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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” noslēgušies 
celtniecības darbi Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda pro-
jektā Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/
VRAA/003 „Alūksnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” rekonstrukcija” un 
decembra sākumā objekts pie-
ņemts ekspluatācijā.

  Būvniecības rezultātā virs ēkas 
saimnieciskā korpusa izbūvēts 2. 
stāvs, kur izveidotas jaunas telpas. 
Tur atradīsies viena grupa ar 
garderobi, grupas telpu, tualeti un 
palīgtelpu, kā arī sporta zāle. 
  Bērnudārza vadītāja Ārija Driņina 
atzīst, ka jaunās telpas izglītības ie-
stādei būs liels ieguvums, jo, pirm-
kārt, dos iespēju vēl 15 bērniem, 
kuri šobrīd gaida rindā, apmeklēt 
bērnudārzu, bet otrkārt, atslogos 
saspringto zāles darba ritmu, kurā 
līdz šim notika gan sporta, gan mū-
zikas nodarbības un arī citi iestādes 
pasākumi.
  - Ar nepacietību jaunās grupas un 
sporta zāles atklāšanu gaida bērni, 
viņu vecāki un iestādes darbinieki. 
Sporta zālē nodarbības uzsāksim jau 
tūlīt pēc telpu nodošanas eksplua-
tācijā. Grupa darbu uzsāks ar 2014. 
gada janvāri. Decembra nogali vel-
tīsim ne tikai Ziemassvētku pasāku-
miem, bet arī jauno telpu iekārto-
šanai un aprīkošanai. Nepieciešams 
izvietot mēbeles, iekārtot bērniem 
ikdienas nodarbībām, rotaļām un 
patstāvīgajai darbībai atraktīvu, 
jauku un mājīgu vidi. Sirsnīgi 

„Pienenītei” paplašina telpas

pateicamies visiem, kuri piedalījās 
šā projekta tapšanā un realizācijā! 
Esam saņēmuši patiešām labāko 
dāvanu uz Ziemassvētkiem, - saka 
Ā. Driņina.
  Būvniecību objektā veica SIA 
„Ozolmājas” pēc SIA „Arhitekta L. 

Šmita darbnīca” izstrādātā teh-
niskā projekta. Projekta attiecinā-
mās izmaksas ir Ls 90 000, tajā 
skaitā ERAF finansējums Ls 76500, 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta finansējums – Ls 10800, 
valsts budžeta dotācija – Ls 2700.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Alūksnes novada pašvaldība 
un 

SIA LLKC Alūksnes lauku 
konsultāciju birojs

aicina visus radošos un aktīvos 
amatniekus un mājražotājus un, 
protams,  - arī pircējus uz 
 
ZIEMASSVĒTKU ANDELI
š.g. 14.decembrī 
no 9:00 līdz 13:00 

 

Administratīvajā ēkā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē

Tirgoties gribētājus lūgums 
pieteikties līdz 12.decembrim pa 
tālr. 25425222, e-pastu: 
lienite.spiridonova@aluksne.lv
vai 311. kabinetā  
Dārza ielā 11, Alūksnē pie 
Lienītes Spiridonovas.
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē pilsētas apstādījumos ir 
vairāk nekā 200 liepas, kas aug 
daudzviet ielu malās. Pašvaldības 
aģentūras „Spodra” arboristi ap-
sekojuši visas šīs teritorijas un tur 
augošo liepu stāvokli, rezultātā iz-
veidojuši plānu, kā savest kārtībā 
šos kokus. Līdz ar to alūksniešiem 
jārēķinās, ka liepām, kurām veiks 
kopšanu, vainagu veidojošie zari 
tiks nogriezti līdz pat galotņoju-
ma vietai.

 Aģentūras „Spodra” arboriste 
Laura Ozoliņa pēc liepu apsekoša-
nas skaidro, ka šobrīd to kopšanai 
ir trīs virzieni. Pirmais no tiem 
paredz, ka kokiem nogriež vecās 
atvases līdz pēdējai galotņojuma 
vietai, kā tas patiesībā būtu jādara 
vismaz reizi trīs gados, lai zari 
nepāraugtu, neizlūztu un kokam 
nerastos traumas. Vērtējot iepriekš 
paveikto liepu kopšanā, secināts, 
ka, iespējams, pietrūcis zināšanu, 
kā šo kopšanu veikt pareizi, tādēļ 

šobrīd pienācis pēdējais brīdis, kad 
jārīkojas. Kad nākamajā gadā koks 
dzīs jaunas atvases, labākās no tām 
varēs atstāt, bet pārējās izgriezt. 
Jaunajam dzinumam sasniedzot 
tādu augstumu, kad jau var sākt 
veidot vēlamo vainaga formu, to 
pie pumpura nogriezīs un ar laiku 
tur veidosies polardgalvas. Vēlāk 
formu ir iespējams arī cirpt, lai tā 
kļūtu izteiksmīgāka.
 Nākamais risinājums ir sākt jau 
tagad veidot vainaga formu. Tā tas 
plānots liepām pie strūklaku dīķiem. 
Atvases tām izaugušas vietām jau 
ap 20 cm diametrā, tādēļ tiks vei-
dots piramīdas vai dabīgais vainags. 
 Vairākās vietās liepiņu atvases ir 
daudzkārt pāraugušas un tām vairs 
šādu kopšanu veikt nevar, tādēļ tām 
veidos dabīgu vainagu. Arī te gan 
būs rūpīgi jāskatās, retinot zarus, 
jo sākotnēji kokam nogrieztās 
galotnes vietā aug ūdenszari, bet 
pēc tam tos nekopjot, neretinot zari 
veidojas nepareizi. Augot un kļūstot 
smagākiem, tie var būt bīstami, jo 
mēdz izlūzt.
 Arboristi novērojuši, ka vairākās 
vietās pilsētā iedzīvotāji paši ap-

Kops galotņotās liepas pilsētas apstādījumos 

griež liepiņas, tādēļ būtu vēlams ar 
šiem cilvēkiem pārrunāt un sniegt 
konsultācijas, kā to darīt pareizi.
 - Domājam, ka būtu labi, ja šobrīd 
varētu paveikt vienu daļu liepu 
kopšanas darbu un pavasarī pārējo. 
Šādi kopšanas darbi nav darāmi, 
kad kokiem ir lapas un arī lielā salā, 

tādēļ labāk būtu to izdarīt tagad. 
Katrā ziņā jāņem vērā tas, ka, ja 
koks reiz ir galotņots, tad regulāri 
nepieciešama  tā vainaga veidošana, 
maksimums ik pēc trim gadiem, 
bet labākajā gadījumā reizi gadā, - 
uzsver L. Ozoliņa.

Virs PII “Pienenīte” saimnieciskās ēkas izbūvētais otrais stāvs jau pieņemts ekspluatācijā
Evitas Aplokas foto

Liepas pilsētas apstādījumos Uzvaras ielā

Uzdod sakārtot ielas 
nepabeigto posmu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
vēstulē pilnsabiedrībai „CEKA 
M”, kas veic tranzīta maršru-
tu Pils iela un P43 (Tālavas, 
Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielu 
posmi) rekonstrukciju, vērš 
uzmanību uz to, ka saskaņā 
ar līgumu nosacījumiem, kas 
noslēgti starp pašvaldību un 
būvfirmu, abi maršruti ir no-
doti ielu rekonstrukcijas darbu 
veicējam. Tādēļ ikdienas 
uzturēšana līdz to nodošanai 
ekspluatācijā ir būvfirmas at-
bildībā, jo rekonstrukcija tajos 
nav pabeigta.

 Pašvaldība vērš būvfirmas 
uzmanību uz to, ka tai līdz 
rekonstrukcijas darbu pabeig-
šanai un objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā jānodrošina šo ielu 
ikdienas uzturēšana atbilstoši A1 
uzturēšanas klases prasībām.
 Būvsapulcē pašvaldības pārstāv-
ji un būvuzraugs būvfirmai no-
rādīja, ka tai jāsakārto Pils ielas 
brauktuve un ietves no Rijukalna 
līdz Pleskavas ielai tā, lai ziemā 
pa tām varētu pārvietoties gan 
gājēji, gan autotransports. N. 
Prāms paskaidroja, ka ielas pos-
mā no Rijukalna līdz Latgales ie-
lai ir ieklāta šķembu virskārta un 
šonedēļ būvuzņēmums klāj un 
līdzina šķembas no Latgales līdz 
Pleskavas ielai. Arī ietvēs, kas 
vēl nav bruģētas, būvfirma plāno 
ieklāt un izlīdzināt šķembas.
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Viktora Ķirpa
Ates muzejā
būs jauna
krājuma ēka
  25. oktobrī tika apstipri-
nāts projekts „Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja krājuma saglabāšana 
un pieejamības nodrošināša-
na sabiedrībai”, kas paredz 
jaunas muzeja glabātuves ēkas 
(„Laidars”) izbūvi.

  Šobrīd tiek saskaņots ēkas 
tehniskais projekts, savukārt 
būvniecība plānota 2014. gadā. 
Projekta mērķis ir veicināt Vik-
tora Ķirpa Ates muzeja darbības 
attīstību, nodrošinot izstāžu, 
nodarbību norisei un muzeja 
krājuma saglabāšanai atbilstošu 
vidi un tā turpmāku pieejamību 
sabiedrībai.
  Projekts guvis atbalstu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2007. 
- 2013. gadam pasākuma „Lauku 
mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana” projektu konkursa 
ietvaros. Kopumā tika iesniegti 
27 projekti, no kuriem fi nansēju-
mu saņēma 18.
  Projekta kopējās izmaksas 
ir Ls 160283,90, tai skaitā Ls 
132466,03 Eiropas Savienības 
ELFLA fi nansējums.

  Evita Aploka

  28. novembrī domes sēdē depu-
tāti izskatīja vairāk kā 30 darba 
kārtības jautājumus. Arī šajā sēdē 
deputāti veica grozījumus vairākos 
iepriekš pieņemtos lēmumos, notei-
kumos un saistošajos noteikumos, 
kas saistīti ar pāreju no latiem uz 
eiro.

  Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgus 
neapbūvētus zemes starpgabalus:   
„Ķelles 10” un „Druvas” Kalncemp-
ju pagastā. Ar atsavināšanas procesu 
saistītos izdevumus sedz atsavinā-
šanas ierosinātājs, bet pēc procesa 
pabeigšanas tos iekļauj zemes 
pirkuma līgumā noteiktajā cenā. Ja 
zemes vienības tiek atsavinātas citām 
personām, tos atmaksā zemes starp-
gabalu atsavināšanas ierosinātājam. 
Zemes gabalus dome nolēma nodot 
atsavināšanai, pārdodot izsolē par 
brīvu cenu noteiktam personu lokam 
(kaimiņos esošo īpašumu īpašnieki) 
un uzdeva nosacītās cenas noteikša-
nu un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

  - izskatot dzīvojamās mājas Torņa 
ielā 11, Alūksnē, mājas vecākās 
pieteikumu, nodot 5 stāvu dzīvoja-
mās ēkas ar 55 dzīvokļu īpašumiem, 
zemes gabala 2527 m² platībā pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašu-
mu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 
NAMI”;

  - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.40/2013 „Atvieglojumu piešķir-
šanas kārtība nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Alūksnes nova-
dā”, Nr.41/2013 „Par nekustamā īpa-

šuma nodokli Alūksnes novadā 2014.
gadā”, Nr.42/2013 „Par Alūksnes 
novada domes 2010.gada 22.jūnija 
saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par 
Alūksnes novada zaļumstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”, Nr.43/2013 
„Par Alūksnes novada domes 2010.
gada 22.jūnija saistošo noteikumu 
Nr.25/2010 „Alūksnes novada teri-
torijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas noteikumi” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”, Nr.44/2013 „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi”, Nr.45/2013 
„Par maksimālās braukšanas maksas 
(tarifu) apstiprināšanu par pasažie-
ru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem Alūksnes novadā”, 
Nr.46/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2010.gada 29.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.28/2010 
„Par Alūksnes novada simboliku””, 
Nr.47/2013 „Alūksnes novada paš-
valdības naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā un kultūrā 
piešķiršanas kārtība un apmērs”, 
Nr.48/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013.gada 25.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.18/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības noli-
kums””, precizēt saistošos noteiku-
mus Nr.30/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības  aģentūras „ALJA” noli-
kums” un Nr.34/2013 „Par pašvaldī-
bas nodevām Alūksnes novadā”;

  - apstiprināt Īpašumu atsavināšanas 
komisijas nolikumu;

  - apstiprināt maksu licenču izsnieg-
šanai pasažieru un bagāžas pārvadā-
jumiem ar vieglajiem taksometriem, 
kas stāsies spēkā no 2014. gada 1. 
janvāra:
1) par licences izsniegšanu par pasa-
žieru un bagāžas pārvadājumiem ar 
vieglajiem taksometriem (neieskaitot 
PVN): fi ziskām personām – EUR 

35,57 gadā vai proporcionāli licences 
izsniegšanas termiņam, ja licence 
tiek izsniegta uz īsāku laiku; juridis-
kām personām – EUR 49,80 gadā vai 
proporcionāli licences izsniegšanas 
termiņam, ja licence tiek izsniegta uz 
īsāku laiku; par licences dublikāta iz-
sniegšanu - divkāršā maksas apmērā;
2) par licences kartītes izsniegšanu 
par pasažieru un bagāžas pārvadā-
jumiem ar vieglajiem taksometriem 
(neieskaitot PVN): EUR 2,85; par 
licences kartītes dublikāta izsniegša-
nu – divkāršā maksas apmērā;

  - apstiprināt noteikumus „Par atlī-
dzību Alūksnes novada pašvaldībā”;

  - nodrošināt līdzfi nansējumu Ls 
1777,59 (EUR2529,28) no pašval-
dības 2013. gada budžeta biedrības 
„Alūksnes nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs” Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
atbalstītā projekta „Alūksnes novada 
Sabiedrības centrs – reģiona NVO 
aktivitātēm un sadarbībai”  realizā-
cijai;

  - atbalstīt Alsviķu pagasta pārval-
des skolēnu pārvadājumu autobusa 
MERCEDES BENZ SPRINTER 
remontu Ls 890 apmērā;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem līdzfi nansējumu Ls 1535 
saimniecības ēkas „Ielejas 1”, Kol-
berģī, Jaunalūksnes pagastā, pamatu 
un sienas nostiprināšanai;

  - ar 02.12.2013. iecelt par Alūksnes 
muzeja direktori  Maritu Olderi;

  - izdarīt grozījumus domes 
27.01.2011. lēmumā Nr.37 „Par 
tehniski ekonomiskā pamatoju-
ma apstiprināšanu un par saistī-
bām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai” 
ūdenssaimniecības attīstības pro-
jektam Māriņkalna ciemā. Veicot 
grozījumus, precizēts, ka pašvaldība 
piedalās projekta līdzfi nansēšanā, 
ieguldot fi nansējumu SIA „Rūpe” 
pamatkapitālā, kā arī precizētas pro-
jekta izmaksas, kas veicot iepirkuma 
procedūru, salīdzinot ar sākotnējām, 
samazinājušās;

  - izdarīt grozījumus domes 
27.06.2013. lēmumā Nr.284 ,,Par 
Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrī-
bas „SUDRABS” projektu”, aizstājot 
lēmuma 1. punktā vārdus „Kamēr 
saule nenoriet, varam tālu vēl iet” ar 
vārdiem „Senioru paaudze Alūksnes 
nākotni Sudrabā auž” un 2.2. punktā 
skaitļus un vārdus „Ls317,00 (trīs 
simti septiņpadsmit lati un 00 santī-
mi)” ar skaitļiem un vārdiem „271,52 
(divi simti septiņdesmit viens lats un 
52 santīmi), kas atbilstoši noteik-
tajam valūtas kursam EUR pret Ls 
(1:0,7028040) ir EUR 386,34 (trīs 
simti astoņdesmit seši euro un 34 
euro centi)”;

  - piedalīties nodibinājuma „Fonds 
- Jūrmala cilvēkam” projektā „Ino-
vatīvi risinājumi pieejama – sociāli 
iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai 
Latvijas pašvaldībās”, kuru plānots 
iesniegt Sabiedrības integrācijas 
fonda administrētajā Eiropas Eko-
nomiskās zonas fi nanšu instrumenta 
2009. - 2014. gada perioda prog-
rammā „NVO fonds” apakšprog-
rammas „Nevalstisko organizāciju 
projektu programma” Sociālā sektora 
aktivitātē. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt līdzfi nansējumu projekta 
realizācijai Ls 702,80 (EUR 1000) 
no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekļiem.

  Ar domes pieņemtajiem lēmumiem pilnī-
bā iepazīties var www.aluksne.lv sadaļā 
„Ziņas par pašvaldību”.

Alūksnes novada domes 28. novembra sēdē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pirms pusgada SIA „Alūksnes 
nami” vadības groži tika uzti-
cēti Valentīnai Omeļjanai, tādēļ 
kapitālsabiedrības valdes locekle 
informē, kādi bijuši būtiskākie 
uzņēmuma veikumi šai laikā.

Turpinās renovācija, remonti
  V. Omeļjana: Šai laikā esam 
turpinājuši īstenot daudzdzīvokļu 
māju renovācijās projektus. Nodotas 
ekspluatācijā renovētās mājas Torņa 
ielā 3, Pils ielā 34, Ganību ielā 1. 
Būvvalde pieņēmusi renovācijas 
darbus mājām Merķeļa ielā 19A un 
Torņa ielā 1. Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējums no 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras saņemts par mājām Pils 
ielā 34 un Ganību ielā 1, šobrīd 
gaidām atbildi arī par māju Torņa 
ielā 3, jo dokumenti jau nosūtīti. 
Tikko pabeigts iepirkums Helēnas 
ielas 55 trešā korpusa renovācijai, 

tā siltināšana ir jāpabeidz nākamā 
gada vasaras vidū, kā arī gatavojam 
iepirkumu aizdevumam.
  Visu vasaru turpinājām dažādus 
remontdarbus daudzās mājās, 
piemēram, mājai Merķeļa ielā 19 
nosiltinājām vienu sienu, vairākās 
mājās mainījām ārdurvis un logus 
koplietošanas telpās, divām mājām 
nosiltinājām bēniņus. Dažās mājās 
ierīkojām ūdensvadu un kanalizā-
ciju. Sadarbībā ar Alūksnes novada 
pašvaldību tika labiekārtots bērnu 
rotaļu laukums starp Torņa ielas 13. 
un 15. māju. Šis ir zemesgabals, ko 
mājas nomā no pašvaldības, tādēļ 
par saņemtajiem līdzekļiem tika rasta 
iespēja labiekārtot tur esošo rotaļu 
laukumu. Esam uzcēluši malkas 
šķūnīšus mājām Ezera ielā 2 un 2A. 
Savukārt Mālupē saremontējām jum-
tu un ūdensvadu ēkai, kurā atrodas 
bibliotēka. Arī pašvaldības dzīvokļos 
fi nansiālo iespēju robežās esam vei-
kuši remontdarbus, gan plānveidīgi, 
gan pēc iedzīvotāju iesniegumiem.
  Rudenī Hipotēku bankai lūdzām 
10 mājām samazināt aizdevumu 

procentu likmes un tas ir atbalstīts, 
līdz ar to šīm mājām būs mazāki pro-
centu maksājumi par aizdevumiem 
un vairāk naudas atliks uzkrājumā 
remontiem.

Parādnieki slēdz vienošanās par 
parādu atmaksu
  Līdz 1. novembrim visas mājas 
pilsētā esam apsekojuši, sagatavojam 
tāmes plānotajiem remontdarbiem un 
līdz decembra sākumam plānojam 
katrai mājai izsniegt apsaimniekoša-
nas maksas projektu nākamajam ga-
dam. Daudzām mājām būs jāpaaug-
stina apsaimniekošanas maksa, lai 
varētu veikt nepieciešamos remontus 
un mazinātu negatīvo uzkrājumu.
Te jāņem vērā, ka mājās, kurās iedzī-
votāji nav pārņēmuši pārvaldīšanas 
tiesības, apsaimniekošanas maksu 
nosaka apsaimniekotājs. Tādēļ 
iedzīvotājiem vai nu jāpiekrīt vai jā-
pārņem māja savā pārvaldībā un tad 
viņi var lemt par apsaimniekošanas 
maksas noteikšanu, tās pacelšanu vai 
nepacelšanu.
  No 10. septembra līdz oktobra 

beigām rīkojām akciju, kuras laikā 
parādniekiem piedāvājām nākt un 
vienoties par pakāpenisku parādu 
atmaksu. Šo iespēju izmantoja 
apmēram 50 cilvēki un tika noslēgtas 
vienošanās par 20 tūkstošiem latu.

Uzsākta māju pārvaldīšanas tiesī-
bu pārņemšana
  Šogad kopumā tika organizētas 
apmēram 35 kopsapulces gan pilsētā, 
gan laukos. Kopsapulcēs informējām 
iedzīvotājus par jaunumiem, par 
izmaiņām Ministru kabineta notei-
kumos, skaidrojām par iespēju nodot 
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašniekiem. Šobrīd jau divas mājas 
Alūksnē ir pārņemtas un ir vēl vis-
maz četru citu māju interese pārņemt 
pārvaldīšanas tiesības.
  Ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? 
Iedzīvotāji kļūs par savas mājas 
pārvaldītājiem un varēs lemt par tās 
apsaimniekošanu - apsaimniekot 
māju pašiem, uzticēt to kādai pilnva-
rotai personai vai arī pilnvarot esošo 
apsaimniekotāju turpināt darbu.
  Māja pati varēs noteikt apsaimnie-

košanas maksas apmēru, noteikt ne-
pieciešamos remontdarbus, lemt par 
citiem jautājumiem. Piemērām: tur, 
kur SIA „Alūksnes nami” ir jārīko 
iepirkuma procedūra, māja vienkārši 
varēs veikt aptauju, lai izvēlēties 
būvfi rmu remonta veikšanai.
Esam noslēguši līgumu ar siltuma 
piegādātāju AS „Simone” un pēc tā 
nosacījumiem turpmāk uzņēmumam 
pārskaitīsim 80% no mūsu klientu 
patērētā par apkuri un atlikušo tikai 
tad, kad iedzīvotāji būs pilnībā norē-
ķinājušies.
 Daudz strādājam pie auditā minēto 
trūkumu novēršanas. Izmantojam 
jaunu uzskaites programmu, kura 
ļauj operatīvi sagatavot katras mājas 
ieņēmumu - izdevumu pārskatus. 
Veicām iepirkumus degvielas 
iegādei, būvmateriālu, santehnikas 
un elektropreču iegādei, transportlī-
dzekļu remontam. Novembra beigās 
rīkojām talku, kurā sakārtojām 
uzņēmuma teritorijas apkārtni, bet 
vasaras periodā savāktos būvniecības 
atkritumus esam nogādājuši Litenes 
poligonā. 

Pusgads SIA „Alūksnes nami” darbībā

  Jaunākajām ziņām par Alūksnes 
novadu var sekot arī Twitter lietotāji.
  Mūsu konts:

@Aluksnes_novads
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ir apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības projekts „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Alūksnes 
novada vidusskolā un Liepnas vi-
dusskolā”, kas paredz abu minēto 
ēku, kā arī Liepnas vidusskolas 
internāta ēku kompleksu renovā-
ciju, lai uzlabotu energoefektivi-
tāti un integrētu līdz šim īstenotos 
ēku renovācijas un energoefek-
tivitātes pasākumus, tādējādi 
iegūstot maksimālu energoresur-
su ietaupījumu un uzlabojot ēku 
izskatu.

  Projektu finansēs Klimata pārmai-
ņu finanšu instruments. Tā kopējās 
izmaksas ir Ls 482563,09, no 
tām 48,49% ir KPFI finansējums, 
51,51% ir Alūksnes novada pašval-
dības finansējums.
  7. novembrī Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu lūgt atļauju 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomei ņemt aizņēmumu, lai no-
drošinātu projekta finanšu plūsmas 
nepārtrauktību.
  Abu skolu ēku ekspluatācija ir 
saistīta ar virkni problēmu – tās ir 
fiziski un morāli novecojušas, to 
arhitektoniskais un būvniecības risi-
nājums ir veidots saskaņā ar padom-
ju laika standartiem un materiāliem 
un neatbilst mūsdienu ekspluatā-

cijas un būvniecības normatīviem. 
Ēku renovācija prasa salīdzinoši 
lielus ieguldījumus, kas līdz šim 
pašvaldībai nav bijuši iespējami un, 
izmantojot pieejamo finansējumu, 
veikti tikai daži pasākumi.
  Šī projekta ietvaros plānots veikt 
ēku fasāžu un pamatu, kā arī jumta 
pārseguma siltināšanu un jumta se-
gumu nomaiņu, neblīvo koka durvju 
un veco koka logu nomaiņu, kā arī 
ierīkot energoefektīvu apgaismo-
jumu un siltināt sporta zāles grīdu 
Alūksnes novada vidusskolā.
  Pašvaldība jau noslēgusi līgumu 
par projekta realizēšanu ar SIA „Vi-
des investīciju fonds”. Lai īstenotu 
projektā plānotos darbus, 22. jūlijā 
tika izsludināts atklāts konkurss 
un tā rezultātā noskaidrots, ka 

būvdarbus veiks SIA „Ozolmājas”, 
ar ko jau tuvākajā laikā pašvaldība 
slēgs līgumu. Plānots, ka atsevišķus 
darbus, piemēram, logu, durvju un 
jumta seguma maiņu, būs iespējams 
veikt ziemas periodā, saskaņojot to 
ar skolu vadību, lai maksimāli ne-
traucētu skolu ikdienas darbu. Darbi 
jāuzsāk nekavējoties arī tāpēc, 
ka saskaņā ar Ministru Kabineta 
noteikumiem 14.08.2012. Nr.559 
projekti šajā kārtā jāīsteno līdz 
2014. gada 30. jūnijam. 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Siltinās divas skolas novadā

  Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja

  Nobeigumam tuvojas projekts 
„Alūksnes novada pašvaldības 
pārziņā esošo muzeju izpētes 
rezultātu pieejamības nodrošinā-
šana ekspozīcijās un izglītojošās 
programmās”.

  No 17. novembra apmeklētāju 
vērtējumam nododam informatīvi 
un vizuāli uzlaboto pamatekspozī-
ciju „Jaunlaicenes muiža”. Patei-
coties Valsta Kultūrkapitāla fonda 
finansējumam, izgatavojām jaunas 
planšetes un podestus.
  Projekta ietvaros sadarbojāmies ar 
mākslinieku - scenogrāfu Raulu Zit-
mani, kurš izstrādāja metus telpas 
iekārtošanai un ilustrācijas stāstiem. 
Viņa darbi un krāsu izjūta, muzeja 
ekspozīcijai dod neparastus akcen-

tus un īpašu starojumu. Muzeja 
speciālisti intensīvā darbā pavadīja 
vairākas nedēļas, veidojot un uz-
labojot stāstus par muižas apsaim-
niekošanu, zemnieku nemieriem 
Jaunlaicenē, tiesu procesiem. Ja Jūs 
interesē dzīve 18. un 19. gadsimta 
Vidzemes lauku muižās, tad īstā 
vieta, kur to iepazīt, ir Jaunlaicenes 
muižas muzejs. Brauciet pie mums. 
Būs interesanti!
  Projekta realizēšanas termiņš 17. 
decembris. Lai projektu pabeigtu, 
mums jāizveido arī jauna pamat-
ekspozīcija „Malēnieši Opekalna 
draudzē”. 

Jaunlaicenes muižas muzejā pilnveidota pamatekspozīcija

Jaunlaicenes muižas muzeja uzlabotā pamatekspozīcija

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „ALJA” novembrī pa-
pildināja zušu krājumus Alūksnes 
ezerā.

  Aģentūras direktors Māris Lie-
tuvietis pastāstīja, ka ezerā ielaisti 
ataudzēti zušu mazuļi, kuru skaitlis-
kais apjoms bijis nedaudz vairāk par 
4000 gabaliem un izmērs no 7 līdz 10 
centimetriem. Zušu krājuma papildi-
nāšanai un mazo zivtiņu transportē-
šanai uz Alūksni aģentūra izlietojusi 
nepilnus divus tūkstošus latu.
  - Bijām paredzējuši ezerā ielaist 
arī vienvasaras līdaku mazuļus, bet 
šogad ūdenstilpnēs bija maz ūdens un 
iespējams, ka tādēļ vai arī kādu citu 
apstākļu dēļ līdaku mazuļus nespēja 
piegādāt divas zivju audzētavas, kurās 
bijām pieteikuši šo zivju mazuļu iegā-
di. Līdz ar to līdaku mazuļu ielaišanu 
Alūksnes ezerā nācās atlikt uz nākošo 
rudeni. Lai gan bija doma, ka par 
līdaku mazuļu iegādei paredzētajiem 

līdzekļiem šoruden varētu iegādāties 
zandartu vienvasaras mazuļus, tomēr 
pieņēmām lēmumu tos ietaupīt un 
izmantot sākotnēji iecerētajam mēr-
ķim – līdaku krājuma papildināšanai 
nākamgad, - norāda M. Lietuvietis.

Alūksnes ezerā tiek ielaisti jaunie 
iemītnieki – ataudzētie zušu mazuļi

Foto no p/a „ALJA” arhīva

Alūksnes ezerā 
papildina 
zušu krājumus   Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Sociālās aprūpes centrā 
„Alūksne”, pateicoties īstenota-
jam Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansētajam 
projektam „Vēlamies kļūt veselā-
ki!”, iegūti nozīmīgi papildinājumi 
klientu ikdienas aprūpei.

  Viens no ieguvumiem ir ratiņkrēsls 
un pacēlāja iebūve automobilī, kas 
tagad droši un ērti ļaus nepieciešamī-
bas gadījumā ratiņkrēslā esošu klientu 
nogādāt pie mediķiem. Tāpat projekta 
ietvaros iegādāti 20 speciāli tualetes 
krēsli klientu ērtībai un gaismas 
terapijas aparāts ar krāsu filtriem 
terapeitiskiem nolūkiem. 
  - Esam ļoti pateicīgi gan Lauku 
atbalsta dienestam, kas atbalstīja 
projektu, gan Alūksnes novada paš-
valdībai, kas deva līdzfinansējumu, jo 
šis projekts mums ir ļoti vērtīgs, gan 
domājot par klientiem un arī darbi-
niekiem. Mums bija ļoti nepieciešams 
pacēlājs automašīnai – tas atvieglos 
mūsu iemītnieku transportēšanu, būs 
ērtāk un drošāk klientiem, vieglāk arī 
darbiniekiem. Tāpat tualetes krēsli ir 

Iegūst jaunu aprīkojumu 
klientu ikdienas aprūpei

Transportlīdzeklī ierīkotais pacēlājs ļauj nodrošināt ērtu 
un drošu ratiņkrēslā esoša cilvēka transportēšanu

Evitas Aplokas foto

ieguvums ne tikai klientu ērtībai, bet 
arī atvieglos darbu apkalpojošam per-
sonālam. Savukārt gaismas terapijas 
aparāts ir plaši izmantojams dažādām 
veselības uzlabošanas procedūrām, 
- uzsver Sociālās aprūpes centra 
direktore Rasma Muceniece.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
5940,23, tai skaitā pašvaldības līdzfi-

nansējums Ls 1366,50.

Turpinās pasākumu 
ciklu ,,Darām kopā” 
 
  Evija Kubulniece,
Alsviķu PII ,,Saulīte” vadītāja 

  Alūksnes novada pašvaldī-
bas līdzfinansētais biedrības 
,,Alūksnes novada izglītības 
attīstības centrs” pasākumu 
cikls ,,Darām kopā” turpina 
īstenot izglītojošo un attīstošo 
pasākumu plānu.

  Biedrība 16. novembrī aicināja 
apmeklēt Viktora Ķirpa Ates 
muzeju. Par godu Latvijas Re-
publikas 95. gadadienai Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
,,Saulīte” bērni, vecāki, vecvecā-
ki, darbinieki un citi interesenti 
apmeklēja muzeju, kurā iepazina 
latviešu tautas senās tradīcijas, 
aplūkoja senos darba rīkus un 
ēkas. Katram interesentam bija 
iespēja pamēģināt veikt darbus 
ar seno laiku darba rīkiem – malt 
miltus, nomizot zarus utt.
  Lai arī laikapstākļi īpaši nelu-
tināja, jo bija lietains un drēgns, 
dziedātās dziesmas sasildīja 
ikvienu sirsniņu. Ja sirdī mājo 
siltums, tas jādod arī citiem. 
Latvijai dzimšanas dienā dāvājām 
labas domas un vēlējumus, aizde-
dzot svecītes un palaižot tās Ates 
dzirnavu dīķī.
  Sirsnīgu dziesmu pavadīts bija 
mūsu ceļojums pa Ates muzeja 
ēkām un Latvijas vēstures līklo-
čiem. Vismīļākās dziesmas tika 
dziedātas omulīgajā saimes mājā, 
kur visus gaidīja silta tēja, medus 
un rudzu maizīte. Bērniem medus 
maizītes ļoti garšoja!
  Sirsnīgs paldies muzeja darbi-
niekiem par uzņemšanu! Paldies 
vecākiem un pārējiem pasākuma 
apmeklētājiem, kuri nenobijās no 
drēgnā laika un devās nelielajā 
ekskursijā!
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Jaunalūksnē
izveido dušas un 
veļas mazgāšanas 
pakalpojumu
Violeta Kļaviņa

  Biedrība „Jaunalūksnes 
dālderi” Jaunalūksnes pagastā 
īstenojusi projektu „Dušas un 
veļas mazgāšanas pakalpoju-
mu pieejamības nodrošināšana 
Jaunalūksnes pagastā” un tā 
rezultātā ir ierīkotas dušas un 
uzstādīts veļas mazgāšanas 
automāts.

  Projekta laikā tika rekonstruē-
tas telpas – veikti iekšdarbi, 
ierīkots apgaismojums, sakārtoti 
elektrības tīkli un ventilācijas 
sistēma. Apmeklētāji dušas un 
veļas mazgāšanas pakalpojumu 
var izmantot ceturtdienās un 
piektdienās no pulksten 10.00 
līdz 16.00, „Ielejās 1”, Kolber-
ģī. Darba laiks var tikt mainīts 
atkarībā no pieprasījuma, tāpēc 
visiem interesentiem lūgums 
pieteikties, zvanot pa tālruni 
26232039. Biedrība ir apstip-
rinājusi pakalpojumu cenas: 
vienas reizes veļas mazgāšana 
90 santīmi, dušas izmantošana 
vienai personai – 2 lati. 
  Projekts realizēts ES ELFLA 
atklāta projektu iesniegumu 
konkursa pasākumā „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”. Kopējās projekta 
izmaksas sastāda Ls 5462,75, 
no tā publiskais fi nansējums 
Ls 4916,48, Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfi nansējums Ls 
546,27.

  Jolanta Apsīte, 
PII „Sprīdītis” pirmsskolas
izglītības skolotāja

  No 20. līdz 26. oktobrim uz 
Comenius projekta „Lets make 
our world more green and clean!” 
(„Veidosim mūsu pasauli zaļā-
ku un tīrāku!”) astoto tikšanos 
Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā 
devās Alūksnes pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Sprīdītis” sko-
lotājas Jolanta Apsīte un Linda 
Berkule.

  Ar lielu sirsnību un viesmīlību 
mūs sagaidīja projekta koordinatore 
Petra Kočar un pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Jelka” vadītāja Nada 
Verbič. Viesu sagaidīšanas koncertā 
bērni tik jautri dejoja un dziedāja 
slovēņu dziesmas, ka arī mēs ļāvā-
mies deju solim kopā ar viņiem.
  Izglītības iestāde „Jelka” ir celta 
jau sešdesmitajos gados, bet vēlāk 
paplašināta ar piebūvi. Materiāli 
pasūtīti vietējā paneļu uzņēmumā, 
lai piebūve būtu pilnībā no koka, ar 
mērķi pierādīt koksnes konstrukciju 
atbilstību bērnudārza būvniecībā. 
Ēka ar vietējo koksni ir videi drau-
dzīgs materiāls, lai radītu veselīgu 
un mājīgu vidi un Slovēnijā ir 
augstā vērtībā. Piebūves telpām ir 
lielas stikla ārējās sienas. Terases 
pilnībā pārklātas ar jumtu, lai bērni 
var darboties ārā jebkuros laika ap-
stākļos. Starp rotaļu un dušas telpu 
arī ir stikla siena, kas atvieglo bērnu 
pārredzamību. 
  Bērnudārza simbols ir zaļa eglīte, 
vienkāršs, dzīvespriecīgs un laimīgs 

kociņš, kas simbolizē mūžzaļo dzīvi 
un spēju vienmēr turpināt augšanu. 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Jel-
ka” galvenais mērķis ir rūpēties, lai 
bērni apgūst dzīvei nepieciešamās 
prasmes, spēj sadarboties. Grupās 
strādā pirmsskolas skolotājas un 
pirmsskolas skolotāja asistents. Viņi 
plāno, organizē, un piedāvā bērniem 
tematiskas rotaļnodarbības atbilstoši 
bērnudārza mācību programmai. 
Šajā iestādē strādā arī vairāki skolo-
tāji vīrieši. Bērnu skaits, līdzīgi kā 
Latvijā, mazajās grupās ir līdz 14, 
lielākajās līdz 22 bērniem. Lielākie 
bērni mācās, spēlējas, ēd, atpūšas 
klusajā stundā vienā telpā. Katrā 
telpā ir vaļējais virtuves stūrītis. 
Grupas telpas iekārtotas darbību 
zonās: konstruēšanai, mākslai, 
didaktiskajām spēlēm, sižeta lomu 
rotaļām, pētniecībai, angļu valodas 
spēļu stūris, ir grāmatu stūrī-
tis, datorstūrītis, klusais stūrītis. 
Iestādes darba laiks ir no 6.00 līdz 
17.00, interesanti, ka bērni iestādē 
var uzturēties ne ilgāk par deviņām 
stundām dienā.
  Dārziņā instruktora vadībā tera-
pijas nolūkos notiek nodarbības ar 
suni Šapu. Teritorija pie iestādes ir 
neliela, iekārtots laukumiņš bērnu 
rotaļām un ierīkots mazdārziņš.
  Projekta sanāksmēs visu valstu 
dalībnieki apmainījās ar prezentā-
cijas materiāliem un iepazīstināja 
kolēģus ar jaunām idejām, kā arī dā-
vināja viens otram bērnu gatavotos 
darbiņus par dzīvnieku aizsardzības, 
gājputnu pētniecības, dabas mate-
riālu izmantošanas tēmām. Ar dzies-
mām un jautru dancošanu lielāko 

Comenius projekta tikšanās Slovēnijā

grupu bērni un viesi pie bērnudārza 
iestādījām draudzības ābelīti.
  Notika arī projekta dalībnieku 
vizīte pilsētas galvenajā ēkā un 
tikšanās ar Ļubļanas pilsētas mēru 
Zoranu Jankoviču. Nelielā ekskur-
sijā mūs iepazīstināja ar Ļubļanas 
ievērojamākajām vietām un kultūr-
vēsturiskiem pieminekļiem pilsētas 
centrālajā daļā.
  Paralēli darbam pie projekta turp-
māko aktivitāšu plānošanas, visiem 
partnervalstu pārstāvjiem bija iespē-

ja iepazīt Slovēniju, kas ir gandrīz 
trīs reizes mazāka par Latviju.
  Mums atmiņā paliks Slovēnijas 
kolēģu viesmīlība, profesionāli 
organizētā un saturiski bagātā pie-
redzes apmaiņas tikšanās Slovēnijā. 
Emocionāli un profesionāli bagātas 
ar jauniem iespaidiem, apburtas 
ar Slovēnijas dabas skaistumu 
atgriezāmies mājās, lai dalītos ar 
kolēģēm un darbiniekiem par iegūto 
pedagoģisko pieredzi un atziņām.

Projekta partneru tikšanās Slovēnijā
Foto no PII „Sprīdītis” arhīva

Projekts saņēmis fi nansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. 
Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas 
Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

  Alla Jaunzema,
Strautiņu pamatskolas skolotāja

  Piedaloties Izglītības un zinātnes 
ministrijas izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā „Sporta inven-
tāra iegāde mācību priekšmeta 
„Sports” standarta īstenošanai 
izglītības iestādēs”, Strautiņu 
pamatskola ir papildinājusi, 
atjaunojusi esošo un iegādājusies 
jaunu sporta inventāru.

  Projekts „Mūsdienīga sporta stun-
da Strautiņu pamatskolā” bija viens 
no 13, kas iesniegts no Alūksnes 
novada, taču vienīgais, kuru  
atbalstījusi Izglītības un zinātnes 
ministrija. Kopējais projektam pie-
šķirtais fi nansējums ir Ls 4098,04. 
50% jeb Ls 2049,04  ir Izglītības 
un zinātnes ministrijas līdzekļi, otra 
puse - Alūksnes novada pašvaldības 
nodrošinātais līdzfi nansējums.
  Par iegūtajiem līdzekļiem tika 

iegādāts inventārs orientēšanās 
sporta pamatprasmju un praktisko 
iemaņu apguvei, slēpošanas inven-
tārs, fl orbola, frīsbija, badmintona 
inventārs, inventārs sporta spēlēm, 
vingrošanai, vieglatlētikai un citiem 
sporta veidiem, kas neapšaubāmi 
veicinās skolēnu vēlmi iesaistīties 
sporta aktivitātēs, tādejādi nostip-
rinot fi ziskās spējas un uzlabojot 
skolēnu veselību. Jaunais inventārs 
jau veiksmīgi tiek izmantots sporta 
stundās un ārpusstundu nodarbībās, 
par ko gan skolēniem, gan sko-
lotājām ir ļoti liels prieks. Inven-
tāru skolai piegādāja fi rma  SIA 
„Rantzows Sport”, kura uzvarēja 
iepirkuma konkursā. Paldies visiem, 
kas palīdzēja, lai projekts tiktu 
veiksmīgi realizēts! 

Strautiņos iegādāts jauns un 
papildināts esošais sporta inventārs

Skolotāja Alla Jaunzema ir gandarīta, ka Strautiņu pamatskolai projekta rezultā-
tā izdevies ievērojami uzlabot sporta inventāra klāstu

Foto no skolas arhīva

  Aivita Ezeriņa,
PII „Mazputniņš” skolotāja

  Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Mazputniņš”, pateicoties 
Sorosa fonda – Latvija iniciatī-
vai „Pārmaiņu iespēja skolām” 
un biedrības „Mēs – Malienai” 
izstrādātā un fi nansiālo atbalstu 
963 EUR apmērā guvušā pro-
jekta „Kvalitatīvas nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem” 
īstenošanai visu vasaru pirms-
skolas vecuma bērni varēja apgūt 
dažādas gudrības tēlotājdarbībās, 
izteiksmīgā runā, teātrī, fi ziskās 
aktivitātēs, rotaļās un dejās.

  Bērni apguvuši prasmi iejusties 
dažādos pasaku tēlos teātra izrādēs, 
runāt dzejoļus, gatavot interesan-
tus rotājumus telpām, dejot. Tā 1. 
novembrī projekta noslēguma kon-
certā „Paldies jums, labie ļaudis!”, 
uz kuru bija aicināts ikviens, kurš 
vēlējās redzēt bērnu veikumu, bērni 
skatītājus priecēja ar rudenīgiem 
dzejoļiem, krāšņām dejām un teātra 
izrādi „Zem sēnītes”.
  Koncerta noslēgumā pirmsskolas 
izglītības iestādes „Mazputniņš” 
vadītāja Ieviņa Āboltiņa pateicās 
nodibinājumam „Sorosa fonds – 
Latvija”, projekta pārraudzei Aijai 
Tūnai, „Mazputniņa” skolotājām, 
kas iesaistījās projektā nesavtīgi 
strādājot, kā arī pasniedza nelielas 
pateicības balvas pārējiem biedrības 

„Mēs – Malienai” atbalstītājiem. 
Paldies bērniem un visiem projekta 
īstenotājiem par jauko koncertu 
un vasaras aktivitātēm projekta 
ietvaros Malienas pagasta pārvaldes 
vārdā teica Malienas teritorijas at-
tīstības speciāliste Violeta Kļaviņa, 
novēlot mazajiem māksliniekiem 
būt tikpat radošiem, aktīviem un 
atraktīviem arī turpmāk.
  Mums visiem gan bērniem, gan 
pieaugušajiem ir prieks par projekta 
ietvaros iegādātajām lietām – roku 
lellēm, maksām, lentām, deju bārk-
stīm, bumbiņām, bumbiņu baseinu 
un tēlotājdarbību izdales materiā-
liem, ko noteikti izmantosim arī 
turpmāk gan ikdienas nodarbībās, 
gan jauku svētku brīžu radīšanā. 

Noslēdzies projekts
„Kvalitatīvas nodarbības
pirmsskolas vecuma bērniem”

Fragments no bērnu darbu izstādes
Ieviņas Āboltiņas foto

Informācija SIA 
„Rūpe” klientiem
  Sākot ar 2014. gada 1. janvāri 
uzņēmums SIA „Rūpe” izraks-
tīs rēķinus par sniegtajiem 
pakalpojumiem (dzeramais 
ūdens, kanalizācija, sadzīves 
atkritumi un dažādi remont-
darbi) ne tikai juridiskām, bet 
arī fi ziskām personām.

  Lai vienkāršotu informācijas 
apriti starp uzņēmumu un klien-
tu, pie SIA „Rūpe” biroja ēkas 
Brūža ielā 6 tiks ierīkota past-
kastīte, kurā klienti var ievietot 
ziņas par ūdens skaitītāju rādīju-
miem, kā arī citu informāciju. 
  Atgādinām, ka informāciju par 
ūdens skaitītāju rādījumiem, kā 
arī citu informāciju iespējams 
paziņot pa tālruņiem: 64381089; 
28391302 vai rakstot uz e-pastu: 
rupealuksne@apollo.lv.

SIA „Rūpe” administrācija
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  Violeta Kļaviņa,
Malienas un Jaunalūksnes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste

  Alūksnes pusē 12. novembra 
rīts atnāca apmācies, nemīlīgs 
un drūms. Malienas pamatskolas 
6. un 7. klases audzēkņi devās 
iepazīt divus uzņēmumus – SIA 
„ALTA S” Maizes kombinātu 
un SIA „Worm House” („Tārpu 
māja”) Sorosa fonds - Latvija 
projekta „Vēl viens PAKĀPIENS 
Malienas Bērnu un ģimenes 
atbalsta darbībā” ietvaros.

  Galvenais mērķis - bērniem 
sniegt ieskatu par Alūksnes novada 
ražotājiem, ļaut apskatīt iekārtas, 
ražošanas tehnoloģijas, sarunāties 
un uzdot jautājumus uzņēmumu 
vadītājiem un darbiniekiem.
  Vispirms ciemojāmies maizes 
kombinātā. Katram bērnam tika 
atvēlēts mīklas gabaliņš un dota ie-
spēja izveidot savu maizes kukulīti 
– ar ķimenēm vai magoņu sēkliņām. 
Prieks, ar kādu bērni darbojās, 

pārsteidza, ikvienam bija svarīgi 
savu maizes kukulīti padarīt īpašu 
un atpazīstamu. Pirms nokļūšanas 
krāsnī uz pannas tie rindojās apaļi 
un gareni, sapīti pīnēs un sagriezti 
kliņģerī. Kamēr cepās pašu gatavotā 
maizīte, iepazināmies ar ražošanas 
procesu – sākot ar noliktavām līdz 
gatavas produkcijas fasēšanai. Jau-
tājumu bija daudz – cik darbinieki 
strādā, vai uzņēmumā ir maiņu 
darbs, kāds sortiments, vai ir kon-
kurenti, cik maksā krāsns, kur jā-
mācās, lai ceptu maizi, kādas algas, 
cik ražotne dienā gūst ieņēmumus 
un tā bez gala. Saņemot pašcepto 
kukulīti, prieks bija dubults, bērnos 
bija gandarījums par piedzīvoto. 
  SIA „Worm House”  ražo biohu-
musu. Bērni bija zinoši par organis-
ko mēslojumu, ko iegūst ar sarkano 
Kalifornijas slieku palīdzību, bet te 
bija iespēja redzēt ražošanu lielos 
apmēros. Lai dibinātu kontaktus un 
palielinātu apgrozījumu, uzņēmums 
savu produkciju šogad prezentēja 
starptautiskā izstādē Ķelnē, Vācijā. 
Bērni varēja apskatīt telpas un ie-

Dzīves prasmju skola Malienas pamatskolas bērniem

kārtas, aptaustīt sliekas, uzzināt par 
to audzēšanu, barošanu. Tiem, kuri 
vēlējās, bija iespēja ar lielu liftu no-
laisties pagrabā, kur tiek uzglabāti 
desmitiem tonnu kompostētu kūts-
mēslu, kas ir slieku pamatbarība.
  Iespēja tikties ar uzņēmējiem klā-
tienē, jautāt, redzēt ražošanas pro-
cesu, paplašina redzesloku, sniedz 

pārliecību, ka arī mūsu pierobežas 
novadā ir iespējama veiksmīga uz-
ņēmējdarbība, kas neapstājas vietējā 
tirgus robežās.
  Liels paldies abiem atsaucīgajiem 
uzņēmumiem, kuri šo dienu padarī-
ja jauku un gaišu, veltot savu laiku, 
uzmanību un zināšanas mūsu skolas 
bērniem.

Malienas skolēni iepazinuši maizes kombināta darbu
Foto no skolas arhīva

  Simona Leļeva,
Liepnas vidusskolas Skolēnu domes 
prezidente 

  Pirmie trīs šī mācību gada 
mēneši Liepnas vidusskolā bijuši 
bagāti ar daudzveidīgām aktivi-
tātēm.

  Skolā viesojās Bērziņu robež-
kontroles punkta vadītājs Dzintars 
Salaks, Biznesa vadības koledžas 
lektors ar lekciju „Kā kļūt veiksmī-
gam”.
 11. septembrī skolēni, kuri vēlējās 
iegūt velosipēdista apliecību, pieda-
lījās velosipēdistu dienā Alūksnes 
novada vidusskolā. Gaidot Latvijas 
95. dzimšanas dienu, skolotājas Mā-
rītes Pugejas mudināti 17. septembrī 
veidojām ziedu paklāju. Tajā katram 
novadam atvēlējām savu krāsu un 
kādu latviešu zīmi: Vidzemei - dzel-
teno krāsu un Saules zīmi - mūžī-
gās kustības un dzīvības simbolu, 
Latgalei - zilo krāsu un dubultkrus-
tu, akas zīmi kā sargātāju no visa 
ļaunā, Zemgalei - oranžo krāsu un 
Laimas zīmi jeb slotiņu - dabas un 
mūžības simbolu, bet Kurzemei - 
sarkano krāsu un Ugunskrustu, kas 
piesaista laimi un enerģiju.
  27. septembrī 5. - 9. klašu skolēni 
devās uz Liepnas internātpamatsko-
lu, lai sacenstos futbolā ar Pededzes 
pamatskolas un Liepnas internāt-
pamatskolas komandām. Skolēni 
piedalījās arī citās sportiskās aktivi-
tātēs novadā: krosā, futbolā.
 Pirmsskolas grupiņu audzēkņi 
kopā ar skolotājām Edīti Kļaviņu 
un Janu Zaķi 10. oktobrī gatavoja 
un nogaršoja dažādas putras. Putras 
dienas aktivitātēs iesaistījās arī 3. - 
4. klases skolēni.
  Gaidot skolotāju profesionālos 
svētku, skolēnu dome skolotājiem 
katru dienu bija sagatavojusi kādu 
pārbaudījumu, bet 10., 12. klases 
skolēni uz svinīgo līniju skolotājus 
aicināja 4. oktobrī. Katrs skolotājs 
saņēma apsveikumu un portretu 
galeriju. Pārsteigumu skolotājiem 
bija sagādājusi arī skolotāja Mārīte 
Pugeja. Katrs skolotājs iepriekš 
bija uzrakstījis savu vārdu, un no tā 
mēs, skolēni, veidojām zīmējumus. 

Skolotājiem bija jāatrod savs vārds 
un jāatbild uz jautājumiem par zī-
mējumu. Domāju, ka visi kopā mēs 
radījām skolotājiem jaukus svētkus.
  Labo darbu nedēļā, 16. oktobrī, 
skolēni, skolotāji un tehniskie darbi-
nieki sakopa skolas apkārtni. Divu 
stundu laikā tika padarīts daudz, un 
gandarījumu par paveikto izrādījām, 
vārtoties milzīgajā sagrābto lapu 
kaudzē.
  Tā kā skola piedalās programmā 
„Skolas piens”, Labo darbu nedēļā 
aizsākās akcija „Baltmaize ar zap-
ti”, lai 1. - 9. klašu skolēni pie piena 
varētu baudīt baltmaizi ar ievārīju-
mu. Akcija turpinās joprojām, un 
katrs, kam ir kāda lieka ievārījuma 
burciņa, var atnest to uz skolas 
virtuvi kopīgai baudīšanai.
  Katru gadu mūsu skolas koman-
da piedalās jaunsargu sacensībās 
Mišķos. Šogad lepojamies ar iegūto 
2. vietu.
  22. oktobrī teātra pulciņa dalībnie-
ki kopā ar skolotāju Ivetu Boroduš-
ku devās uz Ilzeni, lai piedalītos 
pasākumā „Lieli putni, mazi putni”. 
Kaut gan jaunie aktieri mājās atgrie-
zās noguruši, pasākums viņiem ļoti 
patika.
  Pirms rudens brīvdienām uz He-
lovīnu noskaņas radīšanu aicināja 
skolēnu dome. Skolā bija sastopami 
mošķi, arī goti bija sākuši mācīties 
mūsu skolā. Visu šo savdabīgo 
radījumu saiets skolas zālē notika 
23. oktobrī. Priekšnesumus bija 
sagatavojusi 5., 6. - 7., 8., 9. klase 
un skolēnu dome.
  26. oktobrī Dīva Kazimirjonoka 
un Daina Birkāne kopā ar skolotāju 
Marutu Gallu piedalījās Vidzemes 
novada mazpulcēnu forumā Palsma-
nē un veiksmīgi prezentēja savus 
projektus „”Pūres konservu” tomāti 
atgriežas”, iegūstot sertifikātus. 
Dīva Kazimirjonoka no izaudzēta-
jiem tomātiem ieguva 950 sēkliņas.
  Arī novembrī, Latvijas mēnesī, 
skolēni iesaistījušies dažādās ārpus-
stundu aktivitātēs gan skolā, gan 
novadā. 7. novembrī skolotāja Že-
nija Mahņeva un 9. klases skolēni 
Mairis Boroduška, Gints Bordāns, 
Sandris Babris, Harijs Sārs, Dainis  
Jegorovs piedalījās „Pagātnes spē-

Darbīgums Liepnas vidusskolā

lēs” Alūksnē. 11. novembrī sporta 
skolotājs Jānis Štrauss kopā ar 10. 
- 12. klašu skolēniem organizēja 
sporta dienu mūsu un Liepnas inter-
nātpamatskolas sākumskolēniem, 
izveidojot jauktas komandas. Pēc 
sportiskajām aktivitātēm vidussko-
lēni un skolas direktore Liene Sta-
binge devās uz Sprinduļu kapsētu, 
lai sakoptu un iedegtu svecītes pie 
Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Teo-
dora Mendes kapa. Savukārt vakarā 
visiem pagasta iedzīvotājiem bija 
iespēja iet lāpu gājienā uz Teodora 
Mendes atdusas vietu.
  Esam gandarīti, ka Alūksnes 
novada aktīvāko jauniešu vidū ir 
arī mūsu skolas 8. klases skolēns 
Niklāss Pugejs. Viņš kopā ar skolas 
direktori Lieni Stabingi un skolotāju 
Lilitu Spirku piedalījās šo jauniešu 
godināšanas pasākumā Alūksnē.
  Par skolas tradīciju ir kļuvis 
Mārtiņdienas tirdziņš. Arī šogad 
tajā varēja iegādāties pašu skolēnu 
un ar vecāku palīdzību sarūpētus 
gardumus: vafeles, kūkas, keksus, 
pīrādziņus, ābolu un cidoniju sulu.
  Latvijas svētku noskaņu skolā 
radīja vizuālās mākslas pulciņa 
dalībnieki, izrotājot vestibila logus 
un skolas ārdurvis ar auseklīšiem, 
bet gaitenī izvietojot 7. - 12. klašu 
skolēnu noformētos veltījumus 
Latvijai.
  15. novembrī skolas zālē pul-
cējāmies uz svinīgo pasākumu 
„Nāk gadalaiki izgreznot Latviju”. 
Īpaša šī diena bija Jolantai Beat-
risei Bukatei, Lanai Sniedzānei, 
Elgai Dzelzkalējai, Vitai Slišānei, 

Sintijai Vaiverei, Gundegai Macā-
nei, Mairim Boroduškam, Gintam 
Bordānam, Sandrim Babrim, Raitim 
Kļaviņam, Niklāsam Pugejam, 
Jānim Teterovskim,Vairim Slišā-
nam, jo viņi tika uzņemti jaunsargu 
rindās.  
  Direktore Liene Stabinge un 
direktores vietniece izglītības 
jomā Ženija Mahņeva sveica tos 
skolēnus, kuru vidējais vērtējums, 
sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, 
bija 8 balles un augstāk: Dainu 
Birkāni, Lanu Sniedzāni, Evu 
Cauni, Simonu Leļevu, Sintiju 
Vaiveri, Daini Jegorovu. Atzinības 
rakstu par aktīvu dalību mazpulkā 
saņēma Dīva Kazimirjonoka, bet 
pateicību par veiksmīgu piedalī-
šanos un iegūto atzinību Starptau-
tiskajai Iecietības dienai veltītajā 
vizuālās mākslas konkursā „Latvija 
– mūsu drošās mājas” saņēma Enija 
Bordāne un Daniela Tarvāne. Abas 
meitenes kopā ar skolotāju Mārīti 
Pugeju 16. novembrī devās uz Rīgu, 
lai Melngalvju namā piedalītos 
Starptautiskajai Iecietības dienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā.
  22. novembrī skolotājas Ilze Brice 
un Sanita Bordāne 7. - 12. klašu 
skolēnus vadīja Ojāram Vācietim 
veltītu stundu „Ja es nebūtu no tās 
puses”, bet 28. novembrī 6. - 12. 
klašu skolēni piedalījās konkursā 
„Ko tu zini par Liepnu, Alūksni, 
Latviju?’’. Balvas uzvarētāju ko-
mandām sagādās vasarā nodibinātā 
biedrība „Liepna – manas mājās”.

Prieks par padarīto Labo darbu nedēļā
Foto no Jolantas Krilovas personīgā arhīva

Dzīvnieku māja 
“Astes un ūsas’’
 

Alūksnē, Ošu ielā 5. 
Kontakti: Modris Briedis 
26523096, brīvprātīgā Santa 
Apraksina  27618287, dzīvnie-
ku adopcijas jautājumos Elīna 
Dambe 29477535
 

Alūksnes novada Liepnā, pie 
skolas, pieklīdis draudzīgs suņu 
puika. Suņuks ir vidēja auguma, 
pusgarspalvains. Šobrīd suns 
atrodas dzīvnieku mājā Astes 
un Ūsas Alūksnē, kur 14 dienas 
gaidīs savu saimnieku. Pēc tam 
suņuks būs pieejams adopcijai.

Alūksnes novada Ilzenes muižā 
pieklīdis suns. Suns ir vidēja 
auguma, melns ar rudu, agresīvi 
noskaņots. Lūdzam sniegt infor-
māciju par dzīvnieka saimnie-
kiem. 

Mīlīga tīģerkrāsas kaķenīte mek-
lē jaunus saimniekus. Sterilizēta, 
vakcinēta. 

Dzīvnieku mājā savu “īsto 
cilvēku” gaida un cer uz siltām 
mājām arī vairāki dažādu vecu-
mu kaķēni.

Izgatavo krājuma 
priekšmetu kopijas
  Ina Rubene

  Viktora Ķirpa Ates muzejam 
izgatavotas krājuma priekšme-
tu kopijas – koka veļas mazgā-
jamā mašīna, divas veļas baļļas, 
kartupeļu rīve un kubulu un 
divus koka spaiņus.

 Tiem finansējums piešķirts 
Kultūras ministrijas projektu 
konkursā „Par valsts finansējumu 
Nacionālā muzeju krājuma uztu-
rēšanai un izmantošanai pašval-
dību, autonomajos un privātajos 
muzejos un privātās kolekcijās”.
  Kopijas izgatavoja Latvijas 
Amatniecības kameras mēbeļu 
galdnieka amata meistars, Ēriks 
Kanaviņš. Šis veikums dos jaunas 
iespējas izglītojošā darba veik-
šanai muzejā un pamatkrājuma 
priekšmetu saglabāšanai. Jau šo-
ruden izmantojām kartupeļu rīves 
un kubuliņa kopijas, bet pavasarī 
piedāvāsim veļas mazgāšanu ar 
koka veļas mazgājamo mašīnu, 
procesā izmantojot veļas baļļas 
un jaunos koka spaiņus.



6.  Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2013.

Izglītība www.aluksne.lv

  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

  Mārkalnes pamatskola Latvijas 
valsts svētkiem sāka gatavoties 
jau pavasarī. Pasākumi tika vel-
tīti gan skolas 145. jubilejai, gan 
Latvijas valsts proklamēšanas 95. 
gadadienai. 

  Patriotu nedēļas pasākumi risinājās 
no 8. līdz 17. novembrim. Tā sākās 
ar Mārtiņdienas svinēšanu latvisko 
tradīciju garā, tad sekoja jautrais 
Mārtiņdienas tirgus, kurā piedalījās 
gan individuālie tirgotāji, gan klašu 
kolektīvi. Apbalvošana notika trīs 
nominācijās – labākā reklāma, labā-
kais noformējums, labākā apkalpo-
šanas kultūra. Šogad 8. klases zēni 
ieguva arī superbalvu par kafejnīcas 
„Amigos” aktivitātēm. Vērtēšanā 
piedalījās arī pagasta seniori.
  11. novembrī, tāpat kā katru gadu, 

skolēni piedalījās Lāčplēša dienas 
pasākumos Alūksnē. Mēs godi-
nām mārkalniešus – Lāčplēša kara 
ordeņa kavalierus, noliekot ziedus 
viņu atdusas vietās. Skolēniem 
cenšamies parādīt, ka šī Dieva dotā 
visskaistākā zeme bija jāaizstāv, par 
to bija jācīnās ar ieročiem rokās, 
bija jāizcīna neatkarība. Pirms tam 
skolā notika Ojāra Vācieša dzejas 
konkurss „Tu esi Latvija!”.
  Aktīvi skolēni gatavojās domraks-
tu konkursam „Ja es būtu prezi-
dents...” un zīmējumu konkursam 
„Rīga – Latvijas valsts galvaspil-
sēta”. Otrdien visas dienas garumā 
starpbrīžos skanēja patriotiskās 
dziesmas grupas „Dzelzs vilki” 
izpildījumā. Tas visiem radīja 
pacilātu garastāvokli un lepnumu 
par mūsu valsti. Klašu audzinātāji 
kopā ar skolēniem veidoja rokdarbu 
izstādi par Latviju un kolāžu „Mani 
vēlējumi Latvijai”.

Patriotu nedēļa Mārkalnes pamatskolā

Mārkalnes mazpulkā uzņemti jauni mazpulcēni

  15. novembrī notika Latvijas prok-
lamēšanas 95. gadadienai veltītais 
svinīgais pasākums. Tā laikā uzņē-
mām Mārkalnes mazpulkā 9 jaunus 
mazpulcēnus. Pasniedzām apbalvo-
jumus aktīvākajiem Patriotu nedēļas 
dalībniekiem. Atzinības saņēma 20 
skolēni un 6 skolotāji. 
  17. novembrī mūsu 7., 8. klases 
skolēni apmeklēja Okupācijas mu-

zeju  un bija aktīvāko hokeja fanu 
pulkā Latvijas „Dinamo” spēlē ar 
Hantimansijskas „Jugra”. Atbraucot 
mājās, viņi ar lepnumu teica: „Mēs 
uzvarējām!”.
  Paldies skolotājiem Zojai Čakšai, 
Dacei Gailānei, Diānai Bogdanovai, 
Sanitai Silirovai, Janitai Keivai un 
Ingrīdai Salakai par interesanto, pat-
riotisma piepildīto svētku nedēļu!

  Ija Gražanska,
Mālupes pamatskolas skolotāja

  Valsts svētkiem - Lāčplēša dienai 
un Latvijas 95. dzimšanas dienai, 
Mālupes pamatskolā  tika veltīti 
dažādi svinīgi pasākumi.
 
  18. oktobrī Mišķu karjerā notika 
tradicionālas Lāčplēša dienai vel-
tītās sporta spēles, kas tika orga-
nizētas sadarbībā ar Zemessardzes 
31. Aizsardzības pret masveida 
iznīcināšanas ieročiem bataljonu un 
201. Alūksnes jaunsardzes vienību. 
Šogad tās piedzīvoja sevišķi lielu 
atsaucību, jo spēlēs piedalījās 12 
komandas no Alūksnes, Apes un 
Smiltenes novadiem.
  Dalībnieku spēki tika pārbaudī-
ti astoņos uzdevumos: automāta 
aptveres pielādēšana un izlādēšana, 
šaušana ar gaisa šauteni pa krīto-
šiem mērķiem, granātas mešana, 
„ievainotā” pārvietošana, uzdevums 
ar tūrisma elementiem jeb pārvie-
tošanās pa paralēlajām virvēm, 
lēkšana ar lecamauklu, konkurss 
„Nacionālo bruņoto spēku dienes-
ta pakāpes”, kā arī 1,5 km gara 
šķēršļu josla. Visus šos uzdevumus 
veica komandas, kuru sastāvā bija 
4 zēni un 2 meitenes. Labākie tika 
noskaidroti katrā uzdevumā, un, 
iegūtās vietas summējot, ieguva 
kopvērtējumu. Godpilno pirmo 
vietu ieguva Grundzāles pamatsko-

las komanda. Mūsu skolas komanda 
izcīnīja 4. - 5. vietu.
  Kā ik gadu, 11. novembrī skolēni, 
skolotāji un pagasta ļaudis vakarā 
pulcējas pie pagasta pārvaldes ēkas, 
lai kopā dotos lāpu gājienā uz Mā-
lupes kapiem. Pie pieminekļa, kas 
veltīts Pirmajā pasaules karā un Brī-
vības cīņās kritušajiem karavīriem, 
notika piemiņas brīdis, lai godinātu 
brīvības cīnītājus. Ne tikai mālupie-
šus, bet visus karavīrus, kuri spēja 
izcīnīt un nosargāt mūsu Latviju. 
Mālupes un Malienas pamatskolu 
skolēnu runātā dzeja un proza mijās 
ar Mālupes pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa dziedājumu, liekot mums 
visiem aizdomāties par to, kas 
katram mums ir Latvija. 
  15. novembrī svinējām valsts 95. 
dzimšanas dienu. Šajā dienā uz 
skolu tika aicināti skolēnu vecāki. 
Svinīgajā pasākumā, kurā skolēni 
runāja skaistākos Latvijai veltītos 
dzejoļus, dziedāja ansamblis „Mālu-
pīte” un dejoja skolas deju kolek-
tīvi, direktors pasniedza Atzinības 
rakstus skolēnu vecākiem.
  Pēc svinīgā pasākuma skolēni 
kopā ar vecākiem savas zināšanas 
par Latviju apliecināja konkursā 
„Mana Latvija”. Konkursa mērķis 
bija mudināt skolēnus vairāk izzināt 
valsts, novada un pagasta vēsturi, 
kā arī veicināt skolēnu patriotisko 
audzināšanu.
  Klašu komandas konkursa sākumā 

Valsts svētki Mālupes pamatskolā

prezentēja mājas darbu. Skolēnu uz-
devums bija atklāt mūsu kultūrvēs-
turisko novadu skaistumu, bagātību 
un  kultūrvēsturisko mantojumu. 
Bija patīkami redzēt daudzveidīgus 
priekšnesumus: skolēni dziedāja, 
runāja dzeju, bija ilustrējuši savu 
novadu. Arī sākumskolas skolēni 
pauda savu redzējumu - viņi Latvi-
jas skaistumu saredz caur tautas-
dziesmām. Tālāk sekoja erudīcijas 
konkurss, kura pirmajā kārtā skolēni 
un viņu vecāki atbildēja uz jautā-
jumiem par mūsu valsts, novada 
un pagasta vēsturi, bet otrajā bija 
jāatpazīst kultūrvēsturiskie piemi-
nekļi un jāatbild uz jautājumiem 
par tiem. Trešajā kārtā skolēniem 
un vecākiem bija jādemonstrē savas 
zināšanas, atpazīstot vēsturiskās 
personības, jāspēj noteikt viņu 

devumu mūsu valsts attīstībā.
  Par aizraujošu izvērtās konkurss 
„Dziesmas Latvijai”. Šajā uzdevu-
mā komandas noteica ar dažādiem 
notikumiem saistītas dziesmas, 
to nozīmīgumu valsts vēsturē. 
Konkurss noslēdzās ar Latvijas 
svētku un atceres dienu noteikšanas 
uzdevumu.
  Pēc konkursa rezultātiem var 
secināt, ka skolēnus interesē 
vēsturiskie notikumi. Īpašu prieku 
sagādā izzināt sava novada un 
pagasta vēsturi. Visi klašu kolektīvi 
bija centīgi gatavojušies un uzrādīja 
labus rezultātus. Taču konkursā 
ir uzvarētājs un šoreiz tas bija 5. 
klases kolektīvs.
  Pasākuma noslēgumā mēs secinā-
jām – mūsu valsts būs tāda, kādu 
mēs to veidosim.

Valsts dzimšanas dienai veltītajā pasākuma Mālupes pamatskolā
Irēnas Andranovas foto

  Anita Zara,
Bejas pamatskolas skolotāja 

11. novembris
  „Viens, divi, kreiso, kreiso, trīs, 
četri, reizē, reizē...” skan skolas 
zālē. Notiek Lāčplēša dienai veltīta 
ierindas skate, kurā savu prasmi 
izpildīt dažādas komandas, soļot 
ar sasauksmi un dziesmu rāda visi 
deviņi klašu kolektīvi.
 Kad sāk krēslot, iedegas lāpu 
ugunis. Skolēni, skolotāji, pagasta 
iedzīvotāji dodas uz Somu karavīru 
kapiem pieminēt 1918. - 1920. gada 
Latvijas brīvības cīņu dalībniekus. 
Skan dzeja, valsts himna. Klātesošos 
uzrunā Bejas novadpētniecības cen-
tra pārzine Jolanta Baldiņa un skolas 
direktore Silvija Aizupe. Klusuma 

brīdis, plandošās sveču liesmiņas un 
lāpu ugunis ir cieņas apliecinājums 
brīvprātīgo pulka „Ziemeļu zēni” 
kritušajiem somu karavīriem, kas 
cīnījās par Latvijas neatkarību, un 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem 
Jānim Ābenam, Eduardam Koklem, 
Eduardam Podam, Kārlim Pumpī-
tim, Arvīdam Rozītim, Eduardam 
Jansonam - Valnim, Eduardam 
Krustiņam.

13. novembris
  Godinot izcilo latviešu tautas dzej-
nieku Ojāru Vācieti 80. dzimšanas 
dienā, skolā notiek skatuves runas 
konkurss „Es esmu tevī iemīlējies, 
pasaule”. Tajā O. Vācieša dzejoļus 
runā 27 labākie runātāji. Skolēnu 
sniegumu vērtē kompetenti, ar teātra 

mākslu saistīti cilvēki: Daiga Bētere, 
Arnis Ezeriņš, Aivars Millers. Par 
labākajiem 1. - 3. klašu grupā kļūst 
Kristofers Baldiņš (1. vieta), Miķelis 
Jānis Roze (2. v.), Ričards Veinbergs 
(3. v.), 4. - 6. klašu grupā - Raivo 
Genrihs (1. v.), Egils Veinbergs (2. 
v.), Viktorija Bizuna (3. v.) un 7. - 9. 
klašu grupā - Līva Marta Roze (1. 
v.), Jānis Akimočevs (2. v.), Jēkabs 
Cīrulis (3. v.).

14. novembris
  2. klase saņem Zemkopības mi-
nistrijas Goda rakstu un balvas par 
piedalīšanos konkursā „Mūsu mazais 
pārgājiens”, iegūst 1. vietu tūrisma 
konkursa „Dodies šurp, uz pasaules 
malu, rūdīt raksturu savu” komandu 
sacensībās un balvā saņem braucienu 

uz Tartu ūdens atrakciju parku.
 
15. novembris
  Latvijas 95. dzimšanas dienas 
pasākuma pirmajā daļā koncerts 
„Skani, mana Latvija”. Tā vadītāji 
Signe Stebere un Artūrs Pūpols liek 
aizdomāties par valsts simboliem 
(himnu, karogu, ģerboni) un mūsu 
tautas vērtībām (folkloru, dziesmām, 
dejām). 5. klases skolēni, 1. klases, 
2. - 3. klašu, 4. - 6. klašu vokālie 
ansambļi, Elizabete Baldiņa un 
Artūrs Pūpols ar dziesmām apliecina 
mīlestību tēvzemei. 
 Otrajā daļā notiek 1. - 4. klašu 
konkurss „Ko dodu tev, Latvija” un 
5. - 9. klašu erudītu konkurss par 
Latviju. Sākumskolas klašu skolēni 
izvēlas pareizās atbildes uz jautāju-

miem, darbojas ar ģeogrāfiskajām 
un kontūrkartēm, veido kompozīciju 
- dāvanu Latvijai. Visvairāk punktu 
iegūst 3. klases komanda. Vecāko 
klašu komandas atbild uz jautāju-
miem par Latviju, attēlo mēmajā 
šovā un atmin tautasdziesmas, atpa-
zīst senus priekšmetus un zāļu tējas. 
Vislabāk veicas 9. klases komandai.

 Skolotājas Lidija Stebere un 
Zanda Pavlova saņēma IZM VISC 
Atzinības rakstus par patriotismu un 
valstiskās identitātes stiprināšanu.

  1. - 4. klašu skolēni visu nedēļu 
velta rīta  sveicienu Latvijai, ietverot 
vēstures faktus, dzejas rindas, dzies-
mas un arī pašu mīļus vārdus.

Bejas pamatskolā valsts svētku laikā

Alūksnes pilsētas
bibliotēka otro
reizi „Stāstu
bibliotēku” tīklā!

  Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas  
Bērnu literatūras nodaļas
galvenā bibliotekāre

  Jau otro reizi Alūksnes pilsētas 
bibliotēka uzņemta UNESCO 
Latvijas Nacionālās komite-
jas „Stāstu bibliotēku” tīklā. 
Šoreiz pavisam apstiprināta 
33 Latvijas bibliotēku dalība 
šajā tīklā. Lielākā daļa – 18 
no uzņemtajām bibliotēkām 
„Stāstu bibliotēkās” iesaistās 
pirmo reizi, bet mūsu bibliotēka 
ir viena no 15, kuras turpinās 
kopt stāstniecības tradīcijas, 
atkārtoti piesakot savu dalību.

  Atkārtota dalība UNESCO LNK 
„Stāstu bibliotēku” tīklā mums 
būs iespēja turpināt pilnveidoties, 
tikties ar citiem tīkla dalībnie-
kiem, apmainīties ar pieredzi, 
iedvesmoties un savā bibliotēkā 
turpināt izkopt stāstīšanas tradīci-
jas. Savukārt, organizējot dažādus 
ar stāstniecību saistītus pasāku-
mus sava bibliotēkā un piesaistot 
zinošus stāstniekus, mēs varam 
vienot dažādas paaudzes „caur 
stāstu”, kā arī bērnus un jau-
niešus iepazīstināt ar Alūksnē 
un Alūksnes novadā esošajām 
kultūrvēsturiskajām vērtībām.
  Kopš Alūksnes pilsētas bibliotē-
ka  darbojas „Stāstu bibliotēkās”, 
ir notikuši vairāki stāstniecības 
tradīcijām veltīti pasākumi. Arī 
nākamajam gadam mums ir 
padomā vairāki  aizraujoši un 
mūsu lasītājiem saistoši notikumi, 
kuros galvenā loma tiks atvēlēta 
stāstam. Ievērojamākie no gaidā-
majiem pasākumiem – atmiņstāsti 
„Skolas un skolēni Alūksnē laiku 
lokos”,  čaklākajiem „Bērnu 
žūrijas 2013″ lasītājiem plānots 
brauciens ar plostu pa Alūksnes 
ezeru, klausoties senās teikas par 
Alūksnes ezeru, kā arī brauciens 
ar Bānīti 7. - 9. klašu skolēniem 
(„Bānītis alūksniešu atmiņstās-
tos”).
  Ļoti priecāsimies, ja arī Tu pie-
dalīsies mūsu organizētajos stāstu 
pasākumos gan kā stāstnieks, gan 
klausītājs!



Alūksnes Novada Vēstis  7.04.12.2013.

  Marina Ramane,
Alsviķu pagasta kultūras nama 
vadītāja

  Latvijas valsts 95. gadadienas 
priekšvakarā Alsviķu pagasta 
kultūras namā svētku pasākumā 
„Manas dzimtās zemes pērles...” 
tika pasniegtas Alsviķu pagasta 
pārvaldes pateicības pagasta dar-
bīgākajiem, pašaizliedzīgākajiem, 
atsaucīgākajiem iedzīvotājiem.

  Tās saņēma Ingrīda Pedece, Strau-
tiņu pamatskolas direktore - „Ar 
sirdi un dvēseli par savu skolu!”, Ina 
Zvirbule, PII „Zemenīte” šefpavāre 
- „Par atbildīgu un radošu darbu”, 
Olga Čudarkina, pagasta pārvaldes 

kasiere - uzskaitvede  - „Par apzinīgu 
darba pienākumu izpildi, precizi-
tāti un augstu atbildības sajūtu”, 
Imants Baltkājs, Alsviķu komunālās 
saimniecības vadītājs - „Par ilggadīgu 
darba pienākumu veikšanu un atsau-
cību”, Ilzīte Duļbinska, pirmskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” biedrības 
,,Alūksnes novada izglītības attīstības 
centrs” valdes priekšsēdētāja - „Par 
iniciatīvu biedrības „Alūksnes novada 
izglītības attīstības centrs” dibināšanā 
un aktīvu iesaistīšanos tās darbības 
veicināšanā”, Inita Kokoreviča, pirm-
skolas izglītības iestādes „Saulīte” 
vecāku padomes locekle, biedrības 
,,Alūksnes novada izglītības attīstības 
centrs” valdes locekle - „Par radošu 
darbu iestādes dzīves uzlabošanā un 

aktīvu iesaistīšanos biedrības darbī-
bā”, Madara Ločmele, pirmskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” skolo-
tāja - „Par pašaizliedzīgu un radošu 
darba pienākumu veikšanu un aktīvu 
iesaistīšanos biedrības darbībā”, 
Estere Dambe, pirmskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” skolotāja - „Par 
pašaizliedzīgu un radošu darba pienā-
kumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos 
biedrības darbībā”, Alla Jaunzema, 
Strautiņu pamatskolas skolotāja - „Par 
augstu profesionalitāti, uzņēmību 
un neatlaidību”, Normunds un Indra 
Grūbes, pirmsskolas izglītības iestā-
des „Zemenīte” vecāki - „Par ilgstošu 
un nesavtīgu atbalstu izglītības iestā-
dei”, Jānis Krūmiņš, divu bērnu tētis, 
kuri apmeklē PII „Zemenīte” - „Par 

regulāru atbalstu izglītības iestādei”, 
Guntis Razdovskis, daudzdzīvok-
ļu mājas „Viļņi” vecākais - „Par 
atsaucību, labestību, izpalīdzību un 
nesavtību”.
  Alūksnes novada pašvaldības 
Atzinība „Par augstu profesionālo 
meistarību, prasmi veicināt katra 
izglītojamā individuālo spēju attīstību 
un izaugsmi” tika pasniegta Strau-
tiņu pamatskolas skolotājai Ligitai 
Medisai.
  Atjaunoto tradīciju noteikti turpi-
nāsim nākamgad, jo līdzcilvēkiem 
pateikto „paldies” vārdu nekad nevar 
būt par daudz. Katra darbīgā, atsaucī-
gā, nesavtīgā cilvēka godināšana vei-
cina jaunas aktivitātes un izaugsmi, 
labestību un pozitīvismu.

Alsviķu pagasta pārvaldes pateicības Ates Ziemassvētki
  Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja 
vadītāja

  Tuvojas Ziemassvētki un 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā atkal gai-
dām ciemos mazus un lielus.  
Šī gada tēma „Ķekatu zvani-
ņiem skanot” ievedīs ziemas 
saulgriežu tradīcijās, aicinot 
dalībniekus doties ķekatās 
Ottes sētā.

  Budēļu maskas simbolizē senču 
veļus un cilvēkam labvēlīgos da-
bas garus, kuru ierašanās var gan 
būt nedaudz biedējoša, taču līdzi 
nes svētību, auglību un veselību. 
To, pasākuma norisē iesaistoties, 
vēlēsim mūsmājām un katrs sev.
  Programmas dalībniekiem 
piedāvāsim piedalīties eglītes 
un telpu greznošanā ar dabas 
materiālu rotājumiem, masku 
gatavošanā, ķekatu rotaļās ar 
lāča dancināšanu un cienas-
ta pelnīšanu no Ottes saimes 
ļaudīm, zīlēšanā, laimju liešanā, 
klausīsimies bites, minēsim 
mīklas un baudīsim citas jautras 
un atraktīvas izdarības.
  Darbdienās no 11. decembra 
gaidām pirmsskolas iestāžu un 
1. - 6. klašu skolēnu grupas, bet 
sestdienā - 21. decembrī prog-
rammu, papildinot to ar ziemas 
priekiem un radošām darbnīcām, 
piedāvāsim ikvienam apmek-
lētājam. Jāpiebilst, ka arī uz 
sestdienas programmām aicinām 
pieteikties iepriekš, zvanot uz 
muzeju vai rakstot e-pastu.
  Esiet kopā ar mums svētku gai-
dās, baudot ziemu un iejūtoties 
ķekatnieku pulkā!
 
 

„Tumšo dienu baltais 
jampadracis” Bejā
 
  Jolanta Baldiņa,
Bejas novadpētniecības centra 
pārzine

  21. decembrī no pulksten 12 
līdz 16 Bejā novadpētniecības 
centra un skolas apkārtnē 
aicinām novada iedzīvotājus 
un ciemiņus svinēt ziemas 
saulgriežus. Piedāvāsim 
apgūt etnogrāfiskās dziesmas 
un dejas, iemācīties darināt 
puzurus, liet sveces, vārīt koču. 
Akcijas „Pabaro meža dzīvnie-
kus” ietvaros varēs izbaudīt 
braucienu uz mežu zirga pajū-
gā. Piedalīties budēļu gājienā, 
kopā dziedāšanā, rotaļās, 
bluķa vilkšanā un mielastā. 
Būs arī labdarības tirdziņš 
„Iepriecini īpašo cilvēku!”.

  Dalībniekus, kas ieradīsies 
ķekatnieku tērpos, gaida pār-
steigums. Aicinām līdzi ņemt 
dārzeņus un augļus, ko varēs 
iekārt eglītē.
  Pasākumu organizē biedrības 
„Jaunalūksnes dālderi” biedri, 
sadarbībā ar Bejas novad-
pētniecības centru un citām 
Jaunalūksnes pagasta kultūras 
un izglītības iestādēm, Lietišķā 
mākslas studija „Kalme”, folklo-
ras kopa „Egle”.
  Pasākumu finansiāli atbalsta 
Alūksnes novada pašvaldība.
  Velc dūraiņus un velteņus, 
brauc svinēt Ziemassvētkus!!!

  Sanita Silirova,
Mārkalnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja 

  Šogad novembris bija īpašs mēnesis 
un notikumiem bagāts ikvienā Lat-
vijas vietā. Arī Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā mēneša garumā sajutām 
Ojāra Vācieša dzejas burvestības. 
Lasījām un runājām dzejoļus, 
ilustrējām un ar saviem zīmējumiem 
iepriecinājām citus bibliotēkas ap-
meklētājus, veidojām bibliotekārās 
stundas lielākiem un mazākiem lasī-
tājiem, lai ikviens sajustu dzejnieka 
domu pieskārienu.

  Un visam pāri bija gatavošanās 
Latvijas dzimšanas dienai, veltot šim 
notikumam pēc iespējas daudzveidī-
gākas literatūras izstādes. Jauniešiem 
bija iespēja piedalīties bibliotēkas un 
Mārkalnes pamatskolas rīkotajā eseju 
konkursā „Ja es būtu prezidents”. 
Uzvarētājs 9. klases skolēns Toms 
Brikmanis rakstīja tā: „Katram cilvē-
kam ir tiesības sapņot. Es sevi varu 

iedomāties kā rakstnieku, žurnālistu, 
fotogrāfu, juristu, politiķi, ārstu un pat 
kā prezidentu. Pēc manām domām, 
būt prezidentam ir grūti, jo ir jāizskata 
un jāizvēlas daudz grūtu un atbildīgu 
lēmumu. Būt prezidentam ir ļoti at-
bildīgs pienākums, tāpēc, pirms domā 
kļūt par prezidentu, padomā, vai esi 
tam gatavs... ”. 
  Jau otro gadu turpinājām tradīciju vei-
dot Lāčplēša koku, ienesot īstu dabas 
velti lasītavā. Koka zaros iekarinājām 
gan pirmsskolas grupiņas veidotos ka-
rodziņus, gan bibliotēkas apmeklētāju 
domas, ko labu esam paveikuši 2013. 
gadā, pievienojot arī dažas fotogrāfijas 
no Mārkalnes tautas nama arhīva, 
uzsverot mārkalniešu labos darbus. 
  Tā kā bibliotēka piedalās Bērnu un 
jauniešu žūrijā, tad cenšamies iesaistīt 
šajā projektā arī Vecāku žūriju. Ar 
aktīvākajiem astoņiem Vecāku žūrijas 
pārstāvjiem devāmies uz Valmieras 
Drāmas teātri skatīties komēdiju 
„Krustmāte no Brazīlijas”. Tā bija 
kā balva un rosinājums arī turpmāk 
piedalīties bibliotēkas aktivitātēs. 

Īpašais novembris Mārkalnes bibliotēkā

Pirmsskolas audzēkņi iepazīstas ar bērnu grāmatu klāstu
Foto no bibliotēkas arhīva

Vecāku žūrijā grāmatas lasa vecāki un 
vecvecāki, kuriem bērni arī piedalās 
Bērnu žūrijā, kā arī skolotāji, kuri rāda 
piemēru saviem skolēniem. 
  Paldies bibliotēkas apmeklētājiem 
Antonam Brokam un Līgai Kļaviņai, 
kuri atsaucās  akcijai „Tautas grāmatu 
plaukts”, dāvinot Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai sev nozīmīgu grāmatu, 
ierakstot titullapā savu stāstu par šo 
grāmatu.
  Bibliotēku funkcijas mūsdienās ir 

paplašinājušās. Publiskās bibliotēkas 
nav tikai grāmatu krātuve, tās nodro-
šina brīvu informācijas un zināšanu 
pieejamību. Vietējie iedzīvotāji lasa 
grāmatas, presi, izmanto interneta 
pakalpojumus, nāk uz bibliotēku iemā-
cīties ko jaunu. Domājot par lasītāju 
vēlmēm, nākošgad tiks papildināts 
preses izdevumu klāsts, organizētas 
tikšanās ar literātiem.  Labprāt gaidām 
lasītāju ierosinājumus, lai uzlabotu 
bibliotēkas darbību.

  Turpinām informēt par pašval-
dības autoceļu tīrīšanu novada 
pagastos šajā ziemā. Par privāto 
ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem jāsazinās 
ar konkrētajiem pakalpojuma snie-
dzējiem katrā pagastā vai pagasta 
pārvaldi, kas sniegs šo informāciju. 
Privāto ceļu tīrīšana jāfinansē pa-
šiem iedzīvotājiem.

Mārkalnes pagastā
  Mārkalnes pagasta reģistrēto ceļu 
tīrīšanas grafiks: Mežmuiža – Pakalni 
– Ezīšava - Vecāgas, Vecāgas – Cira-
kalns - Šūpalas, Ezīšava - Mārkalne, 
Blekteskalns - Ceļmalas, Cirakalns 
- Silamalu krustojums, Siļķene - 
Zīles, Zemesbanka - Lielās gāršas, 
Zemesbanka – Tamaci - Ķīvistene, 
Blekteskalns - Mežmaļi, Lielliepas - 
Mikalītes, Ezīšava - Dekšņi, Silamalu 
krustojums - Silamalas, Vuķi - Ezer-
kalns, Sviestagārša - Augupurvs.
 Mārkalnes pagasta pārvaldes ceļus 
tīrīs zemnieku saimniecība „Tvai-
konītis”. Iedzīvotāji par privāto ceļu 
tīrīšanu var interesēties pie pagasta uz-
ņēmējiem vai zvanīt pagasta pārvaldei 
pa tālruni 64322113.

Mālupes pagastā
  Mālupes pagastā pašvaldības ceļus 
tīrīs zemnieku saimniecība „Dzirnavu 
8”. Ceļu tīrīšanas grafiks: Mālupe – 
Jasmīnes, Mālupe – Purmala, Uplejas 
– Kalnāji, Mālupe – skola, Mālupe – 
Pienotava, Māras – Doktorāts, Mālupe 
– Priednieki, Priedulāji – Kadiķi, 
Mālupe – Priedulāji, Priedulāji – Kro-
muļi, Liepusala – Straumes, Sofikalns 
– Upeskrasti, Upeskrasti – Alodzene, 
Katrīnburga – Bāterava, Stradiņš – 
Mišķi, Stradiņš – Grundas, Sofikalns 
– Mellupe, Darbnīcas – Rogas, Žērveļi 
– Driķukalns, Egļukalns – Salenieki, 

Sofikalns – Saulīši, Mišķi – Ozolnieki, 
Mišķi – Igrīvītes, Dzirnavas - Bejas 
ciems. Iedzīvotāji par privāto ceļu 
tīrīšanu var interesēties, zvanot z/s 
„Dzirnavu 8” pa tālruni 29459612 
(Alvis Bukāns).

Liepnas pagastā
  Ceļu tīrīšanas grafiks Liepnas 
pagastā: Doktas – Viķerova, Doktas 
- Viķerova, Muiža – Aizupe, Muiža 
– Aizupe, Liepna – Dainas, Liepna - 
Līvāni 1, Liepna - Līvāni 2, Liepna 
–pagrieziens uz vidusskolu, Liepna 
- dzīv.māja „Seda”, Muiža – Adamo-
va, Liepna – Saides, Liepna – Saides, 
Liepna - dz.māja „Liepna 104”, Liepna 
- Lut.baznīca, Liepna – Pirts, Adamova 
– Liepusala, Franciskopole – Kavaci, 
Polsas – Surikava, Strauti – Upma-
la, dz.māja „Liepna 105” - dz.māja 
„Liepna 104”.
  Ceļus tīrīs ZS „Plešulauzi” (tālru-
nis 26431206), ZS „Priežumājas 2” 
(tālrunis 28302973), ZS „Klajalkšņi” 
(tālrunis 29173540).

Jaunannas pagastā 
  Jaunannas pagasta pārvalde informē, 
ka 2013./2014. gada ziemas sezonā 
pašvaldības reģistrētie autoceļi no 
sniega tiks attīrīti šādā secībā: Centra 
iela, Jaunanna – Eizentāle, Gundegas – 
Augstāsala, Jaunanna – Guldupji, Arāji 
– Alksnīši, Dziļlejas – Kaijas, Rūķīši 
– Svari, Rūķīši – Gribažas, Ievedne – 
Aizpure, Silavēršas – Arāji, Liepu iela, 
Upes iela, Dzirnavu iela, Krasta iela, 
Ievednes iela, Upleju iela, Centrs – 
Jaunzemi, Jaunanna - Semani. 
  Ceļus no sniega attīrīs SIA „Viļņi un 
I. S. A.” ( kontakttālrunis: 29122005).  
  Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli jā-
vienojas ar uzņēmēju par ceļu tīrīšanu 

un samaksu par to.

Jaunalūksnes pagastā
  Jaunalūksnes pagasta pārvalde infor-
mē, ka pašvaldības autoceļus Jauna-
lūksnes pagastā: 1) Garjuri – Lašķi, 
Bundzene – Matisene, Strunķene 
– Laines, Mārtiņi – Dainas, Bundze-
ne – Birzmaļi, Jaunzemi – Karitāni, 
Zariņi – Lenkava, Saļņi – Izgāztuve, 
Beja – Cukurkalni no sniega attīrīs 
akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons; 2) 
Kanaviņas – Lejasšķiņki, Dudas – Pai-
deri, Karitāni – Paideri no sniega attīrīs 
zemnieku saimniecība „Tvaikonītis”.
  Informācija par pašvaldības autoceļu 
Upeskakts – Līgotņi, Auseji – Garju-
ri, Kolberģis – Karitāni, Kolberģa 
iekšējie ceļi, Garjuri – Nikolska, Ozoli 
– Zirnītis, Ķīvītes – Ilgas  attīrīšanu no 
sniega tiks sniegta pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv pēc atkārtotas 
iepirkuma procedūras pabeigšanas, jo 
pēc pirmās procedūras pretendents, 
kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības, no tām atteicās.
  Informācija par autoceļu attīrīšanu no 
sniega Jaunalūksnes pagastā pa tālruni 
64354064 vai 28686707.

Annas pagastā 
  Annas pagasta pārvalde informē, ka 
2013./2014. gada ziemas sezonā paš-
valdības reģistrētie autoceļi no sniega 
tiks attīrīti šādā secībā: Anna – Veršas, 
Bērzi – Nākotnes, Lazdu iela, Anna 
– Nākotnes iela, Nākotnes iela, Anna 
– Silmaču iela, Silmaču iela, Dimanti – 
Dālderi, Silmaču iela – Varžupurviņš, 
Anna - Kantorkrogs, Kalnāji – Kantor-
krogs, Mūrnieki – Endzeliņi – Ērcene, 
Tarlapi – Kazradzi, Ate – Muzejs, 
Grēveles – Lejas, Jaunsmiķi – Grēve-
les, Grantskalni – Lupatas, Azandas 

– Āmaņi, Nākotnes iela – Teikas, 
Kalnciems – Polsas – Ūsiņi, Teikas 
– Vējiņi, Upītes – Prēdeļi, Kalēji – 
Kadilas, Annas skola – Halle – Liedes, 
Lazdas – Halle, Halle – Spekstes, 
Silmaču 2 – Nākotnes 21, Kamenes – 
Daugavas, Karjera – Ezeriņi, Kociņi 
– Dacvari, Ate – Lejas. 
  Ceļus no sniega attīrīs SIA „Jaunā 
Umara” (kontakttālruņi: 29470664 
(Andis) un 20260006 (Daiga)).  
  Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli jā-
vienojas ar uzņēmēju par ceļu tīrīšanu 
un samaksu par to.

Kalncempju pagastā 
  Kalncempju pagasta pārvalde 
informē, ka 2013./2014.gada ziemas 
sezonā pašvaldības reģistrētie autoceļi 
no sniega tiks attīrīti šādā secībā: Ate 
– Augstiekalni – Niedras, Vāverkalns 
– Okani, Cempji – Malaci, Žagatas 
– Cempji, Ermiķi – Letes, Lūkuži – 
Gotlupi – Nāzupi, Parka iela, Ozolu 
iela, Lauķi – Jāņkalni. 
  Ceļus no sniega attīrīs SIA „Jaunā 
Umara” (kontakttālruņi: 29470664 
(Andis) un 20260006 (Daiga)).  
  Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli jā-
vienojas ar uzņēmēju par ceļu tīrīšanu 
un samaksu par to. 

Alsviķu pagastā
  No 2013. gada 2. decembra Alsviķu 
pagasta pārvaldē iedzīvotāji jautāju-
mos, kas saistīti ar ceļu uzturēšanu 
un ceļu tīrīšanu ziemā var griezties 
pie komunālās saimniecības vadītāja 
Aivara Logina, zvanot pa tālruni 
26611353 vai zvanot uz pagasta tālru-
ņiem 64354142; 64354151; 29143271 
informācijas nodošanai.

Ceļu tīrīšana ziemas sezonā



8.  Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2013.

Jauniešu lapa www.aluksne.lv

Aicina uz
koncertu
„Pie Tavas 
sirds”
  Ieskandinot gada gaišākos 
svētkus – Ziemassvētkus, 
21. decembrī pulksten 14.00 
Alūksnes Sv. Bonifācija Romas 
katoļu baznīcā skanēs koncerts 
„Pie Tavas sirds”.

  Klausītājus vienlaikus gaida 
skaista mūzika un īstas, patiesas 
jūtas – bez ārišķības un izlik-
šanās, jo koncertprogrammā 
apvienojušies mūziķi, kuriem 
Ziemassvētku brīnums un ticības 
vēsts ir sirds un prāta pārliecī-
ba: Latvijas Nacionālās operas 
spožā soliste Evita Zālīte, grupas 
„Pērkons” līdere, tautas Atmodas 
simbols Ieva Akuratere un 
stilistikā neierobežotais liriskais 
tenors Ingus Pētersons. Par 
instrumentālo pavadījumu gādās 
atraktīvā folkmūziķe un ģitāriste 
Ilze Grunte, kā arī virtuozais 
pianists Madars Kalniņš. 
  Koncertprogrammā skanēs 
tas, ko klausītāji Ziemassvētku 
laikā ilgojas dzirdēt visvairāk 
– pirmkārt, tās ir tradicionālās 
Ziemassvētku dziesmas („Kas 
ir šis bērns”, „Es skaistu rozīt’ 
zinu”) un korāļi (piemēram, 
„Eņģeļus mēs dzirdējām”, 
Dusi, mazais, mīļais bērns”, 
„Debess pulks dzied apsta-
rots”), raisot gada skrējienā 
piemirsto svētsvinīgā miera 
izjūtu. Klausītājus iepriecinās 
arī austriešu romantiķa Franča 
Šūberta sirsnīgā šūpuļdziesma 
„Mille cherubini in coro”, kas 
popularitātes virsotni sasniegusi 
pasauslavenā itāļu tenora Andrea 
Bočelli repertuārā, kā arī vācu 
romantisma meistara Johannesa 
Brāmsa „Šūpuļdziesma”. Bet par 
to, cik dažādi, tomēr godbijīgi 
var slavēt Jaunavu Mariju, pār-
liecinās Džulio Kačīni, Franča 
Šūberta un Kamija Sensānsa 
„Ave Maria” dažādās versijas. 
  Mūziķi padomājuši arī par 
latviešu mūzikas cienītājiem, 
tāpēc kā dzidra vēsma koncertā 
skanēs Ievas Akurateres un Jāņa 
Lūsēna oriģinālmūzika, turklāt 
silti sapņainas džeza noskaņas 
programmai piešķirs Madara 
Kalniņa aranžējumi. 
  Biļetes uz koncertu nopērkamas 
„Biļešu paradīzes” tirdzniecības 
vietās visā Latvijā, kā arī inter-
netā. Biļešu cena – Ls 4.

  Ilze Zvejniece,
Projekta vadītāja
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

  Alūksnes novada pašvaldība 
realizējusi projektu „Jaunieša 
dzīve Alūksnes novadā”, kura 
laikā tika veikts pētījums, kā 
jaunieši Alūksnes novadā vērtē 
savu dzīves kvalitāti un iespējas. 
Vidējais rādītājs neatšķiras no 
Latvijas kopējā rādītāja, tomēr 
dažās jomās rādītāji ir gan augs-
tāki, gan zemāki.

  Pētījumā iesaistījās vairāk kā 300 

visā novada teritorijā dzīvojošu 
jauniešu vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. Pētījumā tika apskatītas 
astoņas jomas – izglītība un apmācī-
ba, brīvprātīgais darbs, līdzdalība, 
nodarbinātība un uzņēmējdarbība, 
jaunrade un kultūra veselība un 
labklājība, sociālā iekļaušana un 
jaunatne un pasaule. Rezultāti 
atklāj, kādas jauniešiem ir iespējas 
mācīties un realizēt sevi, interese 
par brīvprātīgo darbu un kultūru, kā 
tiek vērtēta gatavība iesaistīties dar-
ba tirgū vai kļūt par uzņēmēju, kā 
jaunieši kopumā vērtē savu veselību 
un kā jūtas savā dzīves vietā un kā 

sabiedrības daļa. 
  Izrādās, ka vidēji visaugstāk 
mūsu novada jaunieši vērtē savu 
gatavību iesaistīties darba tirgū, 
kā arī veselību un labklājību, bet 
viszemākā ir jauniešu interese ne 
tikai par vietējiem, bet arī pasaules 
notikumiem, kā arī sajūta, ka spēj 
ietekmēt pasaules līmeņa norises. 
Salīdzinoši zems ir arī līdzdalības 
līmenis, lai gan tas ir augstāks nekā 
vidēji Latvijā.
  Pētījumā izmantots jaunatnes 
politikas ietekmes mērīšanas rīks 
– jaunatnes politikas īstenošanas 
indekss, ko piedāvāja Izglītības un 

zinātnes ministrija. Līdzīgi pētījumi 
tika veikti vēl 12 Latvijas pašval-
dībās.
  Ziņojums par pētījuma rezultātiem 
pieejams Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centra mājas lapā, Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā, kā 
arī novada pagastu pārvaldēs papīra 
formātā.

  Projekts tika īstenots jaunatnes 
politikas valsts programmas 2013. 
gadam valsts budžeta fi nansējuma 
ietvaros.

Pētījumā noteikta jauniešu 
dzīves kvalitāte novadā

  Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu metodiķe

  7. novembra pēcpusdienā uz 
Pilssalas tilta Alūksnē pulcējās 
gandrīz 90 Alūksnes un Apes 
novada jaunieši, lai savus spēkus 
pārbaudītu izaicinājumā „Pagāt-
nes spēles”.  Pasākuma mērķis 
bija sniegt iespēju jauniešiem 
attīstīt sadarbības prasmes un 
aktīvā veidā iepazīt Alūksnes 
puses vēsturi. Šogad tēma bija vi-
duslaiki, kam bija piemeklēta arī 
attiecīga vieta – Alūksnes Pilssala.

  Izaicinājumā bija aicinātas piedalī-
ties 13 līdz 19 gadus vecu jauniešu 
komandas piecu cilvēku sastāvā. 
Dalībnieku vidū bija 18 komandas 
no Gaujienas, Alūksnes, Mālupes, 
Malienas, Bejas, Jaunlaicenes un 
Liepnas.
  Pārsteigums dalībniekiem bija 
sagādāts jau pašā sākumā, kad no 
18 komandām tika izveidotas 9, kas 

turpmāk darbojās galvenajos uz-
devumos. Ar senas Pilssalas kartes 
palīdzību jauniešiem bija jāatrod 
9 uzdevumu stacijas, tur jāizpilda 
noteikts uzdevums, piemēram, 
aizsietām acīm jāiziet no labirinta, 
noteiktā laikā jāsagrābj lapas un 
jālasa zari, bartera ceļā jāiegūst 
lietas, kas turpmāk varētu būt nepie-
ciešamas. Par izpildītu uzdevumu 
katra komanda saņēma ziņojumu 
par kādu noteiktu posmu Alūksnes 
vēsturē no 14. līdz 18. gadsimtam 
vai sainīti ar saldumiem. Komandas 
pēc kārtas vārīja zupu, ko vēlāk arī 
notiesāja. Tomēr noslēgumā koman-
dām, kas sākotnēji bija pieteikušās, 
bija iespēja pastrādāt kopā, atšif-
rējot un vēsturiskā secībā saliekot 
5 ziņojumus no Alūksnes vēstures 
lappusēm. Rezultātā jaunieši guva 
sadarbības pieredzi ar iepriekš 
nepazīstamiem jauniešiem, mācījās 
iziet no neparedzētām situācijām, 
sakopa mazu daļiņu Pilssalas un 
kopumā aktīvi pavadīja pēcpusdie-
nu, lai nosaluši, bet priecīgi dotos 

Pagātnes spēlēs piedalās gandrīz 90
Alūksnes un Apes novada jaunieši

  Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu metodiķe

  Liekas, ka pavisam nesen vēl 
bija februāris, un sniegotajā 
Alūksnē no Eiropas otra gala 
– Portugāles – ieradās brīvprā-
tīgā Klarisa Rodrigesa (Clarissa 
Rodrigues), lai piedalītos Eiropas 
Savienības programmas „Jaunat-
ne darbībā” fi nansētajā Eiropas 
Brīvprātīgā darba projektā „EVS 
pagalmā!” Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā (ABJC). Tomēr 
pagājuši jau 9 mēneši, un Klarisa 
devusies atpakaļ uz Portugāli, šeit 
atstājot daudz jauku padarītu 
lietu.

  Projekta laikā Klarisa darbojās ar 
pirmsskolas vecuma bērniem ABJC 
pulciņā „Estētikas skola”, mācījā 
portugāļu valodu, tikās ar jaunie-
šiem angļu valodas sarunu klubā, 
organizēja radošas darbnīcas bēr-
niem un jauniešiem vasaras mēne-
šos, aicināja uz vairākiem portugāļu 

kultūras vakariem un starpkultūru 
dienu sadarbībā ar otru brīvprātīgo 
Levanu (Gruzija) un vairākiem 
citiem ārzemju brīvprātīgajiem Lat-
vijā. Tomēr Klarisas lielākā interese 
un kaislība bija dažādi sociāli/māks-
las projekti sadarbībā ar vietējiem 
cilvēkiem, kurus apkopojot, tapusi 
izstāde „EVS pagalmā! Tas viss ir 
par cilvēkiem”. Tā par brīvu apska-
tāma Alūksnes muzejā. 
  Klarisa atpakaļ uz Portugāli 
paņēmusi latviešu valodas prasmes, 
mierīgo Alūksnes noskaņu un ierak-
stītās Alūksnei raksturīgās skaņas, 
ko arī jūs varat noklausīties 
www.evsaluksne.blogspot.com.
  “Šis projekts tika fi nansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.”

Nemanot pagājuši 9 mēneši

Vasarā Klarisa bērniem un jauniešiem piedāvāja dažādas radošās darbnīcas. 
Viena no tām – lietu pārveidošana

Ilzes Zvejnieces foto

mājās.
  Tā kā šīs nebija sacensības, bet 
izaicinājums, katrs dalībnieks 
dāvanā saņēma aproci Latvijas 
karoga krāsās, bet komanda „Vassa” 
no Alūksnes novada vidusskolas 
par visātrāko vēsturisko notikumu 
sakārtošanu secībā saņēma saldo 
balvu.

  „Pagātnes spēles” jau otro gadu 
organizēja Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centrs sadarbībā ar Izglītības 
pārvaldi, NBS Kājnieku skolu un 
Alūksnes muzeju. Milzīgs paldies 
arī pašvaldības aģentūras „Spodra” 
vadībai un darbiniekiem par atsau-
cību un operatīvo iesaistīšanos, lai 
pasākums izdotos!

Dalībnieki vāra zupu, ko pēc tam arī paši notiesāja 
Ilzes Zvejnieces foto

izlietojumu.”



Alūksnes Novada Vēstis  9.04.12.2013.

Sēdes decembrī
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde
     4. decembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde
    9. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
    11. decembrī 10.00

Domes sēde 
    19. decembrī 10.00

Noderīgi www.aluksne.lv

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 04.12.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 17.12.2013. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 02.12.2013. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Elita LAIVA 04.12.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris LAZDEKALNS 09.12.2013. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 19.12.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 27.12.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 10.12.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Guntars ŠVOLMANIS 11.12.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis ZARIŅŠ 16.12.2013. 10.00 – 11.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 04.12.2013. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
Jana ZILKALNE 04.12.2013. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Apmeklētāju pieņemšana decembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

13. un 27. decembrī 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.

Aizsaulē aizgājuši
30. oktobris - 30. novembris

Alūksne
Ņina Čubare 65 gadi
Jānis Pērkons 80 gadi
Zelma Gorbāne 83 gadi
Vera Potjomkina 47 gadi
Nadežda Rudakova 79 gadi
Uldis Tamanis 66 gadi
Zigurds Ceriņš 70 gadi
Austra Kļaviņa 71 gads
Māris Vārdavs 41 gads
Malda Briediņa 76 gadi

Alsviķi
Valentīna Fjodorova 67 gadi

Jaunanna
Genādijs Martinovs 57 gadi

Jaunalūksne
Inese Puķīte 54 gadi

Jaunlaicene
Zigurds Lormanis 55 gadi

Liepna
Jānis Zučiks 79 gadi
Ainārs Krauja 52 gadi

Ziemeri
Jānis Adlers 77 gadi
Juris Kļavs 58 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Sveicam Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos jaundzimušos!

30. oktobris - 30. novembris

Alūksne
Aleksandrs Škelebejs
Estere Tarasa
Katrīna Markova
Helvijs Mihailovs
Jēkabs Āboliņš
Edmunds Balodis
Tīna Beļenkova
Melānija Konoņenko

Alsviķi
Ksenija Buša
Linda Ludviga

Anna
Marta Kuzņicka

Ilzene
Kristofers Pētersons

Jaunalūksne
Gabriela Rusakova
Džonatans Muhins 
Ričards Buliņš

Mārkalne
Anastasija Dobrovoļska

Ziemeri
Daniels Roziņš

BEZMAKSAS
JURIDISKĀS
KONSULTĀCIJAS
VIDES TIESĪBU
JAUTĀJUMOS

  Biedrība „BALTA DABA” 
piedāvā bezmaksas juridiskās 
konsultācijas biedrībām vides 
tiesību jautājumos. 
  Konsultācijas pieejamas darba 
dienās iepriekš sazinoties. Kon-
sultācijas notiek Valmierā, taču 
iespējams konsultācijas saņemt arī 
sazinoties pa epastu vai tālruni.

Kontakti:
Ģirts Baranovskis, tel.nr. 
26141259, e-pasts: dababalta@
gmail.com mājas lapa -
www.baltadaba.lv 

Projektu fi nansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina un Nor-
vēģija. EEZ fi nanšu instrumenta 
programmas “NVO fonds” apakš-
programma „NVO darbības atbal-
sta programma”. Vairāk informā-
cijas par EEZ Finanšu instrumentu 
un tā piedāvātajām programmām 
Sabiedrības integrācijas fonda 
mājas lapā
http://www.sif.lv/ un
http://www.eeagrants.lv/

  Ērtākai eiro ieviešanai aicinām 
iedzīvotājus izmantot komercban-
ku un valsts akciju sabiedrības 
“Latvijas Pasts” norēķinu kontus, 
kuros konvertācija no latiem uz 
eiro 1. janvārī notiks automātiski 
un bez komisijas maksas atbilsto-
ši ofi ciālajam Eiropas Savienības 
Padomes noteiktajam kursam – 
0,702804 lati par 1 eiro.

  Jau šobrīd komercbanku iemaksu 
bankomātos vai „Latvijas Pastā” 
ir iespēja bez komisijas maksas 
iemaksāt latus norēķinu kontā, bet 
vairākas komercbankas piedāvā 
iespējas saviem klientiem bez apjo-
ma ierobežojuma un bez komisijas 
maksas ieguldīt skaidro naudu, t.sk. 
monētas, krājkontā. Gan „Latvijas 
Pasta”, gan komercbanku kontos 
esošo latu konvertācija uz eiro 1. 
janvārī notiks automātiski un bez 
komisijas maksas. 
  „Latvijas Pasts” aicina iedzīvo-
tājus izmantot iespēju visās pasta 
nodaļās laika periodā no 2014. gada 
2. līdz 14. janvārim iemaksāt latus 
bez komisijas maksas un saņemt 
attiecīgo summu jau eiro līdz 31. 
janvārim bez komisijas maksas. 

Iespēju robežās eiro tiks izmaksāts 
četru darbadienu laikā pēc pieteiku-
ma saņemšanas „Latvijas Pastā”.
  Aicinām iedzīvotājus ievērot, 
ka, sākot ar eiro dienu, visas algu, 
pensiju, pabalstu u.c. izmaksas tiek 
veiktas jau eiro. Arī tirdzniecības 
vietās vēl līdz 14. janvārim iedzīvo-
tāji varēs skaidrā naudā maksāt gan 
latos, gan eiro, taču atlikumu pār-
devējs jau izsniegs tikai eiro valūtā. 
Lai iepirkšanās pirmajās janvāra 
dienās būtu pēc iespējas vienkārša 
gan pircējam, gan pārdevējam, ai-
cinām iedzīvotājus maksāt ar karti, 
kur tas ir iespējams, vai maksāt ar 
precīzu naudu. 
  Euro ieviešanas kārtības likumā ir 
nostiprinātas trīs galvenās iespējas, 
kā sākot ar 2014. gada 1. janvāri 
pēc ofi ciālā kursa 0,702804 lati par 
1 eiro varēs bez maksas mainīt latus 
uz eiro: 6 mēnešus visās komerc-
bankās, 3 mēnešus „Latvijas Pasta” 
nodaļās, bez termiņa ierobežojuma 
jeb mūžīgi Latvijas Bankā Rīgā, 
Daugavpilī un Liepājā.
  Komercbanku bankomātos visā 
Latvijas teritorijā 2014. gada 1. 
janvārī būs iespējams saņemt eiro.

Eiro tuvojas!
Alūksnes novads Skaidrās naudas nomaiņas iespējas un skaidrās naudas 

izmaksu/iemaksu bankomāts
Alsviķu pagasts Alsviķu pasta nodaļa
Alūksnes pilsēta AS "SEB" banka fi liāle; "Swedbank" AS iemaksu 

bankomāts; "Swedbank" AS izmaksu bankomāts; AS "SEB 
banka" divi izmaksu bankomāti; AS "SEB banka" izmaksu/
iemaksu bankomāts; Akciju sabiedrības "Citadele banka" 
izmaksu bankomāts

Annas pagasts (Annas pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas Pasta 
norēķinu kontā)

Ilzenes pagasts (Ilzenes pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas Pasta 
norēķinu kontā)

Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksnes pasta nodaļa
Jaunannas pagasts Jaunannas pasta nodaļa
Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicenes pasta nodaļa
Kalncempju pagasts (Kalncempju pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas 

Pasta norēķinu kontā)
Liepnas pagasts Liepnas pasta nodaļa
Malienas pagasts (Malienas pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas Pasta 

norēķinu kontā)
Mālupes pagasts Mālupes pasta nodaļa
Mārkalnes pagasts (Mārkalnes pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas 

Pasta norēķinu kontā)
Pededzes pagasts Pededzes pasta nodaļa
Veclaicenes pagasts (Veclaicenes pasta nodaļā aicinām iemaksāt latus Latvijas 

Pasta norēķinu kontā)
Zeltiņu pagasts Zeltiņu pasta nodaļa
Ziemeru pagasts Ziemeru pasta nodaļa

Alūksnes novadā būs nodrošinātas šādas 
skaidrās naudas nomaiņas iespējas:

Saistošie noteikumi Nr.32/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.488
(protokols Nr.19,  17.punkts)

Par Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem

Spēkā no 01.01.2014.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības aģen-
tūra „SPODRA”, turpmāk tekstā – 
Aģentūra, sniegtos maksas pakalpo-
jumus, to cenrādi, maksāšanas kārtību 
un atvieglojumus.
2. Aģentūra sniedz pakalpojumus 
saskaņā ar cenrādi (pielikumā uz 2 
lapām):
  2.1. cenrāža 17.-22. punktos noteik-
tajos gadījumos – Alūksnes novada 
teritorijā,
  2.2. cenrāža 1.-16. un 23.-27.punk-

tos noteiktajos gadījumos – Alūksnes 
pilsētas teritorijā.
3. Aprēķinot samaksu par Aģen-
tūras sniegto pakalpojumu, ņem 
vērā vismaz vienu cenrādī norādīto 
mērvienību un norēķinos papildus 
aprēķina pievienotās vērtības nodokli 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtī-
bā un apmērā.
4. Samaksu par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem Aģentūra saņem sa-
skaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 
izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas 

norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību vai norēķinoties skaidrā 
naudā:
  4.1. cenrāža 1.-22. punktos noteik-
tajos gadījumos –  pēc pakalpojuma 
saņemšanas, ievērojot rēķinā norādīto 
samaksas termiņu,
  4.2. cenrāža 23.-25., 27.punktos 
noteiktajos gadījumos – pirms 
pakalpojuma sniegšanas – skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu bez rēķina 
izrakstīšanas,
  4.3. cenrāža 26.punktā noteiktajā 

gadījumā – pirms pakalpojuma snieg-
šanas, norēķinoties skaidrā naudā.
5. Maksa par pakalpojumiem tiek 
ieskaitīta Alūksnes novada pašval-
dības budžetā un izlietota Aģentūras 
darbības nodrošināšanai.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

Turpinājums 10. lappusē



10.  Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2013.

Noderīgi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.31/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.487
(protokols Nr.19, 16.p.) 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka 
pakalpojumus, ko Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „ALJA” 
(turpmāk tekstā - Aģentūra) sniedz 
Alūksnes novada fiziskām un juri-
diskām personām, kā arī apstiprina 
vienotu cenrādi par šo pakalpoju-
miem apmaksu.
2. Aģentūra sniedz pakalpojumus, 
atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajai pašvaldības kompeten-
cei, Alūksnes novada pašvaldības 
uzdevumu īstenošanai, ar mērķi 
- nodrošināt sabiedrības vajadzības 
publiskajos ezeros Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā.

II. Aģentūras sniegtie pakalpoju-
mi un to cenrādis

3. Alūksnes novada dome nosaka 
šādus Aģentūras sniegtos pakalpo-
jumus un apstiprina šādu pakalpo-
jumu cenrādi (Aģentūra nav PVN 
maksātājs):
  3.1. Par Aģentūras izveidoto un 
apsaimniekoto auto/moto trašu 
un transporta pārvietošanās trašu 
izmantošanu uz Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
publisko ūdenstilpju ledus - 12 
stundas – EUR 2,85 (divi euro un 
85 euro centi).

 3.2. Kutera „BLESSER ERGO 440 
(ar kutera vadītāju) izmantošana - 1 
stunda - EUR 42,69 (četrdesmit divi 
euro un 69 euro centi).
 3.3. Laivas, ūdens velosipēda (ka-
tamarāna) noma - 1 stunda – EUR 
2,85 (divi euro un 85 euro centi).
 3.4. Mehāniskā transportlīdzekļa 
turēšana transportlīdzekļu stāv-
vietās Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes 
novadā un Pilssalas ielā 2, Alūksnē, 
Alūksnes novadā – EUR 2,00 (divi 
euro un 00 euro centi) par 4 stundu 
periodu, EUR 15,00 (piecpadsmit 
euro un 00  euro centi) mēnesī un 
EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 
euro centi) sezonā (no 1.maija līdz 
31.oktobrim vai no 1.novembra līdz 
30.aprīlim).

III. Maksāšanas kārtība un at-
vieglojumi

4. Maksa par Aģentūras sniegta-
jiem pakalpojumiem samaksājama 
pirms pakalpojuma saņemšanas. 
Gadījumā, ja maksa par pakalpoju-
miem vienlaicīgi paredzēta vairākos 
saistošo noteikumu punktos, tiek 
piemērota maksa, ko sastāda pakal-
pojumu summa.

5. Atvieglojumi saņemot Aģentūras 
sniegtos pakalpojumus: 
 5.1. šo noteikumu 3.1. - 3.4. 

punktos noteiktajos gadījumos - no 
maksas tiek atbrīvotas personas, lai-
kā, kad tās sniedz palīdzību cilvēka 
dzīvības vai veselības apdraudēju-
ma gadījumā;
 5.2. saskaņā ar Publisko aģen-
tūru likuma 17.panta trešo daļu, 
Aģentūra, ievērojot Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā noteiktos sadarbības 
ietvara pamatprincipus, sniedz pa-
kalpojumus citām valsts un pašval-
dības iestādēm un privātpersonām, 
kas īsteno pārvaldes uzdevumus, 
par maksu, kas saistīta ar Aģentūrai 
radušos papildu resursu izmantoša-
nu datu apstrādei un analīzei.
 

IV. Noslēguma noteikumi

6. Alūksnes novada domes Sais-
tošie noteikumi Nr.31/2013 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības aģen-
tūras „ALJA” sniegtajiem pakalpo-
jumiem un to cenrādi” stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.
7. Ar saistošo noteikumu 
Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to 
cenrādi” spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē 23.02.2012. saistošie noteiku-
mi Nr.6/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to 

cenrādi”. 
8. Kontroli par šo noteikumu izpildi 
veic Alūksnes novada pašvaldī-
bas aģentūras „ALJA” direktors, 
Alūksnes novada pašvaldības fi-
nanšu nodaļas darbinieki, Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektors, 
Alūksnes novada pašvaldības piln-
varotās personas.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2012.
gada 23.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.6/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”” 
paskaidrojuma raksts
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā  euro kā 
maksāšanas līdzekļa ieviešanu 
Latvijas Republikā no 01.01.2014., 
Eiropas Savienības Padomes noteik-
to kursu latu apmaiņai pret euro un 
pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, 
kas nosaka, ka pašvaldība izdod 
to saistošo noteikumu grozījumus, 
kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un 
kuru sagatavošanai ir nepieciešams 
zināt Eiropas Savienības Padomes 

noteikto euro maiņas kursu, kā arī 
Publisko aģentūru likuma 17.pantu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteiks maksu 
par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem – tās izveidoto 
transporta līdzekļu pārvietošanās 
trašu izmantošanu uz Alūksnes 
ezera ledus, tai piederošo ūdens 
transporta līdzekļu izmantošanu, kā 
arī izveidoto autotransporta stāv-
vietu izmantošanu, nosakot sniegto 
maksas pakalpojuma apmēru euro.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Pašvaldības budžetā ienākošos 
līdzekļus paredzēts izmantot attiecī-
gās infrastruktūras uzturēšanai.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un 
ievietoti Alūksnes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā  
www.aluksne.lv .
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
„ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu

Spēkā no 01.01.2014.

Turpinājums no 9. lappuses

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada 
domes 2013.gada 23.maija saistošos noteikumus 
Nr.13/2013 „Par pašvaldības aģentūras „SPOD-
RA” sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

 
Pielikums

Alūksnes novada domes 2013.gada 
24. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.32/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem”

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. 
p. 
k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 
bez 
PVN

1. Kravas automašīnas 
VW LT46 pakalpojumi 
laikā no 1.novembra līdz 
31.martam

1 stunda EUR 
26,11

2. Kravas automašīnas VW 
LT46 pakalpojumi laikā no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim

1 stunda EUR 
25,09

3. Kravas automašīnas VW 
TRANSPORTER pakalpo-
jumi laikā no 1.novembra 
līdz 31.martam

1 stunda EUR 
19,11

4. Kravas automašīnas VW 
TRANSPORTER pakalpo-
jumi laikā no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim

1 stunda EUR 
18,37

5. Traktora KIOTI DK451C 
(ar sniega lāpstu) pakal-
pojumi 

1 stunda EUR 
15,35

6. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST (ar 
sniega lāpstu) pakalpojumi 

1 stunda EUR 
13,83

7. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST 
(ar slotu) slaucīšanas 
pakalpojumi  

1 stunda EUR 
12,78

8. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST 
(ar slotu un savācējkasti) 
slaucīšanas un sūkšanas 
pakalpojumi

1 stunda EUR 
21,23

9. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST (ar 
savācējkasti) pļaušanas 
pakalpojumi 

1 stunda EUR 
15,68

10. Universālas pašgājējmašī-
nas AVANT 750 (ar slotu 
un savācējkasti) slaucīša-
nas pakalpojumi 

1 stunda EUR 
20,42

11. Universālas pašgājējmašī-
nas AVANT 750 (ar veserī-
šu pļaujmašīnu) pļaušanas 
pakalpojumi 

1 stunda EUR 
20,20

12. Universālas pašgājējmašī-
nas AVANT 750 (ar sniega 
lāpstu) pakalpojumi 

1 stunda EUR 
22,03

13. Universālas pašgājējmašī-
nas AVANT 750 (ar sniega 
pūtēju) pakalpojumi

1 stunda EUR 
21,97

14. Universālas pašgājējmašī-
nas AVANT 750 (ar sniega 
kausu) pakalpojumi

1 stunda EUR 
21,39

15. Mazu kombinēto zālienu 
pļaušanas pakalpojumi ar 
stumjamo pļaujmašīnu 

100m² EUR 
1,88

16. Zāles un sīku krūmu 
pļaušanas pakalpojumi 
nelīdzenās vietās ar krūm-
griezi – trimeri 

100 m² EUR 
2,42

17. Dažādas cietības koku 
gāšanas un zāģēšanas no 
zemes (divi darbinieki) 
pakalpojumi

1 stunda EUR 
12,91

18. Dažādas cietības koku 
zāģēšanas pa daļām ar kāp-
šanu kokā (divi darbinieki) 
pakalpojumi

1 stunda EUR 
13,28

19. Dažādas cietības koku 
zāģēšanas pa daļām no 
pacēlāja groza (divi darbi-
nieki) pakalpojumi

1 stunda EUR 
12,85

20. Dažādas cietības koku 
vainaga veidošanas ar kāp-
šanu kokā (divi darbinieki) 
pakalpojumi

1 stunda EUR 
13,09

21. Ilggadīgo dekoratīvo 
kokaugu stādījumu 
apgriešanas vai formēša-
nas (ar dzīvžoga šķērēm) 
pakalpojumi

1 stunda EUR 
5,21

22. Celmu frēzēšanas pakal-
pojumi

1 stunda EUR 
9,16

23. Kapsētas pārziņa pakal-
pojumi

viens  
apbedījums

EUR 
32,90

24. Kapličas izmantošanas 
pakalpojumi (apbedīšanas 
dienā)

viena reize EUR 
8,72

25. Zvanītāja pakalpojumi 
kapličā

20 minūtes EUR 
2,85

26. Maksa par Alūksnes 
pilsētas publiskās tualetes 
izmantošanu

viena reize EUR 
0,24*

27. Maksa par suņa reģis-
trāciju

viena reize EUR 
1,42** 

*no maksas par pakalpojumu ir atbrīvoti bērni līdz 7 
gadu vecumam, I grupas invalīdi un personas līdz 18 
gadu vecumam ar acīm redzamām invaliditātes pazī-
mēm un persona, kas viņu pavada. 
**no maksas par pakalpojumu ir atbrīvotas personas, 
kuras suni jau ir reģistrējušas mājas (istabas) dzīvnieku 
datubāzē (Valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu 
centrs”) vai Alūksnes novada pašvaldībā.

 
Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 
projekta „Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” maksas pakalpoju-

miem” paskaidrojuma raksts
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija 
noteikumu Nr.282 „Par „Koncepciju par norma-
tīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 
Latvijā” 1.2.apakšpunkts.
Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā un 
ceturtā daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts. 
Šobrīd Alūksnes novada pašvaldības „SPOD-
RA” sniegtie maksas pakalpojumi ir norādīti 
Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija 
saistošie noteikumi Nr.13/2013 „Par pašvaldī-
bas aģentūras „SPODRA” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem” un to cenrādis ir izteikts latos. 
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta trešajai daļai pašvaldībai ne vēlāk kā 
piecus mēnešus pēc dienas, kad Eiropas Savie-
nības Padome noteikusi maiņas kursu, ir jāizdod 
saistošo noteikumu grozījumi, kuri saistīti ar 
tajos minētu latos izteiktu naudas summu kon-
vertēšanu uz euro. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija 
rīkojuma Nr.282 „Par ”Koncepciju par norma-
tīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 
Latvijā”” 1.1.2.apakšpunktam normatīvos aktus, 
kuros minētas latos izteiktas naudas summas, 
kas jākonvertē uz euro, ir jāgroza līdz 2014.gada 

1.janvārim. 
Ņemot vērā to, ka saistošajos noteikumos izda-
rāmo grozījumu apjoms pārsniedz 50% no to 
teksta, tiek izdoti jauni saistošie noteikumi.
Izdodot jaunus saistošos noteikumus, tiek pre-
cizēts Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu 
saraksts, iekļaujot tajā tikai publiskos pakalpoju-
mus, bet svītrojot iekšējos (pašvaldības izmanto-
tos) pakalpojumu veidus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 
Grozījumi sagatavoti atbilstoši Euro ieviešanas 
kārtības likuma 6.panta otrajai daļai un 32.panta 
otrajai daļai.
Aprēķins veikts, izmantojot kursu EUR 1 = 
LVL 0,702804.
Vērā ņemama negatīva ietekme uz pašvaldības 
budžetu netiek plānota. 
 Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papil-
dinās pašvaldības budžeta ieņēmumus, kas sa-
mazina pašvaldības finansējuma daļu aģentūras 
darbības nodrošināšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritori-
jā 
Grozītā tiesību norma euro valūtā nav personām 
nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu latos. 
Ar saistošajiem noteikumiem apstiprinātie 
pakalpojumi veidi ir saistīti tikai ar aģentūras 
pamatdarbību un tai nodoto no pašvaldības 
funkcijās izrietošo uzdevumu realizēšanu, tādēļ 
to izdošana uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām 
Privātpersona saistošo noteikumu piemēroša-
nā var griezties Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā „SPODRA”.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika 
nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo 
tiesisko regulējumu pēc būtības.



Alūksnes Novada Vēstis  11.04.12.2013.

Noderīgi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.37/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.519
(protokols Nr.19, 48.p.)

Saistošie noteikumi Nr.38/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.520
(protokols Nr.19, 49.p.)

Saistošie noteikumi Nr.33/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.489
(protokols Nr.19,  18.p.)

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2009.gada 17.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.21/2009   „Par 
atvieglojumu piešķiršanu nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātājiem” 
šādus grozījumus:
  1.1.  aizstāt 4.2.1. apakšpunktā ap-
zīmējumus un skaitļus „Ls1000 līdz 
Ls2999” ar skaitļiem un vārdiem 
„1422,87 euro līdz 4267,19 euro”;
  1.2.  aizstāt 4.2.2. apakšpunktā ap-
zīmējumus un skaitļus „Ls3000 līdz 
Ls4999” ar skaitļiem un vārdiem 
„4268,62 euro līdz 7112,94 euro”;
  1.3.  aizstāt 4.2.3. apakšpunktā 
apzīmējumu un skaitli „Ls5000” ar 
skaitli un vārdu „7114,36 euro”;
  1.4.  aizstāt 5.2.1. apakšpunktā ap-
zīmējumus un skaitļus „Ls1000 līdz 
Ls2999” ar skaitļiem un vārdiem 
„1422,87 euro līdz 4267,19 euro”;
  1.5.  aizstāt 5.2.2. apakšpunktā ap-
zīmējumus un skaitļus „Ls3000 līdz 
Ls4999” ar skaitļiem un vārdiem 
„4268,62 euro līdz 7112,94 euro”;
  1.6.  aizstāt 5.2.3. apakšpunktā 

apzīmējumu un skaitli „Ls5000” ar 
skaitli un vārdu „7114,36 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

 
Paskaidrojuma raksts par 

saistošo noteikumu „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2009.

gada 17.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.21/2009 “Par atvieg-
lojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem”” 
projektu

 
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmā daļa, Ministru 
kabineta 2012.gada 27.jūnija notei-
kumu Nr.282 „Par „Koncepciju par 
normatīvo aktu sakārtošanu saistībā 
ar eiro ieviešanu Latvijā” 1.2.apakš-
punkts.
2. Īss projekta satura izklāsts
Alūksnes novada domes 2009.gada 

17.decembra saistošie noteikumi 
Nr.21/2009 „Par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem” (turpmāk – 
saistošie noteikumi) nosaka: 
  1) 4.2.1. apakšpunktā ieguldījumu 
no Ls 1000 līdz Ls 2999;
  2) 4.2.2. apakšpunktā ieguldījumu 
no Ls3000 līdz Ls4999;
  3) 4.2.3. apakšpunktā ieguldījumu 
Ls5000;
  4) 5.2.1. apakšpunktā ieguldījumu 
no Ls1000 līdz Ls2999;
  5) 5.2.2. apakšpunktā ieguldījumu 
no Ls3000 līdz Ls4999;
  6) 5.2.3. apakšpunktā ieguldījumu 
no Ls5000.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
likuma 31.panta trešajai daļai paš-
valdībai ne vēlāk kā piecus mēnešus 
pēc dienas, kad Eiropas Savienības 
Padome noteikusi maiņas kursu, ir 
jāizdod saistošo noteikumu grozīju-
mi, kuri saistīti ar tajos minētu latos 
izteiktu naudas summu konvertēša-
nu uz euro. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.
gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 „Par 
”Koncepciju par normatīvo aktu 
sakārtošanu saistībā ar eiro ievie-
šanu Latvijā”” 1.1.2.apakšpunktam 
normatīvos aktus, kuros minētas 
latos izteiktas naudas summas, kas 
jākonvertē uz euro, ir jāgroza līdz 
2014.gada 1.janvārim. 
Līdz ar to nepieciešams saistošo 
noteikumu 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.3.; 
5.2.1.; 5.2.2. un 5.2.3. apakšpunktos 
noteikto summu apmērus noteikt 
euro. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Grozījumi sagatavoti atbilstoši Euro 
ieviešanas kārtības likuma 6.panta 
otrajai daļai un 32.panta otrajai 
daļai.
Aprēķins veikts, izmantojot kursu 
EUR 1 = LVL 0,702804.
Vērā ņemama negatīva ietekme uz 
pašvaldības budžetu netiek plānota. 
Pašvaldības institūcijām normatīvā 

akta ieviešana jānodrošina piešķir-
to pašvaldības budžeta līdzekļu 
ietvaros.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Grozītā tiesību norma euro valūtā 
nav personām nelabvēlīgāka par 
sākotnējo tiesību normu latos. 
Norma ir attiecināma uz nevalstisko 
institūciju aktivitātēm sabiedriskā 
(nekomerciālā), tādēļ uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 
neietekmē.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Par saistošo noteikumu piemēroša-
nu persona var vērsties pašvaldībā. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta 
izstrādē netika nodrošināta, jo 
projekts nemaina pastāvošo tiesisko 
regulējumu pēc būtības.
7. Cita informācija
Nav.

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 26.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.15/2012 „Par nekusta-
mā īpašuma nodokļa parāda un no-
kavējuma naudas piedziņu bezstrīda 
kārtībā”, šādus grozījumus:
  1.1. aizstāt 2.punktā apzīmējumu 
un skaitli „Ls 500,00” ar skaitli un 
vārdu „711,44 euro”;
  1.2. aizstāt 3.punktā apzīmējumu 
un skaitli „Ls 500,00” ar skaitli un 
vārdu „711,44 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

 
Paskaidrojuma raksts par 

saistošo noteikumu „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2012.

gada 26.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.15/2012 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas piedziņu 
bezstrīda kārtībā”” projektu

 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmā daļa, Ministru 
kabineta 2012.gada 27.jūnija notei-
kumu Nr.282 „Par „Koncepciju par 
normatīvo aktu sakārtošanu saistībā 
ar eiro ieviešanu Latvijā” 1.2.apakš-
punkts.
2. Īss projekta satura izklāsts
Alūksnes novada domes 2012.
gada 26.aprīļa saistošie noteikumi 
Nr.15/2012 “ Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa parāda un nokavējuma 
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) 
nosaka: 
  1) 2.punktā - ja parāda summa ir 

mazāka par Ls500,00;
  2) 3.punktā – ja parāda summa 
pārsniedz Ls500,00.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 
likuma 31.panta trešajai daļai paš-
valdībai ne vēlāk kā piecus mēnešus 
pēc dienas, kad Eiropas Savienības 
Padome noteikusi maiņas kursu, ir 
jāizdod saistošo noteikumu grozīju-
mi, kuri saistīti ar tajos minētu latos 
izteiktu naudas summu konvertēša-
nu uz euro. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2012.
gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 „Par 
”Koncepciju par normatīvo aktu 
sakārtošanu saistībā ar eiro ievie-
šanu Latvijā”” 1.1.2.apakšpunktam 
normatīvos aktus, kuros minētas 
latos izteiktas naudas summas, kas 
jākonvertē uz euro, ir jāgroza līdz 
2014.gada 1.janvārim. 

Līdz ar to nepieciešams saistošo 
noteikumu 2. un 3. punktos noteikto 
summu apmērus noteikt euro. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Grozījumi sagatavoti atbilstoši Euro 
ieviešanas kārtības likuma 6.panta 
otrajai daļai un 32.panta otrajai 
daļai.
Aprēķins veikts, izmantojot kursu 
EUR 1 = LVL 0,702804.
Vērā ņemama negatīva ietekme uz 
pašvaldības budžetu netiek plānota. 
Pašvaldības institūcijām normatīvā 
akta ieviešana jānodrošina piešķir-
to pašvaldības budžeta līdzekļu 
ietvaros.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Grozītā tiesību norma euro valūtā 
nav personām nelabvēlīgāka par 
sākotnējo tiesību normu latos. 
Norma ir attiecināma uz nevalstisko 
institūciju aktivitātēm sabiedriskā 
(nekomerciālā), tādēļ uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 
neietekmē.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Par saistošo noteikumu piemēroša-
nu persona var vērsties pašvaldībā. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta 
izstrādē netika nodrošināta, jo 
projekts nemaina pastāvošo tiesisko 
regulējumu pēc būtības.
7. Cita informācija
Nav.

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 23.februāra saistoša-
jos noteikumos Nr.8/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei” šādu 
grozījumu:
4. punktā aizstāt vārdus un skaitli 
,,Ls50,00 (piecdesmit lati)” ar 
vārdiem un skaitli ,,EUR75,00 
(septiņdesmit pieci euro)”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījums 

Alūksnes novada domes 2012.
gada 23.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.8/2012 ,,Par 

Alūksnes novada pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei””  

paskaidrojuma raksts
 
1.Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Saistošo noteikumu grozījumu pro-
jekts sagatavots, ņemot vērā euro 

kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu 
Latvijas Republikā no 01.01.2014., 
Eiropas Savienības Padomes noteik-
to kursu latu apmaiņai pret euro un 
pamatojoties uz Euro ieviešanas 
likuma 31.panta trešo daļu, kas 
nosaka, ka pašvaldība izdod to 
saistošo noteikumu grozījumus, 
kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un 
kuru sagatavošanai ir nepieciešams 
zināt Eiropas Savienības Padomes 
noteikto euro maiņas kursu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījums 
noteikts pašvaldības pabalsta jaun-
dzimušo aprūpei apmēru euro, pie-
šķiramās dāvanu kartes vērtību euro 
jaundzimušā aprūpei nepieciešamo 
priekšmetu un preču iegādei.
3. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
Papildus finanšu līdzekļi nebūs 
nepieciešami.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā ,,Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā  
www.aluksne.lv
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 
2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2009 
”Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”

Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 
„Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu 

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

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2013.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.34/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.490
(protokols Nr.19,  19.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības 
nodevām apliekamos objektus un nodevu lik-
mes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību 
un atvieglojumus Alūksnes novadā.
2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas 
personas, kas atbild par nodevu savlaicīgu 
samaksu.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrā-
dāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par pašvaldības domes iz-
strādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.
4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu, 
un nodevu likmes ir šādas:

4.1. par atkārtotu pašvaldības 
sēžu protokolu izrakstu 
izsniegšanu 

fiziskām 
personām EUR 
1,00; juridiskām 
personām EUR 
4,00

4.2. pašvaldības sēžu protokolu 
izraksti no arhīva doku-
mentiem 

EUR 3,00

4.3. izziņa par nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksu 

EUR 0,50

4.4. izziņa par zemes lietošanas 
mērķa atbilstību pašvaldī-
bas teritorijas plānojumam

EUR 14,00

4.5. Par pašvaldības arhīvā eso-
šu dokumentu kopijām 

EUR 0,40 par 
1 lpp.

4.6. Par apliecinātām kopijām 
no teritorijas plānojuma un 
detālplānojuma:

4.6.1. - A1 / 1 lpp. EUR 4,00

4.6.2. - A2 / 1 lpp. EUR 2,00

4.6.3. - A3 / 1 lpp. EUR 1,00

4.6.4. - A4 / 1 lpp. EUR 0,50

4.7. par dzimtsarakstu nodaļas 
arhīva dokumentu kopijām 

EUR 1,00

4.8. pašvaldības saistošo notei-
kumu, nolikumu, instruk-
ciju un citu normatīvo aktu 
apliecinātas kopijas 

EUR 0,40 par 
1 lpp.

4.9. kopijas no administratīvā 
pārkāpuma lietu materiā-
liem

EUR 0,40 par 
1 lpp.

4.10. par atkārtoti pieprasītu 
Alūksnes novada domes 
komisiju pieņemto lēmuma 
norakstu izsniegšanu

EUR 0,40 par 
1 lpp.

4.11. izziņa par būves (ēkas) 
neesamību iesniegšanai 
zemesgrāmatā

EUR 7,00

4.12. izziņa par jaunbūvi iesnieg-
šanai zemesgrāmatā

EUR 7,00

 
5. No nodevas par Alūksnes novada pašval-
dības izstrādāto oficiālo dokumentu un to 
apliecinātu kopiju saņemšanu samaksas ir 
atbrīvotas politiski represētās personas, 1. un 
2.grupas invalīdi, trūcīgie novada pašvaldības 
iedzīvotāji un daudzbērnu ģimenes ar trīs un 
vairāk nepilngadīgiem bērniem. 

III.  Nodeva par publiska rakstura pasāku-
mu sarīkošanu publiskās vietās

6. Pašvaldības nodevas maksātāji ir juridis-
kas un fiziskas personas, kuras rīko publiska 
rakstura pasākumus publiskās vietās Alūksnes 
novada teritorijā, izņemot, ja:
  6.1. pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās;
  6.2. pasākumu rīko Alūksnes novada pašval-
dība vai tās finansēta institūcija. 
7. Nodevas objekti un likmes ir šādas: 

7.1. Sporta pasākumi:

7.1.1. ar maksu skatītājiem vai 
dalībniekiem:

7.1.1.1. vietējā mēroga (novada) EUR 14,00 par 
visu pasākumu

7.1.1.2. Latvijas mēroga EUR 71,00 par 
visu pasākumu

7.1.1.3. starptautiska mēroga EUR 142,00 
par visu 
pasākumu

7.1.1.4. bez maksas skatītājiem vai 
dalībniekiem

EUR 7,00 par 
visu pasākumu

7.2. izklaides pasākumi:

7.2.1. koncerti, brīvdabas izrādes, 
izstādes, dejas un tml. 

EUR 14,00 par 
pasākumu vi-
enas diennakts 
ietvaros

7.2.2. cirka izrādes EUR 42,00 par 
katru dienu

7.2.3. atrakcijas:

7.2.3.1. bērniem EUR 7,00 par 
katru atrak-
cijas vienību 
dienā

7.2.3.2. pieaugušajiem EUR 14,00 par 
katru atrak-
cijas vienību 
dienā

7.3. Reklāmas un aģitācijas 
pasākumi:

7.3.1. politiskie EUR 42,00 par 
visu pasākumu

7.3.2. komerciālie EUR 42,00 
par visu 
pasākumu;

7.3.3. izglītību, veselību veici-
nošie

EUR 4,00 par 
visu pasākumu

7.4. Labdarības pasākumi:

7.4.1. ja labdarības adresāts 
atrodas Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā, ir 
tur reģistrēts vai deklarējis 
dzīvesvietu

bezmaksas

7.4.2. ja labdarības mērķis 
atrodas, vai ir reģistrējies 
Latvijas teritorijā, bet 
ne Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā

EUR 7,00 par 
visu pasākumu

7.4.3. ja labdarības mērķis atrodas 
vai ir reģistrējies ārpus 
Latvijas

EUR 14,00 par 
visu pasākumu

 
8. No nodevas par publiska rakstura pasāku-
mu sarīkošanu publiskās vietās atbrīvoti:
  8.1. pasākumu organizatori, kas pilda 
Alūksnes novada pašvaldības pasūtījumu;
  8.2. pasākumu organizatori – par labdarības 
maksas pasākumiem, no kuru ieņēmumiem 
ne mazāk kā 50% tiek ziedoti konkrētiem 
mērķiem vietējā, Latvijas vai starptautiskā 
mērogā.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās

Nr.p.k. Nodevas objekts

9.1. Tirdzniecības dalībniekiem 
ielu tirdzniecībai publiskās 
vietās

9.1.1. pašu izgatavotu mākslas un 
amatniecības izstrādājumu 
tirdzniecība

EUR 3,00 dienā

9.1.2. pašu audzētu ziedu tirdz-
niecība

EUR 0,50 dienā

9.1.3. iepirktu ziedu tirdzniecība EUR 5,50 dienā

9.1.4. pašu audzētu augļu, ogu, 
stādu, dārzeņu, sēklu 
tirdzniecība

EUR 0,50 dienā

9.1.5. grāmatu, preses izdevumu 
tirdzniecība

EUR 3,00 dienā

9.1.6. pārtikas un nepārtikas preču 
tirdzniecība, ja tirgotājs 
ir juridiska persona vai 
komersants

EUR 7,00 dienā

9.2. Tirdzniecības dalībniekiem 
ielu tirdzniecībai kultūras, 
sporta, reliģisku svētku un 
citu pasākumu norises laikā 
un vietā

9.2.1. tirdzniecības vieta realizējot 
pašu izgatavotus mākslas un 
amatniecības priekšmetus

EUR 4,00 dienā

9.2.2. tirdzniecības vieta realizējot 
pašu audzētus ziedus

EUR 4,00 dienā

9.2.3. tirdzniecības vieta realizējot 
iepirktus ziedus

EUR 14,00 
dienā

9.2.4. tirdzniecības vieta realizējot 
grāmatas, preses izdevumus

EUR 7,00 dienā

9.2.5. tirdzniecības vieta realizējot 
pārtikas produktus (bez 
alkoholisko dzērienu 
realizācijas)

EUR 7,00 dienā

9.2.6. tirdzniecības vieta realizējot 
pārtikas produktus un 
alkoholiskos dzērienus 
(t.sk. arī alu)

EUR 14,00 
dienā

9.2.7. tirdzniecības vieta 
produkcijas prezentācijai, 
degustācijai, reklāmai

EUR 7,00 dienā

9.2.8. tirdzniecības vieta 
sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai 
bez alkoholisko dzērienu 
realizācijas

EUR 21,00 
dienā

9.2.9. tirdzniecības vieta 
sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai ar 
alkoholiskiem dzērieniem 
(t.sk. arī ar alu)

EUR 28,50 
dienā

9.2.10. tirdzniecības vieta 
tirdzniecībai ar izlejamo alu

EUR 14,00 
dienā

9.2.11. tirdzniecības vieta 
alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai 
novietnē

EUR 28,50 
mēnesī

9.2.12. tirdzniecības vieta 
no pārvietojamiem 
mazumtirdzniecības 
punktiem

EUR 14,00 gadā

9.3. tirdzniecības organizato-
riem par ielu tirdzniecības 
organizēšanu

50% apmērā 
no kopējās 
summas, 
kuru sastāda 
tirdzniecības 
dalībnieku skaits 
un realizējamo 
preču sortiments 
tirdzniecības 
organizēšanas 
vietā

 
10. Ielu tirdzniecība pašvaldības teritorijā 
notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju 
un tai norādītājās vietās.
11. Nodevu likmes tirdzniecības dalībniekiem 
par tirdzniecību publiskās vietās noteiktas 
par vienu tirdzniecības vietu, vienai dienai, 
neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība tiek veikta 
pilnu vai nepilnu dienu, vai arī tā notiek divas 
dienas, bet ne ilgāk kā 24 stundas pēc kārtas, 
izņemot 9.2.11., 9.2.12.punktu.
12. No nodevas par tirdzniecību publiskās 
vietās atbrīvojami:
  12.1. tirdzniecības dalībnieki, kuru saimnie-
ciskās darbība reģistrēta Alūksnes novadā; 
  12.2. Alūksnes novada pašvaldības iestādes, 
valsts institūcijas un pašvaldības organizēto 
pasākumu sadarbības līgumu partneri vai 
sponsori;
  12.3. personas, kurām slēgti zemes nomas 
līgumi par stacionāras vai īslaicīgas tirdznie-
cības vietas izvietošanu;
  12.4. veikalu īpašnieki vai nomnieki, kuri 
vēlas veikt tirdzniecību savā īpašumā;
  12.5. Alūksnes novadā deklarētie pensionāri, 
invalīdi un maznodrošinātas personas, kuras 
tirgo pašu audzētus augļus, dārzeņus, kā arī 
personas, kas Alūksnes novadā reģistrējuši 
savu saimniecisko darbību un tirgo pašražoto 
produkciju.
13. Pašvaldības nodevas likmei tiek piemēro-
ta divkārša likme Alūksnes novada svētku un 
Alūksnes pilsētas svētku laikā, nepiemērojot 
12.punktā noteiktos nosacījumus.

V. Nodevas par mājdzīvnieku turēšanu

14. Nodeva ir jāmaksā katru gadu par katru 
mājdzīvnieku atsevišķi. Nodeva maksājama 
divos termiņos:
  14.1. 50% nodevas līdz attiecīgā gada 
15.jūnijam;
  14.2. 50% nodevas līdz attiecīgā gada 15.de-
cembrim.
15. Nodevu var maksāt uzreiz pilnā apmērā.
16. Nodevas objekti un likmes ir šādi: 

16.1. par pirmā suņa turēšanu, ja tā 
pamatuzturēšanās vieta reģistrēta 
daudzdzīvokļu namā

EUR 9,00

16.2. par pirmā suņa turēšanu, ja tā 
pamatuzturēšanās vieta reģistrēta 
privātīpašumā (izņemot privāt-
īpašumā esošu daudzdzīvokļu 
namu)

EUR 4,00

16.3. par otrā un katra nākamā suņa 
turēšanu, ja tā pamatuzturēšanās 
vieta reģistrēta privātīpašumā 
(izņemot privātīpašumā esošu 
daudzdzīvokļu namu)

EUR 14,00

16.4. par otrā un katra nākamā suņa 
turēšanu, ja tā pamatuzturēšanās 
vieta reģistrēta daudzdzīvokļu 
namā

EUR 14,00

16.5. par pirmā kaķa turēšanu EUR 3,00

16.6. par otrā un katra nākamā kaķa 
turēšanu

EUR 4,00

16.7. par istabas seska, istabas truša 
turēšanu

EUR 3,00 
par katru

16.8. par citu neproduktīvo mājdzīv-
nieku turēšanu, izņemot 22.1.- 
22.6. punktos uzskaitītos 

EUR 0,50 
par katru

16.9. par liellopa, govs, teļa, zirga, 
kumeļa turēšanu 

EUR 14,00 
par katru

16.10. par cūkas, kazas turēšanu EUR 7,00 
par katru

16.11. par mājputnu turēšanu EUR 0,50 
par katru

 
17. Ja mājdzīvnieks tiek uzturēts Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā īslaicīgi 
– ilgāk par 7 (septiņām) dienām, bet mazāk 
par 6 (sešiem) mēnešiem – par to maksājama 
nodeva EUR 0,50 par mēnesi, neatkarīgi 
no tā, vai mājdzīvnieks Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā tiek uzturēts pilnu 
mēnesi. Ja dzīvnieks tiek turēts Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā ilgāk par 6 
(sešiem) mēnešiem, nodeva maksājama pilnā 
apmērā par visu gadu.
18. No nodevas par suņu un kaķu turēša-
nu atbrīvoti lauku viensētu īpašnieki ārpus 
Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada ciemu 
teritorijām.
19. No saistošo noteikumu 16.9., 16.10. un 
16.11. apakšpunktos noteiktās nodevas par 
attiecīgā veida dzīvnieku turēšanu atbrīvotas 
personas, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus 
Alūksnes pilsētas teritorijas.
20. Nodevas likme tiek samazināta par 50%:
  20.1. personām no 65 gadu vecuma – par 
pirmo reģistrējamo mājdzīvnieku;
  20.2. par katru kastrētu vai sterilizētu 
dzīvnieku, uzrādot veterinārārsta ierakstu 
vakcinācijas apliecībā.
21. Nodeva pilnā apmērā tiek iekasēta pirms 
mājdzīvnieka reģistrēšanas pašvaldībā.

VI.  Nodevas par reklāmas, afišu, sludinā-
jumu un priekšvēlēšanu aģitācijas mate-
riālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu

22. Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, par 
vienu kvadrātmetru:
  22.1. EUR 2,00 mēnesī vai
  22.2. EUR 7,00 ceturksnī, vai
  22.3. EUR 14,00 pusgadā, vai 
  22.4. EUR 30,00 gadā.
23. Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par 
1m2, aprēķinos tiek lietots noteikts minimālais 
skaitlis 1 (viens). Ja reklāma tiek izlikta uz 
laiku mazāku par vienu mēnesi, aprēķinos 
tiek lietots noteikts minimālais skaitlis 1 
(viens). Ziņas par reklāmas izmēriem, kā 
arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas 
ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai 
iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs 
par sniegto ziņu pareizību.
24. Nodevu aprēķina pēc formulas:
NODEVA  x  m2  x  K,
kur Nodeva ir 26.punktā noteiktais maksā-
jums reizināts ar reklāmas kvadratūru, un 

Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10.punktu
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iegūtā summa reizināta ar 29.punktā noteikto 
koeficientu;
25. Nodevas aprēķinā pielietojami koeficienti:
  25.1. ja reklāmu izvietojusi no Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta finansēta iestāde 
dažādu citu kultūras pasākumu organizētāju 
vietā - 0,5;
  25.2. ja reklāma satur kultūras tematiku, in-
formāciju par dabas un veselības aizsardzības, 
sporta, jaunatnes pasākumiem (ar komerciālu 
raksturu) – 1;
  25.3. tūrismu veicinošas reklāmas – 0,5;
  25.4. azartspēļu reklāma – 5;
  25.5. pārējos gadījumos – 1.
26. No nodevas par reklāmu, afišu un sludinā-
jumu izvietošanu tiek atbrīvotas personas:
  26.1. par izkārtņu izvietošanu un eksponē-
šanu;
  26.2. par nekomerciāla (bezmaksas pa-
sākumu reklamējoša) rakstura reklāmu un 
informāciju, kuru izvieto:
    26.2.1. labdarības pasākumu organizētāji;
    26.2.2. kultūras un kultūrvēsturisko pasā-
kumu rīkotāji;
    26.2.3. dabas aizsardzības pasākumu 
rīkotāji;
    26.2.4. sporta pasākumu rīkotāji;
    26.2.5. bērnu un jaunatnes pasākumu 
rīkotāji.
  26.3. Alūksnes novada pašvaldība un tai 
padotās iestādes par rīkoto pasākumu reklāmu 
un informāciju par tiem, tajā skaitā dažādu 
akciju un svētku noformējumu.

VII. Nodeva par pašvaldības simbolikas 
izmantošanu

27. Nodevas par pašvaldības simbolikas iz-
mantošanu objekts ir pašvaldības simbolikas 
– Alūksnes novada ģerboņa, Alūksnes pilsētas 
ģerboņa, Ilzenes pagasta ģerboņa, Alūksnes 
pilsētas karoga attēla vai to elementu izman-
tošana: 

27.1. par pašvaldības simbolikas 
izmantošanu reklāmā, preču 
zīmēs, nozīmītēs, vimpeļos, 
plakātos, citā iespiedprodukcijā 
un atribūtikā, kā arī dažādu citu 
rūpnieciski ražotu suvenīru un 
sadzīves priekšmetu noformēšanā

EUR 
70,00 gadā 
par katru 
izstrādājuma 
veidu

27.2. par pašvaldības simbolikas 
izmantošanu amatniekiem un 
citām personām savos individuāli 
darinātajos priekšmetos  

EUR 
14,00 gadā 
par katru 
produkcijas 
veidu

 
28. No nodevas par pašvaldības simbolikas 
izmantošanu samaksas ir atbrīvoti ražotāji, 
kas izpilda Alūksnes novada pašvaldības 
pasūtījumu.

VIII. Nodeva par būvatļaujas  vai rakšanas 
darbu atļaujas saņemšanu

29. Nodevas par būvatļaujas vai rakšanas 
darbu atļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas 
un juridiskas personas, kuras, saskaņojot 
būvniecību vai rakšanas darbus, saņem no 
Alūksnes novada pašvaldības būvatļauju vai 
rakšanas darbu atļauju. 
30. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas 
pašvaldības institūcijām rodas būvprojekta 
saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņoša-
na, nepieciešamo dokumentu sagatavošana 
un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta 
saskaņošanu saistītas darbības) un rakšanas 
darbu atļaujas sagatavošanas, izsniegšanas un 
noslēgšanas laikā.
31. Nodevas objekts un likme: 
 

Nodevas objekts

31.1. Mazstāvu vienģimenes un dvīņu 
dzīvojamām ēkām, - par katru būvobjekta 
apjoma 1 m2 bet ne mazāk par 

EUR 0,15 
EUR 14,00

31.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām ēkām - par katru būvobjekta 
apjoma 1m2 bet ne mazāk par 

EUR 0,07 
EUR 14,00

31.3. Saimniecības ēkām - par katru 
būvobjekta apjoma 1m2 bet ne mazāk par 

EUR 0,07 
EUR 7,11

31.4. Ražošanas un rūpniecības ēkām - 
par katru būvobjekta apjoma 1m2 bet ne 
mazāk par 

EUR 0,07 
EUR 14,00

31.5. Darījumu iestāžu ēkām - par katru 
būvobjekta apjoma 1m2 bet ne mazāk par 

EUR 0,25 
EUR 14,00

31.6. Sabiedriskajām ēkām - par katru 
būvobjekta apjoma 1m2 bet ne mazāk par 

EUR 0,07 
EUR 14,00

31.7. Nelielām individuālajām 
saimniecības ēkām, dārza mājām, 
mazģimeņu dzīvojamo ēku renovācijai, 
rekonstrukcijai, nojaukšanai - par katru 
būvobjekta apjoma 1m2 bet ne mazāk par

EUR 0,05 
EUR 7,00

31.8. Inženierbūvēm - par katru tekošo 
metru bet ne mazāk par

EUR 0,01 
EUR 14,00

31.9. Ūdenstilpēm – par katru 
pārvietojamās grunts tilpuma m3 bet ne 
mazāk par

EUR 0,05 
EUR 14,00

31.10. Rakšanas darbu atļauja:  
  31.10.1. inženierbūvēm –  par katru 
tekošo metru bet ne mazāk par  
  31.10.2. labiekārtojuma objektiem –  par 
katru m2 bet ne mazāk par

 
EUR 0,01 
EUR 14,00 
EUR 0,05 
EUR 14,00

 
32. 40% no NODEVAS maksājami pēc po-
zitīva Alūksnes novada pašvaldības iestādes 
„Būvvalde” atzinuma saņemšanas būvprojek-
tēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot būvatļau-
ju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeig-
ta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā 
pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.
33. Būvatļauja tiek izsniegta pēc dokumen-
ta uzrādīšanas par nodevas samaksu pilnā 
apmērā. 
34. No nodevas ir atbrīvota Alūksnes novada 

pašvaldība, tai padotās iestādes un struktūr-
vienības.

IX. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu 
turēšanu Alūksnes novada administratī-
vajā teritorijā esošo valsts un pašvaldības 
ūdenstilpju krastos

35. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridis-
kas personas, kas tur laivas, motorlaivas, un 
jahtas Alūksnes novada administratīvajā teri-
torijā esošo valsts un pašvaldības ūdenstilpju 
krastos (laivu, motorlaivu un jahtu īpašnieks 
vai valdītājs) un/vai izmanto tās, lai lietotu tās 
Alūksnes novada administratīvajā teritorijā 
esošajās valsts un pašvaldības ūdenstilpēs. 
36. Laivu, motorlaivu un jahtu turēšanas 
nodeva tiek aprēķināta par vienu kalendāro 
gadu vai piemērota diennakts likme, ņemot 
vērā dienu skaitu. 
37. Nodevas apmērs: 
 

37.1. par motorlaivu ar motora 
jaudu no 5 z/s līdz 20 z/s 

EUR 14,00 par 
katru motorlaivu 
gadā vai EUR 4,00 
diennaktī

37.2. par motorlaivu ar motora 
jaudu virs 20z/s 

EUR 28,00 par 
katru motorlaivu 
gadā vai EUR 7,00 
diennaktī

37.3. par jahtu EUR 28,00 par 
katru jahtu gadā 
vai EUR 10,00 
diennaktī

 
38. Šī nodeva nav attiecināma uz valsts glāb-
šanas (avāriju) dienestiem, Valsts robežsar-
dzi un privātīpašniekiem tiem piederošajās 
ūdenstilpēs.
39. No nodevas maksāšanas ir atbrīvoti Valsts 
vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārval-
des un ūdenstilpju  apsaimniekotāju ūdens 
transporta līdzekļi, Alūksnes novada pašvaldī-
bas aģentūra „ALJA”.
40. Ikgadējā nodeva pilnā apmērā ir jāsamak-
sā pirms attiecīgā ūdens transportlīdzekļa 
lietošanas uzsākšanas 

X. Nodevu samaksas kārtība

41. Personas šajos noteikumos noteiktās 
nodevas iemaksā attiecīgās pagasta pārvaldes 
vai pašvaldības iestrādes kasē, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldības norēķinu kontā LV58 
UNLA 0025 0041 3033 5, banka: A/S „SEB 
banka”; nodevas saņēmējs: Alūksnes novada 
pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000018622, 
adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301. 
42. Nodevu samaksa noteikta pilnā apmērā, 

ja šajos noteikumos nav noteikts savādāk. 
Nodevu samaksa veicama pirms dokumentu 
un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību 
veikšanas. Nodevas netiek atgrieztas.

XI. Noslēguma jautājumi

43. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.
44. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spē-
ku zaudē Alūksnes novada domes 27.05.2010. 
saistošie noteikumi Nr.16/2010 „Par pašvaldī-
bas nodevām Alūksnes novadā”. 

Alūksnes novada domes saistošo noteiku-
mu „Par pašvaldības nodevām Alūksnes 

novadā” paskaidrojuma raksts
 
1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums 
Saistošo noteikumu projekts sagatavots, 
ņemot vērā euro kā maksāšanas līdzekļa 
ieviešanu Latvijas Republikā no 01.01.2014., 
Eiropas Savienības Padomes noteikto kursu 
latu apmaiņai pret euro un pamatojoties uz 
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta 
trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība izdod to 
saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti 
ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir ne-
pieciešams zināt Eiropas Savienības Padomes 
noteikto euro maiņas kursu.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredz pašvaldības node-
vas apmēru euro.
3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu 
Neizmaina, tā kā iepriekš noteiktai pašvaldī-
bas nodevas apmērs matemātiski pārrēķināts 
euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Neizmaina, tā kā iepriekš noteiktai pašvaldī-
bas nodevas apmērs matemātiski pārrēķināts 
euro.
5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes 
novada pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv .
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām
Par euro ieviešanas izmaiņām konsultācijas 
nav notikušas. 
 
 
 

Saistošie noteikumi Nr.30/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.10.2013. lēmumu Nr.486
(protokols Nr.19, 15.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības aģen-
tūras „ALJA” (turpmāk – Aģentūra) 
izveidošanas un darbības mērķi, 
kompetenci pakalpojumu sniegša-
nas jomā, Aģentūras uzdevumus, 
tās padotību un pārvaldi, Aģentūras 
mantu, finanses un grāmatvedības 
uzskaites kārtošanu, kā arī adminis-
tratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību. 
2. Aģentūra ir ar Alūksnes nova-
da domes 2009.gada 20.augusta 
lēmumu Nr.123 (protokols Nr.7, 
46.punkts) reorganizācijas ceļā 
izveidota iestāde. 
3. Aģentūra ir Alūksnes novada 
domes padotībā esoša pastarpinātā 
pārvaldes iestāde. Tai ir zīmogs ar 
Alūksnes novada ģerboņa attēlu 

un Aģentūras pilnu nosaukumu, kā 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
iekšējos normatīvos aktos noteikta 
parauga veidlapa. 
4. Aģentūra savā darbībā ievēro 
Latvijas Republikas Satversmi, 
saistošas starptautiskās normas, 
Latvijas Republikas likumus, 
Ministru kabineta noteikumus, šo 
nolikumu, Alūksnes novada domes 
saistošos noteikumus un lēmumus, 
kā arī Alūksnes novada pašvaldības 
rīkojumus, kas attiecas uz Aģentū-
ras darbības sfēru. 

II. Aģentūras pārraudzība

5. Aģentūras darbību pārrauga 
Alūksnes novada domes pilnvarotā 
amatpersona – izpilddirektors, kas:
  5.1. ir tiesīgs pārbaudīt Aģentūras 
rīcības un lēmumu tiesiskumu, 

atcelt prettiesiskus lēmumus un, 
prettiesiskas bezdarbības gadījumā, 
dot rīkojumu pieņemt lēmumu;
  5.2. sniedz atzinumu domei par 
Aģentūras direktora izstrādāto 
Aģentūras vidēja termiņa darbības 
stratēģiju, kārtējā gada darba plānu 
un kopējo gada budžeta apjoma 
projektu;
  5.3. pārraudzības pienākumu veik-
šanai ir tiesīgs pieprasīt un saņemt 
informāciju par Aģentūras darbību; 
  5.4. izvērtē pieprasīto un/vai 
saņemto informāciju par Aģentūras 
darbību;
  5.5. izvērtē un sniedz atzinumu 
domei par Aģentūras ierosināto 
maksas pakalpojumu ekonomisko 
pamatojumu;
  5.6. izvērtē un sniedz atzinumu 
domei par Aģentūras darbības 
rezultātiem (kvantitātes, kvalitātes 

un izmaksu efektivitātes), finanšu 
līdzekļu izlietojumu un darbības 
efektivitāti, ekonomiskumu un  
atbilstību normatīvo aktu prasībām 
iepriekšējā kalendāra gadā, analizē 
un izsaka priekšlikumus par Aģen-
tūras darbību ilgtermiņā; 
  5.7. veic Aģentūras direktora 
darbības novērtēšanu un savas kom-
petences robežās lemj (vai ierosina) 
par direktora materiālās stimulēša-
nas jautājumiem; 
  5.8. izskata sūdzības par Aģentūras 
darbību; 
  5.9. informē Alūksnes novada 
domi par Aģentūras darbības jautā-
jumiem;
  5.10. ir tiesīgs dot saistošus 
rīkojumus Aģentūras direktoram 
par atsevišķu uzdevumu izpildes 
kārtību apstiprinātā gada plāna un 
finansējuma ietvaros. 

6. Šajā nolikumā noteikto izpilddi-
rektora funkciju veikšanai dome ar 
lēmumu var iecelt citu amatpersonu. 
Ieceltajai amatpersonai ir visas iz-
pilddirektora tiesības un pienākumi, 
kas noteikti šajā nolikumā.
7. Alūksnes novada pašvaldības 
autonomo funkciju īstenošanai 
izvēlētā Aģentūras darbības modeļa 
ekonomisko izvērtējumu un salī-
dzināšanu ar uzdevumu veikšanas 
alternatīviem risinājumiem, kā arī 
Aģentūras maksas pakalpojumu 
izcenojumu efektivitātes analīzi ik 
gadu (pirms pašvaldības konsoli-
dētā un publiskā pārskata apstipri-
nāšanas) veic un atzinumu domei 
sniedz Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļa. 

Turpinajums 14. lappusē
 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
„ALJA” NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu   
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Turpinājums no 13. lappuses

III. Aģentūras mērķis

8. Aģentūras izveidošanas mērķis:
  8.1. novada administratīvajā 
teritorijā esošo publisko ūdenstilpju  
(upju un ezeru), to salu  un piekras-
tes zonas labiekārtošanas organizē-
šanas nodrošināšana;
  8.2. novada administratīvajā terito-
rijā esošo publisko ūdenstilpju (upju 
un ezeru), to salu un piekrastes 
zonas apsaimniekošanas organizē-
šanas nodrošināšana;
  8.3. iedzīvotāju veselīga dzīves-
veida veicināšana.
9. Aģentūras darbības mērķis 
novada administratīvajā teritorijā 
esošajās publiskajās ūdenstilpēs:
  9.1. rekreatīvā potenciāla saglabā-
šana un palielināšana;
  9.2. zivsaimnieciskā potenciāla 
saglabāšana un palielināšana;
  9.3. floras un faunas eksistences un 
daudzveidības nodrošināšana;
  9.4. sabiedrības pieejamības no-
drošināšana.

IV. Aģentūras uzdevumi

10. Nodrošinot Alūksnes novada 
publisko ezeru un upju apsaimnie-
košanu, Aģentūra:
  10.1. Nodrošina zivju resursu atra-
žošanu Alūksnes novada publiskajās 
ūdenstilpēs:
    10.1.1. ierīko zivju nārsta vietas;
    10.1.2. veic zivju resursu atjauno-
šanu un papildināšanu;
    10.1.3. veic zivju resursu, dzīv-
nieku un augu valsts aizsardzību un 
saglabāšanu,
  10.2. veic regulāru novada publis-
ko ūdenstilpju apsekošanu:
    10.2.1. kontrolē ūdens kvalitāti, 
nepieciešamības gadījumā izliek 
brīdinājuma zīmes;
    10.2.2. veic sabiedrību informē-
šanas pasākumus par ūdeņu kvalitā-
ti, ekoloģiskā stāvokļa aizsardzību 
un nodrošināšanu;
    10.2.3. nodrošina ekoloģiskā 
stāvokļa uzraudzību;
    10.2.4. veic hidrotehniskās būves 
– zušķērājs darbības kontroli;
    10.2.5. veic ūdenslīmeņa regulē-
šanu Alūksnes ezerā;
    10.2.6. veic ūdens līmeņa mērīju-
mus Alūksnes ezerā un novērojumu 
rezultātus reģistrē novērojumu 
žurnālā,
  10.3. organizē licencēto makšķe-
rēšanu:
    10.3.1. izsniedz makšķerēšanas 
licences;
    10.3.2. veido, uztur un aktualizē 
izsniegto licenču reģistru;
    10.3.3. veic licencētās makšķerē-
šanas noteikumu kontroli,
  10.4. organizē rūpniecisko zveju:
    10.4.1. veic rūpniecisko zušu 
zveju Alūksnes ezera iztekā;
    10.4.2. veic rūpnieciskās zvejas 
nozvejas realizāciju;
    10.4.3. veic rūpniecisko zvejas 
rīku limitu sadali, organizē izsoles;
    10.4.4.  veic regulārus reidus pie 
novada publiskajām ūdenstilpēm 
makšķerēšanas un rūpnieciskās 
zvejas noteikumu kontrolei;
    10.4.5. sastāda administratīvo 
pārkāpumu protokolus par mak-
šķerēšanas un rūpnieciskās zvejas 
noteikumu pārkāpumiem;
    10.4.6. izņem nelikumīgus un 
bezsaimnieka makšķerēšanas un 
rūpnieciskā zvejas rīkus,
  10.5. nodrošina mehānisko ūdens 
transporta līdzekļu kustības organi-
zāciju:

    10.5.1. aprīko ūdeņu akvatoriju ar 
navigācijas un brīdinājuma zīmēm;
    10.5.2. veido, uztur un aktualizē 
ūdens transportlīdzekļu reģistru;
    10.5.3. atbrīvo ūdenstilpes no 
bezsaimnieka ūdens transportlī-
dzekļiem,
  10.6. veic hidrotehniskās būves un 
tai pieguļošās teritorijas ikdienas 
uzraudzību:
    10.6.1. hidrotehniskās būves – 
zušķērājs pieguļošajā teritorijā veic 
atkritumu savākšanu, pļauj zāli un 
izcērt krūmus;
    10.6.2. novāc aizaugumu un 
apaugumu Alūksnes ezera iztekā 
Alūksnes upē līdz hidrotehniskajai 
būvei – zušķērājs;
    10.6.3. organizē Alūksnes ezera 
salu uzkopšanu;
    10.6.4. veic salu un krasta zonas 
apsaimniekošanas un krasta zonas 
uzturēšanu; 
    10.6.5. teritorijas un servisa ēkas 
Pilssalā uzturēšana;
    10.6.6. veic zāles pļaušanu un 
lapu novākšanu servisa ēkai piegu-
ļošajā teritorijā;
    10.6.7. nodrošina informatīvo 
stendu izvietošanu un uzturēšanu,
  10.7. izstrādā ezera apsaimnieko-
šanas plānu un stratēģiju:
    10.7.1. veicina tūrismu un veselī-
gu dzīvesveidu;
    10.7.2. veic naudas līdzekļu 
piesaistīšanu dotāciju, investīciju, 
ziedojumu u.c. veidā savu pienāku-
mu izpildes nodrošināšanai;
    10.7.3. sniedz maksas pakalpo-
jumus;
    10.7.5. organizē ar rekreāciju 
saistītus pasākumus;
    10.7.6. piedalās pilsētas un nova-
da pasākumu organizēšanā;
    10.7.7. piedalās ar zivsaimniecī-
bu un tūrismu saistītajos projektos;
  10.8. sniedz konsultācijas par 
vides aizsardzību, zivsaimniecību, 
ūdenssaimniecību un tūrismu.
11. Aģentūrai noteikto uzdevumu 
izpildīšanai tā ir tiesīga:
  11.1. savas kompetences ietvaros 
sniegt maksas pakalpojumus un 
iekasēt Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos apstiprināto 
maksu; 
  11.1.  atbilstoši kompetencei slēgt 
līgumus ar valsts un pašvaldību 
institūcijām, nevalstiskajām organi-
zācijām, fiziskajām un juridiskajām 
personām un to apvienībām;
  11.2. piedalīties (sagatavot un 
ieviest) pašvaldības, valsts un starp-
tautiskos projektos un programmās 
papildus finansējuma piesaistīšanai 
pašvaldības autonomajās funkci-
jās ietilpstošu Aģentūrai nodotu 
uzdevumu realizēšanai, kas saistīti 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
publisko ūdenstilpju apsaimnieko-
šanu un teritorijas labiekārtošanu;
  11.3. piedalīties (organizēt un 
realizēt) jaunu publisko atpūtas 
infrastruktūras objektu izveidošanā, 
resursu aizsardzībā, atjaunošanā un 
atražošanā;
  11.4. pieprasīt un saņemt no 
Alūksnes novada pašvaldības, tās 
iestādēm un kapitālsabiedrībām 
nepieciešamo informāciju un doku-
mentāciju;
  11.5. veicot novada publisko 
ūdenstilpju apsaimniekošanas pie-
nākumus ierosināt Alūksnes novada 
domei izstrādāt atbilstošus nepiecie-
šamos saistošos noteikumus, kā arī 
pieprasīt publisko ūdenstilpju eks-
pluatācijas noteikumu normu izpildi 
no jebkuras fiziskas vai juridiskas 
personas.
  11.6. fiksēt izdarītos pārkāpumus 

un ierosināt sodīt, kā arī savas 
kompetences robežās sodīt jebkuru 
personu par normatīvo aktu pārkā-
pumiem Alūksnes novada publiska-
jās ūdenstilpēs un krasta zonā. 

V. Aģentūras pārvalde 

12. Aģentūru vada direktors, kuru 
amatā apstiprina un atbrīvo no ama-
ta Alūksnes novada dome. 
13. Aģentūras direktors savas kom-
petences ietvaros pilda normatīvajos 
aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:
  13.1. vada Aģentūru, nodrošina 
Aģentūras darbības nepārtrauktību, 
efektivitāti, kvalitāti un atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, vidēja 
termiņa stratēģijas un darba plāna 
kārtējam gadam izpildi;
  13.2.  pieņem Aģentūras lēmumus 
un izdod iekšējos normatīvos aktus;
  13.3. izstrādā Aģentūras darbības 
plānus, sagatavo pašvaldības pie-
šķirtā finansējuma nepieciešamības 
pamatojumu turpmākajam plānoša-
nas periodam un budžetu;
  13.4. sniedz pašvaldības izpilddi-
rektoram pārskatus par vidēja ter-
miņa darbības stratēģijas un kārtējā 
gada darba plāna izpildi, aģentūrai 
nodoto uzdevumu veikšanu un tās 
rīcībā esošo līdzekļu izlietojumu;
  13.5. saskaņojot ar Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektoru, 
nosaka Aģentūras struktūru un ama-
tu sarakstu, un  Alūksnes novada 
pašvaldības noteiktā kārtībā nosaka 
darbinieku atalgojumu;
  13.6. nodrošina Aģentūras per-
sonāla vadību, nosaka Aģentūras 
darbinieku kompetenci un atbil-
dību, pieņem lēmumus un izdod 
Aģentūras darbiniekiem saistošus 
rīkojumus par Aģentūras darbības 
jautājumiem;
  13.7. bez īpaša pilnvarojuma 
pārstāv Aģentūru visās valsts un 
pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, 
citās organizācijās, institūcijās, 
attiecībās ar jebkurām juridiskajām 
un fiziskajām personām;
  13.8. ievērojot pašvaldības no-
likumā noteiktos ierobežojumus, 
Aģentūras vārdā slēdz darījumus, 
paraksta dokumentus, izdod piln-
varas;
  13.9. rīkojas ar Aģentūrai apstip-
rinātajiem finanšu līdzekļiem un 
Aģentūrai valdījumā nodoto mantu;
  13.10. atbild par Aģentūras resursu 
lietderīgu izmantošanu un Aģentū-
ras darbības tiesiskumu;
  13.11. sniedz informāciju un 
priekšlikumus par Aģentūras darbī-
bas jautājumiem.
14. Direktors ir civiltiesiski atbil-
dīgs par saistībām, kuras tas ir uzņē-
mies, pārsniedzot savu kompetenci.
15. Sabiedrības vajadzību nodro-
šināšanai attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, Aģentūra:
  15.1. sniedz pašvaldības domes 
noteiktos maksas pakalpojumus;
  15.2. veic regulārus pasākumus 
Aģentūras klientu apmierinātības 
rādītāju noteikšanai par saņemta-
jiem pakalpojumiem un Aģentūras 
uzdevumu izpildi. 

VI. Aģentūras manta, finanšu lī-
dzekļi un grāmatvedības uzskaite

16. Aģentūras manta ir Alūksnes 
novada pašvaldības manta, kas 
atrodas Aģentūras valdījumā.
17. Aģentūra ir Alūksnes nova-
da pašvaldības budžeta finansēta 
iestāde un tās kompetencē nav sava 
budžeta apstiprināšana.
18. Direktors ir Aģentūrai apstip-

rinātā budžeta izpildītājs, kurš ar 
piešķirto finansējumu (asignēju-
mu) ir pilnvarots izdarīt budžeta 
izdevumus vai uzņemties īstermiņa 
saistības, kā arī normatīvajos aktos 
un Alūksnes novada pašvaldības 
noteiktajā kārtībā ir tiesīgs uzņem-
ties ilgtermiņa saistības attiecībā uz 
budžetu.  
19. Veic Aģentūras norēķinus un 
grāmatvedības uzskaiti. 
20. Zvērināta revidenta atzinums 
par Aģentūras saimniecisko darbību 
un iepriekšējā gada saimniecisko 
pārskatu tiek saņemts centralizēti 
ar pašvaldības konsolidēto gada 
pārskatu. 
21. Noslēdzoties saimnieciskajam 
gadam, Aģentūra sagatavo pašvaldī-
bas publiskajā pārskatā iekļaujamās 
ziņas par Aģentūru, t.sk. normatīva-
jos aktos noteikto publiskā pārskata 
informāciju par Aģentūras darbības 
mērķiem un rezultātiem, budžeta 
līdzekļu izlietojumu divos iepriek-
šējos gados. Konsolidētu pašvaldī-
bas publisko pārskatu, iekļaujot tajā 
ziņas par Aģentūru, pēc apstiprinā-
šanas novada domes sēdē, publicē 
pašvaldības mājas lapā internetā.  
22. Tiesiskajās attiecībās ar fizis-
kajām un juridiskajām personām 
Aģentūra atbild ar tās valdījumā 
nodoto Alūksnes novada pašval-
dības mantu. Ja ar to nepietiek 
vai Aģentūras saistību izpilde var 
traucēt Aģentūras uzdevumu izpil-
dei, par Aģentūras saistībām atbild 
Alūksnes novada pašvaldība.
23. Pašvaldības uzdevumu izpil-
des izmaksu uzskaiti un norēķinus 
par tiem Aģentūra veic saskaņā ar 
apstiprināto Alūksnes novada paš-
valdības grāmatvedības uzskaites 
kārtību.
24.  Lai kontrolētu Aģentūras 
finansiālās darbības tiesiskumu un 
atbilstību normatīvajam regulēju-
mam un ekonomiskās efektivitātes 
principiem, pašvaldībai ir tiesības 
veikt Aģentūrā revīziju.
25. Gada beigās Aģentūrai paredzē-
to pašvaldības līdzekļu atlikums, 
paliek Aģentūras rīcībā, tās darbības 
attīstīšanai nākošajā periodā.
26. Aģentūra, ievērojot Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā noteiktos 
sadarbības ietvara pamatprincipus, 
sniedz pakalpojumus citām valsts 
un pašvaldību iestādēm un privāt-
personām, kas īsteno pārvaldes uz-
devumus, bez maksas, ja tas neprasa 
Aģentūrai papildu resursus.

VII. Aģentūras darbības tiesisku-
ma nodrošināšana

27. Aģentūras darbības tiesiskumu 
nodrošina Aģentūras direktors. 
Direktors ir atbildīgs par iekšējās 
kontroles sistēmas izveidošanu un 
darbību.
28. Aģentūras tiesības izdot admi-
nistratīvos aktus nosaka normatīvie 
akti.
29. Aģentūras darbinieku faktisko 
rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu, Aģentūras 
direktoram. Aģentūras direktora 
pieņemto lēmumu šajā jautājumā 
var pārsūdzēt tiesā.
30. Aģentūras direktora lēmumus un 
faktisko rīcību Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā var 
apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram, kura lēmumu 
šajā jautājumā var pārsūdzēt tiesā.

VIII. Noslēguma jautājumi

1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

2014.gada 1.janvārī.
2. Saistošo noteikumu 13.5.punkts 
ir spēkā līdz vienota Alūksnes nova-
da pašvaldības atlīdzības nolikuma 
spēkā stāšanās dienai.
3. Ar dienu, kad stājas spēkā vienoti 
Alūksnes novada pašvaldības atlī-
dzības noteikumi, tie būs saistoši 
Aģentūrai.

 
Alūksnes novada domes saistošo 

noteikumu „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 

nolikums” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Nepieciešamību izdot saistošos no-
teikumus „Alūksnes novada pašval-
dības aģentūras „ALJA” nolikums” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) 
nosaka Publisko aģentūru likuma 
2.panta otrā daļa. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekts izstrā-
dāts saskaņā ar Publisko aģentūru 
likuma 2. panta otro daļu un 16. 
panta otro daļu. Saistošo noteikumu 
projekta mērķis ir noteikt pašval-
dības aģentūras (turpmāk – Aģen-
tūras) darbības mērķus un uzdevu-
mus un noteikt tās kompetenci no 
pašvaldības funkciju realizēšanas 
noteikto uzdevumu jomā. Saistoša-
jos noteikumos noteikti Aģentūras 
izveidošanas un darbības mērķi, 
uzdevumi, tiesības un pienākumi, 
kā arī noteikta Aģentūras pārvalde, 
tās darbības pārraudzības, finansē-
šanas, grāmatvedības uzskaites un 
darbības tiesiskuma nodrošināšanas 
kārtība. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Saistošie noteikumi precizē līdz-
šinējos Aģentūras uzdevumus un 
nosaka jaunus. Turpmāk, plānojot 
Aģentūras darbībai nepieciešamos 
pašvaldības budžeta līdzekļus, 
būs jāvadās pēc šajos saistošajos 
noteikumos Aģentūrai noteiktās 
kompetences un jāparedz finan-
sējums katra konkrēta uzdevuma 
realizēšanai saskaņā ar Aģentūras 
darbības stratēģiju un darba plānu 
gadam.
Saistošie noteikumi paredz turpināt 
Aģentūras maksas pakalpojumu 
sniegšanu, kas papildinās pašvaldī-
bas budžeta ieņēmumus. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprinātā Aģentūras kompetence 
ir vērsta uz pašvaldības funkci-
ju realizēšanu, tādēļ to izdošana 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā būtiski neietekmēs.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu 
piemērošanā var griezties Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūrā 
„ALJA” vai Alūksnes novada paš-
valdībā pie izpilddirektora.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes proce-
sā konsultācijas ar privātpersonām 
nav veiktas. 
 



Alūksnes Novada Vēstis  15.04.12.2013.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.26/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.09.2013. lēmumu Nr.421 
(protokols Nr.17,  25.p.)

Saistošie noteikumi Nr.25/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.09.2013. lēmumu Nr.420 
(protokols Nr.17,  24.p.)

Saistošie noteikumi Nr.28/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.09.2013. lēmumu Nr.457 
(protokols Nr.17,  61.p.)

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2011.gada 28.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.14/2011 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā”  šādus grozījumus:
  1.1. aizstāt 14.5.apakšpunktā vār-
du un skaitli „Ls3,00” ar vārdu un 
skaitli „EUR4,27”; 
  1.2. aizstāt 21.2.apakšpunktā vār-
du un skaitli „Ls175,00” ar vārdu 
un skaitli „EUR249,00”;
 1.3. aizstāt 24.punktā vārdu un 
skaitli „Ls90,00” ar vārdu un skaitli 
„EUR130”;
 1.4. aizstāt 25.punktā vārdu un 
skaitli „Ls7,50” ar vārdu un skaitli 
„EUR10,67”;
 1.5. aizstāt 27.3.apakšpunktā vārdu 
un skaitli „Ls7,50” ar vārdu un 
skaitli „EUR10,67”;
 1.6. aizstāt 30.punktā vārdus un 
skaitli „līdz 90% no valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas 
personai (ģimenei)” ar vārdiem 
„personai (ģimenei) valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas 
apjomā”;
 1.7. aizstāt visā saistošo noteikumu 
tekstā vārdus „Sociālā pakalpojumu 
un veselības aprūpes jautājumu 
komiteja” ar vārdiem „Sociālā, 
izglītības un kultūras komiteja” 
attiecīgajā locījumā;
 1.8. aizstāt 34.2punktā vārdu un 
skaitli „Ls6,00” ar vārdu un skaitli 
„EUR14,00”;

 1.9. izteikt 34.3. punktu šādā 
redakcijā:
„34.3 Tiesības saņemt pabalstu 
bērna (personas līdz 21 gada vecu-
mam) ēdināšanai ir vispārizglītojo-
šo izglītības iestāžu, arodizglītības 
iestāžu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 
izglītības programmas audzēkņiem 
no ģimenēm:
34.31. kuras atbilst trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam, pabalstu 
piešķirot uz trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusa piešķiršanas laiku;
„343.2. kuru ienākumi iepriekšējos 
trīs mēnešos nepārsniedz trūcīgas 
personas (ģimenes) ienākumu 
līmeni, pabalstu piešķirot uz trīs 
mēnešiem.”  
 1.10. svītrot 34.6 punkta pirmo 
teikumu.
 1.11. aizstāt 37.punktā vārdu un 
skaitli „Ls2,50” ar vārdu un skaitli 
„EUR3,56”;
 1.12. aizstāt 37.2punktā vārdu un 
skaitli „Ls1,00” ar vārdu un skaitli 
„EUR1,42”;
 1.13. aizstāt 37.11punktā vārdus 
un skaitli „90% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas” ar 
vārdiem „valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apjomā”. 

2.  Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 
1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 
1.11., 1.12. un 1.13.apakšpunkti 

stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījums 

Alūksnes novada domes 2011.
gada 28.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.14/2011 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts sagata-
vots, ņemot vērā  euro kā maksā-
šanas līdzekļa ieviešanu Latvijas 
Republikā no 01.01.2014., Eiropas 
Savienības Padomes noteikto 
kursu latu apmaiņai pret euro un 
pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, 
kas nosaka, ka pašvaldība izdod 
to saistošo noteikumu grozījumus, 
kuri ir saistīti ar euro ieviešanu 
un kuru sagatavošanai ir nepie-
ciešams zināt Eiropas Savienības 
Padomes noteikto euro maiņas 
kursu. Vienreizējā pabalsta apmērs 
ārkārtas situācijā palielināts, ņemot 
vērā apbedīšanas pakalpojumu 
sadārdzinājumu. Ir kļuvuši dārgāki 
arī pamatprodukti, maizes un piena 
produkti, transporta izmaksas, 
rehabilitācijas pakalpojumi un citas 
preces pamatvajadzību nodrošinā-
šanai, tāpēc palielināts piešķiramais 
pabalsts pārtikai uzturzīmes veidā 

un pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai. Noteikumu 
grozījumi paplašinās to audzēkņu 
skaitu, kuriem būs tiesības saņemt 
pabalstu bērna ēdināšanai, pama-
tojoties uz to, ka arī tām Alūksnes 
novada ģimenēm, kurām ir nekus-
tamie īpašumi ar lielāku kadastrālo 
vērtību nekā Ls3000,00, un mazie 
ģimeņu ienākumi neļauj bērniem 
saņemt siltas pusdienas skolā, kas 
bērna attīstībai un veselībai ir ļoti 
būtiski. Saistošo noteikumu projekts 
paredz izmaiņas saistībā ar tajos 
norādītās Alūksnes novada domes 
komitejas nosaukuma maiņu. 
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteiks sociālās 
palīdzības pabalstu izmaksu euro. 
Saistošie noteikumi paredz no 2014.
gada 1.janvāra palielināt vienreizējā 
pabalsta ārkārtas situācijā apmēru 
un pabalstu  sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai, tos nosakot 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmērā, un ārkārtas 
situācijā palielināt vienai personai 
izsniedzamo uzturzīmes apmē-
ru. Tiks paplašināts to audzēkņu 
skaits skolās, kuriem būs tiesības 
saņemt pabalstu bērna ēdināšanai. 
Iepriekšējā mācību gadā apmēram 
30 ģimenes griezās ar iesniegumu 
sociālajā dienestā piešķirt bēr-
niem ēdināšanu skolās. No skolu 
pedagogiem saņemti vairāki lūgumi 

izvērtēt iespējas piešķirt ēdināšanu 
skolās atsevišķiem audzēkņiem, 
kuru ģimeņu ienākumi bija zemi, 
bet piederēja nekustamais īpašums, 
līdz ar to ģimene neatbilda trūcīgas 
ģimenes statusam un bērni nevarēja 
saņemt pusdienas skolās. 
Saistošie noteikumi noteiks tajos 
norādīto nepieciešamo atzinumu 
saņemšanu no Alūksnes novada do-
mes Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Saistībā ar saistošo noteikumu 
grozījumiem papildus 2014.gadā 
būs nepieciešami aptuveni EUR 
2800,00.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēri-
ju noteikšanu īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam Alūksnes novadā”  
šādu grozījumu:
aizstāt 2.1.punktā vārdu un skaitli 
„Ls3000,00” ar vārdu un skaitli 
„EUR4270”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījums 

Alūksnes novada domes 2012.
gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.31/2012 „Par 

kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam 

Alūksnes novadā”” paskaidroju-
ma raksts

 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts sagata-

vots, ņemot vērā  euro kā maksā-
šanas līdzekļa ieviešanu Latvijas 
Republikā no 01.01.2014., Eiropas 
Savienības Padomes noteikto 
kursu latu apmaiņai pret euro un 
pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, 
kas nosaka, ka pašvaldība izdod 
to saistošo noteikumu grozījumus, 
kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un 
kuru sagatavošanai ir nepieciešams 
zināt Eiropas Savienības Padomes 
noteikto euro maiņas kursu. 
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks ka-
dastrālās vērtības noteikšanu  euro 
zemei, kura netiek uzskatīta kā 
nekustamais īpašums, novērtējot at-
bilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Nav ietekmes. 
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2011.gada 25.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr. 23/2011 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Alūksnes novada pašvaldības 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
aizstāt 2.punktā vārdus „Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolas” ar 
vārdiem „Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas”.

 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījums 

Alūksnes novada domes 2011.
gada 25.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2011 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Alūksnes novada pašvaldības 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības iestādēs”” paskaidroju-

ma raksts
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā, ka izglītī-
bas iestādei – Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skola, reorganizācijas 
procesā mainīts nosaukums (tagad 
– Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskola). 
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projektā 
paredzēts Alūksnes novada domes 
25.08.2011. saistošajos noteikumos 
Nr. 23/2011 „Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Alūksnes novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības iestādēs” 
attiecinātās kārtības piemērošanu arī 
attiecībā uz Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolu.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”  

„Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā””

„Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada 
pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, izmaksā-
jams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģime-
nes noteikumi” 43.punktu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 05.12.2013.



16.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi decembrī
04.12.2013.

Sporta pasākumi
6.12. 20.00 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē LBL 3. divī-
zijas spēle Stasis/Alūksne - Rīdzene/
Turība 2.
8.12. 11.00 E. Glika AVĢ sporta 
zālē Latvijas Ziemeļvidzemes sievie-
šu basketbola līgas spēles.
11.12. 20.00 E. Glika AVĢ sporta 
zālē LBL 3. divīzijas spēle Stasis/
Alūksne - BK Madona.
27.12 20.00 E. Glika AVĢsporta 
zālē LBL 3. divīzijas spēle Stasis/
Alūksne - SK Rūjiena. 
14. - 15.12. 10.00 E. Glika  
AVĢsporta zālē XIII Starptautiskais 
Ziemassvētku turnīrs džudo.
27.12 20.00 E. Glika AVĢ sporta 
zālē LBL 3. divīzijas spēle Stasis/
Alūksne - SK Rūjiena. 
29.12. 9.30 Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā Alūksnes 
novada atklātās kausa izcīņas galda 
tenisā 8. kārta.
 
Alūksnē
4.12. 15.00 pašvaldības adminis-
tratīvās ēkas lielajā zālē grāmatas 
„Kultūrvēstures avoti un Alūksnes 
novads” atvēršanas svētki.
5.12. 9.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā komēdija „Mana kaķa dienas-
grāmata”. Ieeja: Ls 3,16, Ls 3,51, Ls 
4,22, Ls 4,92, Ls 5,27 (EUR 4,50, 
EUR 4,99, EUR 6, EUR 7, EUR 
7,50).
7.12. 12.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā koncerts „Ziemassvētku 
gaidās”. Piedalās: Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra deju kolektīvs „Virpu-
lītis”, Alsviķu pagasta deju kolektīvi, 
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestra defilē meiteņu grupa. 
Ieeja: bez maksas.
8.12. 16.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā muzikāla izrāde ģimenei „Zie-
massvētki Brīnumskapī”. Ieeja:  Ls 3, 
Ls 5 (EUR 4,27, EUR7,11).
8.12. 18.00 pie Alūksnes Jaunās pils 
Pilsētas lielās egles iedegšana „Es pa-
lūgšu baltajam eņģelim…”. Piedalās: 
Tautas lietišķās mākslas studija „Kal-
me”, U. Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātris „Slieksnis”, teātra studija un 
citi. Ziemassvētku izstāde -  andele un 
dažādas aktivitātes.
12.12. 18.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā ABJC pulciņu „Džambas”, 
teātra „Snullis”, deju kolektīva „Enku 
drenku” Ziemassvētku koncerts. 
Ieeja: bez maksas.
13.12. 12.00 - 17.00 un 14.12. 10.00 
- 14.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā SIA „Veltījums Jums” projekts 
bērniem un jauniešiem „Tuvāk savam 
auto vai sapnis uz četriem riteņiem”. 
19.12. 14.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā „Nākotnes cirks”. Ieeja: Ls 
2, Ls 2,50 (EUR 2,85, EUR 3,56).
20.12. 17.00 Ceļu pārvaldes zālē 
Alūksnes Mūzikas skolas Ziemassvēt-
ku koncerts „Ar saules griežiem jaunu 
loku sāc”.
21.12. 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā skolotāju kora „Atzele” 
Ziemassvētku koncerts. Ieeja: Ls 0,50 
(EUR 0,71).
21.12. 14.00 Alūksnes Sv. Bonifā-
cija Romas katoļu baznīcā Evitas 
Zālītes, Ievas Akurateres un Ingus 
Pētersona Ziemassvētku koncerts „Pie 
Tavas sirds”. Ieeja: Ls 4. 
22.12. 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Ziemassvētku koncerts 
„Eņģeļa pieskāriens”. Piedalās: Ineta 
Rudzīte un grupa „Sympathique”. 
Ieeja: Ls 3, Ls 4 (EUR 4,27, EUR 
5,69).
27.12. 12.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā Alūksnes pilsētas pensionā-
ru Ziemassvētku pasākums.
31.12. 24.00 pie Alūksnes Jaunās 
pils gadumijas sagaidīšana, svētku 
uguņošana. 
01.01. 00.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā DJ parāde. Ieeja: Ls 3 
(EUR 4,27).
10.01.19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „MANAS TAUTAS 
DZIESMAS”. Ieeja: Ls 7,03, Ls 8,44, 
Ls 10,54 (EUR 10, EUR 12,01, EUR 
15). 

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 19.12. ,,RDMV RĪGAI 2014“.
Fotomākslinieka Gunāra Bindes 
jubilejas izstāde „Lidojums” (sekot 
reklāmai).
Mākslinieka Māra Subača darbu 
izstāde „Ceļš uz Emavu” (sekot 
reklāmai).
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”, 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”, „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Adventa laikā aicinām apmeklēt 
pasākumus:
6.12. 16.30 Papīra liešanas nodarbī-
bas un apsveikumu gatavošana kopā 
ar mākslinieci Ilzi Dilāni,
13.12. 8.00 „Ķekatu zvaniņiem ska-
not” Ziemassvētku dziesmas, rotaļas, 
maskošanās sadarbībā ar V. Ķirpa 
Ates muzeju. Ziemassvētku pasāku-
mos dalības maksa Ls 0,50.
No 16. līdz 20.12. izbraucam uz 
novada pirmskolas izglītības iestādēm 
ar muzejpedagoģisko programmu 
„Ziemassvētkus gaidot”.

Alūksnes Mākslas skolas izstāžu 
zālē
Līdz 05.01. izstāde „Latvieša cimdi” 
un „Knuts Skujenieks. Poga” oriģi-
nālsējumos. Izstādi bagātina Alūksnes 
cimdu adītāju darbi.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
02.-30.12. „Detektīvžanra karalis” (A. 
Kolbergam - 75); „ Baltā sniegpārslu 
brīnumā klusē piesnidzis mežs…” 
04.-30.12. „Mūs apskauj eņģeļi ar 
spārniem mirdzošiem,/Un sirdij silti 
kļūst…” (L. Sāgameža - Nāgele) (Par 
eņģeļiem); „Kas jāzina par eiro” 
02.-24.12. „Ziemassvētku noskaņai” 
            
Pasākumi:
16.12. Jauno grāmatu diena
05.12. Radošā darbnīca „Mans Zie-
massvētku eņģelis”
18.12. Diena bez datora! Spēlēsim 
spēles! 

Alsviķu pagastā
14.12. 18.00 Alsviķu kultūras namā 
pagasta amatiermākslas kolektīvu 
koncertuzvedums „Kad svētki būs 
klāt...”. Ieeja: Ls 0,50 (EUR 0,71). 
Ap 19.00 svētku eglīšu iedegšana pie 
pagasta ēkas. 
20.12. 14.00 Alsviķu kultūras namā 
pagasta senioru tikšanās pie svētku 
eglītes. Līdzi ņemams labs noskaņo-
jums, dāvaniņa līdz Ls 2 (EUR 2,85) 
vērtībā, mazs „groziņš”.
22.12. 17.00 Alsviķu kultūras 
namā svētku sarīkojums „Neparastie 
Ziemassvētki kopā ar Zi Zī” pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem.
25.12. 22.00 Alsviķu kultūras namā 
Ziemassvētku balle, spēlēs grupa 
„Rolise”. Ieeja: Ls 2 (EUR 2,85) līdz 
23.00, vēlāk Ls 2,50 (EUR 3,56). 
Līdzi var ņemt „groziņu”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem Apsīšu Jēkabam - 
155, Kārlim Fimberam – 115, Andrim 
Kolbergam – 75, dzejniekiem Ilgai 
Bērzai – 80, Edvartam Virzam - 130; 
tematiskās izstādes – „Balts gaišums 
plūst no svecītēm”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem  A. Jēkabam – 155,  
A. Skalbergam – 75,  A. Kolbergam 
– 75, dzejniekam E. Virzam – 130, 
tematiska izstāde: „Baltie Ziemassvēt-
ki nāk”, pasākums „Pasaciņa ciemos 
nāk”.

Annas pagastā
13.12. 10.00 Annas bibliotēkā pasā-
kums „Ik mājā un sirdī nāk Ziemas-
svētku laiks”.
21.12. 12.00 Annas kultūras namā 
Annas pagasta pensionāriem Ziemas-
svētku pasākums „Tiksimies Ziemas 
Saulgriežos!”.

21.12. 14.00 Annas kultūras namā 
„Rūķu Ziemassvētki” pasākums 
Annas pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem.
Annas bibliotēkā izstādes: latviešu 
detektīvromānu karalim Andrim 
Kolbergam – 75, Latvijas fotogrāfijas 
vecmeistaram Gunāram Bindem – 80, 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā rotāju-
mu darināšana pašu rokām.

Ilzenes pagastā
16.12. Ilzenes centrā „Dailes” 
Ziemassvētku jampadracis pašiem 
mazākajiem.
21.12. Ilzenē budēļu gājiens „Pa līvu 
pēdām”.
28.12. 19.00 Ilzenes centrā „Dailes” 
Ilzenes teātra kopas sniegumā E. 
Zālītes luga „Maldu Mildas sapņo-
jums”, 22.00 karnevāls kopā ar grupu 
„Ceļavējš”.
Decembrī Ilzenes centrā „Dailes” 
izstāde „Dāvanu maisā”.

Jaunannas pagastā
14.12. 19.00 Jaunannas tautas 
namā Ziemassvētku ieskaņu koncerts 
„Sanāksim kopā un iedegsim prieku”. 
Ieeja: Ls 0,50 (EUR 0,71).
20.12. 13.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas koncerts „Kur lai lieku 
savu Ziemassvētku prieku?” Ieeja: 
bez maksas. Pēc koncerta Jaunannas, 
Annas, Malienas senioru Ziemassvēt-
ku tikšanās.
21.12. 11.00 Jaunannas tautas namā 
Jaunannas un Kalncempju pirms-
skolas vecuma bērnu egle „Rūķu 
Ziemassvētki”.
31.12. 23.00 Jaunannas tautas 
namā Jaungada nakts balle, grupa 
„Ceļavējš”. Galdiņu rezervācija līdz 
30.12., zvanot pa tālruni 28366016.  
Ieeja: līdz 24.00 - Ls 2 (EUR 2,85), 
pēc pusnakts - Ls 2,5 (EUR 3,56).
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Par 
mīlestību pašreiz nerunāsim” (A. 
Kolbergam - 75), „Ziemassvētki atnāk 
balti...”.

Jaunalūksnes pagastā
5.12. 14.00 Bejas novadpētniecības 
centrā Jauno pētnieku pulciņa 4. 
nodarbība.
12.12. 15.00 Bejas novadpētniecības 
centrā nodarbība Seno amatu darbnī-
cā „Tamborēti, pērļoti egļu rotājumi”.
21.12. 18.00 Kolberģa tautas namā 
Cēsu zvanu ansambļa un solistu 
Ziemassvētku koncerts.
23.12. 14.00 Kolberģa tautas namā 
sarīkojums pirmsskolas vecuma bēr-
niem „Neparastie Ziemassvētki kopā 
ar Zi Zī”.
27.12. 14.00 Atmiņu pēcpusdiena 
un tematiska izstāde „Novadniekam, 
fotomāksliniekam Gunāram Bindem 
- 80”.

Jaunlaicenes pagastā
No 2. līdz 13.12. Jaunlaicenes tautas 
namā labdarības akcija „Otrs mūžs”.
Decembrī (datums un laiks tiks preci-
zēts) Jaunlaicenes tautas namā tau-
tas nama jubilejas notikuma mozaīka 
„Gaidām ciemiņus”. Viesojas Liepnas 
pagasta tautas nama pašdarbnieki.
22.12. 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā pasākums bērniem - Ziemas-
svētku brīnumi pie svētku egles.
23.12. 19.00 Jaunlaicenē no tautas 
nama ķekatnieku gājiens „Ejam visi 
ķekatās, esi jauns vai vecs”.
28.12. 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 
nodarbība.
28.12. 22.00 Jaunlaicenes tautas 
namā atpūtas pasākums pie galdi-
ņiem. Par mūziku gādās Kaspars 
Maks.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
uzlabotā pamatekspozīcija „Jaunlai-
cenes muiža”, no Ziemassvētkiem 
jauna pamatekspozīcija „Malēnieši 
Opekalna draudzē”, nodarbības 
„Vāveru tīšana”, „Pastalu darināša-
na”, „Malēniešu vārdu spēle”, „Nu ir 
gaiša istabiņa”. Aicinām pieteikties 
uz nodarbību „Eglītes plūkšana”, kurā 
kopā pušķosim Ziemassvētku eglīti ar 

pašdarinātiem rotājumiem. Piedāvā-
jam ģimenēm kāzu, dzimšanas dienu, 
darba kolektīviem nozīmīgu svētku 
svinēšanas pasākumus.

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Ziemassvētku programma „Ķekatu 
zvaniņiem skanot”: 11., 12., 13., 14., 
16., 18., 19.decembrī pirmsskolas 
vecuma bērnu un 1. - 6. klašu skolēnu 
grupām, 21.decembrī 12.00 indivi-
duālajiem apmeklētājiem. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 26563597, 
25664436, e-pastu: atesmuzejs@
aluksne.lv. Dalības maksa: Ls 2 (EUR 
2,85).
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Ziemassvētkus sagaidot...” 
un jubilāram rakstniekam Andrim 
Kolbergam - 75. 

Liepnas pagastā
2. – 21.12. Liepnas pagasta biblio-
tēkā literatūras izstāde rakstniekam, 
scenāristam Andrim Kolbergam – 75.
2. – 30.12. Liepnas pagasta bibliotē-
kā literatūras izstāde „Rūķi. Ziemas-
svētki. Dāvanas”.
10.12. Liepnas pagasta bibliotēkā 
radošā darbnīca bērniem „Mans sapņu 
namiņš”.
11.12. Liepnas tautas namā 
sadarbībā ar „Kinopunktu” bērniem 
animācijas multfilmu izlase.
21.12. 15.00 Liepnas tautas namā 
Ziemassvētku eglīte bērniem. 
24. decembrī 15.00 Liepnas  luterā-
ņu baznīcā Ziemassvētku dievkal-
pojums.

Malienas pagastā
7.12. 19.00 Malienas tautas namā 
Harija Ozola un Santas Zapackas 
koncerts „Ar mīlestību un smaidu”. 
Biļetes iepriekšpārdošanā: Ls 2,50 
(EUR 3,56), pasākuma dienā – Ls 3 
(EUR 4,27). 
13.12. 15.00 Malienas tautas namā 
pagasta Ziemassvētku eglītes iedegša-
nas pasākums „Svētkus gaidot!”. 
20.12. 17.00 Malienas tautas namā 
Malienas pamatskolas Ziemassvētku 
koncerts.
21.12. 12.00 Malienas tautas namā 
Ziemassvētku egles pasaciņas pirms-
skolas vecuma bērniem.
21.12. 18.00 Malienas tautas 
namā pagasta pašdarbības kolek-
tīvu koncerts „Kad sirdij pieskaras 
brīnums...”, 22.00 Vecgada balle ar  
grupu „Brīvdiena”. Ieeja: Ls 2 (EUR 
2,85).
Malienas pagasta bibliotēkā: 
izstādes A. Kolbergam - 75, „Četri 
pakāpieni ceļā”, „Ai, bagāti Zie-
massvētki!”, pasākums „Gatavosim 
Ziemassvētku apsveikumus!”.

Mārkalnes pagastā
No 2.12.  Mārkalnes pagasta biblio-
tēkā Adventes vainagu izstāde. 
No 9.12. Mārkalnes pagasta biblio-
tēkā literatūras izstāde „Sagaidīsim 
svētkus ar siltumu sirdīs”. 
14.12. 14.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes un Pededzes 
senioru atpūtas pasākums „Šodien 
no jauna tev jāuzzied kopā ar rozi 
zem sniega!”. Piedalās Mārkalnes 
pagasta tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Akava”, Pededzes tautas 
nama folkloras kopa „Labā oma”. Par 
deju mūziku rūpēsies Vjačeslavs Bog-
danovs, līdzi var ņemt groziņu. Kopā 
dziedāt, dejot un līksmot mīļi aicināti 
visi seniori no 55 gadu vecuma. Lū-
dzam pieteikties līdz 10.12. pa tālruni 
25660923 vai 261699585. 
22.12. 14.00 Mārkalnes tautas 
namā Ziemassvētku eglīte pirmssko-
las vecuma bērniem „Rūķu Ziemas-
svētki”. Piedalās Ziemassvētku vecītis 
un omulīga rūķu kompānija. 
29.12. 22.00 Mārkalnes tautas 
namā Gada noslēguma balle. Mu-
zicēs Kaspars Maks. Ieeja: Ls 1,50 
(EUR 2,13). 
 
 
 

Mālupes pagastā
17.12. 17.00 laukumā pie Mālupes 
pagasta sociālā centra „Māras” 
ar dziesmām un rotaļām Zaļās egles 
iedegšana.
22.12. 11.00 Mālupes Saieta namā 
pagasta mazo bērnu Saldumu ballīte.
31.12. no 23.30 Mālupes Saieta 
namā Jaunā gada sagaidīšana.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstā-
de rakstniekam Andrim Kolbergam 
– 75, seno Ziemassvētku apsveikuma 
kartiņu izstāde „Šo kluso Ziemassvēt-
ku prieku tev dāvinu no visas sirds”.

Pededzes pagastā
9., 16., 20.12. 8.00 Pededzes biblio-
tēkā Adventes sveču svinīga aizdeg-
šana „Klāt gada gaišākie svētki”.
5., 12., 19.12. no 10.00 Pededzes 
bibliotēkā pensionāru nodarbības 
„Lai aust gaišs pat tumšais rīts!”.
25.12. 21.00 Pededzes tautas namā 
Ziemassvētku balle. Jauno repertuāru 
spēlē duets ,,Sandra”.
27.12. Pededzes bibliotēkā Ziemas-
svētku kompozīcija „Lai Svētvakara 
gaisma ieplūst jūsos”.
28.12. 11.00 Pededzes tautas namā 
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
29.12. 21.00 Pededzes tautas namā 
vakars pie eglītes. Programmā jautrs  
uzvedums, atrakcijas, konkursi, 
loterija, dejas.
Pededzes bibliotēkā biedrības 
„Pededzes Nākotne” labdarības akcija 
„Lai ir ziemai silti rīti – adi cimdos 
auseklīti”. 
01.01. 01.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka.

Veclaicenes pagastā
7.12. 13.00 Veclaicenes tautas namā 
pasākums Veclaicenes, Jaunlaicenes, 
Ziemera, Alsviķu senioriem „Ar 
cerību plaukstā”.  Muzicēs  kapella 
„Atzele” no Viļakas.
27. 12. 1.00 Veclaicenes tautas namā 
pasākums Veclaicenes jauniešiem 
„Lēciens Jaunā gadā!”. Dejosim, 
dziedāsim, iesim atrakcijās, spēlēsim 
teātri u.c.
28.12. 13.00 Veclaicenes tautas 
namā bērnu pasākums „Rūķīšu luktu-
rīšu darbnīca”.

Zeltiņu pagastā 
22.12. 11.00 Zeltiņu tautas namā pa-
sākums pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem - muzikāls uzvedums ar 
dziesmām, rotaļām un dejām „Nepa-
rastie Ziemassvētki kopā ar Zi Zī”.
25.12. 15.00 Zeltiņu tautas namā 
LNT šova „Dziedošās ģimenes” 
dalībnieku Krūmiņu ģimenes un 
Alūksnes novada jauno talantu, 
muzikālo konkursu laureātu sniegumā 
svētku koncerts „Zem brīnuma spār-
niem”. Ieeja: Ls 1 (EUR 1,42).
25.12. 22.00 Zeltiņu tautas namā 
ballē spēlēs Kaspars Maks. Ieeja: Ls 2 
(EUR 2,84).
Zeltiņu bibliotēkā literārās izstādes: 
„Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm 
rokās”, „Kāds tu esi, Salatēti?”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes: „Bērnība bez transforme-
riem”, „Bruņurupuci meklējot”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, „Brīži 
iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 2012”, 
foto ceļojumi: „Zeltiņi 2012”, „Mani 
zaļie lakati”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
Līdz 20.12. Māriņkalna bibliotēkā 
tematiska izstāde „Lai katra aizdegtā 
svece Adventes vainagā,/Rāda mums 
ceļu uz labestību un piedošanu…”.
16. – 23.12. Māriņkalna bibliotēkā  
izstāde „Straumēni” - lauku dzīves 
ziņas turētāji (rakstniekam E. Virzam 
– 130).
Māriņkalna bibliotēkā „Lasi un 
vērtē!” -  ,,Bērnu žūrija – 2013”, 
Stāstu laiks bibliotēkā – atmiņu stāsti 
par kolhozu laikiem.


