mūsdienīgas telpas sporta
stundām, džudo, vieglatlētikas,
basketbola, florbola un citu sporta
veidu cienītājiem.
- Modernizēsim skolu ēku
infrastruktūru un pilnveidosim
materiāli tehnisko bāzi.
- Finansiāli atbalstīsim talantīgos
skolēnus un pedagogus par
sasniegumiem mācību darbā.
- Pilnveidosim tradicionālos,
veidosim jaunus valsts un
starptautiska mēroga kultūras un
sporta pasākumus novadā.
- Attīstīsim slēpošanas un biatlona
sporta bāzi “Mežinieki”.

šanas centra - viesnīcas un baseina
izveidi.
- Lai sekmētu jaunu darba vietu
un uzņēmumu rašanos, turpināsim
attīstīt industriālo zonu pilsētas
rūpnieciskajā teritorijā.
- Mērķtiecīgi piesaistīsim investorus, aicinot ieguldīt tūrisma un
ražošanas infrastruktūras izveidē
Alūksnes novadā.
- Aktivizēsim vietējo uzņēmēju kooperāciju veidošanu un atbalstīsim
viņu vajadzības.
- Uzņēmējdarbības stimulēšanai
novadā piedāvāsim uzņēmumiem
lietošanā pašvaldības zemi, telpas
un infrastruktūru.
- Turpināsim stipendiju piešķiršanu
augstskolu studentiem, nodrošinot
augsti kvalificētu speciālistu atgriešanos Alūksnes novadā.

Uzņēmējdarbības vide
un jaunas darba vietas
- Nodrošināsim Veselības Veicinā-

Vide un infrastruktūra
- Izstrādāsim ilgtermiņa programmu pašvaldības dzīvojamā fonda

atjaunošanai. Uzbūvēsim 20 īres
dzīvokļus jaunajiem speciālistiem.
- Turpināsim pilsētas ielu rekonstrukciju un pakāpenisku grantēto
ielu asfaltēšanu.
- Iestāsimies par ceļu asfaltēšanu no
Alūksnes līdz pagastu centriem.
- Pilnveidosim atbalsta programmas
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu
un ēku fasāžu sakārtošanai.
- Piesaistīsim finansējumu Alūksnes
iekšezera attīrīšanai.
- Turpināsim regulāru zivju populācijas papildināšanu ar vērtīgām zivju sugām Alūksnes novadā esošajās
ūdenstilpēs.
- Nodrošināsim tālāku finansējumu pagastu centru infrastruktūras
uzlabošanai.
Tūrisms
- Atjaunosim nozīmīgākos kultūrvēsturiskos objektus, izveidojot tos
par ilgtspējīgiem tūrisma objektiem.
- Izveidosim dzelzceļa līnijas

Alūksne – Gulbene Alūksnes staciju
par nozīmīgu tūrisma objektu.
- Piesaistīsim finansējumu jaunu
pakalpojumu izveidei Veclaicenes
aizsargājamo ainavu apvidū un
Zeltiņu raķešu bāzē.
- Sniegsim atbalstu straujākai
tūrisma nozares attīstībai, iesaistot
vietējos uzņēmējus.
- Labiekārtosim dabas un kultūras
mantojuma infrastruktūru, veidojot
tūrisma maršrutus un izgaismojot
nozīmīgākos objektus.
- Attīstīsim makšķerēšanas tūrismu.
- Uzsāksim plānveidīgas mārketinga un reklāmas aktivitātes, panākot
būtisku tūristu skaita pieaugumu
novadā.
- Sekmēsim aktīvā un ģimenes
tūrisma attīstību.

Latvijas Sociālistiskā partija
1. Vadims Savkovs
2. Svetlana Pavlovska
3. Lida Pavlova
4. Oļegs Mednis
5. Valērijs Tabolkins
6. Igors Javorskis
7. Ivans Muratovs
Priekšvēlēšanu programma
Latvijas Sociālistiskās partijas
darbības pamatprincips ir aizstāvēt darba ņēmēju (fiziskā un
intelektuālā darba darītāju), sociāli
visneaizsargātāko sabiedrības grupu
- mazturīgo, pensionāru, jauniešu,
invalīdu, vientuļo māmiņu, mazo
lauksaimnieku un mājražotāju intereses, kā arī sociālā taisnīguma
īstenošanu sabiedrībā.
Laikā, kad valsti arvien vairāk
nomāc augošā sociālā nevienlīdzība, sašķeltība sabiedrībā, pagastu
un novadu izmiršana, medicīnas
un izglītības sistēmas kritiska
situācija, ir nepieciešams politisks
spēks, kurš iestātos par to cilvēku
interesēm, kurus šīs problēmas skar

vissmagāk. Šie jautājumi ir akūti,
tie ir steidzami jārisina, izvirzot par
prioritāti sociālos jautājumus. Kā
mēs to varam panākt?
Lai ķertos pie svarīgu un neatliekamu sociālo un ekonomisko jautājumu steidzamas risināšanas, ir jānosaka galvenās prioritātes. Alūksnes
novadā to var īstenot, nodrošinot
efektīvu, atvērtu, saprotamu un uz
attīstību orientētu pārvaldi.
Svarīgākie jautājumi, kuri ir jārisina
šodien, mūsuprāt, ir:
1. Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, kas nozīmē,
ka ir:
a) jānodrošina līdzsvarota pilsētas
un pagastu attīstība;
b) nepieļaujama kapitālsabiedrību “Alūksnes nami”, “Spodra”,
“Rūpe”, “Simone” privatizācija, ne
arī to funkciju nodošana privātās
rokās;
c) jāpanāk pašvaldības iestāžu, tai
piederošo kapitālsabiedrību finanšu
caurskatāmība un pakalpojumu
cenu un tarifu atbilstība faktiskajām

izmaksām;
d) jāsistematizē ceļu un ielu
remonts;
e) jāveicina dzīvojamo māju
apsaimniekošanas biedrību
izveidošana, organizējot mājas
vecāko apmācību.
2. Teritorijas ekonomiskā
attīstība, kas nozīmē, ka ir:
a) jāizveido labvēlīgi apstākļi
darbam un atpūtai, lai samazinātu
darbaspēka noplūdi uz Rīgu un
ārzemēm;
b) uz Alūksnes mācību iestāžu
bāzes jāveic kvalificēta darbaspēka,
kas nepieciešams pilsētas uzņēmējdarbībai, apmācīšana;
c) jāveicina uzņēmējdarbība, kas
tendēta uz jaunu darba vietu veidošanu, informējot pilsētas uzņēmējus,
sabiedriskās organizācijas un citus
interesentus par iespējām piedalīties
projektos un iepazīties ar iespējamajiem sadarbības partneriem.
3. Saskaņota veselības aprūpe un
sociālā palīdzība, kas nozīmē, ka
ir:

“Alūksne un novads - mūsu zeme”
1. Ainars Melders
2. Mārtiņš Augstkalnietis
3. Ilze Līviņa
4. Daina Dubre-Dobre
5. Uva Grencione
6. Ina Aizupe
7. Ina Strupiņa
8. Guntis Bondars
9. Zanda Poruka
10. Valfrīds Vilks
11. Ilze Briediņa
12. Guntars Briedis
13. Aleksandra Rakstiņa
14. Gints Teterovskis
15. Juris Ribušs
16. Gita Tortuze
17. Toms Maļiņins
18. Guntis Podziņš

Priekšvēlēšanu programma
Alūksnei un novadam
Mūsu mērķis - Alūksnes novads,
kurā dzīvo un strādā stipri, gudri un
pastāvīgi domājuši ļaudis, kuri grib
un dara, nav pērkami, kuru centieni
sniedzas pāri pašlabuma meklēšanas
robežām, kuri ir godīgi kā lielās, tā
mazās lietās un ir Alūksnes novada
patrioti.

Uzdevums - nodrošināt kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, teritorijas ekonomisko attīstību, saskaņotu sociālās palīdzības un
veselības aprūpi, izglītības, kultūras
un transporta jautājumu risināšanu,
investīciju piesaisti.

Alūksnes novada pastāvēšana ir
iespējama tikai ar taisnīgu, izlēmīgu
un uz attīstību vērstu principu
ievērošanu.
Ar spēcīgu novada vadīšanu mēs
saprotam:
• godīgu un vienlīdzīgu budžeta
veidošanu,
• atklātu un taisnīgu jautājumu
risināšanu;
• nodrošinātu dzīves labklājību
novadā, radot iespēju jaunatnei
atgriezties novadā.
Tautsaimniecībā un infrastruktūrā:
• pārvaldnieks Alūksnē un katrā
apdzīvotā vietā;
• atjaunoti ielu un ceļu segumi
Alūksnes pilsētā;
• sakārtoti un iztīrīti ceļi pagastos;

• atjaunota ražošana privatizētajos
un novārtā atstātajos objektos;
• sabiedriskā transporta kustība visā
novadā.
Sociālajā palīdzībā un veselības
aprūpē:
• sociālā palīdzība ģimenēm ar
bērniem visā novadā;
• diennakts ģimenes atbalsta un
krīzes centrs;
• higiēnas un veļas mazgāšanas
pakalpojumi maznodrošinātajiem;
• sociālo virtuvju darbība novadā;
• atbalsta sniegšana ģimenēm ar
bērniem, organizējot jaunrades un
izglītojošās nometnes;
• bezmaksas braukšana sabiedriskā transportā pensionāriem visā
novadā;
• brīvbiļetes sabiedriskajā transportā
visā novadā;
• pensionāru un maznodrošināto
aprūpe dzīvesvietā;
• pirts pakalpojumi novadā;
• tehnisko palīglīdzekļu iegāde
un vides pieejamība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām;
• specializētā autotransporta pakalpojumi visā novadā;

a) jānodrošina pilsētas iedzīvotājiem iespēja saņemt kvalitatīvus un
savlaicīgus medicīniskos pakalpojumus, attīstot veselības aprūpes
uzņēmumus;
b) jāsaglabā Alūksnes slimnīca,
feldšeru - vecmāšu punkti pagastos, jānodrošina Alūksnes primārās
veselības aprūpes centra pastāvīga
darbība novada iedzīvotāju veselības sekmēšanai;
c) jāatbalsta medicīnas darbinieku
apmācība nepieciešamās specialitātēs kvalifikācijas celšanai;
d) jāpanāk bezmaksas braukšana
sabiedriskajā transportā pensionāriem visā novadā;
e) jānodrošina brīvpusdienas
bērniem visās novadā skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs.
4. Izglītības un kultūras jautājuma risināšana, kas nozīmē, ka ir:
a) jāizveido pilsētā vide, kas sekmēs
bērnu garīgo un fizisko attīstību;
b) jāattīsta interešu izglītības programmas, pulciņi un papildu nodarbības skolēniem ārpusstundu laikā;
c) jānodrošina skolēniem bezmak-

• ģimenes ārstu prakses vietas un
feldšeru punkti visā novadā;
• Alūksnes slimnīca un poliklīnika –
veselības garants novadam;
• Veselības centra izveide pie
Alūksnes slimnīcas.
Kultūrā un sportā:
• Alūksnes Jaunā pils un parks kā
vienots ansamblis;
• bezmaksas ieeja muzejos visiem
novada iedzīvotājiem;
• bērnu spēļu laukumi katrā pagastā
un daudzdzīvokļu māju pagalmos,
• sakārtosim vēstures un kultūras
pieminekļus;
• pašdarbības un kultūras mantojuma saglabāšana;
• atbalsts profesionālās un amatieru
mākslas un kultūras pasākumiem;
• jauna sporta zāle Alūksnē
• modernizēta pašvaldības sporta
infrastruktūra;
• atbalsts bērnu sportiskai izaugsmei;
• atbalsts jaunajiem talantiem;
• iespējas sportot katrā pagastā un
pilsētā;
• Jaunās pils parka pieejamība
iedzīvotāju aktivitātēm visu gadu;

sas interešu izglītības programmas
sportā;
d) jāsedz skolēniem transporta
izdevumi interešu izglītības pulciņu,
sporta, mūzikas un mākslas skolu
nodarbību apmeklēšanai;
e) jāveicina Latvijas un starptautiskā mēroga kultūras un sporta
pasākumu organizēšana Alūksnē;
f) jāuzlabo esošo kultūras, izglītības
un sporta iestāžu darbība, attīstot
atbilstošu infrastruktūru;
g) labiekārtojot ģimeņu atpūtas
vietas un autostāvvietu laukumus,
jāaprīko tie ar atbilstošo inventāru,
tai skaitā, ar video novērošanu.
Šīs ir mūsu galvenās prioritātes kvalitatīva pārvalde, izglītība, reģiona attīstība, sociālie jautājumi -, lai
varētu nodrošināt stabilus pamatus
un virzītos tālāk augstāku mērķu
sasniegšanā.
Visu to mēs varam panākt, tikai
apvienojoties un atbalstot viens otru
kopīgā darbā par labāku nākotni
mūsu novadā!

• bezmaksas makšķerēšanas atļaujas
visiem novada iedzīvotājiem.
Izglītībā:
• izglītības iespējas maksimāli tuvu
dzīvesvietai;
• droša nokļūšana bērniem līdz
izglītības iestādēm;
• skolu interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana:
• skolu materiāltehniskās bāzes
uzlabošana;
• mūžizglītības iespēju paplašināšana;
• skolas saglabāšana.
Mums ir jāvienojas kopīgam ceļam
- Alūksnes novada pastāvēšanai,
mūsu visu kopīgai stratēģijai, taktikai un ikdienas darbībai jābūt virzītai vienīgi šim mērķim – Alūksnes
novada pastāvēšanai, izaugsmei un
labklājībai.
Mūsu darbs būs veltīts spēcīgam,
attīstītam un gudram Alūksnes
novadam.
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Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
1. Līga Langrate
2. Druvis Tomsons
3. Intars Berkulis
4. Jana Zilkalne
5. Laima Muhametova
6. Arnis Bērziņš
7. Dainis Svarups
8. Ziedīte Aigare
9. Antra Lielmane
10. Ivars Lipskis
11. Jānis Kovtuņenko
12. Ilgvars Vaskis
13. Ilze Posta
14. Modris Kļaviņš
15. Inese Orlova
16. Kaspars Palms
17. Ivars Sprukulis
18. Juris Ģērmanis
Priekšvēlēšanu programma
Alūksnes novada iedzīvotāji!
Nacionālā apvienība piedāvā
komandu, kas ir apņēmības pilna
strādāt savam novadam, savai
zemei, savai Latvijai!
Balstoties uz šādiem principiem,
mēs vēršamies pie Jums.
Mūsu tautas pamatvērtības vienmēr
ir sakņojušās Latvijas novados.
Dzīvojot Alūksnes novadā, piedaloties sabiedriskajos procesos, redzam
un izvērtējam notiekošo. Ne viss
mūs apmierina. Komandā esam apvienojušies darboties varoši cilvēki,
tādēļ piedāvājam savus priekšlikumus dzīves uzlabošanai.

Mūsu prioritāte: strādīgs, aktīvs un
ar dzīves apstākļiem apmierināts
Alūksnes novada iedzīvotājs, kurš
lepojas ar savu pilsētu un novadu.
Vērtības: cilvēks, kurš pelnījis
cieņu un sapratni, veselība, ģimene
un darbs.
Godīgs, saprotams novada pārvaldības princips - atbilstoši izvirzītajām
prioritātēm, novada attīstībai, novada iedzīvotāju interesēm. Izveidota
tiesiska, izglītota un droša vide
Alūksnes novadā.
Izvirzīto mērķu sasniegšanai
turpmākajos gados veiksim šādus
pasākumus.
PĀRVALDE, SABIEDRĪBA
Īstenosim racionālu un ekonomiski
pamatotu pašvaldības budžeta plānošanu un skaidrošanu, jo uzskatām, ka ikviena pašvaldības lēmuma
pamatā ir jābūt novada iedzīvotāja
ieguvumam. Atbalstīsim:
- līdzsvarota Investīciju un attīstības
plāna izstrādi;
- veicināsim godīgu konkursu
norisi pašvaldības pasūtījumiem un
vakancēm;
- nepieļausim varas koncentrāciju
kāda atsevišķa politiska spēka, personas vai interešu grupējuma rokās;
- organizēsim pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību darba auditu,
t.sk. objektīvu amatpersonu kvalifikācijas izvērtēšanu un ieviešot
iestāžu kvalitātes kontroles sistēmu;

- aktīvi pārstāvēsim pašvaldības
intereses ministrijās un Saeimā;
- nepieļausim turpmāku pagastu
pārvalžu apvienošanu optimizācijas
nolūkos.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA,
SPORTS
Alūksnes novada kultūrvēsturiskais
mantojums ir bagāts, tā apzināšana
un eksponēšana plašākā mērogā ir
mūsu pienākums. Atbalstīsim:
- un veicināsim vietējā cilvēka radošo potenciālu;
- atbalstīsim multifunkcionālās
sporta halles celtniecību.
- Zemessardzi, Jaunsardzi, Mazpulku kustību;
- profesionālās ievirzes programmu
nozīmību un moderno tehnoloģiju
ieviešanu izglītības iestādēs;
- izmantosim Alūksnes ezeru, dabas
resursu kā unikālu iespēju atpūtai;
- mūžizglītības piedāvājumu pieaugušajiem;
UZŅĒMĒJDARBĪBA
- Atbalstīsim mazos un vidējos
uzņēmumus, pašnodarbinātās personas, radot iespēju ikvienam saņemt
pašvaldībā kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējdarbībā;
- veicināsim ražošanas, t.sk. eksporta attīstību, tā radot papildus darba
vietas un ieņēmumus uzņēmējiem;
- ieviesīsim zīmolu Ražots Alūksnes
novadā;

Zaļo un Zemnieku savienība
1. Arturs Dukulis
2. Modris Lazdekalns
3. Druvis Mucenieks
4. Anita Pētersone
5. Viola Aija Kaparšmite
6. Guntars Priedītis
7. Mareks Bērtiņš
8. Jānis Zeltiņš
9. Laima Kaņepe
10. Gunita Virka
11. Nikolajs Irtiševs
12. Jānis Strakša
13. Sergejs Sverčkovs
14. Rudīte Simanoviča
15. Ingrīda Pedece
16. Astra Strazda
17. Aivars Siliņš
18. Sergejs Balans
Priekšvēlēšanu programma
IZGLĪTĪBA un SPORTS
Svarīgi, lai Alūksnes novadā
dzīvotu izglītoti un veseli cilvēki,
tāpēc mēs:
- panāksim, lai Alūksnē tiktu
uzbūvēts multifunkcionāls sporta
centrs, kuru izmantot varēs ikviens
novada iedzīvotājs;
- nodrošināsim Pilssalas stadionu
ar mūsdienīgu skrejceļa segumu;
- uzlabosim mācību vidi skolās,
sekmēsim nepieciešamo mācību
līdzekļu iegādi, un veicināsim
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas un Alūksnes novada
vidusskolas sporta laukumu

labiekārtošanu;
- panāksim mācību procesa ciešāku
saikni ar reālo dzīvi, tajā iesaistot
dažādu, novadam nepieciešamo,
profesiju pārstāvjus;
- attīstīsim visu Alūksnes novada
skolu starptautisko sadarbību,
atbalstot audzēkņu pieredzes
apmaiņas braucienus un dalību
pārrobežu projektos;
- rūpēsimies par to, lai Alsviķu
pagastā saglabātu profesionālās
izglītības iestādi;
- saglabāsim iespēju iegūt augstāko
izglītību Alūksnē;
- turpināsim atbalstīt bērnu un
jauniešu profesionālās ievirzes izglītību Alūksnes Mūzikas
skolā, Alūksnes Mākslas skolā un
Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā;
- turpināsim finansiāli atbalstīt
veiksmīgākos skolotājus un viņu
skolēnus mācībās un ārpusskolas
aktivitātēs;
- uzsāksim veidot datu bāzi par
Alūksnes novada skolu absolventu
mācību un darba gaitām, motivēsim
viņus atgriezties Alūksnes novadā;
- atbalstīsim ik vienu pasākumu,
kas virzīts uz veselīga dzīvesveida
popularizēšanu.
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI un
VESELĪBAS APRŪPE
Alūksnes novada iedzīvotāji ir
pelnījuši pienācīgu veselības un

sociālo aprūpi, tāpēc:
- saglabāsim Alūksnes slimnīcu un
veicināsim tās pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu;
- sekmēsim ģimenes ārstu un citu
nepieciešamo speciālistu piesaisti
Alūksnes novadam;
- uzlabosim dzīves apstākļus
sociālās aprūpes centrā “Alūksne”
un panāksim centra filiāles izbūvi
Mālupes pagastā;
- īstenosim projektu par sociālo
pakalpojumu pieejamības centra
izveidi Alūksnes pilsētā;
- veicināsim novada iedzīvotāju
aktīvāku iesaisti lēmumu
pieņemšanas procesos.
KULTŪRA un SPORTS
Mums rūp, lai Alūksnes novadā
tiktu saglabāts un attīstīts
kultūrvēsturiskais mantojums,
tāpēc:
- atbalstīsim novada pašdarbības
kolektīvus, lai tie varētu piedalīties Dziesmu un deju svētkos, kā
arī konkursos Latvijā un ārpus tās
robežām;
- veicināsim Latvijas un Baltijas
profesionālo un pašdarbības
kolektīvu uzstāšanos Alūksnes
Kultūras centrā;
- atbalstīsim kultūras pasākumu
norisi Alūksnes novadā;
- sekmēsim kultūrvēsturiskā
mantojuma - Tempļakalna rotondas,
Mauzoleja, Livonijas ordeņa pils

- veicināsim visu sezonu tūrisma attīstību, kas nodrošinās nepārtrauktu
interesentu piesaisti novadam, t.sk.
medicīnas tūrisma attīstīšanu;
- atbalstīsim lauku attīstības speciālistu darbu pagastos, izveidojot
lauksaimniecības informācijas centrus, kas informētu par produkcijas
realizācijas iespējām un pakalpojumu pieejamību.
SOCIĀLĀ APRŪPE, MEDICĪNA
- turpināsim iestāties par neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumu apjoma saglabāšanu
Alūksnes Slimnīcā;
- pilnveidosim sociālā atbalsta
sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem
un pensionāriem;
- nodrošināsim medpunktu pieejamību pagastos;
- atbalstīsim veselību veicinošus
projektus un pasākumus;
- veicināsim senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu;
- atbalstīsim bezmaksas pilsētas
sabiedrisko transportu iedzīvotājiem
no 70 gadu vecuma un Alūksnes
novada skolēniem
VIDE, INFRASTRUKTŪRA
- organizēsim konsultācijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā,
siltuma, ūdens uzskaitē, atkritumu
šķirošanā un uzglabāšanā, tā samazinot izmaksas un tarifus
- strādāsim ar Satiksmes Ministriju

Dienvidu torņa atjaunošanu,
kā arī Bānīša stacijas teritorijas
labiekārtošanu;
- atbalstīsim jaunu tūrisma
pakalpojumu izveidi Veclaicenes
aizsargājamo ainavu apvidū un
Zeltiņu raķešu bāzē;
- popularizēsim pilsētas zīmolu un
veidosim novada tūrisma stratēģiju
- nodrošināsim Pilssalas pludmales
teritorijas labiekārtošanu un multifunkcionālās ēkas izveidi.
MĀJAS un CEĻI
Alūksnes novada iedzīvotājiem ir
tiesības mājās atgriezties pa labiem
ceļiem, tāpēc:
- nodrošināsim Vējakalna,
Rijukalna un Lāčplēša ielas,
Rūpniecības, Ganību un Rīgas ielu
rekonstruēšanu, kā arī citu sliktā
stāvoklī esošo ielu labošanas un
rekonstrukcijas darbu veikšanu,
un pakāpenisku grantēto
ielu asfaltēšanu;
- attīstīsim komunālos
pakalpojumus, palielinot
to pieejamību iedzīvotājiem;
- panāksim uzņēmējdarbībai
nozīmīgu pagastu autoceļu pārbūvi;
- sakārtosim pašvaldībai piederošos
īpašumus un uzlabosim to
energoefektivitāti;
- izveidosim atbalsta mehānismu
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu
un ēku fasāžu sakārtošanai;
- attīstīsim komunālos pakalpo-

par ceļa posma Alūksne - Liepna
sakārtošanu
- rūpēsimies par pilsētas ielu un novada zemes ceļu seguma kvalitātes
uzlabošanu, nodrošinot pakāpenisku
visu ielu asfaltēšanu
- efektīvi pārraudzīsim pašvaldībai
piederošo kapitālsabiedrību darbību
- izvērtēsim sagatavošanas stadijā
esošo pašvaldības projektu lietderību
- novirzīsim tranzīta kravas transporta kustību pa apbraucamajiem
ceļiem
- atbalstīsim ēku apsaimniekošanas
sabiedrību izveidi
- līdzfinansēsim privātmāju un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
renovāciju un ap tām esošo zemesgabalu labiekārtošanu.
Lai sasniegtu mūsu programmas
izvirzītos mērķus, strādāsim kopā!
Aicinām darboties kopā pagastu un
Alūksnes pilsētas iedzīvotājus!
Mums jāapzinās, ka paši esam tie,
kas turpinās veidot un kopt tradīcijas, aizstāvēt novadu.
Katra novada iedzīvotāja darba
kvalitāte, atbildība par padarīto,
prasības pret sevi tuvinās mūsu
programmas izvirzītajiem mērķiem
un uzdevumiem.

jumus, palielinot to pieejamību
Alūksnes novadā iedzīvotājiem.
DARBS un EKONOMIKA
Alūksnes novada iedzīvotājiem
ir vajadzīgs darbs un labas darba
vietas, tāpēc:
- veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību un sniegsim atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai;
- nodrošināsim industriālās ēkas
uzbūvēšanu Rūpniecības ielā;
- uzlabosim infrastruktūru industriālās teritorijas attīstībai Jaunlaicenes pagastā;
- strādāsim pie veselības veicināšanas centra izveides.
VIDE, DROŠĪBA, SADARBĪBA
Alūksnes novadam jābūt drošai videi gan iedzīvotājiem, gan viesiem,
tāpēc:
- īstenosim pasākumus tīru
Alūksnes novada publisko ūdeņu
saglabāšanai, realizēsim iekšezera
attīrīšanas projektu;
- Attīstīsim atkritumu apsaimniekošanas pasākumus tīras vides
nodrošināšanai;
- Sadarbosimies ar glābšanas dienestiem, lai nodrošinātu operatīvu
rīcību ārkārtas situācijās;
- Turpināsim kopīgu projektu
īstenošanu ar Kājnieku skolu un
Zemessardzi;
- Sadarbosimies ar nevalstiskajām
organizācijām.
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Zeltiņos grupas “Liepavots” koncerts
4. maijā 20.00 Zeltiņu tautas
namā ar koncertprogrammu
„Vēstule uz Latviju” viesosies
grupa „ Liepavots” no Jēkabpils.

Koncertprogrammas nosaukums
ņemts no grupas dziesmas nosaukuma, kas kļuvusi tautā iemīļota un
ļoti populāra. Iespējams dziesmas
vārdu dēļ, jo tajos izteikta dziļa
sāpe un ilgas pēc Latvijas, ko pārdzīvo cilvēki, kas dzīvo un strādā
svešumā.
Grupa dibināta 2002. gadā, izdoti
divi albumi – “Ilgu krasti” un “Tavā
tuvumā”.
Vislielāko atzinību starp Latvijas
iedzīvotājiem guvis albums “Ilgu
krasti”.
Grupa “Liepavots” guvusi panākumus ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās

Ilze Zvejniece,
AANF brīvprātīgā
24. aprīlī Alūksnes un
Apes novada fonda Jauniešu
ideju laboratorija izsludināja
savu 2. jauniešu projektu
konkursu, kura kopējā summa
ir 300 EUR, bet vienam
projektam pieejamā maksimālā
summa ir 100 EUR.

robežām, piedaloties dažādos ārvalstīs rīkotajos mūzikas festivālos.
Grupas sastāvā ir Māris Tālbergs –
vokāls, ģitāra, vairāku dziesmu autors, Raitis Bužoks - vokāls, ģitāra,

Sergejs Gurtiņš – vokāls, akustiskā
ģitāra, solo un ritma ģitāra, basģitāra, taustiņinstrumenti, aranžējumi,
studijas apstrāde.

Alūksnes NVO atbalsta
centram vairāki jauni projekti
Ilze Zvejniece,
projektu vadītāja
2017. gads biedrībai “Alūksnes
nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs” solās būt ļoti darbīgs,
jo ir gūts apstiprinājums piecu
projektu īstenošanai.
1. Sabiedrības integrācijas fonds
atbalstījis projektu “Alūksnes NVO
atbalsta centrs – atvērts sadarbībai”,
kura laikā piedāvājam konsultācijas,
mentoringu, apmācības un citas
izglītojošas aktivitātes Alūksnes un
Apes novada biedrībām, nodibinājumiem, neformālām grupām. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.
2. Fonds “Ziedot.lv” atbalstījis
projektu par daļēju komunālo
izdevumu segšanu Alūksnes novada
Sabiedrības centra uzturēšanai, lai
Alūksnes novada NVO un aktīvie
iedzīvotāji var turpināt īstenot
ieceres.
3. Alūksnes novada pašvaldība
atbalstījusi projektu “Mazā NVO
skola”. Projekta laikā 3. maijā
Alūksnes Kultūras centrā notiks
seminārs – darbnīca “Praktiskais
radošums NVO darbībā – lai ko

AANF Jauniešu ideju laboratorija
izsludina savu 2. projektu konkursu!

tu domā, domā citādi!”, ko vadīs
spilgtā un pieredzējusī pasniedzēja
Vita Brakovska. Savukārt septembrī
NVO pārstāvjus aicināsim uz
apmācībām par NVO iespējām
saimnieciskās darbības jomā.
4. Jau drīzumā Alūksnes novada
Sabiedrības centra divas 2. stāva
telpas un lievenis iegūs jaunas
vēsmas projekta “Sabiedrības centrā
kā mājās” īstenošanas rezultātā, ko
atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests (LEADER).
5. Pateicoties programmas “Erasmus+” finansējumam, jūlija sākumā
Alūksnē pulcēsies 29 jauniešu
līderi un jaunatnes darbinieki no 10
valstīm uz apmācībām ”Laboratory
of Kinesthetic Learning” (Kinestētiskās mācīšanās laboratorija),
lai pilnveidotu savas kompetences
laikmetīgās dejas un kustību izmantošanā, strādājot ar jauniešiem.
6. No 2017. gada janvāra līdz 2018.
gada janvārim NVO atbalsta centrs
nodrošina Alūksnes jaunietes dalību
Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD)
projektā “Colors of EVS” (EBD
krāsas) Polijā.
Vairāk par biedrības aktivitātēm
un piedāvājumu iespējams uzzināt
Facebook lapā, rakstot uz e-pastu
aluksnesnvocentrs@gmail.com,
zvanot pa tālruni 64322236 vai

atnākot uz biroju Alūksnes novada
Sabiedrības centrā, Alūksnē, Dārza
ielā 8a!

Projektu pieteikumus JIL gaida no
jauniešu grupām, biedrībām,
nodibinājumiem vai reliģiskām
organizācijām. Projekta
īstenotājiem vajadzētu būt 15 līdz
30 gadus veciem.
Projekta īstenošanas laiks - no
1. jūlija līdz 31. decembrim. Projektu pieteikumi tiek gaidīti elektroniski uz e-pastu:
jilaluksne@gmail.com līdz

22. maijam pulksten 17.00.
Projekta sagatavošanai nepieciešamie dokumenti atrodami Fonda
mājas lapā www.aanf.lv.
AANF Jauniešu ideju laboratorija
ir jauniešu grupa, kas pašu spēkiem
vāc līdzekļus, lai citiem Alūksnes
un Apes novada jauniešiem dotu
iespēju īstenot savas idejas. Pirmo
jauniešu projektu konkursu JIL
organizēja 2016. gadā, piedāvājot
150 EUR. Konkursā tika atbalstītas
3 jauniešu grupu idejas (apģērbu
apgleznošanas un otrreizējās pārstrādes darbnīca, radošā darbnīca
Lieldienu zaķu skrējiena laikā un
nakts orientēšanās Jaunannā).

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē:
Baznīcā:
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
4. maijā 15.00 Vēsturisko Ērģeļu
svētki. Latvija – Ērģeļu Zeme.
Krišjānis Norvelis (bass) Ilona
Birģele (ērģeles)
7. maijā 11.00 Dievkalpojums,
LELB apbalvojuma “Uzticības
vairogs” pasniegšana
14. maijā 11.00 Ģimeņu dienas
dievkalpojums, Svētdienas skolas
noslēgums.

Mācītājmuižā:
Trešdienās 18.00 „Īsta brīvība”,
18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00 – 18.00 Mācītāja
pieņemšanas laiks
Piektdienās 19.00 „Īsta brīvība” 2.
grupa
7. maijā 10.00 Svētdienas skola
11. maijā 19.00 Beta kurss (Apē)
18. maijā 18.30 Slavēšanas vakars
25. maijā 19.00 Beta kurss
(Alūksnē)
Alūksnes Svētās Trijādības
draudzē:
06.05, 13.05, 20.05, 27.05 – 16.00
Panihīdа
06.05, 13.05, 20.05, 27.05 – 17.00
Vakara dievkalpojums, Grēksūdze
07.05, 14.05, 21.05, 28.05 – 08.00
Grēksūdze. 08.30 Stundas lūgšanas,

Liturģija
Svt.un brīnumdarītāja Nikolaja
Sv. Relikviju pārnešana no Likijas
Mirām uz Bari
21.05 – 17.00 Vakara dievkalpojums, Grēksūdze
22.05 – 08.00 Grēksūdze. 08.30
Stundas lūgšanas, Liturģija
Tā Kunga Pacelšanās Debesīs 24.05
– 17.00 Vakara dievkalpojums,
Grēksūdze
25.05 – 08.00 Grēksūdze. 08.30
Stundas lūgšanas, Liturģija
03.05 – 17.00 Vakara Аkаfists Svētai Trijādībai
10.05 – 17.00 Vakara Akafists Dievmātes ikonai “Viscariene”
31.05 – 17.00 Lielais vakara
Аkafists Rīgas Sv. moc. Jānim
Dievnams ir atvērts no 8.00 - 17.00
baznīcas svētku dienās un svētdienās
Opekalna ev. lut. draudzē
4. maijā 10.00 Opekalna baznīcas
apkārtnes un kapsētas sakopšana
7. un 21. maijā 10.00 Dievkalpojums
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 maijā
Sporta pasākumi novadā
6. maijā 10.00 Alūksnes Pilssalas
stadionā “Pavasara kauss” minifutbolā.
9. maijā no 16.00 līdz 19.00 Lāsberģī orientēšanās seriāla „Horizonts 2017”4. kārta.
11. maijā no 16.30 līdz 18.30
Tempļakalnā skriešanas seriāla
„Alūksnes pavasaris 2017” 3. kārta.
14. maijā no 12.00 līdz 16.00
Kornetos Latvijas orientēšanās
čempionāts.
16. maijā no 16.00 līdz 19.00 Apes
mežniecībā orientēšanās seriāla
„Horizonts 2017” 5. kārta.
18. maijā no 16.30 līdz 18.30
Jāņkalniņā skriešanas seriāla
„Alūksnes pavasaris 2017” 4. kārta.
20. maijā no 10.00 līdz 16.00
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunat-

nes sporta skolas angārā, Lielā Ezera
ielā 24A, Alūksnes novada kausa
izcīņa džudo.
23. maijā no 16.00 līdz 19.00
Kornetos, Veclaicenes pagastā,
orientēšanās seriāla „Horizonts
2017” 6. kārta.
25. maijā no 16.30 līdz 18.30 pie
Eola tempļa skriešanas seriāla
„Alūksnes pavasaris 2017” 5. kārta.
30. maijā no 16.00 līdz 19.00 Ziemerī (marķējums 2,5 km) orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 7.
kārta.
Alūksnes Kultūras centrā
6. maijā 16.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra deju kolektīva
“Enku – drenku” 25 gadu jubilejas
koncerts “Līdz pašai sirsniņai”.

Ieeja: bez maksas.
7. maijā 17.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē grupas “Raxtu
Raxti” Latvijas koncerttūre. Piedalās: Kristīne Kārkle, Marts Kristiāns
Kalniņš, Kārlis Auzāns, Armands
Treilihs, Artis Orubs. Ieeja: 18 EUR.
21. maijā 14.00 Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē Alūksnes
Kultūras centra Bērnu un jauniešu
vokālo ansambļu (vadītāja Rita
Staune) pavasara koncerts. Ieeja: bez
maksas.
26. maijā 19.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē Žorža Siksnas
60 gadu jubilejas koncerts. Ieeja:
10;12;15 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 20. maijam Vidzemes māksli-

nieku darbu izstāde “Acumirklis”.
Izstāde “Alūksnes RŪPKOMBINĀTS 1946. – 1963.”
Sezonas izstāžu zālē “Apaļais
tornītis” Rīgas Mākslas akadēmijas
Stikla mākslas nodaļas pasniedzēju
darbu izstāde (aicinām sekot līdzi
informācijai par izstādes atklāšanas
datumu).
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes
liecinieki”.
Pasākumi
20. maijā Muzeju nakts “LAIKA

RATS” (programma 1. lappusē)
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Tavs smaids ir
vissiltākais…”: /Mātes diena/ (02.
– 31.05. abonementā); “Noklusētais
rakstnieks”: A. Dziļumam – 110
(02. – 31.05. abonementā); “Nozaru
literatūras jaunumi” (02. – 31.05.
abonementā); “Latvijas literatūras
gada balva – nominanti un laureāti”
Preses materiāli par autoriem un
grāmatu recenzijas (02. - 31.05. lasītavā); “Tu mīļā, mīļā, māmiņa…”
/Mātes dienai/ (02. – 16.05. bērnu
literatūras nodaļā).

Turpinājums 16. lappusē

14. Alūksnes Novada Vēstis

03.05.2017.

Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv

Par reklāmas izvietošanu
Alūksnes novadā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.3/2017
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
23.02.2017. lēmumu Nr. 31
(protokols Nr. 2, 5.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
21. panta trešo daļu un 22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – noteikumi) nosaka reklāmu,
izkārtņu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, tautas
nobalsošanas aģitācijas materiālu un
citu informatīvo materiālu (turpmāk
tekstā – reklāmas objektu) izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un
kontroles kārtību Alūksnes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas
plakāts par kultūras pasākumiem,
koncertiem, izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu
pasākumu norises laiku un vietu;
2.2. īslaicīga reklāma – akcijas,
sludinājumi, drukātie plakāti, afišas
u.c., ja to eksponēšanas laiks nav
ilgāks par diviem mēnešiem.
2.3. nesakopta fasāde - fasāde, kurai
ir bojāts krāsojums (samelnējis,
plankumains vai pilnīgi zudis), ir
atsegts ārējo konstrukciju pamatmateriāls, plaisas, izdrupumi vai
apdares materiālu atslāņojumi;
2.4. norādes - informācija par iestādes, uzņēmuma vai objekta atrašanās vietu (uzņēmuma norādē tiek
atspoguļots uzņēmuma nosaukums,
braukšanas virziens un attālums
līdz uzņēmumam), kas izvietotas ne
tieši uz attiecīgā objekta ar piesaisti
zemei/konkrētai vietai, norādes
ekspluatācijas laiks ne ilgāks par
diviem gadiem (pēc termiņa beigām
nepieciešams atkārtota saskaņošana);
2.5. patvaļīga reklāmas objekta
izvietošana – izvietošana bez reklāmas izvietošanas atļaujas.
2.6. publiska ārtelpa - sabiedrībai
pieejamas teritorijas un telpas, ko
veido ielas, bulvāri, laukumi, parki,
dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas,
pasāžas, promenādes un citas vietas,
kas nodotas publiskai lietošanai
neatkarīgi no to īpašuma piederības.
2.7. skatloga vitrīna – skatlogs un tā
iekšējā daļa viena metra dziļumā no
loga rūts, kas redzama no publiskas
ārtelpas;
2.8. slietnis – neliels (ne augstāks
kā 1,20 m), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras
iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas
tikai to darba laikā;
II. Reklāmas objekta izvietošanas
pamatprincipi
3. Tiesības izvietot reklāmas objektu ir visām personām (turpmāk reklāmas izvietotājs) , kas Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā Alūksnes
novada pašvaldības iestādē
„Būvvalde” (turpmāk - Būvvalde)
saņēmušas atļauju reklāmas objekta
izvietošanai, kā arī samaksājušas
pašvaldības nodevu par reklāmas
materiālu izvietošanu (turpmāk
- pašvaldības nodeva). Patvaļīga
reklāmas objekta izvietošana un
patvaļīga reklāmas objekta grafiskā
dizaina maiņa ir aizliegta.
4. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs.
5. Izvietojot reklāmas objektu, ir

jānodrošina novadam raksturīgās
arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas
apbūves raksturs un mērogs, kā
arī jāievēro prasības, kas noteiktas
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos.
6. Izvietojot reklāmas objektus ēkas
fasādē:
6.1. jāievēro ēkas proporcijas un
tonālais risinājums;
6.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā
kompozīcija, fasādes dalījums ar
logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm
un citām arhitektoniskām detaļām;
6.3. reklāmas objekts nedrīkst daļēji
vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes,
fasādes dekorus u.c.);
6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo
materiālu atbilstība ēkas fasādes
apdares materiāliem;
6.5. reklāmas objekta stiprinājuma
veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās
konstrukcijas;
6.6. perpendikulāri ēkas fasādei
izvietota reklāmas objekta apakšējā
mala nedrīkst atrasties zemāk par
2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās
platuma;
6.7. reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami
(manāmi) uz ēkas fasādes;
6.8. uz vienas ēkas izvietojot
vairākus reklāmas objektus, ievērot
iedibināto esošo reklāmas objektu
izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;
6.9. reklāmas objekta izgaismošanai
jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu;
6.10. noformējot logu, skatlogu
un durvju vērtņu stiklotās daļas,
jāizmanto reklāmai paredzētie materiāli (uzlīmes no līmplēves, drukāti
materiāli u.tml.);
6.11. atļauts aizlīmēt pilnībā logus,
skatlogus, durvju vērtņu stiklotās
daļas remonta, atjaunošanas, restaurācijas laikā ar reklāmu par veikalu,
iestādi un tml., kas tiks iekārtota
pēc būvdarbu vai remonta pabeigšanas uz periodu, kas nepārsniedz
trīs mēnešus, ja ir saņemta reklāmas
izvietošanas atļauja.
7. Izvietojot reklāmas objektu skatlogu vitrīnās, jāievēro šo saistošo
noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības.
8. Izvietojot reklāmas objektus,
kas nav saistīti ar ēku, ar vai bez
piesaistes zemei, tai skaitā norādes,
tie nedrīkst aizsegt skatu uz valsts
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, Alūksnes novada teritorijas
plānojumā noteiktajiem ainaviskajiem skatu punktiem un ainaviskajiem ceļa posmiem.
9. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti,
izvietošana pieļaujama tikai tādos
gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmas objektu konstruktīvā
saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek
veikta saimnieciskā darbība, atrodas
pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1.stāva līmeni). Tādā gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m
no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā,

kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk
kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa
konstrukcijai jābūt stabilai un
noturīgai pret laikapstākļu iedarbību
un pārvietošanu. Ja teritorijā tiek
izvietoti vairāki slietņi, tiem jābūt
novietotiem vienā līnijā.
10. Veicot inženierkomunikāciju
vai ielu izbūvi, reklāmas objekti,
kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās,
demontējami pēc pašvaldības pirmā
rakstveida pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas izvietotājs par
saviem līdzekļiem. Ja reklāmas
izvietotājs nav veicis reklāmas objekta demontāžu norādītajā termiņā,
pašvaldībai ir tiesības demontēt
reklāmas objektu un utilizēt bez
pienākuma kompensēt tā vērtību.
Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti
ar reklāmas objekta demontāžu un
utilizāciju.
11. Izvietojot īslaicīga rakstura (uz
pasākuma norises laiku) reklāmas
objektu normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā saskaņota publiska, izklaides, svētku pasākuma norises vietā
un laikā, jāievēro šajos noteikumos
noteiktie reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi, pieļaujama
slietņa novietošana pasākuma
norises vietas teritorijā.
12. Izvietojot brīvstāvošu reklāmas
objektu, ja tiek veikti rakšanas darbi
dziļāk par 30 cm, jāsaņem rakstisks saskaņojums no inženiertīklu
apsaimniekotājiem.
13. Reklāmas devējam, kurš vēlas
izvietot savu reklāmas objektu uz
zemes, ēkas vai cita objekta, kas
nav viņa īpašumā, valdījumā vai
lietojumā, jāsaņem zemes, ēkas vai
cita objekta īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja rakstveida piekrišana,
kas jāuzrāda Būvvaldē, iesniedzot
reklāmas objekta projektu atļaujas
saņemšanai.
III. Ierobežojumi reklāmas
objekta izvietošanai
14. Aizliegts:
14.1. izvietot reklāmas objektu uz
nesakoptas fasādes;
14.2. aizsegt ar reklāmu skatlogus,
logus un citas stiklotās virsmas necaurredzamā veidā vairāk kā 50 %,
izņemot šo noteikumu 6.11.punktā
minētos gadījumus, kā arī izvietot
informāciju, pielīmējot skatlogos
uzrakstus uz papīra;
14.3. izvietot reklāmas objektu uz
viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.
Reklāmas objekts nedrīkst apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus;
14.4. eksponēt mehāniski vai
korozijas bojātus, saplaisājušus,
notraipītus, nodilušus, izbalējušus,
krāsojuma detaļu vai izgaismojuma
defektus saturošus reklāmas objektus, uz reklāmas objektiem eksponēt
līmplēves ar atlupušiem stūriem;
14.5. reklāmas objektu stiprināt pie
kokiem un apgaismes stabiem;
14.6. īslaicīgu reklāmu stiprināt uz
žogiem, pie kokiem, pie apgaismes
stabiem;
14.7. uzkrāsot, gravēt reklāmu uz
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ēkām, ielām, žogiem, stabiem.
15. Azartspēļu organizēšanas vietās:
15.1. reklāmu – azartspēļu vietas
nosaukumu un azartspēļu organizētāja preču zīmi drīkst norādīt tikai
uz vai pie azartspēļu organizēšanas
vietas ieejas durvīm, šādas reklāmas
maksimālais izmērs: 1m2;
15.2. nedrīkst izgaismot reklāmas
objektu un izmantot gaismas kastes,
kā arī izmantot gaismas specefektus, piemēram: mirgojošās gaismas,
gaismas vadus, digitālos ekrānus
un tml.;
15.3. azartspēļu reklāmā jāietver
informācija, kas brīdina sabiedrību
par iespējamo azartspēļu atkarības
rašanās risku. Šādai informācijai
atvēlami vismaz 15% no konkrētās
reklāmas apjoma;
15.4. ēku logus noslēdz tā, lai nekādā veidā netiktu eksponēts azartspēļu salons, kā arī azartspēļu process.
IV. Pašvaldības afišu stabu un
stendu izmantošanas kārtība
16. Afišas, sludinājumus, plakātus
un citus tamlīdzīgus informatīvos
materiālus atļauts izvietot tikai uz
šim nolūkam izveidotiem pašvaldības afišu stendiem un afišu stabiem.
Informāciju par pašvaldības afišu
stabu un afišu stendu atrašanās vietu
var saņemt Būvvaldē vai attiecīgajā
pagasta pārvaldē.
17. Uz afišu stabiem un stendiem
maksimāli pieļaujamais afišas vai
plakāta lielums ir A1 formāta lapa
(594x841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli
tam paredzēts, kvalitatīvs un ir
izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs
u.tml.). Sludinājumu maksimālais
pieļaujamais lielums ir A3 formāta
lapa (297x420mm).
18. Afišas, sludinājumus, plakātus
un citus tamlīdzīgus informatīvos
materiālus izvietot uz pagastu tautas namu stendiem, kultūras namu
stendiem, saieta namu stendiem un
Alūksnes kultūras centra stenda
atļauts, saskaņojot ar attiecīgās iestādes vadītāju. Uz citiem pašvaldības afišu stendiem vai afišu stabiem
afišu, sludinājumu, plakātu un citu
tamlīdzīgu informatīvo materiālu
izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas, izņemot šo noteikumu VI.
nodaļā minētos gadījumus. Izvietošanas termiņš – līdz pasākuma beigām, bet ja nav norādīts pasākuma
datums, tad atļautais izvietošanas
laiks divi mēneši.
V. Reklāmas objekta izvietošana
valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības
zonā
19. Izvietojot reklāmas objektu
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā jāievēro spēkā esošie
Latvijas Republikas normatīvie akti,
šo saistošo noteikumu nosacījumi
un papildus šādi nosacījumi:
19.1. izvietojot reklāmas objektus
uz kultūras pieminekļiem, tiem jābūt pielāgotiem vēsturiskai arhitektoniskai videi un ēkas arhitektūrai;
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19.2. aizliegts izvietot digitālos
reklāmu ekrānus ēku fasādēs;
19.3. reklāmas objekts nedrīkst būt
veidots spilgtos toņos, ieteicams ir
klusināts vai monohroms kolorīts.
19.4. nedrīkst novietot galdus,
uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes valsts nozīmes arheoloģijas un
arhitektūras pieminekļu teritorijā.
VI. Priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu un tautas nobalsošanas
aģitācijas materiālu izvietošana
20. Lai saņemtu atļauju izvietot
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus
un tautas nobalsošanas aģitācijas
materiālus publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publiskām
vietām persona, kura vēlas izvietot
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus
vai tautas nobalsošanas aģitācijas
materiālus, iesniedz Būvvaldē
saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu vizuālā
risinājuma projektu atbilstoši tam,
kā reglamentē normatīvie akti par
reklāmas izvietošanu un šiem saistošajiem noteikumiem.
21. Nedrīkst novietot galdus, uzsliet
teltis un pārvietojamas nojumes
valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu teritorijā.
VII. Reklāmas objekta
ekspluatācija un demontāža
22. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:
22.1. par reklāmas objekta uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli
estētiskā kārtībā;
22.2. par konstrukciju drošību,
reklāmas objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā, un ar
savu tehnisko stāvokli tas nedrīkst
radīt apdraudējumu trešo personu
dzīvībai, veselībai, drošībai vai
īpašumam;
22.3. par elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu
prasībām,
22.4. par reklāmas objekta demontāžu;
22.5. par reklāmas objektu eksponēšanu, ja beidzies izvietošanas
atļaujas termiņš vai nav samaksāta
pašvaldības nodeva (atbilstoši 3.
punktam).
23. Ja reklāmas izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir
izbeidzis saimniecisko darbību vai
beidzies reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas izvietotājam jāveic reklāmas
objekta demontāža 15 (piecpadsmit)
dienu laikā pēc atļaujas termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta
saimnieciskā darbība reklāmas objekta izvietošanas vietā, sakārtojot
reklāmas objekta izvietošanas vietu
(fasādes krāsojumu, labiekārtojumu,
veicot reklāmas objekta pamatu
demontāžu utt.).
24. Ja reklāmas objekts tiek demontēts pirms izvietošanas atļaujas
derīguma termiņa beigām, tad par
atlikušo laika periodu pašvaldības
nodevas samaksa netiek proporcionāli aprēķināta un atgriezta
maksātājam.
Turpinājums 15. lappusē
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Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 22.1 panta otro
daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un
45.punktu
Turpinājums no 14. lappuses
VIII. Bīstama reklāmas objekta
demontāža
25. Ja reklāmas objekts apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt
reklāmas objekta sakārtošanu vai
demontāžu.
26. Pašvaldības institūcija, konstatējot reklāmas objektu, kurš apdraud
trešo personu dzīvību, veselību,
drošību vai īpašumu, sagatavo
aktu, kurā fiksē reklāmas tehnisko
un vizuālo stāvokli, aktam pievieno reklāmas objekta fotofiksāciju
un uzdod reklāmas izvietotājam
nekavējoties veikt reklāmas objekta
sakārtošanu vai demontāžu.
27. Ja, konstatējot 25.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir informējusi par tiem reklāmas izvietotāju un
trīs dienu laikā minētie apstākļi nav
novērsti pašvaldība ir tiesīga bez
brīdinājuma veikt reklāmas objekta
demontāžu un utilizāciju bez pienākuma kompensēt tā vērtību.
28. Reklāmas izvietotājam tiek
nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas objekta
demontāžu.
29. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti
ar reklāmas objekta demontāžu un
utilizāciju.
IX. Saistošo noteikumu izpildes
kontrole, administratīvā atbildība

un piespiedu izpilde
30. Kontrolēt saistošo noteikumu
izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgas Alūksnes
novada pašvaldības iestāžu “Būvvalde” un “Alūksnes novada pašvaldības policija” amatpersonas.
31. Administratīvo aktu, kas uzliek
adresātam pienākumu izpildīt
noteiktu darbību vai aizliedz izpildīt
noteiktu darbību, savas kompetences ietvaros izdod un administratīvā
akta nepildīšanas gadījumā piespiedu naudu uzliek Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Būvvalde”
un “Alūksnes novada pašvaldības
policija”.
32. Saistošo noteikumu 30.punktā
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto amatpersonu
sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā
pieņem Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvā
komisija.
33. Par šo noteikumu pārkāpšanu
administratīvi atbildīgs ir reklāmas
izvietotājs.
34. Administratīvā atbildība,
nosakot naudas sodu no 70,00 EUR
līdz 350,00 EUR, paredzēta par
šādu noteikumu neievērošanu:
34.1. par reklāmas objekta
izvietošanu bez Būvvaldes

izsniegtas atļaujas;
34.2. par reklāmas objekta
demontāžas neveikšanu
15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
eksponēšanas termiņa beigām;
34.3. par īslaicīgas reklāmas (uz
pasākumu laiku) nenovākšanu
3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgā
pasākuma vai notikuma beigām;
34.4. par reklāmas objekta
eksponēšanu neatbilstoši
apstiprinātajam projektam;
34.5. par reklāmas objekta
neuzturēšanu atbilstoši
ekspluatācijas prasībām;
34.6. par reklāmas objekta
nenostiprināšanu statiski drošā
veidā, ja tā apdraud trešo
personu dzīvību, veselību, drošību
vai īpašumu;
34.7. par reklāmas objekta
eksponēšanu uz nesakoptas nama
fasādes.
X. Noslēguma jautājumi
35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
dienu, spēku zaudē Alūksnes
novada domes 2013.gada 27.jūnija
saistošie noteikumi Nr.16/2013
„Par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, Alūksnes novadā”.
36. Reklāmas objektus, kuri saskaņoti pirms šo noteikumu spēkā
stāšanās, ir atļauts eksponēt līdz
atļaujas derīguma termiņa beigām.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/2017„ Par reklāmas
izvietošanu Alūksnes novadā”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami
saskaņā ar 30.10.2012. Ministru
kabineta noteikumu Nr.732
„Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu” 47. punkta
prasībām.
Definēt reklāmas un reklāmas
objekta izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas
nosacījumus un administratīvo
atbildību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz atcelt
Alūksnes novada pašvaldības
27.06.2013. saistošos noteikumus
Nr.16/2013 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu,
Alūksnes novadā” un noteikt, ka
Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 30.10.2012.
Ministru kabineta noteikumos
Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu” paredzētās
atļaujas izsniedz Alūksnes novada

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

pašvaldības iestāde „Būvvalde”.
Tiek saglabāti līdz šim pastāvošie
ierobežojumi reklāmas izvietošanā.
Tiek noteikta reklāmas un reklāmas
objekta izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācija, demontāža un
atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošie noteikumi sakārto
uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Reklāmas izvietošanai publiskā
ārtelpā, personas griežas Alūksnes
novada pašvaldības iestādē
„Būvvalde”. Saskaņošanas
procedūra noteikta vienota
visā valstī.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas notikušas ar
uzņēmējiem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.5/2017
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
23.03.2017. lēmumu Nr. 75
(protokols Nr. 4, 24.punkts)
Spēkā no 04.05.2017.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Alūksnes novada domes
2014. gada 27. maija saistošajos
noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanai” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 7.punktā vārdus un
skaitli „jauniešu vecākajai grupai
(t.i.,vismaz 17 gadi)” ar vārdiem
un skaitli „jauniešu vidējai grupai
(t.i.,vismaz 15 gadi)”.
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13.Pieteikumam pievieno:
13.1. sporta aktivitāšu ieņēmumu un
izdevumu tāmi (norādot visus līdzfinansējuma avotus);
13.2. dokumentus, kas apliecina
sporta sasniegumus iepriekšējā
kalendārajā gadā (piemēram, sporta
sacensību rezultātu kopijas, diplomus u.c.);
13.3. aizpildītu Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija noteikumu
Nr.313 „Noteikumi par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu
paraugiem” 1.pielikuma „Uzskaites

veidlapa par saņemto de minimis
atbalstu” veidlapas” veidlapu
(par katru pretendentu);
13.4. citus dokumentus, ko
pretendents uzskata par būtisku
(piemēram, sacensību nolikums,
sacensību dalībnieku saraksts u.c.)”.
3. Aizstāt 18.3. apakšpunktā vārdus
„Alūksnes novada domes sēdē” ar
vārdiem „Alūksnes novada
pašvaldības izpilddirektoram”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.
5/2017„Grozījumi Alūksnes novada
domes 2014. gada 27. maija
saistošajos noteikumos Nr. 14/2014
„Par pašvaldības atbalstu sporta
sasniegumu veicināšanā””
1. Grozījumu nepieciešamības
pamatojums
Laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās
ir konstatēti vairāki gadījumi, kad
novada talantīgākie jaunieši jau
vecumā no 15 gadiem, uzrādot

augstus sasniegumus sportā, dodas
uz starptautiskām sacensībām vai
speciālām sagatavošanās treniņu
nometnēm ārzemēs, bet pašvaldībai
atbalstīt šīs personas finansiāli nav
iespējamms. Tāpat, lai saņemtu
pašvaldības finansiālo atbalstu
nepieciešams papildināt un precizēt
pretendentam iesniedzamo dokumentu klāstu, kas apliecinātu viņa
sasniegumus. Plānots papildināt
pieteikumu iesniegšanu arī ar aizpildītu un atbilstoši Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija noteikumu
Nr.313 “Noteikumi par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu
paraugiem” 1.pielikuma “Uzskaites
veidlapa par saņemto de minimis
atbalstu” veidlapas” veidlapu (par
katru pretendentu).
2. Īss grozījumu satura izklāsts
Līdz šim saistošajos noteikumos
noteiktā kārtība atbalsta saņemšanai bija no 17 gadu vecuma. Tā kā
pēdējo gadu laikā sporta sacensību

skaits ir paplašinājies tieši vidēja
vecuma jauniešiem (15 – 16 gadus
veciem) un sporta kalendārs ir paplašinājies ar tādām sacensībām kā
Latvijas jaunatnes vasaras Olimpiāde, Eiropas jaunatnes Olimpiādes
un vēl citiem šāda veida pasākumiem, un arī Alūksnes novadā ir
talantīgi jaunieši, kuri pretendē
vai ir iekļauti to dalībnieku vidū,
kas šādās sacensībās piedalīsies un
viņiem vajadzētu dot iespēju šādu
atbalstu saņemt, bet pie patreizējās
noteikumu redakcijas tas nav iespējams.
Tāpat, iesniedzot pieteikumus,
pretendentiem būs konkrētāk
jāuzrāda savi iepriekšējie sasniegumi un jāsniedz informācija par
iepriekš gūtajiem finanšu atbalstiem
un lielumiem aizpildot de minimis
veidlapu.
3. Informācija par grozījumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Finansējums noteikumu izpildei ir
iekļauts novada pašvaldība kultūras

un sporta nodaļas sporta budžetā,
taču ar šo grozījumu realizēšanu, iespējams, būs nepieciešamas lielāks
finansējums šo noteikumu izpildei.
4. Informācija par plānoto
grozījumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu piemērošana, var Alūksnes novada pašvaldībā,
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

16. Alūksnes Novada Vēstis
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī
Turpinājums no 13. lappuses

Pasākumi, izstādes:
02.04. – 26.05. Igora Kolosova gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā).
08.05. – 31.05. Izstāde “Bija tāds
laiks” Alūksnes rajonam - 50 (lasītavā).
03.05. plkst. 12.00 Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu (lasītavā).
10.05. plkst. 14.00 Radošā darbnīca
“Apsveikumi Mātes dienai” (bērnu
literatūras nodaļā).
18.05. plkst. 17.00 Tematisks
pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”
– Vienas vārpas stāsts. Par bijušo
kolhoza “Igrīve” priekšsēdētāju,
Latvijas Republikas Augstākās
Padomes deputātu Ivaru Cauni
(lasītavā).
25.05. plkst. 13.00 Saruna ar biedrības “Remis” pārstāvjiem par suņu
terapiju (bērnu literatūras nodaļā).
29.05. Jauno grāmatu diena. Plkst.
12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).
31.05. plkst. 12.00 Zibakcija - Lasīsim kopā!
Alsviķu pagastā
4. maijā 17.00 Alsviķu kultūras
namā Baltā galdauta svētki ar
pagasta amatiermākslas kolektīvu un
dziesminieka Ērika Loka piedalīšanos muzikālajā veltījumā “Sirdspuksti Latvijai…”. Ieeja: bez maksas.
17. maijā 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
ikmēneša tikšanās.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Kas sevi pašu negodā,
to arī citi negodās” - rakstniekam
Alfredam Dziļumam - 110, dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam
- 185; tematiskās izstādes: “Turi
Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi
to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst
pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu
zudīsi pats” (Latvijas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas diena),
„Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu,
kā seno dienu gaišās stundās, māt!
Un domāju, kaut mūžīgi tā būtu,
kaut nespētu nekas vairs sāpināt.”
(Mātes diena, Starptautiskā ģimeņu
diena).
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Alfredam
Dziļumam - 110, dzejniekam
Jurim Alunānam – 185; tematiskās
izstādes: “Spēka vārdi Latvijai”, “Es
savai māmiņai”, “Svinam Eiropas
dienu!”.
Annas pagastā
3. maijā 11.00 Annas bibliotēkā
Baltā galdauta svētki – vēstures
stāsti, sarunas, kopīgs cienasts.
20. maijā 13.00 Annas kultūras namā Jaunannas, Malienas,
Pededzes un Annas pagastu senioru
pēcpusdiena „Kad pavasara ziedos
saule smaida”.
Annas bibliotēkā literatūras
izstādes: „PAR Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”, „Maizes
un mīlestības pamats”, rakstniekam
Alfredam Dziļumam – 110.
Ilzenes pagastā
4. maijā 18.30 SKIM centrā “Dailes” Baltā galdauta svētki. Pulcēsimies pie balti klāta galda un Ilzenes
čaklo saimnieču sarūpētā cienasta uz
kopīgām sarunām, sadziedāšanos,
sadancošanos.
4. maijā 22.00 SKIM centrā “Dailes” atpūtas vakars ar grupu “Nakts
ekspresis”. Ieeja: 2 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Par Latvijas Republikas
atjaunošanu”, “Tavi vārdi - spēka
vārdi (veltīta Mātes dienai)”, “Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un
ārēs”, “Novadnieka Viktora Ķirpa
darbīgā dzīve”.
Jaunalūksnes pagastā
12. maijā 17.30 Kolberģa tautas

namā bērnu kolektīvu “Mīļvārdiņu
koncerts”.
13. maijā 19.30 Kolberģa tautas
namā Bejas amatierteātra pirmizrāde – R. Blaumanis “Trīnes grēki”.
20. maijā no 20.00 līdz 24.00 Bejas
novadpētniecības centrā Muzeju
nakts pasākums “Laika rats tik ātri
griežas dzīves raibā virpulī” (programma 1. lappusē).
23. maijā Jaunalūksnes pagasta senioru pavasara ekskursija: “Latvijas
ķiploks” un “Siera un makaronu”
ražotnes (Rauna), EKO ciemats
“Amatciems”, Melānijas Vanagas
muzejs (Amatas novads), Bonsai
parks, Imanta Ziedoņa muzejs
“Dzirnakmeņi” Murjāņos (Inčukalna
novads), krodziņš “Raganas ķēķis”,
Krimuldas muiža un evaņģēliski luteriskā baznīca (Krimuldas novads).
Informācija un pieteikšanās līdz
19. maijam pa tālruni 25775584.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Starp divām rītausmām”
(A. Dziļumam – 110), “Zālītes,
nezālītes”; pasākumi: “Gribu lai
māmiņa vienmēr zied!” (bērni
dzejo un raksta), “Iztēles spēks grāmatu ilustrācijas” (pašiem
mazākajiem bērniem), “Mans
draugs dators” (apgūstam
datorzinības).
Bejas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Starp divām rītausmām”,
rakstniekam Alfredam Dziļumam –
110, “Latviešu nacionālās
dzejas pamatlicējam, publicistam
un valodniekam Jurim Alunānam –
185”, “Ai, māmulīt, māmiņ,
par ceriņa zaru Es gribētu šorīt
pie loga tev plaukt” 14. maijs –
Mātes diena, „Dārza kopšana un
daiļdārza ierīkošana”, Bejas
bibliotēkas lasītāju klubiņā
pasākums “Kādā vieglprātībā
zied pienenes” (24.05.).
Jaunannas pagastā
13. maijā 17.00 Jaunannas
tautas namā Jaunannas bērnu un
jauniešu teātra „Ejam!” sveiciens
Māmiņu dienā – iestudējums
„Pasaku mežā”. Ieeja: brīva.
31. maijā 12.00 Jaunannas Mūzikas
un mākslas pamatskolas audzēkņu
koncerts „Par zaļu pat vēl zaļāks…”.
Ieeja: brīva.
Jaunannas bibliotēkā izstādes:
„Dzeguzīte gadus skaita” –
rakstniecei Ilzei Indrānei 90, „Pēdas
rīta rasā” – rakstniekam Alfredam
Dziļumam 110.

Jaunlaicenes pagastā
4. maijā 10.00 Opekalna baznīcas
un senču atdusas vietu sakopšanas
diena. Pēc ražīgā darba, kopīga
maltīte, sarunas pie baznīcas ap
Balti saposto galdu.
6. maijā 20.00 Jaunlaicenes tautas
namā “Danču vakars tautiešiem”.
Ieeja: 1,50 EUR.
7. maijā 12.00 Jaunlaicenes tautas
namā “Prāta un veiksmes spēle atjautīgajiem un gudrajiem”. Aicinātas
piedalīties ģimenes. Komandā
2 pieaugušie un 3 bērni. Pieteikšanās
līdz 5. maijam, tālrunis 29123994.
14. maijā 15.00 Jaunlaicenes tautas namā Alūksnes Kultūras centra
Ulda Sedlenieka Tautas teātra izrāde,
M. Kamoleti “Pidžama sešiem”.
Ieeja: 2 EUR, pensionāriem –
1 EUR.
20. maijā no 19.00 līdz 24.00
Jaunlaicenes muižas muzejā
Muzeju nakts pasākums „Laika
mutulī” (programma 1. lappusē).
No 2. maija Jaunlaicenes muižas
muzejā izstāde “Baltā smilšu kalniņā” par interesanto un atšķirīgo šīs
puses cilvēku uztverē par nomiršanu
un dzīvi citā pasaulē;
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;
izglītojošās nodarbības dažāda
vecuma apmeklētājiem - pieaugu-

šajiem, skolnieku grupām, ģimenēm ar bērniem: rotaļas un blēņas,
teatralizētas krustabu izdarības pēc
sentēvu rituālu motīviem, vāveru
tīšana, malēniešu vārdu spēle, pastaliņu darināšana, skološanās ne pa
jokam, dārgumu meklēšana muižas
parkā, cāļu sargāšana no žagatām,
kur palika cālīši, kad muižā zvani
skanēja, zemnieku ēšanas paradumi,
kā baronese zeķes lāpīja; lekcijas:
Lintenes meitu skola, Malēnieši
un viņu valoda; pasākumi: kāzu un
krustabu pasākumi, pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem
un domubiedriem.

Kalncempju pagastā
4. maijā 12.00 Kalncempju
pagasta pārvaldes ēkas zālē
“Baltā galdauta svētki” - G. Ozoliņa
un V. Blūma spēlfilma “Viena
vasara”, pēc filmas tikšanās ar
vienu no filmas veidotājiem Gunāru Ozoliņu.
20. maijā no 19.00 līdz 24.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā Muzeju nakts “Stundas
viena nāk pēc otras, Dienas, nedēļas
un laiki…” (programma 1. lappusē).
20. maijā 19.30 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
izstādes “Musturdeķis” atklāšana.
Pasākumā Ingas Deigeles koncertprogramma.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas
ar līdzdarbošanos visām vecuma
grupām: “Čaklā bitīte”; “Veļas diena”; “Neba maize pati nāca”; kāzu
programma „Darbi lauku sētā” –
atraktīva programma jaunlaulātajiem
un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos
un kopā dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde: rakstniekam Alfredam
Dziļumam – 110.
Liepnas pagastā
4. maijā 12.00 pie Liepnas tautas
nama “Baltā galdauta” svētki.
6. maijā 19.00 Liepnas tautas
namā vokālo ansambļu 18. sadziedāšanās koncerts “Pār zemi puķu
lietus līst”, pēc pasākuma balle.
27. maijā 22.00 Liepnas estrādē
“Saidupīte” zaļumballe ar grupu
“Putukvass”.
Liepnas pagasta bibliotēkā tematiskā izstāde Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai “Bērna audzināšana. No dzimšanas brīža cauri
pusaudža gadiem” (2. - 15.05.), radošā meistardarbnīca skolas vecuma
bērniem (gatavosim dāvanas savām
māmiņām, 9.05); tematiska izstāde
“Visapkārt zaļgani pelēka zeme, virs
galvas zila debess un pa vidu darbs,
darbs un mazliet mīlestības”/ rakstniekam Alfredam Dziļumam 110 (1. - 31.05.).
Malienas pagastā
4. maijā 16.00 Malienas tautas
nama mazajā zālē Latvijas
animācijas filmu programma
pašiem mazākajiem, 17.00
latviešu rokmūzikas vēsturei
veltītās dokumentālās triloģijas
pirmā daļa “Savējie sapratīs.
60-tie. Sākums” (rež. K. Luhaers,
M. Bērents, I. Linga), 18.00
R. Kalniņa spēlfilmas “Ceplis”
atjaunotā versija. Ieeja uz filmu
seansiem: bez maksas.
13. maijā 12.00 Malienas tautas
nama lielajā zālē Malienas
pamatskolas skolēnu
koncertuzvedums “Māmiņai!”.
Malienas bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Alfrēdam
Dziļumam - 110, “Latvija sākas
mūsu sirdīs...”, “Māte - ģimenes
pavarda sargātāja”, “Dzelteno
grāmatu mēnesis”; pasākumi:
“Tu esi vismīļākā, vislabākā,
visskaistākā”, “Viens, divi trīs
un uz skolu eju es”.

Mālupes pagastā
5. maijā 19.00 Mālupes Saieta
namā Jaunannas amatierteātra
“Šūpoles” izrāde A. Birbele „Zaļā
zona”.
No 8. - 31. maijam Mālupes
bibliotēkā foto mākslinieka Gunāra
Bindes fotogrāfiju izstāde.
No 19. līdz 26. maijam Mālupes
Saieta namā apskatāma rokdarbu
pulciņa izstāde „Anneles brīnumi”.
Izstādes atklāšana 19. maijā 16.00.
26. maijā „Mālupes pagasta bibliotēkai - 70” jubilejas pasākums.
27. maijā 19.00 Mālupes brīvdabas estrādē vasaras ieskaņas
koncerts „Saulīte dejoja sudraba
kalnā”, 22.00 zaļumballe kopā ar
grupu „Bruģis”.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110, dzejniekam, publicistam
Jurim Alunānam – 185; tematiska
izstāde Mātes dienai „Caur mātes
sirdi bērnu dzīves iet”.

Mārkalnes pagastā
3. maijā Baltā galdauta svētki
Mārkalnē: 16.00 Mārkalnes tautas
namā izstādes „Mans vaļasprieks”
atklāšana, 17.00 Ozola stādīšana pie
pieminekļa, 17.30 Sabiedrības centra
atklāšana „Pūcītē”.
27. maijā 20.00 Brīvdabas estrādes
„Lakstīgalas” atklāšana ar koncertu
„Nāc, nākdama, vasariņa!”, piedalās
Alsviķu kultūras nama pašdarbības
kolektīvi; 22.00 zaļumballe ar grupu
„Brīvdiena”. Ieeja: 3 EUR.
8. jūnijā Mārkalnes tautas namā
Balto zeķīšu svētki (Bērnības
svētki). Līdz 31. maijam lūdz
paziņot par dalību personīgi tautas
nama vadītājai vai zvanot pa tālruni
26544098.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: rakstniekam
Alfrēdam Dziļumam – 110, “Es
savai māmiņai”, jaunākās literatūras
izstāde “Grāmatu svētku bagātība”;
tematiskā izstāde Sabiedrības centrā
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai.
Pededzes pagastā
13. maijā 12.30 Pededzes tautas
namā Pededzes pamatskolas skolēnu koncerts māmiņām.
16. un 18. maijā Pededzes pagastā
etnogrāfiskās ekspedīcijas.
20. maijā no 18.00 līdz 21.00
Pededzes muzejā Muzeju nakts “Tā
lūk griežas laika rats” (programma
1. lappusē).
Pededzes bibliotēkā Mātes dienai
veltīts pasākums “Tu – manā domu
pasaulē kā gaisma” (mazbērnu
veltījums vecmāmiņām) un rokdarbu
izstāde “Ja mīlu sirdī degsi – plauksi” (11.05. 10.00), Jauno grāmatu
piedāvājums “Atnāk maijs ar ievziedu kupenām” (18.05. 10.00), bibliotekārā stunda 5. - 7. klašu skolēniem
“Tava pasaule kā balta ūdensroze
zied” (18.05. 14.00), sadarbībā ar
Pededzes muzeju Muzeju nakts
ietvaros tējas galds (20.05.).
Veclaicenes pagastā
1. maijā 15.00 Veclaicenes tautas namā Veclaicenes līnijdeju
grupu jubilejas pasākums “Dejo ar
zvaigzni”: 1. daļā - koncerts, katra
kolektīva zvaigžņots priekšnesums,
2. daļā – visi dejo līnijdejas. Līdzi
labus apavus, “groziņu” un jautru
omu. Piedalīsies kolektīvi no Igaunijas un Latvijas.
3. maijā 14.00 Veclaicenes tautas
namā “Baltā galdauta” izstādes
atklāšana. Aicinām „Baltā galdauta
svētkos” pulcēties pie kopīgi klāta
galda.
3. - 23. maijā Veclaicenes tautas
namā „Baltā galdauta” izstāde. Būs
apskatāmi Alūksnes Kultūras centra
Tautas lietišķās mākslas studijas
„Kalme” daiļamatnieku un Veclaicenes iedzīvotāju galdauti.

19. maijā 20.00 Veclaicenes tautas
namā jaunā režisora S. Tokalova
psiholoģiskais trilleris ar zinātniskās
fantastikas elementiem “Tas, ko viņi
neredz”.
20. maijā no 20.00 līdz 24.00 Veclaicenes pagasta muzejā Muzeju
nakts pasākums “Laiks - skaistais,
mainīgais, prasīgais” - no vecmāmiņas pasakas līdz Laika Veča
realitātei.
Veclaicenes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Alfrēda Dziļuma darbos:
mīlestība, ģimene, darba tikums”
(110), “Svarīgi ir bērnu mazu paturēt
klēpī, lielu uzklausīt”, “Par attiecībām ģimenē” Sigrijai Unsetei - 135,
”Un tikai gars ir viegls” – Irmai
Grebzdei – 105; radošā darbnīca
bērniem “Pārsteigums māmiņai”
(06.05. 11.00).
Zeltiņu pagastā
4. maijā 20.00 Zeltiņu tautas namā
grupas „Liepavots” koncertprogramma „Vēstule uz Latviju”. Skanēs
dziesmas ar patriotisku pieskaņu, par
pavasari un mīlestību, par jocīgiem
un jautriem dzīves brīžiem. Ieeja: 4
EUR, biļetes ir pārdošanā. Informācija pa tālruni 29492284.
20. maijā Zeltiņu pagastā atklātā
krosa skriešanas seriāla “Mizojam,
ka prieks” 1. posms “Skolas kalns”.
Reģistrācija no 10.00 līdz 10.50,
atklāšana un iesildīšanās no 11.00
līdz 11.20, pirmais starts 11.30.
20. maijā no 20.00 līdz 24.00
Zeltiņu muzejā Muzeju nakts “Laika ratā iemests” (programma
1. lappusē).
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Latviešu likteņstāsti trimdas
rakstnieku darbos” (A. Dziļums,
I. Grebzde), “Mīļākie vārdi –
māmiņai”, “Ko sēsim un stādīsim”,
Zeltiņu muzeja foto stāsts “Zeltiņi
2011”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”,
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Vēdera vai
prieka pēc…”, “Pa ķēķa durvju šķirbu veroties”, “Desmit apļu gaismā”;
foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos
šūpojoties”, “Zeltiņi 2016”;
ekskursijas uz padomju armijas
raķešu bāzi Zeltiņos.
Ziemera pagastā
5. maijā 22.00 Māriņkalna tautas
namā balle, spēlē Kaspars Maks.
Ieeja: 3 EUR.
11. maijā 13.00 Māriņkalna tautas
namā Mātes dienai veltīts Ziemeru
pamatskolas skolēnu koncerts.
19. maijā 18.00 Māriņkalna tautas
namā pasākums “Pie tējas tases”.
24. maijā 12.00 Māriņkalna tautas
namā senioru pēcpusdiena.
1. jūnijā 13.00 Māriņkalna tautas
namā Bērnu aizsardzības dienai
veltīts pasākums. Būs iespēja papildināt savas zināšanas jautājumos kā
parūpēties par savu drošību un veselību vasarā, kā arī piedalīties sarunās
par mīļdzīvnieciņiem un dažādās
izklaidējošās aktivitātēs.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras
izstādes: „Kā iekārtot un kopt savu
dārzu” (jaunākā literatūra par dārza
darbiem), 4. maijs – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (02. - 06.05.), Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram A.
Vilkam – 60 (15.-19.05.), “Grāmatas
ar tēlainiem dabas aprakstiem”
(rakstniekam A. Dziļumam – 110);
pasākums: “Brīvdienas ir klāt” –
jauno grāmatu apskats un prāta
spēles (01.05. 11.00).
Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

