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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Lūdzam atsaukties iedzīvotājus un piedāvāt 
informāciju (dokumentāciju, foto vai video materiālus 
u.c.), ar padomju armiju saistītus priekšmetus, lietas 
un tehniku, ko varētu eksponēt bāzē.

Kontaktinformācija – 
Sandra Magaziņa, tālrunis 29499352, 
e-pasts: zeltinumuzejs@aluksne.lv

Iesaisties tūrisma objekta - 

Zeltiņu raķešbāzes attīstībā!

2015. gadā tiek uzsākta Alūksnes novadam svarīga 
tūrisma objekta - bijušās PSRS armijas kodolraķešu bāzes 
Zeltiņos, attīstība. 

Šīs būs tavas labākās pavasara brīvdienas 
un veiksmīgs sākums mācībām 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija piedāvā 
AIZRAUJOŠAS DIENAS 8. un 9. klašu audzēkņiem

17. - 19. martā, Alūksnē

r  Aizraujošas nodarbības un neparasti eksperimenti dabaszinībās un 
matemātikā. Interaktīvas nodarbības Alūksnes Dabas muzejā. Izbrau-
kums uz atkritumu noglabāšanas poligonu „Kaudzītes”. Spēles un 
radošas aktivitātes svešvalodās.

r  18. martā iespēja piedalīties Alūksnes un Apes novadu dabaszinību 
un matemātikas konkursā.
Trīsreizēja ēdināšana, nakšņošana ģimnāzijas internātā.
Dalības maksa – zinātkāre, mērķtiecība un jautrība!

Pieteikšanās: idazelca@yahoo.com vai pa tālruni 26669126 
(no 8.00 – 15.00) līdz 6. martam, vietu skaits ierobežots.

Pašvaldība apbalvo kultūras 
un sporta nozaru ļaudis
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Izvērtējot 2014. gada veikumu 
kultūrā un sportā, Alūksnes 
novada pašvaldība sestdien, 28. 
februārī šo jomu labākajiem pa-
sniedza apbalvojumus “Pagodinā-
jums kultūrā” un “Pagodinājums 
sportā”.

 Apbalvojumu moto ir „Ūdens lāse 
pasauli maina nevis ar spēku, bet 
neatlaidību” un tas simboliski pauž 
gan sportistu neatlaidīgo cīņu par 
rezultātiem, gan kultūras jomas 
pārstāvju nerimstošo radošo garu. 
Gan vienu, gan otru apbalvojumu 
pašvaldība šogad pasniedza sešām 
personām.
 Apbalvojamie līdz ar Pagodinā-
juma rakstu saņēma arī Alūksnes 
metālmākslinieka Laimoņa Bāliņa 
kaltus oriģinālus svečturus, kas 
simbolizē ūdens lāsi, kā arī naudas 
balvas. Apbalvojumus novada 
kultūras un sporta ļaudīm pasniedza 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Fomins, Kultū-
ras un sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte un sporta darba organizators 
Vilnis Veļķeris.
 Apbalvojumu „Pagodinājums kul-
tūrā” saņēma Pededzes tautas nama 
vadītāja Tatjana Steklova par inova-
tīvu, radošu un nozīmīgu devumu 
Pededzes pagasta un Alūksnes 
novada kultūrvides saglabāšanā un 
pilnveidošanā. Alūksnes pilsētas 
Tautas nama deju kopu “Jukums” 
un “Olysta” vadītājam Agrim Veis-
manim apbalvojums piešķirts par 
nozīmīgu ieguldījumu deju nozares 
attīstībā un Alūksnes novada po-
pularizēšanu Latvijā un pasaulē. A. 
Veismanis gan pasākumā piedalīties 
nevarēja, tādēļ apbalvojumu saņēma 
un pateicības vārdus no viņa nola-

sīja Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa.
 Alūksnes pilsētas Tautas nama 
skolotāju kora “Atzele” diriģentam 
Jānim Baltiņam apbalvojums tika 
pasniegts par nozīmīgu ieguldījumu 
koru nozares attīstībā un izciliem 
sasniegumiem starptautiskajos kon-
kursos. Zeltiņu tautas nama vadītāja 
Gunita Paleja apbalvojumu saņēma 
par profesionalitāti un nozīmīgu 
devumu jaunu kultūras tradīciju 
veidošanā Alūksnes novadā.
 Pasākumā pašvaldības pārstāvji 
pasniedza arī divus apbalvojumus 
par mūža ieguldījumu kultūrā – 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas vadītājai Dzidrai 
Bauerei un vēsturniekam un novad-
pētniekam Jānim Līcim.
 Apbalvojumu „Pagodinājums spor-
tā” pašvaldība pasniedza sportistam 

Oskaram Muižniekam par atzīsta-
miem rezultātiem biatlonā, slēpo-
šanā, riteņbraukšanā un neatlaidību 
sportā. Pagodinājums piešķirts arī 
brīvprātīgajam trenerim Ērikam 
Grosam par mērķtiecīgu un aktīvu 
līdzdalību veselīga dzīvesveida un 
sportisko aktivitāšu organizēšanā un 
popularizēšanā Alūksnes novadā, 
kurš pasākumā gan nepiedalījās, 
tādēļ apbalvojums tika pasniegts 
Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājai 
Ingrīdai Sniedzei.
 Pasākumā piedalīties un saņemt 
“Pagodinājumu sportā” nevarēja arī 
šobrīd izcilākais Latvijas biatlo-
nists Andrejs Rastorgujevs, kuru 
pašvaldība apbalvoja par augstiem 
sasniegumiem biatlonā un Alūksnes 
novada popularizēšanu pasaulē. 
Apbalvojumu dēla vietā saņēma 
viņa vecāki, kurus pasākumā sveica 

un pateicās arī Latvijas Biatlona 
federācijas vadība – Baiba Broka un 
Gundars Upenieks.
 Pašvaldības apbalvojumus saņēma 
arī autosporta saime – autorallija 
ekipāžai Renāram Salakam un 
Zigurdam Kalniņam Pagodinājums 
piešķirts par augstiem sasniegu-
miem autosportā un Alūksnes 
atpazīstamības veicināšanu pasaulē, 
savukārt biedrībai „Autosporta 
klubs “Alūksne”” - par neatlaidību, 
entuziasmu un profesionālu darbu, 
organizējot autosporta sacensības 
Alūksnes novadā.
 Arī sporta jomā tika pasniegts 
apbalvojums par mūža ieguldījumu 
un šajā reizē to saņēma ilggadējs 
Liepnas vidusskolas sporta skolotājs 
Vilhelms Kukličs.

Alūksnes novada pašvaldības Pagodinājumus kultūrā un sportā saņēmušie abu nozaru labākie 2014. gadā 
kopā ar pašvaldības pārstāvjiem

Evitas Aplokas foto

28. martā no pulksten 

9.00 līdz 13.00 
aicinām uz tuvojošos 

ar gardumiem un 
amatniecības izstrādājumiem

Alūksnē, administratīvās 
ēkas telpās un laukumā, 

Dārza ielā 11 
Visi tirgoties gribētāji aicināti 
pieteikties līdz 25.03.2015.  
e-pasts: 
indra.levane@aluksne.lv, 
tālrunis: 25425222
Uz tikšanos!

Tirdziņu organizē - 
Alūksnes novada pašvaldība

Lieldienu svētku 
tirdziņu 

Alūksnes pilsētas 
sākumskola uzņem 
skolēnus 1. klasē!

Lai savlaicīgi varētu 
komplektēt klases, aicinām 
pieteikties līdz 2015. gada 

24. aprīlim! 

Piesakoties nepieciešami 
vecāku personas kodi un 
jāuzrāda skolēna dzimšanas 
apliecība.
8. - 12. jūnijā topošos 
pirmklasniekus aicinām 
apmeklēt Vasaras skoliņu, 
ko organizēsim kā iepazīšanos 
ar skolu, skolotājiem un klases-
biedriem. (Sīkāka informācija 
sekos.)
 Pieteikumus pieņem, zvanot 
64324403, 29282231 vai 
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
2. stāvā lietvedes kabinetā, 
Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē
www.aluksnesskola.lv

Sēdes 

Tautsaimniecības komitejas sēde 
9. martā 10.00

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde
11. martā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
18. martā 10.00

Domes sēde 
26. martā 10.00



2.  Alūksnes Novada Vēstis 03.03.2015.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381488. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” Rīgā. Tirāža 8050 eksemplāri

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
 AS „SIMONE”, reģ. nr. 
90009115622, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli 2015. gada 
11. martā pārdod nekustamo 
īpašumu ar kadastra numuru: 
36019000256, adrese: Apes 
iela 12/14, Alūksne, Alūksnes 
novads.
 Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties AS „SIMONE” ap-
meklētāju pieņemšanas centrā, 
adrese: Parka ielā 2C, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, un Alūksnes 
novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv. Īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 
plkst. 17.00, iepriekš saskaņojot, 
tālr.28665428.
 Izsoles sākumcena - 7100 EUR, 
nodrošinājums - 710 EUR, izso-
les solis - 200 EUR. Nodrošinā-
jums jāiemaksā AS „SIMONE”, 
reģ. nr. 90009115622, SEB 
bankas norēķinu kontā LV48UN-
LA0025000467504. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija notiek AS 
„SIMONE” administratīvajā ēkā 
Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes 
novadā no sludinājuma publicē-
šanas dienas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, mājas lapā www.
aluksne.lv, Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”.

Alūksnes novada pašvaldība 
24.03.2015. rīko kustamās 
mantas – tehnoloģisko iekārtu, 
kas sastāv no trīs recirkulācijas 
sūkņiem un ventilatoriem, trīs 
cirkulācijas sūkņiem WILO, 
vienas ūdens sagatavošanas ie-
kārtas un diviem dūmu sūcējiem 
- mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 1076 EUR. 
Nodrošinājums – 108 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 
20.03.2014. Samaksa 100% eiro, 
kura jāveic līdz 07.04.2015. Pie-
teikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 -16.00, līdz 20.03.2015. 
plkst. 16.00.

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru 
biedrībā 
„Sudrabs” martā
4. martā 10.00 – Tikšanās ar 
ceļojumu aģentūras vadītāju 
Inesi Gravu.
11. martā 10.00 - Tikšanās ar 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
vadītāju Ivetu Ozoliņu.
18. martā 12.00 – Tikšanās ar 
laika un dabas zīmju vērotāju 
Vili Bukšu (Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā).
25. martā 10.00 – Dalība 
represēto piemiņas pasākumā pie 
Mātes tēla;
galda spēles pagrabiņā.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

Domes 26. februāra sēdē
Evita Aploka

Alūksnes novada domes 
26. februāra sēdē deputāti 
izskatīja vairāk kā 30 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma: 
- nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu „Pagas-
ta zeme”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā, noteikt atsavi-
nāšanas veidu – pārdošana izsolē 
un nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

- sagatavot un nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamos īpašumus 
– dzīvokli Laurencenes ielā 2 – 41, 
Alūksnē ar kopējo platību 33,4 
m², dzīvokli Helēnas ielā 43 – 6, 
Alūksnē, ar kopējo platību 20,8 m²,  
dzīvokli Pils ielā 40 – 44, Alūksnē, 
ar kopējo platību 31,3 m², dzīvokli 
Pils ielā 38 – 7, Alūksnē, ar kopējo 
platību 62,4 m² un ar tiem saistītām 
kopīpašumu domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājām, noteikt atsa-
vināšanas veidu – pārdošana izsolē 
un uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļu īpašumu atsavināša-
nu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Jāņkalna ielā 53 – 17, Alūksnē, 
ar kopējo platību 59,2 m² un ar to 
saistītām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes. Noteikt, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz dzīvokļa īrnieks, 
kurš ierosinājis atsavināšanu. Pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
atsavināšanas izdevumus iekļaut 
dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot to 
par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei un 
uzdot nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

- sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu – dzīvokli 
„Garjuri 22” – 4, Jaunalūksnes pa-
gastā, ar kopējo platību 50,8 m² un 
ar to saistītām kopīpašuma domāja-
mām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes. Noteikt, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz dzīvokļa īrnieks, 
kas ierosinājis atsavināšanu. Pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 

atsavināšanas izdevumus iekļaut 
dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot to 
par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei, 
uzdot nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.5/2015 „Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 2013.gada 24.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.31/2013 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi””;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes 
novada publisko ūdeņu zivju resursu 
aizsardzība un uzraudzība”. Ap-
stiprināt projekta kopējās izmaksas 
2760 EUR, ko sastāda Zivju fonda 
finansējums 2000 EUR un pašval-
dības līdzfinansējums 760 EUR. 
Projekta atbalsta gadījumā nodroši-
nāt pašvaldības līdzfinansējumu no 
2015. gada budžeta līdzekļiem;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes 
ezera zivju resursu aizsardzība”. 
Apstiprināt projekta kopējās izmak-
sas 12554 EUR, ko sastāda Zivju 
fonda finansējums 10043,20 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
2510,80 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu no 2015. gada 
budžeta līdzekļiem;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes 
novada publisko ūdeņu zivju resursu 
aizsardzība”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 9500 EUR, ko 
sastāda Zivju fonda finansējums 
7600 EUR un pašvaldības līdzfinan-
sējums 1900 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu no 2015. gada 
budžeta līdzekļiem;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu ,,Zandartu 
pavairošana Alūksnes ezerā”. Ap-

stiprināt projekta kopējās izmaksas 
7200 EUR, ko sastāda Zivju fonda 
finansējums 6000 EUR un pašval-
dības līdzfinansējums 1200 EUR. 
Projekta atbalsta gadījumā nodroši-
nāt pašvaldības līdzfinansējumu no 
2015. gada budžeta līdzekļiem;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības at-
tīstībai no Zivju fonda līdzekļiem ar 
projekta pieteikumu ,,Pētījums par 
zušu resursu pieaugumu Alūksnes 
ezerā”. Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 4720 EUR, ko sastāda 
Zivju fonda finansējums 3776 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 944 
EUR. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu no 2015. gada budžeta 
līdzekļiem;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu ,,Sīgu pavai-
rošana Alūksnes ezerā”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 10800 
EUR, ko sastāda Zivju fonda finan-
sējums 9000 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 1800 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt pašval-
dības līdzfinansējumu no 2015. gada 
budžeta līdzekļiem;

- piedalīties atklātā projektu konkur-
sā „Atbalsts jauniešu centru darbī-
bas nodrošināšanai pašvaldībās ar 
mērķi īstenot neformālās mācīšanās 
aktivitātes visiem jauniešiem popu-
larizējot līdzdalību un aktīvu dzīves 
veidu”, ko organizē Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra, ar 
projektu „Daru pats. Daru citam.”, 
noteikt projekta kopējās izmaksas 
4000 EUR;

- izdarīt domes 24.04.2014. lēmumā 
Nr.152 ,,Par projektu ,,E-grāmatu 
lasītava Mārkalnes bibliotēkā”” 
grozījumus, kas nosaka, ka pieaug 
projekta kopējās izmaksas no 3755 
EUR uz 4204,40 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums no 627,76 EUR uz 
1077,16 EUR un projekta neattieci-
nāmās izmaksas no 280,29 EUR uz 
729,69 EUR;

- iecelt Ilzi Lipstoku par Alūksnes 
muzeja direktori uz līdzšinējās 
iestādes direktores Maritas Olderes 
grūtniecības un dzemdību atva-
ļinājuma un tam sekojošā bērna 
kopšanas atvaļinājuma laiku;

- pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes noteikumiem Nr.2/2014 „Par 
atbalstu Alūksnes novada pašvaldī-
bas amatierkolektīviem, komandām, 
individuālajiem dalībniekiem, spor-
tistiem par izciliem sasniegumiem 
sportā un kultūrā”, piešķirt naudas 
balvu 70 EUR džudistiem Dairim 
Golubevam un Rolandam Dobel-
niekam par iegūtu 1. vietu Latvijas 
jaunatnes meistarsacīkstēs džudo, 
50 EUR džudistam Elvim Kopma-
nim par iegūto 2. vietu un 30 EUR 
džudistam Oskaram Bēniņam par 
iegūto 3. vietu Latvijas jaunatnes 
meistarsacīkstēs džudo 2015. gada 
25. janvārī;

- apstiprināt nolikumu Nr.1/2015 
„Alūksnes novada kultūras un 
kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkurss”;

- apstiprināt noteikumus Nr.2/2015 
„Kārtība par naudas balvas, stipen-
dijas un papildus finansējuma pie-
šķiršanu Alūksnes novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu izglītojamiem 
un pedagogiem”;

- apstiprināt ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojuma izmaksu vienai personai 
Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” 
459,34 EUR mēnesī. Noteikt 
pašvaldībām savstarpējos norēķinus 
par pakalpojumu Sociālās aprūpes 
centrā „Alūksne” mēnesī – starpību 
starp noteikto vienas personas mē-
neša pakalpojuma izmaksu un 90% 
no personas pensijas, piemaksas pie 
pensijas vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsta līdz pilnai noteiktās maksas 
segšanai. Ja ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas klients, kura deklarētā 
dzīvesvieta pakalpojuma piešķirša-
nas brīdī ir Alūksnes novadā, no sa-
vas pensijas, piemaksas pie pensijas 
vai sociālā nodrošinājuma pabalsta 
nesedz pilnu mēneša pakalpojuma 
izmaksu, tad klients vai tā apgād-
nieks maksā mēnesī pakalpojuma 
maksu līdz 106,72 EUR mēnesī, 
piemērojot normatīvajos aktos un 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
paredzētos atvieglojumus. Lēmums 
stājas spēkā 1. martā.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv.

Domes 9. februāra ārkārtas sēdē
Evita Aploka

Alūksnes novada domes ārkārtas 
sēdē 9. februārī deputāti izskatīja 
20 darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
- apstiprināt pašvaldības aģentūras 
„ALJA” 2015. gada darba plānu un 
vidēja termiņa stratēģiju 2015. – 
2017. gadam, pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” darba plānu 2015. 
gadam un vidēja termiņa attīstības 
stratēģiju 2015. – 2017. gadam;

- apstiprināt pašvaldības Ceļu un 
ielu fonda līdzekļu procentuālo 
sadalījumu pagastu pārvaldēm un 
Ceļu un ielu vidējā termiņa prog-
rammu 2015. – 2017. gadam;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
12000 EUR piebraucamā ceļa no 
Alūksnes pilsētas Tautas nama līdz 
Alūksnes Mākslas skolai izbūvei, 
15000 EUR pašvaldības aģentūrai 
„ALJA” mazlietota apvidus auto 
iegādei, 20000 EUR Tempļakalna 
gājēju tilta izgaismošanas izbū-
vei, 14000 EUR Alūksnes novada 
ziemas sporta centra „Mežinieki” 
biatlona šautuves remontam un 
modernizācijai, 6021 EUR Zeltiņu 
tautas nama ēkas gala sienas siltinā-
šanai, 20000 EUR Alūksnes muižas 
parka zudušo mazo arhitektūras for-
mu atjaunošanai – Putnu paviljona 
tehniskā projekta izstrādei un būv-
niecībai, daļēju finansējumu 5000 
EUR Alūksnes Pilssalas stadiona 

apsaimniekošanas un sportistu 
ģērbtuvju paviljona iegādei un uz-
stādīšanai, daļēju finansējumu 3679 
EUR Alsviķu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Saulīte” lietusūdens 
noteksistēmas izbūvei;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2015. gadam”;

- ņemot vērā, ka pašvaldības īste-
notā ERAF projekta “Uzņēmējdar-
bībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
ietvaros plānotās neattiecināmas 
izmaksas ir nepieciešamas projek-
ta mērķa sasniegšanai un 2015. 
gada 6. februārī Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra ierosināja tās 

atbalstīt un lūgt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
sniegt atbalstu aizdevuma no Valsts 
kases saņemšanai, lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei atļauju 
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases noteiktajiem aizņēmuma 
procentiem Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta „Uzņēmēj-
darbībai nozīmīgu ielu un Brūža 
ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsē-
tā” neattiecināmo izmaksu segšanai 
līdz 641 919 EUR ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2016. gada marta līdz 2025. gada 
decembrim.
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Novada izglītības iestāžu tīklā izmaiņas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jau drīzumā Alūksnes 
novada izglītības iestāžu 
tīklā notiks izmaiņas, kuru 
pamatā ir nepieciešamība izveidot 
optimālu un kvalitatīvu izglītības 
iestāžu tīklu novadā un 
nodrošināt racionālu un 
efektīvu resursu izmantošanu.

 Šīs izmaiņas nosaka Alūksnes 
novada domes 26. februārī 
pieņemtie lēmumi. Viens no tiem 
paredz Strautiņu pirmsskolas 
izglītības iestādi “Zemenīte” kā 
patstāvīgu pašvaldības iestādi 
likvidēt un pievienot to kā 
struktūrvienību tuvu esošajai Strau-
tiņu pamatskolai ar nākošo mācību 
gadu. Otrs lēmums paredz likvidēt 
Mārkalnes  pamatskolu ar 2016. 
gada 31. augustu.

 Pastāvīga bērnu skaita samazi-
nāšanās ir viens no iemesliem, 
kādēļ gan Alūksnes novadā, gan arī 
citās pašvaldībās notiek šādas un 
līdzīgas izmaiņas izglītības iestāžu 
tīklā. Audzēkņu skaitam iestādē 
sarūkot, jāņem vērā tas, ka pieaug 
izmaksas uz vienu skolēnu un, ka 
katrai izglītības iestādei ir kritiskais 
skolēnu skaita līmenis, kurā tā spēj 
nodrošināt mūsdienām atbilstošu 
mācību procesu, lai audzēknis 
iegūtu kvalitatīvas nepieciešamās 
zināšanas, spētu turpināt mācības 
nākamajās izglītības pakāpēs un pēc 
tam pilnvērtīgi realizēt savu dzīvi. 
Diemžēl, bērnu skaitam Alūksnes 
novadā pēdējos gados un arī pēc 
prognozēm turpmākajiem gadiem 
ir pastāvīga tendence samazinā-

ties, līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka 
izglītības iestāžu piepildījums sarūk 
un nākas domāt par to efektīvā-
ku izmantošanu. Skolēnu skaita 
samazināšanās atstāj iespaidu arī uz 
pedagogiem, jo skolās kļūst arvien 
grūtāk nodrošināt pilnu darba slodzi 
skolotājiem, ir vērojams pedagogu 
trūkums, īpaši tajos priekšmetos, 
kur ir mazāks stundu skaits, līdz ar 
to skolotājiem ir mazāks atalgo-
jums. Tas savukārt rada situāciju, ka 
pedagogi vairs nestrādā tikai vienā 
skolā, bet vairākās. Šobrīd izglītības 
sistēma Latvijā ir jauna normatīvā 
regulējuma gaidās, kas noteiks 
kārtību, kā aprēķina pedagogu 
atalgojumu.

 2010. gadā Alūksnes novada paš-
valdība izstrādāja novada izglītī-
bas iestāžu tīkla plānu līdz 2015. 
gadam, līdz ar to šogad taps jauns 
dokuments 2016. – 2020. gadam. 
Jauno novada izglītības attīstības 
stratēģiju paredzēts izstrādāt līdz 
maija beigām, veidojot to kopā 
ar izglītības iestādēm, pagastu 
pārvaldēm un vecākiem, pēc tam 
nododot iedzīvotāju apspriešanai 
un saskaņojot Izglītības un zinātnes 
ministrijā. Alūksnes novada Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Gunta Kupča 
uzsver, ka, veidojot jauno stratēģiju, 
viens no pamatjautājumiem būs 
par to, ka vietās, kur tas iespējams, 
tiek veidotas lielākas un stiprākas 
izglītības iestādes, kas paver labā-
kas iespējas gan finanšu un telpu 
resursu izmantošanai, gan projektu 
finansējuma piesaistei.

 Ministru kabineta noteikumi 
nosaka, ka, ja iestādes darbībā tiek 
veiktas kādas izmaiņas, attiecīgam 
lēmumam ir jābūt pieņemtam 6 mē-
nešus iepriekš. Līdz ar to, lai viena 

otrai tuvu esošās iestādes - Strautiņu 
bērnudārzs un Strautiņu pamatskola 
no šī gada 1. septembra varētu sākt 
darbu kā viena iestāde, lēmums bija 
jāpieņem līdz 1. martam. Par šo 
lēmumu Alūksnes novada domes 
26. februāra sēdē balsoja 13 no klāt-
esošajiem 14 deputātiem, 1 deputāts 
balsojumā atturējās.

 - Strautiņu bērnudārzs un pamat-
skola atrodas viena otrai ļoti tuvu, 
tādēļ, apvienojot šīs iestādes vienā, 
ir iespēja izveidot pārdomātu, ra-
cionālu darbinieku skaitu, pienāku-
mu sadali, telpu izmantojumu, lai 
iestāde varētu funkcionēt vēl labāk. 
Domāju, ka strādājot kā vienai ies-
tādei, kopīgs skatījums uz izglītības 
iegūšanu, sākot no pirmsskolas līdz 
pamatizglītības, var nākt par labu 
šīs iestādes stiprināšanai, - uzsver 
G. Kupča.

 Pati būtiskākā vēsts vecākiem ir tā, 
ka pirmsskolas izglītības pieejamī-
ba Strautiņos saglabāsies tāda pati 
kā līdz šim – pirmsskolas vecuma 
bērni arī turpmāk varēs mācīties 
bērnudārza telpās un apmeklēt 
to arī laikā, kad skolasbērniem ir 
brīvlaiks. Tāpat arī pamatskolā tiks 
saglabāta pieejamība visām šobrīd 
realizētajām izglītības program-
mām. Atšķirība būs tā, ka bērnu-
dārzs no patstāvīgas iestādes kļūs 
par Strautiņu pamatskolas struktūr-
vienību, tātad abas ēkas apsaimnie-
kos Strautiņu pamatskola.

 Jautājums par pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Zemenīte” pievieno-
šanu Strautiņu pamatskolai izskatīts 
abu izglītības iestāžu darbinieku 
sanāksmē, pamatskolas Skolas pa-
domes sēdē un „Zemenītes” vecāku 
kopsapulcē.

 Abas iestādes jau ir domājušas 
par bērnudārza brīvo telpu izman-
tojumu un viens no pamatskolas 
piedāvātajiem variantiem ir šajās 
telpās pārcelt mūzikas un mākslas 
profesionālās izglītības klases, kas 
šobrīd izvietotas nelielās telpās 
skolas trešajā stāvā. Savukārt šajās 
telpās varētu iekārtot pagarinātās 
grupas klases.

 Lai nodrošinātu drošu skolēnu pār-
vietošanos pāri ceļam pie Strautiņu 
pamatskolas, jārisina jautājums par 
atbilstošas pārejas izveidi. Jāuzsver, 
ka šis nav pašvaldības, bet valsts 
nozīmes ceļš, taču pašvaldība mek-
lēs risinājumu šai problēmai.

 Savukārt jautājums par Mārkalnes 
pamatskolas pastāvēšanu jau vai-
rākkārt ir skatīts Alūksnes novada 
izglītības iestāžu tīkla attīstības 
plāna  2012. – 2015. gadam ietvaros 
un saskan ar Alūksnes novada iz-
glītības attīstības stratēģijā 2016. – 
2020. gadam plānotajām izmaiņām 
izglītības iestāžu tīklā. Mārkalnes 
pamatskolā šobrīd mācās 49 sko-
lēni no 1. līdz 9. klasei un deviņi 
pirmsskolas vecuma bērni, kopā 
58 skolēni. 12 skolēni uz mācībām 
Mārkalnes pamatskolā dodas no 
Alūksnes. Diemžēl arī prognozes 
par bērnu skaitu Mārkalnes pagastā 
turpmākajos gados nav optimis-
tiskas – skolēnu skaits turpinās 
samazināties, bet jau šobrīd iestāde 
apdzīvo divas nepiepildītas ēkas.

 Lai nodrošinātu mūsdienām 
atbilstošu mācību vidi Mārkal-
nes pamatskolā, ir nepieciešams 
ievērojams pašvaldības finansējuma 
ieguldījums pilnvērtīgam un kvali-
tatīvam mācību procesam vajadzī-
go materiālu iegādei un iestādes 

telpu remontdarbiem, kas šobrīd 
nav apmierinoši, lai gan pašreizējā 
skolas direktore iestādes budžeta 
iespēju robežās ir paveikusi daudz 
uzlabojumu. 

 Sākotnēji Alūksnes novada domes 
26. februāra sēdē bija paredzēts 
izskatīt lēmuma projektu par Mār-
kalnes pamatskolas pievienošanu 
Alūksnes novada vidusskolai, tomēr 
deputāti šo lēmumu neatbalstīja. 
Tajā pašā dienā tika sasaukta domes 
ārkārtas sēde, kurā deputāti izskatīja 
lēmuma projektu par Mārkalnes 
pamatskolas likvidāciju no 2015. 
gada 1. septembra. Saistībā ar šo 
lēmuma projektu deputāti bija 
izteikuši 3 priekšlikumus. Par pirmo 
priekšlikumu – nelikvidēt Mārkal-
nes pamatskolu - nebalsoja neviens 
no 11 klātesošajiem deputātiem, 
pret – 7 deputāti, atturējās – 4. Otro 
priekšlikumu – lēmumu par Mār-
kalnes pamatskolu izskatīt kopā ar 
novada izglītības iestāžu attīstības 
stratēģiju – atbalstīja 4 deputāti, 
pret to balsoja 6 un 1 atturējās. 
Trešo priekšlikumu – Mārkalnes 
pamatskolas likvidāciju pabeigt līdz 
2016. gada 31. augustam - atbalstīja 
8 deputāti, pret balsoja 2 un 1 attu-
rējās. Kopumā par lēmumu likvidēt 
Mārkalnes pamatskolu ar 2016. 
gada 31. augustu balsoja 8 deputāti, 
pret – 1 un atturējās – 2.

 Vecākiem pašvaldība dos iespēju 
izvēlēties  kādu no Alūksnes pilsē-
tas izglītības iestādēm, arī internāta 
pakalpojumu, vai arī pēc vecāku iz-
vēles kādu citu dzīvesvietai tuvāku 
izglītības iestādi. Pagasta pārvalde 
organizēs maršruta izstrādi, lai pa-
gasta skolēnus nogādātu uz Alūksni.

Atkārtoti pilnveidos topošā Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 1. redakciju
 Alūksnes novada dome 
26. februāra sēdē pieņēma 
lēmumu, izvērtējot Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015. - 2027. gadam pilnveidotās 
1. redakcijas publiskās 
apspriešanas, kas tika organizēta 
no 2015. gada 5. līdz 
26. janvārim, rezultātus, kuri 
apkopoti ziņojumā par Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015. - 2027. gadam pilnveidotās 
1. redakcijas publiskās apsprie-
šanas norisi un tās rezultātiem 
un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta otrās 
daļas 1. punktu, Ministru 
kabineta 2012. gada 16. oktobra 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentiem” 
92.2. punktu, atkārtoti pilnveidot 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
1. redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem 
un publiskās apspriešanas 
rezultātiem saskaņā ar 
ziņojumu.
 
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 2014. gada 18. decembra 

lēmumu, topošā novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotā 1. redakcija 
bija nodota publiskajai apspriešanai 
no šī gada 5. līdz 26. janvārim. 
Publiskās apspriešanas laikā 
pašvaldība saņēma 11 rakstiskus 
iesniegumus, tai skaitā 2 pēc 
apspriešanas termiņa beigām. 
Iesniegumos bija priekšlikumi 
atsevišķu teritoriju zonējuma 
maiņai, piemēram, Jaunannas 
pagastā, paredzot rūpniecisko 
teritoriju, un Ziemera pagastā - 
karjeru izstrādes teritoriju. Par 
Alūksnes pilsētas teritorijas
pilnveidoto 1. redakciju saņemti 
iebildumi attiecībā uz publiskās 
apbūves teritorijas paplašināšanu 
pie nepabeigtās jaunbūves Ojāra 
Vācieša ielā jeb tā sauktajām 
„Lujāna drupām”, saņemti arī 
priekšlikumi Alūksnes 
Septiņsimtgades parka daļā 
paredzēt publisko apbūvi, noteikt 
vietu kapličas un krematorijas 
būvniecībai, kā arī lūgums atstāt 
nemainītu Jaunalūksnes pagasta 
un Alūksnes robežu (Kalnadruvu 
teritorija). 
 No institūcijām un kaimiņu 
pašvaldībām saņemti 13 atzinumi, 
no kuriem piecos nav iebildumu par 

plānojuma pilnveidoto 
1. redakciju, pārējos pārsvarā lūgts 
izdarīt dažādus redakcionālus 
labojumus un precizējumus 
grafiskajā daļā. Visvairāk neatbil-
stības konstatēts, attēlojot valsts un 
vietējas nozīmes kultūras piemi-
nekļu teritorijas (muižas apbūves 
teritorijas) grafiskajā daļā. Saņemts 
iesniegums no Aizsardzības minis-
trijas par to, lai Alsviķu un Ilzenes 
pagastos VAS „Latvijas valsts 
meži” apsaimniekotās teritorijas 
daļās tiktu noteikta publiskā apbūve 
ar kodu – aizsardzības un drošības 
iestāžu apbūve.
 13. februārī teritorijas plānojuma 
izstrādes darba grupa izskatīja visus 
iesniegtos atzinumus un iesniegu-
mus un tika sagatavots ziņojums par 
vērā ņemtajiem priekšlikumiem un 
atzinumiem.
 Iepazīstoties ar apkopotajiem 
rezultātiem, Alūksnes novada domei 
jāpieņem lēmums par tālāko teri-
torijas plānojuma virzību atbilstoši 
Ministru kabineta 2012. gada 16. 
oktobra noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 92. punktam. 

Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas 
uzņēmējdarbības konsultante

 SIA LLKC organizē augu 
aizsardzības lietotāju apliecību 
pagarināšanu, kas notiks 
05.03.2015. Gulbenē, Ozolu ielā 1 
pulksten 10.00. Sīkāka informācija 
par apmācībām Alūksnes 
konsultāciju birojā, pa tālruņiem 
64307013 vai 29166807.

 Martā tiek uzsākta informatīvo 
semināru organizēšana pagastos par 
jaunāko Lauku attīstības plāna un 
tiešmaksājumu sistēmā, par aktuālā-
ko nodokļu likumdošanā, Nodarbi-
nātības Valsts aģentūras un ALTUM 
piedāvātajiem pasākumiem lauku 
teritoriju iedzīvotājiem. Informatīvo 
semināru norises datumi un vietas:
02.03. plkst. 10:00 SKIM „Dailes” 
Ilzenes pagasts;
04.03. plkst. 10:00 Malienas 
tautas nams;
05.03. plkst. 10:00 Māriņkalna 
tautas nams;
09.03. plkst. 10:00 Annas 
tautas nams;
11.03. plkst. 10:00 Pededzes 
tautas nams;

16.03. plkst. 10:00 Zeltiņu 
tautas nams;
18.03. plkst. 10:00 Veclaicenes 
tautas nams;
19.03. plkst. 10:00 Jaunannas 
tautas nams;
19.03. plkst. 13:00 Kalncempju 
pagasta pārvalde;
24.03. plkst. 10:00 Mālupes 
saieta nams;
26.03. plkst. 10:00 Virešu 
saieta nams;
26.03. plkst. 13:30 Gaujienas 
tautas nams;
27.03. plkst. 10:00 Alsviķu 
tautas nams;
27.03. plkst. 13:00 Kolberģa 
tautas nams;
30.03. plkst. 10:00 Liepnas 
pagasta pārvalde.

 Latvijas Bioloģiskās 
lauksaimniecības asociācija 
09.03.2015. pulksten 14:00 
Kolberģa tautas namā rīkos 
informatīvo semināru „Aktualitātes 
Bioloģiskajā lauksaimniecībā”, kur 
kā lektori būs LBLA asociācijas 
valdes priekšsēdētājs Gustavs 
Norkārklis un pārstāvji no 
sertifikācijas institūcijām.

Aktuālā informācija 
lauksaimniekiem



4.  Alūksnes Novada Vēstis 03.03.2015.

Aktuāli www.aluksne.lv

1. Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

 2015. gadā Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti 14 322 139 EUR apmērā. 
Plānoto aktivitāšu īstenošanai no-
virzīts naudas līdzekļu atlikums uz 
2015. gada sākumu 3 375 092 EUR 
apmērā.
 Iesākto projektu īstenošanai novir-
zīts 2014. gadā neizmantoto Valsts 
kases aizdevumu līdzekļu atlikums 
1 359 845 EUR apmērā, tajā skaitā:
1. Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (turpmāk – ERAF) projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un 
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” īstenošanai 1 303 471 EUR 
apmērā;
2. EST – LAT - RUS projekta 
„Divas ainavu parku pērles Austru-
meiropā” īstenošanai 56 374 EUR 
apmērā.
 Savukārt 2015. gadā plānots 
iesniegt Finanšu ministrijas Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei 
lūgumus par aizņēmumu ņemšanu 
1 697 441 EUR apmērā, tajā skaitā:
1. Ūdenssaimniecības attīstī-
bas ERAF projektu īstenošanai 
Alūksnes novada Alsviķu, Strauti-
ņu, Zeltiņu, Jaunzemu, Jaunlaicenes 
un Mārkalnes ciemos (ieguldījums 
SIA “RŪPE” pamatkapitālā) 334 
731 EUR apmērā;
2. Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta (turpmāk – KPFI) projekta 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju 
samazināšanai Ilzenes pamatskolā” 

īstenošanai 184 116 EUR apmērā;
3. KPFI projekta „Kompleksi risi-
nājumi gāzu emisiju samazināšanai 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā” īstenošanai 297 681 
EUR apmērā;
4. KPFI projekta „Kompleksi risi-
nājumi gāzu emisiju samazināšanai 
Mālupes pamatskolā” īstenošanai 
238 447 EUR apmērā;
5. ERAF projekta „Uzņēmējdar-
bībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
neattiecināmo izdevumu segšanai 
642 466 EUR apmērā.
Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu daļu var 
raksturot pēc 1. attēlā apkopotiem 
datiem.
 Ieņēmumu lielāko daļu sastāda 
„Nodokļu ieņēmumi”, kas 2015. 
gadā ir plānoti 7 172 446 EUR 
apmērā un sastāda 34,56% no ko-
pējiem ieņēmumiem. No transfertu 
ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir 
valsts budžeta transferti – 6 238 
539 EUR apmērā, kas ir 30,06% no 
kopējiem ieņēmumiem.
 Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām ir 
piešķirtas astoņiem mēnešiem:
1.  vispārizglītojošām skolām – 1 
413 048 EUR apmērā,
2.  interešu izglītībai – 59 494 EUR 
apmērā,
3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbinātajiem pedago-
giem – 153 640 EUR apmērā.
 Valsts dotācija profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēm ir 
piešķirta divpadsmit mēnešiem 75 
881 EUR apmērā.

 Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes mū-
zikas un mākslas skolām ir piešķirta 
divpadsmit mēnešiem 278 100 EUR 
apmērā. 
 Mērķdotācija Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei „Cālis”, Malie-
nas pirmsskolas izglītības iestādei 
„Mazputniņš”, Liepnas internātpa-
matskolai, Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis” un 
“Pienenīte” speciālajām grupām ir 
piešķirta astoņiem mēnešiem 636 
632 EUR apmērā.
 Mērķdotācija asistenta pakalpo-
jumu nodrošināšanai personām, 

kurām noteikta I un II invaliditātes 
grupa un personām no 5 līdz 18 
gadu vecumam, kurām izsniegts 
atzinums par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību, (Sociālajam dienestam) 
piešķirta 84 315 EUR apmērā.
 Valsts dotācija pirmklasnieku un 
otrklasnieku brīvpusdienu nodro-
šināšanai plānota 75 652 EUR 
apmērā.
 Valsts dotācija pansionāta iemītnie-
kiem, kas pansionātā ievietoti pirms 
1998.gada, piešķirta 17 080 EUR 
apmērā.
 Valsts dotācija ambulatoro pakal-
pojumu nodrošināšanai (Nacionālās 

veselības dienesta finansējums) 
plānota 43 355 EUR apmērā.
 Uzturēšanas transferti ELFLA, 
ERAF un ESF projektu īstenošanai 
plānoti 205 243 EUR apmērā.
 Plānots saņemt šādus maksājumus 
no Apes novada domes:
1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēju-
mam par galvenās bibliotēkas funk-
ciju pildīšanu –1670 EUR apmērā; 
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā darba līdz-
finansējumam – 7200 EUR apmērā;
3. Alūksnes novada būvvaldes uztu-
rēšanas izdevumu līdzfinansējumam 

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015. gadam

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2015.
gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos  

14 322 139 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos  

 3 057 286 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām   

19 320 633 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas
   1 014 153 EUR
1.5. akcijās un citā līdzdalībā ko-
mersantu pašu kapitālā
  334 731 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2015.gada sākumu

3 375 092 EUR

3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2015.gada beigām 85 000 EUR 
     
4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 2015.
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv).

Speciālais budžets (bez 
ziedojumiem un dāvināju-
miem)

5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālo budžetu (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) 
2015.gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos  

598 626 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām                     897 464 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2015.gada sākumu    
      313 068 EUR

7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2015.gada beigām 
                             14 230 EUR 
    
8. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 2015.
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 2.pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv).

Ziedojumi un dāvinājumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada paš-

valdības ziedojumu un dāvinājumu 
budžetu 2015.gadam:
9.1. kārtējā gada ieņēmumos  
0 EUR
9.2. izdevumos atbilstoši valdī-
bas funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām   
12 180 EUR
10. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2015.gada sākumu         
12 180 EUR

11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2015.gada beigām                 0 EUR 
    
12. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2015.gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izde-
vumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskām kategorijām saskaņā 
ar 3.pielikumu (skatīt www.aluksne.
lv).

Pašvaldības aizņēmumi un 
sniegtie galvojumi

13. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un galvoju-
mu saistības 2015.gadā:
13.1. aizņēmumu pamatsummu, 
procentu atmaksai un aizdevumu 
apkalpošanai 1 244 957 EUR, tajā 

skaitā:
13.1.1. kārtējie maksājumi 1 174 
191 EUR, saskaņā ar 4.pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv),
13.1.2. pēc Eiropas Savienības pro-
jektu finansējuma saņemšanas 
                                    70 766 EUR
13.2. galvojumu pamatsummu un 
procentu atmaksai 314 125 EUR 
saskaņā ar 5.pielikumu (skatīt www.
aluksne.lv).

Vispārīgā daļa

14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un ziedojumu un dāvinājumu bu-
džeta ieņēmumu un izdevumu daļas 
precizējamas budžeta izpildes gaitā.

15. Noteikt, ka finansēšana starp 
Alūksnes novada pašvaldības 
Grāmatvedību un Liepnas internāt-
pamatskolas grāmatvedību tiek no-
drošināta ar transfertu starpniecību:
15.1. Alūksnes novada pašvaldī-
bas Grāmatvedība finansēšanas 
izdevumus iestādēm uzrāda 7230 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
„Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 
transferti padotības iestādēm”;
15.2. Liepnas internātpamatskolas 
grāmatvedība finansēšanas ieņēmu-
mus uzrāda ieņēmumu klasifikācijas 
kodā 19.3.0.0. „Pašvaldības iestāžu 
saņemtie transferti no augstākas 

iestādes” 
15.3. sastādot mēneša pārskatus par 
budžeta izpildi, 15.1. un 15.2. punk-
tos minētie finansēšanas ieņēmumi 
un izdevumi tiek konsolidēti.

16. Iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošināt efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlieto-
jumu atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības 
funkciju izpildi.

17. Algu fonda papildinājums, 
kas pamatbudžeta iekļauts papil-
dus pieprasījumam, izmantojams 
2015.gadā kā algas palielinājums 
atbilstoši 2014.gada darbinieku 
novērtējumam.

18. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas 
iestādes budžeta izpildi.

19. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem nepieciešamības ga-
dījumos ir tiesības pieprasīt veikt 
iekšējos budžeta pārkārtojumus pa 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
attiecīgās iestādes vai struktūrvie-
nības apstiprinātā budžeta ietvaros, 
iesniedzot pieprasījumu par budžeta 
pārkārtošanu Alūksnes novada 
pašvaldībai.

Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2015. gadam  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2015
 APSTIPRINĀTI

ar Alūksnes novada domes 09.02.2015. lēmumu 
Nr.52 (protokols Nr.3, 15.punkts)
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– 5099 EUR apmērā;
4. Alūksnes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta skolai par nodarbību 
nodrošināšanu – 3088 EUR apmērā;
5. Alūksnes Mūzikas skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – 2254 
EUR apmērā.
 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 
2015. gadam plānota 2 757 883 
EUR apmērā.
 2015. gadam tika piešķirta valsts 
dotācija, lai nodrošinātu vērtētos 
ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas, finanšu nepiecie-
šamības neizlīdzināmās apakšējās 
robežas 99 % līmenī, 407 777 EUR 
apmērā.
 Pamatbudžeta ieņēmumi tika plā-
noti ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
budžets 2015. gadam tika veidots 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
23.02.2012. noteikumiem Nr.3/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta līdzek-
ļus”. 
 2015. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
plānoti 20 754 517 EUR  apmērā, 
tajā skaitā:
1. izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas 19 320 633 EUR 
apmērā, kas ir 93,09% no kopējiem 
izdevumiem,
2. aizņēmumu pamatsummu atmak-
sa 1 014 153 EUR apmērā, kas ir 
4,89% no kopējiem izdevumiem,
3. akcijas un cita līdzdalība komer-
santu pašu kapitālā (SIA „RŪPE” 
ERAF projektu līdzfinansējumam) 
334 731 EUR apmērā, kas ir 1,61% 
no kopējiem izdevumiem,
4. atlikums gada beigās (kases 
apgrozāmie līdzekļi) 85 000 EUR 
apmērā, kas ir 0,41% no kopējiem 
izdevumiem.
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2015.gadam plānota 
stipendija džudo trenera profesijas 
ieguvējam 1423 EUR apmērā, fi-

nansējums veselības aprūpes pieeja-
mības nodrošināšanai (rezidentūrai) 
5900 EUR. 
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2015.gadam tiek 
piešķirts pašvaldības finansējums:
1. Alūksnes pilsētas ielu ar grants 
segumu sakārtošanai 87 260 EUR 
apmērā,
2. Alūksnes novada pašvaldības 
Administrācijai jauno amata vietu 
izveidošanai 31 040 EUR apmērā,
3. Alūksnes pilsētas ielu apgaismo-
juma rekonstrukcijai 135 000 EUR 
apmērā,
4. Alūksnes Pilssalas un Tempļa-
kalna gājēju tilta apgaismojuma 
ierīkošanai 40000 EUR,
5. Alūksnes novada tūrisma norāžu 
izgatavošanai 20 000 EUR apmērā,
6. Tempļakalna teritorijas labiekār-
tošanas pasākumiem 70000 EUR,
7. Alūksnes Pilssalas stadiona 
apsaimniekošanas un sportistu 
ģērbtuvju paviljona iegādei un 
uzstādīšanai 38500 EUR,
8. Alūksnes novada ziemas sporta 
centra “Mežinieki” biatlona šautu-
ves  remontam un modernizācijai 
14 000 EUR,
9. Alūksnes muižas parka zudušo 

mazo arhitektūras formu atjauno-
šanai – Putnu paviljona tehniskā 
projekta izstrādei un būvniecībai 20 
000 EUR apmērā.
 2014. gadā Alūksnes novada 
pašvaldība uzsāka pašvaldības 
mērķprogrammu Alūksnes no-
vada pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanai. Laikā periodā no 2014. 
gada līdz 2017. gadam šim mērķim 
tiks atvēlēti no pašvaldības budžeta 
kopā 600 000 EUR ar izmaksu katrā 
no perioda budžeta gadiem līdz 165 
000 EUR. 2015. gadā budžetā šim 
mērķim paredzēts finansējums 160 
000 EUR apmērā.

 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu daļu var 
raksturot pēc 2. attēlā apkopotiem 
datiem.
 Alūksnes novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumu daļu pēc eko-
nomiskās klasifikācijas kodiem vei-
do atlīdzība, kas 2015. gadā plānota 
8 747 353 EUR un veido 45,28% 
no izdevumiem pēc ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem. Precēm un 
pakalpojumiem 2015. gadā atvēlēts 
5 008 739 EUR jeb 25,92%, subsī-

dijām un dotācijām - 123 550 EUR 
jeb 0,64%, procentu maksājumiem 
par aizdevumu izmantošanu - 104 
357 EUR jeb 0,54%, pamatkapitāla 
veidošanai (pamatlīdzekļu iegā-
dei) - 4 679 047 EUR jeb 24,22%, 
sociālajiem pabalstiem - 460 616 
jeb 2,38%. Transfertiem, dotācijām 
un mērķdotācijām pašvaldībām, 
dalības maksām atvēlēti 196 719 
EUR jeb 1,02%, valsts budžeta un 
pašvaldību budžetu transfertiem un 
mērķdotācijām kapitālajiem izdevu-
miem – 252 EUR.

2. Speciālais budžets (bez ziedoju-
miem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

 Alūksnes novada pašvaldības 2015. 
gada budžeta otru daļu veido “Spe-
ciālais budžets”. 
 2015. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta ieņēmumi 
plānoti 598 626 EUR apmērā. Plā-
noto izdevumu segšanai novirzīts 
naudas līdzekļu atlikums uz 2015. 
gada sākumu 313 068 EUR apmērā.
 Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 
2015. gadā ir plānoti 563 626 EUR 
apmērā, sastādot 94,15% no kārtējā 
gada speciālā budžeta ieņēmumiem. 
 Dabas resursu nodoklis plānots kā 
transferts no valsts budžeta 60% 
apmērā no nodokļa maksājuma par 
dabas resursu ieguvi vai izmantoša-
nu, vai vides piesārņošanu Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā. 

2. 2. Izdevumi

 2015. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta izdevumi 
pēc funkcionālām kategorijām 
plānoti 897 464 EUR apmērā.
 Alūksnes novada pašvaldības 
speciāla budžeta izdevumu daļā 
Autoceļu (ielu) fondam plānoti 815 
448 EUR jeb 90,86% no kopējiem 
speciālā budžeta izdevumiem, 3 203 
EUR jeb 0,36% - speciālā budžeta 
konta apkalpošanai un citiem pasā-

kumiem,  78 813 EUR jeb 8,78% - 
izdevumiem atbilstoši dabas resursu 
nodokļa likuma nosacījumiem. 
Pieskaitot atlikumu uz 2015. gada 
beigām – 14 230 EUR, kopā veido-
jas 911 694 EUR.

 Alūksnes novada pašvaldības 2015. 
gada speciālā budžeta izdevumu 
daļā plānoto ceļu un ielu uzturēša-
nas izdevumi, izdevumi novadgrāv-
ju tīrīšanai, latvāņu apkarošanai, 
Alūksnes novada teritorijas sakārto-
šanai u.c. (dabas resursu nodoklis). 

3. Speciālais budžets - ziedojumi 
un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
2015. gada budžeta trešo daļu veido 
“Speciālais budžets – ziedojumi un 
dāvinājumi”.
 2015. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta – ziedo-
jumu un dāvinājumu ieņēmumi nav 
plānoti. Noteikto mērķu izdevumu 
segšanai novirzīts naudas līdzekļu 
atlikums uz 2015. gada sākumu 12 
180 EUR apmērā. 
 Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmu-
mi tiek plānoti pēc faktiski saņemta-
jiem naudas līdzekļiem.

3.2.Izdevumi

 Ziedojumu un dāvinājumu ieņē-
mumus drīkst izlietot tikai konkrētu 
mērķu izdevumiem. Atpūtai, kultū-
rai un reliģijai 2015. gadā plānoti 5 
537 EUR jeb 45,46% no kopējiem 
speciālā budžeta ziedojumu un dā-
vinājumu izdevumiem, pašvaldības 
teritorijai - 3 727 EUR jeb 30,60%, 
izglītībai - 2 659 EUR jeb 21,83%, 
sociālajai aizsardzībai – 217 EUR 
jeb 1,78% un sabiedriskajai kārtībai 
un drošībai – 40 EUR jeb 0,33%.

Pilnībā ar paskaidrojuma rakstu 
par pašvaldības 2015. gada budžetu 
iespējams iepazīties 
www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 16. februārī Alūksnes novada 
dome ārkārtas sēdē apstiprināja 
pašvaldības 2015. gada budžetu. 
Par to, kam šogad pašvaldība lī-
dzekļus plānojusi, stāsta Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis (attēlā):

 - Šī gada budžeta plānošanā 
vadījāmies pēc jau iepriekš iz-
strādātajiem finansējuma sadales 
kritērijiem. Pamatbudžeta izdevu-
mus plānojam 14,3 miljonu eiro ap-
mērā, 3,3 miljoni ir naudas līdzekļu 
atlikums šī gada sākumā, šogad 
plānojam saņemt arī 3,5 miljonus 
eiro aizņēmumos dažādu projektu 
īstenošanai. Līdz ar to kopumā paš-
valdības budžets izdevumu segšanai 
veido 20,7 miljonus eiro. Pašval-
dības budžeta ieņēmumu galvenais 
avots ir nodokļu ieņēmumi un tie 
šogad summāri, salīdzinājumā ar 
pērno gadu ir lielāki, bet analizējot 
pēc Finanšu ministrijas aprēķinos 
prognozētajiem nodokļu ieņēmu-
miem uz mūsu teritoriju – mazāki.

 Dotācija, ko saņemam no Pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fonda, 
šogad ir samazinājusies, taču pieau-
ga speciālā dotācija, ko pašvaldības 
saņem, lai to ieņēmumus izlīdzinā-
tu. Pieaugums skaidrojams ar to, ka 
par 2% palielinājies arī līmenis, līdz 
kādam valsts apņemas nodrošināt 
pašvaldību ieņēmumus – šogad tas 
ir 99%.

 Pašvaldības izdevumu lielākā daļa, 
kā vienmēr, atvēlēta izglītībai – 
37,58% no kopējiem izdevumiem. 
Nākošā lielākā budžeta pozīcija ir 

atpūta, kultūra un sports, kas veido 
19,98%. Salīdzinot ar pagājušo 
gadu, ir palielinājums, kas saistīts 
ar brūža jeb tautas nama ēkas re-
konstrukcijas projektu. Trešā lielākā 
budžeta pozīcija ir izpildvaras un li-
kumdošanas izpildinstitūcijas, kurā 
ietilpst pagastu pārvalžu, pašvaldī-
bas administrācijas, domes deputātu 
un komisiju darba nodrošinājums, 
kā arī procentu maksājumi par 
saņemtajiem aizņēmumiem. Šī po-
zīcija sastāda 10,73% no kopējiem 
izdevumiem. Jāuzsver, ka procentu 
maksājumos par saņemtajiem aizņē-
mumiem šogad pašvaldība maksās 
104 tūkstošus eiro, bet aizdevumu 
pamatsummas segsim 1014153 eiro 
apmērā.
 Sociālajai jomai šogad paredzējām 
1794414 eiro jeb 8,65% no kopējā 
budžeta. Šai sfērā šogad pieaug 
audžuģimeņu pabalsts no 130 uz 
160 eiro. Pašvaldība no budžeta lī-
dzekļiem nodrošinās aprūpes mājās 
sniegšanu novada teritorijā, kas tika 
ieviesta un sākotnēji finansēta no 
projekta. Šim mērķim atvēlēti 100 
tūkstoši eiro.
 Ar domes lēmumu papildinājām 
budžeta sadales kritērijus. To 
darījām tādēļ, ka jau pērn deputāti 

nolēma no pašvaldības budžeta 
finansēt 3 trūkstošās pedagogu lik-
mes sporta interešu izglītības prog-
rammām, 1,14 pedagogu likmes 
Alūksnes Mūzikas skolai, savukārt 
Alūksnes novada vidusskolā sakarā 
ar projekta īstenošanu ir palielinā-
jusies apkurināmā platībā, tādēļ arī 
šīs izmaiņas bija jāiekļauj. Tāpat 
kritērijos esam iekļāvuši pastāvīgu 
finansējumu skolēnu ēdināšanas 
atvieglojumiem no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, līdzekļus 
izglītības iestādēm mācību 
ekskursijām – sešus eiro uz katru 
audzēkni, kā arī stipendijas 
medicīnas studentiem līdz 
2019. gadam.

 Runājot par līdzekļiem dažādiem 
infrastruktūras darbiem, jāsaka, 
ka šogad spēkā stājās saistošie 
noteikumi, kas paredz pašvaldības 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanai un 
šai aktivitātei budžetā esam atvēlē-
juši 20 tūkstošus eiro.
 Tempļakalna teritorijas labiekārto-
šanai paredzējām 30 tūkstošus eiro. 
Pašlaik izstrādājam jaunu koncep-
ciju tūrisma norādēm un budžetā 
paredzējām 20 tūkstošus eiro daļējai 

to nomaiņai. Tempļakalna skatu 
torņa apkārtnes sakārtošanai un tā 
izmantošanas nodrošināšanai (elek-
trība, namiņš/nojume, atkritumi, tu-
alete) – 40 tūkstošus eiro, ezertakas 
koka tiltiņu atjaunošanai no centra 
uz pussalu - 8 000. 135 tūkstošus 
eiro esam paredzējuši apgaismo-
juma ielu sistēmas maiņai Cerību, 
Ezermalas, Ozolu un Robežu ielās, 
jo AS „Sadales tīkls” plāno demon-
tēt savus stabus, uz kuriem atrodas 
apgaismes laternas. 87260 eiro šī 
gada budžetā ieplānojām pilsētas 
grants seguma ielu remontdarbiem. 
 15 tūkstošus eiro atvēlējām 
Pilssalas estrādes apšuvuma dēlīšu 
remontam. Turpināsim arheoloģis-
kās izpētes darbus pilsdrupās un šim 
mērķim plānojam 20 tūkstošus eiro, 
tik pat daudz arī Alūksnes ezera 
teritorijas labiekārtošanai un ūdeņu 
pētniecībai. 

 No līdzekļiem, ko pērn pašvaldība 
iekasējusi, atsavinot kādus savus 
īpašumus, šogad budžetā paredzē-
jām izdevumus piebraucamā ceļa 
izbūvei no Alūksnes pilsētas Tautas 
nama līdz Mākslas skolai – 12 000 
eiro.

Turpinājums 6. lappusē

Kāds plānots šī gada pašvaldības budžets
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Turpinājums no 5. lappuses

 Automašīnas iegādei pašvaldības 
aģentūras „ALJA” darbības no-
drošināšanai - 15 000 eiro, Temp-
ļakalna gājēju tilta izgaismošanai 
– 20 000 eiro, ziemas sporta centra 
„Mežinieki” šautuves remontam un 
elektroapgādes modernizācijai – 14 
000 eiro, 6 021 eiro Zeltiņu tautas 
nama ēkas gala sienas siltināšana, 
Putnu paviljona tehniskā projekta 
izstrādei un būvniecībai Alūksnes 
muižas parkā – 20 000 eiro. Daļējs 
finansējums – 5000 eiro tika pa-
redzēts Pilssalas stadiona labie-
kārtošanai, lai uzstādītu jaunu ēku 
ģērbtuvēm un apsaimniekošanas 
vajadzībām pašreizējā vagoniņa vie-
tā.  Kopumā šim mērķis paredzēti 
38 500 eiro un pārējais finansējums 
plānots pašvaldības pamatbudžetā. 
Tāpat daļēji no atsavināšanas proce-
sā iegūtajiem līdzekļiem paredzēts 
finansējums lietusūdens noteksistē-
mu izbūvei bērnudārzā „Saulīte”, ko 
siltināšanas projekta iekļaut neva-
rējām. Kopumā tam vajadzīgi 4797 
eiro un tai skaitā no atsavināšanas 
procesā iegūtās naudas paredzēti 
3679 eiro.
 Pašvaldības aģentūrai „ALJA” 
šogad no pašvaldības budžeta 
papildus piešķirti 40 tūkstoši eiro, 

tai skaitā – arī iepriekš minētie 15 
tūkstoši automašīnas iegādei. Tā kā 
pērn gada nogalē novada teritorijā 
esošos publiskos ūdeņus Ministru 
kabinets nodeva pašvaldībai, to 
pārraudzībai ir nepieciešami lielāki 
resursi kā aģentūras rīcībā ir šobrīd, 
tādēļ iestādes darba nodrošināša-
nai iegādāsies automašīnu un tiks 
izveidota arī otra inspektora amata 
vieta. Tāpat minētajā summā ietilpst 
līdzekļi jauna parkomāta iegādei, 
laivu nomas inventāra papildināša-
nai un Alūksnes ezera sniegto pa-
kalpojumu un pasākumu reklāmai.

 Runājot par katras teritorijas 
budžeta skaitļiem, šogad tie ir 
šādi - Alsviķiem – 155567 eiro, 
Annai – 79560 eiro, Ilzenei – 67487 
eiro, Jaunalūksnei – 124113 eiro, 
Jaunannai – 78606 eiro, Jaunlaice-
nei – 75006 eiro, Kalncempjiem – 
35758 eiro, Liepnai – 100890 eiro, 
Malienai – 77859 eiro, Mālupei – 
91501 eiro, Mārkalnei – 66361 eiro, 
Pededzei – 98605 eiro, Veclaicenei 
– 67650 eiro, Zeltiņiem – 69511 
eiro, Ziemerim – 96635 eiro. 
Alūksnes pilsētas teritorijas budžets 
plānots 916170 eiro apmērā un 
tajā ietilpst pašvaldības aģentūras 
„Spodra”, sporta būvju un teritorijas 
uzturēšanas līdzekļi, pašvaldības 

aģentūras „ALJA”, Pašvaldības 
policijas, Alūksnes pilsētas Tautas 
nama un pasākumu un Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas budžets.
 Papildus pagastu pārvalžu bu-
džetiem, kas paredzēti to ikdienas 
darbības nodrošināšanai, turpinām 
īstenot pērn izveidoto mērķprog-
rammu pagastu teritoriju infrastruk-
tūras un vides kvalitātes uzlaboša-
nai, kas ir 160 tūkstoši eiro gadā. 
Katrs pagasts periodā no 2014. līdz 
2017. gadam no mērķprogrammas 
var saņemt līdz 40 tūkstošiem eiro, 
ko izlietot savai teritorijai. Vai-
rāki pagasti šo finansējumu sāka 
to izmantot jau pērn, tagad kārta 
nākamajiem.
  Pagastu teritorijās notiek un šogad 
turpināsies ūdenssaimniecības 
sakārtošanas darbi sešos ciemos, kā 
arī 3 izglītības iestāžu siltināšanas 
projekti. Šobrīd vēl vairākām ēkām 
notiek energoefektivitātes pētījumi 
un no to rezultātiem būs redzams, 
vai šīs ēkas ir pamats virzīt siltinā-
šanas projektiem. Bez tam, šogad 
sāksies Eiropas struktūrfondu 
finansētās pagastu ceļu programmas 
īstenošana, kam jau gatavojamies.

 Šogad jānodrošina skolu kolektīvu 
dalība Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos un šim mērķim esam 

paredzējuši 40 tūkstošus eiro, kā arī 
līdzekļus svētku ieskaņas pasāku-
mam, kurā varēs piedalīties pilnīgi 
visi novada kolektīvi, kas pretendē 
dalībai svētkos. Apmēram trīsreiz 
lielāku summu – ap 12 tūkstošiem 
eiro paredzējām saistošo noteikumu 
par skolēnu un pedagogu novērtē-
šanai par mācību darba sasniegu-
miem izpildei. Esam apņēmušies 
organizēt divus jaunus, vērienīgus 
pasākumus – Puķu draugu saietu un 
laivu izturības braucienu Alūksnes 
ezerā, kas līdz ar to iekļauts budže-
tā. Lielāku summu no pašvaldības 
budžeta atvēlēsim Starptautiskā 
džudo turnīra rīkošanai, kas notiek 
jau daudzus gadus un ir guvis 
starptautisku atpazīstamību un 
novērtējumu. No jauna pašvaldības 
budžetā šogad esam iekļāvuši 6200 
eiro jaunatnes darba nodrošināšanai 
pagastu teritorijās.
 Šogad Alūksne svin 95. jubileju 
kopš pilsētas tiesību iegūšanas. At-
zīmējot šos svētkus, esam paredzē-
juši 6000 eiro finansējumu naudas 
balvām Alūksnei veltītu literāro 
darbu un skaņdarbu konkursiem. 
6 tūkstoši eiro budžetā ieplānoti 
pilsētas svētku lielajam koncertam, 
kurā uzstāsies grupa „Boney M”, 
savukārt tautas nama jeb 
brūža ēkas atklāšanas pasākumam 

esam rezervējuši 7 000 eiro.

 Ņemot vērā minimālās algas 
paaugstināšanu valstī, pašvaldības 
budžetā 189861 eiro ieplānoti, lai 
palielinātu algas apmēru tiem paš-
valdības iestāžu darbiniekiem, kas 
saņem minimālo algu vai nedaudz 
virs tās. Deputāti vienojās par mi-
nimālu atalgojuma palielināšanu arī 
pārējiem pašvaldības darbiniekiem 
vidēji 3% apmērā no darba algas, 
kas kopumā sastāda 87621 eiro. 
Šis atalgojuma palielinājums gan 
neattiecas uz pedagogiem, kuriem 
atalgojuma izmaiņas notiek 1. sep-
tembrī. Pašvaldības administrācijā 
plānojam izveidot trīs jaunas amata 
vietas – tūrisma attīstības speciā-
lists, datorspeciālists un sabiedrisko 
attiecību speciālists. Šīm amata 
vietām atalgojums, kopā 31040 eiro 
10 mēnešiem, plānots no 2014. gada 
līdzekļiem, kas atlikuši no deputātu 
un komisiju darba nodrošināšanai 
paredzētā finansējuma.
 Katrā ziņā, dažādām aktivitātēm 
budžetā paredzētie skaitļi var arī 
mainīties, jo tiklīdz kādai no plā-
notajam norisēm saskatīsim iespēju 
to īstenot ar projektu finansējuma 
piesaisti, to arī darīsim, tā atslogojot 
pašvaldības budžetu.

Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus 
pieņems 2. un 16. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

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

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

un 13. un 27. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 05.03.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE

20.03.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA

16.03.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA

13.03.2015. 14.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS

09.03.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars 
MELDERS

26.03.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS

27.03.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS

19.03.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 09.03.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis 
ZARIŅŠ

26.03.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS

11.03.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE

09.03.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Noslēgumam tuvojas 
apkures sezona
Mārtiņš Kaļva,
AS „Simone” valdes loceklis

 11. februārī visā Latvijā 
notika Ēnu diena un arī AS 
„Simone” uzņēmām „ēnotāju” 
- Bejas pamatskolas 7. klases 
skolnieku Arsēniju Pņovu, 
kurš iepazina inženiera 
un valdes locekļa 
Mārtiņa Kaļvas darba 
ikdienu.

 Dienas laikā Arsēnijs iepazinās 
ar centrālās katlu mājas darbības 
principiem, ieskaitot siltuma 
ražošanu, siltuma pārvades 
principu un sadali pa pilsētas 
tīkliem, siltummezglu tehnisko 
uzbūvi un darbības principiem. 
Siltumenerģētika ir pilsētas 
nozīmīga sastāvdaļa, par ko 
pārliecinājās arī Arsēnijs, atzīstot, 
ka tik lielas jaudas katlus redz 
pirmo reizi. Jaunietim tika dota 
iespēja arī pašam iejusties un 
strādāt ar ikdienas procesiem - 
t.sk., attālināto skaitītāju nolasīšana 
- datu analīze, darbs ar 
projektēšanas programmatūru.
 Noslēgumam tuvojas apkures 
sezona. Analizējot 2014./2015. gada 

apkures sezonu, var secināt, 
ka šī ziema ir bijusi siltāka 
nekā iepriekšējos gados. 
 Zemākas ikmēneša izmaksas 
par apkuri novērojamas 
siltinātās ēkās, kur patēriņa 
starpība ar ekvivalentu nesiltinātu 
māju sasniedz pat 20 - 30%. 
Liela nozīme ēku enerģijas 
patēriņā ir arī mājas vecākajiem 
vai atbildīgajām personām, kas 
veic siltummezglu regulēšanu. 
Atsevišķos gadījumos un pēc 
iepriekšēja pieteikuma, 
konsultācijas var sniegt arī 
AS „Simone” personāls.
 AS „Simone” ir uzsākusi darbu 
pie atsevišķu siltumtrašu posmu 
un atzaru nomaiņu, tāpēc aicinām 
iedzīvotājus būt atsaucīgiem vasaras 
periodā, kad ir aktīvi rakšanas darbi. 
Par tiem, protams, tiks iepriekš 
paziņots, lai spētu nodrošināt pēc 
iespējas mazāku diskomfortu ēku 
iedzīvotājiem.
 Ja klientam rodas jautājumi 
un/vai neskaidrības, kā arī ir 
ierosinājumi, laipni aicinām 
griezties  AS „Simone”, kur tiks 
meklēts risinājums, ieteikti 
priekšlikumi vai sniegtas tehniskas 
konsultācijas siltumenerģijas 
sfērā.

Mēnesis                                     Vidējās izmaksas 
              EUR/m2

Oktobris 2014        0,59
Novembris 2014   1,02
Decembris 2014   1,40
Janvāris 2015    0,91

Kopsavilkums:

Kāds plānots šī gada pašvaldības budžets
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Aina Ezeriņa,
„Erasmus+” projekta vadītāja un 
koordinatore

 Jaunais gads ir sācies un 
Alūksnes novada vidusskola aktī-
vi darbojas “Erasmus+” projektā 
„Skolēnu atskaitīšana no skolas - 
arī viens ir daudz!”.

 Skolā tika veikta aptauja 8. - 12. 
klašu grupās, lai noteiktu skolēnus, 
kuri varētu būt riska grupā. Aptaujā 
tika akcentēti tādi jautājumi kā sko-
lēnu ieinteresētība mācību procesā, 
stundu apmeklējums, ārpusskolas 
nodarbības, savstarpējās attiecības 
un atmosfēra skolā. Aptaujas rezul-
tātus apkopoja skolēnu komanda 
kopā ar skolas bibliotekāri Marinu 
Saveļjevu.
 31. janvārī projekta skolotāju un 
skolēnu darba grupa analizēja ap-
taujas rezultātus un izdarīja secinā-
jumus, izvirzot galvenās problēmas, 
kas skar riska grupas skolēnus. Ra-
dās jautājumi, kā skolēnus motivēt 
mācīties, kā uzlabot mācību rezultā-
tus un novērst kavējumus. Diskusiju 
rezultātā tika nonākts pie idejas, ka 
skolēni, kuriem ir augsti akadēmis-
kie rādītāji, varētu skolotājiem būt 
palīgi priekšmetu konsultācijās, 
tādējādi laužot barjeru skolotājs - 

skolēns. Šādu priekšlikumu izteica 
paši skolēni. Tā no 9. līdz 20. 
februārim skolā bija jauni skolotāju 
palīgi konsultācijās. 
 Skolā ir izveidota „Erasmus+” 
projekta siena, kur atspoguļoti 
aktuālākie projekta notikumi. 
Pašreiz aktualitāte ir aptaujas 
rezultāti. Paralēli aptaujām 8. – 12. 
klašu skolēni veidoja filmas ar savu 
redzējumu, kāpēc skolēnus atskaita 
no skolas, par to iegūstot vērtējumu 
angļu valodā. Filmas tiks ievietotas 
projekta blogā: http://oneistoo-
manyaluksne.blogspot.com/   Tā kā 
projektā ir paredzēts katrai valstij 
iesniegt vienu filmu, tika izveidota 
skolēnu komanda Gata Skaistkalna 
vadībā, lai, apkopojot labākās idejas 
no visām iesniegtajām filmām, 
veidotu jaunu filmu.
 Esam izveidojuši skolēnu komandu 
(Ģirts Vaskis, Gatis Skaistkalns, 
Elvīra Barinova), kura dosies uz 
Itāliju, lai varētu kopā ar citu valstu 
skolēniem veikt projekta izvirzītos 
uzdevumus.

Iesaistās ERASMUS+ projektāSiltina trīs izglītības iestādes
Evita Aploka

 Alūksnes novada teritorijā 
šobrīd tiek īstenoti trīs Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēti izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināša-
nas projekti – Ilzenes un Mālupes 
pamatskolās, kā arī Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā. 

 Projektā “Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefektu gāzu emisiju samazi-
nāšanai Ilzenes pamatskolā” siltinās 
ēkas ārsienas un veiks fasādes apda-
ri, siltinās ēkas cokolu, jumtu, pār-
segumu, nomainīs vecos logus un 
durvis pret PVC logiem un durvīm, 
montēs ārējās evakuācijas kāpnes, 
renovēs esošo apkures sistēmu. Pēc 
logu nomaiņas paredzēta fasādes 
siltināšana. Projekta rezultātā CO2 
izmešu apjoms tiks samazināts par 
42885,60 kgCO2/gadā. Siltumener-
ģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru 
pēc projekta aktivitāšu īstenošanas 
sasniegs 85,68 kWh/m2. 
 Projekta “Kompleksi risināju-
mi siltumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšanai Ilzenes pamatskolā” 
kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 199432,05 EUR, no kurām 
51,199679% tiek pieprasīti segšanai 
no Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta.

 Lai paaugstinātu Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
ēkas energoefektivitāti un sasniegtu 
iespējami mazāku siltumenerģijas 
patēriņu uz katru apsildāmo telpas 
kvadrātmetru, tiks siltinātas ēkas 
ārsienas un cokola daļa, jumts, bēni-
ņu pārsegumam izbūvēs papildus 
siltumizolāciju, vecos koka logus 
un durvis mainīs pret jaunām, tīrīs 
un remontēs vēdināšanas kanālus, 
remontēs cauruļvadus un ventiļus, 
remontēs un atjaunos lieveņus un 
ieejas jumtiņus, kā arī uzstādīs 
biomasas apkures katlu. 
Projekta rezultātā CO2 izmešu 
apjoms tiks samazināts par 
71034,35 kgCO2/gadā. 
Prognozētais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā 
pēc projekta aktivitāšu 
īstenošanas – 84,91 kWh/m2 gadā.
 Projekta „Kompleksi risināju-
mi siltumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšanai Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 323049,66 
EUR, no kurām 52,353700% tiek 
pieprasīti segšanai no Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta.
 Mālupes pamatskolā tiek realizēts 
projekts „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefektu gāzu emisiju sa-
mazināšanai Mālupes pamatskolā” 

un tā ietvaros siltinās fasādi, jumtu, 
bēniņus, cokola daļu, kā arī atjaunos 
un mainīs jumtu, tāpat mainīs arī 
durvis un logus, renovēs apkures 
sistēmu. 
 Īstenojot projektu, CO2 samazinā-
jums būs 52413,12 kgCO2/gadā, 
savukārt prognozētais siltumener-
ģijas patēriņš apkurei - 81,72 kWh/
m2 gadā.
 Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas ir 256114,55 EUR, no 
kurām 48,75% tiek segti no Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta. 
 Veicot energoefektivitātes pasā-
kumus minēto projektu ietvaros, 
pagarināsies ēku kalpošanas mūžs 
un uzlabosies komforta līmenis 
tajās, samazināsies siltumenerģi-
jas zudumi un apkures sistēmai 
nepieciešamais enerģijas patēriņš. 
Projektu mērķis pēc to īstenošanas 
ir samazināt CO2 izmešu apjomu un 
efektivizēt siltumenerģijas 
patēriņu.

Novada teritorijā īsteno projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizvadītajā gadā pašvaldība, 
tās iestādes un arī biedrības 
aktīvi īstenojušas dažādus 
projektus, lai uzlabotu novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 Pamatojoties uz pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem”, 2014. gadā Alūksnes 
novada pašvaldība piešķīrusi līdz-
finansējumu kopumā 34 biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko organi-
zāciju projektiem par vairāk nekā 
11 tūkstošiem eiro. Kultūras jomā 
atbalstīti 18 projekti par gandrīz 
4800 eiro, sportā – 10 projekti par 
vairāk kā 3700 eiro, izglītības jomā 
– 3 projekti ar kopsummu gandrīz 
1300 eiro, vides jomā 2 projekti 
par 860 eiro un sociālajā jomā – 
1 projekts par 425 eiro.

 Alūksnē pērn pabeigti abu tranzīta 
maršrutu rekonstrukcijas projekti 
par kopējo summu 5,27 miljoni 
EUR, veikta pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Pienenīte” telpu 
paplašināšana, izbūvējot otro stāvu 
virs saimnieciskā korpusa par 128 
tūkstošiem EUR, uzlabota energo-
efektivitāte Alūksnes novada vi-
dusskolas ēkai, kas paveikts kopīgā 
projektā ar Liepnas vidusskolas sil-
tināšanu par 687 tūkstošiem EUR.
 Noslēdzies  viens no diviem 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
projektiem - “Arheoloģija, vara 
un sabiedrība: sadarbība arheolo-
ģiskā mantojuma saglabāšanai” ar 
kopējo summu 103 tūkstoši EUR. 

Finansējums Alūksnes pilsdrupu 
konservācijas un restaurācijas 
projekta izstrādei un konservācijas 
darbiem kopā 40 tūkstoši EUR, tai 
skaitā 13 900 EUR valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
finansējums, Alūksnes muižas parka 
Mauzoleja glābšanas darbiem 
7 000 EUR un pašvaldības 
finansējums ap 2000 EUR.
 Veikta Alūksnes ezera Iekšeze-
ra daļas organisko nogulu slāņa 
kartēšana un iespējamās ietekmes 
uz zivju resursiem izvērtēšana par 
7 260 EUR un Alūksnes ezera zivju 
resursu pavairošana par kopējo 
finansējumu 13 660 EUR. Uzsākta 
projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmī-
gu ielu un Brūža ēkas rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā” īstenošana, 
par kopējo finansējumu 5,5 miljoni 
EUR. Iegādāts sporta inventārs 
novada skolām par kopējo 
summu 16 700 EUR. 
 Arī pagastu teritorijās paveikts 
daudz.  Alsviķu pagastā pērn 
pašvaldība īstenoja projektu 
higiēnas pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanai sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju gru-
pām, energoefektivitātes uzlaboša-
nas projektu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saulīte”, bet biedrība 
“Alsviķu pagasta attīstībai un lab-
klājībai” - projektu 
vissezonas sporta un atpūtas 
laukuma izveidei Strautiņos. 
SIA „Rūpe” īsteno ūdenssaimniecī-
bas attīstības projektus Strautiņu un 
Alsviķu ciemā. Kopējais investīciju 
apjoms projektos pārsniedz 
1,4 miljonus EUR.
 Annas pagastā uzsākta projekta 
„Aprīkojuma iegāde Annas pagasta 
iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 
veicināšanai brīvā dabā” 
īstenošana, savukārt biedrība 

“Nāc pretim” realizēja projektu par 
pieminekli novadnieces, dzejnie-
ces Skaidrītes Kaldupes piemiņai. 
No pašvaldības budžeta pagastu 
infrastruktūras mērķprogrammas 
līdzekļiem izstrādāta pagasta centra 
apzaļumošanas skice. Kopā projek-
tu summas pārsniedz 6000 EUR.
 Ilzenes pagastā pērn īstenots 
projekts florbola laukuma apmaļu 
iegādei un aprīkojuma sporta akti-
vitāšu dažādošanai, notiek ūdens-
saimniecības attīstības projekts 
Jaunzemu ciemā, pamatskolas ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas 
projekts. Par pašvaldības budžetā 
paredzētajiem pagastu mērķprog-
rammas līdzekļiem iegādāti krēsli 
„Dailēm”. Kopējās investīcijas – 
virs 800 tūkstošiem EUR.
 Jaunalūksnē pērn projektu kopējais 
apjoms bijis virs 760 tūkstošiem 
EUR. Īstenots pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte” energoefektivitā-
tes uzlabošanas projekts, bērnudārzs 
iegādājies dažādu profesiju tērpus 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
iestādē, Bejas novadpētniecības 
centrā realizēts projekts „Audiovi-
zuāli dzīvesstāsti malēniešu valodā” 
un rekonstruēta klēts. Noslēdzies arī 
ūdenssaimniecības projekts Kolber-
ģa ciemā.
 Jaunannas pagastā pērn projekti 
īstenoti par vairāk kā 22 tūkstošiem 
EUR. Biedrība “Interešu centrs 
“Jaunanna” realizēja projektu 
“Dziesmā ir spēks”, bet no pašval-
dības budžeta pagastu infrastruk-
tūras mērķprogrammas līdzekļiem 
izstrādāta centra apzaļumošanas 
skice, veikta bruģēšana pie skolas 
un pagasta pārvaldes un Zaķusalas 
labiekārtošana. 
 Jaunlaicenē īstenots muižas muzeja 
ēkas rietumu spārna un fasādes re-
novācijas projekts, bet SIA „Rūpe” 

realizē ūdenssaimniecības projektu 
Jaunlaicenes ciemā. Kopējās 
projektu izmaksas vairāk kā 
460 000 EUR.
 Kalncempju pagastā Viktora Ķirpa 
Ates muzejā pērn īstenoti projekti 
par 310 000 EUR -izveidota jauna 
izstāde, uzlaboti tekstiliju glabāša-
nas apstākļi, notikusi Amatu skola, 
organizēta dienas nometne bērniem 
un jauniešiem, īstenots projekts 
„Vēstures izpratnes, ar animācijas 
filmu palīdzību, veidošana pirm-
skolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem”, bet apjomīgākais projekts 
saistīts ar jaunās krājuma glabātu-
ves – „Laidara” būvniecību.
 Liepnas pagastā vienā projektā ar 
Alūksnes novada vidusskolu veikta 
Liepnas vidusskolas ēkas siltināšana 
par kopējo summu 687 000 EUR, 
no pašvaldības budžeta mērķprog-
rammas pagastu teritorijām Liepnas 
vidusskolas zāles renovācijai un 
akustiskās sistēmas iegādei izlietoti 
vairāk par 25 tūkstošiem EUR.
 Malienā īstenots projekts 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Mazputniņš” energoefektivitātes 
uzlabošanai ar kopējām izmaksām 
virs 140 tūkstošiem EUR.
 Mālupes pagastā siltināta 
pamatskolas sporta zāles ēka, 
uzsākts pamatskolas ēkas 
siltināšanas projekts un notikusi 
Mālupes salas labiekārtošana. 
Kopējās investīcijas – virs 
390 000 EUR.
 Mārkalnē pērn īstenoto projektu 
kopējā summa pārsniedz 320 tūk-
stošus EUR. Vērienīgākais projekts 
saistīts ar ūdenssaimniecības attīs-
tību Mārkalnes ciemā. Īstenots arī 
projekts Lūkumīša ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumu 
izstrādei, bet bibliotēka sākusi 
īstenot projektu par e-grāmatu lasī-

tavu. No Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 2014. gadam 
Mārkalnē uzsākta ārējā apgaismoju-
ma rekonstrukcija.
 Pededzes pagastā īstenojamo 
projektu kopējā summa pārsniegusi 
35 tūkstošus EUR. Īstenots projekts 
jaunu iespēju radīšanai brīvā laika 
pavadīšanai, biedrība „Pededzes 
nākotne” īstenojusi projektus 
sabiedriskā centra labiekārtošanai, 
brīva laika aktivitāšu pilnveidei un 
Pededzes vēsturisko kāzu tradīciju 
izpētei. No pašvaldības pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas mēr-
ķprogrammas uzsākti divi projekti 
– apkures katla uzstādīšana pagasta 
pārvaldes ēkā un tautas nama sani-
tārā mezgla renovācija.
 Veclaicenes pagastā biedrība 
„Veclaicenes avotiņš” īstenojusi 
projektu Veclaicenes aizsargājamo 
ainavu apvidus dabas taku tūrisma 
infrastruktūras apsaimniekošanai un 
projektu par higiēnas punkta izveidi 
Romeškalnā, savukārt biedrībai 
„Alūksnes novada attīstībai” tapusi 
aktīva dzīvesveida veicinoša spēle 
„Veclaicenes domino”. Kopumā 
investīcijas virs 14 tūkstošus EUR.
 Zeltiņu pagastā 2014. gadā īstenoti 
projekti par vairāk kā 520 tūksto-
šiem EUR. Viens no tiem saistīts 
ar meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošanu pagasta īpašumā „Med-
ņukalni”, otrs – ūdenssaimniecības 
attīstība Zeltiņu ciemā.
 Ziemera pagastā pērn realizēts 
pagastu teritoriālo vienību infra-
struktūras un vides kvalitātes uzla-
bošanas mērķprogrammas projekts 
„Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” 
par kopējo summu 42215 EUR.
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Izstādes Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā
Ina Rubene, 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja vadītāja

 Pagājušā gada nogalē 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā ekspluatāci-
jā nodota ēka „Laidars”, kurā 
ir plaša zāle, kas ļauj muzeja 
darbiniekiem aktīvi strādāt pie 
izstāžu piedāvājuma. Iepriekšējos 
gados muzejs varēja noorganizēt 
tikai vienu izstādi vasaras sezonā, 
jo to rīkošanai nebija atbilstošu 
apstākļu. 

 2015. gada tēma muzejā ir koks, 
tāpēc vairākas aktivitātes saistīsies 
ar koku iepazīšanu un to nozīmību 
latviešu zemnieka dzīvē, un 
sadarbībā ar amatniekiem tiks 
stāstīts un rādītas gan senas, gan 
mūsdienīgas koka izmantošanas 
iespējas. Dažādi vēsturiski 
kokapstrādes darba rīki no Aivara 
Puzuļa un muzeja krājuma 
kolekcijas kopā ar šodienas koka 
amatnieku darbiem būs skatāmi 
izstādē „Koka pārvērtības” no 
16. maija līdz 5. augustam. Nopiet-
nu izstādi pēc muzeja darbinieku 
ierosinājuma gatavo Tautas lietišķās 
mākslas studija „Kalme” Renātes 

Pilipas vadībā, kas Atē tiks atklāta 
12. septembrī Pļaujas svētku laikā. 
 Šī brīža aktualitāte ir izstāde „Es 
krāju”, kura 7. martā pulksten 11.00 
tiks atklāta Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā. Tajā 
piedalīties esam aicinājuši 
kalcempiešus un kaimiņu 
pagastos dzīvojušos iedzīvotājus, 
kuri gadu gaitā sakrājuši dažādas 
lietas. Izstādi gatavojot, prieks par 
izrādīto atsaucību un uzticēšanos, 
kas dos iespēju ikvienam interesen-
tam skatīt daudzveidīgu pildspalvu 
vākumu, alus kausu kolekciju, 
ceļojumos sakrātas krūzītes, ap 400 
maizes un krietns skaits sērkociņu 
kastīšu etiķetes, bagātīgu konfekšu 
papīrīšu kolekciju, alus skārdenes, 
krāšņus taureņus, cauri laikiem 
savāktus apavus, aploksnes u.c..
 Izstādē piedalīties uzrunājām tos 
ļaudis, par kuriem bija informācija, 
ka viņi krāj un tāpēc ļoti iespējams, 
ka kāda pavisam oriģināla kolekcija 
palikusi neapzināta. Tā kā izstāde 
muzejā turpināsies līdz 10. maijam, 
aicinām ikvienu mūsu apkārtnē 
dzīvojušo krājēju nekautrēties un 
piedāvāt savu vākumu muzejam 
izstādes papildināšanai arī pēc tās 
atklāšanas. 
 Tiksimies muzeja jaunajā izstāžu 
zālē!

„Dailēs” kultūras un sporta aktivitātes
Laura Kalēja,
Ilzenes SKIM centra „Dailes” 
vadītāja 

 2015. gads Ilzenes pagasta 
„Sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centrā 
„Dailes”” sācies ar brīnumaini 
jaukām un prātā paliekošām 
atmiņām.

 Viens no spilgtākajiem 
pasākumiem, ar kuru sākās šī gada 
kultūras pasākumi, bija 17. janvāra 
vokālo ansambļu sadziedāšanās 
„Es šajā dzīvē neesmu viens”, kas 
kļuvusi kā tradīcija. Pasākums 
pulcēja 13 kolektīvus no Alūksnes, 
Apes, Gulbenes, Smiltenes un 
Valkas novadiem. Kā goda viesis 
bija uzaicināts komponists Jānis 
Lūsēns, kura dziesmas bija pamats 
pasākumam. Pasākumu vadīja Agita 

Līdumniece, Olīvija Jēģere un 
Ernests Mednis. Pasākumā 
noslēgumā visi ansambļi vienojās 
dziesmā „Malvīne”, kas ļāva sajust 
tādas pašas emocijas un sajūtas kā 
dziesmu svētkos. Ar nepacietību 
gaidīsim nākamo gadu, kas atkal 
mūs ietīs dziesmu varā, lai radītu 
brīnumu un neaizmirstamas atmiņas 
ne tikai dalībniekiem, bet arī 
klausītājiem. 
 Ziemas mēneši asociējas ar mieru 
un klusumu, tādēļ ik pa laikam tiek 
notraukti putekļi no grāmatu 
plaukta. 24. janvārī „Dailēs” tika 
aicināti visi, kuriem sirdī tuva ir 
dzeja. Ilzenē viesojās dzejniece 
Inese Tora un fotogrāfe Mirdza An-
kupa, kuras prezentēja savu kopīgi 
veidoto grāmatu „Tavi un mani 
dvēseles putni”. Par skaistu noskaņu 
rūpējās dziedātāja Inga Deigele un 
ar savām gleznām priecēja Solveiga 
Kļaviņa. 

 Tomēr „Dailēs” dzīve nav rāma un 
mierīga, jo šeit valda ātrums un kus-
tība. 22. un 28. janvārī tika aizva-
dītas starpnovadu skolu sacensības 
florbolā. Ilzenes skolēni cīnījās un 
bija neatlaidīgi, tieši šis ir iemesls 
kāpēc ilzenieši guva sasniegumus - 
4. - 6. klašu grupā tika izcīnīta 
3. vieta, bet lielākajā grupā 7. - 
9. klašu konkurencē – 1. vieta.
 Februāris ir sveču mēnesis, kas 
ikviena sirdī rada siltumu. Tādēļ 
centrs „Dailes” palīdzēja kopīgi 
radīt siltumu un radošumu, jo 7. 
februārī notika radošā darbnīca 
„Radot siltumu Tev un man”, kuras 
laikā katrs apmeklētājs varēja izliet 
sev pa svecei. Pirms darbošanās 
apmeklētāji tika iepazīstināti ar 
sveču liešanas vēsturi un nozīmi, 
kā arī pašiem bija iespēja izlasīt 
krāsu nozīmi un atrast savam 
horoskopam atbilstošu krāsu.

Ziemeru pamatskolas dziedātāji 
un dejotāji gatavojas svētkiem
Inga Ārste, kora vadītāja
Ināra Lazdiņa, 
tautas deju kolektīva vadītāja

 Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ir lielākie 
Latvijas bērnu un jauniešu 
kultūras un mākslas svētki. 
Piedalīšanās svētkos, kas notiks 
Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam, ir 
viens no galvenajiem mūsu skolas 
interešu izglītības kolektīvu šī 
mācību gada uzdevumiem.

 Skolā aktīvi darbojas 4. - 9. klašu 
koris (vadītāja Inga Ārste) un 1. - 
4. klašu tautu deju kolektīvs 
„Vaidaviņa” (vadītāja Ināra 
Lazdiņa). Lai kvalitatīvi apgūtu 
svētku repertuāru, dziesmu  un 
tautisko deju mācīšanās  uzsākta 
jau pagājušā mācību gada rudenī. 

Repertuārs nav viegls, bet 
interesants. Tas ir zināms 
izaicinājums gan pedagogiem, gan 
pašiem dalībniekiem. Gatavojoties 
dziesmu un deju skatēm, lai drošāk 
justos uz skatuves, skolas kolektīvi 
aktīvi piedalās kopmēģinājumos, 
koncertos gan skolā, gan pagas-
tā. Janvāra beigās Ziemeru skola 
uzņēma 400 dejotājus no Alūksnes 
un Apes novadiem. Šajā sadancī 
piedalījās arī skolas deju kolektīvs 
„Vaidaviņa”. Vienlaikus ar dziedāt-
prasmes un dejotprasmes pilnvei-
došanu tiek domāts par kolektīvu 
vizuālo noformējumu - ir sašūti 
jauni tautu tērpi.
 Vēl mums priekšā ne mazums 
darba. Arī mūsu kolektīvi cer uz 
veiksmi skatēs un dalību XI 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos vasarā!

Alūksnes novada tūrisma 
piedāvājumu rāda izstādēs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes tūrisma 
informācijas centrs un novada 
kultūras iestādes aizvadītajā 
mēnesī savu piedāvājumu 
prezentēja divās starptautiskās 
tūrisma izstādēs – „Balttour”, kas 
notika Rīgā, un „Tourest 2015” 
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.

 „Balttour” izstādē no 6. līdz 8. 
februārim Alūksnes novada tūrisma 
produktus apmeklētājiem piedāvāja 
gan Alūksnes tūrisma informācijas 
centra, gan kultūras iestāžu darbi-
nieki. Pēc izstādes, analizējot trīs 
dienu veikumu, Alūksnes novada 
pašvaldības tūrisma darba organi-
zatore Iveta Veļķere secina, ka liela 
interese bijusi par nozīmīgākajiem 
kultūras un sporta pasākumiem, 
izstādes apmeklētājus piesaistījusi 
informācija par TOP 10 tūrisma 
objektiem pilsētā. Viņa uzsver, ka 
arī vairāki novada muzeji īpaši cen-
tušies - izveidojuši jaunus bukletus 
ar aktuālo informāciju un aktīvi sevi 
prezentējuši izstādē.
 - Izstādes apmeklētāju interešu loks 
bija plašs.  Daļa vairāk interesējās 
par aktīvās atpūtas iespējām, citi par 
degustāciju saimniecību apmeklē-
jumu, vēl citi - par savai gaumei 
piemērotām naktsmītnēm. Izstādes 
apmeklētāju cienastam bijām sarū-
pējuši mūspuses ražotāju gardumus 
– gan vietējo maizīti, sīrupus, medu 
un tējas. Tos garšojot, daudzi inte-
resējās par iespējām tos iegādāties. 
Kopumā vērtējot pieprasījumu, varu 
teikt, ka mums ir, ko piedāvāt katrai 
mērķa grupai. Ar dalību izstādēs 
nav iespējams izmērīt atdevi, bet ir 
prieks, ja varam klātienē tikties ar 
potenciālajiem novada tūristiem un 
sniegt pēc iespējas plašāku informā-
ciju par dažādām atpūtas iespējām 
novadā, - saka I. Veļķere.
 Jau nākamajā nedēļas nogalē 
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā 
notikušajā tūrisma izstādē „Tourest 

2015”, kas notika no 13. līdz 15. 
februārim, Alūksnes novads bija 
pārstāvēts Latvijas  nacionālajā 
stendā. Novada tūrisma piedāvāju-
mu Tallinā prezentēja pašvaldības 
tūrisma informācijas speciālists 
Aigars Ribušs, kurš izstādē piedalī-
jās kopā ar citiem Vidzemes tūrisma 
centru kolēģiem un Vidzemes 
tūrisma asociāciju, taču stendā bija 
pārstāvēti arī pārējie Latvijas reģio-
ni. Līdztekus šim stendam izstādes 
apmeklētājiem bija iespēja apskatīt 
arī Vidzemes atsevišķo stendu, kurā 
bija pieejama plašāka informācija 
tieši par Vidzemes reģionā piedāvā-
tajām tūrisma un atpūtas iespējām.
 - Dalība izstādē sniedza lielisku 
iespēju tikties klātienē ar poten-
ciālajiem novada apmeklētājiem, 

ļaujot iepazīties ar tūrisma piedāvā-
jumu jau laikus, saplānot maršrutu 
atbilstoši interesēm un iespējām, kā 
arī atbildēt uz jautājumiem. Izstādes 
laikā varēju tikties ar tūroperato-
riem, kas organizē braucienus uz 
Latviju, līdz ar to tas sniedza plašā-
kas iespējas piedāvāt viņu braucie-
nos iekļaut arī kādu no Alūksnes 
novada populārākajiem objektiem, 
- saka A. Ribušs.
 Latvijas nacionālo stendu izstā-
dē Igaunijā organizēja Tūrisma 
attīstības valsts aģentūra ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu, 
bet Vidzemes stendu finansēja 
Vidzemes tūrisma asociācija ar šī 
reģiona pašvaldību līdzfinansējumu.

Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā
Katru darba dienu 9.00 
Laudes, 18.00 Vespere
Pirmdienās 19.00 „Īsta brīvība”
Trešdienās 18.20 Bībeles stunda
Ceturtdienās 19.00 „Alpha”
Piektdienās 17.00 - 18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00 Iesvētes apmācības kurss
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums 
un Svētdienas skola
14. martā 15.00 Kino vakars 
„Tēvs Pio”
21. martā 17.00 Vīru Vakars
Baznīcā
29. martā 11.00 Dievkalpojums

Alūksnes Svētās Trijādības 
draudzē
Dievkalpojumi katru sestdienu 
17.00, katru svētdienu 9.00 un 
svētkos.

Liepnas Pravieša Elijas draudzē
Dievkalpojums 7. martā 9.00.

Veclaicenes Dievmātes Patvēruma 
draudzē
Dievkalpojums 21. martā 9.00.

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem ak-
tuālajiem pasākumiem, līdz mēneša 
20. datumam iesūtot to uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!

Draudzēs novadā
Novada tūrisma piedāvājumu Tallinā prezentēja pašvaldības tūrisma 
informācijas speciālists Aigars Ribušs
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Mazpulkos jauni dalībnieki
Lāsma Ludviga,
Strautiņu mazpulcēns

 Čaklākie mazpulcēni 
gatavojās 29. janvārim, kad 
tiem bija jādod svinīgs solījums, 
lai tos pieņemtu mazpulkā. 
Pasākums notika Viktora Ķirpa 
Ates muzeja jaunajā ēkā. 

  Šeit mūs laipni uzņēma muzeja 
direktore Ina Rubene. Svinīgo 
pasākumu vadīja Alūksnes novada 
mazpulku koordinators Jānis Bēr-
tiņš. Uz pasākumu bija ieradušies 
6 mazpulki no Alūksnes, Bejas, 
Ziemeriem, Strautiņiem, Ilzenes un 
Liepnas. Jaunajiem mazpulcēniem 
bija jāuzraksta motivācija, kāpēc 
viņi vēlas darboties mazpulkā, un 
jādod kopīgs solījums.
 Katrs mazpulks bija sagatavojis 
kādu priekšnesumu. Pēc solīju-
ma došanas visi kopā dziedājām 
mazpulku himnu. Tad mazpulcēni 
bija sagatavojuši darbnīcas, kurās 
paši izgatavoja dažādus rokdarbus, 
piemēram,  rokassprādzes. Jaunie 
mazpulcēni devās mājās ar jaunu 

sparu darboties mazpulkā un darīt 
labus darbus.
 Strautiņu mazpulkā šogad tika 
pieņemti 6 jauni mazpulcēni - 
Laila Ludviga, Agnese Veignere, 
Linda Prokopoviča, Artūrs Rainiks, 
Artūrs Bērziņš un Egons Ļuļis.
 Mēs visi ar prieku gatavojamies 
katram nākošajam pasākumam. 
Tagad gaidām ciemiņus no 
Kurzemes un Zemgales. Ceram, 

ka pēc šīs ciemošanās viņiem 
radīsies vēlme dibināt jaunus 
mazpulkus. Strautiņu pamatskolas 
direktore Ingrīda Pedece lepojas ar 
mazpulku, jo mēs darām labus 
darbus un šī ir tā vieta, kur var 
realizēt savus sapņus un pamēģināt 
to, ko vienmēr esi vēlējies. Arī 
viņa devās uz svinīgā solījuma 
došanu Atē, lai sveiktu jaunos 
mazpulcēnus.

Strautiņu mazpulcēni Atē

Malienieši aicina piedalīties Aleksandram 
Pelēcim veltītā radošo darbu konkursā
Gunta Vancāne,
Malienas pamatskolas skolotāja

 Mūsu skolas 1934. gada 
absolvents ir rakstnieks 
Aleksandrs Pelēcis, kurš par 
savu novadu - Mālupi, Malienu 
un Alūksni uzrakstījis „Alūksnes 
grāmatu” un atmiņu tēlojumu 
grāmatu ,,Puisiska dvēsele”.

 Šie darbi ir gan vēsturiski, gan 
mākslinieciski nozīmīgi Malienas 
pusei un tās cilvēkiem. Ar lielu 
lepnumu un mīlestību viņš stāsta 
par savu dzimtu, skolas gadu 
notikumiem un ļaužu likteņiem, 
lietojot mūspusei raksturīgus 
vārdus un izteicienus.
 Malienas skolas kolektīvs 
uzskata par savu pienākumu 
saglabāt rakstnieka  piemiņu, tādēļ 
10. aprīlī atzīmēsim A. Pelēča 
95. dzimšanas dienu un aicinām 
skolu kolektīvus piedalīties radošo 
darbu konkursā ,,Aleksandrs 
Pelēcis - skarbais malēnietis”.
 Lai piedalītos šajā konkursā, 
dalībniekiem vajadzētu kaut 
nedaudz iepazīt rakstnieka skarbo 
dzīvesstāstu un palasīt kādu no viņa 
atmiņu stāstiem. Varbūt tieši kādā 

no tiem viņš sastapsies ar savu 
vecvecmāmiņu, vecvectētiņu vai 
kādu no radiniekiem!
 Gaidīsim darbus dzejā, prozā vai 
citā autoram tuvā rakstības stilā. Tā 
kā A. Pelēcim tuvas bija 
grāmatzīmes jeb ex libris, tad 
jaunajiem māksliniekiem 
piedāvājam piedalīties konkursā ar 
A. Pelēča ex libris savu variantu.
 Lai atzīmētu uzvarētājus un 
rakstnieka 95. dzimšanas dienu, 
gaidīsim ciemiņus 10. aprīlī 
Malienas pamatskolā Aļa istabā.

Aleksandra Pelēcis pēc Triju 
Zvaigžņu ordeņa saņemšanas

Foto no Malienas 
pamatskolas arhīvaDarbīgais februāris „Pūcītē”

Agita Pakalniete,
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte” skolotāja 

 Pasākumiem un notikumiem 
bagāts pirmsskolas izglītības 
iestādē ,,Pūcīte” bijis februāris.  
No mācību gada sākuma 
darbojas bērnu folkloras pulciņš 
,,Rakstu raksti”, kas pretendē 
uz dalību XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos kopā ar citām Latvijas 
bērnu un jauniešu folkloras 
kopām.

 Gatavojoties šim nozīmīgajam 
notikumam, ,,Rakstu raksti,” 
6. februārī aicināja uz Kolberģa 
tautas namu visus interesentus un 
Gulbenes novada Druvienas 
folkloras draugu kopu ,,Pērlis” ar 
vadītāju Daci Vītolu piedalīties 
folkloras pēcpusdienā ,,Pulciņā, 
pulciņā, bērni būsim pulciņā!”. 
Draudzības vakarā aktualizējām 
nemateriālās kultūras mantojumu 
kā līdzekli, lai aizkavētu pašreizējo 
pasaules tendenci globalizēt un no-
nivelēt kultūras atšķirības. Bērniem 
jāzina savas saknes, jāapzinās sava 
identitāte, un piederības sajūtu savai 
tautai svarīgi veidot jau ir 
pirmsskolas vecumā. 
 Ļoti svarīgi ir ne tikai izzināt 
savas tautas tradīcijas, bet sajust 
to lietderību sevis kā personības 
un sabiedrības attīstībā. Tāpēc, 
zinot, ka februāris ir Meteņu 
mēnesis, jau no janvāra beigām 
,,Pūcītē” sākām gatavoties šiem 
svētkiem - runājām par tradīcijām, 
Meteņdienas atribūtiku – 
grieztuvēm, ragavām, šuvām 
pelnu maisiņus ar latvju rakstu 
zīmēm, pārrunājām to nozīmi. 
13. februārī kopā ar bērnu 
vecākiem izgājām dažādus 
Meteņdienas tradīciju rituālus. 
Paldies skolotājām Velgai Žižijanai 
un Esēnijai Lielbārdei, kā arī bērnu 

vecākiem par radošajām idejām, 
organizējot pasākumu.
 20. februārī mūsu folkloras 
pulciņa ,,Rakstu raksti” ceļš veda 
uz Tālās Gaujmalas novada 
sarīkojumu – konkursu, 
gatavojoties XI Latvijas skolu 
un jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. Uzstājāmies ar savu 
programmu ,,Putni”, demonstrējot 
prasmes vairākos folkloras žanros 
un arī svētku programmas ,,Riti 
raiti” rotaļas un dančus. Konkursā 
tika piešķirtas 2. un 3. pakāpes, 
mēs ieguvām 3. pakāpi un tiesības 
piedalīties Dziesmu svētku mode-
lēšanas koncertā Līvānos 16. maijā 
un rādīt savu programmu ,,Putni” 
Dziesmu svētku laikā Brīvdabas 
muzejā Vidzemes sētā.
 Pasākuma laikā notika arī 
individuālie konkursi, piemēram, 
,,Dziesmu dziedu kāda bija 2015”, 
kurā piedalījās arī ,,Rakstu 
raksti” dalībniece Annija Plīse 
un ieguva tiesības braukt uz 
konkursa finālu Rīgā Latviešu 
biedrības namā. Paldies žūrijai – 
atzinīgi tika novērtēti gan mūsu 
tērpi, gan prasme sevi pasniegt, 
gan padarītais lielais darbs 

rotaļu iešanas prasmē.
 „Pūcītes” 2. grupas bērni 
gatavojas arī skolas gaitām, un 
ir labi, ja māki lasīt un rēķināt. Lai 
veicinātu bērnu lasītprasmi, 
ir jādomā par dažādiem 
interesantiem, motivējošiem 
pasākumiem. Doma par iešanu 
uz bibliotēku, lai ņemtu grāmatas 
lasīšanai uz mājām, izskanēja no 
bērniem, pieaugušajiem vajadzēja 
šo priekšlikumu tikai atbalstīt. Tā 
izveidojās jauna sadarbības forma 
ar Jaunalūksnes bibliotēku – ak-
cija ,,Lasīt tas ir stilīgi!” ar saukli 
,,Pazīt burtus tas ir maz – jāsāk lasīt 
grāmatas!”. Katrs bērns atbilstoši 
savām spējām, interesēm izvēlās 
grāmatu, kuru pēc noteikta laika nes 
mainīt uz bibliotēku. Jaunalūksnes 
bibliotekāre Ieva laipni sagaida 
„Pūcēnu” ciemos, atbalsta mūsu 
centienus, izveidojusi īpašās 
,,Lasītāja kartes”, kurās tiek 
pierakstītas paņemtās grāmatas 
un, akcijai noslēdzoties, 
varēsim veikt pētījumu – kādas 
ir bijušas mūsu PII ,,Pūcīte” 
bērnu intereses grāmatu 
pasaulē.

„Pūcītes” audzēkņi rāda savas tradicionālo rotaļu prasmes

Liepnā rokdarbnieču 
pulciņš aicina pievienoties

Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja

Jau trešo gadu Liepnas 
iedzīvotājiem ir pieejams 
rokdarbu pulciņš, kur savu 
hobiju īstenot un arī parādīt 
citiem. 

 Rokdarbnieces katru gadu 
februāra beigās rīko izstādi, kurā 
parāda savu veikumu, līdz ar to 
iepriecinot arī pārējos. Mēs neturam 
sveci zem pūra, bet, ko pašas 
protam, to arī mācām citiem, vai kā 
mēdzam teikt – „Ko protam pašas, 
to laižam tautiņās” - tā arī lakatu 
aušana bez stellēm nu jau 
iemantojusi cieņu arī Bejas un 
Mālupes rokdarbnieču vidū.
 Ir taču zināms, ka paša gatavotās 
dāvanas pasniegšana ir daudz 
sirsnīgāka par steigā nopirktu lietu. 
Tā izstaro gatavotāja labos 

nodomus un roku siltumu. 
Mūsdienās svarīgi arī tas, ka 
pašizgatavotas dāvanas 
izmaksā krietni mazāk. 
Pulciņa dalībnieces skatās 
uz ikdienas lietām no 
cita redzes leņķa, dodot tām 
otru dzīvi. Iepērkot veikalā 
minimālo izejmateriālu 
daudzumu, izmantojot 
materiālus, kas pieejami mājās, 
viņas prot darināt oriģinālas 
dāvanas savām rokām. Pulciņā 
tiek apgūtas dažādas lietišķās 
mākslas tehnikas: pērlīšu vēršana, 
izšūšana,  adīšana, tamborēšana, 
tapošana, aušana bez stellēm, 
adīšana bez adatu palīdzības.
Apmeklējot pulciņa nodarbības, 
tiek paplašināts redzesloks un 
dzīve padarīta krāšņāka gan saviem 
tuviniekiem un draugiem, 
gan sev. Nāc un pievienojies 
arī Tu!

Pulciņā tiek apgūtas dažādas lietišķās mākslas tehnikas
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Kultūras, atpūtas un 
sporta pasākumi martā

Projektu konkurss 
jauniešiem

Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs (ABJC) sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību 
4. martā izsludina Alūksnes 
novada Jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursu, kurā 13 - 
30 gadus veci jaunieši var 
pretendēt uz 300 euro lielu 
finansējumu savas idejas 
īstenošanai. Projektu konkursa 
kopējais finansējums ir 2000 euro, 
ko piešķīrusi Alūksnes novada 
pašvaldība.

 Projekta pieteikums jāiesniedz 
līdz šā gada 23. martam. Ar 
konkursa nolikumu, sākot ar 
4. martu var iepazīties mājas lapās 
www.aluksne.lv sadaļā „Konkursi” 
vai klātienē ABJC, Alūksnē, 

Dārza ielā 8a.
 4. martā pulksten 16.00 Alūksnes 
novada Sabiedrības centrā (Dārza 
ielā 8a, Alūksnē, māja tuvāk ielai) 
aicinām uz semināru jauniešus, kas 
domā par piedalīšanos šajā projektu 
konkurā, bet nav pārliecināti par 
savas idejas atbilstību vai savām 
projektu rakstīšanas spējām. 
Seminārā piedalīsies gan iepriekšējo 
gadu projektu īstenotāji, gan 
projektu vērtēšanas grupas 
dalībnieki, kas pastāstīs, kam 
pievērst uzmanību un no kā 
izvairīties, veidojot un īstenojot 
savu iniciatīvu projektu.
 Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkurss Alūksnes novadā notiek 
jau trešo gadu. Tā rezultātā 
2013. - 2014. gadā jaunieši gan 
pilsētā, gan pagastos īstenojuši 
13 dažādus projektus.

Projektā „42,195 emociju izdzīvošanas maratons 24 stundās” jaunietes 
Anita Maksima un Laura Kalēja aicināja citus jauniešus izbaudīt āra 
dzīvi

Jaunieši kafijoja ar politiķiem
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 12. februāra pēcpusdienā 
pasākumā „Kafija ar 
politiķiem” tikās vairāk kā 
trīsdesmit Alūksnes novada 
jaunieši, domes deputāti un 
administrācijas pārstāvji, lai 
neformālā gaisotnē pārrunātu, 
kā pusēm veiksmīgāk sadarboties 
lēmumu pieņemšanā.

 Domi pārstāvēja domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Fomins, depu-
tāti Viola Kaparšmite, Jana Zilkal-
ne, Elita Laiva, Modris Lazdekalns 
un Jānis Sadovņikovs, administrāci-
ju – izpilddirektore Janīna Čuguno-
va un Izglītības pārvaldes pārstāve 
Silva Zariņa. Jaunieši pārstāvēja  
Alūksnes novada vidusskolu, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, 
Alsviķu arodskolu, Jauniešu kon-
sultatīvo padomi, Alūksnes NVO 
atbalsta centru, Alūksnes un Apes 
novada fondu un Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru.
 Četrās grupās „Kafija ar poli-
tiķiem” dalībnieki diskutēja un 
izvirzīja idejas, kā veicināt jauniešu 
un lēmumu pieņēmēju savstarpējo 
uzticību un sapratni, kā pilnvērtīgi 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā, 
kā šajā procesā iesaistīt jauniešus 
ar atšķirīgi pieredzi un attieksmi, 
kā arī, kā efektīvi sadarboties ne 

tikai lēmumu pieņemšanā, bet arī to 
īstenošanā.
 Pasākuma laikā gan jaunieši, 
gan lēmumu pieņēmēji nonāca 
pie secinājuma, ka nepieciešams 
vairāk komunicēt, īpaši neformālā 
gaisotnē līdzīgos pasākumos un, ka 
gan deputātiem vairāk jāstāsta, gan 
jauniešiem jājautā par pašvaldības 
darbu. Tāpat plānots organizēt 
regulāras jauniešu un pašvaldības 
pārstāvju tikšanās gan oficiālā, gan 
ne tik oficiālā gaisotnē.
 Vienā no grupām radusies ideja 
par jauniešu un deputātu tikšanos 
dažādos izaicinājumos un sportis-
kās aktivitātēs jau īstenojusies 18. 
februārī, kad jaunieši deputātus izai-

cināja uz sniega rakšanu Alūksnes 
Pilssalā. Tādējādi tika izdarīts viens 
labs darbs pilsētā, pavadīts laiks 
svaigā gaisā un abas puses varēja 
novērtēt darba tikumu. Tagad jau-
nieši gaida deputātu izaicinājumu 
pavasara pusē.
 „Kafija ar politiķiem” ir biedrības 
“NEXT” Latvijā adaptēta metode, 
neformāla dialoga veidošanai starp 
jauniešiem un lēmumu pieņēmē-
jiem, kā arī jauniešu iesaistīšanai 
lēmumu pieņemšanas procesos, 
viedokļa paušanā un kopienas attīs-
tībā. Pirmo reizi Alūksnē „Kafija ar 
politiķiem” notikusi 2011. gadā.

Jauniešu un politiķu tikšanās ritēja darba grupās
Evitas Aplokas foto

Traktortehnikas ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes 
novadā 2015. gadā

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.   
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora (iespējami bezskaidras nauds norēķini). 

Sporta pasākumi

6. martā 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē LBL 3 spēle basketbolā  
STASIS/ ALŪKSNE – SK 
BRUŅINIEKS.
15. – 16. martā 10.30 Ziemera 
pamatskolas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā 
vīriešu komandām.
15. martā 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada čempionāts 
galda tenisā.
20. martā 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē LBL 3 spēle basketbolā  
STASIS/ ALŪKSNE – BS RĪGA/
RĪDZENE/TURĪBA - 2.
21. martā 10.00 Liepnas sporta 
zālē Alūksnes novada atklātā kausa 
izcīņa volejbolā (4:4).
21. – 22. martā 10.30 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā vīriešu komandām.
28. martā Liepnas sporta zālē 
Alūksnes novada čempionāts 
florbolā.
28. martā 10.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angārā Alūksnes 
novada atklātā kausa izcīņas 3. kārta 
galda tenisā.

Alūksnē
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rīkotie pasākumi 
13. martā 19.00 Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrā (Dārza ielā 
8A) Arvīda Krieva filma „Freimis. 
Mārtiņš Freimanis”. Ieeja: 2 EUR.
14. martā 18.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
zālē Alūksnes pilsētas Tautas nama 
skolotāju kora „Atzele” dzimšanas 
dienas koncerts „Paslēpes ar tautas-
dziesmu”.
24. martā 13.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
zālē izrāde bērniem „Medus rausis” 
(krāsaina un atraktīva muzikāla 
izrāde, kas stāsta par darbiem un 
nedarbiem, par prieku, draudzību, 
iejūtību, savstarpēju atbalstu un 
palīdzību. Darbojas  Ruksis Žanis 
- tirgotājs, saimnieciskā Lācene, 
dārznieks Ezis, Vāvere, Žagata un 
Mizgrauzis – Vīngrauzis.). Ieeja: 2 
EUR, biļešu iepriekšpārdošana no 
24. februāra Alūksnes pilsētas Tautas 
nama kasē (Dārza ielā 11).
25. martā 10.00 Alūksnē pie Mātes 
tēla Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts pasākums. 
Pēc pasākuma kursēs autobuss 
uz Lielajiem kapiem, kur notiks 
piemiņas brīdis.

Turpinājums 12. lappusē



Alūksnes Novada Vēstis  11.03.03.2015.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

„Grozījumi Alūksnes novada domes 
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”  
Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

29.01.2015. lēmumu Nr.20 
(protokols Nr.2, 17.punkts)

Spēkā no 04.03.2015.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2011.gada 28.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.14/2011 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā”  šādus grozījumus:

Aizstāt 24.punktā skaitli un apzī-
mējumu „130,00 EUR” ar skaitli un 
apzīmējumu „160,00 EUR”.

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

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
Saistošo noteikumu grozījumos 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā” paredzēts palie-
lināt pabalsta apmēru audžuģimenē 
ievietota bērna uzturam, jo līdzšinē-
jais pabalsta apmērs ir nepietiekošs, 
lai segtu visus ar bērna uzturēšanu 
saistītos faktiskos izdevumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
 Pašlaik noteiktais pabalsta apmērs 
bērna uzturam vienam audžuģimenē 
ievietotam bērnam  130,00 euro 
mēnesī ir nepietiekošs. 09.06.2014. 
Latvijas Republikas Tiesībsarga 
vēstulē pašvaldībām tika ieteikts
palielināt pabalsta bērna uzturam 

apmēru, pielāgojot to faktiskajiem 
izdevumiem par bērna uzturēšanu 
un sedzot visus ar bērnu saistītos 
izdevumus.
Pabalsta apmērs bērna uzturam 
vienam audžuģimenē ievietotam 
bērnam  palielināts par  30 euro, to 
nosakot 160,00 euro mēnesī.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu   Palielinot pabalsta 
apmēru bērna uzturam vienam 
audžuģimenē ievietotam bērnam 
par 30,00 euro mēnesī, šim 
pabalsta veidam papildus 
nepieciešami  7 560,00 euro gadā  
(šobrīd audžuģimenēs atrodas 
21 bērns).

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var 
griezties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās 
procedūras, privātpersonas,

pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas 
no Alūksnes novada pašvaldības, 
šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās 
datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža 
ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
3. Saistošie noteikumi 
tiks publicēti Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis” un ievietoti 
Alūksnes novada pašvaldības 
interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas. 

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2011.gada 24.marta saistošajos 
noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdz-
niecību publiskās vietās Alūksnes 
novadā”  šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13.punktā vārdus un 
skaitļus „saskaņā ar Alūksnes no-
vada pašvaldības 27.05.2010. sais-
tošajiem noteikumiem Nr.16/2010 
„Par pašvaldības nodevām Alūksnes 
novadā”” ar vārdiem „saskaņā ar 
Alūksnes novada domes saistoša-
jiem noteikumiem par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā”.

2. 28.punktā:
2.1. aizstāt 28.1.apakšpunktā vārdus 
„desmit lati” ar skaitli un apzī-
mējumu „14,00 EUR” un vārdus 
„piecdesmit lati” – ar skaitli un 
apzīmējumu „71,00 EUR”;
2.2. aizstāt 28.2.apakšpunktā 
vārdus „divdesmit lati” ar skaitli 
un apzīmējumu „28,00 EUR” un 
vārdus „viens simts lati” ar skaitli 
un apzīmējumu „140,00 EUR”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta

„Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2011.gada 24.marta 
saistošajos noteikumos 

Nr.9/2011 „Par tirdzniecību pub-
liskās vietās Alūksnes novadā”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums  
Precizēt saistošos noteikumus, 
aizstājot skaitliskās vērtības latos ar 
skaitliskajām vērtībām euro, kā arī 
grozīt atsauci uz saistošajiem notei-
kumiem par pašvaldības nodevām.

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz aizstāt 
tajos norādītās administratīvā soda 
skaitliskās vērtības latos ar euro, un 
13.punktā iekļaut vispārīgu atsauci 
uz Alūksnes novada domes saistoša-
jiem noteikumiem par pašvaldības 
nodevām. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo 
jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.35/2010 „Soci-
ālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā” šādus grozīju-
mus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 
tiesisko pamatojumu ar norādi uz 
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 
3.panta otro daļu, 8.pantu un 9.pan-
ta ceturto daļu.
2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Lēmumu par personas atzīša-
nu vai neatzīšanu par tiesīgu īrēt 
sociālo dzīvokli pieņem Dzīvokļu 
komisija.”
3. Svītrot 11., 13. un 14.punktu.
4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Lēmumu par sociālā dzīvok-
ļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt 

sociālo dzīvokli pieņem Dzīvokļu 
komisija”.
5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Lēmumu par sociālā dzīvokļa 
īres līguma atjaunošanu pieņem 
Dzīvokļu komisija.”
6. 25.punktā svītrot vārdus „vai 
attiecīgā Alūksnes novada pašvaldī-
bas pagasta pārvalde”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 26.augusta saistošajos notei-
kumos Nr.35/2010 „Sociālo dzī-
vokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Aktualizēt Alūksnes novada domes 

2010.gada 26.augusta saistošos no-
teikumus Nr.35/2010 „Sociālo dzī-
vokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes 
novadā”.
Vienkāršot un saīsināt lēmuma 
par personas (ģimenes) atzīšanu 
par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un 
lēmuma par sociālā dzīvokļa īres 
līguma atjaunošanu pieņemšanas 
procedūru.  
2. Īss projekta satura izklāsts 
1. Nepieciešams papildināt saistošo 
noteikumu tiesisko pamatojumu ar 
norādi uz likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvo-
jamām mājām” 3.panta otro daļu, 
8.pantu un 9.panta ceturto daļu.
2. Lai vienkāršotu un saīsinātu 
lēmumu pieņemšanas procesu, 
nepieciešams noteikt, ka lēmumu 
par personas atzīšanu vai neatzīša-

nu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli 
pieņem Dzīvokļu komisija, tādējādi 
izslēdzot to, ka lēmuma projekts 
tiek virzīts izskatīšanai Sociālās, 
izglītības un kultūras komitejā 
atzinuma saņemšanai, kas notiek 
reizi mēnesī.
3. Ņemot vērā to, ka lēmumu pie-
ņemšanas process tiek vienkāršots, 
nepieciešams 18.punktā svītrot vār-
dus un skaitļus „saistošo noteikumu 
13.-15.punkta kārtībā”.
4. Sociālo dzīvokļu apsaimniekoša-
nu veic tikai SIA „Alūksnes nami”, 
tāpēc nepieciešams aktualizēt 
saistošos noteikumus, 25.punktā 
svītrojot vārdus „vai attiecīgā 
Alūksnes novada pašvaldības pa-
gasta pārvalde”.   
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 
Grozījumi neskar 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
Lēmuma projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā””
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu un 10.panta otro daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

29.01.2015. lēmumu Nr.19
(protokols Nr.2, 16.punkts)

Spēkā no 04.03.2015.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta 
saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās 
vietās Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2015
 apstiprināti ar Alūksnes novada domes

29.01.2015. lēmumu Nr.18
(protokols Nr.2, 15.punkts)

Spēkā no 04.03.2015.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi martā
03.03.2015.

28. martā 17.00 Izklaides un 
izaugsmes centrā „Prelūdija” 
pavasarīgu noskaņu koncerts 
„Tikšanās Marienburgā”.
2. aprīlī 12.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
zālē Alūksnes pilsētas pensionāru 
Lieldienu pasākums.

Alūksnes muzejā
Izstādes
„Sieviete zinātnē”.  
Dailes teātra kostīmu tērpu izstāde 
„No Smiļģa līdz mūsdienām”. 

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

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Sieviete 
dzejas un mākslas pasaulē”/8. marts 
– Sieviešu diena/ (02.03. – 31.03. 
abonementā), „Vitamīni uz palodzes 
(preses materiāli par graudu, sakņu 
diedzēšanu un steidzināšanu)” 
(02.03. - 31.03. lasītavā), „Pavasara 
sveiciens meitenēm” (02.03. - 31.03. 
bērnu literatūras nodaļā); „Kad 
meklē dvēseli…” /Aspazijai - 150/ 
(02.03. - 31.03. bērnu literatūras 
nodaļā).
Pasākumi: 11. martā Aspazijas dze-
jas lasījumi „Jāj pa ceļu pasaciņa” 
(bērnu literatūras nodaļā), 27. 
martā jauno grāmatu apskats (bērnu 
literatūras nodaļā), 30. martā 14.00 
radošā darbnīca „Izrotā savas Liel-
dienas!” (bērnu literatūras nodaļā), 
18. martā 12.00 „Dabas vērotājs ar 
mākslinieka dvēseli” – sarunas ar 
dabas, cilvēku un laika vērotāju Vili 
Bukšu, 30. martā Jauno grāmatu 
diena un 12.00 grāmatu apskats 
(abonementā), 31. martā 12.00 
„Mūža garumā rakstīts likteņstāsts”: 
tikšanās ar grāmatas „Caur sirdi 
plūstoša dzīve” autori Intu Vilku, 
23. - 27. martā E – prasmju 
nedēļas - 2015 pasākumi (sekojiet 
informācijai), 1. - 31. martā Konkur-
sa „Meklē rakstos par Alūksni!” 2. 
un 3. kārta (www.albibl.lv), no 5. 
līdz 31. martam Tatjanas Ābeltiņas 
(Gulbene) gleznu izstāde „Izdejot 
ziedu valsi”, atklāšana 5. martā 17.30 
(bērnu literatūras nodaļā).

Alsviķu pagastā
4., 18. martā 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā datorapmācības se-
nioriem.
8. martā 15.00 Alsviķu kultūras 
namā dziedošās aktrises Karīnas 
Tatarinovas un ģitārista Artūra Kute-
pova koncerts „Ar mīlestību par...”. 
Ieeja: 3 EUR (iepriekšpārdošana 
no 1. marta kultūras namā, tel. 
28330421), koncerta dienā 4 EUR.
11. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana – jubilāru sveikšana, 
videofilmu apskats.
13. martā 18.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem ar DJ 
CHERRY. Ieeja: 1 EUR.
19. martā 16.00 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums skolēniem „Nakts 
bibliotēkā”.
21. martā 18.00 Alsviķu kultūras 
namā Arvīda Krieva dokumentālā 
filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”. 
Ieeja: 2 EUR, pensionāriem, bērniem 
līdz 18 g.v. – 1 EUR.
24. martā 9.00 Alsviķu bibliotēkā 
e-prasmju nedēļas ietvaros „E- pak-
alpojumi senioriem”.
25. martā Alsviķu pagasta represēto 
iedzīvotāju godināšana.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Nāc man līdzi, es zinu 
malu laimīgu, tur kur, mēness 
sastop Saules meitiņu” - dzejnie-
cei Aspazijai 150; „Tu mīļāka par 
citām malām….” - dzejniecei, 
rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei 
130, rakstniekam Andrim Puriņam 

65; tematiskās izstādes: „…Sa-
lauzti sapņi, sāpes un dubļos samīti 
ziedi…” - Komunistiskā terora upuru 
piemiņas diena, „Ūdens noslēpumi”-  
Pasaules ūdens diena.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem  Elzai Stērstei 
130,  Albertam Jansonam 100, 
dzejniekiem Kārlim Veidenbaumam 
150, Aspazijai 150, aktrisei Lidijai 
Freimanei 95;  tematiskā  izstāde:  
„Pavasara vēstnesī – gājputni 
atgriezušies”,  pasākums skolēniem  
„Ceļojums uz grāmatu pasauli”.

Annas pagastā
9. martā 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums senioriem „Sievietes sirds 
kā pavasara laiks”.
14. martā 16.00 Annas bibliotēkā 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra „Slieksnis” izrāde „Bibliotēkas 
stāstiņi” pēc I. Krūmiņas stāstu 
motīviem.
25. martā Ezeriņu kapos 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.
Annas bibliotēkā izstādes: „Ar 
plīvošām burām laiks garām skrien; 
Šī stunda ir mana” - dzejniecei 
Aspazijai 150; „Pie dzimtās uguns” - 
dzejniecei Elzai Stērstei 130.

Ilzenes pagastā
7. martā pulksten 19.00 Ilzenes 
SKIM centrā „Dailes” Sieviešu die-
nai veltīts koncerts „Puķīte, rozīte”, 
kurā piedalīsies Ilzenes jauktais 
vokālais ansamblis „Olivers”, ekso-
tisko deju kolektīvs „Luxora”, Agate 
Mūrniece, Una Tomiņa un pasākumu 
vadīs Vita Zaķe. Ieeja: bez maksas.

Jaunalūksnes pagastā
12. martā 14.00 Kolberģa tautas 
namā  filmas demonstrēšana no Be-
jas novadpētniecības centra arhīva.
18. martā Bejas bibliotēkā lasītāju 
klubiņā „Pipariņš” pasākums 
„Marta pieturzīmes”.
19. martā 17.00 Bejas 
novadpētniecības centrā nodarbība 
Seno amatu darbnīcā „Labas garšas 
darbnīca”.
21. martā 12.00 Bejā pavasara 
saulgriežu sagaidīšana kopā ar 
Jaunlaicenes folkloras kopu „Putnis” 
pasākumā „Gaisma nāk sasildīt, 
gaisma nāk piepildīt!”.
28. martā 19.00 Kolberģa tautas 
namā  koncerts „Lai pavasaris Tevī 
plaukst” - sadziedāsies Balvu KAC 
jauktais koris „Ezerkrasts”, VEF 
Kultūras pils vīru vokālais ansamblis 
un Kolberģa tautas nama jauktais 
koris „Ezerlāse”.
28. martā 21.00 Kolberģa tautas 
namā balle kopā ar grupu „Rolise”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Caur daudziem dūmiem jāiziet 
cauri, Lai uguni redzētu” - dzejniecei 
Aspazijai 150, „Ir debess aizvilkusies 
ciet Ar zilām vijolītēm” - dzejniecei, 
rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei 
130, „Visas pasaules dzīvības avots” 
- 22. marts Pasaules ūdens diena, 
„Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas 
dvēselē” - 25. marts Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena, 27. 
marts - Starptautiskā teātra diena.

Jaunannas pagastā
6. martā 14.00 Jaunannas tautas 
namā koncerts, gatavojoties Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
„Patskani, līdzskani” (piedalās 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas  1. - 4. klašu deju kolektīvs, 
koris, deju kolektīvs „Pededzīte” no 
Litenes un „Enku – Drenku”). Ieeja: 
brīva.
7. martā 11.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas Jauniešu forums.
12. martā 18.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē Mākslas studijas 
nodarbība. Tēma – virteņu adīšana. 
14. martā 13.00 Jaunannas 
bibliotēkā Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” 
izrāde „Bibliotēkas stāstiņi”.
24. martā 11.00 Jaunannas tautas 
namā senioru ikmēneša tikšanās 

„Pirmie pavasara darbi dārzā”, viesis 
Andra Jermacāne. Aicināti piedalīties 
arī citi interesenti.
28. martā 19.00 Jaunannas tautas 
namā Gulbenes Tautas teātra izrāde 
„Soliņš nr. 5”. Ieeja: 2 EUR.
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: „Es 
gribu palikt jums atmiņā” – dze-
jniecei Aspazijai 150, „Lai ar sauli 
laukā ejam” – dzejniecei, rakstniecei, 
tulkotājai Elzai Stērstei 130.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: „Jaunlaicenes 
muiža”, „Malēnieši Opekalna 
draudzē”; izstādes: „330 skolas 
gadi” un nodarbība „Skološanās ne 
pa jokam” (piedāvājumā līdz 30. 
martam); nodarbības: „kad muižā 
zvani skanēja” – informācija par 
muižas dzīvi skaņās 19. – 20. gs. 
mijā, vāveru tīšana – informācija 
par rotaļlietām 18. – 20. gs., pastalu 
darināšana – informācija par kāju 
aušanu 17. – 20. gs., dārgumu 
meklēšana – informācija par muižas 
vēsturi un apbūvi., cāļu sargāšana – 
informācija par bērnu pienākumiem 
lauku sētā 20. gs. I pusē, nodarbība 
pirmskolas vecuma bērniem „kur 
palika cālīši?” – bērni kopā ar 
muižas putnu kūts pārzini meklē 
pazudušos cālīšus, nodarbība ziemas 
mēnešiem „Nu ir gaiša istabiņa” - 
informācija par telpu apgaismošanu 
18. - 20. gs., dalībnieki mācās izgat-
avot sveces ar mērcēšanas metodi; 
pasākums kāzu svinībām „Daži pa-
domi dzīvei no Jaunlaicenes muižas” 
- muižas madāmas jaunajam pārim 
un kāzu viesiem sniedz vērtīgus 
vēsturiskus padomus dzīvei, iesaistot 
dažādās nodarbībās (pasākums ilgst 
līdz 1 stundai). Minimālais muzeja 
apmeklējuma laiks – 1 stunda. Šajā 
laikā īstenojam divas nodarbības 
pēc apmeklētāju izvēles. Piedāvājam 
ģimenēm, iestāžu kolektīviem, jubi-
lejas un citus nozīmīgus pasākumus 
svinēt muzejā. Sīkāk: http://www.
aluksne.lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
No 7. marta līdz 10. maijam 
Viktora Ķirpa Ates muzejā izstāde 
„Es krāju”. Kalncempju un kaimiņu 
pagastu iedzīvotāju sakrāto lietu 
kolekcijas – kausi, krūzītes, pild-
spalvas, taureņi, maizes un sērkociņu 
kastīšu etiķetes, konfekšu papīrīši, 
skārda bundžas, apavi  u.c. Izstādes 
atklāšana 7. martā 11.00.
12. martā 11.00 Kalncempju 
sabiedriskajā centrā pasākums 
„Sarunas par modi”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde veltīta jubilārei Elzai Stērstei 
- 130.
Liepnas pagastā
No 25. februāra līdz 5. martam 
Liepnas tautas namā Liepnas un 
Pededzes pagastu rokdarbu izstāde - 
pārdošana „Sev un citiem”.
2. martā 13.00 Liepnas tautas 
namā tikšanās ar Liepnas pagasta 
pensionāriem.
14. martā 19.00 Liepnas tau-
tas namā pašdarbnieku koncerts 
”Sieviete, Tu rota dabā”, pēc kon-
certa balle ar grupu „Vakarjunda”.
28. martā Liepnas tautas namā Ingas 
un Normunda koncerts.
2. aprīlī 9.50 Liepnas tautas namā 
leļļu teātra „Tims” izrāde „Pasakas 
ar dziesmu”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Ja mana balss 
jums sirdī noskan, ja tā modina un 
satricina, tad viņas spēks ir tikai iz-
teikt to, kas neizteikts ikkatra krūtīs 
dus” - dzejniecei Aspazijai 150 (1. 
- 27.03.), 25. marts - Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena „Lai 
pieminam šo mūsu melno dienu 
un nekad neaizmirstam to!” (16. - 
31.03.), 27. marts – Starptautiskā 
teātra diena „Jūs vienkārši 
nezināt, kas ir teātris. Ir pasaulē 
sarežģītas mašīnas, bet teātris ir pati 
sarežģītākā…” (M. Bulgakovs) (16. - 
31.03.), grāmatu apskats  2., 4. klasei 

„Grāmatas 
par putniem” (10.03.), rītausmas 
stunda bērnudārza bērniem: 
„Mazs putniņš dzied uz zara!” 
(17.03.).

Malienas pagastā
6. martā 19.00 Malienas tautas 
namā dziedošās Eriņu ģimenes kon-
certs. Biļešu cena  iepriekšpārdošanā 
tautas namā - 3 EUR, koncerta 
dienā – 3,50 EUR. Vietas numurētas. 
Informācija pa tel. 25458550.
14. martā 20.00 Malienas tautas 
namā deju kolektīvu pavasara 
sadancis „Tauriņa pieskāriens”. 
Ieeja: 1 EUR. 22.00 groziņballe ar 
Zinti Krakopu, ieeja: 2,50 EUR.
27. martā 12.00 Malienas tau-
tas namā pasākums Malienas, 
Jaunalūksnes, Jaunannas, Mārkalnes 
un Annas senioriem „Apaļš kā 
pūpols!”.
29. martā 16.00 Malienas tautas 
namā Grundzāles amatierteātra „Cik 
jaudas” izrāde - A. Banka „Kredīts”. 
Ieeja: 1,50 EUR.

Mālupes pagastā
20. martā  13.00 Mālupes Saieta 
namā  pasākums senioriem.
25. martā Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā 11.00 Mālupes 
kapos noliksim ziedus, aizdegsim 
sveces un no 11.30  apciemosim 
pagasta represētos.
28. martā 10.00 Mālupes Saieta 
namā Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Kalme” audējas Mudītes 
Pētersones darbu izstādes atklāšana.
28. martā no 10.00 līdz 14.00 
Mālupes Saieta namā nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums „Satiec savu  meistaru”. 
Būs atvērta meistardarbnīca jostu 
aušanā. Audēja Mudīte Pētersone 
ierādīs savas amata prasmes un katrs 
varēs pamēģināt ieaust savu rakstu 
jostā, izmēģināt aust lupatu deķīšus.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „No manām pilnām rokām 
birst pērles, dimanti…” -  dzejniecei  
Aspazijai 150,  dzejniecei, rakstnie-
cei, tulkotājai  Elzai Stērstei 130; 
tematiskās izstādes „Viss gaišums 
tevī…” - veltīta Sieviešu dienai 
Mālupes pagasta rokdarbu pulciņa 
darbu izstāde, „Kad dvēselei sāp” 
- Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai.

Mārkalnes pagastā
No 2. - 20. martam Mārkalnes pa-
gasta bibliotēkas lasītavā Aspazijas 
150 gadu jubilejai veltīta literatūras 
izstāde „Tāda es esmu”.
No 9. - 12. martam Mārkalnes pa-
gasta bibliotēkā Aspazijas dzīves un 
daiļrades atspoguļojums pasākumos 
sadarbībā ar Mārkalnes pamatskolu. 
18. martā 13.00 Mārkalnes tautas 
namā rokdarbu darbnīca „Stikla 
apgleznošana”.
No 23. marta Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā jaunākās literatūras 
izstāde „Grāmata tavai gaumei”.

Pededzes pagastā
Līdz 20. martam Pededzes muzejā 
izstāde ,,Bērīts manis kumeliņis…” 
par zirgiem un to iejūgu.
5., 12., 19., 26. martā 9.00 Pededz-
es bibliotēkā radošās nodarbības ar 
pensionāriem „Protams, tev joprojām 
paliks tavs darbs, draugi, tavas 
intereses”.
18. martā 10.00 Pededzes 
bibliotēkā jauno grāmatu diena 
bērniem „Kad daba mostas no zie-
mas miega”.
20. martā 10.00 Pededzes 
bibliotēkā lasīšanas stunda 
vismazākajiem bibliotēkas 
lietotājiem
„Darbs pagaidīs, kamēr jūs rādāt 
bērnam varavīksni”.
24. martā Pededzes muzejā 
represēto piemiņas pasākums  ,,No 
rūgtā vērmeļu kausa...”.
Pededzes bibliotēkā e-prasmju 
nedēļas ietvaros: 23. - 27. martā 
individuālās konsultācijas: e-pak-

alpojumi, 26. martā 9.00 e-diena 
senioriem.
Pededzes muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija ,,Pierobežas krievu 
istaba”, nodarbības - lellīšu tīšana un 
krievu tējas dzeršanas tradīcijas.

Veclaicenes pagastā
20. martā 13.00 Veclaicenes 
tautas namā pensionāru atpūtas 
vakars „Turamies kopā”. Pasākumu 
caur dziesmu un humoru kuplinās 
Trapenes pagasta senioru sieviešu 
ansamblis ,,Atmoda”.
29. martā 12.00 Veclaicenes tautas 
namā Grundzāles amatierteātris 
„Cik Jaudas” ar A. Banka   komēdiju 
„Kredīts”.
Veclaicenes muzejā martā un aprīlī: 
dažādos laikos veclaiceniešiem 
piešķirto apbalvojumu izstāde 
„Gadi ar godu”, vietējo dzīvesvidi 
raksturojošas spēles „Veclaicenes 
domino” u.c., kas ērti apvienojamas 
ar muzeja apskati.

Zeltiņu pagastā
7. martā 11.00 Zeltiņu pagastā pie 
mājām “Alpi” tradicionālais “Alpu 
slēpojums”. Informācija – Andrejs 
Cauka 26151718.
8. martā 12.00 Zeltiņu tautas 
namā aicinām uz muzikālu dzejas 
pasākumu un grāmatas „Mani un 
tavi dvēseles putni” prezentāciju. 
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Toru 
un grāmatas fotogrāfiju autori 
Mirdzu Ankupu. Iepazīsimies ar 
mākslinieces Solveigas Kļaviņas 
gleznu izstādi. Dziesmas ar I. Toras 
tekstiem dziedās viena no Vidzemes 
skaistākās balss īpašniecēm - Inese 
Nereta. Būs iespēja iegādāties 
Gulbenes „Vītola izdevniecības” 
grāmatas.
25. martā 14.00 Zeltiņu muzejā 
izstādes „Zentas roku darbi” 
atklāšana.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Starptautiskajā teātra 
dienā atceramies aktierus jubilārus” 
(L. Freimanei - 95, J. Lejaskalnam - 
80), „Es sapni par Dzimteni pagalvī 
likšu”, „Aspazijai – 150”; „Latvijas 
gada monēta 2014” balsojums, 
konkurss (3. - 24.03.); e-prasmju 
nedēļas aktivitātes (23. - 29.03.).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, foto ekskursijas: „Zeltiņi 
2014”, „Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
13. martā 19.00 Māriņkalna 
tautas namā sieviešu vokālā 
ansambļa „Pierla” 15 gadu jubilejas 
koncerts „Virs manis zied mana 
debess...”. 
13. martā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle – spēlē grupa „Rolise”. 
Ieeja: 3 EUR.
20. martā 21.00 Māriņkalna tautas 
namā  nakts pasākums skolas ve-
cuma bērniem.  
25. martā Ziemera pagasta represēto 
iedzīvotāju apciemošana un 
godināšana. 
28. martā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu pasākums „Saulīte 
ripoja pret Lieldieniņu” Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes, 
Mārkalnes un Ziemera pagastu 
senioriem. Lieldienu noskaņu radīs 
un par deju mūziku rūpēsies kapela 
„Aizezeres muzikanti” no Balvu 
novada.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstāde: „Marts nāk ar pava-
sari plaukstā”, novadpētniecības 
materiālu izstāde bibliotēkā „Un 
atkal atmiņās sirds nemiers kad 
zvana” 25. marts – Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena (16. - 
27.03), bibliotekārā stunda „Es viena 
zvaigzne - pret visu lielo zvaigžņu 
debesi” - dzejniecei Aspazijai 150 
(9. - 20.03.), izstāde aktrisei M. 
Klētniecei - 100 (3. - 19.03.)


