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Notiks Alūksnes novada attīstības
programmas tematisko darba grupu diskusijas
Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrāde
DARBA GRUPU DISKUSIJAS

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
izstrādā jauno attīstības
programmu novadam laika
periodam no 2018. līdz
2022. gadam un aicina novada
iedzīvotājus iesaistīties un
līdzdarboties programmas
izstrādē, piedaloties tematisko
darba grupu diskusijās oktobrī.
Jaunās Alūksnes novada attīstības
programmas izstrādei ir izveidotas
septiņas grupas, kuras katra aptver
kādu noteiktu tēmu loku. Jau vasarā
pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus, izvērtējot savas kompetences,
pieteikties dalībai kādā no tām.
Darba grupās strādās arī pašvaldības iestāžu darbinieki. Oktobrī
notiks visu darba grupu diskusijas,
ko vadīs moderators (skatīt tabulā).
Tie iedzīvotāji, kuri jau iepriekš
pieteicās darba grupām, uzaicinājumu uz diskusiju saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Darba
grupām var pievienoties arī tie

GRUPA

DISKUSIJAS
DATUMS
2017. gada
6. oktobris

NORISES LAIKS

NORISES VIETA

10.00 – 13.00

Infrastruktūras un komunālo
pakalpojumu attīstības, vides
aizsardzības un dabas resursu
izmantošanas darba grupa
Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un
sociālo jautājumu darba grupa

2017. gada
6. oktobris

15.00 – 18.00

Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74
Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74

2017. gada
10. oktobris

10.00 – 13.00

Izglītības jautājumu darba grupa

2017. gada
10. oktobris

15.00 – 18.00

Kultūras un sporta darba grupa

2017. gada
13. oktobris

10.00 – 13.00

Ekonomiskās attīstības jautājumu
darba grupa

2017. gada
13. oktobris

15.00 – 18.00

Jaunatnes jautājumu darba grupa

2017. gada
17. oktobris

15.00 – 18.00

Pašvaldības darba organizācijas un
sadarbības jautājumu darba grupa

iedzīvotāji, kuri iepriekš nav pieteikušies, tomēr jūt sevī profesionālu

kompetenci, pieredzi un zināšanas,
kuras būtu noderīgas attīstības prog-

Piešķir līdzfinansējumu sabiedriski
nozīmīgiem biedrību projektiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
28. septembra sēdē piešķīra
līdzfinansējumu vairāku
biedrību projektiem saskaņā
ar Alūksnes novada domes
2012. gada 22. novembra
saistošajiem noteikumiem
Nr.32/2012 „Par Alūksnes
novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem
projektiem”.

Minētie noteikumi paredz, ka
no pašvaldības budžeta tiek
līdzfinansēti sabiedriski nozīmīgi
biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju projekti.
Projektam, ko nefinansē no Eiropas
Savienības vai citiem fondiem
(nodibinājumiem), no pašvaldības
budžeta ir iespējams piešķirt ne
vairāk kā 50% no projekta
koptāmes.
Projektu pieteikumus, kurus
nefinansē fondi, pašvaldībā var
iesniegt divas reizes gadā –
līdz 25. februārim un līdz
25. augustam. Kopumā viena
organizācija budžeta gadā var
saņemt ne vairāk kā 600 EUR

līdzfinansējuma saviem sabiedriski
nozīmīgajiem projektiem.
Dome piešķīra 175 EUR
līdzfinansējumu biedrībai
“Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures
muzejs” projekta „Godinot ārstu
profesoru Eduardu Žeiduru - 100”
realizācijai.
Biedrībai „Alūksnes pilsētas
pensionāru Biedrība “SUDRABS””
projekta „Ja tu gribi - tad visu tu
vari” realizācijai dome piešķīra
300 EUR.
Biedrībai „Ērmaņu muiža”
projektam „Pasākumu sezona
2017 Ērmaņu muižā” deputāti
piešķīra 600 EUR līdzfinansējumu.
299,44 EUR līdzfinansējums arī

Alūksnē būs bezmaksas
autobusu reisi uz svecīšu vakaru
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Autobusi kursēs līdzīgi kā Alūksnes
kapusvētkos – tiklīdz autobuss piepildījies ar pasažieriem, tas aties no
pieturas autoostā vai kapsētā.

7. oktobrī pulksten 18.00
Alūksnes Lielajos un Mazajos
kapos notiks svecīšu vakars.
Šajā dienā Alūksnē laikā no
pulksten 16.00 līdz 20.00 būs
nodrošināti sabiedriskā
transporta bezmaksas papildu
reisi maršrutā Alūksnes
autoosta – Alūksnes Lielie
kapi – Alūksnes autoosta.

Šajā dienā arī Mārkalnes pagasta
iedzīvotāji varēs nokļūt uz svecīšu vakaru Alūksnē. Autobuss
kursēs pulksten 16.00 no Ponkuļiem maršrutā: Degumi, Volkova,
Blekteskalns, Mārkalne, Cirakalns,
Zīles, Alūksnes kapsēta.
Arī Annas pagasta Ezeriņu kapos
svecīšu vakars notiks

7. oktobrī pulksten 18.00. Annas
un Jaunannas pagastu
iedzīvotājiem šajā dienā būs
nodrošināts transports nokļūšanai
uz svecīšu vakariem gan Ezeriņu,
gan Alūksnes kapos. Autobuss
kursēs sekojošā maršrutā:
Gundegas 16.30, Jaunanna 16.40,
Rūķīši 16.50, Ievedne 16.55,
Anna 17.05, Ezeriņi 17.15,
Anna 17.25, Alūksne 17.45.
Autobuss atpakaļ no Alūksnes uz
Annu un Jaunannu aties pulksten
19.00. Annas un Jaunannas
iedzīvotājiem 6. oktobrī arī būs

Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74
Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74
Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74
Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74
Alūksnes muzeja konferenču
zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils
ielā 74

rammas izstrādes gaitā, plānojot
nākamā periodā novadā veicamo.

biedrībai „Alūksnes Invalīdu
biedrība” projektam “Mans
dārzs - manai veselībai”.
Biedrībai „Latviskais mantojums”
piešķirts 599 EUR līdzfinansējums
projekta „Ceļā uz Strautiņu skolas
150 gadu atceri” īstenošanai.
600 EUR līdzfinansējumu projektam „Ozolu mantojums paaudžu
paaudzēs” saņēma „Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta
biedrība”.
Arī Alūksnes Romas katoļu
draudzei projekta „Alūksnes Romas
katoļu baznīcas teritorijas
labiekārtošana” realizācijai piešķirts
600 EUR liels līdzfinansējums.

pieejams brauciens uz Ezeriņu
kapiem kapu sakopšanai.
Autobuss kursēs šādā maršrutā Gundegas 9.00, Jaunanna 9.15,
Rūķīši 9.20, Ievedne 9.25,
Anna 9.40.
Alsviķu pagasta pārvalde
plāno nodrošināt transportu
uz svecīšu vakaru Alūksnē, ja
būs pieteikušies interesenti.
Pieteikšanās un sīkāka
informācija līdz 6. oktobra
12.00 pa tālruni 28330421.

Uzņēmējus aicina
apmeklēt semināru
Alūksnē
Alūksnē 10. un 17. oktobrī
notiks divu dienu seminārs
uzņēmējiem “Safari mazajam
biznesam”.
Semināru vadīs pieredzējušais
lektors Jānis Roze. Tas būs bezmaksas seminārs uzņēmējiem un
uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Vairāk informācijas par semināru
un pieteikšanās dalībai tajā pie
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta
speciālistes Māras Saldābolas,
zvanot pa tālruni 25425222
vai rakstot uz e-pastu
mara.saldabola@aluksne.lv.
Semināru organizē Alūksnes
novada pašvaldība un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Vidzemes nodaļa.

Iznomās daļu
jaunās ēkas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
28. septembra sēdē
pieņēma lēmumu pēc
nodošanas ekspluatācijā
iznomāt daļu Multifunkcionālās servisa ēkas Pilssalas ielā
10, Alūksnē, 127,2m² platībā,
nomnieku noskaidrojot
mutiskā izsolē.
Servisa ēkas būvniecība notiek
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta ietvaros. Šis
finansējums pašvaldībai piešķirts,
lai veicinātu uzņēmējdarbības
attīstību un palielinātu privāto investīciju apjomu teritorijā, tādēļ
viens no projekta nosacījumiem
ir jaunbūvējamās multifunkcionālās servisa ēkas telpu nodošana
nomā uzņēmējdarbības veikšanai.
Ar domes lēmumu noteikti nomnieka komercdarbībai iespējamie
telpu izmantošanas mērķi –
1) ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai un iespējamiem papildu pakalpojumiem viesu atpūtas
un plašizklaides nodrošināšanai;
2) publisko sanitāro telpu pakalpojuma sniegšanai. Telpu nomas
termiņš – līdz 12 gadiem.
Tāpat lēmumā noteikti arī vairāki īpaši nosacījumi par to, kādas
tautsaimniecības nozares nevar
pārstāvēt potenciālais nomnieks.
Noteikts arī, ka nomniekam trīs
gadu laikā no nomas līguma
noslēgšanas jāinvestē projekta
teritorijā savā uzņēmējdarbībā ne
mazāk kā 152 000 EUR un jārada
ne mazāk kā 2 jaunas darba vietas. Nodrošinot īpašo nosacījumu
izpildīšanu, nomnieks būs tiesīgs
nodot objekta daļu apakšnomā
personai, kas atbilst nomniekam
noteiktajam statusam.
Nomas tiesību izsoli organizēs
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija. Izsoles noteikumi
būs publicēti www.aluksne.lv.

2. Alūksnes Novada Vēstis

04.10.2017.

Pašvaldībā

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 28. septembra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
28. septembra sēdē piedalījās
14 deputāti un izskatīja
49 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zeltalejas”, Zeltiņos,
Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā
sastāvā esošu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību,
uz kuras atrodas fiziskai personai
piederošas būves, un piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus sedz atsavināšanas ierosinātājs – persona,
kurai pieder uz zemes gabala esošās
būves. Pēc atsavināšanas procesa
pabeigšanas šos izdevumus ieskaitīs
zemes pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā. Dome nolēma nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot to par brīvu cenu uz zemes
vienības esošo būvju īpašniekam.
Nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu uzdots veikt pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Laipiņi”, Liepnas
pagastā, sastāvā esošu, pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību, uz kuras
atrodas fiziskai personai piederoša
būve, un piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs – fiziskā persona, kam
pieder uz zemes gabala esošā būve.
Pēc atsavināšanas procesa pabeigšanas šos izdevumus ieskaitīs pirkuma
līgumā noteiktās cenas samaksā.
Dome nolēma nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot to par
brīvu cenu uz zemes vienības esošās
būves īpašniekam. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala „Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma domājamās
daļas;

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11
Mājražotāju un amatnieku

TIRDZIŅŠ
28. oktobrī
no plkst. 9.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 23.10.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
11. oktobrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
16. oktobrī 10.00
Finanšu komitejas sēde
19. oktobrī 10.00
Domes sēde

26. oktobrī 10.00

- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Dārziņi” - 19, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, ar kopējo platību
50m² un ar to saistītām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Nodot atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot to izsolē. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamos īpašumus Jaunalūksnes pagastā – dzīvokli
„Kalmes 2” – 2 ar kopējo platību
43,1m², dzīvokli „Kalmes 2” - 3
ar kopējo platību 42,7m², dzīvokli
„Kalmes 2” - 4 ar kopējo platību 42,5m² un ar tiem saistītām
kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas,
nodot to atsavināšanai, pārdodot
tos izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu uzdots veikt
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- izsniegt bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts –
grants un smilts ieguvei
smilts-grants un smilts atradnē
„Skujenieki”, Alsviķu pagastā,
noteikt tās derīguma termiņu līdz
Valsts vides dienesta izsniegtā
derīgo izrakteņu limitā norādītajam
termiņam – 2041. gada
17. oktobrim. Apstiprināt atļauju
un tās pielikumus: „Zemes dzīļu
izmantošanas nosacījumi”, „Smiltsgrants un smilts atradnes „Skujenieki” un derīgo izrakteņu ieguves
licences laukuma izvietojuma plāns
un atļaujas adresāta īpašumā esošās
zemes robežas”, „Derīgo izrakteņu
ieguves limits”. Atļauju izsniegt pēc
maksājuma uzdevuma saņemšanas
no Iesniedzēja par valsts nodevas
142,29 euro samaksas pašvaldības
budžetā;
- īstenojot Alūksnes novada vietējā
ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu
secīgi pa pašvaldības teritorijas
daļām, pilnveidot Alūksnes pilsētas
vietējo ģeodēzisko tīklu un izstrādāt
vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstu pilsētas teritorijai.
Pārējā novada teritorijā veikt vietējā

ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu
2 gadu laikā un sagatavot apsekošanas pārskatu, tīklu pagaidām nepilnveidojot. Visi vietējā ģeodēziskā
tīkla punkti novada teritorijā tiek
saglabāti un aizsargāti normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.19/2017 „Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu
kopšanas un uzturēšanas saistošie
noteikumi” un atcelt Alūksnes
novada domes 27.04.2017. lēmumu
Nr. 122 “Par saistošo noteikumu
Nr. 7/2017 “Alūksnes novada
teritorijas, būvju un apstādījumu
kopšanas un uzturēšanas noteikumi” izdošanu”, apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 20/2017 „Saistošie
noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādes
“SPRĪDĪTIS” nolikumā. Būtiskākie
grozījumi saistīti ar izglītības iestādes īstenoto programmu iekļaušanu
nolikumā - vispārējās pirmsskolas
izglītības programma, speciālās
pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām un speciālās pirmsskolas
izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
- izdarīt grozījumu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
nolikumā, nosakot, ka izglītības
iestāde īsteno šādas licencētas un
akreditētas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas:
“Basketbols” (programmas kods
20V813001), “Basketbols” (kods
30V813001), “Biatlons” (kods
20V813001), “Biatlons” (kods
30V813001), “Džudo” (kods
20V813001), “Džudo” (kods
30V813001); “Futbols” (kods
20V813001), “Vieglatlētika” (kods
20V813001”;
- pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, uzdot
Alūksnes novada pašvaldības
izpilddirektorei Janīnai Čugunovai
veikt Alūksnes Mākslas skolas
direktora pienākumus, kas saistīti ar

Alūksnes Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības skolotājas
Anitas Vēliņas darba pienākumu
uzraudzību un kontroli;
- par Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku no
2018. gada 1. marta uz pieciem
gadiem ievēlēt Guntu Vanagu;
- pamatojoties uz Alūksnes novada
domes 28.01.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.4/2016 „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”
un Alūksnes novada pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijas 11.09.2017. lēmumu, piešķirt
pašvaldības stipendiju rezidentēm
- Zanei Sviklei, Jolantai Umurei un
Baibai Koševarei 100% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī uz vienu mācību gadu
– 11 mēnešiem;
- noteikt par atbalstāmajām jomām
speciālistu piesaistei Alūksnes
novadā 2017. gadā: medicīnu, ar
nepieciešamo speciālistu – ārsts
radiologs, un teritorijas apsaimniekošanu, ar nepieciešamo speciālistu
– būvinženieris (transportbūvju
apsaimniekošanas inženieris);
- atcelt pašvaldības dzīvoklim
Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, sociālā
dzīvokļa statusu;
- apstiprināt aktualizēto Alūksnes
novada attīstības programmas
2011.-2017. Investīciju plānu
2015.-2017. gadam;
- apstiprināt Pededzes lauku ambulancē sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenrādi, kas stājas spēkā
no 1. oktobra. Maksu par attiecīgo
veselības aprūpes pakalpojumu
nepiemēros tām personu kategorijām, kuras no pacienta iemaksas ir
atbrīvotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 „Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 23. punktu;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.42 “Par izglītības iestāžu
izdevumu noteikšanu pašvaldību
savstarpējos norēķinos”, precizējot

viena skolēna izmaksas mēnesī par
novada pašvaldības pirmsskolas,
pamata un vispārizglītojošo
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no šī gada
1. septembra;
- piešķirt papildu finansējumu
2227 EUR Mālupes pagasta
pārvaldei nekustamā īpašuma
“Mālupes pamatskola”, Mālupes
pagastā sporta angāra un teritorijas
uzturēšanai 2017. gadā;
- pamatojoties uz Alūksnes
novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 12. punktu, piešķirt līdzfinansējumu 15 personām nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai. Kopējā līdzfinansējumā
piešķirtā summa no pašvaldības
budžeta ir 9128,54 EUR. Tā kā
pašvaldības budžetā pieslēgumu
līdzfinansējuma nodrošināšanai
bija paredzēti 5000 EUR, trūkstošo
summu 28. septembra domes sēdē
deputāti piešķīra papildus;
- piešķirt daļēju finansējumu
12282 EUR Alūksnes muzejam
Ledus pagraba jumta bojājumu
novēršanai;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.21/2017 „Par grozījumiem
Alūksnes novada domes
2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par
Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2017. gadam””;
- nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 1778 EUR Alūksnes novada
pašvaldības autoceļa “Rožukalns
– Ziemeļi”, Zeltiņu pagastā lietavu
izraisīto avārijas seku novēršanai,
kas sastāda 30% no objektam radīto
zaudējumu apmēra. Līdzfinansējumu pašvaldības autoceļa atjaunošanai 1778 EUR izdalīt no pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
Ar domes lēmumiem pilnībā var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

Sāks būvprojekta izstrādi ģimnāzijai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
28. septembra sēdē pieņēma
lēmumu noteikt Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas
mācību vides uzlabošanas
būvprojekta izstrādi kā vienu
no prioritārajiem Alūksnes
novada pašvaldības investīciju
projektiem.
Deputāti apstiprināja minētā
būvprojekta izstrādes izmaksas bez
autoruzraudzības izmaksām

124 494,48 EUR apmērā. Pēc
lēmuma pieņemšanas varēs noslēgt
līgumu par būvprojekta izstrādi.
Kā zināms, pašvaldība ir iecerējusi
veikt Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas projektu, ko paredzēts īstenot ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējumu.
Dome pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei
atļauju pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē šī prioritārā investīciju projekta īstenošanai 124 494,48
EUR apmērā, tajā skaitā 2017. gadā
36 300 EUR un

2018. gadā 88 194,49 EUR.
Projekta pirmajā kārtā paredzēta
ģimnāzijas 10.-12. klašu korpusa
pilnīga telpu un fasādes atjaunošana
un pārejas izbūve starp abām ēkām,
kā arī informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju tīklu un kabinetu atjaunošana jaunajā ēkā. Pārējās kārtās
veicamo darbu apjoms būs atkarīgs
no tā, cik lieli būs iepriekšminēto
darbu izdevumi, jo projektā pieejamais finansējums ir ierobežots.
Darbi, kas ģimnāzijā varētu tikt
veikti bez jau minētā, ir daļēja
7.-9. klašu korpusa inženierkomunikāciju atjaunošana, internātā
paredzēta inženiertīklu atjaunošana

un ēkas pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem, sporta
laukuma labiekārtošana, metodiskā
centra izveide un mēbeļu iegāde.
Ar ERAF finansējumu atbalstītā
projekta ietvaros plānots mācību
vides uzlabošanas projektu īstenot
arī Alūksnes novada vidusskolā.
Plānotie darbi ir ēkas inženierkomunikāciju (ventilācija, elektrība) uzlabošana, atsevišķu telpu remonts,
informācijas tehnoloģiju, sporta
aprīkojuma un mēbeļu iegāde, kā
arī sporta laukuma labiekārtošana, par kura apjomiem vēl notiek
diskusijas.
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Mazāka maksa par
nešķiroto atkritumu
apsaimniekošanu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
28. septembra sēdē
noteica jaunu maksu par
nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes
novadā - 13,23 EUR (bez PVN)
par 1 m³. Kopā ar pievienotās
vērtības nodokli maksa
par 1 m3 nešķiroto
atkritumu būs 16,01 EUR.
Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu turpmākos
septiņus gadus Alūksnes novadā
veiks SIA “Pilsētvides serviss”.
Uzņēmuma piedāvātā pakalpojuma izmaksas ir zemākas,
līdz ar to novada iedzīvotājiem
būs mazāk jāmaksā par
nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Lēmums stāsies spēkā
12. novembrī, kad jaunais atkritumu apsaimniekotājs uzsāks
atkritumu apsaimniekošanu
Alūksnes novadā. Līdz tam
brīdim spēkā vēl būs maksa par
nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ko Alūksnes
novada dome apstiprināja šī gada
27. jūlijā - 18,66 EUR par 1 m3
bez PVN (22,58 EUR ar PVN).

Alūksnes novadā
jauns atkritumu
apsaimniekotājs
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
12. septembrī Alūksnes
novada pašvaldība, saskaņā
ar iepirkuma par atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes
novada teritorijā rezultātiem,
noslēdza līgumu ar uzņēmumu
SIA “Pilsētvides serviss”.
Divu mēnešu laikā notiks pāreja no
līdzšinējā atkritumu apsaimniekotāja SIA “Rūpe” uz turpmāko
atkritumu apsaimniekotāju
SIA “Pilsētvides serviss”.
Uzņēmums SIA “Pilsētvides
serviss” šobrīd darbojas Rīgā,
Lubānas, Cesvaines, Carnikavas,
Ķekavas, Gulbenes, Priekules
un Ērgļu novados.
- Mums ir patiess prieks, ka turpmākos septiņus gadus mums būs
iespēja apkalpot Alūksnes novada
iedzīvotājus un uzņēmumus, sniedzot viņiem atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus.

Alūksnē būs izveidots klientu
apkalpošanas centrs, kas sāks savu
darbību jau oktobrī, lai klienti
varētu parakstīt līgumus un risināt
jebkādus ar atkritumu
apsaimniekošanu saistītos
jautājumus klātienē, bet
iedzīvotājiem būs nodrošināta
iespēja noslēgt līgumus arī
elektroniski, sūtot pieteikumu uz
e-pastu: aluksne@pilsetvide.lv, uzsver SIA “Pilsētvides
serviss” valdes loceklis
Jurģis Ugors.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi sekot
līdzi informācijai par atkritumu
apsaimniekotāja nomaiņas
procedūras darbībām pašvaldības
laikrakstā “Alūksnes Novada
Vēstis”, mājaslapā www.aluksne.lv
vai Alūksnes novada pašvaldības
sociālo tīklu kontos:
Twitter:
twitter.com/Aluksnes_novads,
Facebook:
facebook.com/Aluksnesnovads/
Draugiem:
draugiem.lv/aluksnesnovads/

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30,
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas
pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Aicina noslēgt līgumu ar jaunu
atkritumu apsaimniekotāju
Anita Kušnire,
SIA “Pilsētvides serviss”
biroja vadītāja
Saskaņā ar līgumu, ko
Alūksnes novada pašvaldība
noslēdza ar SIA “Pilsētvides
serviss”, tuvāko divu mēnešu
laikā notiks pāreja no līdzšinējā
atkritumu apsaimniekotāja
SIA “Rūpe” uz jauno
apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides
serviss”. Ar SIA “Rūpe” noslēgtie
līgumi klientiem ir spēkā līdz
12. novembrim, bet jaunais
līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju katram
klientam jānoslēdz no šī gada
2. oktobra līdz 10. novembrim.
Lai atvieglotu šo procesu
novada iedzīvotājiem, līgumi
par atkritumu apsaimniekošanu
tiek izplatīti oktobrī vienlaikus ar
pašvaldības laikrakstu. Turklāt
no 5. oktobra Alūksnē,
Rūpniecības ielā 8F,
darbu uzsāks SIA “Pilsētvides
serviss” klientu apkalpošanas
centrs, kurā varēs noslēgt
līgumu klātienē. Tikmēr
kompānijas pārstāvji paši dosies uz
novada pagastiem un palīdzēs iedzīvotājiem noslēgt līgumus. Iedzīvotājiem ir iespēja noslēgt līgumus arī
elektroniski, aizpildot pieteikuma
anketu un līguma

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
13. un 27. oktobrī 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 oktobrī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

27.10.2017.

9.00-10.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS

27.10.2017.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

18.10.2017.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

23.10.2017.

11.00-12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE

26.10.2017.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS

16.10.2017.

8.00-9.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars MELDERS

19.10.2017.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS

20.10.2017.

15.00-16.00

Ziemera pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

18.10.2017.

15.00-16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Druvis TOMSONS

11.10.2017.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS

16.10.2017.

16.00-17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ

24.10.2017.

9.00-10.00

Malienas pagasta pārvaldē

Klienti, kuri īrēja atkritumu
konteinerus, to varēs turpināt
darīt. Arī jaunajiem klientiem būs
iespēja īrēt standarta izmēra
konteinerus – 0,12 m3, 0,24 m3, 0,66
m3 un 1,1 m3. Nestandarta konteineri, kuri jau ir iedzīvotāju īpašumā,
netiks aizvietoti, uzņēmums tos
turpinās apkalpot, taču jauni tāda
veida konteineri
turpmāk netiks piedāvāti.
SIA “Pilsētvides serviss” Alūksnē
izveidos arī iedzīvotājiem ērtu un
pieejamu atkritumu šķirošanas
infrastruktūru, izbūvējot atkritumu
šķirošanas laukumu. Turklāt uzņēmums plāno īstenot vides izglītības
pasākumus un rīkot dažāda veida
akcijas un konkursus, kas vienlaikus izglītos un motivēs sabiedrību
pievērsties atkritumu šķirošanai, lai
saudzētu apkārtējo vidi.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, tarifs
par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 16,01 EUR (ar PVN
21%).

SIA “Pilsētvides serviss” klientu pieņemšanas laiki
līgumu slēgšanai
Alūksne

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

formu www.pilsetvide.lv sadaļā
“Alūksnes novads”. Parakstītus
abus līguma eksemplārus un anketu
jānogādā līgumu slēgšanas vietās
(skatīt tabulā) vai jānosūta pa pastu
uz adresi: SIA “Pilsētvides serviss”
Brīvības ielā 87c, Gulbenē,
Gulbenes novadā, LV – 4401.

Alsviķu
pagasts
Annas pagasts
Ilzenes pagasts
Jaunalūksnes
pagasts
Jaunannas
pagasts
Jaunlaicenes
pagasts
Kalncempju
pagasts
Liepnas
pagasts
Malienas
pagasts
Mālupes
pagasts
Mārkalnes
pagasts
Pededzes
pagasts
Veclaicenes
pagasts
Zeltiņu pagasts
Ziemera
pagasts

Vieta
Sākot no 10. oktobra – SIA
“Pilsētvides serviss” Klientu
centrā: Rūpniecības iela 8F,
Alūksne
Pagasta pārvalde, 2. stāvā,
“Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu
pagasts
Pagasta pārvalde, “Smiltis”,
Anna, Annas pagasts
Ilzenes bibliotēka, “Zinīši”,
Ilzenes pagasts
Bejas bibliotēka, Beja,
Jaunalūksnes pagasts
Kolberģa tautas nams, “Dālderi”,
Jaunalūksnes pagasts
Pagasta pārvalde, “Liepzari”,
Jaunannas pagasts
Pagasta pārvalde, “Ezerrozes”,
Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
Pagasta pārvalde, “Cempji 2”,
Kalncempju pagasts
Pagasta pārvalde, Liepnas pagasts
Tautas nama zāle, Malienas
pagasts
Mālupes saieta nams, Mālupes
pagasts
Tautas nams, Mārkalnes pagasts
Tautas nams, Pededzes pagasts
Pagasta pārvalde, “Vaiņagi”,
Korneti, Veclaicenes pagasts
Pagasta pārvalde, “Strazdiņi”,
Zeltiņu pagasts
Pagasta pārvalde, “Pagastmāja”,
Māriņkalns, Ziemera pagasts

Laiks
Katru darba dienu
13.00-16.00
13.10.2017.,
9.00-13.00
13.10.2017.,
14.00-15.30
12.10.2017.,
9.00-10.30
11.10.2017.,
9.00-12.00
11.10.2017.,
13.00-14.30
16.10.2017.,
9.00-11.00
18.10.2017.,
13.00-15.00
12.10.2017.,
14.00-15.00
10.10.2017.,
9.00-11.00
16.10.2017.,
12.00-13.30
16.10.2017.,
14.00-15.00
17.10.2017.,
9.30-12.00
10.10.2017.,
13.00-15.00
18.10.2017.,
10.00-12.00
12.10.2017.,
11.00-13.00
17.10.2017.,
13.00-15.00

Sekojiet informācijai www.pilsetvide.lv sadaļā “Alūksnes novads” un
pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv.
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Turpinās Alūksnes
pilsētas rūpnieciskās
apbūves teritorijas attīstība

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Ekspluatācijā jau nodotas
pārbūvētās Ganību un
Rūpniecības ielas, bet pilnā sparā
turpinās ražošanas un noliktavas
ēkas būvdarbi Rūpniecības ielā
1A, Alūksnē.
Alūksnes iedzīvotāji un viesi jau
pamanījuši, ka pilsētas rūpnieciskā
zona tikusi ne vien pie pārbūvētām
ielām, bet arī pie vairāku metru
augstumā izbūvētas angāra tipa
ēkas. Šobrīd objektā jau pabeigta
iekšsienu mūrēšana, un noslēgumam tuvojas arī to apdares darbi.
Pabeigti arī jumta siltināšanas darbi
un nosedzošā profila montāža. Turpinās elektroapgādes, ūdensapgādes
un ventilācijas sistēmas izbūve.
Objektā aktīvi norit apkārtnes labiekārtošana un tuvākajā laikā plānota
metāla durvju iebūve.
Eiropas Reģionālās attīstības

fonda projekta “Alūksnes pilsētas
rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros Alūksnē ir
veikta Rūpniecības un Ganību ielas
pārbūve 1,49 kilometru garumā,
bet industriālās teritorijas izbūve
vēl turpinās. Šajā teritorijā projekta
ietvaros paredzēts ierīkot industriālo
laukumu 0,35 ha platībā un izbūvēt
angāra tipa ēku ar atsevišķām biroja
un saimniecības telpām, darbinieku
telpām un labierīcībām 998 m2
platībā.
Alūksnes novada pašvaldība
projektu īsteno Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējuma
darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
sastāda 2,37 miljonus eiro, no tām
ERAF finansējums - 1,83 miljoni
eiro.

Turpinās Alūksnes
Pilssalas attīstība
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Šajā vasarā Alūksnes
Pilssalā tika atklāta labiekārtota
pludmale un piknika zona, bet
vēl turpinās blakus esošās
Multifunkcionālās servisa
ēkas būvniecība un apkārtnes
labiekārtošanas darbi.
Objektā šobrīd norit koka platformas apšūšana ar terases dēļiem un
dzelzsbetona terases betonēšana.
Turpinās darbi pie terases izbūves
virs ēkas jumta un gājēju ceļa izbūve teritorijā.
Visas vasaras garumā alūksniešiem
un pilsētas viesiem nācās rēķināties
ar dažādiem ierobežojumiem sakarā
ar ielu un nozīmīgu infrastruktūras
objektu būvniecību, tādēļ pateicamies iedzīvotājiem par izrādīto sapratni un pacietību, lai mūsu pilsēta

taptu skaistāka.
Multifunkcionālā servisa ēka pēc
nodošanas ekspluatācijā kalpos
pašvaldības aģentūras ”ALJA”
vajadzībām. Ēkā atradīsies biroja un
tehniskās telpas, bet daļa telpu tiks
piedāvātas nomā uzņēmējiem.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums pašvaldībai piešķirts
specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Projekta “Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” kopējās
izmaksas sastāda 853 909,59 eiro,
no kurām Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums ir 197
610,45 eiro, Valsts budžeta dotācija
10 461,73, bet pašvaldības līdzfinansējums 645 837,41 eiro

Jaunlaicenē uzlabo
muižas parka infrastruktūru

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes
un Ziemera pagastu teritorijas
attīstības speciāliste
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
īsteno Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstīto
projektu “Stāsti par Jaunlaicenes
parku un tā dvēselīti”.

Pērn pagasta pārvalde iesniedza šī
projekta pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās

attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
Šogad aprīlī projekta pieteikums
apstiprināts un piešķirts finansējums tā īstenošanai. Šobrīd projekta
“Stāsti par Jaunlaicenes parku un
tā dvēselīti” ietvaros Jaunlaicenes
pagastā tiek atjaunota brīvdabas
estrādes grīda un skatītāju solu koka
virsmas. Projekta gaitā uzstādīs arī
18 parka solus un 11 informatīvos
stendus, ar kuru palīdzību muižas
parka apmeklētāji varēs iegūt informāciju par Jaunlaicenes muižas
teritoriju un tās apbūvi.
Projekta kopējās izmaksas ir
13134,76 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums ir 11821,28 EUR,
bet Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 1313,48 EUR.
Publiskā iepirkuma rezultātā līgums
par būvdarbu veikšanu tika noslēgts
ar SIA “Ozolmājas”.

Veicina izpratni par jaunatnes
politikas veidošanu

Apmācību dalībnieki Alūksnes Kultūras centrā
Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste
Jaunatnes politikas veidošanai
novada ietvaros nepieciešams
veicināt starpinstitūciju
sadarbību, jo jauniešu
mērķauditorija iesaistīta
gandrīz visās nozarēs. Par to
varēja pārliecināties projekta
“Help!” ietvaros organizētajā
mācību seminārā par jaunatnes
politikas dokumenta izstrādi.
15. septembrī Alūksnes Kultūras
centrā notika projekta partneru
tikšanās, lai kopīgi veidotu izpratni
par jaunatnes politikas plānošanu.
Apmācību vadītājas - jaunatnes
lietu ekspertes Evijas Rudzītes
vadībā vairāk nekā 40 dalībnieki
no Alūksnes, Gulbenes, Balvu un
Viļakas novadiem ieguva
informāciju par jaunatnes politikas
dokumenta (-u) nepieciešamību un
nozīmi, par politikas plānošanas
dokumenta izstrādes principiem un

kārtību. E. Rudzīte radīja iespēju
izprast jaunatnes darbu Eiropas
kontekstā un Latvijas jauniešu
politikas veidošanas saistošos
normatīvos aktus. Jaunatnes jomas
darbinieki un jaunieši kopīgiem
spēkiem apzinājās šī darba
nopietnību un svarīgumu. Tika
veidota vienota izpratne par to, ka
politikas plānošanas dokumentu
izstrāde ir organizēts, mērķtiecīgs
un jēgpilns darbs.
Ņemot vērā, ka apmācībās
piedalījās jaunieši un lēmumu
pieņēmēji no četriem novadiem, tā
bija lieliska iespēja dalīties un iegūt
citu novadu pieredzi, kas jāņem
vērā kvalitatīva plānošanas
dokumenta izstrādē jaunatnes jomā.
Semināra noslēgumā katra novada
darba grupa izvirzīja savus tuvākos
darba mērķus, lai virzītos uz izvirzītajiem mērķiem jaunatnes politikas
dokumenta izveidi vai pilnveidi
katrā novadā pēc nepieciešamības.
Iegūtā informācija un zināšanas
noderēs Alūksnes novada attīstības
programmas 2018.-2022. gadam
Jauniešu sadaļas izstrādei. Nākamā

Foto no ABJC arhīva
projekta aktivitāte paredzēta 25. un
26. oktobrī Gulbenē par līdzdalības
metožu pielietošanu skolās, kur
tiks aicināti piedalīties pa pieciem
dalībniekiem no Alūksnes novada
vidusskolas, Liepnas vidusskolas
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas.
Projekts “Help”, kurā piedalās arī
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs,
tapis Erasmus+ programmas
ietvaros un ir klasificējams kā
strukturētā dialoga pasākums.
Projekta mērķis ir izstrādāt vai
pilnveidot jaunatnes politikas
dokumentu.
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Plāno “Zaļo dzelzceļu” attīstības
projektu tūrismam
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldības
pārstāvji 13. septembrī piedalījās
projekta “Green railways” (“Zaļie dzelzceļi”) darba seminārā
Viljandi, Igaunijā, kurā projekta
partneri no Latvijas un Igaunijas
apsprieda turpmākās projekta
aktivitātes.
Galvenais projekta mērķis ir
radīt jaunu un interesantu tūrisma
maršrutu, izmantojot kādreizējo
šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas
Dienvidigaunijā un Vidzemē. Gan
vietējie iedzīvotāji, gan ceļotāji
varēs izmantot vecā dzelzceļa
maršrutu pārgājieniem un velo
braucieniem.
Alūksnes novada pašvaldību
seminārā pārstāvēja pašvaldības
projektu vadītāja Santa Supe un
tūrisma informācijas speciāliste Vita
Dravniece.
- Maršruts ir apļveida, tā sākuma
un beigu posmi savienojas. Tas
sastāv no bijušajiem dzelzceļa
posmiem un tos savienojošiem
pārbraucieniem. Alūksnes – Gulbenes posms ir vienīgais, kuru
savieno bānītis ar regulāri kursējošu
šaursliežu vilcienu, kas arī ir viena
no tūristus piesaistošām atrakcijām.
Savukārt Alūksni un Api savieno

velomaršruts, kas ies caur Karvu un
Rezaku, - stāsta S. Supe.
Maršruta lietotāju ērtībai izgatavos
un uzstādīs norādes gan projekta
galvenajos posms, kur būs gūstama
informācija par tuvāko vietu abos
virzienos, gan arī mazākas norādes,
kas vēstīs par apskates objektiem
maršruta teritorijā un pārbraucieniem starp “Zaļo dzelzceļu”
posmiem.
Projekta gaitā tapušā maršruta atpazīstamībai izstrādāts logotips, kura
krāsu versijā izmantoti zaļie toņi,
dzelzceļa sliežu un robežas motīvs,
velobraucējs un kājāmgājējs, kas
simbolizē, ka maršrutu var izmantot
gan kājāmgājēji, gan velobraucēji.
Lai popularizētu jauno maršrutu,
plānots izstrādāt lielās visa maršruta
kartes un mazāku reģionu kartes,
kopumā tādas būs desmit. Kartes
būs pieejamas gan nākamā gada
tūrisma izstādēs, gan arī projekta
partneru un projekta mājas lapās
internetā.
Plānots izstrādāt tūrisma mājas
lapu www.greenrailway.eu, kurā
būs pieejama pamatinformācija
par radīto maršrutu, kartes, saites
uz partneru tūrisma informācijas
centriem u.c. tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem. Maršrutu Vidzemes
tūrisma asociācija prezentēs nākamā gada tūrisma izstādēs Latvijā,
Igaunijā, Lietuvā un Vācijā.
Projekta rezultātā iecerēts izdot

rokasgrāmatu par bijušo sliežu
līniju revitalizāciju un izmantošanu
aktīvās atpūtas piedāvājumā, apkopojot ārvalstu pieredzi, informāciju
par potenciāli attīstāmiem maršrutiem, velobraucējiem draudzīgiem
tūrisma piedāvājumiem, uzņēmējdarbības iespējām un bijušo
dzelzceļa ēku izmantošanu tūrisma
vajadzībām, ekonomisko ieguvumu
no zaļo dzelzceļu revitalizācijas.
Plānots, ka novembrī Alūksnē
notiks projekta “Zaļie dzelzceļi”
seminārs tūrisma jomā iesaistītajām
personām.
Projekta vadošais partneris ir
Vidzemes Tūrisma asociācija, tā dalībnieki - Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas, Alūksnes, Apes, Amatas, Kocēnu, Mazsalacas, Rūjienas,
Salacgrīvas, Valkas, Gulbenes,
Limbažu, Valmieras, Vecpiebalgas
pašvaldības, pašvaldības aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”,
Viljandi pilsētas, Viljandi pagasta,
Hallistes pagasta, Valgas pilsētas,
Taheva pagasta, Monistes pagasta,
Moisakilas pagasta pašvaldības un
Mulgimaa Arenduskoda MTÜ.
Projekta budžets:
1 174 938,10 EUR, Igaunijas –
Latvijas programmas atbalsts 998 697,36 EUR.

Pededzē kultūras norises
jaunā kvalitātē
Viesturs Zaķis,
Pededzes un Mārkalnes pagastu
teritorijas attīstības speciālists

Turpinot paplašināt
iedzīvotāju iespējas baudīt
kvalitatīvus kultūras un atpūtas
pasākumus, Pededzes pagasta
pārvalde sadarbībā ar biedrību
„Alūksnes lauku partnerība”
pabeigusi Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
finansētā projekta „Pededzes
kultūras norises jaunā
kvalitātē” īstenošanu.
Projekts „Pededzes kultūras
norises jaunā kvalitātē” īstenots,
lai modernizētu pagastā
piedāvāto kultūras norišu klāstu,
kā arī piedāvātu iedzīvotājiem
un pagasta viesiem ko līdz šim
nebijušu. Projekta rezultātā ieviestie
jauninājumi izmantojami kā pagasta
iedzīvotāju lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai, tā vietējā tūrisma
piedāvājumā.
Pededzes pagastā ir tautas
nams ar plašu skatītāju zāli un
aktīviem mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem, pateicoties
kuriem regulāri tiek rīkoti dziesmu
un deju koncerti ar pašmāju un
viesu kolektīvu piedalīšanos.
Vairākas reizes gadā koncertus
plaši apmeklē arī viesi no pārējā
Alūksnes novada un citas tuvējās
apkārtnes („Masļeņica”, pagasta
svētki, „Iļjas diena”). Laba līmeņa

skaņai zālē, kas ir lielākā starp
novada pagastu tautas namiem,
nepieciešama jaudīga un kvalitatīva
aparatūra. Nozīmīgākā esošās skaņu
aparatūras daļa bija iegādāta pirms
10 līdz 14 gadiem, tā bija
novecojusi, to nācās remontēt
arvien biežāk.
Lai nodrošinātu kvalitatīvi
apskaņotus pasākumus, iegādātas
divas aktīvās akustiskās sistēmas,
divas zemfrekvences akustiskās
sistēmas (subvūferi), mikserpults
un balss apstrādes procesors,
turklāt akustisko sistēmu tehniskie
parametri ļauj tās izmantot arī
ārpus telpām, kas ir būtiski pagasta
gada lielākā kultūras notikuma “Masļeņicas” - sarīkošanai.
Ar nolūku dažādot kultūras
pasākumu vizuālo noformējumu,
kā arī nodrošināt iespējas
kvalitatīvai prezentāciju un
konferenču sarīkošanai iegādāts
un uzstādīts videoprojektors.
Jaunie ieguvumi jau raduši
pielietojumu Ivana Kupalas dienas
un pagasta svētku sarīkošanā.
Savukārt iegādātā
videokamera noder visdažādākajos
dzīves gadījumos, piemēram, ļauj
veikt kultūras pasākumu un citu
pagasta dzīvē svarīgu notikumu
ierakstus vai palīdz pagasta
vēstures liecību iemūžināšanā
novadpētniecības darbā.
Līdzās „Masļeņicai” vēl viens

atpazīstams pagasta zīmols ir
biedrības “Pededzes nākotne”
īstenotā projekta rezultātā izveidotā
„Pasaku taka”. Lai pamudinātu
„Pasaku taku” vēlreiz apmeklēt arī
tos iedzīvotājus, kas šeit kādreiz
jau ir bijuši, uzstādīts „Pasaku
namiņš”, kurā apmeklētājus turpina
iepazīstināt ar folkloras vērtībām un
atraktīvā veidā piedāvā apgūt senās
amatu prasmes - adīšanu,
mezglošanu, pastalu izgatavošanu,
darbu ar mālu, putnu būrīšu izgatavošanu un citas.
Projekts saskan ar biedrības
“Alūksnes lauku partnerība”
stratēģijā atzīmēto Vidzemes
viedās specializācijas jomu
“Rekreācija un ilgspējīgs tūrisms”
- “Masļeņicu”, kuras organizēšanā
projektā iegādātais aprīkojums
ļaus ieviest būtiskus jauninājumus,
ik gadu apmeklē ne mazāk par
500 cilvēku no tuvākas un tālākas
apkārtnes, savukārt “Pasaku taka” ir
ļoti populārs objekts skolēnu grupu
vidū un tiek izmantota dažādu
Latvijas mēroga pasākumu,
piemēram, auto orientēšanās
sacensību, sarīkošanā. Projekta
kopējās izmaksas ir 9983,11 EUR,
tajā skaitā Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums
998,31 EUR, publiskais finansējums
8984,80 EUR.

Turpinās veselības
veicināšanas projekts “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
īsteno Eiropas Sociālā dienesta
finansēto projektu “Dzīvo vesels
Alūksnes novadā”.
Projekta laikā dažādas veselību veicinošas aktivitātes notiek
Alūksnē un vairākos novada
pagastos, tostarp Jaunannas pagastā,
kur augustā turpinājusies pagasta
iedzīvotāju visvairāk atbalstītā
aktivitāte - riteņbraukšana.
- Lai braucieni būtu interesantāki,
katru reizi izvēlējāmies interesantu
galamērķi, tādējādi dalībnieki vienlaikus varēja aktīvi atpūsties un arī
iepazīt apkārtējo teritoriju - apskatīt
Indzera ezeru un iepazīties ar Litenē
esošās viesu mājas “Pededzes”
piedāvājumu un ražoto produkciju,
- stāsta interešu centra “Jaunanna”
valdes priekšsēdētāja Baiba Gusta.
Nodarbību dažādošanai Jaunannā
uzsāktas nūjošanas nodarbības.
Pirmajā nodarbībā piesaistīta sertificēta speciāliste Solveiga Selga.
Nūjošanas nodarbības interesi radīja
gan bērniem, gan arī sievietēm vecuma posmā no 35 līdz 55 gadiem.
Augusta beigās Jaunannā notikušas
arī volejbola un futbola nodarbības,

bet sakarā ar to, ka šovasar Jaunannas pagastā uz vietas nebija aktīvo
jauniešu, atsaucība bijusi samērā
maza.
Sporta aktivitātes Jaunannā īsteno
interešu centrs “Jaunanna”, tās turpināsies līdz novembra beigām.
Oktobrī projekts “Dzīvo vesels
Alūksnes novadā” turpinās un
notiek gan tās aktivitātes, kas jau
uzsāktas, gan arī jaunas. Septembra
beigās sākušās mūzikas terapijas
nodarbības personām ar invaliditāti
Alūksnē. Tās notiek Alūksnes Kultūras centra koru zālē laika posmā
no 11.00 līdz 14.00. Tās notiks: 6.,
13., 20., 27. oktobrī, 17. novembrī,
1., 15., 22. decembrī. Nodarbības
vada mākslas terapeite mūzikas
terapijā Vita Krūmiņa (iepriekšēja
pieteikšanās un nodarbību laika
precizēšana pa tālruni 26512375 vai
e-pastu vita.krumina@inbox.lv).
Oktobrī sāksies ūdens vingrošanas
nodarbības grūtniecēm atpūtas
centrā “Jolanta”, kuras vadīs ūdens
aerobikas trenere Jolanta Arāja.
Nodarbību laiki vēl tiks precizēti
oktobra sākumā.
Informācija par projektu un tā
laikā plānotajām norisēm atrodama
Alūksnes novada pašvaldības mājas
lapā saitē:
http://aluksne.lv/dvan.php.

Lauku attīstības programmas
ietvaros pārbūvēts pirmais grants
seguma autoceļš

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Augustā ekspluatācijā nodots
pārbūvētais pašvaldības autoceļš
Atte-Lejas Annas pagastā, kuram
tika izrakti sāngrāvji, izveidotas
nobrauktuves un caurtekas, kā arī
atjaunota pati ceļa virskārta. Darbu
laikā pārbūvēti arī pieslēgumi ceļiem un izvietotas ceļa zīmes.
Projekts “Pašvaldības autoceļa Atte
– Lejas pārbūve” īstenots Eiropas

Savienības Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros. Pārbūvētā
grants seguma autoceļa garums ir
3,46 km. Būvdarbus veica uzņēmums SIA “Rubate”, tehnisko
projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica: SIA “Ceļu komforts”,
bet būvuzraudzību veica uzņēmums
SIA “Ģeokonsultants”. Projekta kopējās izmaksas – 121 115,41 EUR.
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Ar If Drošības fonda atbalstu
rada košu vidi “Saulītē”

Ģimnāzijas kolektīva
notikumiem bagātais septembris
Lolita Vanaga,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas direktores vietniece
audzināšanas darbā

Evija Kubulniece,
Alsviķu PII „Saulīte” vadītāja
Jauno 2017./2018. mācību
gadu Alsviķu pirmsskolas
izglītības iestāde “Saulīte” iesāk
pozitīvā noskaņojumā, jo paveikti
paredzētie iestādes dūmvada
remontdarbi.
Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” pavasarī piedalījās If
Drošības fonda izsludinātajā projektu konkursā. Pateicoties If Drošības
fondam, nokļuvām to projektu
sarakstā, kas tika izvirzīti balsošanai. Paldies visiem, kuri nobalsoja
par mūsu projektu, kura mērķis

bija iestādes dūmvada atjaunošana!
Rezultātā uzvarējām projektu konkursā un guvām atbalstu - dāvinājumu 1000 EUR vērtībā.
Rudens sezona ir klāt, un arī darbi
iestādē pie dūmvada atjaunošanas ir pabeigti. Darbus veica SIA
“Amati”. Esam gandarīti par ātru un
kvalitatīvu skursteņa oderēšanu, kas
nelika apstāties iestādes ikdienas
darbam. Paldies SIA “Amati” par
paveikto!
Darbi tika veikti 1905,04 EUR
vērtībā, no kā 1000 EUR ir If P&C
Insurance AS Latvijas filiāles
dāvinājums, bet 905,04 EUR ir
Alsviķu PII “Saulīte” finansējums
no ietaupītajiem iestādes budžeta
finanšu līdzekļiem.

Alūksnes Mākslas skolā skatāma
izstāde “Paradīzes dārzs”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes Mākslas skolas
izstāžu zālē līdz pat 7. decembrim
ir apskatāma Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas audzēkņu
darbu izstāde “Paradīzes dārzs”.
Izstādes atklāšana un tikšanās
ar skolas pasniedzējiem un
audzēkņiem notika septembra
beigās.
Profesionālās izglītības

kompetences centra “Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskola”
izglītojamo abstraktās glezniecības
konkurss “Paradīzes dārzs” norisinājās 2017. gada 8. martā skolas
telpās, kurā piedalījās 289 skolas
1., 2., 3., 4. kursa izglītojamie.
Katrs konkursa dalībnieks brīvi
izvēlējās kompozīcijas risinājumu,
pēc dotās klusās dabas, gleznojot
vienu abstraktu darbu - radot
uzstādījuma krāsu un tonālo
attiecību salikumu laukumos.
Izstādē “Paradīzes dārzs”
aplūkojami konkursa laikā tapušo
skolas audzēkņu darbi.

Atkal jauns mācību gads
rit pilnā sparā. Lai arī tas nesen
tikai iesācies, esam paguvuši
izdarīt daudz – jaunu zināšanu
iegūšana notiek ne tikai skolas
solā, bet arī aktīvi līdzdarbojoties
dažādos projektos, personības
pilnveides semināros, kursos,
nodarbībās. Ir paspēts sportot
gan Olimpiskajā dienā, gan
sacensībās, ir stādīti koki,
apmeklēti muzeji un Zinātnieku
nakts pasākumi Rīgā, diskutēts
ar NATO pārstāvjiem, aplūkoti
arheoloģiskie izrakumi
Tempļakalnā un daudz citu
notikumu. Par ikvienu no tiem
varētu pastāstīt daudz plašāk,
bet šoreiz vēlamies dalīties
ar iespaidiem, kas gūti, viesojoties
pie mūsu sadraudzības
partneriem Vācijā un Krievijā.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas delegācijas - 15 skolēnu,
8 skolotāju kopā ar novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru
Fominu ceļš uz Ernsta Glika
dzimteni Vetīnu (Wettin) sākās agrā
17. septembra rītā, lai atkal satiktos,
dalītos pieredzē, gūtu jaunas zināšanas, draugus, iespaidus. Satikšanās
prieks bija neviltots. Ar Burgģimnāzijas kolektīvu Vetīnā mūsu skolai
ir ilggadēja sadarbība. Ikviena
tikšanās mums palīdz pilnveidot
vācu valodas zināšanas, iepazīt citas
tautas kultūru, vēsturi, tradīcijas.
Šajā braucienā akcents tika likts
uz informāciju par Martina Lutera
darbības ietekmi uz Eiropas vēsturi
un reformācijas 500. gadadienu.
Skolā notika konference, kurā gan
vācu skolēni, gan mūsu ģimnāzijas
audzēkņi prezentēja veiktos pētījumus par Ernstu Gliku un Martinu
Luteru. Apmeklējām Lutera dzimto
pilsētu Eislēbenu un pilsētu, kurā
viņš studēja, dzīvoja un sludināja Vitenbergu. 2017. gada 31. oktobrī
apritēs 500 gadu kopš brīža, kad
Martins Luters pie Vitenbergas pils
baznīcas durvīm piesita savas 95
tēzes. Mums bija iespēja apskatīt
gan pašu baznīcu, kurā tolaik
sprediķoja Luters, gan minētās
baznīcas durvis, kā arī priecāties par
skaisti saposto Vitenbergas pilsētu
un modernu panorāmas muzeju
360 grādu formā. Skolēniem četras
dienas bija iespēja izbaudīt Vācijas
skolēnu ikdienu – mācības skolā,
nodarbības ārpus tās, kā arī iepazīt
viņu ģimeni un sadzīvi. Visi jaunieši atzīst, ka ļoti paticis brauciens,
gūti jauni iespaidi, zināšanas, un
draudzība ar viesģimenēm noteikti
tiks turpināta.
Lepojamies, ka Burgģimnāzijas
tuvumā tagad augs un kuplos no
mūsu Glika ozola zīles iestādītais
ozols. Savukārt mēs uz Alūksni
atvedām īpašu koku (vāciski
Elsbeere - „Luter koku”, latviski miecvielu pīlādzis), par kura
augšanu mūs izglītoja vācu
profesors Dr. B. Reuters. Dāvāto
koku nav viegli mūsu klimatiskajos
apstākļos ieaudzēt, tāpēc tika
pieņemts lēmums rūpēties visu

ziemu par jauno kociņu un stādīt to
zemē pavasarī.
Pirms došanās mājupceļā uz
Latviju saņēmām vēl vienu
neparastu dāvanu no Halles pilsētas
mākslinieka Reinera Topfera.
Izmantojot paša izgudrotu īpašu
tehnoloģiju, viņš veido keramikas
rozes. Mākslinieka vēlme un mērķis
ir aizsūtīt šīs rozes uz iespējami
daudzām vietām pasaulē un ar to
palīdzību izveidot draudzības un
mākslas tīklu, kas gūstot pozitīvas
emocijas vienotu cilvēkus visā pasaulē. Tieši šādas rozes jau atrodas
Dienvidkorejā, Bulgārijā,
Baltkrievijā, Ungārijā, Francijā
un pat Jaunzēlandē. Tagad arī mēs
kļuvām par “rožu vēstniekiem”,
jo dāvātā roze atradīs vietu mūsu
skolas muzejā. Savukārt mūsu
uzdevums ir aizsūtīt māksliniekam
foto ar viņa dāvanas atrašanās vietu.
Sakām paldies brauciena atbalstītājiem - Alūksnes novada pašvaldībai
un skolēnu vecākiem! Nākošā tikšanās ar draugiem un kolēģiem no
Vetīnas plānota 2018. gadā Alūksnē.
Šī gada 25. septembrī ģimnāzijas
skolotājas - Inese Ločmele, Tatjana
Sjomkina, Rasma Gradovska un
Mārīte Palma piedalījās pirmajā
Krievijas pedagoģiskajā konferencē
–„Malhovas pedagoģiskie lasījumi”, kuras tēma bija „Ekoloģiskā
izglītība: problēmas un to risināšanas veidi”. Konferenci organizēja
ģimnāzijas sadarbības skola Pēterburgā - Licejs Nr.344 par godu šīs
skolas ilggadējai ķīmijas skolotājai
L. Malohovai. Skolotāja savā pedagoģiskajā darbībā veicināja skolēnu
izziņas procesu caur praktisko darbību un skolā ierīkoja tādu ķīmijas
kabinetu, kas bija paraugs ķīmijas
kabinetu iekārtošanai Padomju
Savienībā, kā arī izveidoja skolas

muzeju, kas ir skolas dabaszinātņu
muzejs mūsdienās.
- Konferences darbība notika trīs
sekcijās: ekoloģiskās izglītības
formas un līdzekļi tās realizēšanai
ķīmijas stundās, tajā ar ziņojumu
uzstājās mūsu skolas skolotāja I.
Ločmele. Šajā sekcijā apskatīja ekoloģiskās izglītības jautājumus, kas
tiek apgūti ķīmijas stundās. Ekoloģiskās problēmas un to risināšana
bioloģijas stundās bija otrās sekcijas
tēma, kur klausītājus iepazīstināja
ar mācību programmās iekļautajām
un apskatāmajām tēmām, skolēnu
apmācību ar smagiem uztveres
traucējumiem, izziņas materiāliem,
kur gūt informāciju par tēmu „Ekoloģiskā izglītība”. Ekoloģiskās
kultūras veidošana pilsētvidē bija
trešās sekcijas tēma, kurā piedalījās
lielākais ziņotāju skaits. Šīs sekcijas
dalībniekus informēja par daudzveidīgām ārpusstundu iespējām,
lai skolēni gan individuāli, gan
klašu kolektīvos gūtu jaunas un
pilnveidotu jau esošās zināšanas par
ekoloģijas jautājumiem lielpilsētā,
piemēram, dzeramā ūdens attīrīšana
un piegāde. Konferences noslēgumā, apkopojot paveikto, tika
secināts, ka ekoloģiskai izglītībai
ir būtiska loma mūsdienu jauniešu
izglītības un personības veidošanās
procesā un ierosināts konferences
darbu turpināt izvēršot darbību
starptautiski, - stāsta angļu valodas
skolotāja Mārīte Palma.
Konferences dalībnieki nonākuši
pie secinājuma, ka Zeme ir mūsu
kopīgās mājas un ekoloģiskās problēmas kaimiņvalstīs neatzīst šķēršļus un robežas, tāpēc katras valsts
iedzīvotājiem ir jāizmanto visas
zināšanas un iespējas, lai rūpētos
par mūsu mājām, katra skolotāja
pienākums ir pilnveidot audzēkņu
ekoloģisko inteliģenci.
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“Vidzemes šosejas pieturas”
piedalās tūrisma informācijas tirgū
Aigars Ribušs,
Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma mārketinga speciālists

Alūksnes novads kopā ar
Apes, Smiltenes un Raunas
novadiem 9. septembrī piedalījās
4. Latvijas tūrisma informācijas
tirgū Pļaviņās ar kopīgo
sadarbības projektu “Vidzemes
šosejas pieturas”. Tirgus
apmeklētāji iepazina dažādus
ekskursiju maršrutus un
izraudzījās nākamās Latvijas
apceļošanas pieturvietas un
galamērķus, kā arī iegādājās
vietējos ražojumus.

“Vidzemes šosejas pieturu” stends tūrisma informācijas tirgū Pļaviņās

Pirmais Latvijas tūrisma informācijas tirgus notika pirms 3 gadiem
Bauskā, kopš tā laika iedibināta tradīcija, ka tirgus notiek dažādās Latvijas vietās, nākamo norises vietu
izlozējot starp dalībniekiem. Tirgus
dalībnieki ir tūrisma informācijas
sniedzēji no visas Latvijas.
“Vidzemes šosejas pieturas” ir
sadarbības projekts, kas Latvijas
tūrisma informācijas tirgū ar kopīgo
nosaukumu piedalījās pirmo reizi.

Sadarbības projekta mērķis ir piedāvāt kopīgu tūrisma piedāvājumu,
lai iepazīstinātu ar saviem tūrisma
apskates objektiem un tūrisma
uzņēmējiem. Apmeklētāji varēja
iepazīties ar visu četru novadu
daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu,
kas apkopots vienā tūrisma kartē
“Vidzemes šosejas pieturas”, kura
pieejama piecās valodās – latviešu,
angļu, krievu, igauņu un lietuviešu.
Tūrisma informācijas tirgū

“Vidzemes šosejas pieturās” īpaši
tika izcelts sagatavotais ekskursiju
piedāvājums skolēniem un grupām,
kas ir apkopots vienā prezentācijā.
Ekskursiju piedāvājumā grupām
galvenais uzsvars ir likts uz tūrisma
apskates objektiem, kuros grupas
var līdzdarboties un iepazīties ar
kaut ko jaunu.
Sagatavoto ekskursiju piedāvājuma
prezentāciju ir iespējams apskatīt
http://visitaluksne.lv/?p=9290.

Malienā dziedās Aina Boža
21. oktobrī pulksten 18.00
Malienas tautas namā viesosies
dziedātāja un dziesmu autore,
dāmu kvarteta “Vienalga man”
dibinātāja Aina Boža (attēlā).
„Dziesmas es nerakstu, viņas
rakstās – nāk, kad grib, un tik
lēnām, cik spēj paiet. Viss notiek
ļoti dabiski. Gadās, ka, lai pabeigtu
vienu dziesmu, vajadzīgi pat vairāki
gadi, kamēr visi komponenti
sameklē savu vietu,” par savu
daiļradi saka dziedātāja un dziesmu
autore, gleznotāja un psiholoģe
Aina Boža.
Jau 1980. gadā viņa uzrakstījusi
savu pirmo dziesmu. Pagājušā
gadsimta 80. gadu beigās, labu
laiku šur tur dziedājusi citu autoru
dziesmas, Aina apvienojās ar folkloras ansambļa “Daina” dziedātājām
– Solvitu, Ivetu un Ingu, dibinot ansambli, kas vēlāk ieguva nosaukumu “Vienalga man”. Drīz vien Boža
sacerēja vairākas dziesmas, divas
tika atskaņotas populārajā festivālā

“Latvju ziņģe”, kas
1993. gadā notika Valmierā.
Pašlaik Aina Boža sacerējusi
vairāk nekā 100 dziesmu, kas
izdotas 10 skaņu ierakstu albumos.
Kvartetam “Vienalga man” pajūkot,
Boža turpināja uzstāties divatā ar
Solvitu Sauli, dziedāts arī kopā

ar Ilzi Āzeri. Pēdējās trīs albumu
programmas Aina Boža iedziedājusi
viena pati (duetā ar sevi), neatsakoties no nosaukuma “Vienalga man”.
Nu jau 7 gadus viņa uzstājas kā
Aina Boža ar savām melodijām,
kuras sacer un izpilda viena pati un
uz 2015. gada albuma “Man nav
vienalga” parakstījusies jau ar savu
vārdu un uzvārdu.
Ar koncertiem Aina uzstājusies
daudzviet Latvijā, albumu
prezentācijas parasti notiek
Valmieras kultūras centrā.
Notikušas vairākas viņas gleznu
izstādes, 2007. gadā izdota Ainas
Božas grāmata “Pieskārieni”,
kurā apkopoti dziesmu teksti,
gleznas, ritmiskas pārdomas.
Pasākuma laikā būs iespēja aplūkot
un iegādāties Ainas Božas gleznas
no kolekcijas “Noskaņu gleznas”,
kā arī mākslinieces parakstītu
grāmatu “Pieskārieni”.
Biļetes pasākuma norises
vietā pirms koncerta.
Biļetes cena 4 EUR.

Dramaturgu teātra izrāde Malienā
7. oktobrī pulksten 17.00
Malienas tautas namā viesosies
Neatkarīgais Dramaturgu
teātris ar komēdiju
“Samainītie”.
Dramaturgu teātris
ir neatkarīgais teātris,
kurā tiek iestudēti tikai dzīvo
latviešu autoru darbi. Tas
ir dibināts ar mērķi veicināt
latviešu dramaturģijas attīstību.
Kā Dramaturgu teātra biedri
savas lugas uz skatuves
ir ieraudzījuši gan vecmeistari
Andris Zeibots, Dainis Grīnvalds,
Hermanis Paukšs, Jānis

Jurkāns un Lelde Stumbre,
gan jaunie dramaturgi Adrians
Briedis-Makovejs, Andris
Silamiķelis, Jānis Strods
un Andris Ūdris.
Kas tik negadās dzērumā!
Ja gadās nejauši uzvilkt svešas
kurpes un otrā rītā secināt, ka tās
nav tavējās, tad vēl nekas.
Bet, ja gadās samainīt dokumentus,
tad ziepes var iznākt pamatīgas.
Izrāde gan nav par alkohola
postošo ietekmi uz organismu –
tas jau tāpat visiem sen zināms
un apnicis, bet par mīlestību.
Par īstu mīlestību, kas spēj pārvarēt
visas – pat dzimumu – pārmaiņas.

LOMĀS: Skaidrīte - Anita
Matisone vai Gunta Kusiņa,
Raimonds - Austris Pirktiņš vai
Artūrs Zemdega, Lauma Ausma Cirvele vai Agnese
Ērgle, Anda - Inese Pavēne
vai Laura Leingarte, Astrīda Inese Vāciete vai Solvita
Stengrēvica-Grāvīte,
Bonifācijs - Andrejs Saldavs
vai Toms Sliede.
Dramaturgs un režisors
Hermanis Paukšs. Izrādes
ilgums 70 minūtes. Biļetes
pasākuma vietā pirms
izrādes.

Igo grafiku
izstāde Alūksnē

Alūksnes muzejā no
4. oktobra līdz 4. novembrim
mūziķa Igo (attēlā) grafiku
izstāde “Nebijis gadījums”.
Izstādes atklāšana un tikšanās
ar mākslinieku 5. oktobrī
pulksten 16.00.
“Nebijis gadījums”
ir stāsts par nebijušu tikšanos
un pārsteigumu. Izstādē būs
apskatāmi šogad un iepriekš
radītie grafikas darbi kologrāfijas
tehnikā, kā arī koka grebumi.
Igo (Rodrigo Fomins) ir dzimis
Liepājā un pirmo pieredzi
grafikas mākslā ieguva, kopā
ar savu mammu grafiķi un
fotogrāfi Irinu Tīri dodoties
brīvdabas plenēros, grafiski
attēlojot Liepājas ielas
un pagalmiņus.
Kopš 2010. gada Igo grafikas
darbi tapuši kologrāfijas un ofseta
tehnikās, piedaloties grafiķes
Neles Zirnītes meistarklasēs viņas
darbnīcā. Savukārt brīvrokas

zīmējumi tapuši uz papīra,
izmantojot klasisko tušas un
grafīta zīmuļa tehniku.
Savus grafikas darbus Igo
izmanto, papildinot dzejoļu
un eseju grāmatas, kā arī veidojot
dizaina priekšmetu sērijas - sveču
līniju, dekoratīvo apdruku sēriju
porcelāna un stikla traukiem, kā
arī apdrukātu tekstilu un apģērbu
līniju dizaina zīmolā “Igo Akcents
personībai”.
Igo darbu personālizstādes
jau notikušas Liepājas muzejā,
Sankt-Pēterburgā, galerijā
“Pegazs”, restorānā “Andalūzijas
suns”, Līgatnes Kultūras namā,
Jūrkalnes Tautas namā, Lielvārdes
muzejā, Ādažu kultūras centrā,
mūzikas klubā “Moonshine” Rīgā,
Majoru kultūras centrā Jūrmalā,
Ventspils Livonijas pilī, Lūznavas
muižā, kā arī viņa darbi atrodas
privātkolekcijās. Igo ir Jūrkalnes
starptautiskā mākslas plenēra
organizators un dalībnieks.

Alūksnes muzejā
Dabas muzeja izstāde
Gatavojoties Latvijas
simtgadei, Dabas muzejā
tapusi izstāde, kas iepazīstina
ar dabas un klimata
pārmaiņām, kas notikušas
tagadējā Latvijas teritorijā
pirms vairāk nekā
400 miljoniem gadu līdz pat
mūsdienām. Alūksnes muzejā
tā būs skatāma līdz
25. novembrim.
Latvijas dabu laika gaitā ir
veidojuši dažādi ģeoloģiskie
procesi, klimata pārmaiņas un
cilvēku darbība. Izstāde „Latvijas
dabas bagātības. No koraļļa līdz
virpainītei” interaktīvā veidā
stāsta par dabas attīstības vēsturi,
atklāj, kad un kā šajā teritorijā
ir ienākušas un izzudušas dažādas
augu, dzīvnieku un sēņu sugas,
kuras no tām šobrīd uzskatāmas
par īpašu mūsu dabas bagātību,
kā arī skaidro, vai augu un
dzīvnieku sugām Latvijā
iedzīvoties ir palīdzējuši
paši cilvēki.
Izstādē apkopota informācija
gan par laikiem, kad Latvijas
teritorija bija klāta ar seno jūru

ūdeņiem, kuros dzīvoja koraļļi,
gan mūsdienām, kad joprojām
zinātnieki katru gadu atklāj
jaunas sugas, piemēram –
virpainīti –, kas 2016. gada
rudenī tika atrasta pašā Rīgas
centrā.
Izstādi aicināti apmeklēt
gan dabas draugi, gan tie, kurus
interesē, kādas izmaiņas apkārtējā
vidē veicinājusi cilvēku rīcība.
Jaunākajiem apmeklētājiem
sarežģīto tēmu palīdzēs izprast
animācijas filma „Laika vilciens”,
savukārt pieaugušo auditorijai
būs iespēja noskatīties 20 minūšu
garu dokumentālo filmu
par Latvijas dabas bagātībām.
Izstāde tapusi projekta
„Ceļojošā izstāde „Latvijas
dabas bagātības”” ietvaros un
būs skatāma Madonā, Jēkabpilī,
Liepājā un Alūksnē. Latvijas
simtgadei veltītais projekts tiek
īstenots ar Latvijas vides
aizsardzības fonda finansiālu
atbalstu. Projektu realizē Dabas
muzeja atbalsta biedrība sadarbībā
ar Latvijas Dabas muzeju un
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju.
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SIA “ALŪKSNES NAMI” informē
Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
tiesību nodošanu
Pašvaldības pienākums ir
pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās
pārvaldīšanas tiesību nodošanai
dzīvokļu īpašniekiem, tomēr līdz
šim Latvijā dzīvokļu īpašnieki savā
pārvaldīšanā ir pārņēmuši apmēram
21% no privatizēto pašvaldību māju
skaita. Tā rezultātā lielāko daļu
dzīvojamo māju, t. i. gandrīz 80%
apsaimnieko pašvaldību kapitālsabiedrības, tai skaitā arī
SIA “ALŪKSNES NAMI”.
Pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes
loceklis Armands Musts informē,
ka likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50. panta septītā daļa nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt
dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, ja dzīvojamā
mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt
dzīvojamo māju valsts dzīvojamās
mājas valdītājam vai pašvaldībai ir
arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet
nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce saskaņā ar šā likuma
51. panta otro daļu.
SIA “ALŪKSNES NAMI” ir viena
no Alūksnes novada pašvaldības
kapitālsabiedrībām, tās galvenais
darbības virziens ir uzņēmumam ar
pilnvarojuma līgumu nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana. Bieži
uzņēmums saņem jautājumus no
iedzīvotājiem, par to, kā palielināt
dzīvokļu īpašnieku kontroli pār
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
procesu? Dzīvokļu īpašnieku kontroli pār pārvaldīšanas procesiem
iespējams palielināt, pašu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopībai pārņemot savas

mājas pārvaldīšanas tiesības.
Pārņemot pārvaldīšanas tiesības,
dzīvokļu īpašnieki var uzlabot
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu
pēc saviem ieskatiem, kā arī
optimizēt pārvaldīšanas izdevumu
apmēru. Šī tiesību pārņemšana
vairumā gadījumu ļauj dzīvokļu
īpašniekiem operatīvāk un
neatkarīgāk lemt par dzīvojamās
mājas remontdarbiem nepieciešamo
uzkrājumu veidošanu un
izlietošanu. Galvenais
priekšnosacījums efektīvai un
kvalitatīvai dzīvojamo māju
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai
ir aktīva pašu iedzīvotāju iesaiste.
Tādēļ aicinām iedzīvotājus būt pēc
iespējas aktīvākiem un iesaistīties
savas mājas apsaimniekošanā. Katrā
gadījumā ir jāatceras, ka dzīvojamo
māju pārvaldīšana ir ilgtermiņa
pasākums, un no šodien pieņemtajiem lēmumiem ir atkarīga situācija
nākotnē.
Par ēku siltināšanu
Alūksne ir viena no vadošajām
pilsētām Latvijā daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju siltināšanas jomā,
ja vērtējam pēc iedzīvotāju skaita.
Iepriekšējā Eiropas Savienības (ES)
fondu plānošanas periodā pilsētā
tika nosiltinātas 10 mājas, no kurām
septiņas pārvalda
SIA “ALŪKSNES NAMI”.
Šajā plānošanas periodā būtiski
mainījušies ES līdzfinansējuma
saņemšanas noteikumi. Līdzfinansējums tiek aprēķināts no ietaupītā
enerģijas daudzuma, līdz ar to
mazāks atbalsts pieejams tādiem
darbiem kā jumtu remonti,
inženierkomunikāciju nomaiņa un
kāpņu telpu remonti. Šīs pozīcijas
nedod pietiekamu enerģijas ietaupījumu.
Veicot plānošanas darbu,
SIA “ALŪKSNES NAMI”
apkopojuši informāciju par to,
kuras daudzdzīvokļu mājas atbilst
visiem priekšnosacījumiem, lai

Pļauj niedres
Alūksnes ezerā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 20. septembra Alūksnes
ezerā pļauj niedres un tas tiks
veikts 4 ha lielā platībā, dažādās
atsevišķās vietās ezera
akvatorijā.
Pašvaldības aģentūras
“ALJA” direktors Māris Lietuvietis
informē, ka niedru pļaušanu veic
ar specializētu tehniku. Iezīmētajās
platībās nopļautās niedres savāc un
nogādā krastā.
- Niedres pļauj vietās, kur
nepieciešams ierobežot peldēšanās
vietu aizaugšanu, gan arī,
rūpējoties par zivju nārsta un
zivju mazuļu dzīvotņu
ierīkošanu. Pļaušanas darbi jau
pabeigti ezera rietumu krastā
starp Alūksnes Mākslas skolu un
Pilssalas tiltu, pie Aleksandra
paviljona, kur paredzēts ierīkot

piestātni, pie bruņoto spēku bāzes,
gar Pleskavas ielu posmā līdz
Ozolu ielas laivu kanālam, kur
tiek ierīkotas zivju nārsta un
zivju mazuļu dzīvotnes, Ezermalas
ielā pēc iedzīvotāju lūguma tiks
izpļautas niedres, lai atsegtu ezera
akvatoriju peldēšanas vietas
izveidei, pie Alūksnes ezera iztekas,
lai ierobežotu Alūksnes upes kanāla
aizaugšanu, pie īpašumiem
“Ezerlīči” un “Krasti”, lai veicinātu
ūdens apmaiņu un ezera dabisko
pašattīrīšanos, pie īpašuma
“Jaunsētas” zivju nārsta vietu
un zivju mazuļu dzīvotņu
ierīkošanai, - skaidro
M. Lietuvietis.
Niedru pļaušana šādā apjomā
Alūksnes ezerā notiek pirmo reizi
un tiek plānota turpmākajam trīs
gadu periodam, tādējādi ierobežojot
niedru izplatību vietās, kurās
iespējams rast piemērotus
vairošanās un dzīves apstākļus
gan zivīm, gan putniem, kā arī
atpūtai cilvēkiem.

bijušas pieslēgtas ūdensapgādei un
kanalizācijai, tiktu pieslēgtas šīm
komunikācijām. Šajā gadā pieslēgums nodrošināts mājai Brūža ielā
4A, bet pašvaldības līdzfinansētajā
programmā māju pieslēgšanai
centrālajai kanalizācijas sistēmai,
plānots pieslēgt māju Tālavas ielā 6.
Izstrādā tehnisko dokumentāciju
nelaimē cietušajām ēkām

pretendētu uz atbalstu
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiem. Kā galvenie
nosacījumi šajā procesā vērā ņemta
dzīvokļu īpašnieku ieinteresētība,
kā arī programmas kritērijiem
atbilstoši ekonomiskie rādītāji un
īpašnieku spēja uzņemties
ilgtermiņa kredītsaistības.
Uzņēmums informē, ka šobrīd
Alūksnē kopumā trīs daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieku
kopības pieņēmuši lēmumus par
ēku siltināšanu. Tehniskie projekti
ēku siltināšanai izstrādāti un
saskaņoti valsts attīstības
finanšu institūcijā ALTUM.
Projekti izstrādāti daudzdzīvokļu
dzīvojamajiem namiem
Laurencenes ielā 2 un Dārza ielā
27, bet Helēnas ielas 43. nama
siltināšanas projekts vēl ir izstrādes
stadijā. Drīzumā plānots izsludināt
iepirkuma procedūru daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Laurencenes ielā
2 būvdarbiem. Kapitālsabiedrība
prognozē, ka visām iepriekš minētajām ēkām būvdarbu uzsākšana
varētu iesākties 2018. gadā.
Par šajā vasarā paveikto
SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes
loceklis Armands Musts uzsver,
ka šajā vasarā uzņēmums īpašu

uzmanību pievērsis tā pārvaldījumā
esošo ēku jumtu segumu nomaiņai,
kā arī ēku iekšējo komunikāciju
(ūdens, kanalizācija, siltummezgli)
rekonstrukcijai.
Jumta segums nomainīts
Alsviķu pagasta daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai “Ezeriņi”,
savukārt Alūksnes pilsētā pie
jauniem jumta segumiem tikušas
ēkas Skolas ielā 2, Pils ielā
50 un Tirgotāju ielā 6. Šāda
nekustamo īpašumu sakārtošana
iespējama, jo dzīvokļu īpašnieki
spējuši vienoties par ieguldījumu
kopīpašumā.
Dzīvokļu īpašnieki aktīvi
iesaistījušies arī pašvaldības
līdzfinansētajā pagalmu
labiekārtošanas programmā.
Pateicoties iedzīvotāju spējai
vienoties par kopīgu mērķu
īstenošanu, pie jauna stāvlaukuma
tikusi māja Helēnas ielā 28, bet
Merķeļa ielā 19A notikuši
stāvlaukuma paplašināšanas darbi.
Divās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās veikta apkures sistēmu
rekonstrukcija. Helēnas ielā 55/2
veikta pilnīga apkures sistēmas
nomaiņa, bet Jāņkalna ielā 49 veikta
daļēja siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija pagrabstāvā.
Uzņēmums parūpējies arī par to, lai
mājas, kas līdz šim nav

Apstiprina jaunu
projektu pieteikumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada dome
28. septembra sēdē pieņēma
lēmumu atbalstīt pašvaldības
piedalīšanos pārrobežu
sadarbības programmās
ar diviem projektu pieteikumiem.
Pašvaldība sadarbības partnera
statusā plāno piedalīties projektā
“Militārā mantojuma tūrisms”.
Dome sēdē apstiprināja projekta
iespējamās izmaksas Alūksnes
novada pašvaldībai līdz 52 000
EUR, t.sk. prognozēto pašvaldības
līdzfinansējumu līdz 7800 EUR.
Šo projektu paredzēts iesniegt
Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmā. Tā mērķis
ir radīt jaunu tūrisma piedāvājumu
Latvijā un Igaunijā, kas fokusējas
uz militāro mantojumu un
“melno” tūrismu. Projekts

apvieno 11 partnerus no abām
valstīm, vadošais partneris ir
nevalstiska organizācija no
Igaunijas “Hījumā militārās
vēstures biedrība”. Plānots izveidot
četrus maršrutus, kas ļaus iepazīt
Latvijas un Igaunijas tūrisma piedāvājumu, sākot no viduslaiku cietokšņu nozīmes militārā jomā līdz
pat neatkarības cīņām, I un II pasaules karu un aukstā kara periodu.
Alūksnes novadā projektā plānots
attīstīt Zeltiņu bijušās raķešu bāzes
tūrisma piedāvājumu, izveidojot
tūrisma materiālus un kartes svešvalodās, kā arī interaktīvu audiogiduspēli bāzes teritorijā, kas darbosies
viedtālruņos un būs pieejama četrās
valodās. Projekta īstenošana plānota
2018.-2021. gadā.
Dome atbalstīja pašvaldības
piedalīšanos arī Latvijas - Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam galvenā
partnera statusā projektā “630
verstis pilnas sajūtām” un apstip-

SIA “ALŪKSNES NAMI” šajā
vasarā turpinājuši risināt problēmas,
kas saistītas ar nelaimēs cietušajām
dzīvojamajām mājām. Septembra
vidū Alūksnes novada pašvaldībā
tika prezentēts gāzes eksplozijā
cietušās ēkas Torņa ielā 15 rekonstrukcijas tehniskais projekts. Uz
tikšanos SIA “ALŪKSNES NAMI”
bija aicinājuši mājas iedzīvotājus, Alūksnes novada pašvaldības
pārstāvjus, domes deputātus un
vietējos laikrakstus. SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” iepazīstināja klātesošos ar savu izstrādāto
dokumentu par ēkas atjaunošanu.
Projektētājs aprēķinājis, ka visas
ēkas atjaunošanai un pārbūvei
provizoriski būtu nepieciešami
470 567,52 eiro, bet, lai atjaunotu
tikai ēkas 5. sekciju, izmaksas varētu sastādīt 115000-120000 eiro. Šobrīd šis būvprojekts ir stadijā, kad
varētu izsludināt iepirkumu, taču
pirms uzsākt iepirkuma procedūru,
ir nepieciešama iedzīvotāju izpratne
un vienprātība par to, kāda apjoma
darbiem iepirkumu veikt. Projektā ir pozīcijas, kuras var atlikt uz
vēlāku laiku un tādejādi izmaksas
samazināt.
Šobrīd izstrādāts tehniskais projekts arī ugunsgrēkā cietušās ēkas
Jāņkalna ielā 8 jumta atjaunošanai,
tiek gaidītas tāmes no būvniekiem
par provizoriskajām būvniecības
izmaksām.
Sagatavoja: Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

rināja projekta kopējās prognozējamās izmaksas Alūksnes novada
pašvaldībai līdz 279 999 EUR, t.sk.
paredzamo pašvaldības līdzfinansējumu līdz 27 999,90 EUR.
Šis projekts būs sadarbības
turpinājums ar Pavlovskas muzeju,
kā partnerus piesaistot arī Izborskas
muzejrezervātu un Latvijas Piļu un
muižu asociāciju. Projektā paredzēts izveidot pārrobežu tūrisma
maršrutu, kas ļaus baudīt dažādas
sajūtas pierobežas teritorijās, kā arī
radīt jaunus un papildinošus tūrisma
piedāvājumus sešos maršruta objektos. Alūksnē plānots attīstīt virves
nobraucienu Alūksnes ezera krastos
un veikt piano istabas daļēju restaurāciju Alūksnes Jaunajā pilī, kā
arī paspilgtināt sajūtas, izmantojot
gaismu, skaņu, informācijas tehnoloģiju piedāvājumus jau esošajiem
tūrisma produktiem. Šobrīd notiek
labāko projektu ideju atlase, un, ja
programmas administrētājiem ideja
patiks, nākamā gada beigās varētu
uzsākt projekta īstenošanu.

Alūksnes Novada Vēstis 9.

04.10.2017.
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Alūksnē izskanēs Harija Zariņa
jubilejas koncertprogramma „Tu un es”

Algoto darbinieku
ieguvumi nākamgad

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga speciālists

No nākamā gada minimālā alga
tiks pacelta no 380 eiro mēnesī
(pirms nodokļu nomaksas) līdz
430 eiro.

Piektdien, 6. oktobrī,
pulksten 19.00, koncerttūres
“Tu un es” ietvaros, Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
uzstāsies Latvijas roka
leģenda, ģitārists, komponists
un daudzu hītu autors
Harijs Zariņš.
„Tūre būs manas jubilejas
svinības, uz kurām esmu
uzaicinājis savus mīļākos
dziedātājus, kas, protams, ir arī
mani draugi: Aiju Andrejevu,
Dināru Rudāni, Antru Stafecku,
Alex, Jāni Buķeli (Buks) un,
protams, grupu COLT, jo svinēsim
arī Ata Ieviņa 30 gadu jubileju.
Tas nozīmē, ka koncertos klausītāji
varēs dzirdēt dažādus neparastus,
interesantus un nebijušus duetus,
taču tas lai paliek noslēpums, jo –
nav vērts atklāt visas kārtis,” par
gaidāmo tūri stāsta Harijs Zariņš.
Koncertos, protams, skanēs tās
dziesmas, kurām Harijs lielākoties
ir mūzikas un vārdu autors: „Tu un
es”, „Rozā lietus”, „Pēdējā pietura”,
„Šonakt” u.c., bet būs arī dziesmu
pirmatskaņojumi, kas radīti speciāli
šai koncerttūrei. „Mūsu iepriekšējā
koncerttūre „Mīlas rokbalādes”
pārliecināja par to, ka cilvēkiem
patīk rokbalādes, ko izpilda dažādi

dziedātāji. Savukārt šajā tūrē neskanēs tikai rokbalādes vien, bet arī šis
tas „roķīgāks”, būs pārsteigumi un
īpašie viesi,” saka mūziķis.
„Harijs Zariņš ir manas sirds
Goda pilsonis, viņš ir Mūziķis
ar lielo burtu, kurš visu savu dzīvi
ir uzticīgi kalpojis rokmūzikai,
netērējoties sīkumos. Es esmu
uzaugusi ar viņu un viņa mūziku.
Par to esmu ārkārtīgi pateicīga, jo
tas ir veidojis mani kā personību
gan dzīvē, gan mūzikā. Un, visbeidzot, Harijs ir labs cilvēks, kuru
ļoti mīlu!” atklāj dziedātāja Aija
Andrejeva.
Savukārt dziedātājs un grupas
COLT solists Atis Ieviņš pauž:
„Rokmūzika vieno! Tā vienmēr
bijis un būs. Tā vieno dažādas paaudzes, atšķirīgus viedokļus, valodas,

tautas... Tā spēj apvienot mīlu un
šķiršanās sāpes, dusmas un prieku
vienā liriskā roka skaņdarbā, kas
neatstāj vienaldzīgu. Harijs Zariņš
ir roka meistars, kurš ar saviem
roka hītiem un mīlas balādēm priecē
klausītājus jau gadiem! Ģitārists,
komponists autors un – vienkārši
erudīts cilvēks. Aicinu visus, kas ir
mīlējuši, visus, kas ir trakojuši un
dejojuši, vienoties kopīgā ballītē
koncertos visā Latvijā, atzīmējot
šā leģendārā mūziķa, mana drauga
Harija Zariņa, 60. dzīves jubileju!
Pie reizes pacelsim kādu glāzi arī
par manu trīsdesmito gadskārtu!
Tiekamies!”.
Biļetes uz koncertiem var
iegādāties “Biļešu Paradīzes”
kasēs un internetā
www.bilesuparadize.lv

Alūksnes Kultūras centrā muzikāla
izrāde bērniem – “Vējš vītolos”
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga speciālists

11. oktobrī pulksten 13.00
Alūksnē viesosies skaista un
muzikāla izrāde bērniem –
“Vējš vītolos”, kurā piedalīsies
aktieri Mārtiņš Brūveris un
Valdis Vanags, kā arī Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra
(LNSO) Vītolansamblis.
Muzikālo izrādi bērniem

“Vējš vītolos” veidojis Leļļu teātra
galvenais režisors Ģirts Šolis un
“Spēlmaņu nakts” balvas ieguvējs,
Nacionālā teātra, Leļļu teātra un
Valmieras drāmas teātra izrāžu
mūzikas autors Edgars Mākens.
Bērnu muzikālās izrādes pamatā ir
Keneta Greiema pazīstamais darbs
“Vējš vītolos”, kurā galvenie varoņi
ir mājmīlīgs Kurmis, laiskas
ūdensdzīves piekritējs Žurks,
izlutināts lielbagātnieks Krupis
un vieds vientuļnieks Āpsis.
Izrāde ir stāsts par īstu draudzību
un būs neaizmirstams piedzīvojums

Draudzēs novadā
Alūksnes evaņģēliski
luteriskajā draudzē
Baznīcā
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums.
1. oktobrī 11.00 Pļaujas svētku
Dievkalpojums, Svētdienas
skolas sākums.
29. oktobrī 11.00
Dievkalpojums,
M. Lutera bistes iesvētīšana.
Kalpo bīskaps Einārs Alpe
Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes
(rīta lūgšana), 18.00
Vespere (vakara lūgšana).
Trešdienās 16.00 “Īsta brīvība”.
Piektdienās 19.00 Mazā grupa.

3. oktobrī 12.00 Konference
„Par Gliku un reformāciju
Latvijā”.
4. un 11. oktobrī 18.00
Bībeles stunda.
6. oktobrī 17.00-18.00
Mācītāja pieņemšanas laiks,
18.00 Iesvētes kurss.
6. un 20. oktobrī 17.00 Kora
mēģinājums.
Alūksnes Svētās Trijādības
pareizticīgo draudzē
7., 14., 21., 28. oktobrī 17.00
Lielais vakara dievkalpojums,
grēksūdze.
1., 8., 15., 22. oktobrī 08.00 grēksūdze, 08.30 dievkalpojums,

gan lieliem, gan maziem
skatītājiem.
Izrādes varoņus atdzīvina aktieri
Mārtiņš Brūveris un Valdis Vanags,
kā arī LNSO Vītolansamblis
(Georgs Sarkisjans, Ināra Brīnuma,
Diana Ozoliņa, Ilze Urbāne, Jānis
Semjonovs, Edgars Saksons, Guntis
Kuzma) klarnetista un diriģenta
Gunta Kuzmas vadībā.
Biļetes nopērkamas Alūksnes
Kultūras centra kasē, kā arī visās
“Biļešu paradīze” kasēs un
www.bilesuparadize.lv. Biļešu
cenas 5 - 7 eiro.

stundas lūgšanas, liturģija.
Pēc dievkalpojuma notiks
aizlūgums par veselību, panihīdа
(aizlūgums par mirušajiem).
27. oktobrī 17.00 Dimitrija
mirušo piemiņas sestdienas
dievkalpojums, aizlūgums par
mirušajiem.
Informācija pa tālruni 68601888.
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!

Finanšu ministrijas aprēķini liecina,
ka minimālās algas paaugstināšana
šādā apmērā, vienlaikus būtiski samazinot darbaspēka nodokļu slogu,
nekaitēs uzņēmumu ārējai konkurētspējai, kā arī nepasliktinās uzņēmumu finansiālo situāciju, kas ir īpaši
aktuāli valsts reģionos, kur kopējais
darba samaksas līmenis ir zemāks.
Vienlaicīgi ar minimālā atalgojuma
paaugstināšanu būtiski tiks celts
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
(IIN) neapliekamais diferencētais
minimums.
Šobrīd tas ir no 60 eiro līdz
115 eiro mēnesī (diferencēts: algai
pieaugot, samazinās), taču no
nākamā gada būs 0-200 eiro robežās
un turpinās pieaugt ar katru gadu,
2019. gadā sasniedzot 0-230 eiro, bet
2020. gadā – 0-250 eiro robežu.
Svarīgi zināt, ka algām līdz 440
eiro (pirms nodokļu nomaksas)
neapliekamo minimumu katru gadu
piemēros pilnā apmērā, respektīvi:
200 eiro 2018. gadā, 230 eiro
2019. gadā un 250 eiro
2020. gadā.
Ienākumiem no 440 līdz 1 000 eiro
mēnesī nākamajā gadā neapliekamais minimums, atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai,
samazināsies, savukārt ienākumiem
virs 1000 eiro mēnesī (pirms no-

dokļu nomaksas) netiks piemērots
vispār.
No 2019. gada, pieaugot neapliekamajam minimumam, paaugstināsies
arī limits ienākumiem, kuriem tas
netiks piemērots. 2019. gadā neapliekamo minimumu vairs nepiemēros algām virs 1100 eiro mēnesī,
savukārt 2020. gadā – piemērojot to
pilnā apmērā (250 eiro) algām līdz
440 eiro, ienākumiem virs 1200 eiro
mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)
neapliekamais minimums būs 0 eiro.
Nākamgad tiks samazināts arī
iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).
Ienākumiem līdz 1667 eiro mēnesī
nodokļa likme saruks no 23% uz
20%, bet ja ienākumi ir lielāki, tai
daļai, kas pārsniedz šo summu;
paliks esošā likme 23%. Savukārt
ienākumiem, kas būs virs 4583 eiro
mēnesī (virs 55 000 eiro gadā),
piemēros 31,4% likmi.
Pozitīvas izmaiņas algoto darbinieku, kā arī ģimeņu finansēs ieviesīs
arī reformā paredzētais IIN atvieglojums par apgādājamajiem. Par vienu
apgādājamo tas no pašreizējiem 175
eiro mēnesī tiks palielināts līdz 200
eiro. Tas turpinās pieaugt arī divus
nākamos gadus, 2019. gadā sasniedzot 230 eiro un 2020. gadā – 250
eiro mēnesī par vienu apgādājamo.
Rēķinot kopumā, ģimene ar diviem
apgādājamajiem (bērniem), kurā abi
vecāki saņem minimālo algu, iegūs
ap 108 eiro. Savukārt minimālās
algas saņēmējs bez
apgādājamajiem – 58 eiro.

Kā nodokļu reforma
ietekmēs pensionārus
Valdības apstiprinātajā nodokļu
reformā, kuru iecerēts realizēt no
2018. līdz 2020. gadam,
paredzēti vairāki iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN)
atvieglojumi. Tostarp nākamajos trīs
gados ir ieplānota arī
pakāpeniska ar IIN neapliekamā
minimuma paaugstināšana
pensionāriem.
Šobrīd pensionāra neapliekamais
minimums ir 235 eiro. Finanšu
ministrijas sagatavotā reforma
paredz, ka 2018. gadā pensionāra ar

IIN neapliekamais minimums tiks
paaugstināts par 15 eiro, sasniedzot
250 eiro robežu. Savukārt, sākot ar
2019. gada 1. janvāri, pensionāra
neapliekamais minimums tiks
papildus paaugstināts vēl par
20 eiro, līdz 270 eiro mēnesī.
2020. gadā ieplānots trešais
nodokļu reformas paredzētais
neapliekamā minimuma kāpums
– par 30 eiro, sasniedzot 300 eiro
atzīmi.
Finanšu ministrijas informācija

Alūksnes novada teritorijā
notiks Zemesardzes mācības

Ruta Surovcova,
Zemessardzes 3. Latgales brigādes
Civilmilitārās sadarbības
speciāliste
No 23. līdz 29. oktobrim
Alūksnes novada teritorijā,
galvenokārt Jaunlaicenes,
Ziemeru, Alsviķu, Ilzenes un
Zeltiņu pagastos, notiks lauka
taktiskais vingrinājums
“Mazais Namejs 2017”.
Lauka taktisko vingrinājumu
organizē Zemessardzes 3. Latgales
brigāde, un tā mērķis ir trenēt
bataljona kaujas grupas
apakšvienību prasmes
aizkavēšanas un aizsardzības
operāciju veikšanā, paaugstinot
brigādes vienību sagatavotības
līmeni, kā arī pilnveidojot
apakšvienību personālsastāva
sadarbību un reaģēšanas spējas.
Šādas aktivitātes vienlaikus notiks

arī Dagdas novadā.
Lauka taktiskajā vingrinājumā
“Mazais Namejs 2017” piedalīsies
ap 1000 dalībnieku – zemessargi un
karavīri no visiem Zemessardzes
3. Latgales brigādes bataljoniem,
rezerves karavīri, Nacionālo
bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri,
zemessargi un karavīri no Lietuvas
un Igaunijas, kā arī Valsts robežsardzes un Valsts policijas pārstāvji.
Mācību laikā no 23. līdz
29. oktobrim notiks militārā
transporta kolonnu pārvietošanās
pa galvenajiem un reģionālajiem
autoceļiem Alūksnes novada
apkārtnē.
Nacionālie bruņotie spēki
atvainojas par sagādātajām
neērtībām, lūdz ar izpratni
izturēties pret iespējamajiem
satiksmes kustības īslaicīgiem
apgrūtinājumiem, kā arī lūdz ievērot
satiksmes regulētāju norādījumus.

10. Alūksnes Novada Vēstis

04.10.2017.

Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma
maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2017
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
24.08.2017. lēmumu Nr.324
(protokols Nr.12, 49.punkts)
Spēkā no 05.10.2017.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumi
izglītojamajiem Alūksnes novada
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumus papildus Alūksnes novada
domes saistošajos noteikumos par
pabalstiem noteiktajam pabalstam
bērna ēdināšanai.
2. Šie noteikumi neattiecas uz:
2.1. izglītojamajiem, kuri uzņemti
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes)
programmā, izglītības programmas
kods - 31011013;
2.2. izglītojamajiem (Liepnas internātpamatskola), kuriem ēdināšanas
izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz no valsts budžeta
līdzekļiem.
3. Tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus ir:
3.1. pirmsskolas izglītības (1-4 gadīgie) izglītojamajiem;
3.2. pirmsskolas obligātās izglītības
(5-6 gadīgie) izglītojamajiem;
3.3. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem;
3.4. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-12. klašu izglītojamajiem.
4. Ēdināšanas maksas atvieglojumi
attiecināmi tikai par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu, ko nodrošina
vai organizē izglītības iestāde.
II. Ēdināšanas pakalpojuma
maksas atvieglojumu piešķiršanas
kārtība
5. Lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
ēdināšanas pakalpojuma maksas
atvieglojumus, rakstveidā norādot
atteikuma iemeslus, pamatojumu
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību,
pieņem izglītības iestāde.
6. Katru gadu izglītības iestāde aktualizē izglītojamo sarakstu, ņemot
vērā valsts nozīmes un pašvaldības informācijas sistēmu datus 1.
septembrī, un pieņem lēmumu par
ēdināšanas pakalpojuma maksas
atvieglojumiem.
7. Ja izglītojamais uzsāk mācības

izglītības iestādē mācību procesa laikā, lēmums par ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumu
piešķiršanu tiek pieņemts vienlaicīgi
ar lēmumu par uzņemšanu izglītības
iestādē. Izglītības iestāde (atbildīgais
darbinieks) pārliecinās par sniegto
ziņu patiesumu valsts nozīmes un
pašvaldības informācijas sistēmās.
8. Izglītojamā vecākiem ir tiesības
iesniegt atteikumu par ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumu
saņemšanu.
9. Šo noteikumu 5.punktā pieņemtos izglītības iestāžu lēmumus var
apstrīdēt Alūksnes novada domē.
III. Ēdināšanas pakalpojuma
maksas atvieglojumu veidi un
apmērs
10. Noteikt šādus ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumu
veidus:
10.1. atvieglojums ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgajai daļai – ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
attiecināmās izmaksas, kas saistītas
ar ēdiena sagatavošanu;
10.2. atvieglojums ēdināšanas pakalpojuma mainīgajai daļai – ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
attiecināmās izmaksas, kas saistītas
ar pārtikas produktu iegādi;
10.3. atvieglojums ēdināšanas
pakalpojuma maksai kā starpība
starp ēdināšanas pakalpojuma maksu
pusdienām un normatīvajos aktos
noteikto valsts budžeta finansējumu.
11. Ēdināšanas pakalpojuma maksa
(pastāvīgā un mainīgā daļa) tiek apstiprināta atsevišķi katrai izglītības
iestādei ar Alūksnes novada domes
lēmumu.
12. Ēdināšanas maksas atvieglojumi
tiek piešķirti šādā apmērā:
12.1. pirmsskolas izglītības (1-4
gadīgie) izglītojamajiem par
ēdināšanas pakalpojumu izglītības
iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu
nodrošina pati izglītības iestāde no
pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgās
daļas apmērā;
12.2. pirmsskolas obligātās izglītības
(5-6 gadīgie) izglītojamajiem:
12.2.1. par ēdināšanas pakalpojumu
izglītības iestādē, kur ēdināšanas
pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta

līdzekļiem - ēdināšanas pakalpojuma
pastāvīgās daļas apmērā un ēdināšanas pakalpojuma mainīgajai daļai
0,60EUR/dienā;
12.2.2. par ēdināšanas pakalpojumu
izglītības iestādē, kur ēdināšanas
pakalpojumu nodrošina izglītības
iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – 0,90EUR/dienā;
12.3. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.- 4. klašu izglītojamajiem par
ēdināšanas pakalpojumu izglītības
iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu
nodrošina pati izglītības iestāde no
pašvaldības budžeta līdzekļiem:
12.3.1. par pusdienām - kā starpību
starp ēdināšanas pakalpojuma maksu
un normatīvajos aktos noteikto
valsts budžeta finansējumu,
12.3.2. par pārējām dienas ēdienreizēm - ēdināšanas pakalpojuma
pastāvīgās daļas apmērā;
12.4. vispārizglītojošo izglītības
iestāžu 5.- 12. klašu izglītojamajiem:
12.4.1. par ēdināšanas pakalpojumu
izglītības iestādē, kur ēdināšanas
pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta
līdzekļiem - ēdināšanas pakalpojuma
pastāvīgās daļas apmērā un ēdināšanas pakalpojuma mainīgajai daļai
0,60EUR/dienā;
12.4.2. par ēdināšanas pakalpojumu
izglītības iestādē, kur ēdināšanas
pakalpojumu nodrošina izglītības
iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – 0,90EUR/dienā.
13. Ēdināšanas pakalpojuma maksas
atvieglojums mainīgajai daļai tiek
aprēķināts par vienu faktisko ēdināšanas reizi dienā un nesummējas.
14. Kārtību par ēdināšanas uzskaiti
nosaka izglītības iestādes vadītājs.
15. Ēdināšanas pakalpojuma maksas
atvieglojuma mainīgajai daļai
neizlietotais finansējums tiek uzkrāts
atlikumā.
V. Noslēguma jautājumi
16. Saistošo noteikumu 2.2. apakšpunkts ir spēkā līdz 2017. gada 31.
decembrim.
17. Atzīt par spēku zaudējušiem
Alūksnes novada domes 2013. gada
31. janvāra saistošos noteikumus
Nr.2/2013 “Par ēdināšanas maksas
atvieglojumiem Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestādēs”.

Saistošo noteikumu
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļa nosaka, ka dome
var pieņemt saistošos noteikumus,
lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11.punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt
tos izglītojamos, kuru ēdināšanas
izmaksas sedz pašvaldība. Ministru
kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem”
nosaka uztura normas un paredz
nodrošināt veselīga un līdzsvarota
uztura lietošanu izglītības iestādēs.
Ministru kabineta 2010. gada
28. decembra noteikumi Nr.1206
“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos
līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
nosaka valsts budžeta finansējuma
apmēru ēdināšanai dienā 1., 2., 3.,
un 4. klašu izglītojamajiem. Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi
un veicinot , lai veselīga uztura
normām atbilstošās vismaz pusdienas būtu pieejamas pēc iespējas
lielākam izglītojamo skaitam, dome
plāno izdot saistošos noteikumus,
piešķirot ēdināšana pakalpojuma
maksas atvieglojumus plašāka loka
kategorijām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus visiem izglītojamajiem,
izņemot izglītojamos, kuri uzņemti
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes)
programmā, izglītības programmas
kods – 31011013, un izglītojamos
(Liepnas internātpamatskola), kuriem ēdināšanas izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz
no valsts budžeta līdzekļiem.
Ēdināšanas pakalpojuma maksas
atvieglojumi ir diferencēti.

ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Izdodot saistošos noteikumus,
2017. gadā papildus pašvaldības
finansējums nebūs nepieciešams,
jo ēdināšanas pakalpojuma maksas
pastāvīgās daļas izdevumi ir plānoti
izglītības iestāžu budžetos. 2018.
gadā, finansējot šajos saistošajos
noteikumos noteiktos atvieglojumus
(pastāvīgā un mainīgā daļa), no
pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums ap 527 500 EUR.
Salīdzinot ar 2017.gada finansējuma
apjomu ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai, 2018.gadā tas pieaugs ap 103 700 EUR, jo, saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.477 “Speciālās
izglītības iestāžu, internātskolu un
vispārējās izglītības iestāžu speciālās
klašu (grupu) finansēšanas kārtība”
19. un 20.punktu, Liepnas internātpamatskolas, Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Cālis” un Malienas pirmsskolas izglītības iestādes
“Mazputniņš” uzturēšanas finansēšana no valsts budžeta tiek pārtraukta
ar 2017.gada 31.decembri.
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide
vai esošo institūciju paplašināšana.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums attiecas uz Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēm.
Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi,
tās attīstību, iespējama tikai pie nosacījuma, ja ēdināšanas pakalpojuma
sniegšana tiek nodota komersantam.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās
Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā netika iesaistīti sabiedrības
pārstāvji.
7. Cita informācija
Nav.

3. Informācija par plānoto projek-

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 3. panta trešo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro
daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu
Izdarīt Alūksnes novada domes
jamās telpas labprātīgu atbrīvošanu
domes 2010. gada 26. augusta
nodrošināta (trūcīga) vai sociāli
2010. gada 26. augusta saistošajos
un īres līguma izbeigšanu”.
saistošo noteikumu Nr.35/2010
mazaizsargāta un kura ir noslēgusi
noteikumos Nr. 35/2010 “Soci“Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība vienošanos par pašvaldības dzīvoālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Alūksnes novada domes saistošo
Alūksnes novadā” sadaļu, kura
jamās telpas labprātīgu atbrīvošanu
Alūksnes novadā” šādus grozījunoteikumu projekta
nosaka personu kategorijas, kurām
un īres līguma izbeigšanu likuma
mus:
“Grozījumi Alūksnes novada
ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli vai
“Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta
1. 4. punktā: papildināt ievaddaļu
domes 2010. gada 26. augusta
sociālo dzīvojamo telpu, t.i., papilpirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
pēc vārda “(trūcīga)” ar vārdiem
saistošajos noteikumos Nr.
dināt saistošos noteikumus
“vai sociāli mazaizsargāta”.
35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēar 4.3. punktu.
3. Informācija par plānoto
šanas kārtība Alūksnes novadā””
projekta ietekmi uz pašvaldības
2. Papildināt ar 4.3. apakšpunktu
paskaidrojuma raksts
2. Īss projekta satura izklāsts
budžetu
šādā redakcijā:
Saistošie noteikumi tiek papildiSaistošie noteikumi pašvaldības
“4.3. likuma “Par dzīvojamo telpu
1. Projekta nepieciešamības
nāti ar personu kategoriju, kurām
budžetu būtiski neietekmē.
īri” 28.2 panta pirmajā daļā noteikpamatojums
ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli vai
tajos gadījumos persona ir noslēgusi
Dzīvokļu komisijas ieskatā nepiesociālo dzīvojamo telpu – personai
4. Informācija par plānoto provienošanos par pašvaldības dzīvociešams papildināt Alūksnes novada (ģimenei), kura ir sociāli mazjekta ietekmi uz uzņēmējdarbības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2017
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
24.08.2017. lēmumu Nr. 282
(protokols Nr.12, 7.punkts)
Spēkā no 05.10.2017.
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu piemērošana, var vērsties Alūksnes novada
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Alūksnes Novada Vēstis 11.

04.10.2017.

Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016
“Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei
Alūksnes novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 17/2017 apstiprināti ar
Alūksnes novada domes
24.08.2017. lēmumu Nr. 285
(protokols Nr.12, 10.punkts)

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Spēkā no 05.10.2017.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada
domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par
pašvaldības stipendiju piešķiršanu
speciālistu piesaistei Alūksnes
novadā” (turpmāk tekstā – saistošie
noteikumi) un turpmāk:
1. izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Pretendentu izvērtēšanu veic
stipendiju piešķiršanas komisija
(turpmāk tekstā – Komisija), kuru
ievēl dome un kura darbojas līdz
jaunas komisijas ievēlēšanai”;
2. saistošo noteikumu 13.2.2.punktā
svītrot vārdus “un mācību maksai”;
3. saistošo noteikumu 18. punktā
svītrot vārdus “vai mācību maksas”.
Alūksnes novada domes saistošo
noteikumu projekta “Par grozī-

jumiem Alūksnes novada domes
2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par
pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes
novadā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 4. un 10.punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par
iedzīvotāju izglītību, kā arī sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.
No minētajām funkcijām izriet arī
pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē
specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas pašvaldībai tās iedzīvotāju
vajadzību nodrošināšanai.
Saistošo noteikumu “Par grozī-

jumiem Alūksnes novada domes
2016. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā””
(turpmāk - saistošie noteikumi)
mērķis ir nodrošināt komisijas, kas
izvērtē stipendiju piešķiršanas nepieciešamību un pamatotību, darba
operativitāti un darbību ilgtermiņā,
neierobežojot to tikai ar viena gada
darbības termiņu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi saistošajos noteikumos
pagarina komisijas, kas izvērtē
stipendiju piešķiršanas nepieciešamību un pamatotību, darbības
ilgumu – līdz jaunas komisijas
ievēlēšanai, neierobežojot to ar
viena gada termiņu, kā arī izslēdz
formulējumu “mācību maksa”
šajos saistošajos noteikumos, tā kā
pašvaldība ir atteikusies no šādas

maksas piešķiršanas.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Grozījumi saistošajos noteikumos
tiek pieņemti un stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Saistošie noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

Spēkā no 05.10.2017.

1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību;
1.2. zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu
saistībā ar koku ciršanu Alūksnes
pilsētas un Alūksnes novada ciemu
teritorijā, kā arī šo zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību;
1.3. publiskās apspriešanas
procedūras kārtību un sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu par koku
ciršanu ārpus meža.
II. Kārtība koku ciršanai
ārpus meža, zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība
2. Iesniegumu par koku ciršanu/
saglabāšanu persona iesniedz
Alūksnes novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē.
3. Iesniegumā jānorāda šāda informācija:
3.1. iesniedzēja kontaktinformācija
(vārds, uzvārds, adrese, telefona
numurs);
3.2. zemesgabala, kurā paredzēta
koku ciršana, zemes vienības kadastra apzīmējums,
3.3. koku atrašanās vieta zemes robežu plānā vai novietojuma shēma;
3.4. nocērtamo koku skaits;
3.5. nocērtamo koku diametrs
1,30 metru augstumā no koka
sakņu kakla.
4. Iesniegumu par koku ciršanu
ārpus meža Alūksnes pilsētas un
Alūksnes novada ciemu teritorijā
izskata Apstādījumu aizsardzības
komisija, kas apskata objektu dabā,
pirms atļaujas izsniegšanas nosaka

zaudējumu atlīdzības koeficientu
par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanai un pieņem
lēmumu par atļaujas izsniegšanu
koku ciršanai ārpus meža vai par
atteikumu izsniegt atļauju.
5. Par koka ciršanu ārpus meža
Alūksnes pilsētā un Alūksnes
novada ciemu teritorijā ir noteikti
šādi koeficienti par dabas
daudzveidības samazināšanu:
1 - koks būtiski ietekmē pilsētas
vai ciema ainavu, tās vērtība tiks
samazināta;
0,5 - koks būtiski ainavu
neietekmē;
0 - koks aizsedz vizuāli
augstvērtīgu vai unikālu ainavu,
vai kultūrvēsturisku objektu, ar
koku nogriešanu tiks sakārtota vide,
ainavas kvalitāte tiks uzlabota.
6. Apstādījumu aizsardzības
komisijas lēmums par atļaujas
izsniegšanu koku ciršanai
(izņemot, ja koku ciršana tiek
veikta saistībā ar būvniecību)
ir derīgs divus gadus no tā
pieņemšanas dienas. Ja koku
ciršana saistīta ar būvniecību un
Apstādījumu aizsardzības komisijas
lēmuma derīguma termiņa laikā
būvniecībai ir izsniegta būvatļauja
vai akceptēts paskaidrojuma raksts
vai apliecinājuma karte, tad
Apstādījumu aizsardzības komisijas
lēmums par atļaujas izsniegšanu
koku ciršanai ir derīgs, kamēr
ir spēkā esoša būvatļauja,
paskaidrojuma raksts vai
apliecinājuma karte.
7. Apstādījumu aizsardzības
komisijas lēmumu var apstrīdēt
Alūksnes novada domē.
III. Publiskās apspriešanas
procedūra koku ciršanai

8. Publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai ārpus meža Alūksnes
pilsētas un Alūksnes novada ciemu
teritorijā rīko, ja paredzēta koku
ciršana ainavisko skatu punktu,
skatu līniju teritorijās un ainaviski
vērtīgās teritorijās ainaviski vērtīgiem kokiem, koku grupām, alejām,
izņemot gadījumus, kur koku
audzēšana ir aizliegta.
9. Ja notikusi būvniecības ieceres,
kurā paredzēta arī koku ciršana,
publiskā apspriešana, tad papildu
publiskā apspriešana saistībā ar
koku ciršanu nav nepieciešama.
10. Publisko apspriešanu nodrošina
Apstādījumu aizsardzības komisija.
11. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Alūksnes novada
interneta mājaslapā www.aluksne.
lv, kā arī novieto informācijas
stendā Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkā vai pagasta
pārvaldes ēkā.
12. Publiskās apspriešanas
procedūras termiņš nedrīkst būt
īsāks kā 10 darba dienas.
13. Paziņojumā par publisko
apspriešanu norāda:
13.1. publiskās apspriešanas
termiņu;
13.2. zemesgabala, kurā plānots
cirst kokus, adresi (nosaukumu),
kadastra numuru;
13.3. ciršanai plānoto koku
fotofiksāciju;
13.4. koku ciršanas pamatojumu;
13.5. publiskās apspriešanas lapas
formu.
14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī
tad, ja publiskās apspriešanas laikā
nav saņemts neviens sabiedrības
ierosinājums.
15. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Apstādījumu aizsardzības komisija.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Ja pastkastē nav
„Alūksnes Novada
Vēstu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2017
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
24.08.2017. lēmumu Nr. 281
(protokols Nr.12, 6.punkts)

I. Vispārīgie jautājumi

Dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”
Alūksnē sācies kaķēnu laiks.
Jaunas mājas meklē vairāk kā 10
kaķēni.
Aicinām arī palīdzēt sarūpēt
pārtiku minčiem - ļoti
priecāsimies par kaķēnu barību,
kā arī kaķu smiltīm. Kaķēnus
apciemot, kā arī nogādāt
kaķēniem nepieciešamās lietas
var uz dzīvnieku patversmi
darba dienās līdz pulksten 17.00.

16. Paziņojumu par koku ciršanas publisko apspriešanu, kā arī
pieņemto lēmumu, kurā izmantoti
publiskās apspriešanas rezultāti,
Apstādījumu aizsardzības komisija ievieto pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.
IV. Noslēguma jautājums
17. Atzīt par spēku zaudējušiem
Alūksnes novada domes 2013. gada
28. novembra saistošo noteikumu
Nr.44/2013 „Alūksnes novada
teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi”
IV. nodaļu.
Alūksnes novada domes saistošo
noteikumu projekta „Saistošie
noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” paskaidrojuma
raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža (turpmāk –
saistošie noteikumi) izstrādāti
atbilstoši Meža likuma 8. panta
otrajai daļai un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumiem Nr. 309
“Noteikumi koku ciršanai ārpus
meža”, kas nosaka, ka pašvaldībām
jāizstrādā saistošie noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža, nosakot
tajos koku ciršanas izvērtēšanas
kārtību un publiskās apspriešanas
procedūras kārtību, kā arī
sabiedrībai nozīmīgus
gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Atšķirībā no spēkā esošajiem
Alūksnes novada domes

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.

2013. gada 28. novembra
saistošajiem noteikumiem
Nr.44/2013 „Alūksnes novada
teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi”, kuri regulē
koku ciršanu ārpus meža šobrīd,
saistošajos noteikumos plānots
noteikt detalizētāku koku ciršanas
ārpus meža izvērtēšanas kārtību,
gadījumus, kad rīkojama publiskā
apspriešana, kā arī publiskās
apspriešanas procedūras kārtību.
Ar jauno saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudēs Alūksnes
novada domes 2013. gada 28.
novembra saistošo noteikumu
Nr.44/2013 „Alūksnes novada
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” IV. nodaļa.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošajos noteikumos paredzētā
atlīdzība par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku
ciršanu, tiks ieskaitīta pašvaldības
pamatbudžetā un izlietota apstādījumu atjaunošanai.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumi izpildi
nodrošinās Alūksnes novada
pašvaldības Apstādījumu
aizsardzības komisija.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

12. Alūksnes Novada Vēstis

04.10.2017.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī

Sporta pasākumi
14. oktobrī 10.00 Alūksnē,
biedrības “Spēka pasaule” telpās
Pils 21A, Alūksnes novada atklātais
čempionāts pauerliftingā.
14. oktobrī Alūksnē un apkārtnē
Starptautiskas sacensības rogainingā
(orientēšanās izturības sacensības
4 st. un 6 st.). Starts 10.30 no Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas.
14. oktobrī 10.00 Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
angārā J. Baltauša atceres turnīrs
galda tenisā.

Alūksnē
6. oktobrī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā koncerts “Tu un es”
- mīlas rokbalādes un ne tikai…
(Harijam Zariņam 60 un Atim
Ieviņam 30). Ieeja: 10; 12; 15 EUR.
7. oktobrī 18.00 Alūksnes Lielajos
un Mazajos kapos svecīšu vakars.
11. oktobrī 13.00 Alūksnes Kultūras centrā Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris piedāvā
muzikālu izrādi bērniem “Vējš
vītolos”. Ieeja: 5; 7 EUR.
14. oktobrī Alūksnes Kultūras
centrā Jāņa Stībeļa labāko dziesmu
koncerts “Sajūti!”. KONCERTS
ATCELTS.
20. oktobrī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā grupas “Labvēlīgais tips”
jubilejas koncertšovs “Sudrabkāzas”. Ieeja: 15; 20; 25 EUR.
22. oktobrī 18.00 Alūksnes Kultūras centrā Maestro Raimonds Pauls
kopā ar Kristīni Prauliņu, Mārtiņu
Ruski, Dināru Rudāni un muzikālo
grupu Mārča Auziņa vadībā. Ieeja:
25 EUR.
28. oktobrī 18.00 Alūksnes Kultūras centrā Ditas Balčus teātra
“Divas acis” izrāde “Dīva PSRS”.
Ieeja: 5 - 8 EUR.
29. oktobrī 17.00 Alūksnes Kultūras centrā grupas “Galaktika”
koncerts “Sirds vēl tic”.
Ieeja: 8; 10 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Dabas muzeja izstāde “Latvijas
dabas bagātības. No koraļļa līdz
virpainītei”.
Mūziķa Igo (Rodrigo Fomina)
grafiku izstāde “Nebijis gadījums”.
Izstādes atklāšana un tikšanās ar
mākslinieku 5. oktobrī pulksten
16.00.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcija izstādē “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
“Asaru senkapi”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes
liecinieki”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Latvijas
gadu gredzeni literatūrā. Vēsturiskais romāns” (2.-31.10. abonementā); “Ceļojums dzīvnieku pasaulē” /
4.10. Starptautiskā dzīvnieku
aizsardzības diena/ (2.-31.10.
abonementā); “Latvijas kultūras
kanons literatūrā” (2.-31.10.
lasītavā); “Brīnumainā dzīvnieku
pasaule” (1.-15.10. bērnu literatūras
nodaļā); “Labsirdīgā mākslinieka
A. Kronenberga grāmatu pasaulē”
(16.-31.10. bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
1.-16.10. Tatjanas Ābeltiņas gleznu
izstāde (bērnu literatūras nodaļā).
15.10.-30.10. Fotoizstāde “Mans
dārzs” (ciklā “Alūksniešu vaļas-

prieki”) / sadarbībā ar laikrakstu
“Alūksnes Ziņas”/ (lasītavā).
12.10. plkst. 17.00 Tematisks
pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”
– Dzejnieka dzīvesstāsts. Jānis
Karlsons 1920. – 2006. (lasītavā).
19.10. plkst. 17.00 Saruna ar NBS
Kājnieku skolas kapelānu Gintu Poli
- Misija Indijā (lasītavā).
18.10.-31.10. Valsts ģimnāziju
mākslas darbu izstāde “Mans laiks”
(bērnu literatūras nodaļā).
11. un 25.10. plkst. 14.00 – 17.00
Minamās trešdienas “Domā un
prāto!”/krustvārdu mīklas, konkursi,
mīklu minēšana/ (bērnu literatūras
nodaļā).
30.10. plkst. 14.00 Tematiska
pēcpusdiena “Jociņi - spociņi”
(bērnu literatūras nodaļā).
30.10.2017. Jauno grāmatu diena,
plkst. 12.00 jauno grāmatu apskats
(abonementā).

Alsviķu pagastā
11., 25. oktobrī 9.00 Alsviķu
bibliotēkā senioru grupas “Par
prieku sev un citiem” tikšanās.
15. oktobrī 15.00 Alsviķu kultūras
namā jaunās latviešu spēlfilmas
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
(režisors V. Brasla) demonstrēšana.
Ieeja: 2 EUR.
20. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
dalībnieku ikmēneša tikšanās.
20. oktobrī 12.00 Alsviķu kultūras
namā Apes novada senioru radošā
apvienība “Lapsenes” ar leļļu teātra
izrādi pieaugušajiem “Raibā dzīvīte”. Ieeja: 1 EUR.
No 23. oktobra līdz
21. novembrim Alsviķu kultūras
nama mazajā zālē izstāde “Raibu
raibie musturdeķi…” (musturdāmu
rokdarbi no visas Latvijas un
Minhenes Vācijā).
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Kādēļ par niekiem
vaimanas celt? Jaunības priekiem
mūžam būs zelt!” - dzejniekam
Eduardam Veidenbaumam - 150,
grafiķim, bērnu grāmatu
ilustratoram, dzejniekam Albertam
Kronenbergam - 130, rakstniecei
Ingai Ābelei - 45; tematiskā izstāde:
“Dzīvnieku neparastās spējas” veltīta pasaules dzīvnieku
aizsardzības dienai.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam - 150, rakstniekam
Edvīnam Tauriņam - 80, rakstniekam Albertam Caunem – 100; tematiskā izstāde: “Izcilākie vēsturiskie
romāni”; pasākums pirmsskolas
grupas audzēkņiem “Mīklu mīklas”.
Annas pagastā
7. oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos
svecīšu vakars.
20. oktobrī 19.00 Annas kultūras
namā mūziķa un dziedātāja Viktora
Tilčika un dziesmu vārdu autores
Elitas Tilčikas romantisko noskaņu
koncerts „Mazā pasaule”.
Ieeja: 2,50 EUR.
Annas pagasta bibliotēkā izstādes:
bērnu grāmatu autoram, ilustratoram
Albertam Kronenbergam – 130,
„Ar šīs zemes vareniem kopā tu
varēji būt” - dzejniekam
Eduardam Veidenbaumam – 150.
Ilzenes pagastā
14. oktobrī 19.00 SKIM centrā
“Dailes” atpūtas pasākums
“Pīlādžu sarkanos ķekaros”.
20. oktobrī Ilzenes bibliotēkā
Līvu diena.
Ilzenes bibliotēkā literatūras
izstādes: Eduardam Veidenbaumam
– 150, literatūra par līvu kultūru,
grāmatas par neparastiem piedzīvojumiem tumsas aizsegā (5.-9. kl.),

Bērnu žūrijas lasīšanas semināri.

Jaunannas pagastā
14. oktobrī 19.00 Jaunannas
tautas namā Virešu Saieta nama
amatierteātris “Vireši” un sieviešu
vokālais ansamblis “Koķete” ar
muzikālu izrādi pēc īsfilmas “Tās
dullās Paulīnes dēļ” motīviem.
Jaunannas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Kā gulbji balti padebeši
iet…” – dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam 150, „Mazais
ganiņš” – grafiķim, dzejniekam
Albertam Kronenbergam - 130.
Jaunalūksnes pagastā
7. oktobrī 14.00 Kolberģa tautas
namā māsas Legzdiņas ar jauno
koncertprogrammu “Rudens zelts”.
Ieeja: 3,50 EUR
17. oktobrī 17.00 Kolberģa tautas
namā radošās apvienības DIVI leļļu
teātra izrāde bērniem “Buratino
piedzīvojumi”. Ieeja: 2 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Daudz varam runāt un
spriest, kāds uzdevums cilvēka
dzīvei…”, dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam – 150, “Pārsteidzošā
dzīvnieku pasaule”, “Rakstniecei
Ingai Ābelei – 45”; Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums
“Uz pirkstgaliem migla pār lapkriša
paklāju zogas” (25.10.); pasākums
jaunāko klašu skolēniem “Gudru
ņēmu padomiņu, pasaciņas lasīdams” (31.10.).
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ikkatrs tev gudrību dod,
centīgais vīrs…” E. Veidenbaumam – 150, “Mans draugs ar četrām
kājām”; pasākumi “Mans draugs
dators” - sešgadnieki mācās datorzinības, “Lasīt ir stilīgi” - lasīšanas
akcija pirmsskolas vecuma bērniem,
“Vai Tu vari izrunāt” - vārdu mežģi
pašiem mazākajiem.
Jaunlaicenes pagastā
14. oktobrī 16.00 Jaunlaicenes
tautas namā Virešu amatierteātra
muzikālā izrāde “Tās dullās Paulīnes dēļ” (pēc tāda paša nosaukuma
filmas). Ieeja: 1,50 EUR.
14. oktobrī 20.00 Jaunlaicenes
tautas namā “Danču vakars tautiešiem”. Aicināti visi, kas mīl kustību.
Nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība. Ņem līdzi ērtus apavus,
vieglu apģērbu, labu garastāvokli un
1,50 EUR.
28. oktobrī 19.00 Jaunlaicenes
tautas namā tradīciju pasākums
“Veļu laiks latviešu folklorā”. Kā
tika godāti mūsu aizgājēji? Ar
stāstījumiem, dziesmām, rotāšanu
(rotaļām) un veļu mielošanu palūkosimies pagātnē, Apmeklējot šo vakaru, līdzi ņemiet nelielu cienastiņu.
Ieeja: brīva.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”; izstāde “Baltā smilšu
kalniņā”; izglītojošās nodarbības
dažāda vecuma apmeklētājiem pieaugušajiem, skolnieku grupām,
ģimenēm ar bērniem: dārgumu
meklēšana muižas parkā, vāveru
tīšana, malēniešu vārdu spēle,
rotaļas un blēņas, zemnieku ēšanas
paradumi, pastaliņu darināšana, cāļu
sargāšana no žagatām, kur palika
cālīši, kad muižā zvani skanēja,
skološanās ne pa jokam, nu ir gaiša
istabiņa, kā baronese zeķes lāpīja;
lekcijas “Malēnieši un viņu valoda”,
“Lintenes meitu skola”; kāzu un
krustabu pasākumi, pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem
un domubiedriem.
Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora

Ķirpa Ates muzejā izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte”, “Veļas diena”, “Neba
maize pati nāca”, kāzu programma
„Darbi lauku sētā”; no 29. jūlija
līdz 30. oktobrim Tautas lietišķās
mākslas studijas “Smiltene” izstāde
“Vidzemes segas” un Lauras Reimanes un Maigas Alamā kolekcijas izstādē “No vecmāmiņas pūra lādes”,
izstādes papildinātas ar Laimdotas
Kliesmetes keramikas darbiem.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde: jubilāram dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150.

Liepnas pagastā
1. oktobrī 15.00 Liepnas kapos
svecīšu vakars.
28. oktobrī 15.00 Liepnas tautas
namā pensionāru pēcpusdiena “Tikšanās krāsainajā rudenī”.
Liepnas pagasta bibliotēkā:
tematiskās izstādes “Grafiķim, bērnu
grāmatu ilustratoram, dzejniekam
Albertam Kronenbergam - 130”
(2.-31.10.), “Dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam - 150” (2.-31.10.),
“Radi par prieku sev un citiem!”
(2.-31.10.); Jauno grāmatu apskats
skolēniem (2.10.).
Malienas pagastā
7. oktobrī 17.00 Malienas tautas
namā Neatkarīgā Dramaturgu teātra
izrāde “Samainītie”. Izrādes autors
un režisors Hermanis Paukšs. Biļetes pasākuma norises vietā pirms
izrādes.
16. oktobrī 9.45 Malienas tautas
namā radošās apvienības DIVI lielo
leļļu teātra izrāde “Pinokio piedzīvojumi”. Ieeja: 2 EUR.
21. oktobrī 18.00 Malienas tautas
namā mūziķes, gleznotājas un grāmatas “Pieskārieni” autores Ainas
Božas autorkoncerts “Dvēsele vaļā”.
Ieeja: 4 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: bērnu grāmatu ilustratoram,
dzejniekam Albertam Kronenbergam - 130, dzejniekam, esejistam,
publicistam Andrejam Eglītim - 105,
dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 150.
Mālupes pagastā
14. oktobrī 11.00 Mālupes Saieta
namā Ražas svētki „Kartupeli,
kartupeli, kur ir tavi brāļi?”.
27. oktobrī 13.00 Mālupes Saieta
namā pasākums „Tarvas - manas
dzimtās mājas!” - J. Biķim -120.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes: „Kuļos es kā pliks pa
nātrām…” - dzejniekam
E. Veidenbaumam 150 (2.-9.10.);
„Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi…” 4. oktobris Starptautiskā dzīvnieku
aizsardzības diena (4.-11.10.);
„Cilvēkus vienkārši vajag saprast...”
- rakstniecei I. Ābelei 45 (5.-13.10.);
novadniekam ģeodēzistam, tehnisko
zinātņu doktoram, profesoram
J. Biķim – 120 (25.-31.10.).
Mārkalnes pagastā
28. oktobrī 18.00 Mārkalnes
tautas namā vokālo ansambļu
sadziedāšanās koncerts „Atbrauc
pie manis uz rudeni!”, pēc koncerta
- ballīte.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: „Bērnu žūrija
turpinās”, „Dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam - 150”, jaunākās
literatūras izstāde „Latviešu autori”.
Pededzes pagastā
17. un 24. oktobrī 10.00 Pededzes
tautas namā rokdarbu pamatu
apgūšana „Darbnīca dvēselei”.
21. oktobrī 20.00 Pededzes tautas
namā diskotēka. Ieeja: 1,50 EUR.

Veclaicenes pagastā
24. oktobrī 14.00 Veclaicenes
klubiņā J. Prangela foto diapozitīvi
par Veclaicenes vēsturi un dabu.
26. oktobrī 14.00 Veclaicenes
klubiņa Radošās darbnīcas no
otrreizējām izejvielām - sadzīvē
vairs nevajadzīgām lietām. Mācīsies
gatavot skaistas, dažādas oriģinālas
rotaļlietas no nevajadzīgām lietām,
uzsverot otrreizējo resursu izmantošanas nepieciešamību un to plašās
pielietošanas iespējas. Radošo
nodarbību laikā dalībniekiem tiks
nodrošināti visi nepieciešamie
materiāli, lai katrs varētu pilnībā
izpaust savas radošās spējas un
mājās iekrājušās nevajadzīgās lietas
pārvērst brīnumskaistā izstrādājumā.
Dalībniekiem lūgums uz nodarbībām ņemt līdzi arī savās mājās
pieejamos materiālus (plastmasas
korķus, vecus žurnālus, avīzes,
kartona atgriezumus).
28. oktobrī 13.00 Veclaicenes tautas namā pensionāru ražas svētku
pasākums „Rudenī pīlādzis deg...”.
Zeltiņu pagastā
8. oktobrī 13.00 Zeltiņu tautas
namā Make-up meistarklase,
pasniedzēja Inguna Luika - praktizējoša vizāžiste ar 10 gadu pieredzi,
mācījusies starptautiskajā “Make
Up For Ever” akadēmijā un turpina
apgūt make-up mākslu dažādās
meistarklasēs Latvijā un ārzemēs.
Pieteikšanās un papildu informācija,
zvanot pa tālruni 29492284 līdz 5.
oktobrim.
22. oktobrī 14.00 Zeltiņu tautas
namā viesosies Lizuma amatierteātris „Daiva” ar humora pilnu izrādi
„Bīstami - sieva”, izrādes ilgums
75 min.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ingai Ābelei – 45”,
“Ceļā uz sevi”, “Mūsu mīļdzīvnieki” (Pasaules dzīvnieku aizsardzības
dienai), Zeltiņu muzeja foto stāsts
“Zeltiņi 2014”.
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
13. oktobrī 18.00 Māriņkalna
tautas namā pasākums “Pie tējas
tases”.
25. oktobrī 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru pēcpusdiena.
26. oktobrī rudens brīvdienu
pasākums bērniem “Rudenīgi
piedzīvojumi Māriņkalnā”:
11.00 Māriņkalna bibliotēkā
viktorīna par Ziemera pagastu,
jaunāko grāmatu apskats, rudenīgās
dabas izzināšana.
13.00 Māriņkalna tautas namā
radošās darbnīcas, rudens dārgumu
meklēšana, mīklu minēšana, galda
spēļu turnīrs.
Māriņkalna bibliotēkā izstāde
“Nenāks vairs atpakaļ laimība
saulainā/Vienreiz rozes tik plūc” dzejniekam E. Veidenbaumam – 150
(2.-13.10.), “Dzīves pieredze dara
viņas stāstus daudzveidīgus” –
prozaiķei I. Ābelei – 45 (5.-20.10.),
grafiķim, dzejniekam A. Kronenbergam – 130 (18.-31.10.), Lasi un
kļūsti par ekspertu! - “Bērnu Žūrijas
2017” grāmatu kolekcijas izstāde;
pasākums Ziemeru pamatskolas
1. un 2. klases skolēniem bibliotēkā
“Pretī rudenim - krāsotājburvim”
(12.10.).

