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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  18. oktobrī Liepājā konkursa 
„Eiropas Gada pašvaldība” noslē-
gumā Alūksnes novada pašvaldība 
saņēma Atzinību vienā no četrām 
konkursa nominācijām – „Pašval-
dība Eiropas Savienības vērtību 
popularizēšanai”, kā arī „Latte-
lecom” simpātiju balvu – LED 
platekrāna televizoru 500 latu 
vērtībā par malēniešu identitātes 
saglabāšanu. Tas jau nogādāts 
Jaunlaicenes muižas muzejā, kur 
malēniešu identitāti stiprina Malē-
niešu valodas skolā.

Alūksnes novadu sumina par Eiropas Savienības 
vērtību popularizēšanu

Saņemsim 2,97 miljonus 
uzņēmējdarbības vides attīstībai

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins (no labās), 
Eiropas Gada cilvēki Alūksnes novadā - Ilona Riekstiņa, Sanita Eglīte un Maruta 

Kauliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs un 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis

  Konkursa noslēguma pasākumā 
īpaši sumināti tika arī trīs Eiropas 
Gada cilvēki katrā pašvaldībā un 
Alūksnes novadā šo titulu ieguva 
SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa par 
neatlaidību un mērķtiecību Alūksnes 
novada iedzīvotāju medicīniskās 
aprūpes saglabāšanā un pilnveidē, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas skolotāja Ilona Riekstiņa par 
entuziasmu un sirdsdarbu Alūksnes 
un Marsanēlakotes mūziķu un paš-
valdību sadarbības veicināšanā un 
novada popularizēšanā un Alūksnes 
novada pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte par radošu darbu Alūksnes 
novada kultūras vērtību saglabāšanā 

Plānojam nākamā 
gada pašvaldības 
budžetu

 

  Arturs Dukulis,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs

  Pašvaldībā šobrīd ir sa-
springts periods, jo rit darbs 
pie nākamā gada budžeta 
plāna. Iestādes savus finanšu 
pieprasījumus nākamajam 
gadam ir jau iesniegušas.

  Pēc prognozēm, kas pašlaik 
mums ir zināmas, pašvaldības 
nākamā gada budžets varētu būt 
par apmēram 500 tūkstošiem 
latu lielāks. Pie budžeta sadales 
principu analīzes vēl būtiski 
neesam ķērušies, taču ar deputā-
tiem ir pārrunāti vairāki svarīgi 
jautājumi. 
  Esam konceptuāli vienojušies, 
ka ik gadu aptuveni 150 tūk-
stošus latu novirzīsim attīstības 
fondam. Četros gados šī summa 
sastādītu ap 600 tūkstošus latu 
un šos līdzekļus plānojam sadalīt 
pagastu pārvaldēm. Katrai pār-
valdei pienāks savs laiks saņemt 
lielāku naudas summu, lai 
īstenotu kādu nozīmīgu projektu 
sabiedrības labā.
  Protams, budžetā atstāsim 
nesadalītos līdzekļus un pārējo 
skatīsim pēc tā, kādi būs iestāžu 
budžeta pieprasījumi. Paredzē-
sim līdzekļus projektu līdzfi-
nansējumam, pilsētas grantēto 
ielu tālākai atjaunošanai, ietvju 
rekonstrukcijai.
  Tā kā šobrīd jau ir skaidrs, 
ka Alūksnes novads saņems 
2,97 miljonus latu no Eiropas 
Savienības līdzekļu pārdales, tad 
nākamais lielākais projekts un 
sasniedzamais mērķis novadā 
būs sporta komplekss Alūksnē.
  Esam sākuši diskusijas arī par 
līdzekļiem, kas skar pašvaldī-
bas administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu kategoriju 
atalgojumu. Te gribu uzsvērt, ka 
tās ir nevis konkrētu darbinieku 
algas, bet atlīdzība pēc amatu 
kategorijām. Līdz 50 tūkstošiem 
latu sastāda līdzekļu apjoms, kas 
nepieciešams sakarā ar minimā-
lās algas pieaugumu, ko ar liku-
mu nosaka valsts un ar ko mums 
jārēķinās. Esam diskutējuši arī 
par to, ka gadījumā, ja apkopojot 
visu pašvaldības iestāžu budžeta 
pieprasījumus, pašvaldības 
budžeta līdzekļi atļaus, iespē-
jams, varētu veidot tā saucamo 
premiālo fondu. 

Turpinājums 2. lappusē

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Oktobra vidū, pārdalot Eiropas 
Savienības finansējumu, Ministru 
kabinets piešķīra Alūksnes novada 
pašvaldībai 2,97 miljonus latu. Šis 
ir ļoti nozīmīgs notikums mūsu no-
vadam gan piešķirtā finansējuma 
apjoma ziņā, gan arī tādēļ, ka šos 
līdzekļus ļoti gaidīja kā pašvaldī-
ba, tā novada iedzīvotāji.

 Šo finansējumu Alūksnes novadam 
piešķīra, paredzot tā izlietojumu 
uzņēmējdarbības vides attīstībai, 
rekonstruējot Alūksnes muižas apbū-
ves brūža ēku (šobrīd - Tautas nams)
un tai piegulošās ielas. Šajā teritorijā 
darbojas vairāki uzņēmēji, atrodas 
bijušā rūpnieciskā zona, kam ir 
ievērojams potenciāls komercdarbī-
bas attīstībai. Līdz ar to, īstenojot šo 
projektu, attīstīsim komercdarbībai 
nozīmīgu teritoriju pilsētas vēsturis-
kajā centrā, kur šobrīd infrastruktū-
ras stāvoklis ir vērtējams kā šķērslis 
komercdarbības attīstīšanai. 
 Rekonstruētā muižas apbūves 
brūža ēka vienlaikus tiks izmantota 
uzņēmējdarbības atbalsta centra un 
Tautas nama darbībai, kas nākotnē 
var attīstīties par novada Kultūras 
un sabiedrības centru. Ēkas telpas 
varēs izmantot ar uzņēmējdarbību 
saistītām norisēm – konferencēm, 

semināriem, uzņēmēju forumiem, 
starpvalstu uzņēmēju sadarbības 
nodrošināšanai, ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanai un citādi. Esam 
pierobežas reģions un pašvaldībai ir 
arī sadarbības līgums ar Pleskavas 
uzņēmēju atbalsta centru, taču efektī-
vai pārrobežu sadarbībai ir vajadzīga 
attīstīta publiskā infrastruktūra.
 Gatavojoties projekta īstenošanai, 
pašvaldība jau bija veikusi nopietnus 
priekšdarbus un tas arī bija viens no 
iemesliem, kādēļ Alūksnes nova-
dam šos līdzekļus piešķīra. Projekta 
gatavības stadija bija augsta, jo jau 
divus gadus bijām gatavojušies šim 
mērķim – īstenojuši metu konkursu, 
izstrādājuši tehniskos projektus, šo-
brīd noslēguma stadijā ir iepirkuma 
procedūra.
 Nākamais solis ir projekta pietei-
kuma sagatavošana Koordinācijas 

padomes sēdei un, kad tas būs ap-
stiprināts, varēsim uzsākt būvdarbus. 
Jāteic gan, ka darbs būs saspringts, 
jo projektu jāpagūst realizēt līdz 
2015. gada vasarai.
 Par šī finansējuma saņemšanu 
diskusijas sākām, kad iepriekšējā 
Saeima reģionālās nozīmes centriem 
piešķīra atšķirīgu finansējuma ap-
jomu. Deputātiem nebija saprotami 
šo atšķirību iemesli, tādēļ vērsāmies 
atbildīgajās ministrijās, bet skaidro-
jumu nesaņēmām.
 Pēc kāda laika virssaistības piešķīra 
Latgales reģionam, kas pielika 
punktu mūsu pacietībai un atkal 
vērsāmies atbildīgajās ministrijās par 
šo netaisnību. Sapratām, ka līdzīgā 
situācijā bija arī citas pašvaldības 
Latvijā, bet Austrumu pierobežā 
bijām vienīgie, kas nebija atbalstī-
ti, tādēļ neatlaidīgi gājām uz savu 

mērķi. Vēlējāmies panākt, lai valdība 
saprastu, ka mūsu novada ekono-
miskie rādītāji ir līdzīgi kā Latgalē, 
lai Alūksne kā reģionālās nozīmes 
centrs attīstībā neatpaliktu no citām 
līdzīga statusa pilsētām valstī un lai 
mūsu novadam piešķirto līdzekļu 
apjoms uz vienu iedzīvotāju tuvotos 
vidējam rādītājam valstī.
 Mums bija pamatotas cerības šo fi-
nansējumu saņemt, jo no pašvaldības 
puses bijām sagatavojuši spēcīgus 
argumentus un arī 70% novada 
sabiedrības, spriežot pēc šīs Saeimas 
rezultātiem, uzticējās šai valdībai, 
kura iestājās par līdzsvarotu Latvijas 
attīstību. Februārī valdība konceptu-
āli atbalstīja finansējuma piešķiršanu 
Alūksnes novadam (tobrīd tie bija 
2,7 miljoni latu) un šobrīd mūsu 
projekta idejai ir piešķirts reāls finan-
sējums – 2,97 miljoni latu.

bas Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka 
savā vēstulē pašvaldībām - konkursa 
laureātēm Alūksnes novadu īpaši 
izcēlusi, nosaucot to par paraugu 
pārrobežu sadarbības īstenošanā.
  - Konkurss Alūksnes novada 
pašvaldībai bija iespēja apzināties 
jau padarīto un vēl darāmo, izvērtēt 
savus spēkus un nospraust jaunus 
mērķus. Paldies visiem, kas ar 
savu ikdienas darbu ir kaldinājuši 
šo rezultātu, - uzsver Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.

Turpinājums 3. lappusē

pilsoņa gada” norises vislabāk 
izpaužas tieši sadarbībā starp cilvē-
kiem. Ministrs atzina, ka, viesojoties 
Alūksnē, iepazinies ar mūsu novada 
paveiktajiem darbiem un guvis 
pārliecību par plānoto.
  Speciālu simpātiju balvu – LED 
platekrāna televizoru - Alūksnes no-
vadam bija sarūpējis „Lattelecom”, 
kura pārstāvjiem, žūrijas komisijas 
sastāvā viesojoties mūsu novadā, 
īpašas uzmanības vērts licies darbs 
pie malēniešu identitātes saglabā-
šanas.
  Arī Eiropas Komisijas pārstāvniecī-Balvu saņem Ilona Riekstiņa

un attīstībā, jaunu tradīciju 
veidošanā.
  Konkursa noslēgumā katrai 
pašvaldībai un tās ļaudīm tika 
veltīts daudz pozitīvu vārdu 
un vērtējumu. Atzinību par 
Eiropas Savienības vērtību 
popularizēšanu Alūksnes 
novada pašvaldībai pasniedza 
Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis. 
Pašvaldību sveica arī Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs, uzsverot, ka „Eiropas 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

  Evita Aploka

Alūksnes novada domes 24. oktob-
ra sēdē deputāti izskatīja 49 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
  - nodot nomā ar apbūves tiesī-
bām Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Tālavas ielā 1, 
Alūksnē, kas sastāv no neapbūvētas 
zemes vienības 5084m² platībā, ar 
mērķi - šaursliežu dzelzceļa infra-
struktūras izbūve, noteikt nekustamā 
īpašuma nomas termiņu 12 gadi, 
nomnieku noskaidrot zemes nomas 
tiesību izsolē,

  - iesniegt projekta ,,Meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana Zeltiņu 
pagasta īpašumā „Medņukalni”” 
iesniegumu Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai aktivitātei 
„Jaunaudžu kopšana”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas Ls 3549 
un pašvaldības līdzfinansējumu 
Ls 1419, kā arī atļaut uzsākt meža 
kopšanas darbu īstenošanu pirms 
projekta apstiprināšanas, nodrošinot 
tā priekšfinansēšanu no pašvaldības 
2013. gada budžeta līdzekļiem,

  - atsavināt pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – cirsmu (platība 
2,3 ha, pārdodamais apjoms 538,08 
m3) īpašumā „Medņukalni”, Zeltiņu 
pagastā, pārdodot to izsolē,

  - atsavināt pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – kokus uz celma (87 
koki, pārdodamais apjoms 113,88 
m3, kopējā platība 1,1 ha) īpašumā 

Pleskavas iela 4, Alūksnē, pārdodot 
tos izsolē,

  - atbrīvot no Administratīvās komi-
sijas locekļa pienākumu veikšanas 
Gunitu Girbi, ņemot vērā viņas 
iesniegumu, un ievēlēt Administratī-
vajā komisijā Līviju Bondarevu,

 - ņemot vērā euro kā maksāša-
nas līdzekļa ieviešanu Latvijā no 
01.01.2014., Eiropas Savienības 
Padomes noteikto kursu latu apmai-
ņai pret euro, noteikt nedzīvojamo 
telpu „Dārziņi” dz.  3, Jaunlaicenē, 
nomas maksu Ls/m2 0,51 (bez PVN), 
jeb EUR/m2 0,73 (bez PVN) mēnesī. 
Papildus nomas maksai maksājami 
izdevumi, kas saistīti ar komunālo 
pakalpojumu nodrošināšanu un elek-
troenerģijas izmantošanu. Lēmums 
stājas spēkā ar 01.10.2013.,

  - ņemot vērā euro kā maksāša-
nas līdzekļa ieviešanu Latvijā no 
01.01.2014., Eiropas Savienības Pa-
domes noteikto kursu latu apmaiņai 
pret euro, noteikt, ka Alūksnes Mū-
zikas skola un Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskola  ir tiesīgas 
iznomāt to lietošanā esošos mūzikas 
instrumentus šo skolu audzēkņiem 
muzikālās apmācības pilnveidošanai 
ārpus skolas un noteikt, ka mūzikas 
instrumentu nomas maksas apmē-
ru mēnesī skolas nosaka, mūzikas 
instrumenta iegādāšanās vērtību 
reizinot ar noteiktu koeficientu. No-
teikt, ka skolu direktoriem ir tiesības 
samazināt mūzikas instrumentu 
nomas maksas apmēru, nosakot 
to EUR 0,70 mēnesī: audzēkņiem 

no trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm – uz attiecīgā statusa pie-
šķiršanas laiku; skolai īpaši atbals-
tāmo izglītības programmu (deficīto 
mūzikas instrumentu – eifonija, 
trombona, tubas spēles) audzēkņiem; 
audzēkņiem, kuri sasnieguši labus un 
izcilus rezultātus (godalgota vieta vai 
atzinība) par piedalīšanos valsts un/
vai starptautiska mēroga konkursos. 
Lēmums stājas spēkā 01.01.2014.,

  - atbrīvot 2013./2014. mācību gadā 
no maksas par Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sniegtajiem 
pakalpojumiem – maksas par gultas 
vietu internātā, audzēkņus, kuru 
dzīvesvieta nav deklarēta Alūksnes 
novadā: Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēkņus Albertu un 
Jāni Žagarus un Alūksnes novada 
vidusskolas audzēkni Agiju Jēģeri,

  - norakstīt pašvaldībai piederošo 
pamatlīdzekli „Atdzelžošanas iekārta 
Kolberģa ciemā, jauda 5,5m3/h”, 
Jaunalūksnes pagastā, atlikusī bilan-
ces vērtība Ls 5411,56, 

  - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 5494 Mārkalnes tautas namam 
malkas šķūņa atjaunošanai,

  - atbalstīt Pededzes pagasta katlu 
mājas garāžas daļas vienkāršoto 
rekonstrukciju Ls 3853 apmērā. 
Tas nepieciešams, lai ziemā varētu 
nodrošināt atbilstošu uzturēšanas 
vietu ugunsdzēsības automašīnai, ko 
Pededzes pagasta pārvaldei nodeva 
pašvaldība,

  - atbalstīt finansējuma papildināša-
nu Alūksnes pilsētas Tautas namam 
pasākumu nodrošināšanai Ls 2340 
apmērā,

  - noteikt, ka akciju sabiedrība „SI-
MONE” ir siltumapgādes sabiedris-
ko pakalpojumu sniedzējs Alūksnes 
novada Alūksnes pilsētas adminis-
tratīvajā teritorijā, kurai ir piešķirtas 
īpašas (ekskluzīvas) tiesības siltum-
enerģijas ražošanā un piegādē. Slēgt 
līgumu ar akciju sabiedrību „SIMO-
NE” par siltumapgādes sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanu Alūksnes 
pilsētas administratīvajā teritorijā uz 
10 gadu termiņu,

  - iznomāt 1 nedzīvojamo telpu - 
kabinetu pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Lauku atbalsta dienestam, lai no-
drošinātu LAD klientu apkalpošanu. 
Noteikt nomas maksu par minētās 
telpas nomu LVL 0,95, sākot ar 
01.01.2014. EUR 1,35 (bez PVN) 
par 1 m² mēnesī (nomas maksā 
neietilpst maksa par siltumenerģijas 
piegādi, elektroenerģijas izmantoša-
nu, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu 
izvešanu) un noteikt termiņu telpas 
nomai - 12 gadi,

  - komandēt domes priekšsēdētāju 
Arturu Dukuli  no 14. līdz 16. no-
vembrim uz Pleskavu, lai piedalī-
tos Vidzemes plānošanas reģiona 
pašvaldību vadītāju, uzņēmēju un 
Pleskavas rajona administrācijas 
pārstāvju un uzņēmēju apaļā galda 
diskusijā – seminārā. 

Alūksnes novada domes 24. oktobra sēdēTurpinājums no 1. lappuses
 

Plānojam nākamā 
gada pašvaldības 
budžetu

No šiem līdzekļiem, izvērtējot 
konkrētā darbinieka darba kvali-
tāti un ieguldījumu par iepriekšē-
jo gadu, varētu piešķirt piemaksu 
uz gadu.
  Uz turpmāku budžeta pieau-
gumu īpaši nepretendējam. Tas 
lielā mērā būs atkarīgs no tā, 
kādus lēmumus pieņems valdība 
un no tā, cik būs novadā deklarē-
to iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāju. Aprēķins ir vienkāršs 
– ja gadā pazaudējam 150 nova-
dā deklarētos iedzīvotājus, tad 
pašvaldības budžets sarūk par 
apmēram 45 tūkstošiem latu.
  Noteikti būs jāskatās, kur 
varam izdevumus optimizēt. 
Jādomā arī par to, lai budžeta 
līdzekļi tagad netiktu ieguldīti 
vietās, kam pēc gadiem varbūt 
nebūs perspektīvas, par to, lai 
finansējums nepārklājas dažādos 
projektos.
  Katrā ziņā budžeta sadalīju-
mā raudzīsimies, lai tas nebūtu 
centrēts tikai pilsētā vai laukos, 
tādēļ būs šī attīstības nauda, kas 
paredzēta pagastiem, bet pilsētā 
ieguldīsim līdzekļus grantēto 
ielu, ietvju sakārtošanā.

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

Sakarā ar pāreju 
uz euro, lemj par 
maksām
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ņemot vērā euro kā maksāša-
nas līdzekļa ieviešanu Latvijas 
Republikā no 2014. gada 1. 
janvāra, Eiropas Savienības 
Padomes noteikto kursu latu 
apmaiņai pret euro, dome 
septembra un oktobra sēdēs 
vairākos desmitos iepriekš 
pieņemto lēmumu izdarīja gro-
zījumus, kas saistīti ar dažādu 
pašvaldības iestāžu pakalpo-
jumu maksas pārrēķinu no 
latiem uz euro.

 Šādi grozījumi izdarīti lēmu-
mos, ar kuriem iepriekš noteikti 
pašvaldības iestāžu sniegto 
pakalpojumu cenrāži, nomas 
maksas, tarifi. Tāpat sakarā ar 
pāreju uz euro veikti grozījumi 
vairākos pašvaldības noteiku-
mos, saistošajos noteikumos.
 Jāuzsver, ka visos gadījumos, 
aprēķinot jaunos maksas ap-
mērus, pašvaldība ņēmusi vērā 
Eiropas Savienības Padomes 
noteikto kursu latu apmaiņai pret 
euro, kas ir 1 EUR = 0,702804 
LVL.
 Visas izmaiņas, kas saistītas ar 
pāreju uz jauno valūtu, stāsies 
spēkā ar 2014. gada 1. janvāri, 
kad kā maksāšanas līdzekli sāk-
sim izmantot euro.
 Ar visiem lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
„Ziņas par pašvaldību” apakšsa-
daļā „Domes lēmumi”.

  Evita Aploka

 Alūksnes novada domes 26. 
septembra sēdē deputāti izska-
tīja vairāk kā 70 darba kārtības 
jautājumus.

Dome nolēma:
  - atbrīvot Juriju Ronimoisu no Ze-
mes komisijas priekšsēdētāja amata 
pēc paša vēlēšanās, iecelt komisijas 
priekšsēdētāja amatā Aivitu Māsēnu, 
ļaujot savienot komisijas priekšsē-
dētāja amatu ar teritoriālplānotāja 
darbu pašvaldībā,

  - iznomāt 2 nedzīvojamās telpas 
- kabinetus Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts vides dienesta Madonas 
reģionālās vides pārvaldei. Noteikt 
nomas maksu LVL 0,95, sākot ar 
01.01.2014. EUR 1,35 (bez PVN) 
par 1 m² mēnesī (neietilpst maksa 
par siltumenerģijas piegādi, elek-
troenerģijas izmantošanu, ūdeni un 
kanalizāciju, atkritumu izvešanu) un 
termiņu telpu nomai - 12 gadi,

  - sagatavot atsavināšanai pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma 
Pils ielā 58, daļu, noteikt, ka īpašuma 
sadalīšanai izstrādājams zemes 
ierīcības projekts. Atsavināt minēto 
īpašumu, kas sastāv no nedzīvojamās 
ēkas, palīgēkas un ēku uzturēšanai 
nepieciešamā zemes gabala, pārdo-
dot to izsolē,

  - izveidot pastāvīgi darbojošos 
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā 
komisiju šādā sastāvā: Būvvaldes 
būvinspektore Aina Kaukala – ko-
misijas priekšsēdētāja, Būvvaldes 
vadītāja – arhitekte Līga Šķepaste, 
pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis; 
būvprojekta autors, ja objektā nav 
veikta autoruzraudzība, saskaņā ar 
Vispārīgo būvnoteikumu 161. punktu 
vai, ja tas ir arhitektūras konkursa 
projekts. Apstiprināt Būvju pie-
ņemšanas ekspluatācijā komisijas 
nolikumu,

  - sakarā ar pāreju no latiem uz euro, 
apstiprināt maksu par Alūksnes pilsē-
tas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī 
noteikt atvieglojumus – daļēja maksa 
kā līdzfinansējums par izglītības 
ieguvi, šādām personu kategorijām: 
100% apmērā bērnam no ģimenes, 
kura atzīta par trūcīgu – uz trūcīgas 
ģimenes statusa piešķiršanas laiku; 
50% apmērā – ja izglītības prog-
rammas apgūst vismaz divi bērni 
no vienas ģimenes; ja bērns paralēli 
apgūst vairāk kā vienu programmu, 
līdzfinansējums tiek maksāts tikai 
par vienu programmu;  ja audzēknis 
attaisnoti (ārsta izziņa) nav apmeklē-
jis nodarbības un kavējuma periods 
ir ilgāks par 2 kalendārajām nedē-
ļām, tad par kavēto laika periodu 
līdzfinansējums nav jāmaksā,

  - izdalīt no pašvaldības pamat-

budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem līdzfinansējumu Ls 6000 
pašvaldības aģentūrai „SPODRA” 
jauna profesionāla zāles pļāvēja 
iegādei, Ls 2182 Alsviķu pagasta 
Alsviķu ielas apgaismojuma tīkla 
rekonstrukcijai,

  - piešķirt finansējumu Ls 1114 
Liepnas pagasta skolēnu pārvadā-
jumu autobusa FORD TRANSIT 
remontam, 

  - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 3040 metāla žoga izbūvei ap hid-
rotehnisko būvi - zušķērāju „Tacis” 
Jaunalūksnes pagastā, Ls 204 Mālu-
pes pamatskolas sporta zāles grīdas 
seguma remontam,

  - 2014. gadā plānot šādu Alūksnes 
pilsētas grants seguma ielu re-
montdarbus, izmantojot nofrēzēto 
asfaltu, ieklāto virsmu apstrādājot 
ar bitumena emulsiju un šķembām: 
Alsviķu (no Helēnas līdz Lauku 
ielai), Avotu, Cēsu, Ezera, Kalna, 
Lauku, Lazdu, Liepu, Meža, Tilta, 
Viestura, un Zemgales iela,

  - izskatot Alūksnes muzeja direk-
tores Initas Veismanes iesniegu-
mu par atbrīvošanu no direktores 
amata, apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektores J. 
Čugunovas 19.09.2013. rīkojumu 
Nr.ANP/2-1.1/13/14  „Par darba at-

tiecību izbeigšanu ar I.VEISMANI”. 
Šobrīd iestādes vadību veic direktora 
pienākumu izpildītājas Marita Oldere 
un Elīna Āboltiņa. Muzeja direktora 
amatam pretendenti var pieteikties 
līdz 31. oktobrim,

  - izskatot SIA „Alūksnes nami” 
iesniegumu par dzīvojamo māju 
„Gundegas”, Jaunannas pagastā, 
ar lūgumu apsekot minēto ēku un, 
vadoties no apsekošanas rezultātiem, 
lemt par tālāko remontdarbu veikša-
nu, dome konstatēja, ka 12 dzīvokļu 
divstāvu dzīvojamās ēkas daļa ir 
apdzīvota, bet otra daļa – neapdzīvo-
ta un tajā konstrukciju nolietojums 
vērtējams 85% apmērā. Pieņemot 
lēmumu, dome ņēma vērā sertificēta 
būvinženiera IK Āre PILDS sniegto 
dzīvojamās mājas tehniskās apseko-
šanas atzinumu un nolēma piekrist 
nojaukt avārijas stāvoklī esošo 
dzīvojamās mājas neapdzīvoto daļu, 
tajā skaitā pašvaldībai piederošos 
dzīvokļus Nr.7; 9; un 11 un piekrist 
samazināt mājas kopīpašuma domā-
jamo daļu.
 
 Ar domes sēdēs pieņemtajiem 
lēmumiem pilnībā var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā „Ziņas par 
pašvaldību” apakšsadaļā „Domes 
lēmumi”.

Alūksnes novada domes 26. septembra sēdē



Alūksnes Novada Vēstis  3.30.10.2013.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Turpinājums no 1. lappuses

  Konkursu „Eiropas Gada pašval-
dība” Latvijas Pašvaldību savienība 
rīko otro gadu, Alūksnes novada 

Pašvaldība līdzfinansē 
biedrību projektus

  Evita Aploka

  Pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 22.11.2012. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinan-
sējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem (pasā-
kumiem)”, Alūksnes novada 
dome septembra sēdē piešķīra 
līdzfinansējumu biedrību 
projektiem.

  Līdzekļi piešķirti: biedrībai 
„Dr. A. Misiņa medicīnas vēstu-
res muzejs” projekta „Alūksnes 
ārsts Dr. Aleksandrs Misiņš un 
viņa dzīves gājums” realizācijai - 
Ls 300, biedrībai „Jaunalūksnes 
dālderi” projekta „Tumšo dienu 
baltais jampadracis” realizācijai 
- Ls 272, biedrībai „Alūksnes 
sporta klubs „Lagūna”” projekta 
„Alūksnes atklātais čempio-
nāts galda tenisā” realizācijai 
- Ls 290, biedrībai „Alūksnes 
pensionāru apvienība” projekta 
„Starptautiskās veco ļaužu die-
nas pasākums Alūksnes novada 
pensionāriem” realizācijai - Ls 
250, biedrībai ,,Alūksnes novada 
izglītības attīstības centrs” pro-
jekta ,,Pasākumu cikls ,,Darām 
kopā”” realizācijai - Ls 300, 
biedrībai „Alūksnes Invalīdu 
biedrība” projekta realizācijai - 
Ls 175.
  Nākamais termiņš, kad 
biedrības var iesniegt projektu 
pieteikumus, ir novembra pēdējā 
darbdiena – 29. novembris. Ar 
saistošajiem noteikumiem, kas 
nosaka finansējuma piešķiršanu, 
var iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļā „Normatīvie akti un doku-
menti” apakšsadaļā „Pašvaldības 
saistošie noteikumi”.

pašvaldība tajā piedalījās pirmo rei-
zi. Konkursa pirmajā kārtā pašval-
dības iesniedza savus pieteikumus 
par četrām izvirzītajām kategorijām 
plānošanas reģioniem. No katra 

novadu konkurencē kļuva 
Iecavas novads, bet pilsētu 
grupā - Liepāja. 
  Uzvarētāji nominācijā „Paš-
valdība kultūrai” ir Valmieras 
pilsēta un Talsu novads, bet 
atzinības šajā nominācijā 
ieguva Rēzeknes novads un 
Preiļu novads. Nominācijā 
„Pašvaldība integrācijai 
un iekļaušanai” uzvarēja 
Jelgavas pilsēta un Kan-
davas novads. „Pašvaldība 
veselībai” nomināciju ieguva 
Jūrmalas pilsēta un Siguldas 
novads. Savukārt nominācijā 

plānošanas reģiona otrajai 
kārtai tika izvirzītas 3 paš-
valdības. Otrajā kārtā īpaša 
žūrijas komisija, kuras 
sastāvā bija pārstāvji no 
LPS, ministrijām, konkursa 
atbalstītājiem devās uz kat-
ru pašvaldību un iepazinās 
ar tās veikumu, kā arī 
izvērtēja, kuras personas 
ar savu ieguldījumu varētu 
būt titula „Eiropas Gada 
cilvēks” cienīgas.
  Galveno titulu konkursā 
ieguva un par „Eiropas 
Gada pašvaldību 2013” 

dalībnieki Rucavas un Jēkabpils 
novadi arī nepalika bez balvām – tie 
saņēma speciālbalvas no konkursa 
atbalstītājiem.

„Pašvaldība Eiropas Savienības 
vērtību popularizēšanai” uzvarē-
ja Amatas novads un Rēzeknes 
pilsēta, bet atzinību šajā nominācijā 
ieguva Alūksnes novads. Konkursa 

Pasākuma režisorei Astrīdai 
Bēterei,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestrim /
diriģents Sandors Saulvedis 
Līviņš/,
Alūksnes pilsētas Tautas 
nama deju kopai „Jukums” 
/vadītāji Agris un Inita 
Veismaņi/,
Pleskavas deju kolektīvam 
„Zavaļinka” /vadītāja Lud-
mila Hafizova un Aleksejs 
Sergejevs/,
Alūksnes māmiņu klubam,
Alvitam Grīvniekam par 
krāsaino strūklaku,
notikumu pieteicējiem 
Didzim Eglītim un Sandijai 
Dovgānei,
Igoram Kolam no Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra „Slieksnis”,
Dacei Jansonei un Kristīnei 
Upmanei no Alsviķiem,
Maijai Bleifertei no Veclai-
cenes,
Andrim Spirkam no Liepnas,
lielīšanās saspēles vadītājai 
Ievai Bistrovai,
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direk-
torei Līgai Tomsonei,
Alūksnes pilsētas sākum-

skolas sporta skolotājai Ilgai 
Tumševicai,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta skolotājiem 
Kārlim Bīberam un Igoram 
Krastam, kā arī skolotājam 
Andim Jauniņam par īpaši 
gatavotajiem rekvizītiem,
Alūksnes novada vidusskolas 
sporta skolotājam Aleksand-
ram Kondratjevam,
zemessardzes bataljona spe-
ciālistei Dzintrai Andrejevai,
sporta klubam “Spēka 
pasaule”,
Dāvim Kārkliņam,
sporta norišu komentētājam 
Guntim Kozilānam,
Ingai Ārstei un Jaunlaicenes 
folkloras kopai „Putnis” /
vadītāja Inga Ārste/,
mūziķiem Andrim Mičulim 
un Pāvelam Melnim,
sadziedāšanās vadītājai Mārai 
Svārupei,
Alūksnes muzeja speciālis-
tiem,
Alūksnes pilsētas sākumsko-
las skolotājai Inai Pere-
vertailo ar meiteņu vokālo 
ansambli un mazo solisti 
Katrīnu Perevertailo,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra skolotājai Ingūnai 

Dovgānei ar mūsdienu deju 
grupu „Dejo savam priekam”,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra skolotājai Inesei Krū-
miņai un solistiem Deivi-
dam Miķelsonam un Paulai 
Pūpolai,
Alūksnes PII „Sprīdītis” 
mūzikas skolotājai Vitai 
Vērdiņai ar mazo dziedātāju 
Elzu Pušpuri,
koncertapsveikuma  vadītājai 
Skaidrītei Melnei,
svētku māksliniekam Ginta-
ram Čerbikovam,
Alūksnes pilsētas Tautas 
nama darbiniekiem,
SIA “Rūpe” un pašvaldības 
aģentūras “Spodra” darbinie-
kiem,
Skaņu operatoram Jurijam 
Marinovam,
Alūksnes novada pašvaldībai!

Jubilārs  ir vietējo ļaužu 
mīlēts un nosargāts. Tas  ir 
dzīvs ar vēsturi un īpašo vietu 
novada dzīvē. Bānītis ir darba 
rūķis, kas cilvēkiem kalpo 
ikdienā un dod prieku svētku 
reizēs.
Novēlam Gaviļniekam turpi-
nāt ripot uz savām nākošajām 
jubilejām!

Atzīmējot Alūksnes stacijas laukumā vienīgā Baltijā kursējošā šaursliežu dzelzceļa līnijas 
Gulbene - Alūksne jubileju

„Pa sliedēm uz GAVIĻNIEKA 110. svinībām”,
 

Alūksnes pilsētas Tautas nams saka paldies par līdzdalību un atbalstu

Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS

06.11.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija 
KAPARŠMITE

20.11.2013. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 25.11.2013. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas 
administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 25.11.2013. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 13.11.2013. 16.00 – 17.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Ainars MELDERS 20.11.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis SADOVŅIKOVS 29.11.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 19.11.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Guntars ŠVOLMANIS 13.11.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 28.11.2013. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1” 
Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 06.11.2013. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” 
Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 20.11.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 25. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 25. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 25. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 25. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

8. un 22. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  18. novembrī, atzīmējot Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95. 
gadadienu, Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā notiks svētku pasākums 
„Mana Alūksne, mana Latvija”, 
kurā pašvaldības augstāko apbal-
vojumu „Sudraba zīle” pasniegs 
desmit personām, 15 uzņēmēji 
saņems pašvaldības apbalvojumu 
„Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, 
bet vēl vairāki citi uzņēmumi – 
pašvaldības Atzinību.

  Pašvaldības apbalvojumam 
„Sudraba zīle” šogad iedzīvotāji 
bija pieteikuši 24 pretendentus. 
Domes 24. oktobra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru 
pašvaldības augstāko apbalvojumu 
par savu ieguldījumu saņems desmit 
personas. Nominācijā „Kultūra” tas 
tiks pasniegts Ivetai Baltajai – Va-
nagai par radošumu un entuziasmu 

vietējās sabiedrības aktivizēšanā un 
mūžizglītības attīstīšanā un Zigrīdai 
Ilenānei par ieguldījumu novada 
kultūras nozares attīstībā, Alūksnes 
un tās mākslinieku popularizēšanā, 
nominācijā „Izglītība” – Dainai 
Dubrei – Dobrei par ieguldījumu 
skolēnu izglītošanā, ģimnāzijas 
attīstībā un Alūksnes vārda popula-
rizēšanā, nominācijā „Sabiedrība” 
– Dzintrai Zvejniecei par aktīvu 
darbu labdarības ideju īstenošanā 
un novada sabiedrības līdzdalības 
veicināšanā, nominācijā „Atbalsts 
pašvaldībai” – Ivetai Druvai – Dru-
vaskalnei par ieguldījumu novada 
tūrisma produktu attīstīšanā un po-
pularizēšanā un Agrim Jermacānam 
par ieguldījumu Kājnieku skolas un 
pašvaldības sadarbības stiprināšanā, 
atbalstu pašvaldības aktivitātēm, 
nominācijā „Līdzcilvēks” – Iman-
tam Samam par atsaucību ikdienā, 
ilgstošu un panākumiem bagātu 
darbību, veicinot vietējās kopienas 
attīstību un Aritai Prindulei par 
atsaucību un sirdssiltumu līdzcilvē-

ku aprūpē un pašaizliedzīgu rīcību, 
nominācijā „Sports” – Gintam 
Teterovskim par entuziasmu un paš-
iniciatīvu, iesaistot jauniešus sporta 
aktivitātēs un nominācijā „Taut-
saimniecība” – SIA „Dzīpari S” par 
stabilu un ilgtspējīgu komercdarbī-
bu, novada pārstāvēšanu vietējā un 
starptautiskā līmenī.
  Pašvaldības apbalvojumu „Pago-
dinājums uzņēmējdarbībā” saņems 
seši uzņēmumi, lielākie iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātāji SIA 
un AS kategorijā - Alūksnes rajona 
sabiedrība ar ierobežotu atbildī-
bu firma „ALŪKSNES ENER-
GOCELTNIEKS”, sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „ALTA S”, 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„JAUNLAICENES INDUSTRIJA”, 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „4 
PLUS”, sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību „OZOLI AZ” un sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „VERNERS 
UN DRAUGI”. 
  Zemnieku saimniecību grupā šo 
apbalvojumu saņems piecas lielākās 

iedzīvotāju ienākuma nodokļu mak-
sātājas - Alūksnes rajona Mārkalnes 
zemnieku saimniecība „SAU-
LESKALNS”, Liepnas pagasta 
V.Garkakļa zemnieku saimniecība 
„VASKUPĪTES”, Alūksnes rajona 
Ziemeru pagasta zemnieku saimnie-
cība „BRĪDAKI”, Alūksnes rajona 
Mālupes pagasta M.Augstkalnieša 
zemnieku saimniecība „KADIĶI 
M.A.”, Alūksnes rajona Liepnas 
pagasta zemnieku saimniecība 
„KLAJALKŠŅI”.
  Šogad pašvaldība arī sabiedrī-
bu aicināja iesaistīties, piesakot 
apbalvojumam pēc iedzīvotāju 
domām labākos uzņēmumus. No 
sabiedrības ieteiktajiem uzņēmu-
miem apbalvojumu „Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” saņems: Sabiedrī-
ba ar ierobežotu atbildību „FAPS”, 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„KRK VIDZEME”, Alūksnes rajona 
Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku 
saimniecība „SIVECI–1”, Malienas 
pagasta I.Cinglera zemnieka saim-
niecība „DAMBJUPĪTES”.

Valsts svētkos saņems pašvaldības apbalvojumus

Par “Eiropas Gada cilvēku” Alūksnes novadā 
kļūst Sanita Eglīte

Goda tituls Marutai Kauliņai
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  Divas ģimenes vasaras reziden-
ces, kas atrodas gleznainā un 
klusā apvidū, divi ainavu parki 
ar mazajām arhitektūras formām 
- Apolona krūšu tēls, Venēcie-
šu tilts un mauzolejs Alūksnes 
muižas parkā, Apolona kolonāde, 
Viskontijas tilts un mauzolejs 
Pavlovskā – šīs un vēl citas līdzī-
bas ir Alūksnes muižas parkam 
ar Pavlovskas parku Sanktpēter-
burgā.

  Pavlovskā saimniekoja Pāvels I 
un Marija Fjodorovna, Alūksnē – 
Oto Hermaņa fon Fītinghofa dēls 
Bur-hards fon Fītinghofs. Un tieši 
pēc Burharda vēlmes tika sākta 
Alūksnes parka pārveide pēc Pēter-
burgas laikā iemīļotā Pavlovskas 
pils parka parauga, jo viņš bija cara 
Pāvela I kambarkungs un galma 
maršals.
  EST-LAT-RUS pārrobežu sadarbī-
bas programmas atbalstītā projekta 
ELRII-261 „Divas ainavu parku 
pērles Austrumeiropā” ietvaros 
Alūksnes novada muzeju darbinie-
kiem un pašvaldības tūrisma infor-
mācijas speciālistei bija iespēja do-
ties četru dienu pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Pavlovskas muzeju 
– rezervātu. Mums tika dota iespēja 
piedalīties ekofestivālā „Pavlovska-
ja belka”, tikties ar restauratoriem, 
arhitektiem un parku speciālistiem, 
iepazīties ar muzejpedagoģisko dar-
bu, apskatīt Katrīnas pili un parku 
Carskoje Selo, Pēterhofas parku, 

vizināties pa Sanktpēterburgas ka-
nāliem un iepazīties ar 2012. gadā 
pilnībā restaurēto Ļetņij sad.
  Sarunās pie apaļā galda piedalījās 
ne vien projektā iesaistīto abu pušu 
darba grupas, bet arī Pavlovskas 
muzeja – rezervāta direktore Vera 
Dementjeva, Latvijas Republikas 
vicekonsula otrā sekretāre Sanktpē-
terburgā kultūras jautājumos Laura 
Trēgere, arhitekts – restaurators 
Vladimirs Rahmanovs, kurš ir 
specializējies koka ēku un būvju 
restaurēšanā, un restaurējamā ob-
jekta Pavlovskā – Lielās kaskādes 
projektētāji un darbu vadītāji.
  Pēdējā dienā pirms došanās mājās 
mēs apmeklējām Pavlovskas parku. 
Apbrīnojām parka darbinieku pro-
fesionalitāti un izdomu, piemēram, 
kā noklāt taciņu malas ar zālienu, 
barojām vāveres un zīlītes, kurām 
atliek tikai pastiept roku un plaukstā 
uzreiz nosēžas kāds pārītis un mē-
ģinājām vilkt paralēles ar Alūksnes 
muižas parku. Līdzību nenoliedza-
mi ir ļoti daudz. Arī darba daudz, lai 
mūsu jau tā skaistais ainavu parks 
atgūtu savu kādreizējo spožumu. 
Bet, lai arī Alūksnes parks ir tikai 
kā mazs piliens Pavlovskas parkā, 
mums ir daudz ko mācīties vienam 
no otra. Tāpēc jau tagad sākam 
gatavoties Pavlovskas muzeja 
speciālistu uzņemšanai pie sevis 
nākamā gada vasarā.
  Pēc brauciena Alūksnes novada 
muzeju darbinieki atzina, ka šāda 
veida sadarbības projekti ne tikai 

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē turpinās divu Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda pro-
jektu īstenošana, rekonstruējot 
abus tranzīta maršrutus.

  Pils ielā, ERAF projekta „Tranzīta 
maršruta „Pils iela” rekonstrukcija 
Alūksnē” ietvaros, šobrīd rit darbi 
posmā no Latgales ielas krusto-
juma līdz maršruta noslēgumam 
pie Pleskavas ielas, kā arī pilsētas 
centra daļā.
  Posmā starp Pleskavas un Torņa 
ielām, demontējot braucamās 
daļas segumu, atklājies, ka izbūve 
būs tehnoloģiski sarežģītāka nekā 
sākotnēji paredzēts. Lai organizētu 
satiksmes plūsmu šajā posmā, būs 
uzstādīts luksofors.
   Pils ielā notiek labiekārtošanas 
darbi posmā no Miera līdz Blau-
maņa ielai, kur tiek uzvesta un 
izlīdzināta augsne, stādīti koki, kas 
gan ielas sarkano līniju robežās 
ir apgrūtinoši, jo jārēķinās ar tur 
esošajām pazemes komunikācijām. 
Darbi tiek veikti, būvuzņēmējam 
un autoruzraugam sadarbojoties ar 
inženierkomunikāciju īpašniekiem, 
kas objektā marķē precīzu  komuni-
kāciju izvietojumu.
  Ja laika apstākļi mūs arī turpmāk 
lutinās, būvnieki sola, ka vismaz 
pamatkārta ielas braucamajā daļā 
tiks uzklāta.
  Projekta „Tranzītceļa P43 maršruta 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
rekonstrukcijas gaitā šobrīd lielāka-
jā daļā maršruta jau ieklāta asfalta 
pamatkārta un tuvākajā laikā būv-
nieks to iecerējis turpināt pārējos 

posmos, kur tas vēl nav paveikts, 
un nobrauktuvēs. Ja laika apstākļi 
būs labvēlīgi, būvnieks plāno veikt 
arī virsējās kārtas ieklāšanu, kas, 
iespējams, varētu notikt šīs nedēļas 
otrajā pusē. Autovadītājiem tad būs 
jārēķinās, ka Jāņkalna iela no Uz-
varas līdz Helēnas ielai ieklāšanas 
darbu laikā būs satiksmei slēgta.
  Šī projekta sakarā daudz diskusiju 
sabiedrībā saistītas ar vairāku tran-
zīta maršrutam piegulošo ielu krus-
tojumu risinājumiem. Šai problēmai 
iknedēļas būvsapulcēs projektētāju, 
būvuzraugu un būvnieku uzmanību 
vērsusi arī pašvaldība.
  Maršruta tehniskā projekta izstrā-
dātāja SIA „Belss” pārstāvis Didzis 
Dāle uzsver, ka krustojumi tiek 
rekonstruēti atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, lai tajos uzlabo-
tu satiksmes drošību. Sākotnēji 
projektētāji nebija plānojuši mainīt 
krustojumu konfigurāciju, drošības 
uzlabojumu panākot tikai ar ceļa zī-
mēm un brauktuves apzīmējumiem, 
taču korekcijas projektā iekļautas 
pēc tam, kad šādi ieteikumi saņemti 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
veiktajā ceļu drošības auditā.
  - Atbilstoši audita ieteikumiem, 
mazāk svarīgās ielas tiek pieslēgtas 
tranzīta maršrutam pēc iespējas tais-
nā leņķī, lai transportlīdzekļi pirms 
uzbraukšanas uz maģistrālās ielas, 
samazinātu ātrumu un nešaubīgi 
dotu ceļu pa galveno ceļu brauco-
šajiem. Šāda prasība ir arī Latvijas 
Valsts standartā 190-3. Lai neradītu 
ļoti lielas neērtības autobraucē-
jiem, salīdzinot ar CSDD ieteikto 
variantu, projektā paredzējām 
platākas pakārtoto ielu brauktuves 
un lielākus, maksimāli pieļaujamus, 
krustojumu stūru noapaļojumus, kas 

 
  Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņat-
tiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus 
pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu 
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā poten-
ciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Alūksnes muzeju speciālisti gūst jaunu pieredzi Pavlovskā

Darbi pilsētas tranzīta maršrutos

veicina darbinieku saliedētību un 
savstarpējo komunikāciju, bet arī 
paplašina redzesloku muzeja eks-
pozīciju veidošanā, parka kopšanā, 
labiekārtošanā un restaurācijas 
problēmu risināšanā. Galvenā 
iegūtā atziņa ir – tikai mērķtiecīgs 
un ilglaicīgs darbs ar profesionālu 
komandu noved pie izcila rezultāta. 
Muzeju jomā gan Latvijā, gan Krie-
vijā bieži vien strādā entuziasti un 
idejas cilvēki. Un tas priecē, jo par 
spīti laicīgām ideoloģijām, darbību 
regulējošo likumu maiņām, viņi 
cenšas saglabāt vēsturiskās liecības 
un nodot tās tālāk.
  Pieredzes apmaiņas dalībnieku 
vārdā milzīgs paldies Alūksnes 
novada pašvaldībai un Pavlovskas 
muzejam – rezervātam par iespēju 
būt daļai no Pērļu projekta! Tādu C 

vitamīna devu no gūtajām emoci-
jām un kopā pavadītā laika reti kur 
var iegūt!

Sajūtas un redzēto pierakstīja:
Marita Oldere,

Alūksnes muzeja kultūras tūrisma 
organizatore

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

atbilst aprēķina automobilim, kam 
paredzēts šo krustojumu lietot, - 
situāciju skaidro D. Dāle.
  Viņš uzsver, ka visi trīs līdzīgā 
veidā rekonstruētie krustojumi – 
Tālavas/Jāņkalna, Tālavas/Malienas 
un Jāņkalna/Helēnas ielas, projektē-
ti ar pietiekoši platām brauktuvēm, 
pirmo divu gadījumā pat maksimālā 
ieteicamā platumā  - 7 metri. Tādēļ, 
izbraucot krustojumus atbilstošā 
ātrumā, nav sagaidāmas problēmas 
ar optimālās trajektorijas ievēroša-
nu. Aktuāls jautājums ir par smagā 
transporta kustību sašaurinātajos 
krustojumos, bet te jāatgādina, 
ka, piemēram, Helēnas ielā smagā 
transporta (virs 3,50 tonnām) kustī-
ba ir aizliegta.
  - Neapšaubāmi, izmaiņas satiks-
mē, kad tiek palēnināta kustība un 
atsevišķi manevri jāveic, krietni 
samazinot braukšanas ātrumu, rada 
zināmu diskomfortu braucējiem, bet 
mazāks braukšanas ātrums nozīmē 

arī ceļu satiksmes negadījumu riska 
samazināšanos, kas uzskatāms par 
ļoti būtisku ieguvumu, un tieši 
šā ieguvuma dēļ arī tiek piešķirta 
nauda tranzīta ielu sakārtošanai. 
Pieredze rāda, ka šādas krustojumu 
pārbūves gadījumos sākotnēji au-
tobraucēji vienmēr ir neapmierināti 
ar satiksmes telpas sašaurināšanu, 
jo ir pieraduši krustojumus izbraukt 
pa iespējami īsāku trajektoriju, kas 
katram var būt savādāka, bet šādi 
krustojumi virza visus autobraucē-
jus pa vienu konkrētu trajektoriju. 
Pirmo 3 mēnešu laikā pēc būvdarbu 
pabeigšanas iedzīvotāji pierod pie 
izmaiņām satiksmes norisē un ko-
pumā tās novērtē pozitīvi, - uzsver 
D. Dāle.

Modernizē ielu 
apgaismojumu 
Alūksnē
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Īstenojot Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta atbalstīto 
projektu „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Alūksnes 
pilsētas publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” 
Alūksnē sešās pilsētas ielās mo-
dernizēts ielu apgaismojums.

 Projekta gaitā jauns, mūsdienīgs 
apgaismojums ierīkots Rīgas, 
Ojāra Vācieša, Glika, Miera un 
Latgales ielās un Raiņa bulvārī. 
Lai samazinātu oglekļa dioksī-
da emisijas, projekta ietvaros 
esošos dzīvsudraba gāzizlādes 
gaismekļus un augstspiediena 
nātrija gaismekļus nomainīja uz 
gaismu izstarojošu diožu (LED) 
tipa gaismekļiem. Līdz ar pāreju 
uz cita tipa gaismekļiem, tika 
mainīti arī balsti, kur tas bija 
nepieciešams.
 Gaismekļu nomaiņa šajās ielās 
ļaus samazināt elektroenerģijas 
patēriņu vairāk nekā 3 reizes 
un nodrošināt vienmērīgu ielas 
apgaismojumu, kas līdz šim ne 
visur bija.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 144907,98, kuras sastāv no 
attiecināmajām izmaksām Ls 
138197,67 un neattiecināmajam 
izmaksām Ls 6710,31. Klimata 
finanšu instrumenta finansējums 
70% apmērā ir Ls 96738,37 un 
pašvaldības līdzfinansējums 30% 
apmērā – Ls 41459,30.
 Arī turpmāk pašvaldība iecerē-
jusi piedalīties apgaismojuma 
modernizēšanas projektos un nā-
kamie plāni saistīti ar gaismekļu 
maiņu Helēnas ielā (izņemot vie-
tās, kur tie jau nomainīti iepriek-
šējos projektos), kā arī valsts 
reģionālā autoceļa Alūksne – Ape 
tranzītielas posmā no degvielas 
uzpildes stacijas „Virši A” līdz 
Ziemeru ielai, kur plānots mainīt 
gan stabus, gan gaismekļus.

Kur atrast 
skursteņslauķi?
  Katram kārtīgam saimniekam 
pirms apkures sezonas sākuma 
jāparūpējas par to, lai apkures 
ierīces, dūmvadi un dūmkanāli 
būtu kārtībā, skurstenis iztīrīts 
un pārbaudīts. Sakārtotas 
apkures ierīces garantē drošību 
visā ziemas garumā.

  Protams, šos priekšdarbus, 
gaidot apkures sezonu, var 
veikt katrs pats un pats uz sava 
darba kvalitāti arī paļauties, taču 
drošāk, ja plīts, krāšņu, skursteņa 
gatavību kurināšanai pārbauda un 
sakārto speciālists, par savu darbu 
arī attiecīgi atbildot.
  Latvijas Skursteņslaucītāju 
amata brālības biedru sarakstā ir 
skursteņslaucītāju amata meistars 
Raitis Zariņš Alūksnē. Ar viņu 
var sazināties, zvanot pa mobilo 
tālruni 29259434, e-pasts: raitis_
zarins@inbox.lv.

Pieredzes apmaiņas seminārā tiekas Alūksnes un Pavlovskas darbinieki
Foto no Alūksnes muzeja arhīva
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Rit vairāki nozīmīgi ūdenssaimniecības projekti

  2013. gada 6. septembrī SIA „Rūpe” 
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā”, 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105 
īstenošanu. Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 172 905,06, no tiem ERAF 
līdzfinansējums (85%) – LVL 146 969,30 
un privātais finansējums (15%) – LVL 25 
935,76. 

  Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” ietvaros.
  Projekta ietvaros tiks rekonstruēts esošais 
urbums, kā rezultātā uzlabosies dzeramā 
ūdens kvalitāte. Rekonstruējot ūdensapgādes 
tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi par 16%, 
kā arī uzstādot dīzeļģeneratoru, ciematam 
būs nodrošināts nepārtraukts ūdens spiediens 
arī elektroenerģijas pārrāvumu gadījumos. 
Lai samazinātu risku, ka vidē nonāk neattīrīti 
notekūdeņi, plānots izbūvēt jaunu notek-
ūdeņu attīrīšanas staciju un demontēt veco. 
Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija 
nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, 
attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošanu.

  2013. gada 3. septembrī SIA „Rūpe” 
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta „Alūksnes 
novada Ilzenes pagasta Jaunzemu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102 
īstenošanu. Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 346 343,67, no tiem ERAF 
līdzfinansējums (85%) – LVL 294 392,12 
un privātais finansējums (15%) – LVL 51 
951,55. 

  Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktū-

ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.
  Projekta ietvaros plānota ūdens sagatavo-
šanas stacijas rekonstrukcija, kas nodrošinās 
dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši nor-
matīvajām prasībām. Rekonstruējot ūdens-
apgādes tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi 
no 60% uz 39%. Plānota kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija ciema centrā, kanalizācijas 
tīklu paplašināšana un notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu rekonstrukcija Jaunzemos, kas 
nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu 
notekūdeņu attīrīšanu.

  2013. gada 6. septembrī SIA „Rūpe” 
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Strautiņu cie-
ma ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100 īstenoša-
nu. Līguma kopējās attiecināmās izmaksas 
ir LVL 351 390, no tiem ERAF līdzfinansē-
jums (85%) – LVL 298 681,50 un privātais 
finansējums (15%) – LVL 52 708,50.

  Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 

aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.
  Projekta ietvaros tiks rekonstruēts ūdens-
vads, kā rezultātā tiks samazināti ūdens zudu-
mi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstruk-
cija, paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve mehānisko vietā, nodrošinās 
efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un 
novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.

  2013. gada 3. septembrī SIA „Rūpe” 
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”, 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104 
īstenošanu. Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 246 311,40, no tiem ERAF 
līdzfinansējums (85%) – LVL 209 364,69 
un privātais finansējums (15%) – LVL 36 
946,71. 

  Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktū-

ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.
 Lai uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti, projekta 
ietvaros plānots jaunā artēziskā urbuma izbū-
ve un esošo urbumu tamponāža. Rekonstruē-
jot ūdensapgādes tīklus un demontējot esošos 
ūdenstorņus, tiks samazināti ūdens zudumi no 
26% uz 22%, kā arī uzstādot dīzeļģeneratoru, 
ciematam būs nodrošināts nepārtraukts ūdens 
spiediens arī elektroenerģijas pārrāvumu ga-
dījumos. Lai samazinātu risku, ka vidē nonāk 
neattīrīti notekūdeņi, plānots izbūvēt jaunu 
notekūdeņu attīrīšanas staciju.

  2013. gada 3. septembrī SIA „Rūpe” 
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Alsviķu cie-
ma ūdenssaimniecības attīstība ” Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099 īstenoša-
nu. Līguma kopējās attiecināmās izmaksas 
ir LVL 351 402, no tiem ERAF līdzfinansē-
jums (85%) – LVL 298 691,70 un privātais 
finansējums (15%) – LVL 52 710,30. 
 
  Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 

aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.
  Projekta ietvaros tiks rekonstruēts ūdens-
vads, kā rezultātā tiks samazināti ūdens 
zudumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekons-
trukcija, paplašināšana un notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu izbūve esošo BIO-200 vietā, 
nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, 
attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošanu.

  2013. gada 6. septembrī SIA „Rūpe” 
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un lī-
gumu aģentūru par projekta „Alūksnes no-
vada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdens-
saimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/101 īstenošanu. Līguma 
kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 299 
611,60, no tiem ERAF līdzfinansējums 
(85%) – LVL 254 669,86 un privātais finan-
sējums (15%) – LVL 44 941,74. 

  Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta ietvaros plānots rekonstruēt artēzis-
ko urbumu un ūdens sagatavošanas staciju, 
kas nodrošinās dzeramā ūdens sagatavošanu 
atbilstoši normatīvajām prasībām. Rekons-
truējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti 
ūdens zudumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas 
rekonstrukcija, paplašināšana un notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija - jauna 
bioloģiskā bloka izbūve un asenizācijas pie-
ņemšanas kameras izbūve, esošo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu vietā, nodrošinās efektīvu 
notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs 
grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.

“Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā”

“Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”

“Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

“Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”

“Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
turpina īstenot Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda atbalstīto 
projektu, kura rezultātā Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” iegūs jaunu zāli spor-
ta nodarbībām un papildu grupas 
telpas 15 audzēkņiem.

  Šobrīd tiek veikti fasādes dekora-
tīvā apšuvuma un iekštelpu apdares 
darbi. Tā kā tie rit pēc plānotā laika 
grafika, rekonstrukciju pabeigt 
plānots līdz novembra vidum.

  Tā kā projekts paredz izveidot 
papildu grupas telpas 15 bērniem, 
atbilstoši tehniskajam projektam, 
veikta otrā stāva izbūve virs esošā 
saimnieciskā korpusa un savieno-
jošā gaiteņa. Jaunā zāle savukārt 
ļaus nodrošināt nepieciešamo sporta 
nodarbību apjomu un kvalitāti. Līdz 
ar to projektu īstenojot, ieguvēji būs 
gan jau esošie „Pienenītes” audzēk-
ņi, gan arī tie bērni, kam pavērsies 
iespēja bērnudārzu apmeklēt, patei-
coties papildu izveidotajām vietām.
  Būvniecību ERAF projekta 
„Alūksnes novada pirmskolas izglī-
tības iestādes „Pienenīte” rekons-
trukcija” ietvaros veic SIA „Ozol-
mājas” pēc SIA „Arhitekta L.Šmita 

darbnīca” izstrādātā tehniskā 
projekta. Būvuzraudzību nodrošina 
būvuzraugs Juris Ģērmanis. 
  Plānotais projekta īstenošanas 
ilgums ir 12 mēneši. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir Ls 90 000 
apmērā, tajā skaitā ERAF finansē-
jums Ls 76 500, Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta finansējums 
– Ls 10 800, valsts budžeta dotācija 
– Ls 2 700,00.  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

„Pienenīte” iegūs papildu grupu telpas un sporta zāli

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” jaunās telpas 
mazie audzēkņi jau drīz varēs sākt apdzīvot
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Izglītība www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Atzīmējot Skolotāju dienu, ok-
tobra sākumā Māriņkalna tautas 
namā uz profesijas svētkiem vel-
tīto pasākumu pulcējās Alūksnes 
novada pedagogu saime. Svinīga-
jā pasākumā trīs skolotāji saņēma 
Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumu „Pagodinājums 
izglītībā”.

  Svētku dienā pedagogus sveica 
Alūksnes novada domes priekšsē-

Apbalvojumus saņem Alūksnes 
novada pedagogi

Nominācijā „Par radošumu un 
sasniegumiem audzināšanas darbā” 
Pagodinājumu saņēma Alūksnes 
novada vidusskolas skolotāja Dace 
Alksne, savukārt Ilzenes pamatsko-
las skolotājas Agitas Līdumnieces 
veikums novērtēts ar Pagodināju-
mu nominācijā „Par radošumu un 
sasniegumiem interešu izglītībā”. 
Līdz ar Pagodinājumu skolotāji 
saņēma arī naudas balvu.
  Šim pašvaldības apbalvojumam 
bija pieteikti arī citi pedagogi - Ilo-
na Riekstiņa (Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija), Tija Āboliņa 
(Strautiņu pamatskola), Kristīne 
Vimba (Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs), Broņislavs Andranovs (Mā-
lupes pamatskola), Ligita Belova 
(Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunat-
nes sporta skola), Sandra Miezīte 
un Sanita Apšusala (PII „Cālis”). 
Arī šos skolotājus sumināja svētku 
pasākumā.
  Svētku pasākumā tika sumināti 
arī pārējie apbalvojumam pieteiktie 
skolotāji. Vairāki novada pedagogi 
profesijas svētkos saņēma Izglītības 
un zinātnes ministrijas Atzinības 
rakstus. Tie bija Alūksnes novada 
vidusskolas skolotāji Ņina Urlapo-
va, Svetlana Koroļova, Aleksandrs 

Pašvaldības apbalvojums 
„Pagodinājums izglītībā” Alūksnes 

novada vidusskolas skolotājam 
Sergejam Sverčkovam

Apbalvojums Alūksnes novada vidus-
skolas skolotājai Dacei Alksnei

Strautiņu pamatskolas skolotājas Sandras Buliņas neviltotais pārsteigums par AS 
„Swedbank” īpašo balvu – portatīvo datoru 

 Evitas Aplokas foto

Apbalvojums Ilzenes pamatskolas 
skolotājai Agita Līdumniecei

dētāja vietnieks, Sociālās, izglītības 
un kultūras komitejas priekšsēdētājs 
Aivars Fomins un Izglītības pārval-
des vadītāja Gunta Kupča.
  Alūksnes novada pašvaldības ap-
balvojumam „Pagodinājums izglītī-
bā” bija pieteikti desmit pretendenti, 
taču katrā no trīs nominācijām to 
saņēma viens skolotājs. Apbalvo-
jums nominācijā ,,Par ieguldījumu 
un sasniegumiem darbā ar talantīga-
jiem izglītojamajiem” tika pasniegts 
Alūksnes novada vidusskolas 
skolotājam Sergejam Sverčkovam. 

Kondratjevs, Ilma Kondratjeva 
un Iveta Taimiņa, kā arī Pededzes 
pamatskolas pedagoģes Ludmila 
Molčanova, Nadežda Gorkina un 
Ludmila Sverčkova.
  Īpašu balvu pasniedza arī AS 
„Swedbank” pārstāvji un šogad tā 
nonāca Strautiņu pamatskolas sko-
lotājas Sandras Buliņas rokās.
  Profesijas svētkos skolotājus ar 
koncertu iepriecināja aktieris, dzies-
minieks Varis Vētra, bet vakara 
gaitā sekoja vēl arī citi patīkami 
pārsteigumi, par kuriem Izglītības 
pārvalde pateicas atbalstītājiem: 
Mudītei Eglei (veikals „Aba”), 
Elitai Zariņai (veikals „Līva”), 
Evitai Ogņevai (kafejnīca „Pajum-
te”), Līgai Purei (veikals „Pure”), 
Baibai Paeglei (frizētava „Marta”), 
Ievai Gerhardei Misiņai (veikals 
„Suflē”), Jolantai Arājai (kafejnīca 
„Jolanta”), Guntaram Švolmanim 

(SIA „Valdis”), Spodrai Matisānei 
(SIA „Donita”), Intai un Centim 
Sileroviem (SIA „Dzīpars S”), Ai-
nim Stapkēvičam (SIA „Aldators”), 
Kasparam Aigaram (KS „Kubul-
nieki”), Zaigai Raipalei (aptieka 
„Viola”), Mairai Ulasei („Mēness 
aptieka”), Eleonoras Ilsjānes ģi-
menei un izglītības iestāžu atbalsta 
personālam.

  Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

  Jānis Jaunsudrabiņš ir teicis - 
„Paldies ir vienīgā valūta pasaulē, 
kas vēl nav mainījusi kursu”. 
Skolotājs ir viena no pasaules 
atbildīgākajām profesijām, jo 
ik dienu ar savu darbu ietekmē 
skolēnu dzīves. Dodot no sevis 
labāko, tu vari iedvesmot mācīties 
desmitiem bērnu un palīdzēt 
viņiem piepildīt savus sapņus. Tu 
vari būt viens no tiem, kas veido 
sabiedrību, kura ietekmēs Latvi-
jas nākotni.

  Skolotāja darbs liek nemitīgi piln-
veidoties un mainīties, jo ikkatram 
bērnam ir vajadzīgs vislabākais sko-
lotājs, kas spēj atrast īsto mācīšanās 
pieeju tieši viņam. Strādājot par 
skolotāju, tu mācīsies izvirzīt mēr-
ķus un noteikt soļus to sasniegšanai, 
motivēt un iedvesmot kolektīvu, 
ieklausīties citos un elastīgi reaģēt 
visdažādākajās situācijās.
  Skolotāju diena Pededzes pamat-
skolā tradicionāli bija skolēnu līdz-
pārvaldes un 9. klases skolēnu ziņā. 
Jau nedēļu pirms svētkiem skolo-
tāja Mārīte Pugeja ar 5. - 9. klašu 
audzēkņiem veidoja ziedu paklāju 
pie skolas. Skolēnu līdzpārvalde 
un 9. klašu audzēkņi  konsultējās 
ar skolotāju Svetlanu Veselovu, 

gatavojās stundām savās klasēs, lai 
svētku dienā viss būtu godam. Sko-
lotāji saka paldies audzēkņiem par 
krāšņajiem ziediem, apsveikuma 
vārdiem un drosmi mēģināt vadīt 
stundas saviem skolas biedriem! 
Īpašs pārsteigums pedagogu ko-
lektīvam bija no Pededzes pagasta 
pārvaldes un tās iestāžu darbinie-
kiem. Paldies!
  Jau augustā skolas kolektīvs un 
arodkomiteja nolēma, ka skolotāji, 
kam darba gadu skaits Pededzes 
pamatskolā sasniedz ievērojamu 
skaitu, ir pelnījuši īpašu atzinību, Tā 
Māriņkalna tautas namā kuplā no-
vada pedagogu pulkā Izglītības un 
zinātnes ministrijas Atzinības raks-
tus saņēma Ludmila Molčanova (47 
gadu darba stāžs, pirmā un vienīgā 
darba vieta),  Nadežda Gorkina (41 
gadu darba stāžs, pirmā un vienīgā 
darba vieta),  Ludmila Sverčkova 
(38 gadu darba stāžs, pirmā darba 
vieta). Lai skolotājām vēl pietiek 
spēka jaunās paaudzes izglītošanā 
un audzināšanā!
  Patīkami atzīmēt, ka Pededzes 
pamatskola, pēc Alūksnes novada 
arodkomitejas līderes Laimas Aiga-
res ieteikuma, piedalījās LIZDA rī-
kotā konkursā „Pedagogam draudzī-
gākā izglītības iestāde 2013”, kurš 
notiek projekta „Padziļināta izprat-
ne par cienīgu darbu pedagogiem” 
(līguma Nr. 2012/104573) ietvaros 

Pededzes pamatskola saņem atzinību konkursā 
„Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”

ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras 
un Norvēģijas finanšu instrumenta 
programmas „Globālais fonds cie-
nīga darba un trīspusējās sadarbības 
veicināšanai” atbalstu, un 9. oktobrī 
saņēma LIZDA Pasaules dienai 
par cienīgu darbu veltītā konkursa 
atzinības rakstu par aktīvu dalību 
konkursā un darba devēja atbalstu 
cienīgu darba apstākļu nodrošināša-
nā pedagogiem. Ar mums kopā šajā 
dienā bija Alūksnes un Apes novadu 
arodorganizācijas priekšsēdētāja 

Laima Aigare, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Fomins un Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Kupča. Paldies! 
 
  Visiem Pededzes pamatskolas sko-
lotājiem saku paldies par darbu un 
sapratni un vēlu izturību, vēsu prātu 
un veselību šajā sarežģītajā laikā!

Pededzes pamatskolas pedagogu kolektīvs  
Foto no Pededzes pamatskolas arhīva

Malienas 
pamatskolā izveido 
istabu Aleksandram 
Pelēcim 
  Gunta Vancāne,
Malienas pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja  

  Kopš aizvadītās vasaras 
24. augusta, kad atzīmējām 
Malienas pamatskolas 140. 
dzimšanas dienu,  mūsu skolas 
3. stāvā vienmēr atvērta un vi-
siem pieejama  ir „Aļa istaba”.

  Kas ir Alis? Alis ir  rakstnieks 
Aleksandrs Pelēcis, malienietis, 
mālupietis un Alūksnes zēns 
vienā personā, dzimis Mālupes 
,,Ķikšos’’, bet skolojies Malienas 
pamatskolā un Alūksnes ģim-
nāzijā. Bērnībā gan skolā, gan 
mājās rakstnieks saukts par Ali, 
jo, kā pats saka  savos  stāstos 
par bērnu dienām grāmatā ,,Pui-
siska dvēsele’’ - ,,kurš gan varēja 
izrunāt to garo - Aleksandrs’’.
  Plāksnīte pie mūsu skolas 
parādes durvīm jau vairāk kā 10 
gadus vēsta, ka šī ir Aleksandra 
Pelēča pirmā skola, ka viņš te 
skolojies no 1927. līdz 1934. 
gadam. Kopš brīža, kad atklājām 
piemiņas plāksni, mūsos dzīvoja 
vēlēšanās kādreiz iekārtot arī 
piemiņas istabu vai vismaz 
piemiņas stūrīti rakstniekam. 
Nu tas ir noticis. Aļa istabā jau 
notikušas pirmās dzejas stundas 
Dzejas dienās, kad runājām 
dzejoļus no Aleksandra Pelēča 
manuskripta bērnu  dzejoļu krā-
jumam ,,Čabiņš’’, kurš diemžēl 
dienasgaismu vēl nav ieraudzījis. 
Ir jau  sagaidīti arī pirmie ciemi-
ņi – skolas absolventi, bērni  un 
bērnu vecāki.
  Tā kā skolas garajā mūžā - 140 
gados, sakrājies daudz vēstures 
materiālu, arī tie ir izvietoti Aļa 
istabā. Istabas centrā atrodas ve-
cais skolas rakstāmgalds, bet uz 
tā – Aleksandra Pelēča fotogrāfi-
jas un viņa Sibīrijas dzīves laikā 
pašdarinātais  galda kalendāra 
paliktnis. Kalendārs rāda 1995. 
gada 12. oktobri, kad rakstnieks 
devās Mūžības ceļos… Kalendā-
ra lapiņa vairs netiks pāršķirta, 
bet Aļa istabu centīsimies iekār-
tot atbilstoši rakstnieka personī-
bai un tam, kādu mēs to redzam, 
ar šodienas acīm skatoties.

Ziemassvētku gaidās 
aicinām rotāt vidi ar 
eņģeļu motīviem 

  Kaut gan daba par to vēl 
neliecina, tomēr pamazām 
tuvojas gada baltākie svētki 
- Ziemassvētki, kurus gaidot 
pašiem gribas kļūt gaišākiem 
un savu apkārtni gribas izdai-
ļot īpašāk kā ikdienā.

  Lai pilsēta svētkus sagaidītu 
saposusies, Alūksnes novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus, 
iestādes un uzņēmumus šogad 
Ziemassvētku rotājumos izvēlē-
ties eņģeļu motīvu. Tos aicinām 
izmantot gan iekštelpu, gan āra 
dekoriem, lai šajos Ziemassvēt-
kos Alūksne kļūtu par eņģeļu 
pilsētu!
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  Modrīte Voska,
Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītāja
  Anta Apine,
Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītāja 
vietniece izglītības jomā

  Comenius projekta „Veidosim 
mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” 
septītā tikšanās, kā plānots, 
notika Latvijā, no 22. līdz 28. 
septembrim.

  Rīgā sagaidījām divpadsmit viesus 
no septiņām dalībvalstīm: Grieķijas, 
Slovēnijas, Lietuvas, Francijas, 
Rumānijas, Norvēģijas un Polijas. 
Dažādu iemeslu dēļ uz tikšanos 
Latvijā nevarēja ierasties projekta 
sadarbības partneri no Lielbritāni-
jas, Turcijas, Spānijas un Itālijas.
  Mūsu uzdevums bija iepazīstināt 
ciemiņus ar pirmsskolas izglītības 
sistēmu Latvijā un konkrēti ar darbu 
savā iestādē, sniegt pēc iespējas 
plašāku priekšstatu par savu zemi, 
tās dabu, kultūru, tradīcijām. Katras 
dienas programma tika savlaicīgi 

un rūpīgi plānota, lai viesi redzētu 
pēc iespējas vairāk, gūtu pozitīvas 
emocijas un mājās dotos ar skaistām 
atmiņām un labiem iespaidiem par 
Latviju un Alūksni.
  Viesošanās Latvijā, protams, sākās 
un noslēdzās ar galvaspilsētas Rīgas 
iepazīšanu, parādījām gan moder-
no, mūsdienīgo Rīgu, gan Vecrīgu. 
Cēsis viesus priecēja kā ļoti latviska 
pilsēta ar senu vēsturi.  Latgalē 
ciemiņiem bija iespēja baudīt īstu, 
tradicionālu latviešu virtuvi, apmek-
lēt Aglonu un Karaļkalnu. Kā atrak-
tīvus pirmsskolas pedagogus viesus 
ļoti priecēja iespēja pielaikot seno 
laiku tērpus Leļļu muzejā Preiļos.
  Priecājamies, ka visās ekskursijās 
un aktivitātēs Alūksnē savu pilsētu 
varējām parādīt kā skaistu vietu ar 
krāšņām dabas ainavām un sirsnī-
giem cilvēkiem: gan iepazīstot pil-
sētu gides Ilonas Riekstiņas vadībā, 
gan braucot ar plostu pa Alūksnes 
ezeru, gan viesojoties dabas muzejā 
„Vides labirints”, gan lustējoties 
latviešu vakarā ar Jaunlaicenes fol-

kloras kopu „Putnis”, gan mācoties 
gatavot senas, bet vienkāršas bērnu 
rotaļlietas kopā ar Jaunlaicenes 
muižas muzeja vadītāju Sandru 
Jankovsku.
  Prieks bija dzirdēt patiesus un atzi-
nīgus vārdus par mūsu pirmsskolas 
izglītības iestādi: kā par gaumīga-
jām, sakoptajām telpām, teritoriju, 
skolotāju darbu ar bērniem, tā arī 
par daudzveidīgo Miķeļdienas 
pasākumu kopā ar bērniem un 
vecākiem.
  Darba vizītes laikā viesi tika 
iepazīstināti arī ar Alūksnes novada 
pašvaldību un Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centru, kur notika katras 
valsts projekta uzdevumu prezen-
tācijas un turpmāko uzdevumu 
saskaņošana. 
  Mūs gandarī tas, ka projekta 
grūtāko daļu, viesu uzņemšanu, nu 
esam godam paveikuši, viesi mājās 
aizbrauca ar labiem iespaidiem un 
jaunu pieredzi. Projekts turpinās, 
nākošā tikšanās Slovēnijā.

„Sprīdītis” uzņem viesos projekta partnerus no ārvalstīm

Projekta partneru tikšanās Alūksnē 
Foto no PII „Sprīdītis” arhīva

  Projekts saņēmis finansējumu 
Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas ietvaros.
Par publikācijas saturu ir atbil-
dīgs tikai un vienīgi izdevējs, un 
tā neatspoguļo Eiropas Komisijas 
vai Aģentūras viedokli, un tās nav 

nekādā veidā par to atbildīgas.

  Madara Ločmele,
pirmsskolas skolotāja

  Jaunais gads septembrī? Viss ir 
iespējams! Izglītība ir tā joma, 
kurā jauno gadu ir iespējams 
svinēt divreiz gadā. Viens tiek 
svinēts septembra sākumā Zinību 
dienā, otrs – Vecgada dienā.

  Septembris Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Saulīte” sākās 
ar Zinību dienu, kad pie iestādes 
audzēkņiem ieradās Burtu meitiņa, 
kas pazaudējusi savas burtu grāma-
tas atslēgas. Bērni bija tik atsaucīgi, 
ka katrs pagatavoja burtu meitiņai 
atslēdziņu, minēja mīklas, dziedāja 
dziesmas un gāja rotaļās. 
  Septembrī tika iepazīti jauni 
draugi, iestāde, darbinieki. Iestādes 
darbinieku kolektīvs darīja visu, lai 
radītu tādu vidi jaunajiem audzēk-
ņiem, kas nodrošinātu bērniem 
veiksmīgu adaptāciju iestādē.
  Bērniem lielu prieku sagādāja 
apsveikumu darināšana tētiem Tēvu 
dienā, jo tētim ir nozīmīga loma 
bērna dzīvē. Gan meitenēm, gan 
zēniem tā patīk darboties kopā ar 
tētiem!
  Septembrī pie bērniem ciemojās 
Alsviķu pagasta feldšere Ligita 
Podziņa, kura pastāstīja bērniem par 
to, kas ir bīstami veselībai, kas jā-
dara, lai augtu liels, kā arī bērniem 
pārbaudīja veselības stāvokli. Katra 
grupiņa devās rudens pārgājienos. 
Vecākā grupa gāja garā pastaigā 
iepazīt Alsviķu pagastu, bet jaunākā 
grupa - pārgājienā uz dārzu sagādāt 
pārtiku Garausim. 
  Septembrī svinējām Miķeļdienu 
kopā ar zaķi un ezi - dziedot, dejo-
jot, runājot tautasdziesmas, un ejot 
rotaļās. Bet vislielāko prieku bēr-
niem sagādāja dažādas aktivitātes 
centros - taustes, garšas, dzirdes utt. 
Šajā laikā grupu telpās tika veidotas 
izstādes „Mani rudens praktiskie 
darbiņi”.
  Oktobris iesākās ar rotaļu pēc-
pusdienām grupās, apmeklējām 

Jaunā mācību gada pirmie mēneši 
Alsviķu „Saulītē”

Jaunākie PII „Saulīte” audzēkņi rudens pārgājienā devās uz dārzu 
Foto no PII „Saulīte” arhīva

leļļu teātra izrādi „Diegabiksis” 
Alsviķu kultūras namā, kas bērnus 
sajūsmināja ar savām skaistajām 
lellēm. Jaunākajā grupā norisinājās 
tematiskais pasākums „Es uz ielas”, 
kad bērni apguva dažādus ieteiku-
mus pareizai rīcībai uz ielas, bērni 
brauca ar dažādiem auto un tika 
iegūtas pozitīvas emocijas un jaunas 
zināšanas.
  Cenšamies aktīvi piedalīties kon-
kursos un citās aktivitātēs. Piedalī-
jāmies „Omega – Pharm” rīkotajā 
akcijā „Uzveic mošķus”, Putras 
programmā - nedēļas garumā notika 
dažādas aktivitātes par godu putrai 
un 10. oktobrī - noslēguma pasā-
kums ,,Kļūsti stiprs un drosmīgs kā 
Herkuless”.
  PII „Saulīte” kopā ar biedrību 
„Alūksnes novada izglītības attīstī-
bas centrs” ir izveidojusi projektu 
,,Pasākumu ciklu „Darām kopā””, 
kas guva finansiālu atbalstu no 
Alūksnes novada pašvaldības. Katru 
mēnesi notiks praktiskas un infor-
matīvas nodarbības par dažādām 
tēmām bērnu vecākiem un citiem 
interesentiem. 

  25. oktobrī bērnudārzā noti-
ka biedrības „Alūksnes novada 
izglītības attīstības centrs” projekta 
,,Pasākumu cikls „Darām kopā”” 
atklāšana ar „Pavasara studijas” 
vadītājas Ineses Prisjolkovas lekciju 
par vecāku un bērnu motivāciju.
  Jaunajā mācību gadā sadarbībā 
ar Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolu, bērniem ir iespēja 
apmeklēt papildus zīmēšanas un 
dziedāšanas nodarbības. Sadarbībā 
ar Alsviķu kultūras namu un pēc ve-
cāku vēlmes bērni, kuri vēlas dejot, 
tiek vesti uz dejošanas nodarbībām. 
Bērni un vecāki ir apmierināti ar 
jaunajām iespējām apgūt papildus 
zināšanas un prasmes. 
 

  Paldies vecākiem, kuri aktīvi 
atbalsta iestādi ar idejām, darbo-
šanos un interesi par bērnu dzīvi 
iestādē. Lai mūsu sadarbība kļūst 
arvien kvalitatīvāka un radošām 
iecerēm bagātāka!

  Gunta Rasmane, Vita Siliņa

  Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas pirmsskolas grupas 
bērniem un viņu vecākiem ir 
iespēja apgūt un iemācīties ko 
jaunu un piedzīvot ko nebijušu, 
darbojoties SOROSA FONDA - 
LATVIJA iniciatīvas „Pārmaiņu 
iespējas skolām” komponentē 
„Atbalsts pirmsskolas vecuma 
bērniem un viņu ģimenēm” 
atbalstītajā projektā „Jaunas 
iespējas pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu daudzpusī-
gai attīstībai Jaunannā” nodar-
bībās.

  Viena no iespējām ir angļu valodas 
nodarbības vecākajiem grupiņas 
audzēkņiem. Nodarbības vada 
pamatskolas angļu valodas skolo-
tāja Marita Zelča, tās notiek vienu 
reizi nedēļā. Mazie bērni ar lielu 
aizrautību mācās skaitļus, krāsas, 
prasmi sasveicināties, kā arī dažādu 
dzīvnieku un apkārtējo priekšme-
tu nosaukumus angliski. Katras 
nodarbības laikā viņi klausās kādu 
dziesmiņu un spēlē jautru rotaļu.
  Rokdarbu nodarbības bērniem 
notiek kopā ar vecākiem. Šo dar-
bošanos vada pirmsskolas grupas 
audzinātājas Gunta Rasmane un 
Vita Siliņa, tās notiek divas reizes 
mēnesī. Tā ir iespēja audzinātājām 
tuvāk iepazīties un veidot ciešā-

ku sadarbību ar bērnu vecākiem, 
kā arī pārrunāt dažādus ar bērnu 
audzināšanu un mācīšanu saistītus 
jautājumus un problēmas. Vecākiem 
tā ir iespēja tuvāk iepazīties vienam 
ar otru, jo bērni šajā grupā ir no trīs 
pagastiem, un pavērot savu atvašu 
ikdienas gaitas, palīdzot audzinā-
tājām uzlabot, papildināt grupiņas 
vidi, mācību materiālus, kā arī ma-
teriālus rotaļām un spēlēm. Bērniem 
tā ir iespēja vienlaicīgi sadarboties 
kopā ar audzinātājām un vecākiem. 
  Šajās rokdarbu nodarbībās vecāki, 
bērni un audzinātājas jau ir paveiku-
ši un vēl paveiks labas un skaistas 
lietas. Ir atjaunotas vecās kluču kas-
tes, tās apzīmējot ar motīviem, kas 
atbilst gadalaikiem. Pagatavoti jauni 
un uzlaboti vecie trafareti. Vecāki 
uztamborējuši auglīšus un dārzenī-
šus, kurus var izmantot gan rotaļās, 
gan matemātikas nodarbībās. No 
sāls mīklas un plastikas pagatavotas 
dažādas pērlītes, kuras izmanto-
sim vēršanai, dažādiem dekoriem, 
apsveikumiem. Izmantojot apaļas 
metāla kārbiņas un dziju, pagatavoti 
koši zīmuļu trauki. 
  Bērniem ir patiess prieks par šāda 
veida darbošanos, arī vecāki ir iztei-
kuši vēlēšanos iesaistīties nodar-
bībās arī pēc projekta noslēguma. 
Mums kā audzinātājām šis projekts 
deva iespēju piepildīt jau sen lolotus 
plānus un sapņus.

Čaklām rokām Jaunannā 
darbi sokas

Jaunannas pamatskolas pirmsskolas grupas bērni 
kopā ar vecākiem un skolotājiem darbojas labprāt

Vitas Siliņas foto
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Atbalstīts Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekts 
„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”
  Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

  Lai sekmētu vērtīgāko latviešu 
oriģinālliteratūras izdevumu 
pieejamību publiskajās bibliotē-
kās, sniegtu iespēju rakstniekiem 
satikt savus lasītājus, sarunāties 
un gūt iedvesmu jaunu darbu 
radīšanai, Latvijas Bibliotekāru 
biedrība un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka izstrādāja kultūras 
projektu, ko finansēja Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. Alūksnes 
pilsētas bibliotēka piedalījās mi-
nētajā projektu konkursā un guva 
atbalstu, tā rezultātā Alūksnes 
novada pašvaldības bibliotēkas 
projekta ietvaros saņems divas 
latviešu oriģinālliteratūras grā-
matu kolekcijas, kopumā gandrīz 

150 eksemplārus izdevumu.

  Konkursā tika iesniegti 76 pro-
jekti, bet atbalstīti -  59, tajā skaitā 
arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
iesniegtais projekts.
  Grāmatu kopā ir iekļautas dažāda 
satura latviešu oriģinālliteratūras 
grāmatas. Tajā ir gan jau pazīstamu 
rakstnieku D. Avotiņas, Ē. Hānber-
ga, L. Muktupāvelas, G. Repšes, N. 
Ikstenas, I. Baueres, A. Manfeldes, 
Ē. Kūļa, L. Sēles prozas darbi, I. 
Ziedoņa, O. Vācieša, I. Auziņa 
dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās 
paaudzes rakstnieku K. Želves, P. 
Draguna, M. Gūtmanes u. c. literā-
rie darbi. Kolekcijā līdzās literāra-
jiem darbiem ir arī izdevumi par 
rakstniekiem R. Blaumani, I. Ziedo-
ni, G. Bereli, G. Priedi, grāmata par 
padomju režīmu, politisko publi-

cistiku, par sakrālās arhitektūras un 
mākslas mantojumu Preiļu rajonā, 
Latvijas mūzikas dzīvi un jaunradi 
1940. - 1945. gados un citas vērtī-
gas kultūrvēsturiskas grāmatas. 
  No projektā saņemto grāmatu 
kolekcijām izveidotas 3 ceļojošo 
grāmatu kopas, kuras paralēli apce-
ļos visas Alūksnes novada bibliotē-
kas, jo lielā daļā pagastu bibliotēku 
daudzi kolekcijā ietvertie izdevumi 
lasītājiem līdz šim nebija pieejami.  
  Projekta ietvaros diemžēl netika 
atbalstīta bibliotēkas iecere rīkot 
lasītāju tikšanos ar rakstnieci Andru 

Manfeldi. 
  Gaidīsim Jūs mūsu novada 
bibliotēkās! Par jums interesējošo 
grāmatu esamību katrā konkrētajā 
bibliotēkā Jūs varat pārliecināties, 
apmeklējot to klātienē, jautājot pa 
tālruni bibliotekāram, rakstot e-pas-
tu vai apmeklējot novada bibliotēku 
elektronisko katalogu internetā 
http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/
home.aspx. Ja jums nepieciešamais 
izdevums neatrodas bibliotēkā, kuru 
apmeklējat, tās darbinieks jums šo 
izdevumu pasūtīs un piegādās no 
citas novada bibliotēkas. 

  Rudīte Jaunzema,
Māriņkalna bibliotēkas vadītāja

  Rudens ir gadalaiks, kad koki 
sāk iekrāsoties dažādās nokrāsās. 
Bērniem aiz muguras jaukā, siltā 
un piedzīvojumiem bagātā vasara 
un laiks uzsākt skolas gaitas. Arī 
bibliotēkas ikdiena kļūst skolēnu 
balsīm piepildītāka: daži noilgo-
jušies pēc interesantas grāma-
tas, cits cenšas izmantot datoru 
iespējas.

  Ar septembri iesākas dzejas die-
nas. Šoreiz skolēni tika iepazīstināti 
ar dzejnieces, prozaiķes  Ineses 
Zanderes dzeju, jo septembrī viņa 
nosvinēja 55 gadu jubileju. Viņas 
devums bērnu literatūrā ir patiesi 
nozīmīgs. Uz bibliotekāro stundu 
bija uzaicināti Ziemeru pamatskolas 
2. un 3. klases skolēni.  Bibliotekāre 
iepazīstināja ar Ineses Zanderes 
biogrāfiju, sarakstītajām dzejas un 
prozas  grāmatiņām, kuru skaits 
pārsniedz 20. Pēc viņas dzejas 
ir iestudēta izrāde Jaunajā Rīgas 
teātrī ,,Iekšiņa un āriņa’’. Daudzi I. 
Zanderes dzejoļi komponēti. Tuvāk 
pārrunājam par skolēnu lasītākajām 
dzejas grāmatiņām: ,,Dieguburti’’, 
,,Princešu piedzīvojumi’’, ,,Li-
monāde’’ un citas.  Skolēni lasīja 
savus izvēlētos dzejoļus no autores 
grāmatām. I. Zanderes jaunākais 
dzejas krājums ,,Līze Analīze un citi 
slimnīcas skaitāmpanti’’ iekļauta 
,,Bērnu žūrijas – 2013’’ grāmatu 
kolekcijā. Pēc tam skolēni katrs sev 

izgatavoja savu ,,grāmatu tārpiņu’’, 
kurā ielīmēt par katru bibliotēkā 
izlasīto grāmatiņu atšķirības zīmi. 
Gada noslēgumā uzzināsim čaklāko 
lasītāju. Pasākuma noslēgumā tikām 
pacienāti ar saldumiem un visi kopā 
nofotografējamies ar skolēnu izga-
tavotajiem ,,grāmatu tārpiņiem’’.
  Septembra nogalē tiek svinēti 
ražas novākšanas beigu svētki – 
Miķeļi. Lai tuvāk uzzinātu par šiem 
svētkiem, bibliotēku apmeklēja 1. 
klases skolēni.
  Šogad mūsu pusē ir bagātīgs ražas 
gads un daudziem pagrabi piepildīti 
ne tikai ar ievārījuma burkām, bet to 
plauktos krāsainas kārtojas dažādu 
salātu burkas. Miķeļos visā apkaimē 
tiek organizēti Miķeļtirgi, kuros 
tiek pirkts un pārdots izaudzētais un 
saražotais. Bibliotēkā bija izveido-
ta neliela ābolu šķirņu izstāde un 
skolēni arī bija atnesuši ābolus no 
savām  ābelēm, kuras viņiem augot 
mājās. Tā nu mums bija izdevī-
ba tos pagaršot un novērtēt: kuri 
garšīgāki, saldāki un pēc krāsojuma  
saistošāki. Visgaršīgākie un skais-
tākie izrādījās  ,,Rudens svītroto” 
šķirnes āboli. Nobeigumā katrs 
uzzīmēja savu sapņu ābolu un izlika 
izstādē, kas bija izveidota bērnu 
istabā. Noslēgumā bibliotekāre klāt-
esošos pacienāja ar gardu kārumu 
- ābolu čipšiem jeb žāvētiem ābolu 
riņķiem. Tas daudziem bērniem bija 
pārsteigums. Šādas tikšanās dod 
ierosmi skolēniem biežāk apmeklēt 
bibliotēku un to viņi arī dara. 

Māriņkalna bibliotēkā 
jauno lasītāju netrūkst

Ziemeru pamatskolas mazākie audzēkņi iepazīst bibliotēkas pasauli 
Foto no Māriņkalna bibliotēkas arhīva

  Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

  Alsviķu bibliotēka katru gadu 
savas jubilejas ietvaros atskatās 
uz gada laikā paveikto. Šogad 
jubilejas ietvaros notika pasākums 
skolēniem „Ko nozīmē bibliotēka”.

  Kopīgi atcerējāmies jaukos mirkļus, 
kuri pavadīti bibliotēkā. Visiem kā 
nozīmīgākais bija „Nakts bibliotēkā” 
un  ekskursija. Ikviens pasākuma 
dalībnieks uzzīmēja savas izjūtas, kā 
viņš jūtas, ko dod bibliotēka. Biblio-
tēkā skatāma šo zīmējumu izstāde.
  Senioriem pasākumā „Dzejas stun-
da” pirmajā daļā interesantākos noti-
kumus vērojām, skatoties fotogrāfijas 
un video par paveikto bibliotēkā. 
Šogad bibliotēkai ir izveidots savs 
logo. Atkārtojām iegūtās zināšanas 
darbā ar jaunajām tehnoloģijām. Tika 

atgādināts,  ka visus interesantākos 
notikumus, pasākumus par bibliotē-
ku ikviens var izlasīt un noskatīties 
bibliotēku portālā. Turpinājumā savas 
sirdsdzejas lasīja dzejniece Irisa 
Puidze no Lejasciema. Kā visi atzi-
nām, autorei nav tāda dzejoļa, kurš 
nepatiktu - ikvienā atrodams mīļums, 
sirsnība un kādas sāpes mierinājums. 
Nobeigumā pie kafijas tases notika 
saruna ar dzejnieci, interesenti varēja 
iegādāties dzejas krājumu ar autores 
novēlējumu. Dzejniece solīja drīzumā 
jaunu dzejas krājumu un jau ieskatam 
arī dažus dzejoļus mums nolasīja.
  Tikšanās ar dzejnieci bija sirsnīga 
un viņa mums novēlēja: „Dodot 
mīlestību, es saņēmu dubultā atpakaļ. 
Es aizbraucu ar gaismu un mīlestību 
sirdī. Lai Jums visiem veicas turpmāk 
dodot un saņemot prieku.”.
  Ikviens pasākumu dalībnieks  dāva-
nā saņēma  īpašo bibliotēkas kladīti.

Alsviķu bibliotēkai 
58. svētku jubileja

Tikšanās ar dzejnieci Irisu Puidzi apmeklētājiem bija ļoti saistoša
Foto no Alsviķu bibliotēkas albuma

Annas bibliotēkas 
apmeklētāji dalās 
un gūst pieredzi 
  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  Piektdienas rīts dabā bija 
diezgan drūms un vējains, 
bet Annas bibliotēku cilvēku 
dāsnās sirdis piepildīja ar gai-
šumu un mājīgumu. Tas tādēļ, 
ka šoreiz tikšanās temats bija 
pašu audzētu dārzeņu, puķu 
un citu augu popularizēšana 
saviem pagasta cilvēkiem.

  Šoreiz tās bija konservēšanas 
iemaņas, kā arī augu un puķu 
audzēšanas noslēpumu atklāša-
na. Katrai sievietei bija, ko likt 
galdā, lai palielītos ar saviem 
ražojumiem un dotu nogaršot. 
Daudzas apmainījās ar receptēm. 
Tā kā tēma bija arī par puķu 
audzēšanu, vairākas kundzes dā-
vināja puķu stādus vai sarunāja, 
ka vēlāk satiksies, lai saņemtu 
kāroto.
  Interesants bija stāstījums par 
ārstniecības augiem un to pie-
lietojumu. Pasākumā piedalījās 
Malienas pagasta bioloģiskās 
saimniecības „Ziemeļi” saim-
nieks Roberts Zeltiņš, kurš šo 
jomu pārzina ļoti labi. Viņš līdzi 
bija atvedis ap 90 dažādu no-
saukumu ārstniecības augus un 
par tiem interesanti un saistoši 
pastāstīja. Bija iespēja tos iegā-
dāties, ko daudzas arī izmantoja. 
Mēs jau ikdienā arī lietojam 
pašu vāktās tējas, bet šoreiz bija 
iespēja iepazīt arī citas, līdz šim 
ne tik labi pazīstamas, un uzzināt 
to iedarbību. Pēc tam visas kopā 
varējām izgaršot arī dāvināto 
„Naudas tēju”, kura bija patie-
šām garšīga. Paldies saimniekam 
par dāvāto veselīga dzīvesveida 
recepti. 
  Paldies Jausmai Kalnai par 
uzrakstītajiem pantiņiem, kas 
izteica visu mūsu kopīgās inte-
reses. Tos rakstītā veidā saņēma 
katra dalībniece, lai neaizmirstu 
lūkoties dabā, jo „daba mūs 
dziedina”. Jausmas vēlējums 
mums visiem: „Ir patīkami kopā 
būt/Jo vienmēr var ko jaunu gūt./
Ko citi saka – aiz auss to liec/Un 
allaž gudrāka Tu tiec.” 

Foto no bibliotēkas arhīva

Sēdes novembrī
 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
     6. novembrī 10.00
 
Tautsaimniecības komitejas 
sēde
    13. novembrī 10.00 
 
Finanšu komitejas sēde 
    20. novembrī 10.00
 
Domes sēde 
    28. novembrī 10.00

  Marina Ramane,
Alsviķu pagasta kultūras nama 
vadītāja

  Klāt novembris un Alsviķu pagas-
ta kultūras nama seši amatiermāk-
slas kolektīvi viens aiz otra aktīvi 
atsāk savu darbošanos jaunajā 
sezonā, dažs pat lāga nebeidzis 
iepriekšējo.

  Aiz muguras ir Lielie Dziesmu un 
Deju svētki un tā vien šķiet, ka šogad 
varētu nedaudz pierimt un atpūsties. 
Bet nē.... Tie, kas gadiem ilgi dzied, 
dejo un spēlē teātri, nemaz savādāk 
neprot pavadīt garos ziemas vakarus, 
kā vien būt kopā ar saviem domu-

biedriem un darīt to, kas sirdij un prā-
tam tīkams, kas iepriecina apkārtējos. 
Tomēr nenoliedzams ir fakts, ka katra 
cilvēka dzīvē pastāv arī prioritārās 
lietas, kad ir jāizvēlas – darbs vai 
lietderīgi pavadīts brīvais laiks. 
Tāpēc šobrīd vēlamies papildināt 
amatierkolektīvu sastāvus un aicinām 
savā pulciņā dejotājus gan vidējās, 
gan vecākās paaudzes deju kolektī-
vos (vadītāja Ilze Līviņa), dziedātājas 
sieviešu vokālajā ansamblī (vadītāja 
Rita Staune), aktierus teātra studijā 
(vadītāja Monika Upeniece).
  Priecāsimies par ikvienu, kurš vēlas 
darboties amatiermākslā un dāvāt 
prieku sev un citiem. Sīkāka informā-
cija pa tālruni 28330421. 

Aicinām savā pulciņā!
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  Ina Rubene,
Ates muzeja vadītāja

  Šis rudens Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā ir ļoti 
nozīmīgs, jo oktobrī uzņēmām 
akreditācijas komisiju.

  Tās priekšsēdētāja muzeja  trešajā 
akreditācijā  ir Kultūras ministrijas 
Muzeju nodaļas vecākā referente 
Anita Jirgensone, bet komisijas 
locekļi – ministrijas Muzeju nodaļas 
vecākā referente Gundega Dreib-
late, Latvijas Muzeju padomes 
locekle, Jēkabpils vēsture muzeja 
direktore Inese Berķe un Valkas 
novadpētniecības muzeja direktore 
Meldra Cimdiņa. Vēl gan jāgaida 
lēmums, bet akreditācijas norises 
laikā tika atzinīgi vērtēta Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja sagatavotā dokumentācija, 
kas tika iesniegta akreditācijas 
komisijai. Tā radījusi pārskatāmu 
priekšstatu par muzejā paveikto 

un plānoto. Prieks par komisijas 
muzeja krājuma darbu vērtējumu, 
ko vada Māra Gaigaliete, pieredzē-
jusi, radoša, iniciatīvas bagāta un 
akurāta darbiniece. Pamanīts tika arī 
iesāktais zinātniskās kartotēkas sa-
gatavošanā un citās muzeja darbības 
jomās. Ar gandarījumu jāatzīst, ka 
akreditācijas norise izvērtās par vēr-
tīgu, darbam motivējošu  pieredzes 
apmaiņu ar zinošiem kolēģiem. 
  Šobrīd finiša taisnē ieiet divi 
apstiprinātie projekti. Viens no tiem 
ir VPR atbalstītais „Vidzemes lauku 
sētas seno darbu, amata prasmju 
pārmantojamības nodrošināšana”, 
kura rezultātā būsim pamatīgāk 
iepazinuši linu apstrādes procesu, 
uzkrājuši nemateriālo mantojumu, 
izveidojot filmu par šo tēmu, iegā-
dājušies stelles, kuras uzvilkt un 
aušanas zinības mums palīdz apgūt 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa, šīm 
nodarbībām vēl var interesenti pie-
teikties. Esam iegādājušies arī pinē-

jiem noderīgus darba instrumentus 
un guvuši citas vērtīgas atziņas. 
  Otrs projekts, ko muzejam atbalstī-
ja Kultūras ministrija, devis iespēju 
izgatavot krājuma priekšmetu kopi-
jas. Tas ļaus saglabāt pamatkrājuma 
priekšmetus un vēl aktīvāk strādāt 
pie senā darba procesa iepazīšanas, 
veidojot interaktīvas izglītojošās 
programmas.
  Ziemas apstākļos mūsu iespējas 
izglītojošo programmu vadīšanā ir 
ierobežotas. Šobrīd vēl līdz Ziemas-
svētkiem aicinām mācību iestāžu 
audzēkņus apmeklēt muzeju un pie-
dalīties programmās „Rudens darbi 
lauku sētā”, kurā kopīgi strādājam 
pie dārzeņu apstrādes ar senču pa-
ņēmieniem un, protams, sagatavoto 
arī degustējam. Otra programma ir 
„Saimes istabā”, kurā pievēršamies 
norisēm, kas pēc lauku darbiem 
tika veikti iekštelpās. Te gribas 
piebilst, ka labprāt ciemos sagaidītu 
arī citu vecumu grupas, ģimenes, 
draugu kopas, kas spēj apvienoties, 

pie mums atbraukt un, uzzinot ko 
jaunu, patīkami atpūstos.
  Valsts 95. gadadienu sagaidot, 
aicinām piedalīties pasākumā „Savu 
zemi paturēt”. Tajā vēlreiz izstaigā-
sim muzeja ekspozīciju, apzinoties, 
cik bagātu  mantojumu mums sagā-
dājuši muzeja veidotāji, dziedāsim 
dziesmas, runāsim par savas zemes 
vērtībām. Mūsu valsts, esam mēs - 
savā mājā, pagastā, pilsētā, valstī.
  Tūlīt pēc svētkiem, aicinām mācī-
bu iestāžu grupas plānot un pieteik-
ties muzeja Ziemassvētku piedāvā-
jumam. Pagājušogad saņēmām lielu 
atsaucību un arī šogad centīsimies 
rast brīnumainu noskaņu latvju sētā. 
  Uz tikšanos Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā!

Ates muzejā sekmīgi noslēgusies akreditācija
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 Mārkalnes 
pagasta Cirakalnā pielīdis jauns 
suņu puika. Suņuks ir aktīvs un 
draudzīgs, iespējams, kādam 
pazudis.

6 mēnešus veca, skaista, aktīva 
suņu dāma meklē jaunus saimnie-
kus. Sterilizēta un vakcinēta.

Latvijas tīģerītis Friskijs ir ap-
mēram gadu vecs, ļoti draudzīgs 
runčuks. Kastrēts un vakcinēts.
 

Mude ir mīlīga trīskrāsu kaķenīte. 
Sterilizēta, vakcinēta.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Latvijā kopš 1996. gada novem-
bra otrajā otrdienā atzīmē Starp-
tautisko sociālo darbinieku dienu. 
Ina Raipule, Alūksnes novada So-
ciālā dienesta sociālā darbiniece 
darbam ar personām ar atkarības 
problēmām, šajā profesijā strādā 
četrus gadus un uzskata, ka ir 
atradusi savu dzīves aicinājumu.

  -  Ņemot vērā mūsdienu eko-
nomisko situāciju un tās radītās 
sekas sabiedrībā, kā sociālais 
darbinieks izjūt ikdienu?
 - Sociālie darbinieki šobrīd ir tie, 
kas vistiešākajā veidā saskaras ar 
krīzes radītajām sekām – cilvēku 
izmisumu, bezcerību. Esam tie, kas 
ikdienā uzklausa, palīdz grūtībās 
nonākušajiem, meklē risinājumus, 
novērš spriedzi. Sociālā darbinieka 
pienākums nav audzināt un pamācīt, 
mums nav brīnumnūjiņas, mēs iz-
mantojam metodes un paņēmienus, 
lai klients pats izvēlētos, kas viņam 

ir jādara.
  Bieži vien cilvēkiem ir idealizēts 
priekšstats par sociālo darbinieku 
– sabiedrība gaida, ka viņš visur 
būs klāt, visu redzēs, visur palīdzēs 
un izglābs, bet sociālais darbinieks 
nevar visur būt klāt un visu zināt. 
Bieži gadās, ka apkārtējie cilvēki, 
lai gan redz problēmas kādā ģime-
nē, par tām neziņo, tādēļ sabiedrībai 
vajadzētu vairāk iesaistīties un 
negaidīt, kad notiek ļaunākais un ir 
jau par vēlu. 
  Ikdienā jūtam, ka ir diezgan liels 
bezdarbs, bet ir arī sastopama 
nevēlēšanās strādāt. Ir cilvēki, kuri 
nav motivēti kaut ko darīt paši. 
Tomēr katrā konkrētā gadījumā 
tam ir savi cēloņi, kas saistīti ar 
cilvēka dzīves stāstu, viņa negatī-
vo pieredzi, veselības stāvokli un 
citiem individuāliem faktoriem, 
kas vienmēr ir jāņem vērā, veicot 
sociālo darbu. Spēja socializēties, 
iekļauties sabiedrībā, tāpat kā citas 
spējas, katram cilvēkam ir individu-
āla. Sociālais darbinieks var sniegt 
nepieciešamo informāciju, klientu 
iedrošināt un veicināt viņa aktivi-

Palīdzēt cilvēkiem ir prieks
tāti, būt par starpnieku sadarbībā ar 
citām iestādēm.

  - Ar kādiem cilvēkiem jums ir 
vieglāk strādāt?
  - Noteikti ar motivētiem cilvē-
kiem, jo klienti ir ieinteresēti savas 
problēmas risināšanā, gatavi sadar-
boties, līdzdarboties. Tā kā mans 
darbs saistās ar dažādām klientu 
grupām, viennozīmīgi vairāk varu 
palīdzēt tiem, kuri iesaistās savas 
sociālās situācijas uzlabošanā. Tad 
ir arī gandarījums, ja ir iespēja ar 
klientu vienoties par mērķiem un 
uzdevumiem, kā tos sasniegt un 
nonākt pie pozitīva risinājuma. 
Priecē, ka klienti, kuri ir nonākuši 
īslaicīgās grūtībās un kuriem ir 
bijis vajadzīgs tikai neliels atbalsts, 
uzmundrinājums, tālāk ir spējīgi 
paši tikt ar savām problēmām galā 
un prot pateikt paldies.

  - Sociālo darbu strādājat tikai 
ceturto gadu. Zinot, ka šis nav 
viegls darbs, to tomēr esat izvēlē-
jusies.
  - Jā, sociālais darbinieks esmu čet-
rus gadus, pirms tam man bija divu 
gadu pieredze sociālās korekcijas 
iestādē. Darbs nav viegls, prasa ļoti 
lielu atbildību, emocionālo noturī-
bu, jo jāstrādā ar dažādām cilvēku 
grupām. Veicot savu darbu, visu 
laiku ir kāda aktivitāte, risināmās 
situācijas ir atšķirīgas. Domāju, 
ja darbu dara ar prieku, tad arī ir 
iespējams klientam palīdzēt. Ne 
vienmēr visi klienti nāk ar problē-
mām, dažreiz viņi vienkārši vēlas 
izrunāties un ir pozitīvi redzēt, ka 
cilvēks aiziet apmierināts. Tad vari 
sajusties, ka esi kādam vajadzīgs un 
vari palīdzēt.

  - Kā izlēmāt par labu darba 
maiņa un kļuvāt par sociālo 
darbinieku? 
  - Mans iepriekšējais darbs bija 
saistīts ar medicīnu. Tolaik moderni 
kļuva mācīties augstskolā. Arī 
man bija tāda vēlme, bet bija grūti 
izlemt, ko apgūt, tādēļ devos uz 
Nodarbinātības Valsts aģentūru pie 
karjeras speciālistes, kura man palī-
dzēja šo jautājumu izlemt. Tieši tanī 

Ina Raipule Alūksnes novada Sociālajā dienestā strādā četrus gadus un 
uzskata, ka šis darbs ir viņas dzīves aicinājums 

Evitas Aplokas foto

Aicina uz bezmaksas 
pasākumu „Vingro 
vesels!”

  22. novembrī pulksten 8.30 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā 
zālē Dārza iela 11, Alūksnē, 
ikvienu aicinām uz izglītojošu 
bezmaksas pasākumu par fizis-
ko aktivitāšu veselīgo ietekmi 
„Vingro vesels!”.

  Pasākumā dzirdēsiet lekciju par 
vingrošanas nozīmi veselībai, 
padomus ikdienas vingrošanai un 
varēsiet tos arī praktiski apgūt. 
Nodarbības laikā uzzināsiet, kā 
izveidot vienkāršu vingroša-
nas programmu, uzzināsiet par 
veselību novērtējošiem testiem, 
kā arī varēsiet uzdot interesējo-
šos jautājumus. Katrs dalībnieks 
saņems arī ērtu brošūru ikdienas 
lietošanai. Aicinām ierasties 
sporta tērpā vai brīvā apģērbā, 
ņemot līdzi maiņas apavus, lai 
var ērti kustēties.
  Šo izglītojošu pasākumu ciklu 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju 
motivēšanai fizisko aktivitāšu 
līmeņa paaugstināšanai savā 
ikdienā rīko Slimību profilakses 
un kontroles centrs.

Valsts tehniskās 
uzraudzības 
aģentūras  
Alūksnes tehniskās 
uzraudzības nodaļa 
jaunās telpās
 
  Turpmāk Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūras Alūksnes 
tehniskās uzraudzības nodaļa 
apmeklētājus pieņems jaunās 
telpās – Jāņkalna ielā 43 (VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” 
ēka), 2. stāvā mazajā zālē.

  Ziemas sezonā līdz martam 
apmeklētāju pieņemšana:
pirmdienās, trešdienās,  
ceturtdienās 8.30 – 12.00, 
otrdienās 9.30 – 16.00.
 
  Kontakttālrunis informācijai 
64322886.

dienā es arī iesniedzu dokumentus 
augstskolā „Attīstība” un sapratu, 
ka tas ir mans aicinājums. Jā, bija 
grūtības, tas viss nāca arī caur asa-
rām, bet sapratu, ka gribu šo darbu 
darīt. Medicīna bija mans bērnības 
sapnis, tādēļ daudzi brīnījās, kā 
varēju pāriet uz citu darbu, taču es 
ne mirkli nenožēloju, ka esmu izvē-
lējusies sociālo darbu, neskatoties 
uz to, ka tas nav viegls.

  - Kas ir jūsu lielākais balsts 
darba ikdienā?
  - Palīdzēt cilvēkam man ir prieks. 
Šo profesiju izvēlējos arī tādēļ, ka 
man patīk darbs ar cilvēkiem. Liels 
atbalsts ikdienā ir kolēģes, viņu pa-
doms. Brīvajā laikā esmu ar ģimeni 
un arī viņi sniedz atbalstu.

  - Ko savos profesijas svētkos jūs 
vēlētu savām kolēģēm?
  - Noteikti kolēģēm šajos svētkos 
novēlu trīs svarīgas lietas - mīlestī-
bu, veselību un pleca sajūtu, kas ļoti 
nepieciešams mūsu darbā.



10.  Alūksnes Novada Vēstis 30.10.2013.

Aktuāli www.aluksne.lvPieņem dokumentus 
pierobežas satiksmes 
atļauju noformēšanai

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 7. oktobra Alūksnes no-
vada iedzīvotāji, kuri pieteicās 
vietējās pierobežas satiksmes 
atļauju noformēšanai otrajā 
kārtā, ir aicināti iesniegt doku-
mentus atļauju noformēšanai.

  Šiem Alūksnes novada iedzīvo-
tājiem, kuri vienkāršotās pierobe-
žas satiksmes atļaujas saņemšanai 
pieteicās vēlāk, nepieciešamie 
dokumenti jāiesniedz Krievijas 
Federācijas institūcijās. Latvijas 
Republikas Pilnvarotais robežas 
pārstāvis uz Latvijas Republikas 
un Krievijas Federācijas valsts 
robežas Jānis Kononovs norādīja, 
ka, ņemot vērā satiksmes iespē-
jas, Alūksnes novada iedzīvotā-
jiem, kas iekļauti papildsarakstā, 
ir rasta iespēja doties uz Krievijas 
vēstniecības Konsulāro nodaļu 
Rīgā, bet dokumentus no alūks-
niešiem pieņems arī Krievijas 
ģenerālkonsulāts Daugavpilī.
  Pamatojoties uz abu valstu kon-
sulārajās konsultācijās panākto 
vienošanos, Krievijas Federācijas 
pārstāvji pieņems dokumentus 
personīgi no sarakstos iekļauta-
jiem Latvijas pierobežas iedzī-
votājiem, kā arī no viņu tuviem 
radiniekiem.
  Atgādinām, ka sākotnējais to ie-
dzīvotāju saraksts, kas vēlējās un, 
atbilstoši nosacījumiem, varēja 
pieteikties minētajai atļaujai, tika 
sagatavots vasarā, bet vienu reizi 
ceturksnī šis saraksts tiek aktuali-
zēts, dodot iespēju pieteikties vēl 
arī citiem pretendentiem. Šādu 
kārtību regulē Latvijas un Krievi-
jas valdību vienošanās doku-
ments par abu valstu pierobežas 
teritoriju iedzīvotāju savstarpējo 
braucienu vienkāršošanu.

Kadastrālo vērtību izmaiņas Alūksnes 
novadā 2014. gadā
  Valsts zemes dienests (VZD) ik 
gadu veic masveida nekustamo 
īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot 
NĪ kadastrālo vērtību. 

  Kadastrālo vērtību aprēķina pēc 
normatīvajos aktos noteiktajām 
formulām, ņemot vērā konkrētā īpa-
šuma atrašanās vietā noteiktās zemes 
un būvju bāzes vērtības (atbilstoši 
īpašuma izmantošanas veidam) un 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā (Kadastra infor-
mācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo 
objektu (zemes vienību  un būvju) 
raksturojošos datus. Vērtēšanā 
iegūtās kadastrālās vērtības tiek iz-
mantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, 
tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, 
būves vai dzīvokļa īpašniekam.
  VZD ir sagatavojis pārskatu par 
kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 
2014. gadā, ko ietekmējušas nekus-
tamā īpašuma tirgus tendences un 
citi vērtību noteicošie faktori. VZD 
rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, 
kurā ir uzkrāta informācija par vai-
rāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. 
Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, 

izdalītas piecas jaunas zonas 
– Alsviķu, Ziemeru pagas-
tiem izdalīti pagastu aktīvākie 
centri un piepilsētas teritorijas. 
Alūksnes pilsētā no pilsētas ap-
būves nodalīta komercdarbībai 
mazāk piemērotās un neapgūtās 
teritorijas.
  Alūksnes pilsētas jaunajā vērtī-
bu zonā, Pārējā pilsētas daļā, ze-
mei bāzes vērtība samazināsies 
no 1,60 Ls/m² uz 1,40 Ls/m² par 
vērtēšanai noteikto standarta ze-
mes gabalu. Savukārt Alūksnes 
pilsētas centrā, pamatojoties uz 
tirgus darījumiem un vispārējo 
ēku vērtību līmeni, komercdar-
bības ēkām bāzes vērtība palieli-

Alūksnes pilsētas un piepilsētas komercdarbī-
bas vērtību zonas 2014. gadam, bāzes vērtības 
Ls/m2, iesvītrots zemes vērtību pieaugums vai 

samazinājums salīdzinājumā ar 2013. gadu

kopumā reģistrētajiem gandrīz 1000 
darījumiem, vairāk nekā 800 darī-
jumi bija ar lauksaimniecības zemi, 
un tās cenas visos novada pagastos 
turpina uzrādīt vērtību pieaugumu. 
Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivi-
tāte nebija tik liela – reģistrēti vairāk 
nekā 300 darījumi, kuros pārdota 
zeme kopā ar ēkām, un nedaudz vai-
rāk kā 100 darījumi ar dzīvokļiem. 
Darījumi neuzrāda izteiktas cenu 
izmaiņas, līdz ar to bāzes vērtības 
novadā būtiski nemainīsies.
  2014. gadā būtiskākās izmaiņas 
zemes bāzes vērtībās būs lauksaim-
niecības zemei novada pagastos. 
Savrupmājām izmaiņas būs tikai 
Jaunalūksnes pagasta Kolberģī, bet 
komercdarbības zemei gan Alūksnes 
pilsētā, gan atsevišķos pagastos.
  Pamatojoties uz notikušajiem 
darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi, trijos pagastos (Jaunlaicenes, 
Zeltiņu, Ziemeru) bāzes vērtība 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei 
pieaugs vidēji par 30%, pārējos par 
12%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes 
vērtība novadā 2014. gadā aplūkoja-
ma šajā tabulā: 

kas valūtas kursam būs pieejamas 
eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās 
vērtības.
  Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu 
grupā bāzes vērtības nav mainījušās, 
tomēr kadastrālās vērtības var mai-
nīties, ja notikušas izmaiņas objektu 
datos (piemēram, pašvaldība mainī-
jusi zemes lietošanas mērķi, reģistrē-
ti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētie dati 
neatbilst īpašuma patiesajam stāvok-
lim dabā, tad īpašnieku pienākums 
ir ierosināt datu aktualizāciju, ko 
paredz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 13. pants.   
  Informāciju par Kadastra informā-
cijas sistēmā reģistrētajiem objekta 
datiem un prognozēto kadastrālo 
vērtību var uzzināt datu publicēšanas 
portālā www.kadastrs.lv.
  Plašāku informāciju par kadastrālo 
vērtēšanu var lasīt specializētajā 
mājas lapā www.kadastralavertiba.
lv, kā arī informatīvajā bukletā 
„Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas 
pieejams VZD klientu apkalpošanas 
centros visā Latvijā.

nāsies no 50 Ls/m² uz 60 Ls/m².
  2014. gadā, ievērojot vispārējo 
zemes vērtību līmeni, neliels (0,05 
– 0,10 Ls/m2 apmērā) bāzes vērtību 
pieaugums būs komercdarbības 
zemei arī Alsviķu pagasta Pullanā un 
Strautiņos. Ziemeru pagasta piepil-
sētā saglabāsies spēkā esošā bāzes 
vērība (0,35 Ls/m²), bet komerc-
darbībai mazāk pievilcīgajā lauku 
teritorijā bāzes vērtība samazināsies 
no 0,35 Ls/m² uz 0,25 Ls/m².
   Dzīvojamajiem īpašumiem bāzes 
vērtību izmaiņas būs tikai Jauna-
lūksnes pagasta Kolberģī.  Pamato-
joties uz šajā teritorijā notikušajiem 
darījumiem ar savrupmājām un 
ēku vērtību līmeni piepilsētas zonā, 
bāzes vērtība savrupmājām pieaugs 
no 50 Ls/m² uz 60 Ls/m². 
  Bāzes vērtību izmaiņas nebūs ražo-
šanas objektiem.
  Kadastrālo vērtību kopsummas 
Alūksnes novadā kopumā zemei 
pieaugušas par 6%, savukārt ēkām 
par 1%.
  Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir 
atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 
1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Ban-

tika izmantoti 2011. un 2012. gadā 
valstī notikušie (vairāk nekā 87 
tūkstoši) darījumi. 
  Alūksnes novadā minētajā periodā 
aktīvākais bija zemes tirgus. No 

  Komercdarbības īpašumu grupai 
izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo 
spēkā esošais bija apstiprināts 2009. 
gadā ekonomiskās krīzes sākum-
posmā. Jaunajā vērtību zonējumā 

  Tuvojas ziema, kad aktuāls kļūs 
jautājums par sniega tīrīšanu. Pub-
licēsim informāciju par pašvaldības 
ceļu tīrīšanu pagastos. Atgādinām, 
ka iedzīvotājiem, lai iztīrītu savus 
privātos ceļus, par šo pakalpojumu 
jāmaksā pašiem.

  Alsviķu pagasta teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu tīrīšana prioritārā 
secībā, ņemot vērā skolēnu autobusa, 
piena savākšanas, ar uzņēmējdarbību 
saistītus maršrutus un ceļu uzturēšanas 
klases tiks uzsākta maršrutos: Strautiņi 
– Rebenes - Luki, Apes ceļš – Celenski 
– Buliņš - Nēķene, Dzintari – Brīdaki 
- Liepas 2 - Apes ceļš, Strautiņi – Jaun-
puntuži - Luki, Tūja – Celmiņi - Ziedu-
gravas, Kronīši – Skujenieki - Dimde-
nieki, Ormaņkalns – Miki - Veckrauci.  
Pēc tam turpinās tīrīt pārējos pagasta 
teritorijā esošos pašvaldības ceļus. 
  Kontakttālruņi informācijai pagas-
ta pārvaldē 64354142; 64354151; 
29143271.
  Pašvaldības autoceļu sniega tīrīšanas 
pakalpojumus nodrošinās: zem-
nieku saimniecība „RĪTI” (tālrunis 
28355552), Aigars Ludvigs (tālrunis 
29278637), AS Latvijas autoceļu uztu-
rētājs”, Alūksnes ceļu rajons.
  Piebraucamos ceļus uz individuāla-
jām mājām uzņēmēji tīrīs pēc pieteiku-
ma par atsevišķu samaksu. Iedzīvotāji 
par sniega tīrīšanas pakalpojumiem var 
interesēties arī pie citiem uzņēmējiem 

pagasta teritorijā.

  Ilzenes pagasta teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu sniega tīrīšanas 
maršruti prioritārā secībā, ņemot vērā 
skolēnu autobusa, piena savākšanas  
maršrutus un ceļu uzturēšanas klases: 
Darbnīcas  –  Līvānu mājas, Muiža 
- Kalnadruvas – Ezerslokas - Mui-
ža, Jaunzemi — Paiķeni - Liepiņi, 
Mežslokas – Rogas - Jaunzemi, Onti – 
Mežvidi - Onti, Onti – Gravas – Onti.
  Atbildīgais par pašvaldības autoceļu 
tīrīšanu un organizatorisko darbu 
Ilzenes pagasta pārvaldē –  Vasilijs 
Golovka, tālrunis 26476156.  Kontakt-
tālruņi informācijai pagasta pārvaldē 
- 64354556, 26164881.
  Pašvaldības autoceļus tīrīs zemnieku 
saimniecība „Sapnīši”. Piebraucamos 
ceļus uz individuālajām mājām tīrīs 
pēc pieteikuma par atsevišķu samaksu. 
Informācijai par pakalpojumu un 
cenu interesēties pa tālruni 29493596 
(Gatis). Iedzīvotāji par sniega tīrīšanas 
pakalpojumiem var interesēties arī pie 
citiem pagasta uzņēmējiem.

  Jaunlaicenes pagastā pašvaldības 
ceļus tīrīs 2 uzņēmēji.  Autoceļus 
Jaunlaicene – Dauguļi - Vidzemes 
šoseja, Vēciņi - Brieži, Āres – Kun-
dziņi - Vidzemes šoseja, Bambāļi 
– Tortuži - Dēliņkalns, Karvas ceļš 
- Vecrullīši, Jaunlaicene –Kambari - 
Grūbe, Majorskola - Vārņi, Vidzemes 

šoseja - Apukalns, Dienvidu iela - 
Attīrīšanas iekārtas, Auziņas - Ausmas, 
Centrs - Līgotņi, Centrs - Dravnieki, 
Jaunauguļi - Luguži, Dienvidu iela, 
kā arī autostāvlaukumus ceļam Centrs 
- Dravnieki, ceļam Centrs - Līgotņi, 
stāvlaukumu pie pamatskolas un pie 
estrādes tīrīs AS „Latvijas Autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons.
  Savukārt autoceļus Jaunlaicene – Jā-
nīši - Balti, Lucka – Šļukums – Stiliņi 
- Rēveļi, Šļukums - Auguļi, Auguļi 
- Jenši, Auguļi - Apes robeža, Kalna 
Auguļi - Apes robeža, Lucka - Noras, 
Igrēni - Pilskalni uzturēs SIA „Ozoli 
AZ”.
  Kontaktpersona par ceļu tīrīšanu - 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes saim-
niecības daļas pārzine Judīte Kaktiņa, 
tālruņi 29489910, 64381146.

  Malienas pagasta pārvalde informē, 
ka no sniega tiks attīrīti pašvaldības 
reģistrētie autoceļi šādā secībā: V396 
– Jaunās mājas, Pamatskolas ceļš Nr.1, 
Pagasts – P41, Tomsona pagrieziens 
– Sebežnieki, Miezīša ceļa gals – Bal-
taissils, Ērmaņi – Kraukļi, Ponkulene 
– Sviestiņi, Kopmaņi – Pūriņi, Brenci 
– Sakvārne, Vējiņi – Šķeleci, Jaun-
strički – Jaunšķiņķi, Kaķi – Lenkava, 
P41 – Cūku komplekss, P41 – Aizvēji, 
Ķūderi – Lauziņi, Ūbuļi – Aizkalnieši, 
Vecais kantoris – Mērnieki, Lekma-
ņi – Mērnieki, Gundegas – Pārslas, 
Pamatskolas ceļš Nr. 2.

  Autoceļus no sniega attīrīs zemnieku 
saimniecība „CINGLERĪŠI”. Tālrunis: 
26487833.

  Pededzes pagasta reģistrēto  ceļu  
tīrīšanas grafiks: Kūdupe – Kapsēta, 
Čistigi – Zagorje, Čistigi – Skaliņš, 
Pededze – Naumova, Ķurši – Kapsēta, 
Orlīši – Boiņica, Zabolova – Bīberi – 
Bairīši, Zabolova – Rudzīši, Stuboro-
va – Šeļehova, Pļevna – Stuborova, 
Ponkuļi – Puncene, Kūdupe – Vokica, 
Kūdupe – Pļitka, Ķurši – Gundegas, 
Vjazina – Muratovs, Vjazina – Ster-
ženova, Rūķi – Krustceles, Snopova 
– Brūklenāji.
  Pededzes pagasta pārvaldes reģis-
trētos ceļus tīrīs zemnieku saimnie-
cība „Senatnes 2”  un  kooperatīvā  
sabiedrība  „Stars”. Iedzīvotājiem 
jāgriežas pie uzņēmējiem, zvanot pa 
tālruņiem 26548720 Z/S  „Senatnes 2” 
Jānis Bundzens, 26341094 K/S „Stars” 
Anatolijs Daņilovs.

  Veclaicenes pagastā pašvaldības auto-
ceļi tiks tīrīti šādos maršrutos:
 1. Vidzemes šoseja – Romeškalns, 
Sauleskalns – Lauciņi, Krustiņi – 
Kūriņkalns, Strautiņi – Renci, Druskas 
– Bajāri, Druskas – Kalnalielpūrāni, 
Ieviņas – Raudiņas, Korneti – Slokas, 
Mazais Baltiņš – Airītes, Ezerkrasti 
– Papardes, Papardes I, Papardes II, 
Meduskalns – Jaunvāveres;
 2. Cīņas – Maskaļi, Dzintari – Cīņas, 

Akmentiņi - Vēzes (gāzes mērīš. stac.), 
Intukalns – Cīruļi, Vidzemes šoseja – 
Liepas, Krustiņi – Rūpnieki, Dzintari 
– Mišas, Paiķa stāvvieta – Dzintari, 
Bārdaskrogs – Paiķi, Avoti - Vidzemes 
šoseja, Ilgupes – Laursons.
  Pagasta pārvaldes ceļus tīrīs indivi-
duālā darba veicējs Andris Bēters un 
zemnieku saimniecība „Melnacene”.
  Lai tiktu organizēta viensētu ceļu 
tīrīšana, pēs palīdzības var vērsties 
Veclaicenes pagasta pārvaldē pie saim-
niecības pārziņa Jāņa Dambja, zvanot 
pa tālruni 28381507. 

  Zeltiņu pagastā autoceļus tīrīs ar 
pagasta pārvaldes traktoru mašīnu-
iekrāvēju B-MI šādā secībā: Zeltiņi  
-  Zemītes, Krastiņi  -  Krūmiņi, 
Aptieka – Ieviņas, Ieviņas  -  Laimiņi, 
Rožukalns  -  Ziemeļi, Lejnieki  -  Liel-
paldi, Grēveles  -  Ciemgaļi, Pumpuri  
-  Skola.
  Pārējie autoceļi netiek tīrīti katru die-
nu. Tīrīšanas nepieciešamību izvērtē 
pagasta ceļu meistars Didzis Zaķis.
  Par ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var zvanīt 
pagasta pārvaldei pa tālruni 64354610 
(Lattelecom)  vai 26520677 (LMT). 
Gadījumā, ja sniega daudzums ir tāds, 
ka ar pagasta pārvaldes traktoru ne-
varam iztīrīt, sniegu tīra AS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons.

Informācija par ceļu tīrīšanu ziemā



Aizsaulē
aizgājuši

no 27. augusta līdz 29. oktobrim

Alūksne
Valija Prauliņa  84 gadi
Staņislavs  Bondars  92 gadi
Ņina Iļjina  72 gadi
Velta Kanaviņa  87 gadi
Velta Vīksna  78 gadi
Nellija Kristoforova 85 gadi
Janīna Gaigalniece 82 gadi
Anna  Sirmā   93 gadi
Marija  Sīpola  76 gadi
Mudīte  Vicava  75 gadi
Nikolajs  Golubs  72 gadi
Harijs  Pīčs   73 gadi
Anna  Dubova  86 gadi
Jekaterina  Rutka   87 gadi
Anna  Sirmā  93 gadi
Meta  Pilte  84 gadi
Valentīna  Soročinska  80 gadi
Valdis Vincjuns  45 gadi
Austra  Trubočistova  82 gadi
Valdis  Ķīsis  71 gads
Maiga  Krēmere    76 gadi
Ādolfs  Katajs - Paeglis  70 gadi
Dzidra  Kraukle  76 gadi 
Gaļina  Gribova   74 gadi

Alsviķi
Ēriks  Kļaviņš  74 gadi
Maruta  Skudra  pilni  71 gads
Vladimirs  Ionašku  pilni  61 gads
Genādijs Ņebovalovs  45 gadi
Kārlis  Liepkalītis    70 gadi
Uldis  Vītolnieks  76 gadi

Ilzene
Maiga Pohomova  79 gadi
Ēriks  Salmiņš  75 gadi

Jaunalūksne
Valdis Spriņģis  55 gadi
Visvaldis Kalniņš 79 gadi
Serafi ma  Kiseļeva  75 gadi
Juris  Akmentiņš  71 gads
Rozālija  Borise  88 gadi

Jaunlaicene
Ēvalds  Bukalders  86 gadi

Kalncempji
Valentīna  Kokle  71 gads

Liepna
Velta  Ķilipa  82 gadi
Jānis Tarass  87 gadi
Pēteris  Zellāns  68 gadi

Maliena
Ārija  Zvanere  76 gadi
Valija  Jaunbērziņa  79 gadi

Mālupe
Edvīns Stankevičs  76 gadi
Nellija  Silirova 91 gads
Gaida  Binde  75 gadi
Vitālijs  Gusevs  76 gadi

Mārkalne
Ineta Jermacāne 48 gadi
Boriss Jelčins   74 gadi
Jānis  Cibulis  35 gadi

Pededze
Anna  Meņšikova   79 gadi
Vasilijs  Daņilovs  81 gads

Veclaicene
Anna  Volkova  76 gadi
Jānis  Bērziņš  73 gadi

Ziemeri
Ženija  Priščenko  71 gads

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Alūksnes Novada Vēstis  11.30.10.2013.

Aktuāli www.aluksne.lv

  Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja

  Brīdī, kad ģimene pieņem 
lēmumu kļūt par audžuģimeni, 
tiek izdarīta būtiska izšķiršanās 
par labu bērniem, kuriem liegta 
mīlestība un rūpes savā bioloģis-
kajā ģimenē. Vislielākie cieņas 
apliecinājumi un pateicības 
vārdi tām divdesmit piecām mūsu 
novada audžuģimenēm, kuras 
jau ir ieguvušas šo statusu un 
ikdienā rūpējas par ievietotajiem 
bērniem, kā arī patiess prieks par 
vienu ģimeni, kura ir atzīta par 
piemērotu šī pienākuma veikšanai 
un drīzumā apmeklēs audžuģime-
ņu apmācības programmu.

  Audžuģimene ir ģimene, kas 
bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam nodrošina aprūpi 
līdz brīdim, kamēr bērns var at-
griezties savā ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, tiek adoptēts vai viņam 
nodibināta aizbildnība.
  Vecuma robežas, lai iegūtu au-
džuģimenes statusu, ir no 25 līdz 
60 gadiem. Statusu var iegūt gan 
abi laulātie, gan viena persona. Ie-
sniegumu, kuram ir noteikta forma, 
jāadresē savas deklarētās dzīvesvie-
tas bāriņtiesai. Tāpat nepieciešams 
iesniegt ģimenes ārsta atzinumu 
par veselības stāvokli, atzinumu 
izsniedz ģimenes ārsts, kura pa-
cientu sarakstā laulātais (persona) ir 
reģistrēts un kura veselības aprūpē 
atrodas vismaz sešus mēnešus, 
kā arī nepieciešams psihiatra un 
narkologa atzinumus par veselības 
stāvokli.
  Bāriņtiesa sastāda dzīves apstākļu 
pārbaudes aktu, ja nepieciešams, 
piesaistot arī citus speciālistus, lai 
pārliecinātos, ka apstākļi būs pietie-
kami bērnu aprūpei, audzināšanai, 
izglītošanai un drošībai, kā arī tiek 
pieprasīta informācija par Sodu 
reģistrā iekļautajām ziņām. Bez 
tam laulātos (personu) nosūta pie 
psihologa, kurš sniedz atzinumu par 
piemērotību audžuģimenes pienā-
kumu veikšanai. Iegūto informāciju 
bāriņtiesa izvērtē mēneša laikā un 
pieņem lēmumu par piemērotību 
audžuģimenes pienākumu veikša-
nai. Ja lēmums ir pozitīvs, laulātie 

(persona) dodas uz audžuģimeņu 
apmācību un pēc kursu sekmīgas 
pabeigšanas saņem apliecību par 
audžuģimenes mācību programmas 
apguvi, pēc kā jau bāriņtiesā tiek 
lemts par audžuģimenes statusa 
piešķiršanu.
  Audžuģimeņu apmācības tiek 
organizētas divas reizes gadā – 
pavasarī (martā – aprīlī) un rudenī 
(oktobrī – novembrī), lai nodroši-
nātu iespēju visiem interesentiem 
tās apmeklēt iespējami ērtākā laikā. 
Tās notiek nedēļas nogalēs, 6 - 8 
mācību stundas dienā un tiek nodro-
šinātas visā Latvijā, ņemot vērā to, 
kur katrā reģionā pulcējas lielākais 
apmācāmo skaits, vai vietā, kas 
lielākajai daļai no reģionā esošajiem 
izglītojamiem ir ērtāk sasniedzama. 
Šobrīd ir zināms, ka mūsu novada 
audžuģimene uzsāks apmācību 2. 
novembrī Valmierā.
  Lai koordinētu audžuģimeņu 
darbību, Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcija veic audžuģimeņu 
uzskaiti. Inspekcijas mājas lapā ir 
apkopota informācija par brīvajām 
vietām audžuģimenēs. Bāriņtiesa 
var ievietot bērnu audžuģimenē 
šādos gadījumos - ja bērna vecāki ir 
miruši, ja bērns ir atrasts, ja bērna 
vecākiem ar tiesas spriedumu at-
ņemtas aizgādības tiesības, ja bērna 
vecākiem pārtrauktas aizgādības tie-
sības, ja bērns atrodas viņa veselībai 
vai dzīvībai bīstamos apstākļos, ja 
izveidojusies konfl iktsituācija starp 
bērnu un vecākiem vai aizbildni, ja 
bērna vecākiem ir  ilgstoša slimība.
  Piedāvājot bērnu audžuģimenei, 
tiek ņemtas vērā ģimenes iespējas, 
kā arī vēlmes attiecībā uz bērnu 
skaitu, vecumu, dzimumu, tautību 
un būtiskiem apstākļiem, kas jāņem 
vērā. Tāpat audžuģimenei ir tiesības 
iepazīties ar bērnu, lai pieņemtu 
lēmumu, vai ģimene spēs nodro-
šināt viņam nepieciešamo aprūpi 
un audzināšanu. Kopējais bērnu 
skaits, kas atrodas audžuģimenes 
ikdienas aprūpē, nedrīkst būt lielāks 
par sešiem (tai skaitā aizbildnībā 
esošie, adoptētie vai savi bērni). 
Izņēmums var būt gadījumā, ja 
audžuģimenē vienlaikus ievieto 
sešus vai vairāk brāļus (pusbrāļus) 
un māsas (pusmāsas). Katra bērna 
uzturēšanās ilgumu audžuģimenē 
atbilstoši bāriņtiesas nolemtajam, 

kā arī audžuģimenes un pašvaldības 
savstarpējās tiesības un pienākumus 
nosaka pašvaldības un audžuģime-
nes noslēgtajā līgumā. Šo līgumu 
audžuģimene slēdz ar tās pašval-
dības sociālo dienestu, kas ievieto 
bērnu audžuģimenē. 
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija nodrošina audžuģime-
nēm psiholoģisko palīdzību un 
informatīvo un metodisko atbalstu. 
Mūsu novadā esošajām audžuģime-
nēm un aizbildņiem katra mēneša 
pēdējā trešdienā Malienas pagastā 
Bērnu un Ģimenes atbalsta centrā 
tiek organizētas atbalsta grupas 
nodarbības, kurās ir iespējams 
saņemt audžuģimenēm aktuā-
lu informāciju, kā arī psihologa 
konsultācijas. Divas reizes gadā tiek 
piedāvāta iespēja apmeklēt reģio-
nālos metodiskos seminārus, kā arī 
piedalīties audžuģimeņu salidojumā 
vasarā. Ikdienā audžuģimenēm ir 
iespēja kontaktēties ar bāriņtiesas 
darbiniekiem, lai rastu atbildes uz 
jautājumiem vai risinātu situācijas 
nekavējoties.
  Audžuģimenes par savu pienāku-
mu veikšanu, neatkarīgi no ievietoto 
bērnu skaita, saņem valsts noteikto 
atlīdzību, kas šobrīd ir 80 lati, kā arī 
par katru ievietoto bērnu pašvaldība 
maksā pabalstu bērna uzturam un 
pabalstu apģērba un mīkstā inven-
tāra (piemēram, gultas veļas, segas, 
spilvena, matrača) iegādei. Pabalsta 
apmērs katrā pašvaldībā ir atšķi-
rīgs. Alūksnes novada pašvaldības 
maksātā abu pabalstu kopsumma 
sastāda 97,50 latus mēnesī par katru 
bērnu.
  Valsts 2014. gadā plāno izvērtēt ie-
spējas palielināt fi nansējumu audžu-
ģimenēm par pienākumu veikšanu 
un pabalstu bērna uzturam, kā arī 
iespēju paredzēt sociālās garantijas 
personām, kas veic audžuģimenes 
pienākumus. Labklājības ministri-
ja ir sagatavojusi nepieciešamos 
pieprasījumus, lai varētu 2014. 
- 2020. gadam saņemt arīdzan 
Eiropas struktūrfondu līdzekļus, kas 
tiktu piešķirti psihosociālā atbalsta 
pasākumu nodrošināšanai audžuģi-
menēm.

Būt par audžuģimeni - tā ir liela svētība

  Anita Grīvniece,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja 

  Vēlamies informēt novada 
iedzīvotājus, ka saskaņā ar 2013. 
gada 24. septembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 906, 
ir palielinātas valsts nodevas par 
dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 
pakalpojumiem.

  Jaunie nodevu apmēri ir šādi:
1) iesniegums  laulības reģistrācijai 
- 9,84 lati (no 2014. gada 1. janvāra 
- 14 euro);
2) atkārtota civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas apliecība - 4,92 lati (no 2014. 
gada 1. janvāra - 7 euro);
3) civilstāvokļa aktu ieraksta aktu-
alizēšana (labošana, papildināšana) 
- 4,92 lati (no 2014. gada 1. janvāra 
- 7 euro).
  Nodeva par uzvārda, vārda vai tau-
tības ieraksta maiņu pagaidām ir bez 

izmaiņām - 50 lati (no 2014. gada 1. 
janvāra - 71,15 euro).
 Valsts nodevu maksā pirms civil-
stāvokļa aktu reģistrācijas. Dzimtsa-
rakstu nodaļa iekasē valsts nodevu 
skaidrā naudā, izsniedzot maksāju-
mu apliecinošu dokumentu - sting-
rās uzskaites kvīti. Valsts nodevu 
var iemaksāt arī bankā, ieskaitot 
to pašvaldības kontā, un uzrādīt 
dzimtsarakstu nodaļā maksājumu 
apliecinošu bankas dokumentu, kā 
arī, veicot tiešsaistes maksājumu, un 
uzrādot par to apliecinājumu.
  No iekasējamās valsts nodevas 
(uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu 
dokumentu) ir atbrīvoti: personas ar 
I vai II invaliditātes grupu, personas, 
kuras atrodas pilnā valsts vai paš-
valdības apgādībā, personas, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzītas par trūcīgām, daudzbērnu 
ģimenes, bāreņi vai bez vecāku gā-
dības palikušie bērni pēc pilngadības 
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai.
  Valsts nodevu neiekasē arī, veicot 
atsevišķas civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas darbības: (adopcija, paterni-
tāte, fi ktīvā tēva ieraksta anulēšana 
dzimšanas reģistrā, pieļautās kļūdas 
labojums civilstāvokļa aktu ierakstā). 
Valsts nodeva nav jāmaksā par 
atkārtotām apliecībām, ko izsnieg-
sim uzturlīdzekļu piedziņas, valsts 
pabalstu un pensijas piešķiršanas 
lietām, aizbildnības un aizgādības 
nodibināšanas lietu kārtošanai, poli-
tiski represēto personu reabilitācijas 
lietās. 
  Sīkāka informācija par valsts node-
vas atvieglojumiem, kā arī par citiem 
ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
saistītiem jautājumiem, saņemama 
dzimtsarakstu nodaļā personīgi vai, 
zvanot pa tālruni 64322809.
  Atgādinām iedzīvotājiem, ka pirm-
reizējās civilstāvokļa aktu reģistrāci-
jas apliecības izsniedz bez maksas.

Palielinātas valsts nodevas

  • 22. novembrī pulksten 11:00 Bal-
vos kultūras un atpūtas centrā notiks 
konference lauksaimniekiem „Esi 
informēts un ražo laukos”, ko organi-
zē Zemkopības ministrija sadarbībā 
ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”. Konferencē tiks 
sniegta informācija par tiešajiem mak-
sājumiem 2014. un 2015. gadā, Lauku 
attīstības programmas mērķiem un 
ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai 
no 2014. līdz 2020. gadam. Dalība 
konferencē ir bez maksas.
  • No 28.10.2013. līdz 26.11.2013. 
tiks atvērta projektu iesniegumu 

pieņemšana kārta „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana”.
  • Turpinās pieteikšanās valsts 
atbalstam šādās programmās:                     
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaim-
niecības shēmas (līdz 01.11.2013.); 
Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas 
kvalitātes shēmā (līdz 01.11.2013.); 
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegā-
des izdevumu segšanai.
  • Līdz 15.11.2013. tiek pieņemti 
iesniegumi pārejas posma valsts 
atbalstam zīdītājgovīm 2013. gadā.
  • Oktobra nogalē sāksies platību 
maksājumu avansu izmaksas.

Sveicam Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrētos jaundzimušos!

no 27. augusta līdz 29. oktobrim
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.20/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.08.2013. lēmumu Nr.373
(protokols Nr.15,  22.p.)

precizēti ar Alūksnes novada domes
26.09.2013. lēmumu Nr.454

(protokols Nr.17,  58.p.)

Saistošie noteikumi Nr.23/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.08.2013. lēmumu Nr.384    
(protokols Nr.15,  33.p.)

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 18.marta saistošajos no-
teikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamiem” 
šādus grozījumus:
  1.1. aizstāt 2.4.apakšpunktā apzī-
mējumu un ciparu „Ls0,04/km” ar 
apzīmējumu un ciparu „EUR 0,06/
km”;
  1.2. aizstāt 3.4.apakšpunktā apzī-
mējumu un ciparu „Ls0,02/km” ar 
apzīmējumu un ciparu „EUR 0,03/
km”.

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

 
Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2010.gada 18.marta 
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 
„Kārtība, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība sedz braukšanas izde-
vumus vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem” projektu

 
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmā daļa, Ministru kabi-
neta 2012.gada 27.jūnija noteikumu 
Nr.282 „Par „Koncepciju par norma-
tīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro 
ieviešanu Latvijā” 1.2.apakšpunkts.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 18.marta saistošie noteikumi 
Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes 
novada pašvaldība sedz braukšanas 
izdevumus vispērējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) nosaka: 
1) 2.4.apakšpunktā – kompensāciju 
Ls0,04/km apmērā;
2) 3.4.apakšpunktā – kompensāciju 
Ls0,02/km apmērā.
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 konvertēšanu 
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 jākon-
vertē uz euro, ir jāgroza līdz 2014.
gada 1.janvārim. 
Līdz ar to nepieciešams saistošo 
noteikumu 2.4. un 3.4.apašpunktos 
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 piešķirto 
pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgru-
pām) uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā 
Grozītā tiesību norma euro valūtā nav 
personām nelabvēlīgāka par sākotnē-
jo tiesību normu latos. 
Norma ir attiecināma uz ceļa izdevu-
mu kompensēšanu izglītojamajiem, 
tādēļ uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā neietekmē.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Par saistošo noteikumu piemērošanu 
persona var vērsties pašvaldībā. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta iz-
strādē netika nodrošināta, jo projekts 
nemaina pastāvošo tiesisko regulēju-
mu pēc būtības.
7. Cita informācija
Nav.

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 26.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi” 
šādus grozījumus:
1.1. 9.punktā: 
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt  vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli  „EUR 14,23”.
1.2. 10.punktā: 
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”.
1.3. 11.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”.
1.4. 12.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”.
1.5. 13.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”.
1.6. 14.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.
1.7. 15.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.

1.8. 16.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.
1.9. 17.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”.
1.10. 19.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”.
1.11. 20.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.
1.12. 21.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.
1.13. 23.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.
1.14. 24.punktā aizstāt vārdu un skait-
li „Ls10,-” ar vārdu un skaitli „EUR 
14,23”.
1.15. 25.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”.
1.16. 26.punktā;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 

vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”.
1.17. 27.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”.
1.18. 28.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5,-”ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls20,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 28,46”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.
1.19. 29.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdiem un skaitli „EUR 71,14”.
1.20. 30.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls5-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 7,11”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”.
1.21. 31.punktā:
aizstāt vārdu un skaitli „Ls10-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”;
aizstāt vārdu un skaitli „Ls50,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 71,14”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada1.janvārī.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 2012.gada 
26.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.22/2012 „Alūksnes novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Saistošo noteikumu projekts sagata-
vots, 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 grozīju-
mus, 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 naudas 
soda apmēru euro.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un 
ievietoti Alūksnes novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.aluksne.lv .
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Spēkā no 01.01.2014.
 

Saistošie noteikumi Nr.21/2013
apstiprināti ar  

Alūksnes novada domes
22.08.2013. lēmumu Nr.378 

(protokols Nr.15,  27.p.)
 

Grozījums Alūksnes 
novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.5/2010 

„Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Alūksnes novada 

pašvaldībā”
 
Izdoti saskaņā ar  Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 3.panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 
„Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta” 
6.punktu
 
1. Izdarīt Alūksnes novada do-
mes 2010.gada 21.janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
šādu grozījumu: aizstāt 10.26. 
apakšpunktā vārdu „latos” ar 
vārdu „euro”.
 
2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

Alūksnes novada domes saisto-
šo noteikumu projekta „Grozī-
jums Alūksnes novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.5/2010 „Par 

sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā  euro 
kā maksāšanas līdzekļa ievie-
šanu Latvijas Republikā no 
01.01.2014. un pamatojoties uz 
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta otro daļu, kas nosaka, 
ka pašvaldība izdod to saistošo 
noteikumu grozījumus, kuri ir 
saistīti ar euro ieviešanu un kuru 
sagatavošanai nav nepieciešams 
zināt Eiropas Savienības Pado-
mes noteikto euro maiņas kursu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteiks spe-
cializētā autotransporta pakalpo-
juma izmaksu euro. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 
Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes no-
vada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.aluksne.lv . 
6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada  
18. marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 
„Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 
26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2012 
„Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2009.
gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 
maršrutos”12. un 13.punktiem

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu 

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.



Alūksnes Novada Vēstis  13.30.10.2013.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.14/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

23.05.2013. lēmumu Nr.238
(protokols Nr.8,  15.p.) 

precizēti ar Alūksnes novada domes
27.06.2013. lēmumu Nr.278 

(protokols Nr.11, 15.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” (turpmāk – 
Aģentūra) izveidošanas un darbības 
mērķi, kompetenci pakalpojumu 
sniegšanas jomā, Aģentūras uzde-
vumus, tās padotību un pārvaldi, 
Aģentūras mantu, finanses un 
grāmatvedības uzskaites kārtošanu,  
kā arī administratīvo aktu izdoša-
nas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību. 
2. Aģentūra ir ar Alūksnes pilsētas 
domes 2007.gada 11.janvāra lēmu-
mu Nr.1 (protokols Nr.1, 1.punkts) 
dibināta pašvaldības 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 darbī-
bas novērtēšanu un savas kompe-
tences 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 jautāju-
miem;
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 amatperso-
nu. Ieceltajai amatpersonai ir visas 
izpilddirektora tiesības un pienāku-
mi, 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. 

III. Aģentūras mērķis

8. Aģentūras izveidošanas mērķis ir 
pašvaldības autonomo funkciju pil-
dīšana Alūksnes pilsētas administra-
tīvās teritorijas labiekārtošanai un 
sanitārās tīrības nodrošināšanai, ielu 
un laukumu būvniecības un uzturē-
šanas, parku, skvēru un zaļo zonu 
ierīkošanas un uzturēšanas, kapsētu 
uzturēšanas nodrošināšana.
9. Aģentūras darbības mērķis ir rea-
lizēt pašvaldības kompetencē esošus 
šajā nolikumā noteiktos uzdevumus 
un sniegt pakalpojumus iedzīvotāju 
vajadzību nodrošināšanai labiekār-
tošanas, sanitārās tīrības nodroši-
nāšanas un pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas jomā Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

IV. Aģentūras uzdevumi

10. Nodrošinot Alūksnes pilsētas 
administratīvās teritorijas ap-
saimniekošanu, labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību, Aģentūra: 
10.1. veic pašvaldības ielu (t.sk. 
brauktuves, transportlīdzekļu 
stāvvietu, pieturvietu un laukumu, 
veloceliņu un ietvju, kā arī nomales 
ielu sarkanajās līnijās (līdz privāt-
īpašumam)) ikdienas kopšanu;
10.2. izvieto, uztur kārtībā un atjau-
no satiksmes organizācijas tehnis-
kos līdzekļus (ceļa zīmes, aizsarg-
barjeras, horizontālo un vertikālo 
marķējumu);
10.3. nodrošina ielu apgaismojuma 
funkcionēšanu;
10.4. vāc izmestos atkritumus un 
uztur publiskās atkritumu tvertnes;
10.5. uztur publisko teritoriju zaļās 
zonas (pļauj zāli, grābj lapas, izzāģē 
krūmus, kokus vai to zarus, mazgā 
skulptūras);
10.6. uztur piemiņas vietas un 
pieminekļu un apbedījumiem slēgto 
vai daļēji slēgto kapsētu teritorijas 
(pļauj zāli, grābj lapas, vāc atkritu-
mus, uztur celiņus, izzāģē krūmus, 
kokus vai to zarus, kopj piemiņas 
zīmes, pieminekļus);

10.7. izveido publiskos apstādīju-
mus, uztur un atjauno esošos;
10.8. uztur publiskā lietošanā esošās 
akas;
10.9. uztur strūklakas, mazās arhi-
tektoniskās formas, dīķus, brīvda-
bas estrādes; 
10.10. apsaimnieko publiskās 
tualetes;
10.11. uztur un labiekārto publiskās 
peldēšanās vietas, atpūtas vietas un 
rotaļu un sporta laukumus;
10.12. uztur, atjauno vai izveido no 
jauna atklātos lietus ūdens kanalizā-
cijas novadgrāvjus un caurtekas.
11. Nodrošinot Alūksnes pilsē-
tas kapsētu uzturēšanu, Aģen-
tūra Alūksnes lielajos kapos un 
Alūksnes mazajos kapos:
11.1. uztur, atjauno vai izveido 
taciņas;
11.2. pļauj zāli; 
11.3. grābj lapas ārpus kapavietām;
11.4. organizē atkritumu novietoša-
nu un to izvešanu;
11.5. organizē kapličas izmantoša-
nu;
11.6. pilda kapsētas pārziņa pienā-
kumus.
12. Organizējot pašvaldības mežu 
apsaimniekošanu Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā, Aģentūra:
12.1. apseko pašvaldībai piederošos 
meža īpašumus;
12.2. izvērtē mežā mežaudžu sanitā-
ro stāvokli;
12.3. sastāda jaunaudžu kopšanas, 
meža atjaunošanas, koku ciršanas, 
aizaugušu lauksaimniecības zemju 
apmežošanas un robežu atjaunoša-
nas plānus;
12.4. sagatavo koku ciršanai ne-
pieciešamo dokumentāciju (stigo, 
dasto);
12.5. sniedz konsultācijas un meto-
disku palīdzību pagastu pārvaldēm 
mežu ikdienas apsaimniekošanā;
12.6. piedalās meža nozares projek-
tos finansējuma piesaistei; 
12.7. veido, uztur un aktualizē mežu 
reģistru datubāzi.
13. Mājas (istabas) dzīvnieku 
uzturēšanas kārtības nodrošināšanā 
Alūksnes novadā, Aģentūra:
13.1. izveido un uztur Suņu reģistra 
datu bāzi;
13.2. no Suņu reģistra datu bāzes zi-
ņām apkopo statistisko informāciju 
par Alūksnes novadā reģistrētajiem 
suņiem;
13.3. organizē suņa reģistrācijas 
apliecību un kakla siksnas žetonu 
izgatavošanu;
13.4. reģistrē Alūksnes pilsētas 
suņus;
13.5. izdara ierakstus Suņu reģistrā 
par Alūksnes pilsētā reģistrēta suņa 
bojāeju, likvidāciju vai atsavinā-
šanu. 
14. Nodrošinot publisko pasākumu 
norisi Alūksnes pilsētas administra-
tīvajā teritorijā, Aģentūra:
14.1. uzstāda un novāc svētku deko-
rējumus publiskajās teritorijās;
14.2. sagatavo pašvaldības organi-
zēto svētku (atceres, piemiņas) vie-
tas pasākumu norisei (t.sk. pieved 
un uzstāda inventāru), nodrošina 
sanitāro tīrību publisko pasākumu 
laikā un to teritoriju sakopšanu pēc 
pasākumiem.

15. Pašvaldības nedzīvojamo ēku 
apsaimniekošanā, Aģentūra:
15.1. nodrošina to uzturēšanu at-
bilstoši tehniskajām un sanitārajām 
normām;
15.2. atbild par ugunsdrošību;
15.3. kopj ēkām piesaistīto terito-
riju;
15.4. nodrošina valsts karoga 
pacelšanu. 
16. Sabiedrības vajadzību nodroši-
nāšanai attiecīgās pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā, Aģentūra:
16.1. sniedz pašvaldības domes 
noteiktos maksas pakalpojumus;
16.2. veic regulārus pasākumus 
Aģentūras klientu apmierinātības 
rādītāju noteikšanai par saņemta-
jiem pakalpojumiem un Aģentūras 
uzdevumu izpildi. 
17. Aģentūrai noteikto uzdevumu 
izpildīšanai tā ir tiesīga:
17.1. savas kompetences ietvaros 
sniegt maksas pakalpojumus un 
iekasēt Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos apstiprināto 
maksu; 
17.2. atbilstoši kompetencei slēgt 
līgumus ar valsts un pašvaldību 
institūcijām, nevalstiskajām organi-
zācijām, fiziskajām un juridiskajām 
personām un to apvienībām;
17.3. 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 
nekustamā īpašuma (t.sk. mežu) 
apsaimniekošanu un teritorijas 
labiekārtošanu;
17.4. piedalīties (organizēt un 
realizēt) jaunu publisko atpūtas un 
sporta infrastruktūras objektu izvei-
došanā, pašvaldības nedzīvojamo 
ēku remontā, ielu un ietvju seguma 
nomaiņā;
17.5. saņemt no Alūksnes nova-
da pašvaldības, tās iestādēm un 
kapitālsabiedrībām nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju. 

V. Aģentūras pārvalde

18. Aģentūru vada direktors, kuru 
amatā apstiprina un atbrīvo no ama-
ta Alūksnes novada dome. 
19. Aģentūras direktors savas kom-
petences ietvaros pilda normatīvajos 
aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:
19.1. vada Aģentūru, nodrošina 
Aģentūras darbības nepārtrauktību, 
efektivitāti, kvalitāti un atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, vidēja 
termiņa stratēģijas un darba plāna 
kārtējam gadam izpildi;
19.2. pieņem Aģentūras lēmumus 
un izdod iekšējos normatīvos aktus;
19.3. izstrādā Aģentūras  darbības 
plānus, sagatavo pašvaldības pie-
šķirtā finansējuma nepieciešamības 
pamatojumu turpmākajam plānoša-
nas periodam un budžetu;
19.4. 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;

19.5. saskaņojot ar Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirekto-
ru, nosaka Aģentūras struktūru un 
amatu sarakstu, un  Aģentūras darba 
samaksas fonda ietvaros nosaka 
darbinieku atalgojumu;
19.6. nodrošina Aģentūras personāla 
vadību, nosaka Aģentūras darbinie-
ku kompetenci un atbildību, pieņem 
lēmumus un izdod Aģentūras dar-
biniekiem saistošus rīkojumus par 
Aģentūras darbības jautājumiem;
19.7. bez īpaša pilnvarojuma 
pārstāv Aģentūru visās valsts un 
pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, 
citās organizācijās, institūcijās, 
attiecībās ar jebkurām juridiskajām 
un fiziskajām personām;
19.8. ievērojot pašvaldības noli-
kumā noteiktos ierobežojumus, 
Aģentūras vārdā slēdz darījumus, 
paraksta dokumentus, izdod piln-
varas;
19.9. rīkojas ar Aģentūrai apstip-
rinātajiem finanšu līdzekļiem un 
Aģentūrai valdījumā nodoto mantu;
19.10. atbild par Aģentūras resursu 
lietderīgu izmantošanu un Aģentū-
ras darbības tiesiskumu;
19.11. sniedz informāciju un priekš-
likumus par Aģentūras darbības 
jautājumiem.
20. Direktoram ir tiesības Aģentūras 
vārdā uzņemties finanšu saistības 
saskaņā ar Likumu par budžetu un 
finanšu vadību un citiem normatīva-
jiem aktiem. 
21. Direktors ir civiltiesiski atbil-
dīgs par saistībām, kuras tas ir uzņē-
mies, pārsniedzot savu kompetenci.

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

22. Aģentūras manta ir Alūksnes 
novada pašvaldības manta, kas 
atrodas Aģentūras valdījumā.
23. Aģentūra ir Alūksnes nova-
da pašvaldības budžeta finansēta 
iestāde un tās kompetencē nav sava 
budžeta veidošana un apstiprinā-
šana.
24. 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.  
25. Aģentūras norēķinus veic 
un grāmatvedības uzskaiti kār-
to Alūksnes novada pašvaldība. 
Aģentūras grāmatvedības uzskaite 
notiek centralizēti ar Alūksnes 
novada pašvaldības grāmatvedību, 
tās administrācijas Finanšu nodaļas 
personā, kura gatavo un sniedz 
pārskatus Likumā par budžetu un 
finanšu vadību noteiktajā kārtībā, 
kā arī sniedz atbalstu direktoram  
Aģentūras budžeta pieprasījuma, 
dažādu aprēķinu un ar grāmatve-
dību saistītu atskaišu (pārskatu) 
sastādīšanā. 

Turpinājums 10. lappusē

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
 „SPODRA” NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu 

Spēkā no 01.01.2014.



14.  Alūksnes Novada Vēstis 30.10.2013.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.24/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.08.2013. lēmumu Nr.385 
(protokols Nr.15,  34.p.)

precizēti ar Alūksnes novada domes
26.09.2013. lēmumu Nr.455 

(protokols Nr.17,  59.p.)

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 22.novembra saistoša-
jos noteikumos Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdz-
finansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem (pasāku-
miem)” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.9.apakšpunktā apzī-
mējumu un ciparu „Ls 300,00” ar 
ciparu un vārdu „430,00 euro” un 
svītrot vārdus „(trīs simti latu)””;
1.2. aizstāt 5.3.apakšpunktā apzī-
mējumu un ciparu „Ls 300,00” ar 
ciparu un vārdu „430,00 euro”.
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2012.
gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu sa-
biedriski nozīmīgiem projektiem 

(pasākumiem)” projektu
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmā daļa, Ministru ka-
bineta 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 
22.novembra saistošie noteikumi 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķir-
šanu sabiedriski nozīmīgiem projek-
tiem (pasākumiem)” (turpmāk – 
saistošie noteikumi) nosaka: 
1) 1.9.punktā - pašvaldības līdz-

finansējuma maksimālo summu 
vienam projektam (pasākumam) Ls 
300,00;
2) 5.3.punktā – pašvaldības finan-
sējuma maksimālo summu vienai 
institūcijai gadā – Ls 300,00.
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 1.9. un 5.3.apašpunktos 
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 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) 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.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldībaslīdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”2.panta pirmo daļu

Spēkā no 01.01.2014.

Turpinājums no 9. lappuses

26. Zvērināta revidenta atzinums 
par Aģentūras saimniecisko darbību 
un iepriekšējā gada saimniecisko 
pārskatu tiek saņemts centralizēti 
ar pašvaldības konsolidēto gada 
pārskatu. 
27. 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.  
28. Tiesiskajās attiecībās ar fizis-
kajām un juridiskajām personām 
Aģentūra atbild ar tās valdījumā no-
doto Alūksnes novada pašvaldības 
mantu. Ja ar to nepietiek vai Aģen-
tūras saistību izpilde var traucēt 
Aģentūras uzdevumu izpildei, par 
Aģentūras saistībām atbild Alūksnes 
novada pašvaldība.
29. Pašvaldības uzdevumu izpil-
des izmaksu uzskaiti un norēķinus 
par tiem Aģentūra veic saskaņā ar 
apstiprināto Alūksnes novada paš-
valdības grāmatvedības uzskaites 
kārtību.
30.  Lai kontrolētu Aģentūras 
finansiālās darbības tiesiskumu un 
atbilstību normatīvajam regulēju-
mam un ekonomiskās efektivitātes 

principiem, pašvaldībai ir tiesības 
veikt Aģentūrā revīziju.
31. Gada beigās Aģentūrai paredzē-
to pašvaldības līdzekļu atlikums, 
paliek Aģentūras rīcībā, tās darbības 
attīstīšanai nākošajā periodā.
32. 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

33. Aģentūras darbības tiesiskumu 
nodrošina Aģentūras direktors. 

Direktors ir atbildīgs par iekšējās 
kontroles sistēmas izveidošanu un 
darbību.
34. Aģentūras tiesības izdot admi-
nistratīvos aktus nosaka normatīvie 
akti.
35. Aģentūras darbinieku faktisko 
rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu, Aģentūras 
direktoram. Aģentūras direktora 
pieņemto lēmumu šajā jautājumā 
var pārsūdzēt tiesā.
36. 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 19.5.punkts 
ir spēkā līdz vienota Alūksnes nova-
da pašvaldības atlīdzības nolikuma 
spēkā stāšanās dienai.
3. Ar dienu, kad stājas spēkā vienots 
Alūksnes novada pašvaldības 
atlīdzības nolikums, Aģentūras 
direktors, atbilstoši domes apstipri-
nātajam amatu un amatalgu likmju 
sarakstam, pieņem darbā un atbrīvo 
no darba Aģentūras darbiniekus un 
atbilstoši Valsts un pašvaldību in-
stitūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumam nosaka Aģentū-
ras darbinieku atalgojumu.

Saistošie noteikumi Nr.19/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.08.2013. lēmumu Nr.372    
(protokols Nr.15,  21.p.) 

precizēti ar Alūksnes novada domes
26.09.2013. lēmumu Nr.453    

(protokols Nr.17,  57.p.)

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.2/2013 „Par 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1.  aizstāt 3.1.1.apakšpunktā 
ciparu „0,35”ar ciparu „0,50” un 
apzīmējumu „Ls” ar apzīmējumu 
„EUR”;
1.2.  aizstāt 3.1.2.apakšpunktā 
ciparu „0,20”ar ciparu „0,30” un 
apzīmējumu „Ls” ar apzīmējumu 
„EUR”. 

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

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 2013.
gada 31.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem Alūksnes 

novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmā daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts
Alūksnes novada domes 2013.
gada 31.janvāra saistošie noteikumi 
Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) 
nosaka: 
1) ēdināšanas maksas atvieglojumus 

Ls 0,35 dienā par ēdināšanu izglītī-
bas iestādē, kur ēdināšanas pakalpo-
jumu nodrošina izglītības iestādes 
izvēlēts pakalpojumu sniedzējs;
2) ēdināšanas maksas atviegloju-
mus Ls 0,20 dienā par ēdināšanu 
izglītības iestādē (daļējai produktu 
iegādes izdevumu segšanai), kur 
ēdināšanas pakalpojumu nodrošina 
pati izglītības iestāde no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem.
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. 

Līdz ar to nepieciešams saistošo 
noteikumu 3.1.1. un 3.1.2.apakš-
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. 
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
Grozītā tiesību norma euro valūtā 

nav personām nelabvēlīgāka par 
sākotnējo tiesību normu latos. 
Norma ir attiecināma uz vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidē-
jās izglītības iestāžu izglītojama-
jiem, uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Par saistošo noteikumu piemē-
rošanu persona var vērsties tajā 
izglītības iestādē, kurā tiek saņemts 
konkrētais pakalpojums. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 
7. Cita informācija
Nav.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novadapašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

Spēkā no 01.01.2014.



Alūksnes Novada Vēstis  15.30.10.2013.

Saistošie noteikumi Nr.16/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.06.2013. lēmumu Nr.280
(protokols Nr.11,  17.p.)

precizēti ar Alūksnes novada domes
24.10.2013. lēmumu Nr.485

(protokols Nr.19, 14.p.)

Saistošie noteikumi Nr.22/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.08.2013. lēmumu Nr.380    
(protokols Nr.15,  29.p.)

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr.31/2010 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi) šādus grozījumus: 
1.1. Noteikumu 3.2.apakšpunktu 
turpmāk izteikt šādā redakcijā:
„3.2. Nekustamo īpašumu – dzīvoja-
mo māju īpašnieki, nomnieki, valdī-
tāji vai apsaimniekotāji slēdz līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju par 
atkritumu savākšanu un izvešanu, 
iesaistās dalītas atkritumu vākšanas 
pasākumos atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem un valsts, re-
ģionālajam vai pašvaldības atkritu-
mu apsaimniekošanas plānam”;
1.2. Noteikumu 3.5.2. apakšpunktu 

turpmāk izteikt šādā redakcijā:
„3.5.2. samaksā atkritumu apsaim-
niekotājam samaksu par izvesto 
atkritumu daudzumu”;
1.3. izslēgt Noteikumu 2.4.apakš-
punktu;
1.4. izslēgt Noteikumu 7.13.apakš-
punktu;
1.5. aizstāt Noteikumu 10.3. apakš-
punktā vārdu un skaitli „Ls 10,-” ar 
vārdu un skaitli „EUR 14,23”;
1.6. aizstāt Noteikumu 10.4. apakš-
punktā vārdu un skaitli „Ls 250,-„ ar 
vārdu un skaitli „EUR 355,72”, vār-
du un skaitli „Ls 1000,- ” ar vārdu 
un skaitli „EUR 1422,87”.
2. Noteikt, ka saistošo noteikumu 
1.1.-1.4.apakšpunkti stājas spēkā 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
3. Noteikt, ka saistošo noteikumu 

1.5.-1.6.apakšpunkti stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī. 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 2010.gada 
26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.31/2010 „Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā VARAM 
ieteikumus par noteiktas minimā-
lās atkritumu normas neatbilstību 
normatīvajiem aktiem, kā arī euro 
kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu 
Latvijas Republikā no 01.01.2014., 
Eiropas Savienības Padomes no-

teikto 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 noteik-
to euro maiņas kursu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izslēdz iepriekš 
konkrēti noteiktu minimālo sadzīves 
atkritumu normu, ko saražo viens 
cilvēks mēnesī.
Saistošie noteikumi noteiks naudas 
soda apmēru euro.
3. Informācija par plānoto projek-
ta 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 administratīva-
jām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un 
ievietoti Alūksnes novada pašval-
dības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv .
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Ievēroti privātpersonu ieteikumi par 
iepriekš noteiktās minimālās sara-
žoto atkritumu normas neatbilstību 
normatīvajiem aktiem un reālajai si-
tuācijai atkritumu apsaimniekošanā.
Par euro ieviešanas izmaiņām kon-
sultācijas nav notikušas.

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
tekstā – noteikumi) reglamentē 
reklāmu, izkārtņu, afišu, sludinājumu, 
priekšvēlēšanu aģitācijas un citu in-
formatīvo materiālu (turpmāk tekstā 
- reklāmu) izvietošanas, uzraudzības 
un kontroles kārtību Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši visām 
juridiskajām un fiziskajām personām 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā.
3. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu 
(ar nosacījumiem vai bez tiem) reklā-
mas vai reklāmas objekta izvietošanai  
vai atteikumu izsniegt reklāmas vai 
reklāmas objekta izvietošanas atļauju 
publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu,  atbilstoši 
Reklāmas likumam, Priekšvēlēšanu 
aģitācijas likumam un 30.10.2012. 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama 
atļauja reklāmas izvietošanai pub-
liskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu” Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā izsniedz 
Alūksnes novada pašvaldības iestāde 
„Būvvalde”.
4. Pašvaldības nodeva par reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošanu pub-
liskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu, Alūksnes novada 
teritorijā tiek aprēķināta un uzlikta 
saskaņā ar attiecīgajiem Alūksnes 
novada domes saistošajiem noteiku-
miem.
 
II. Ierobežojumi reklāmas izvieto-
šanai 

5. Aizliegts īslaicīgo reklāmu – afišas, 
sludinājumus, plakātus, priekšvē-
lēšanu aģitācijas materiālus un tml. 
izvietot uz sētām, namu fasādēm, 
durvīm, apgaismes stabiem, autobusu 
pieturvietām. 
6. Komersanti, kas nodarbojas ar 
azartspēļu organizēšanu:
6.1. azartspēļu organizēšanas vietās 
reklāmu – azartspēļu vietas nosauku-
mu un azartspēļu organizētāja preču 

zīmi drīkst norādīt tikai uz azartspēļu 
organizēšanas vietas ieejas durvīm, 
šādas reklāmas maksimālais izmērs: 
1m x 1m;  
6.2. nedrīkst izgaismot reklāmu, kā 
arī izmantot tajā gaismas specefek-
tus, piemēram mirgojošās gaismas, 
gaismas vadus un tml.;
6.3. azartspēļu reklāmā ietver 
informāciju, kas brīdina sabiedrību 
par iespējamo azartspēļu atkarības 
rašanās risku. Šādai informācijai 
atvēlami vismaz piecpadsmit procenti 
no konkrētās reklāmas apjoma;
6.4. azartspēļu organizēšanas vietās 
ēku logus noslēdz tā, lai nekādā veidā 
netiktu eksponēts azartspēļu salons, 
kā arī azartspēļu process.  

III. Afišu stabu un stendu izmanto-
šanas kārtība 

7. Afišas, sludinājumus, plakātus 
un citus tamlīdzīgus informatīvos 
materiālus atļauts izvietot tikai uz 
šim nolūkam izveidotiem pašvaldības 
afišu stendiem un afišu stabiem. In-
formāciju par pašvaldības afišu stabu 
un afišu stendu atrašanās vietu var 
saņemt Alūksnes novada pašvaldības 
iestādē „ Būvvalde” vai attiecīgajā 
pagasta pārvaldē.
8. Afišas, sludinājumus, plakātus un 
citu tamlīdzīgu informatīvos mate-
riālus izvietot  uz pašvaldības afišu 
stendiem pie Alūksnes pilsētas Tautas 
nama un pagastu tautas namiem, 
kultūras namiem vai saieta namiem 
atļauts, saskaņojot ar attiecīgās 
iestādes vadītāju. Uz citiem pašvaldī-
bas afišu stendiem vai afišu stabiem 
afišu, sludinājumu, plakātu un citu 
tamlīdzīgu informatīvo materiālu 
izvietošanai atļauja nav nepieciešama 
un pašvaldības nodeva nav jāmaksā.
9. Par afišu, sludinājumu, plakātu un 
citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu 
noņemšanu ne vēlāk kā vienu dien-
nakti pēc tajā sniegtās informācijas 
aktualitātes zaudēšanas ir atbildīgs 
attiecīgās reklāmas devējs. 

IV. Reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošana valsts aizsargājama 

kultūras pieminekļa teritorijā vai 
valsts aizsargājama kultūras pie-
minekļa aizsardzības zonā

10. Valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa teritorijā reklāmas vai 
reklāmas objekta izvietošana pieļau-
jama tā, lai to izvietojums un veids 
netraucē valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa vizuālo uztveri, nepārvei-
do saglabājamā kultūras pieminekļa 
substanci un neizjauc kultūrvēsturis-
kās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma 
radīto noskaņu.
11. Valsts aizsargājama kultūras pie-
minekļa aizsardzības zonā reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošana pie-
ļaujama tā, lai to izvietojums un veids 
netraucē valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa vizuālo uztveri un nema-
zina tā kultūrvēsturisko vērtību. 

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas mate-
riālu izvietošana

12. Priekšvēlēšanu aģitācijas  mate-
riālus publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, Alūksnes 
novada teritorijā drīkst izvietot 
atbilstoši „Reklāmas likumam”, 
„Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam”, 
07.06.2005. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.402 „Noteikumi par 
reklāmas objektu vai informācijas 
objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī 
kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 
objektu vai informācijas objektu 
izvietošana” un šiem saistošajiem 
noteikumiem.
13. Lai saņemtu atļauju izvietot 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus 
publiskās vietās vai vietās, kas vēr-
stas pret publiskām vietām, persona, 
kura vēlas izvietot, priekšvēlēša-
nu aģitācijas materiālus, iesniedz 
Alūksnes novada pašvaldības iestādē 
„Būvvalde” saskaņošanai priekšvē-
lēšanu aģitācijas materiālu  vizuālā 
risinājuma projektu, kurš sastāv no:
13.1. iesnieguma, kurā norādīti dati 
par reklāmas devēju, reklāmas devēja 
bankas rekvizīti, priekšvēlēšanu aģi-
tācijas materiālu izvietošanas adrese 
un izvietošanas laiks; 

13.2. reklāmas devēja rakstiska 
apliecinājums, ka saņemta zemes 
īpašnieka, valdītāja vai to pilnva-
rotās personas rakstiska piekrišana 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanai, ja tos paredzēts izvietot 
uz citām personām piederoša nekus-
tamā īpašuma, izņemot, ja attiecīgās 
vietas vienīgais īpašnieks vai visi 
kopīpašnieki ir valsts vai atvasinātu 
publisku personu institūcijas vai 
kapitālsabiedrības, kurās valstij vai 
atvasinātai publiskai personai pieder 
vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu 
(akciju);
13.3. priekšvēlēšanu materiālu 
vizuālās skices (divos eksemplāros, 
ja iesniedz personīgi vai nosūta pa 
pastu), norādot izmērus.
14. Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde „Būvvalde” izskata priekšvē-
lēšanu aģitācijas materiālu  vizuālā 
risinājuma projektu un septiņu 
darbadienu laikā pieņem lēmumu par 
atļaujas izsniegšanu vai par atteiku-
mu izsniegt izvietošanas atļauju.
15. Nedrīkst novietot galdus un 
uzsliet teltis un pārvietojamas noju-
mes valsts nozīmes arheoloģijas un 
arhitektūras pieminekļu teritorijā.

Noslēguma jautājums

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Alūksnes  novada 
pašvaldības 27.05.2010. saistošie 
noteikumi Nr.13/2010  „Par reklāmas 
materiālu, izkārtņu, sludinājumu un 
citu informatīvo materiālu saskaņo-
šanu un izvietošanu publiskās vietās 
Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu, 
Alūksnes novadā” paskaidrojuma 

raksts
 
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums 
Saistošie noteikumi nepieciešami 
atbilstoši 30.10.2012. Ministru ka-
bineta   noteikumu Nr.732 „Kārtība, 

kādā saņemama atļauja reklāmas iz-
vietošanai publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu” 47. 
punkta prasībām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz atcelt 
Alūksnes novada pašvaldības 
27.05.2010. saistošos noteikumus 
Nr.13/2010  „Par reklāmas izkārtņu, 
sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu saskaņošanu un izvietošanu 
publiskās vietās Alūksnes novadā” 
un noteikt, ka Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā terito-
rijā  30.10.2012. Ministru kabineta 
noteikumos Nr.732 „Kārtība, kādā 
saņemama atļauja reklāmas izvie-
tošanai publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu” 
paredzētās atļaujas izsniedz Alūksnes 
novada pašvaldības iestāde „Būv-
valde”.  Tiek saglabāti jau līdz šim 
pastāvošie ierobežojumi reklāmas 
izvietošanā. Tiek noteikta izmantoša-
nas kārtība pašvaldības izvietotajiem 
afišu stabiem un afišu stendiem un 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanas kārtība Alūksnes novada 
teritorijā.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi sakārto uzņēmēj-
darbības vidi.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Reklāmas izvietošanai publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret pub-
lisku vietu, personas tāpat kā līdz šim 
griežas Alūksnes novada pašvaldības 
iestādē „Būvvalde”, saskaņošanas 
procedūra noteikta vienota visā valstī. 
Atvieglota kopējā saskaņošanas 
procedūra – kultūras pieminekļu un 
to aizsargjoslu teritorijās nav nepie-
ciešama Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas atļauja.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu, Alūksnes novadā

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.pantu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma  7.panta 3.daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21.panta trešo daļu

Spēkā no 01.01.2014.

Spēkā no 01.01.2014.



16.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi novembrī
30.10.2013.

Sporta pasākumi
1.11. 20.30 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē 
Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas 
spēle Alūksne:Iecava.
8. 11. 20.00 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē 
Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas 
spēle Alūksne:Pārdaugava.
10. – 30.11. Ilzenē volejbola turnīrs 
„Rudens balva”. Spēles risināsies 
pēc turnīra grafika.
22.11. 20.00 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē 
Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas 
spēle Alūksne:Sigulda.
24.11. 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada atklātās 
kausa izcīņas galda tenisā 6. kārta.

Alūksnē
11.11. Lāčplēša dienai veltīti pasā-
kumi:
  15.00 - ziedu nolikšana pie Lāčplē-
ša ordeņa kavalieru kapiem Alūksnes 
Lielajos kapos,
  15.30 - piemiņas brīdis Alūksnes 
Garnizona kapos,
  16.30 - dievkalpojums Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
  17.30 - piemiņas brīdis pie 
Alūksnes Jaunās pils,
  18.00 - lāpu gājiens uz 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekli,
  Apm. 18.30 - svētbrīdis pie 7. Si-
guldas kājnieku pulka pieminekļa.

13.11. 13.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā Ditas Balčus teātra izrāde 
bērniem – muzikāla dzejas spēle  
„Kas par traku, tas par traku…!”. 
Biļešu iepriekšpārdošana Tautas 
namā no 22.10.2013. Ieeja: Ls 2 
(EUR 2,84).
15.11. 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts bērnu koncerts „Mana 
Latvija”. Ieeja bez maksas. 
15.11. 18.00  Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā „Atmodas antoloģija” (rež. 
A. Saulītis). Ieeja bez maksas.
18.11. 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas  95. gadadienas 
svētku pasākums „Mana Alūksne, 
mana Latvija” un Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu pasnieg-
šanas svinīgā ceremonija. Ieeja bez 
maksas.
19.11. 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā rokoperas „Lāčplēsis” 
jauniestudējums. Biļešu iepriekš-
pārdošana Tautas nama un „Biļešu 
paradīzes” kasēs. Ieeja: Ls 7 (EUR 
9,96) un Ls 10 (EUR 14,23).
Alūksnes Mākslas skolas izstāžu 
zālē Harija Stradiņa radošo darbu 
izstāde „Skaists koks”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
,,RDMV RĪGAI 2014“ - Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolas 
audzēkņu diplomdarbu izstāde. Iz-
stādē Alūksnē būs skatāmi interjera 
dizaina, apģērbu dizaina, stikla, 
keramikas, metāla, koka, ādas izstrā-
dājumu dizaina, formas un struktūras 
tekstila, formas dizaina izglītības 
programmu 2012./2013. mācību 
gada kvalifikācijas darbu projekti un 
kvalifikācijas darbi.
 
 „Lidojums” - fotomākslinieka Gu-
nāra Bindes jubilejas izstāde. Izstāde 
sniegs iespēju plašākam skatītāju 
lokam iepazīt no jauna vai atkal 
redzēt Gunāra Bindes darbus.
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Šogad atjaunotā „Leo Kokle. Māks-
linieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemi-
ņas istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 30.11. „…es tinu ap sevi lai-
ku…” (O. Vācietim – 80) 
01. – 30.11. „Latvijai pārlido gulbji,/
Balti kā karoga svītra…” (Latvijas 
proklamēšanas 95. gadadiena) 
01. – 30.11. „Kā tikt galā ar stresu?” 
01. – 30.11.  „Čaklajā rokām rudens 
vakaros” 
01. – 30.11. „Zini savas pacienta 
tiesības!”
01. – 12.11. E. Brīdaka gleznu izstā-
de „Ape un tās apkārtne” 
04. – 15.11. „Dvēseles nospiedumi” 
(O. Vācietim – 80) 
11. – 18.11. „Ai, skaistā Tēvu 
zeme!” 

Pasākumi:
11. – 17.11. Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa „Ziema Ziemeļos” 
12.11.  Rīta stundas lasījums. Tarjei 
Vēsoss „Ledus pils” 
13.11.  plkst.14.00 Alūksnes Mākslas 
skolas audzēkņu Ojāram Vācietim 
veltīto zīmējumu izstādes atklāšana
25.11. Jauno grāmatu diena

Alsviķu pagastā
2.11. 18.00 Alsviķu kultūras namā 
disenīte bērniem. Ieeja: Ls 0,50 
(EUR 0,71).
8.11. 13.00 Alsviķu kultūras namā 
kaimiņpagastu senioru draudzības 
pēcpusdiena „Kopā būt ir labi!”.
11.11. 10.00 Karvas Brāļu kapos 
piemiņas brīdis un ziedu nolikša-
na, godinot Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierus.
12.11. 10.00 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums PII „Saulīte” audzēkņiem 
„Pasakas lasījums rīta stundā” .
17.11. 15.00 Alsviķu kultūras namā 
Latvijas valsts 95. dzimšanas dienai 
veltīts sarīkojums „Manas dzimtās 
zemes pērles...” - pagasta pārvaldes 
pateicību pasniegšana, trio „MIA” 
(Ieva Bistrova, Eva un Kaiva Molle-
res) koncerts. Ieeja bez maksas.
17.11. 22.00 Alsviķu kultūras namā 
balle, spēlēs grupa „Galaktika”. 
Ieeja: Ls 1,50 (EUR 2,13) līdz 22.30, 
vēlāk Ls 2,50 (EUR 3,56). Līdzi var 
ņemt „groziņu”.
28.11. 18.00 Alsviķu kultūras namā 
radošo prasmju klubiņa nodarbība - 
piespraudes.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: dzejniekam Ojāram Vācietim – 
80, rakstniekiem Selmai Lāgerlēvai 
- 155, Linardam Laicenam - 130; te-
matiskās izstādes – „Valsts svētuma 
zīmes”, veltīta Lāčplēša dienai un 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai. 
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem P. Laizānam – 
125, Ē. Strodam – 80, L. Laicenam 
– 130, dzejniekiem:   I. Auziņai – 55, 
O. Vācietim – 80, tematiskās izstā-
des: „Mārtiņdiena – ražas diena!”, 
„Mana dzimtene – Latvija!”.

Annas pagastā
18.11. 12.00 Annas kultūras namā 
svētku koncerts „Latvijai - 95!”, pie-
dalās pagasta pašdarbības kolektīvi.
Annas bibliotēkā izstādes: „Cilvēks 
ir sava laika un laikmeta asinsķerme-
nītis” (O.Vācietim – 80), notikumi 
Annas pagastā pirmās Latvijas 
brīvvalsts laika fotogrāfijās.

Ilzenes pagastā
18.11. 18.00 Ilzenes „Dailēs” 
patriotiskās mūzikas un dzejas 
koncertprogramma „Paauklē, saulīt” 
ar aktrisi, dzejnieci Kristīni Dinu 
Bitēnu un komponistu Atvaru Sirmo.
30.11. 16.00 Ilzenes „Dailēs” 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 
kopā Gaujienas pagasta kamerkori 
„Gaujiena” un grupa „Rakari”.

Jaunannas pagastā
5.11. 18.00 Jaunannas tautas namā 
SOROSA FONDA – LATVIJA pro-
jekta ietvaros  tikšanās ar Āriju Vērsi 
„Latvju spēka un rakstu zīmes”.
11.11. 14.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas iedzīvotāju Mārtiņ-
dienas andele.
16.11. 18.00 Jaunannas tautas 
namā pasākums „Manas Tēvzemes 
baltajos ceļos”. Ieeja bez maksas.
19.11. 14.00 Jaunannas tautas 
namā senioru ikmēneša sanākšana – 
tikšanās ar pārvaldes vadītāju Vēsmu 
Čugunovu.
Jaunannas bibliotēkā izstādes:
“Atjāja Mārtiņš, atrībināja...”, “Ne 
teikums, bet burts ir viss mans mūžs 
un mans veikums” (O. Vācietim 80).

Jaunalūksnes pagastā
11.11. 16.30 lāpu gājiens Bejā uz 
Somu karavīru Brāļu kapiem, piemi-
not Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus 
un kritušos somu karavīrus.
No 11.11. līdz novembra beigām 
Bejas novadpētniecības centrā 
Alūksnes muzeja ceļojošā izstāde 
„LTF - 25”.
17.11. 19.00 Kolberģa tautas namā 
Valsts svētku sarīkojums „Mūsu 
veltījums LATVIJAI” - pagasta ama-
tierkolektīvu koncerts, pēc koncerta 
svētku balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.
21.11. 14.00 Bejas novadpētniecī-
bas centrā Jauno pētnieku pulciņa 
3. nodarbība „Kultūras mantojuma 
apzināšana”.
28.11. 14.30 Bejas novadpētniecī-
bas centrā nodarbība Seno amatu 
darbnīcā „Vītas, pītas, mezglotas 
aukliņas. To izmantošanas iespējas”.

Jaunlaicenes pagastā
Suminot Latvijas valsts 95. gadadie-
nu, Jaunlaicenes muižas muzejs ai-
cina ikvienu 17.11. 16.30 uz lekciju 
„Brīvības cīņas Jaunlaicenes pusē”. 
17.11. 18.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Latvijas valsts 95. gadadienai  
veltīts pasākums „Mēs tavi, tu mūsu, 
Zemīte!”:
- Jaunlaicenes pagasta jaundzimušo 
godināšana,
- Jaunlaicenes darbīgāko ģimeņu 
godināšana,
- grupas „Baltie lāči” koncerts.
23.11. 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Trīspagastu (Jaunlaicenes, 
Ziemera, Veclaicenes) zemnieku un 
uzņēmēju atpūtas vakars „Dziļuma  
meklēšana - vērtīga grauda liktenis”.
30.11. 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 
kārtējā nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejs pie-
dāvā: ģimenēm -  kāzu, dzimšanas 
dienu pasākumus; darba kolektīviem 
- nozīmīgu svētku svinēšanas pasā-
kumus; nodarbības „Vāveru tīšana”, 
„Malēniešu vārdu spēle”, „Pastalu 
taisīšana”; izstādes „Jaunlaicenes 
muiža” un „Še kaltiņš, še adatiņa”. 

Kalncempju pagastā
16.11. 14.00 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā Latvi-
jas dibināšanas 95. gadadienu gaidot 
pasākums „Savu zemi paturēt”.
23.11. 11.00 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā aušanas 

nodarbība. Prasmes ierādīs TLMS 
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa. 
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā izglītojošā program-
ma „Rudens darbi lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā  literatū-
ras izstādes: Ojāram Vācietim - 80 
un  Latvijai dzimšanai dienai “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!”.

Liepnas pagastā
1.11. 19.00 Liepnas tautas namā 
helovīnu disenīte bērniem, 21.00 
helovīnu diskotēka ar Dj LB.
8.11. 22.00 Liepnas tautas namā 
balle, spēlē grupa „Un atkal šova-
kar”.
11.11. 19.00 lāpu gājiens no pagasta 
pārvaldes.
13.11. 18.00 Liepnas tautas namā 
„Atmodas antoloģija” (rež. A. Saulī-
tis) - dokumentālā filma par atmodas 
laika sākumu un Latvijas Tautas 
frontes dzimšanu. Ieeja bez maksas.
16.11. 16.00 Liepnas tautas namā 
koncerts „Nekur nav tik labi kā 
mājās”.
22.11. 19.00 Liepnas tautas namā 
filma „Mammu, es tevi mīlu”.
 
Malienas pagastā
16.11. 20.00 Malienas tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 95. gadadienai veltīts koncerts 
„Paauklē, saulīt, manu zemīti!”, 
22.00 balle ar Māri Balodi no grupas 
„Trešā brigāde”.

Mārkalnes pagastā
1.11. Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde „Jaunieguvumi 
bibliotēkā”.
4. - 8.11. Mārkalnes pagasta bib-
liotēkā eseju konkurss jauniešiem 
„Ja es būtu prezidents”.
4. - 15.11. Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā literatūras izstāde „Vienu 
mazu citronšķēlīti...” (O. Vācietis).
7. - 29.11. Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā tematiskā izstāde „Manai 
Latvijai dzimšanas diena”.
8.11. Mārkalnes tautas namā 
Mārkalnes interešu kopas pasākums 
Mārtiņdienas noskaņā.
11.11. Mārkalnes pagasta bib-
liotēkā Lāčplēša koka veidošana 
„Mārkalniešu labie darbi 2013”.
13.11. Mārkalnes pagasta bibliotē-
kā prezentācija „To es gribu pastāstīt 
par O. Vācieti!”
15.11. Mārkalnes pagasta bibliotē-
kā O. Vācieša dzejas lasījumi.
16.11. 19.00 Mārkalnes tautas 
namā Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai veltīts svinīgs 
pasākums un koncerts. Piedalās: 
Mārkalnes sieviešu vokālais ansamb-
lis „Akava”, Mārkalnes pamatskolas 
audzēkņi, grupa „Krelles”, 22.00 
balle, spēlēs grupa „Krelles”.

Mālupes pagastā
11.11. 16.30 pulcēšanās pie Mālupes 
pagasta pārvaldes lāpu gājienam un 
piemiņas brīdim Mālupes kapos.
30.11. 19.00 Mālupes Saieta namā 
svinīgs tematisks pasākums „Sirds-
puksti  Mālupei”.
30.11. 21.00 Mālupes Saieta namā 
balle kopā ar Kasparu Maku.
Mālupes bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Krīt maza brūna sēkla brūnā 
mālā un man to gribas turpināt…” 
(dzejniekam Ojāram Vācietim – 80), 
Mārtiņdiena tautasdziesmās un ticē-
jumos, Latvijas Republikas dzimša-
nas dienai veltīta tematiska izstāde 
„Nekur nav tik labi kā mājās” (11. 
novembris – Lāčplēša diena).

Pededzes pagastā
Līdz 4.11. Pededzes muzejā gleznu  

izstāde ,,Skaista mana tēvu zeme”.
5., 12., 26.11. 10.00 Pededzes tautas 
namā rokdarbu pamatu apgūšana 
,,Darbnīca  dvēselei”.
No 6.11. līdz 2.12. Pededzes mu-
zejā izstāde ,,Rakstu rakstiem jostas 
audu...”.
11.11. 11.00 Lāčplēša diena, sveču 
iedegšana Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieru atdusas vietā Akmeņdruvās.
17.11. 19.00 Pededzes tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
95. gadadienai veltīts pasākums 
,,Skaista mana tēvu zeme/No mali-
ņas līdz maliņai...!”.
Pededzes muzejā pastāvīgā ekspozī-
cija ,,Pierobežas krievu istaba”.

Veclaicenes pagastā
17.11. 19.00 Veclaicenes tautas 
namā svinīgs pasākums „Mūsu 
skaistā Veclaicene - Latvijā”:
- tikšanās ar novadniekiem Valteru 
Valgi, Alni Kalniņu, Aivaru Kalniņu, 
- pateiksim paldies par labiem 
darbiem,
- skatīsimies izstādi „Veclaicenes 
sētas 2013”,
- mazo veclaiceniešu sveikšana,
- baudīsim muzikālu sniegumu Vik-
tora Lapčenoka izpildījumā,
- vakara balle (pie galdiņiem) kopā 
ar Gunāru un Zani (ieejas maksa 
uz balli Ls 1,50  (EUR 2,13). Citi 
pārsteigumi!
30.11. 19.00  Veclaicenes tautas 
namā  trīs pagastu (Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera) teātru pasā-
kums „Laiks nestāv uz vietas”. Tas 
sastāvēs no 3 daļām:
  1. Laiks nestāv uz vietas cilvēciska-
jās attiecībās (laulāto u.c.),
  2. Laiks nestāv uz vietas tehnoloģi-
ju attīstībā,
  3. Mīkla – uzvedums par laiku, 
kuras atminēšanā  iesaistās skatītāji.

Zeltiņu pagastā 
11.11. 15.00 Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas brīdis Varoņu atdusas vietā 
Zeltiņu kapos.
18.11. 14.00 Zeltiņu tautas namā 
Latvijas Republikas 95. dzimšanas 
dienai veltīta koncertprogramma „Tu 
esi Latvija”, piedalās Ieva Bistrova, 
Eva un Kaiva Molleres (trio MIA). 
Ieeja bez maksas.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Ojāram Vācietim – 80”, „Mēs 
visi kopā – Latvija”,  „Ziema Zieme-
ļos” (no 11. - 17. nov. Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļa).
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
12. – 15.11. Māriņkalna bibliotēkā 
izstāde „O. Vācietis un viņa laiks 
dzejā” un bibliotekārās stundas.
8. – 14.11. Māriņkalna bibliotē-
kā Lāčplēša dienai veltīta izstāde 
„Paturi to savā sirdī un prātā, paturi 
atmiņā”.
Māriņkalna bibliotēkā tematiska 
izstāde Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienai „Manai Latvijai 
95”, „Lasi un vērtē!” – Bērnu žūrija 
– 2013, atmiņu stāsti par kolhozu 
laikiem.


