
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes sēdē 
29. oktobrī deputāti pieņēma 
lēmumu 2016. gadā plānot vēl 
vairāku Alūksnes pilsētas grants 
seguma ielu remontdarbus, tos 
veicot nākamā gada budžetā šim 
mērķim paredzētajā apjomā.

 Nu jau trīs gadus pašvaldība, 
izmantojot no rekonstruētajām 
ielām nofrēzēto asfaltu, atjauno 
pilsētas grants ielu segumu. 
2016. gadā plānots šos darbus veikt 
Kārklu ielā, Tempļakalna ielā, kā arī 
ceļā gar Alūksnes ezera krastu no 
Tempļakalna ielas gar Līko bērzu 
līdz pat Miera ielai kapsētas 
teritorijā. Darbu gaitā ielās noņems 
apaugumu, ierīkos jauno segumu, 
veiks tā virsmas apstrādi ar bi-
tumena emulsiju un šķembām, tīrīs 
grāvjus. Ir arī vairāki specifiski 
darbi, kas tiks veikti katrā 
konkrētajā ielā. Piemēram, Kārklu 
ielā izbūvēs slēgto lietus kanalizāci-
jas sistēmu, nomainīs ūdensvada un 
kanalizācijas aku vākus, daļā ielas 
pārbūvēs kanalizācijas sistēmas 
posmu, izbūvēs apgaismojuma 
tīklus. Tempļakalna ielā izbūvēs 
slēgto lietus kanalizācijas sistēmu, 
un nomainīs ūdensvada un kanali-
zācijas aku vākus. Savukārt ceļā gar 
Alūksnes ezeru līdztekus ar seguma 
izbūvi saistītiem darbiem arī iegul-
dīs elektrības kabeli 
apgaismojumam.
 Šogad grants seguma ielu remont-
darbi paveikti Augusta ielas atzarā, 

Ezera, Loka, Haralda ielās, Peldu 
ielā, kur gan neliela darbu daļa 
tiks noslēgta nākamgad. Peldu ielā 
izbūvēti arī ielu apgaismojuma 
kabeļi un ierīkots apgaismojums. 
Sīļu, Jaundārzu un Ievu ielās darbi 
vēl turpinās.
 Alūksnietis Aivars Ezeriņš, kas 
dzīvo vienā no šogad atjaunotajām 
ielām, atzina, ka situācija tagad 
stipri uzlabojusies.
 - Darbu veikšanas laikā varēja 
redzēt, ka strādnieki rūpīgi strādā, 

katru dienu uzrauga darbu vadītājs. 
Darbi ir paveikti tiešām kārtīgi 
un ar rūpību un rezultāts izskatās 
labi. Tāpat arī ceļš, ko iedzīvotāji 
izmanto iešanai uz kapsētu, tagad ir 
uzlabots – iepriekš bija jābrien pa 
dubļiem, tagad var ērti iet pa sausu 
segumu, ir ierīkots apgaismojums. 
Uzlabojumu uzreiz jūt – daudzi 
cilvēki ne tikai pārvietojas kājām, 
bet arī brauc ar velosipēdiem, ir 
izvēlējušies šo maršrutu 
skriešanai, - saka A. Ezeriņš.

 Arī alūksnietes Vitas Vērdiņas 
ģimene dzīvo pie ielas, kas šogad 
sakārtota. Lūgta izteikt viedokli 
par paveiktajiem darbiem, 
viņa saka:
- Esam sajūsmā par to. Iepriekš iela 
bija sliktā stāvoklī – dubļi, slidens, 
mēģinājām vairākkārt paši labot, bet 
nākošajā lietū viss aiztecēja. Darbi 
ritēja raiti, mūsu ikdienas gaitas ne-
traucēja. Iedzīvotāju vārdā paldies 
tiem, kas ierosināja un atbalstīja šī 
ielas posma sakārtošanu!
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Pagasti īsteno infrastruktūras projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
finanšu komitejā oktobrī 
deputāti saskaņoja trīs pagastu – 
Annas, Kalncempju un Liepnas 
finanšu līdzekļu izlietojumu, kas 
pašvaldības budžetā bija 
paredzēti šo pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammā.

Alūksnes novada dome 
26. marta sēdē pieņēma lēmumu 
atbalstīt Zeltiņu, Jaunlaicenes, 
Veclaicenes,  Kalncempju, Liepnas, 
Jaunalūksnes un Annas pagastu 
pārvalžu infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas projektus un 
to provizoriskās izmaksas.
 Kalncempju pagasta pārvaldei 
budžetā bija paredzēti 20 000 EUR 
projektam “Kalncempju pagasta 

centra teritorijas apgaismojuma 
infrastruktūras izveide un 
labiekārtošana”, lai uzstādītu 
11 elektroapgaismes balstus ar 
ekonomiskiem LED gaismek-
ļiem.  Darbus veica SIA “Alūksnes 
Energoceltnieks”. Darbu kopējās 
izmaksas bija 16939,55 EUR. 
Projekta rezultātā skolēniem un 
citiem Kalncempju iedzīvotājiem  
kļuvusi drošāka un patīkamāka 
pārvietošanās ciema teritorijā 
diennakts tumšajā laikā. Finanšu 
komiteja saskaņoja līdzekļu 
izmantojumu un arī ieceri par 
atlikušo finansējumu - 
3059,99 EUR iegādāties mini 
traktoru ar pļaušanas iekārtu 
pagasta centra teritorijas 
sakopšanai.
 Savukārt Annas pagasta pārvaldei 
bija paredzēti 25 000 EUR 
projektam “Annas tautas nama 
skatītāju zāles un skatuves zāles 
grīdu seguma nomaiņa un sanitārā 
mezgla remonts”. SIA “Pamati” vei-
ca zāles grīdas un skatuves grīdas 

segumu maiņu, izremontēja sanitāro 
mezglu, kas tagad būs pieejams arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Darbi tika paveikti par 16 928,61 
EUR. Par atlikušajiem mērķprog-
rammas līdzekļiem 6847,45 EUR 
iecerēts izremontēt pagasta sporta 
centra tualešu telpas un par 1469,04 
EUR uzlabot apgaismojumu sporta 
zālē. Šīs izmaiņas projektā paredzē-
to līdzekļu izlietojumā saskaņoja 
finanšu komiteja. Jāpiebilst, ka 
septembrī par pagasta pārvaldes 
budžeta līdzekļiem iegādāts arī 
apskaņošanas aprīkojums, kas 
pirmo reizi izmantots pagasta deju 
kopas “Anniņas” 5 gadu jubilejas 
pasākumā. Līdz ar to Annas pagasta 
kultūras nams ir pilnībā sakārtots un 
pieejams iedzīvotājiem.
 Liepnas pagastā uzsākti darbi 
projektā “Vides pieejamības uzlabo-
šana Liepnas tautas namam”. Tiks 
nobruģēts laukums, uzbūvēts jauns 
slieksnis un uzbrauktuve pie tautas 
nama ēkas.  Pēc SIA “Alūksnes pro-
jekti” izstrādātā tehniskā projekta 

darbus veic SIA “Alūksnes bruģak-
mens”. Līguma kopējā summa  ir 
16 794 EUR (ar PVN). No pagastu 
infrastruktūras mērķprogrammas 
Liepnai bija piešķirti 14 174 EUR 
un pagasta pārvalde lūdza domi 
trūkstošo finansējumu  - 3188,72 
EUR piešķirt papildus. Ņemot vērā 
to, ka citos līdzīgos gadījumos, kad 
projektam piešķirtā summa bijusi 
par mazu, vairākas pagastu pārval-
des trūkstošos līdzekļus nav lūgušas 
domei, bet meklējušas pašas savā 
budžetā, deputāti oktobra domes 
sēdē nepiešķīra Liepnas pagasta 
pārvaldei prasīto finansējumu.
 Arī vairākos citos pagastos šogad 
īstenoti infrastruktūras projekti. 
Piemēram, Zeltiņos un Veclaicenē 
jau ir noslēgusies apgaismojuma 
ierīkošana Zeltiņu un Kornetu 
ciemu centros, Jaunalūksnē pabeigti 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pūcīte” teritorijas labiekārtošanas 
darbi, savukārt Jaunlaicenes pagastā 
šobrīd turpinās apgaismojuma 
ierīkošanas darbi.

Arī nākamgad turpinās 
grants ielu seguma atjaunošanu

Daudzi iedzīvotāji šo Peldu ielas posmu izmanto ikdienas gaitām, lai nokļūtu uz pilsētas centru vai kapsētu. 
Tagad tam ir sakārtots segums un izbūvēts arī apgaismojums                                                 Evitas Aplokas foto

Mēs sakām: mēs esam maza 
tauta. Mēs aizmirstam, ka, 
ja kāds ir mazs, tad to vajag 
sevišķi kopt.

(K. Ulmanis)

Kopsim un lolosim 
savu Latviju!

Sveicam Latvijas 
svētkos – Lāčplēša dienā 

un mūsu valsts 
Proklamēšanas 
97. gadadienā!

Alūksnes novada pašvaldība

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” novembrī
4. novembrī – Skatīsimies 
foto slaidus mūzikas pavadīju-
mā par Horvātiju.

11. novembrī – Tiksimies ar 
fizioterapeiti Baibu Strodāni.

25. novembrī – Alūksnes 
tūrisma informācijas centra 
pārstāve Iveta Veļķere sniegs 
pārskatu par tūrisma attīstību 
Alūksnes novadā.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

28. novembrī 
no pulksten 9.00 līdz 13.00

mājražotāju un 
amatnieku ražojumu

Alūksnē, administratīvās ēkas 
laukumā, Dārza ielā 11

Tirgoties gribētāji var  pieteikties 
uz e-pastu: sanita.auseja@aluksne.lv 

vai pa tālruni 25425222 
līdz 26. novembrim.

TIRDZIŅŠ

Informācija 
mājražotājiem!
  10. novembrī pulksten 
10.00 Uzņēmējdarbības cen-
tra telpās Alūksnes Kultūras 
centrā, Brūža ielā 7, aicinām 
uz tikšanos Alūksnes novada 
mājražotājus.
  Turpināsim iepriekšējā 
tikšanās reizē iesākto sarunu 
par tirdziņu organizēšanu.
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Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 

12. novembrī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas 
sēde
 16. novembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
19. novembrī 10.00

Domes sēde    
27. novembrī 10.00

Domes 29. oktobra sēdēIzsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
10.11.2015. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa – Lau-
rencenes ielā 2 - 41, Alūksnē, 
Alūksnes novadā otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Sākumcena – 
1935 EUR, nodrošinājums – 194 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 06.11.2015. Samaksa 
jāveic līdz 23.11.2015. vai 
izvēloties nomaksas variantu. Pi-
eteikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 06.11.2015. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
10.11.2015. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa – Pils ielā 
40 - 44, Alūksnē, Alūksnes 
novadā otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Sākumcena – 
1996 EUR, nodrošinājums – 200 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 06.11.2015. Samaksa 
jāveic līdz 23.11.2015. vai 
izvēloties nomaksas variantu. Pi-
eteikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 06.11.2015. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
10.11.2015. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa – Pils ielā 
38 - 7, Alūksnē, Alūksnes 
novadā otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Sākumcena – 
3675 EUR, nodrošinājums – 368 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 06.11.2015. Samaksa 
jāveic līdz 23.11.2015. vai 
izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 06.11.2015. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
10.11.2015. rīko nekustamā 
īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Sākumcena – 4961 EUR, 
nodrošinājums – 496 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 06.11.2015. Samaksa jāveic 
līdz 23.11.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
- 16.00, līdz 06.11.2015. plkst. 
16.00.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 29. 
oktobra sēdē deputāti izskatīja 40 
darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

  - reģistrēt zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda un sagatavot 
atsavināšanai ½ domājamo daļu 
nekustamā īpašuma Zemgales ielā 
20, Alūksnē, uz kura atrodas fiziskai 
personai piederoša ½ domājamā 
daļa mājīpašuma. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu personas 
mantiniekam, kuram normatīvo 
aktu noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 
zemes lietošanas tiesības un ar 
kuru pašvaldība ir noslēgusi 
zemes nomas līgumu;

   - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu 
zemes starpgabalu Annas pagastā. 
Nodot atsavināšanai to, pārdodot 
izsolē par brīvu cenu noteiktam 
personu lokam;

  - reģistrēt zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
Gravu ielā 10, Alūksnē, sastāvā 
esošu, pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību, uz kuras atrodas fiziskai 
personai piederošas ēkas (būves). 
Nodot atsavināšanai minēto 
īpašumu, pārdodot to par brīvu 
cenu uz zemes vienības esošo, 
zemesgrāmatā ierakstītu ēku 
(būvju) īpašniekam;

  - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmu kailcirti 
(platība 5 ha, 1. kvartāla nogaba-
li 4. un 6., pārdodamais apjoms 
1306,50m³) īpašumā “Pabērzi”, 
Alsviķu pagastā, pārdodot to izsolē;

  - iegūt pašvaldības īpašumā par 
bezmantinieka mantu atzīto nekus-
tamo īpašumu – dzīvokli “Internāts 
- 1”, Pededzes pagastā, ņemot vērā 
Pededzes pagasta pārvaldes iero-
sinājumu, ka konkrētais dzīvoklis 
nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai. Nepieciešamos līdzekļus 
584 EUR apmērā nodrošināt paš-

valdības pamatbudžeta apstiprinātā 
finansējuma ietvaros;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 2009. gada 20. 
augusta lēmumā Nr. 102 „Par 
Alūksnes novada domes autonomo 
funkciju realizēšanu”, papildinot to 
ar 1.9. punktu un 1.10. punktiem, 
kas noteiks, ka turpmāk Zemes ko-
misija uzraudzīs ar lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi veikto darījumu 
tiesiskumu, tostarp izskatīs personu 
iesniegumus un pieņems lēmumus 
par piekrišanu vai atteikumu lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 
iegūšanai īpašumā, kā arī apstipri-
nās zemes ierīcības projektus;

  - izstrādāt detalizētu vietējā ģeo-
dēziskā tīkla punktu pilnveidošanas 
aprakstu, un to realizēt sistemātiski, 
nepieciešamības gadījumā, veikt 
vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 
remontu un jaunu punktu ierīkoša-
nu, veikt atjaunoto Alūksnes novada 
vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 
mērīšanu un izstrādāt detalizētu 
pilnveidošanas aprakstu;

  - dzēst vairāku fizisku un juridisku 
personu nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādu un nokavējuma naudu;

  - atzīt par spēkā neesošu Alūksnes 
novada domes 27.08.2015. lēmumu 
Nr. 269 “Par saistošo noteikumu 
Nr.16/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013. gada 28. 
novembra saistošajos noteikumos 
Nr.44/2013 „Alūksnes novada teri-
torijas kopšanas un būvju uzturē-
šanas noteikumi”” izdošanu” no tā 
pieņemšanas dienas;

  - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas ielu 
nosaukuma plāksnes, ēku numu-
ra (nosaukuma) zīmes Alūksnes 
novadā”;

   - precizēt Alūksnes novada domes 
2015. gada 24. septembra saistošos 
noteikumus Nr.18/2015 „Grozījums 
Alūksnes novada domes 2013. gada 
31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs””;

- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai 
“PEDEDZES NĀKOTNE” Valmie-
ras novada fonda projektu konkursa 
“Starpkultūru dialogs Vidzemē 
2015” ietvaros atbalstītā projekta 
“Caur deju uz sapratni” realizācijai 
119,60 EUR;

  - izskatot Ivetas Adamovičas 
iesniegumu par viņas atbrīvošanu 
no bāriņtiesas locekles amata pēc 
pašas vēlēšanās, atbrīvot viņu no 
minētā amata;

  - apstiprināt  noteikumus  „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
amatpersonu (darbinieku) komandē-
jumiem”;

  - apstiprināt Alūksnes Kultūras 
centra nolikumu;

- apstiprināt organizēto pasākumu 
ieejas maksu cenrādi Alūksnes 
novada pagastu tautas, kultūras un 
saieta namos;

  - piešķirt 2600 EUR Alūksnes 
Kultūras centram jauna amata – 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 
speciālists atlīdzībai šī gada diviem 
mēnešiem un darba vietas aprīko-
jumam;

  - piešķirt 2451 EUR Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pūcīte” centrālās apkures sistēmas 
ūdens sildītāja ārkārtas remontdarbu 
veikšanai;

  - atbalstīt Zeltiņu pagasta admi-
nistratīvajā teritorijā esošās bijušās 
PSRS armijas raķešu bāzes tūrisma 
koncepcijas izstrādi, piešķirt 
4417 EUR Zeltiņu muzejam bijušās 
PSRS armijas raķešu bāzes tūrisma 
koncepcijas izstrādei;

  - piešķirt 9595 EUR Liepnas 
vidusskolas siltummezgla 
rekonstrukcijai;

  - piešķirt Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai 15688 EUR 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7. - 9. klašu ēkas jumta 
seguma remonta veikšanai;

  - precizēt Alūksnes novada domes 
2015.gada 5.oktobra saistošos 
noteikumus Nr.20/2015 „Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Alūksnes novadā”;

  - piešķirt Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu „Sudraba 
zīle” nominācijā „Kultūra” Inārai 
Kravalei, nominācijā „Izglītība” 
Lilitai Spirkai, nominācijā „Sports” 
Ilgvaram Vaskim, nominācijā 
„Medicīna” Rūtai Merkuševai, 
nominācijā „Tautsaimniecība” 
Dainai Libertei;

  - nodot dzīvojamās mājas – 
vienstāvu dzīvojamās ēkas, kas 
sastāv no četriem dzīvokļiem, 
divām neapdzīvojamām telpām, 
zemes gabala 0,5 ha platībā, un 
palīgceltnes „Zīlītēs”, Mālupes 
pagastā, pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai;

  - atbalstīt Tempļakalna parka 
arhitektoniski – mākslinieciskās 
izpētes veikšanu un restaurācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrādi 
(mūzikas paviljonam), piešķirt 
4787 EUR Tempļakalna parka 
minēto darbu veikšanai;

  - atbalstīt biedrības “ALŪKSNES 
NOVADA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪ-
BAS CENTRS” projektā “Mūzikas 
terapija – tilts no sirds uz sirdi” 
plānoto aktivitāšu īstenošanu par 
kopējo summu 7700 EUR, kuru 
paredzēts iesniegt nodibinājuma 
„BORISA UN INĀRAS TETE-
REVU FONDS” kopienu projektu 
programmas „Nāc un dari! Tu 
vari!” konkursam. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta realizācijai 
700 EUR apmērā;

  - atbalstīt Alūksnes pilsētas 
Ziemassvētku noformējuma 
koncepciju, izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem papildus 
esošajam finansējumam vēl 
15000 EUR, lai būtu iespējams 
īstenot iecerēto noformējuma 
koncepciju.

  Ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem pilnībā var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā “Ziņas par 
pašvaldību”.

Nodokļa ceturtais maksājums veicams līdz 15. novembrim
  Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumi veicami vienu reizi 
ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 
15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī, vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas 
vai arī reizi gadā – avansa 
veidā. 

 Nomaksāt NĪN iespējams 
pašvaldības norēķinu punktā, 
bankā, internetbankā, kā arī portālā 
www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, 
ka, maksājumu veicot  internet-
bankā, būtiski ir pārliecināties, vai 

pārskaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz 
kādu no tiem pašvaldības kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksāša-
nas paziņojumā. Maksājuma mērķī 
precīzi jānorāda nodokļa maksātāja 
personīgā konta numurs par zemi 
un personīgā konta numurs ēkām, 
īpašuma adrese vai kadastra nu-
murs, par kuru tiek veikts maksā-
jums. Pašvaldību pārstāvji nodokļu 
jautājumos norāda, ka drošākais 
veids nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokli ir portālā www.epakalpoju-

mi.lv. Portālā pieejami pašvaldību 
banku konti NĪN samaksai, kā arī 
nodokļa maksātājam automātiski 
parādās visa nepieciešamā infor-
mācija.
  Aicinām nodokli samaksāt laikus, 
jo par laikā neveiktu maksājumu 
tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas.
  Lai nerastos pārpratumi saistībā ar 
nodokļa apmaksas termiņu, aicinām 
portālā www.epakalpojumi.lv pie-
teikties atgādinājumu saņemšanai 
par nekustamā īpašuma nodokļa 

apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā 
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS). Atgādinājuma vēstule 
uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta 
septiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet SMS veidā – maksāša-
nas termiņa samaksas dienā.
  Aicinām iedzīvotājus atteikties no 
maksāšanas paziņojuma piegādes 
papīra formā, to aizstājot ar maksā-
šanas paziņojumu elektronisku pie-
gādi. Elektroniskajam maksāšanas 
paziņojumam iespējams pieteikties 
portālā www.epakalpojumi.lv.
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Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. un 16. novembrī 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. novembrī 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. novembrī 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. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

13. un 27. novembrī 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 04.11.2015. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 25.11.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 23.11.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 23.11.2015. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 16.11.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 27.11.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.11.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 16.11.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 16.11.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 27.11.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 12.11.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 10.11.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

Uzsāks pavasarī 
plānoto koku griešanu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pašvaldības aģentūra 
“Spodra” šoruden uzsāks 
to aptuveni 30 astoņzobu 
mizgrauža bojāto un nokaltušo 
koku izgriešanu Tempļakalnā, 
kurus bija paredzēts griezt 
jau pavasarī, taču netika 
pagūts.

 Jau gada sākumā pašvaldība in-
formēja iedzīvotājus, ka vairākiem 
kokiem Tempļakalnā ir konstatēti 
astoņzobu mizgrauža bojājumi 
un tie iet bojā. Ir arī koki, kas ir 
nokaltuši, bojāti, līdz ar to bīstami. 
Šos kokus bija paredzēts izzāģēt 
līdz aprīļa vidum, taču tobrīd, pirms 
sākās griešanas aizliegums sakarā ar 
putnu ligzdošanu, tas netika pagūts.
 Šī gada februārī situāciju Tempļa-
kalnā apsekoja Valsts Meža dienesta 
patologs Vasīlijs Kolačs, kurš ap-
stiprināja paaugstinātu astoņzobu 
mizgraužu aktivitāti šajā teritorijā 
un ieteica nogriezt kaitēkļu jau 
skartos kokus, kā arī stipri novājinā-
tos, kas var kļūt par nākamajiem to 
upuriem.
 - Egļu audzēm ir savs ciršanas 
vecums – 81 gads, kas ir zinātnis-

ki pierādīts. Līdzīgi kā cilvēks, 
kam līdz ar vecumu rodas dažādas 
kaites, arī koki kļūst vecāki un 
novājināti, kaitēkļi to jūt un uzbrūk 
šādiem kokiem. Tempļakalnā ir ļoti 
daudz ap 120 gadus vecu priežu un 
egļu. Cīņa ar mizgraužu invadēta-
jiem kokiem ir uzsākta pamatoti. 
Egles ir pāraugušas, daudzām ir arī 
sakņu trupes pazīmes - koki savu 
mūžu ir nodzīvojuši, tie kļūst par 
kaitēkļu upuriem un veicina tālāku 
to izplatību. Tādēļ, ja veidojas 
kaitēkļu perēklis, šie koki jānogriež, 
- tā kaitēkļu izplatīšanos raksturo V. 
Kolačs.
 Jāpiebilst, ka Tempļakalns nav vie-
nīgā vieta, kur ir konstatēti astoņzo-
bu mizgrauža bojājumi, tie ir arī arī 
Muižas parkā un Siseņu priedēs.
 Koku griešanu Tempļakalnā pa-
redzēts sākt novembrī, iespējams, 
pēc valsts svētkiem. Tas notiks 
pakāpeniski, lēnām, saudzīgi pret 
esošo ekosistēmu un ņemot vērā 
to, ka Tempļakalns ir sarežģīta vide 
šādu darbu veikšanai.
 Atkarībā no nogriezto koku 
koksnes kvalitātes to pašvaldības 
aģentūra “Spodra” vai nu izmantos 
zāģmateriāla sagatavošanai vai 
veiks izsoli. Mazāk vērtīgās daļas 
tiks sagatavotas malkā ar malku 
kurināmo pašvaldības iestāžu ēku 
apsildei.

Plāno Alūksnes 
muižas parka attīstību
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes muižas parks ikvienā 
gadalaikā ir iecienīts pastaigu 
objekts gan pilsētas iedzīvotājiem, 
gan viesiem, tādēļ nepieciešams 
domāt par tā attīstību ilgtermiņā.

 Pēc Alūksnes novada pašvaldī-
bas pasūtījuma ainavu arhitekte 
Kristīne Dreija veikusi apjomīgu 
pētījumu par Alūksnes muižas 
parku. Pētījuma ietvaros notika arī 
aptauja. Rezultātā speciāliste saga-
tavos plašu materiālu – analīzi par 
pašreizējo situāciju parkā, katru tās 
esošo vai bijušo mazās arhitektūras 
formu, parkā sastopamās floras un 
faunas stāvokli, kā arī sniegs savus 
ieteikumus turpmākai parka apsaim-
niekošanai un tā attīstības iespējām. 
Darba noslēguma prezentācija būs 
šomēnes.
 Speciāliste pētījumu veikusi, 
vairākkārt pati izstaigājot un izpētot 
parku, pieaicinot dendrologu, 
iepazīstoties ar esošo vēsturisko 
materiālu, kā arī meklējot tam 
papildinājumus arhīvos Latvijā un 
Vācijā.
 - Jau šobrīd pēc ainavu arhitek-
tes Kristīnes Dreijas izteiktajiem 
secinājumiem ir skaidrs, ka parkam 
jāpievērš vairāk uzmanības, tas 
jākopj rūpīgāk un mērķtiecīgāk. No 
šī pētījuma izrietēs arī mūsu tālākie 
lēmumi par to, kā kopsim un ap-
saimniekosim parku. Iespējams, ka 
būtu īstā reize domāt par ļoti zinošu 
un darbīgu muižas parka dārznieku, 
- saka Alūksnes muzeja direktore 
Ilze Lipstoka.

 Šobrīd pēc pašvaldības un 
Alūksnes muzeja pasūtījuma 
vairākiem zudušajiem un esošajiem 
muižas parka mazās arhitektūras 
objektiem tiek izstrādāta tehniskā 
dokumentācija. Primārais mērķis ir 
vispirms atjaunot tos objektus, kas 
nav saglabājušies, un tad restaurēt 
esošos. Jau pašlaik ir veikta arhi-
tektoniski mākslinieciskā izpēte un 
sagatavota tehniskā dokumentācija 
Putnu paviljonam. Tas varētu būt 
viens no pirmajiem zudušajiem par-
ka objektiem, kas tiks atjaunots. Nā-
košie objekti, kam top arhitektonis-
ki mākslinieciskā izpēte un tehniskā 
dokumentācija, ir Pomonas templis 
un Ovālā un Apaļā strūklaka.
 - Šie objekti ir tie, kurus mēs jau 
tuvākajos gados vēlētos redzēt 
parkā atjaunotus. Nākošā nepie-
ciešamība ir parka un arī mazās 
arhitektūras formu izgaismošana. 
Izmaksas gan nav lētas, taču mēģi-
nāsim rast iespējas šo ieceri realizēt 
ar projektu palīdzību. Noteikti nāka-
majā sezonā parkā un pie objektiem 
jāizvieto tūrisma norādes, noderētu 
arī lielāks audiogidu skaits, – stāsta 
I. Lipstoka.
 Šobrīd turpinās arī Eola tempļa 
arhitektoniski mākslinieciskās izpē-
tes darbi, taču pagaidām šo objektu 
atjaunot vēl nav paredzēts. Muze-
ja direktore uzsver, ka ir būtiski 
sagatavot iespējami vairāk objektu 
tehnisko dokumentāciju brīdim, kad 
paveras kādas projektu iespējas. 
 Lai vairāk izzinātu muižas parku 
un tā noslēpumus, parka teritorijā 
plānots veikt arī 3D skenēšanu no 
gaisa un uz zemes.

Ar pašvaldību pārrunā situāciju 
sabiedriskā transporta jomā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Oktobra nogalē Alūksnē 
ieradās Valsts SIA “Autotrans-
porta direkcija” pārstāvji - valdes 
priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, 
Ināra Briksne un Jānis Lagzdāns 
un Vidzemes plānošanas reģiona 
pārstāvji Lotārs Dravants un 
Velta Lapiņa, lai ar Alūksnes un 
Apes novadu pašvaldībām un 
SIA “Sabiedriskais autobuss” 
pārrunātu vairākus ar 
sabiedriskā transporta kustības 
nodrošināšanu saistītus 
jautājumus.

 Pirmais jautājums, ko ar Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāju Arturu 
Dukuli, Īpašumu nodaļas vadītāju 
Ingu Berkuli un SIA “Sabiedriskais 
autobuss” vadību direkcija pārrunā-
ja, bija saistīts ar pašreizējo sabied-
riskā transporta maršrutu tīklu un 
noslodzes rādītāju analīzi. Direkci-
jas pārstāvji norādīja, ka Alūksnes 
un Apes novadu teritorijā ir vien 
pāris maršruti ar labiem rādītājiem 
un lielu pasažieru skaitu, vairāki 
maršruti, kuru no valsts saņemtās 
dotācijas apjoms pārsniedz 80% no 
maršruta nodrošināšanas izmaksām, 
bet daži ir pat tādi, kurus gandrīz 

pilnībā - vairāk kā 90% apmērā dotē 
valsts.
 Tikšanās dalībnieki analizēja kon-
krētos maršrutus, kuriem ir lielākās 
valsts dotācijas, diskutējot par to, kā 
mainīt situāciju. Jāteic, ka viens no 
tiem ir arī pēc iedzīvotāju ierosi-
nājuma atvērtais Alūksne – Anna 
- Gulbene maršruts, kas tiek veikts 
divreiz nedēļā. Tāpat liels valsts do-
tācijas apjoms ir maršrutiem Liepna 
– Bērzupe – Liepna, Alūksne – 
Dēliņkalns – Korneti – Alūksne, 
Alūksne – Jaunzemi – Alūksne, 
Alūksne – Zeltiņi – Kalncempji, 
Alūksne – Bērziņi – Alūksne, 
Alūksne – Korneti – Jaunlaicene 
– Alūksne, Alūksne – Kalncempji, 
Alūksne – Vengerski – Māriņkalns, 
Alūksne - Jaseņeci – Putrovka.
 Analizējot esošos pasažieru 
plūsmas rādītājus, pašvaldība lūgs 
attiecīgās pagastu pārvaldes apzināt 
iespējas veikt izmaiņas vairākos 
maršrutos. Piemēram, maršrutā 
Liepna - Bērzupe – Liepna izskatīt 
iespēju šo skolēnu pārvadāšanas 
maršrutu nosegt ar pagasta pārval-
des transportu, maršrutā Alūksne 
– Bērziņi – Alūksne vērtēt iespējas 
saīsināt braucienu līdz Liepnai.
 Maršrutā Alūksne – Dēliņkalns 
– Korneti, kas kursē sestdienās, pa-
gasta pārvaldei jāanalizē iespēja rei-
su regularitāti samazināt, piemēram, 
līdz divām sestdienām mēnesī. Mar-

šrutā Alūksne – Jaunzemi – Alūksne 
savukārt izskatāms risinājums 
ikdienā maršrutu nodrošināt līdz 
Strautiņiem, bet līdz Jaunzemiem – 
vien atsevišķas dienas nedēļā.
 Pašvaldība informēja par iedzīvo-
tāju rosināto jautājumu nodrošināt 
sabiedriskā transporta kustību pil-
sētā arī vēlās vakara stundās, taču, 
ņemot vērā pašreizējo pasažieru 
skaitu, ne pārvadājumu nodrošinā-
tājs, ne Autotransporta direkcijas 
pārstāvji nesaskatīja pamatu šādam 
prasījumam. Tāpat pašvaldība 
aktualizēja jautājumu par autobusu 
kustības sarakstiem autobusu pie-
turās. Direkcijas pārstāvji norādīja, 
ka, iespējams, nākotnē tas notiks 
centralizēti un to koordinēs Auto-
transporta direkcija, taču šobrīd to 
esamība jānodrošina pārvadātājam.
 Sanāksmes laikā tika apspriesti 
arī citi jautājumi, piemēram, par 
skolēnu pārvadājumu un sabiedris-
kā transporta maršrutu pārklāšanos, 
kas Alūksnes novada teritorijā gan 
vērojama tikai vienā gadījumā. 
Direkcijas pārstāvji informēja par 
plānu nākotnē ieviest abonentbiļe-
tes, kas ļautu sabiedriskajā transpor-
tā pārvietoties lētāk tām pasažieru 
kategorijām, kas autobusu satiksmi 
izmanto regulāri. Tikšanās laikā tika 
apspriesta Vidzemes plānošanas 
reģiona projekta “Transports pēc 
pieprasījuma” ideja.
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Alūksnes novada pašvaldība viesojas 
Sundbibergā un vienojas par sadarbību
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 No 21. līdz 23. oktobrim 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji viesojās Sundbibergas 
pašvaldībā Zviedrijā, kur 
iepazinās ar pašvaldību un 
pārrunāja sadarbības iespējas.

 Pirmajā vizītes dienā Alūksnes no-
vada pašvaldības pārstāvji Sundbi-
bergas mākslas centrā, kurš iekār-
tots bijušajās slavenās “Marabou” 
šokolādes rūpnīcas telpās, tikās ar 
Sundbibergas pašvaldības vadītāju 
Jonasu Nigrēnu un viņa vietnieku 
Stefanu Bergstrēmu, izpilddirek-
tori Helēnu Eriksoni Elfu, galveno 
uzņēmējdarbības speciālistu Šarifu 
Pakzadu un starptautisko attiecī-
bu koordinatori Metu Seneri un 
delegācijas pavadoni, tulku Andreju 
Ritumu. Kolēģi no Sundbibergas 
iepazīstināja Alūksnes delegāciju 
ar līdz šim paveikto pilsētā, kā arī 
ar attīstības plāniem. Sundbibergas 
pārstāvji savā prezentācijā īpaši 
uzsvēra to, ka, attīstot teritoriju, ir 
svarīgi ņemt vērā pagātnes manto-
jumu un, to nesabojājot, pielāgot 
mūsdienu vajadzībām. Viņi uzvēra, 
ka pašvaldības darbā ļoti svarīgs ir 
dialogs ar iedzīvotājiem, lai sabied-
rībai būtu skaidri pašvaldības mērķi 
un kopīgi būtu iespējams  strādāt 
pie šo mērķu sasniegšanas. Tikšanās 
noslēgumā tika pārrunāti jautājumi, 
kas saistīti ar sadarbības projektu 
uzsākšanas iespējām atsevišķās 
nozarēs.
 Dienas otrajā pusē Alūksnes 
delegācija viesojās Sundbibergas 
pašvaldības ēkā, kur notika pārrunas 
ar Sundbibergas izglītības pārvaldes 
un Kultūras un brīvā laika pārval-
des vadītājiem. Tikšanās pirmajā 
daļā pārvalžu vadītāji iepazīsti-
nāja Alūksnes delegāciju ar savu 
nozaru vadlīnijām. Izglītības nozarē 
galvenie uzsvari tiek likti uz augstu 
kvalitāti un ikviena skolēna iesaisti. 
Izglītības nozarei Sundbibergas 
pašvaldība katru gadu tērē 40 % no 
kopējā budžeta. Svarīga loma tiek 
atvēlēta arī imigrantu izglītošanai 
un iekļaušanai Zviedrijas sabiedrī-
bā. Šim mērķim valsts izstrādājusi 
atsevišķu programmu, kā pašu imig-
rantu vidū tiek atrasti cilvēki, kas 
vēlas un ir spējīgi būt par skolotā-
jiem, un tiek apmācīti šai profesijai.
 Kultūras nozarē īpaša uzmanība 
tiek pievērsta darbam ar bērniem 
un jauniešiem, kā arī pensionāriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām. Īpaši Sundbibergas pārstāvji 
uzsvēra to, ka ir svarīgi radīt visiem 
pieejamu kultūrvidi un iespējami 
dažādot kultūras pasākumu piedāvā-
jumu. Strādājot pie šīs pasākumu 
dažādošanas kultūras pārvalde 
aktīvi sadarbojas ar biedrībām un 
nevalstiskajām organizācijām. 
Sundbibergas Kultūras un brīvā 
laika pārvaldes pakļautībā atrodas 
mākslas, mūzikas un sporta skolas, 
un pārvalde organizē šo iestāžu 
darbību.
 Dienas noslēgumā Alūksnes dele-
gācija tikās ar Latvijas vēstnieku 
Zviedrijā Gintu Jēgermani, kurš 
norādīja, ka ir priecīgs par Alūksnes 

un Sunbibergas pašvaldību sadarbī-
bu, kā arī solīja vēstniecības atbal-
stu šīs sadarbības stiprināšanā. 
 Otrajā viesošanās dienā Alūksnes 
delegācija viesojās vienā no lielāka-
jiem ūdenssaimniecības risinājumu 
uzņēmumiem pasaulē “Xylem”, 
kur iepazinās ar uzņēmuma ražoto 
produkciju, kā arī pārrunāja sadarbī-
bas iespējas ar šo uzņēmumu, kurš 
nākotnē plāno būvēt jaunas rūpnīcas 
Ziemeļeiropas reģionā.
 Pēc uzņēmuma apciemošanas no-
tika tikšanās ar Jauniešu uzņēmēj-
darbības organizāciju un Zviedrijas 
uzņēmēju apvienību. Tikšanās laikā 
Jauniešu uzņēmējdarbības organi-
zācijas Stokholmā vadītājs Johaness 
Krona uzsvēra, ka, lai veicinātu 
jauniešu izpratni par uzņēmējdarbī-
bu, svarīgi jau pamatskolas vecumā 
bērniem iemācīt, kas ir nauda un kā 
tā strādā, kā arī to, kas ir ekonomika 
kopumā. Viņš uzsvēra, ka skolas 
galvenais uzdevums ir izaudzināt 
tādus jaunus cilvēkus, kas pēc tās 
beigšanas ir gatavi iekļauties darba 
tirgū un arī radīt darba vietas. Viņa 
vadītās organizācijas mērķis ir 
sasniegt ikvienu jaunieti un mudināt 
viņu nebaidīties uzsākt uzņēmējdar-
bību. Lai šo mērķi sasniegtu, katru 
gadu tiek apmācīti 2 - 3 skolotāji 
katrā skolā, kas tālāk strādā ar 
jauniešiem, mācot tiem uzņēmēj-
darbības nozīmi valsts labklājības 
veicināšanā.
 Tikšanās turpinājumā Zviedrijas 
uzņēmēju apvienības Stokholmas 
reģiona vadītāja Annika Bromsa 
iepazīstināja ar to, kādu atbalstu 
šī organizācija piedāvā Zvied-
rijas uzņēmējiem. Viņa atklāja, 
ka organizācija sadarbojas arī ar 
Latvijas Darba devēju konfederāciju 
(LDDK). Organizācija iestājas par 
attīstību veicinošas uzņēmējdarbī-
bas vides veidošanu Zviedrijā, vēr-
šot uzmanību uz birokrātiskā sloga 
mazināšanu. Līdzīgi kā LDDK, arī 
Zviedrijas uzņēmēju apvienība or-
ganizē dažādus forumus un seminā-
rus, kuros aicina uzņēmējus izteikt 
savu viedokli par jautājumiem, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbības vides 
sakārtošanu.

 Dienas otrajā pusē Alūksnes 
delegācija viesojās Zviedrijas kara 
arhīvā, kurā tika iepazīstināta ar 
Marienburgas pils kartēm, kā arī 
projektiem, kuros redzams, ka 
zviedri plānojuši būvēt iespaidīgu 
cietoksni tagadējās Kapsētas pus-
salas teritorijā. Arī turpmāk plānota 
sadarbība starp Alūksnes novada 
pašvaldību un Zviedrijas kara 
arhīvu. Dienas noslēgumā Alūksnes 
delegācija tikās arī ar Sundbibergas 
Lauvu kluba pārstāvjiem un pārru-
nāja sadarbības iespējas.
 Trešajā vizītes dienā Alūksnes 
delegācija prezentēja Sundbibergas 
pašvaldības speciālistiem Alūksnes 
novadu, pievēršot uzmanību gan 
līdz šim paveiktajam, gan plāno-
tajiem attīstības projektiem. Pēc 
prezentācijas veidojās diskusija par 
konkrētiem sadarbības virzieniem. 
Kā prioritāte šajās diskusijās izska-
nēja sadarbība starp abu pašvaldību 
izglītības iestādēm un jauniešu 
organizācijām. 
 Alūksnes delegācijā Sundbibergu 
apmeklēja Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja Arita Prižavoite, uzņēmēj-
darbības atbalsta speciāliste Sanita 
Ausēja un sabiedrisko attiecību 
speciālists Druvis Mucenieks. A. 
Prižavoite, vērtējot vizīti Sundbi-

bergā, atzīst, ka ir patīkami redzēt 
Sundbibergas pašvaldības patieso 
ieinteresētību atjaunot sadarbību 
starp abām pašvaldībām. Ilgtspējīgi 
un noderīgi būtu izmantot zviedru 
pieredzi izpratnes par uzņēmējdar-
bību veicināšanā skolas vecuma 
bērnos un jauniešos, integrējot 
šādu programmu Latvijas izglītības 
sistēmā. Sadarbības partneri izrādīja 
lielu interesi par pieredzes apmaiņas 
projektiem starp jauniešiem, it īpaši 
Erasmus+ programmas ietvaros. 
Būtu noderīgi šādos apmaiņas brau-
cienos iesaistīt arī dažādu nozaru 
speciālistus. Arī uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste S. Ausēja uzsver, 
ka brauciena laikā iegūtas vairākas 
atziņas, ko izmantot ikdienas darbā, 
īpaši jomā, kas attiecas uz jauniešu 
motivēšanu uzsākt uzņēmējdarbību.
 Ņemot vērā aizvadītā gada zviedru 
vizīti Alūksnē un pēc šīs tikšanās 
Sundbibergas pašvaldībā, esam 
saskatījuši reālu sadarbības pa-
matu starp pašvaldībām. Ja agrāk 
sadarbība tika balstīta uz pārsvarā 
materiālu palīdzību, tad tagad to 
plānots izvērst daudz plašāk, īpašu 
uzmanību pievēršot jauniešiem un 
viņu spēju attīstīšanai pēc skolas 
beigšanas iesaistīties darba tirgū, 
- tā par Sundbibergas pašvaldības 
apmeklējumu saka Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs A. Dukulis.

No krūmiem 
attīra Alūksnes 
ezera krastu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Gan vietējiem iedzīvotājiem, 
gan pilsētas viesiem nav 
šaubu, ka Alūksnes ezers ir 
viena no galvenajām Alūksnes 
un novada bagātībām – tas ir 
gan tūrisma, gan aktīvās 
atpūtas objekts. Tomēr ne 
visur ezera krasts ir sakopts 
un skatam pieejams.

 Tieši tādēļ pašvaldība ir uzsākusi 
ezera krasta plānveidīgu attīrīšanu 
no krūmiem tās īpašumā esošajā 
teritorijā, lai atklātu skatu uz 
ezeru. Krūmu izgriešana uzsākta 
no Tempļakalna ielas virzienā uz 
pilsētas centru un to veiks līdz 
SIA “Maritec” teritorijai. Savukārt 
nākamajā gadā darbus turpinās 
virzienā uz pilsētas centra pusi.
 Nogrieztos krūmus plānots 
izmantot malkai ar malku 
kurināmo pašvaldības iestāžu ēku 
vajadzībām, bet sīkākās krūmu 
daļas tiek nogādātas 
SIA “Alūksnes nami”, kas 
plāno tās sašķeldot.

Kalncempjos 
aicina līnijdeju 
grupa

Kalncempjos atsāk darboties 
līnijdeju grupa. Aicinām pieteik-
ties jaunus dalībniekus. Pieteikties 
personīgi pie Sabiedriskā centra 
vadītājas Zeltītes Kākeres vai, 
zvanot pa tālruni 26365885.

Jaunlaicenē ielu 
apgaismojuma 
darbības pārtraukumi

 Sakarā ar apgaismojuma 
izbūves darbiem Jaunlaicenē 
līdz rekonstrukcijas darba beigām 
būs pārtraukumi ielu 
apgaismojuma darbībā.
 Lūdzam iedzīvotājus būt 
saprotošiem. Neskaidrību gadīju-
mā zvanīt uz tālruni 26468071.

Ilzenes pagasta 
pārvalde – turpmāk 
“Dailēs”

 Ilzenes pagasta pārvalde no 
26. oktobra ir pārcēlusies uz 
SKIM centra “Dailes” telpām. 
Pagasta pārvaldes darba 
laiki ir saglabājušies līdzšinējie. 
Jaunajās telpās strādās 
pagasta pārvaldes vadītājs, 
teritorijas attīstības speciālists, 
bāriņtiesa loceklis, 
sociālais darbinieks, kā arī 
lauksaimniecības konsultants. 
Feldšerpunkts un bibliotēka 
savu atrašanās vietu nav
mainījuši.

Alūksnes un Sundbibergas pašvaldību pārstāvji tikšanās laikā. Vidū ceturtais no kreisās Sundbibergas mērs 
Jonass Nigrēns, viņam blakus Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis

Foto no Alūksnes novada pašvaldības arhīva

Vizītes laikā Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja iepazī-
ties ar vairākām iestādēm Sundbibergā
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29. novembrī svinīgi tematisks 
pasākums „Sirdspuksti Mālupei”
Jau par tradīciju kļuvis, ka novembra nogalē svinīgi tematiskā pasākumā “Sirdspuksti Mālupei” 
sveicam pagasta iedzīvotājus, kuri ar savu personīgo devumu atbalstījuši Mālupes pagasta cilvēkus. 
Aicinām arī šogad Mālupes pagasta iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt apbalvošanai tos iedzīvotājus, 
kuri devuši ieguldījumu pagasta dzīvē vai personīgi atbalstījuši kādu no līdzcilvēkiem.

Anketa
Pieteiktās personas vārds, uzvārds _______________________________________________________________

Pieteicēja vārds, uzvārds, telefona numurs _________________________________________________________

Pamatojums ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ierosinājumus līdz 21. novembrim lūdzam iesniegt personīgi Mālupes pagasta pārvaldē vai 
bibliotēkā, vai rakstīt elektroniski uz kādu no adresēm: malupe@aluksne.lv vai bibl.malupe@aluksne.lv.
Pēc iesniegto ierosinājumu apkopošanas, sveikšanai tiks virzīti kandidāti, kuri būs saņēmuši lielāko iedzīvotāju 
atbalstu#

Pensionāru tikšanās 
Jaunlaicenē
Anita Jeļisejeva

 Lai arī 1. oktobri Latvijas 
pensionāri oficiāli atzīmē 
Senioru dienu, Jaunlaicenes
pagasta pensionāri kopā 
sanāca 9. oktobrī.

 Šī tikšanās reize atšķīrās no citām. 
Vispirms mums bija saruna ar pār-
valdes vadītāju Ivetu Vārtukapteini. 
Viņa pastāstīja par notiekošajiem un 
plānotajiem darbiem Jaunlaicenē. 
Paskaidroja, kāpēc Jaunlaicenes 
centrā pašreiz notiek rakšanas darbi, 
informēja par plānoto ietvju izveidi 
un autoceļu sakārtošanu. Pēc tam 
mēs devāmies uz muižas muzeju. 
Lai arī daudzi no mums muzejā bija 
bijuši, tomēr šoreiz uzzinājām un 
redzējām lietas, kuras parasti nav 
redzamas apmeklētājiem. Pabijām 
muzeja krātuvē, kur mums tika 
parādīts un izstāstīts, kas notiek ar 
ikvienu lietu, kura nonāk muzejā. 
Par muzeja darbinieku darbu mums 
tagad ir pavisam cits priekšstats.
 Mūsu maršrutā bija ieplānots arī 
bibliotēkas apmeklējums. Biblio-
tekāre parādīja bērnu rotaļu istabu, 
datortelpu informēja, kādi žurnāli 
un laikraksti ir izlasāmi bibliotēkā, 

izstāstīja, ka jebkādu informāciju 
varam iegūt internetā, ka jebkuru 
laikrakstu varam izlasīt interne-
tā, arī to, ka savus maksājumus 
varam veikt caur internetu, kā 
arī nopirkt biļetes uz koncertiem, 
teātra izrādēm vai lidojumam ar 
lidmašīnu. Arī tautas namā, kas bija 
mūsu galapunkts, caur fotogrāfijām 
tikām iepazīstināti un informēti 
par notikušajiem pasākumiem un 
amatierkolektīviem, par pašdarbības 
kolektīvu sasniegumiem.
 Man personīgi šī diena ļoti patika. 
Lai arī gan muzejs, gan bibliotēka, 
gan tautas nama pasākumi tiek ap-
meklēti, uzzināju vairāk par darbu, 
kurš tiek darīts ikdienā un paliek 
neredzams šo iestāžu apmeklētā-
jiem. 
 Pēcpusdienas izskaņā pasēdējām 
pie kafijas un tējas krūzes, mielojā-
mies ar līdzatnestajiem un sarū-
pētajiem gardumiem, pārrunājām 
aktivitātes, kuras vēlamies realizēt 
vēl šogad un nākošajā gadā.
 Paldies muzeja darbiniecēm, 
bibliotekārei, tautas nama vadītājai 
un pārvaldes vadītājai par jauko 
pēcpusdienu. Vēlētos, lai mūsu 
pagasta pensionāri būtu aktīvāki un 
izbaudītu mums sarūpētos svētkus.

Alsviķos jauna malka nojume
Aivars Logins,
Alsviķu pagasta komunālās 
saimniecības vadītājs

 Alsviķu pagasta pārvalde un 
kultūras nams ir gandarīti par 
SIA “Pamati” speciālistu paveikto 
– pusotra mēneša laikā aiz 
Alsviķu pagasta kultūras nama 
ēkas ir tapusi jauna būve – 
malkas nojume.

 Šīs būves esamība atvieglos darbu 
pagasta kurinātājam, jo tagad, 
pateicoties pagasta algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veicējiem un 
līdzdarbojoties garantētā minimālā 
ienākuma pabalsta saņēmējiem, 
malka tiek sazāģēta nepieciešamajā 
garumā un skaisti nokrauta zem 
nojumes grēdās. Ziemā kurinātājam 
vairs nevajadzēs attīrīt malku no 
sniega un samērā sausa tā nokļūs 
kurtuves apkures katlā.  Savukārt 
vasaras periodā koncertu un atpūtas 

vakaru apmeklētājiem ejot uz brīv-
dabas estrādi, pavērsies pievilcīgāks 
skats.
 Alsviķu pagasta pārvalde mērķtie-
cīgi ir virzījusies uz šīs būves celt-
niecību  – 2013. gada ziemā  būvin-
ženieris Ervīns Ločmelis izstrādāja 

projektu un tad, saglabājot 2014. 
gada ietaupītos budžeta līdzekļus 
un atlikušo daļu izmaksu ieplānojot 
2015. gada budžetā, augustā iesākās 
šī projekta realizācija un septembra 
beigās veiksmīgi pabeigta.

Jaunā malkas nojume
Foto no Alsviķu pagasta pārvaldes arhīva

Latvāņa izplatības 
ierobežošana Alsviķu 
pagasta teritorijā
Aivars Logins,
Alsviķu pagasta komunālās 
saimniecības vadītājs

 Sosnovska latvānis Latvijā 
atradis ļoti labvēlīgu vidi un 
jau vairākus gadu desmitus 
pārgājis savvaļā, kļūstot par 
nevēlamu un agresīvu nezāli. 
Šobrīd latvānis iekļauts Latvijas 
invazīvo augu sugu sarakstā 
un tā apkarošanu noteic 
Ministru kabineta  izdotie 
14.07.2008. noteikumi 
Nr. 559 “Invazīvo augu 
sugas – Sosnovska latvāņa  
izplatības ierobežošanas 
noteikumi”.

 Katrs zemes īpašnieks vai valdī-
tājs pats ir atbildīgs par tā īpašumā 
esošo latvāņu apkarošanu. Ja netiek 
veikti pasākumi, īpašnieku var sodīt 
pēc Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 51. panta 2.prim panta.
 Ministru kabineta izdotajos latvāņu 
izplatības ierobežošanas noteiku-
mos iekļautas četras tā ierobežoša-
nas metodes: mehāniskā, ķīmiskā, 
bioloģiskā un kombinētā. Detali-
zētāk par pielietojamām metodēm 
izklāstīts Ministru kabineta notei-
kumos, papildu informāciju var 
meklēt arī Valsts Augu aizsardzības 
dienesta  resursos.
 Alsviķu pagasta administratīvajā 
teritorijā ir nekustamie īpašumi, kas 
ir invadēti ar latvāņiem. To skaitā 
ir gan privātie, gan valsts īpašu-
mi. Jau otro gadu Alsviķu pagasta 
pārvalde veic intensīvu nekustāmo 
īpašumu, kas invadēti ar latvāņiem, 

apzināšanu. Jāsaka liels paldies 
iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistījās 
un sniedza informāciju, lai apzinātu 
šādus īpašumus. 
   Patīkami redzēt, ka īpašumos, 
kas pagājušajā gadā nebija apsaim-
niekoti, šogad ir veikti Sosnovska 
latvāņa izplatības ierobežošanas 
pasākumi. Ir arī tādi nekustamie 
īpašumi, kuru īpašnieki jau otro 
gadu neveic nekādus latvāņu 
ierobežošanas pasākumus, acīmre-
dzot ar latvāni invadēto nekustāmo 
īpašumu īpašniekiem lētāk ir  mak-
sāt sodus nekā ierobežot latvāņu 
izplatību.
 Alsviķu pagasta pārvalde, lai iero-
bežotu Sosnovska latvāņa izplatību, 
izmanto mehānisko ierobežošanas 
metodi. Jau otro gadu sadarboja-
mies ar saimnieciskās darbības vei-
cēju Aigaru Ludvigu, kurš Alsviķu 
pagasta administratīvajā teritorijā 
veic Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīgo zemes gabalu, kas ir  in-
vadēti ar latvāņiem, appļaušanu. Pa-
gājušajā gadā  latvāņiem invadētās 
teritorijas tika nopļautas trīs reizes 
kopējā platībā 10 ha, šogad kopējā 
nopļautā platība sastāda 17 ha. 
Platības palielinājums saistīts ar to, 
ka precīzāk apzināti pašvaldības un 
valsts īpašumi, kas invadēti ar latvā-
ni. Šīs ir tās platības,  kas nopļautas 
ar traktortehniku. Grāvjus, drupas 
un vietas, kur latvāņu ierobežošana 
veicama tikai ar roku darbu, pavei-
cām, pateicoties Alsviķu pagasta 
iedzīvotājiem, kuri iesaistīti algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikša-
nas pasākumos un līdzdarbojas kā 
GMI saņēmēji.

Pirmo reizi Alūksnē NVO un uzņēmēju forums
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 29. oktobrī Alūksnes 
Kultūras centrā pirmo reizi 
notika NVO un uzņēmēju forums, 
kas bija veltīts trim šobrīd 
aktuālām tēmām – krājaizdevu 
sabiedrības, sociālā uzņēmējdar-
bība un tiešā pirkšana.

 Foruma sākumā dalībnieki dzirdēja 
informāciju par uzņēmējdarbību 
veicinošām nevalstiskām organi-
zācijām Alūksnes novadā, sociālās 
uzņēmējdarbības līdzšinējo attīstību 
Latvijā un iespējām, varēja iepazīt 
krājaizdevu sabiedrību veidošanas 
un darbības pieredzi, kā arī izzināt 
tiešās pirkšanas modeļa ieviešanu 
un darbību.
 Uzklausījuši viesu stāstījumu, 

foruma dalībnieki arī paši ķērās 
pie darba trīs grupās, kuras katra 
meklēja atbildes uz diviem jautā-
jumiem – kādas sajūtas raisa šīs 
jauniepazītās tēmas un kā kādu no 
šīm idejām varētu īstenot Alūksnē.
 Grupa, kas strādāja pie krājaizdevu 
sabiedrības idejas, secināja, ka tādas 
veidošana jāuzsāk, ja tas patiešām 
ir nepieciešams, un noteikti jāņem 
vērā, ka ir vajadzīga savstarpēja 
uzticēšanās starp tās dalībniekiem 
un tā nav uztverama kā labdarīgas 
organizācija.
 Tiešās pirkšanas darba grupas 
dalībnieki uzsvēra, ka nepieciešams 
uzturēt aktuālu pašu kustības ideju, 
atceroties, ka tas ir gan atbalsts 
vietējiem lauksaimniekiem, gan 
rūpes par savas ģimenes veselīgu 
dzīvesveidu. Grupas dalībnieki 
secināja, ka idejas īstenošanai būtu 
svarīgi apkopot informāciju par 

novada lauksaimnieku 
piedāvājumu.
 Savukārt sociālās uzņēmējdarbības 
grupa secināja, ka jau šobrīd novadā 
pastāv sociālā uzņēmējdarbība, taču 
tās attīstībai nepieciešams veicināt 
izpratni sabiedrībā un, kā jebkurā 
jomā, vajadzīga laba komanda un 
sadarbība.
 Pirmo NVO un uzņēmēju forumu 
apmeklēja vairāk kā 50 cilvēki no 
Alūksnes un novada, kuru vidū 
bija gan šajās tēmās ieinteresēti 
iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju 
pārstāvji un vietējie uzņēmēji, gan 
pašvaldības attīstības un projektu 
īstenošanas speciālisti, lauksaimnie-
cības konsultanti un citi interesenti.
 Forumu organizēja Alūksnes 
Nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs sadarbībā ar Alūksnes lauku 
partnerību un Alūksnes novada 
pašvaldību.
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Strautiņu pamatskolā
Elīna Uvārova,
Annija Āboliņa,
Skolēnu domes dalībnieces

 1. septembris Strautiņu pamat-
skolā pulcēja 99 skolēnus un 12 
skolotājus. Zālē svinīgā gaisotnē 
skolas saimē tika uzņemti 13 
pirmklasnieki un viņu vecāki. 

  Ar mazu teatrālu un dziesmotu 
sveicienu visus sagaidīja Annija 
Āboliņa, Sigita Hušča, Renāte 
Nikolajenko un Liāna Valdmane. 
Ciemos bija ieradušies mazie draugi 
pirmsskolas izglītības grupas, lai 
apsveiktu pirmklasniekus un viņu 
audzinātāju skolotāju Tiju Āboliņu 
šajā nozīmīgajā dienā. Saņēmām arī 
sveicienu no PII ”Saulīte” un nova-
da domes deputātes Elitas Laivas, 
kā arī pagasta pārvaldes pārstāves 
Ārijas Rones. 
  Septembris skolā ienāca arī ar 
Dzejas dienu pasākumu sākumsko-
las bērniem, ko organizēja skolotāja 
Santa Masinga, talkā aicinot sestās 
un septītās klases skolēnus. Jaunu 
tradīciju - Tēvu dienu - ieviesa 
mūsu pasākumu organizatore Gunta 
Epnere. To atzīmējām 18. septem-
brī. Svētku dienā skolā ieradās 26 
tēti. Sporta laukumā notika ģimeņu 
komandu turnīri.
 „Cilvēks bez pagātnes ir cilvēks 
bez nākotnes”, tāpēc mūsu 8. klase 
ar skolotāju Santu Masingu ir ap-
ņēmušies parādīt godu mūsu skolas 
bijušajam direktoram Jēkabam 
Grestem, tāpēc devās uz Alūksnes 
kapiem, lai sakoptu un turpmāk 
uzņemtos rūpes par viņa kapa vietu. 
Arī mazpulcēni kopā ar skolotāju 
Sandru Buliņu Jānim Grestem 
par godu pie skolas rīkoja atmiņu 

pasākumu.
 Mazie skolas bērni ar skolotājām 
Guntu Epneri un Tiju Āboliņu 
septembrī devās iepazīties ar jaunā 
Alūksnes Kultūras centra telpām 
un baudīt teātra izrādi „Puteklīša 
ceļojums”.
 Septembrī piedalījāmies četrās 
novada sporta sacensībās. Savukārt 
Skolēnu Dome aktīvi sākusi darbu 
un veikusi kontroli, kā skolēni 
attiecas pret savu drošību - vai nēsā 
atstarotājus. Izrādījies, ka 100% 
atstarotāji ir tikai pirmajai klasei. 
 2. oktobrī skolā norisinājās Sko-
lotāju diena, kad 9. klase apsveica 
skolotājus un mācīja trīs stundas ci-
tām klasēm. No 12. līdz 16. oktob-
rim iesaistījāmies Karjeras nedēļā. 
8. un 9. klase Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā piedalījās Karjeras 
nedēļas noslēguma dienā.
 17. oktobrī Strautiņu mazpulks de-
vās uz Vidzemes mazpulku projektu 
forumu Ilzenē, kur mazpulcēni 
aizstāvēja savus veidotos projektus. 
No mūsu mazpulka godalgas ieguva 
Baiba Bērtiņa, Liāna Valdmane, 
Rinalda Hanarina, Laila Ludviga un 
Agnese Veignere, un esam lepni par 
saviem mazpulcēniem.
 21. oktobrī  8. un 9. klasei bija 
iespēja doties uz Priekuļu tehniku-
mu. Pēc tam apskatījām savvaļas 
dzīvniekus zemnieku saimniecībā 
“Jaunieviņas”. Pirms brauciena uz 
mājām vēl iegriezāmies Raunas 
ceplī, kur uzzinājām, kā sagatavo 
mālu darbam un kā no tā veido 
dažādus interesantus priekšmetus. 
Paldies Sarmītei Svilānei un Lauku 
konsultāciju un izglītības centram, 
kas organizēja un apmaksāja mūsu 
ekskursiju.

Aktīvi iesācies jaunais 
mācību gads ,,Saulītē’’
Evija Kubulniece,
Alsviķu PII “Saulīte” vadītāja

 Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē ,,Saulīte” jaunais mācību 
gads sācies ar nopietnu mācību 
procesu, svētku svinēšanu, ciemi-
ņu uzņemšanu un ciemošanos, kā 
arī ar sportiskām aktivitātēm.

 Atzīmēta Tēvu diena – bērni sirsnī-
gi gatavoja apsveikumus tētiem un 
jaunākā grupiņa paspēja piedalīties 
mammamuntetiem.lv rīkotajā Tēvu 
dienas konkursā, kurā par piedalī-
šanos saņēma spēli ,,Kakao pupiņas 
ceļojums”.
 Bērni iepazinās ar zemnieku saim-
niecību. Paldies Beitiku ģimenei par 
bērnu uzņemšanu un iepazīstināša-
nu ar lauku darbiem, dzīvniekiem 
lauku sētā. Tika svinēta Miķeļdiena. 
Grupās valdīja patīkama un jauka 
svētku noskaņa, jo vecāki bija sarū-
pējuši skaistas izstādes, grupu darbi-
nieki bija parūpējušies par atbilstošu 
noformējumu un skolotājas vadīja 
aizraujošus pasākumus. Jaunākā 
grupa viesojusies pie feldšeres Li-
gitas Podziņas, iepazinuši pārdevēja 
darbu veikalā, uzņēmuši pie sevis 
ciemos bibliotekāri Sarmīti Meļķi.  
Toties lielākie bērni ciemojušies 
Alsviķu kultūras namā, kur noska-
tījās teātra izrādi. Devušies tālākā 
braucienā ar satiksmes autobusu 

uz Alūksni un pabijuši uz pirmo 
tikšanos Alūksnes muzejā. Bērni  
noteikti to apmeklēs vēl, kad tiks 
uzaicināti, jo tikšanās muzejā bija 
aizraujoša un interesanta. Pozitīvām 
emocijām bagāti vecākās grupas 
bērni atgriezās arī no tikšanās ar 
uzņēmēju Daini Vindeli. Liels 
paldies uzņēmējam Dainim par 
dāsno un silto uzņemšanu pie sevis 
darba vietā un cienastu! Dainis ir 
arī ilggadējs iestādes atbalstītājs ar 
kokmateriāliem. Paldies viņam par 
palīdzību un sponsorēšanu!
 Kolektīvs atzīmēja arī Eiropas 
sporta nedēļu ar dažādām spor-
tiskām aktivitātēm katru dienu. 
Vingrojām, spēlējām kustību 
rotaļas, grupas devās pārgājienos un 
pastaigās, organizēja sporta izprie-
cas grupas laukumā.
 Piecgadīgie un sešgadīgie bērni 
aktīvi uzsākuši pirmo angļu valodas 
apguvi katru nedēļu. Vecākās grupas 
bērni apmeklē deju pulciņu Alsviķu 
kultūras namā. Sadarbībā ar Jaunan-
nas Mūzikas un mākslas pamatsko-
lu bērni piedalās dziedāšanas un 
zīmēšanas pulciņos. 
 Paldies darbiniekiem par aktīvu un 
darbīgu jaunā mācību gada uzsākša-
nu! Novēlu nezaudēt entuziasmu un 
enerģiju turpināt strādāt tālāk tikpat 
aktīvi un radoši!

Alūksnes Mākslas skolai – 25
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad 15. oktobrī uz darbības 
25 gadiem atskatījās Alūksnes 
Mākslas skolas kolektīvs.

 Svētku dienā audzēkņi kopā 
ar pedagogiem atklāja kolēģu – 
Veru Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstādi un nosvinēja savas 
skolas dzimšanas dienu ar 
kopīgu kliņģeri.
 Ikviens varēja izzināt 
skolas pirmsākumus senos 
videomateriālos un laikrakstu 
izgriezumos. Skolas direktors 
Ojārs Vēliņš tagadējiem skolēniem 
stāstīja par skolas izveidi, tās 
darbības gaitu, kas bijusi iezīmīga 
ar dažādām sadzīviska rakstura 
grūtībām skolas atrašanās vie-
tā – Jaunajā pilī un diezgan biežu 
pārcelšanos – no pils uz bērnudār-
zu “Sprīdītis”, tad uz pašvaldības 
administratīvo ēku un visbeidzot 
uz jaunajām mājām – Vecajā jeb 
Ezermalas pilī.
 Pašos pirmsākumos skolā bijuši 
tikai 24 audzēkņi un zīmīgi, ka 
viens no viņiem – Artis Bērziņš, 
kurš, skolu absolvējot, saņēmis 

apliecību ar pirmo kārtas numuru, 
šobrīd ir arī skolas pedagogs. Līdz 
šim skolu absolvējuši 186 audzēkņi, 
taču ir arī daudzi tādi skolēni, kuri, 
turpinādami savas vispārizglītojošās 
skolas gaitas, Mākslas skolu nav 
absolvējuši.
 Skolā šobrīd strādā gan vairāki 
skolas absolventi, gan arī daļa 
pedagogu, kuri bija klāt iestādes 
pirmajos darbības gados.
 Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu 
vārdus pazīst ne tikai Alūksnē, bet 
arī Latvijā un pat pasaulē. Ap 60 
skolas audzēkņu savas tālākās izglī-

tības gaitas ir saistījuši ar mākslu, 
mākslas pedagoģiju, arhitektūru, 
dizainu. Daudzi no viņiem 
ieguvuši augstāko izglītību vai 
turpina studijas Mākslas 
akadēmijā, vairāki studē ārzemēs, ar 
savu veikumu guvuši atpazīstamību 
gan pašu mājās – Latvijā, gan ārpus 
tās.
 Skolas dzimšanas dienā direktors 
Ojārs Vēliņš pateicās gan pedago-
giem, gan iestādes tehniskajiem dar-
biniekiem. Iestādi jubilejā sveica arī 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Fomins.

Skolas kolektīvu 25. dzimšanas dienā sveic Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins

Evitas Aplokas foto

Alūksnes Mūzikas skola 
ar koncertu ciklu svin 70
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jau kopš 17. oktobra 
izskan Alūksnes Mūzikas 
skolas 70 gadu jubilejas cikla 
koncerti. Pirmais bija klasiskās 
mūzikas koncerts Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
tam sekoja klavierspēles un 
sitaminstrumentu spēles 
audzēkņu un pedagogu koncerts 
Alūksnes Kultūras centrā 
un jau 14. novembrī turpat 
notiks arī pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņu un pedagogu 
koncerts.

 Taču šie nav vienīgie skolas 
jubilejas pasākumi – tādi gaidāmi 
vēl trīs. Decembrī ar līdzīgu 
koncertu klausītājus priecēs 
vijoļspēles un kora klases 
audzēkņi un pedagogi, savukārt 
februārī jubilejas cikls noslēgsies 
ar divu dienu koncertiem – 
12. februārī būs populārās un 
džeza mūzikas koncerts, bet 
13. februārī – skolas 70 gadu 
jubilejas koncertu cikla noslēguma 
koncerts.
 Alūksnes Mūzikas skolas 
direktore Gunta Boša uzsver, 
ka līdz ar skolas pašreizējiem 
audzēkņiem un pedagogiem 
koncertos uz skatuves kāpj arī 
absolventi un viņu vadītie 
kolektīvi.
 - Esam ļoti pacilāti, ka šo 
koncertu ciklu varam organizēt 
jaunajā Alūksnes Kultūras centrā. 
Tie būs svētki ne tikai skolai un tās 
audzēkņiem, bet visiem 

alūksniešiem, jo mums tagad ir 
skaista vieta, kur koncertēt. 
Skolēniem tā būs jauna pieredze – 
parādīt sevi uz jaunās, lielās 
skatuves, pie jaunā 
koncertinstrumenta. Ceram, ka 
šie koncerti būs patīkami mirkļi, 
ko varēsim izbaudīt visi kopā, - 
saka G. Boša.
 Alūksnes Mūzikas skolas 
dzimšanas diena ir 15. oktobris. 
Šogad svētkus pavadījuši kopā ar 
kolēģiem no Arvīds Žilinska 
Jēkabpils Mūzikas skolas, kuri 
todien viesojušies Alūksnē. 
Saiknes starp abām izglītības 
iestādēm turpināsies, ko Jēkabpils 
skolas kamerorķestris piedalīsies 
Vidzemes jauniešu kamerorķestru 
festivālā, kas Alūksnes Kultūras 
centrā notiks 5. martā.
 Bet 1945. gads bija laiks pēc 
II Pasaules kara, kad uz pacēluma 
viļņa tika atvērtas daudzas mūzikas 
skolas.
  - Pirmais Alūksnes Mūzikas 
skolas direktors Alberts Mucenieks 
bija ļoti latvisks un patriotisks 
cilvēks un skolas svinīgo 
atklāšanas aktu viņš izvēlējās 
nolikt 18. novembrī. Šobrīd visi 
to uzskata par ļoti drosmīgu izvēli 
un Mucenieku par ļoti drosmīgu 
cilvēku, kāds arī patiesībā viņš bija. 
Noteikti aicināsim skolas 
jubilejas koncertā piedalīties arī 
viņa mazdēlu, Latvijā pazīstamo 
mūziķi Normundu Šnē, - saka 
G. Boša.
 70 darbības gadu laikā skola 
mainījusies un turpina mainīties. 
Iestādes direktore uzskata, ka 
skolas darbs jūtams gan pilsētā, gan 
novadā un arī republikā, jo 
gan esošie audzēkņi, gan absolventi 

un viņu muzikālie kolektīvi nes 
skolas un novada vārdu pasaulē.
 - Acīmredzot arī skolai ir jāiziet 
dažādiem pārmaiņu laikiem cauri, 
lai pēc tam varam attīstīties un 
paskatīties uz sevi no cita 
skatupunkta. Pēdējā desmitgadē 
esam mainījuši atrašanās vietu, 
par ko esam gandarīti. Tā bija 
pareiza izvēle un labs risinājums, 
kaut arī tas nenozīmē, ka esam 
visu piepildījuši. Līdzās 
tradicionālajām izglītības 
programmām šobrīd ir vairākas 
jaunas. Piemēram, jau trešo gadu 
skolā ir sitaminstrumentu spēles 
programma un domāju, ka mūsu 
jauno skolotāju Mārci Kalniņu 
arī pilsētā daudzi pazīst, viņš ir 
aktīvs koncertdarbībā, ar 
brīnišķīgām idejām, prot ap sevi 
piesaistīt audzēkņus un viņu 
vecākus un idejas realizēt. Domāju, 
arī koncertu ciklā viņa idejas varēs 
redzēt un dzirdēt. Lai arī 
programmu īstenojam nesen, 
pagājušā mācību gadā valsts 
konkursā mūsu audzēknis jau 
saņēma valsts mēroga atzinību. 
Protams, mūsu skolas audzēkņi 
šobrīd īpaši atpazīstami ir kā 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestra 
dalībnieki. Man gan šķiet, ka 
precīzāks nosaukums būtu 
Alūksnes Mūzikas skolas un 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris, taču 
visu cieņu kolēģiem – viņi paveic 
ļoti lielu darbu šī kolektīva 
menedžmenta jomā. Noteikti 
nākotnē mūs vēl jāpiestrādā, lai 
skolas kolektīvā iesaistītu jaunus 
pedagogus, - teic G. Boša.
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Lai ko darām, 
darām pa īstam

Iveta Baltā  - Vanaga,
Jaunannas Tautas nama vadītāja

 26. septembrī Jaunannas 
amatierkolektīvu dalībnieki 
tikās sezonas atklāšanas 
pasākumā Tautas namā.

 Lai kā mēs vēlētos vasaru 
noķert aiz astes, tā tikai pasmejas 
par mums un projām ir. Šajā 
brīdī, kad vasara pamāj ardievas, 
mums tāpat kā skolā, sākas jaunā 
sezona, lai gan iepriekšējā nereti 
vēl nav beigusies, jo arī vasara ir 
aktīvs un darbīgs laiks kultūras 
procesos iesaistītajiem ļaudīm. 
Pēc mūsu domām, Jaunannā 
kolektīvi ir vislabākie, visforšākie, 
visvarošākie un sagādā saviem 
skatītājiem daudz emocionālus un 
jaukus mirkļus. Tāpēc arī šis 
vakars, lai kopā varētu atpūsties, 
uzkrāt pozitīvas emocijas, tad 
pietiks  spēka visiem iecerētajiem 
darbiem.
 Kaut arī esam tikai 
vienkārši pašdarbnieki/
Mēs – mākslinieki /Savu dvēseli/
Dziesmās izdziedam/Savu prieku/
Dejās izdejojam/Citu dzīves/
Uz skatuves dzīvojam/Patiesi 
mīlam/
Ja vajag – nīstam/Lai ko darām/
Darām pa īstam...           
 /Igors Malzups /
 Šogad vēlējums kolektīviem: 
„Nebaidīties sapņot un 
uzdrīkstēties, savu varēšanas 
latiņu pacelt augstāk, tā, lai 
ir mazliet grūti un vajag 
paspirināties, lai sasniegtu 
izvirzīto mērķi. Noticēt saviem 
spēkiem arī tajā brīdī, kad misējas, 
celties un mēģināt vēlreiz. 
Uzticēties saviem kolektīvu 
vadītājiem, jo viņi zina, kādi 
talanti mūsos mīt un kā tos 
izcelt. Tikai tā mēs augam, esam 
interesanti saviem skatītājiem un 
arī paši sev”. Visi kolektīvu 
vadītāji bija sagatavojuši 
arī savus novēlējumus, bet 
galvenā doma viena – visi kopā 
mēs esam liels spēks un nebūs 
par grūtu neviens izaicinājums, 
jo mums nav tāda vārda „nevaru”. 
Šajā vakarā teicām „Paldies!” 
visiem mūsu kolektīviem 
un vadītājiem par ieguldīto 

darbu, jo katrs kolektīvs sezonas 
laikā  ar kaut ko bija īpašs – 
ar augstiem rezultātiem skatēs, 
emocionāliem koncertiem,  
izdomu un trakām idejām, 
aizraujošām izrādēm. Paldies 
arī tiem cilvēkiem, kuri atbalsta 
mūsu aktivitātes, ieguldot savas 
prasmes, zināšanas un laiku – 
Zeltītei Avotai, Andim un 
Elitai Jansoniem, Vitai un 
Raimondam Siliņiem, 
Mārītei Mičulei, Zojai Ribušai, 
biedrībai „Interešu centrs 
„Jaunanna””. 
 Paldies vārdi un novēlējumi 
sākumā, bet kolektīvu vadītāji 
bija pastrādājuši un sagatavojuši 
saviem pašdarbniekiem 
arī dažādus uzdevumus: deju 
kolektīvu vadītāja Aiva Vilciņa 
pārbaudīja  prasmes 1 pārim 
pareizi uzvilkt tautas tērpu 
uzņemot laiku (puiši vilka meitu 
tērpu un otrādi), pie teātra 
režisores Sarmītes Locānes 
vajadzēja sacerēt dzejoli, 
kur katra rindiņa sākās ar sava 
kolektīva nosaukuma 
pirmajiem burtiem, pie režisores 
Elitas Jansones bija jāatmin 
15 Jaunannā un Alūksnes novadā 
populāras personības, pie 
vokālo ansambļu vadītājas Ineses 
Vilciņas vajadzēja atpazīt 
dziesmas, uz improvizētas 
stabules spēlējot melodiju, 
pie Tautas nama vadītājas bija 
jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti 
ar kultūras dzīvi Jaunannā un 
novadā. Vieglākā stacija – 
foto rudens noskaņās, par 
kuru atbildēja Raimonds Siliņš. 
Kad visas stacijas izietas, kolektīvi 
arī viens otram bija sagatavojuši 
uzdevumus – pārģērbāmies, 
skrējām, smējāmies, pūtām 
un plēsām balonus, izspēlējām 
dzejoļus, pasakas un, protams, 
dejojām tā, lai otrā dienā 
kājas sāp. Gāja mums jautri 
un laiks paskrēja nemanot. Visa 
vakara gaitā skatījāmies foto 
no pasākumiem, kur esam 
piedalījušies un kā atpūtušies. 
 Esmu lepna par mūsu 
kolektīviem un saku 
„LIELU PALDIES” ikvienam 
par laiku, enerģiju, uzdrīkstēšanos 
un nekad nebūs teikts 
par daudz. 

Izskan vadītāju novēlējumi jaunajā sezonā
Foto no Jaunannas Tautas nama arhīva

Esiet gaidīti Alsviķu kultūras namā!
Marina Ramane,
Alsviķu pagasta kultūras nama 
vadītāja

 Notikumiem bagāta gada 
nogale un aktīva darbība sezonas 
sākumā, tā varētu raksturot 
Alsviķu pagasta kultūras 
nama aktivitātes, kas jau 
noorganizētas un kas vēl 
priekšā.

 Ar skanīgu un savdabīgu 
koncertu “Paldies zemei sakām”, 
kas bija veltīts sieviešu vokālā 
ansambļa “Canticum” 15 darbī-
bas gadu jubilejai, iesākās jaunā 
amatiermākslas kolektīvu sezona. 
Jāatzīst, ka ansambļa dalībniecēm 
gan iepriekšējā sezona, gan jaunās 
sākums saplūda vienā veselā, jo 
notika intensīvā gatavošanās 
koncertam. Šobrīd darbs turpinās 
un tāpēc sirsnīgs paldies par 
izturību un atsaucību ansambļa 
dalībniecēm un vadītājai. 
Mērķtiecīgu darbošanos ir 
atsākuši arī pārējie kolektīvi: 
deju kopas “Jandāls” un “Vēlreiz”, 
bērnu deju kolektīvs un meiteņu 
vokālais ansamblis, teātra studija, 
kuri aicina savā pulciņā arī jaunus 
dalībniekus. 
 Vieni svētki nosvinēti, bet uz 
sliekšņa jau stāv nākamie, jo 21. 
novembrī kultūras nams un tā ie-

mītnieki atzīmes savas darbības 55. 
jubileju ar pagasta amatiermākslas 
kolektīvu koncertu “Ir tāda vie-
ta…”, kas būs veltīts gan iestādes, 
gan Latvijas dzimšanas dienai. 
Pasākuma režisore būs Ieva Bis-
trova, koncertu vadīs Rita Staune. 
Īpaši uz šo sarīkojumu tiek aicināti 
bijušie iestādes un amatiermākslas 
kolektīvu vadītāji, bijuši dalībnieki 
un pasākumu apmeklētāji, visi, kas 
sauc Alsviķu pagasta kultūras namu 
par savējo un jūtas tam piederīgi. 
Pēc svinīga sarīkojuma sekos svēt-
ku balle ar Kasparu Maku.
 Decembri iesāksim ar skaistu un 
sirsnīgu koncertu “Ziemas sirds”, uz 

kuru 6. decembrī, otrajā Adventē, 
aicinās Latvijā pazīstamie māks-
linieki Elizabete Zagorska, Atis 
Auzāns, Jānis Lemežis un Ēriks 
Upenieks. Programmā izskanēs 
skaistākās Ziemassvētku dziesmas. 
Uz tradicionālo Ziemassvētku balli 
25. decembrī aicinās grupa “Blēži” 
no Valmieras. 
 Savā darbībā plānojam arī citus 
notikumus dažādām vecuma un 
interešu grupām, tāpēc aicinām 
ikvienu interesentu sekot reklāmai 
plašsaziņas līdzekļos un uz ziņoju-
mu stendiem. Ikviens apmeklētājs 
vienmēr tiek gaidīts Alsviķu pagasta 
kultūras namā!

Inese Paia,
Liepnas pagasta bibliotēkas 
vadītāja

 2015. gads ir bibliotēkas 
veiksmes gads - beidzot sagaidīts 
remonts, ko veica SIA “Ainava”. 
Ar pagasta pārvaldes vadības gā-
dību telpas ir skaisti izremontētas, 
ar pašvaldības projekta “ERAF 
Publiskās interneta pieejas pun-
ktu izveide  un attīstība Alūksnes 
novadā” saņemta multifunkcio-
nālā iekārta un datortehnika ar 
programmatūru.

 Prieks par pārmaiņām ir visiem, 
taču tas nebūt nenozīmē, ka vairs 
nav problēmu. Ir veca siltumapgā-
des sistēma, tāpēc veco radiatoru 
nolietojuma dēļ nācās ciest šobrīd 
jaunajam grīdas segumam - lami-
nātam. Te par operatīvu rīcību un 
palīdzību jāpateicas Liepnas vidus-
skolas darbiniekiem Dainim Eglītim 
un Sergejam Pņovam.
 Tos cilvēkus, kurus dzīves straume 
aiznes līdz zinātkārei, vienmēr 
var sastapt bibliotēkā. Tā ir vieta, 
kur satiekas paaudzes, zināšanas 
un pieredze. Bibliotēku pirmoreiz 
apmeklēja mazi ķipari Jānis Irbe, 
Pēteris Baldiņš un Elīza Kozule, 
kurus interesēja krāsainās bilžu 
grāmatas, spēļmantas, kuri gribēja 
atrast atbildes uz nozīmīgiem jau-
tājumiem. Bērniem prieks par telpu 
plašumu, gaišumu, cepuru kasti un 
grāmatām. Cepuru kastei iedzīvo-
tāji, kuri vēlas, var dāvināt pašiem 
nevajadzīgas cepures vai maskas, 
kas būs izmantojamas bibliotēkas 
pasākumos.
 Atnāk jaunieši, kuri meklē dzīves 
jēgu, nobriedis cilvēks, kas vēlas 
apzināt garīgā apvāršņa pilnveides 
ceļus, un seniors, kas gādā par piln-

vērtīgām vecumdienām. Bibliotēkā 
pieejams elektroniskais katalogs, 
kopēšana, printēšana, skenēšana, 
novadpētniecības mapes u.c. Ir ie-
spējams izmantot gan plašo grāmatu 
un preses klāstu, gan modernās 
tehnoloģijas. Bibliotēkā strādājot, 
jādzīvo arī līdzi jaunajām vēsmām 
- Instagram, Facebook, selfijiem, 
tumsas romāniem, WhatsApp. 
 Katru dienu bibliotēkā prieku un 
pārsteigumus ienes skolēni. Rudenī 
bija pasākums “Bibliotēka - tavas 
otrās mājas, vieta, kur tikties, lasīt, 
spēlēties, mācīties” ar internātpa-
matskolas 1. klases skolēniem un 
skolotāju Inesi Toku, kā arī ar vi-
dusskolas 1. - 4. klasēm un skolotā-
jām Janu Kalēju un Ivetu Boroduš-
ku. Kopā ar 1. - 4. klasi pulcējāmies 
uz dzejas pasākumu “Dzejolis 
ir katram savs - brīnumains un 
pasakains”. Burve ar brīnumputna 
spalvas mājienu uzbūra visiem 
bērniem dzejoļus par princesēm, 
karalienēm, rūķiem, pūķi, raganu, 
gaisa balonu, burvju atslēdziņu un 
citiem. Klausījāmies neklātienē N. 
Rutuļa izpildīto dziesmu “Prince-
se un Trubadūrs”, Zanes Gudrās 
un ansambļa “Momo” dziesmu 
“Burve”. Balvas - gudrības simbolu 
- bruņurupučus jeb dzēšgumijas un 
konfektes no Minhauzena par labā-
ko dzejoļu sniegumu saņēma Klāvs 
Spirks, Sandis Bērziņš - Bondars, 
Enija Bordāne un Rasa Stabinge. 
Dzejai bija saistība ar Aspazijas un 
Raiņa daiļdarbu tēliem. Liepnas 
vidusskolas 7. - 12. klases skolēni 
bibliotēkā izņēma gandrīz visas 
Aspazijas un Raiņa grāmatas, lai, 
lasot daiļdarbus, gūtu atziņas un 
sagatavotu apsveikumus skolo-
tājiem. Bibliotēkā par brīvu datu 
bāze www.letonika.lv, kur visi, kas 
vēlējās, varēja šķirt un lasīt jubilāru 

daudzos daiļdarbus. 
www.letonika.lv ir papildināta 
ar digitāliem mācību materiāliem 
vairākos mācību priekšmetos 
skolēniem un runājošām pasakām. 
Te iemūžināti 157 latviešu 
autoru darbi, kopumā 42 rakstnieku 
rakstītais. 
 Aspazijas 150. jubilejai skolas 
pagalma zālienā tika veidots ziedu 
paklājs “Pasaciņa”. No Raiņa 150. 
gadu jubilejas septembrī izbaudījām 
arī viņa aicinājumu un atziņu “Nāc 
saulītē sildīties! Saulītes spēka 
pildīties”.
 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
var izvēlēties šogad lasīšanas 
veicināšanas programmā piedāvātās 
grāmatas.
 Lai bibliotēkā darbs ar grāmatām 
ritētu atbilstoši prasībām, septem-
brī tika veikta bibliotēkas grāmatu 
fonda inventarizācija. Tā ir svarīga 
grāmatu fonda uzskaites sastāvda-
ļa. Bibliotēkai jaunas grāmatas no 
oriģinālliteratūras klāsta dāvinājuši 
Anna Apšusala, Brigita Bijone 
un Anna Korne. Ilggadējie lasītā-
ji - Imants Liepiņš, Anna Korne, 
Aleksandra Sirotenko, Aija Babre, 
Rūta Bērziņa, Ināra Pugeja, Anna 
Apšusala, Lilita Spirka, Anna Irbe, 
Zigrīda Pazāne, un Jolanta Beatrise 
Bukate arvien priecājas par jaunām 
grāmatām. 
 Milzīga nozīme ir patīkamai noska-
ņai, mājīgai un reizē funkcionālai 
videi, tāpēc ar pašvaldības finansiā-
lu atbalstu rūpējamies, lai bibliotēka 
ir vieta, kur cilvēkiem pulcēties 
un labi justies. Paldies pārvaldes 
vadītājai Ivetai Priedei, grāmatve-
dei - uzskaitvedei Rudītei Bistrovai, 
veikaliem “Plus Andris”, “Alta”, 
Liepnas vidusskolai par sniegto 
palīdzību, atbalstu un sadarbību 
bibliotēkas remonta laikā. 

Liepnas bibliotēkā sagaidīts remonts

Pēc sieviešu vokālā ansambļa 15 darbības gadu jubilejas koncerta 
“Paldies zemei sakām”
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12. novembrī godināsim 
novada iedvesmojošos jauniešus!
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Jau 4. reizi kopš 
2008. gada Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs (ABJC) 
sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldi organizē 
aktīvo, iniciatīvas bagāto 
un drosmīgo jauniešu, kas 
nesavtīgi palīdz apkārtējiem, 
iesaistās pašvaldības 
sabiedriskās dzīves veidošanā 
un ar savu piemēro iedvesmo 
pārējos, godināšanu.

 Šoreiz jauniešu godināšanai 
“Iedvesmojošais jaunietis 
Alūksnes novadā” tika iesniegti 
14 pieteikumi. Tā kā viens no 
pieteiktajiem jauniešiem jau 
godināts 2013. gadā, šoreiz teiksim 
paldies par aktīvu darbošanas un 
citu iedvesmošanu šiem 
13 jauniešiem.

Unai Teterei - Teterovskai 
(Aūksne) par uzņēmību būt 
māmiņai diviem bērniem, attīstīt 
savu uzņēmumu SIA “Avocado” 
un vadīt deju nodarbības mazajām 
meitenēm ABJC.

Maksimam Skorodelovam 
(Pededzes pagasts) par aktīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos 
Pededzes pagasta kultūras un 

sporta dzīves veidošanā, par vairāku 
pasākumu vadīšanu un uzticamu 
atbalstu.

  
   

Gundai Ojai (Ziemera pagasts) 
par aktivitāti Ziemeru pamatsko-
las sabiedriskās dzīves veidošanā, 
daudzpusību, dalību gan olimpi-
ādēs, gan konkursos un palīdzību 
klasesbiedriem.

 

Edijam Rātam (Vecaicenes 
pagasts) par regulāru tehnisko palī-
dzību Veclaicenes pagasta un tautas 
nama organizētajos pasākumos ar 
mūzikas atskaņošanu, komunikā-
cijas nodrošināšanu Veclaicenes 
pagasta, biedrību un jauniešu grupas 
“Rising Korneti” sociālajos tīklos.

 

Ilgvaram Briedim (Jaunannas pa-
gasts) par jauniešu rosības uzturē-
šanu Jaunannas pagastā, līdzdalību 
vairākos Jaunannas jauniešu īsteno-
tos pasākumos un vides uzlabošanas 
projektos, Jaunannas pagasta un 
jauniešu kluba notikumu atspoguļo-
šanu sociālajos tīklos.

   

Armandam Zvirgzdiņam (Jau-
nannas pagasts) par entuziasmu un 
aktīvu līdzdalību Jaunannas pagasta 
kultūras un sporta dzīvē, darboša-
nos visos Jaunannas jauniešu kluba 
“Tikšķis“ pasākumos un projektos, 
to savienojot ar darbu Gulbenē.

 

Laurai Virsniecei (Liepnas pa-
gasts) par Liepnas jauniešu saimes 
izveidošanu un sporta pasākumu 
organizēšanu Liepnas pagastā, rodot 
sadarbības partnerus gan pagastā, 
gan novadā un ārpus tā.

 

Evai Gorkijai (Liepnas pagasts) 
par aktīvu dalību Liepnas jauniešu 
saimē un regulāru un atbildīgu 
aerobikas nodarbību vadīšanu 
dažādu paaudžu sievietēm 
Liepnā.

 

Žanetei Spalei (Alūksne) par 
aktīvu darbošanos jauniešu grupā 
“10 kW radošo citronu” un 
ABJC, ideju ģenerēšanu, 
projektu veidošanu un īstenošanu, 
afišu, foto un video veidošanu.

 

Karīnai Driķei (Mārkalnes pa-
gasts) par brīvprātīgo darbu vairāku 
pasākumu un projektu īstenošanā 
Mārkalnes pagastā, par sadarbību 
ar pagasta senioriem un 
vairāku Senioru sporta dienu 
organizēšanu.

 

Ilvai Kristiānai Langratei 
(Alūksne) par  iniciatīvu un projekta 

“Rozes Ernstam Glikam” īstenoša-
nu, pilsētai dāvinot rožu dobi pie 
baznīcas, kā arī par aktīvu darbo-
šanos Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pašpārvaldē, dalību 
orķestrī un labajām sekmēm 
skolā.

Danai Melgalvei (Alūksne) par 
daudzpusību un spēju gan vadīt 
Alūksnes novada vidusskolas skolē-
nu pašpārvaldi, gan pārstāvēt skolu 
dažādos konkursos un sacensībās, 
gan brīvprātīgi darboties labdarībā 
Alūksnes un Apes novada fonda 
(AANF)  un AANF Jauniešu ideju 
laboratorijā.

Martai Dzelzskalējai – Kalējai 
(Alūksne) par radošumu un ideju 
ģenerēšanu, darbojoties Alūksnes 
novada vidusskolas skolēnu pašpār-
valdē, par skolas pārstāvēšanu 
dažādos konkursos un sacensībās 
un brīvprātīgo darbu labdarībā 
AANF un AANF Jauniešu ideju 
laboratorijā.
  
 12. novembrī Alūksnes Kultūras 
centra mazajā zālē pulksten 17.00 
(ierašanās no 16.30) uz godināša-
nas ceremoniju aicināts ikviens, 
kurš vēlas apsveikt šos jauniešus 
vai vienkārši gūt pozitīvu lādiņu 
no šo jauniešu paveiktā!

Iegādājas jaunu sporta ieroci
Līga Tomsone,
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktore

 Izglītības un zinātnes 
ministrijas iniciatīva Sporta 
politikas pamatnostādņu 
2014. - 20. gadam ietvaros 
piešķirt papildus finansējumu 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēm sporta 
inventāra iegādei, mūsu skolai 
ļāva īstenot sen lolotu sapni.

 Finansējuma līgums paredzēja 
pašvaldības iesaistīšanos līdzvērtīgā 

apmērā kā ministrija un rezultātā 
sporta skolas rīcībā bija papildus 
2 x 795 EUR. Tā kā sapnis - sporta 
ierocis biatlona nodaļas vajadzībām 
maksā gandrīz trīs tūkstošus EUR, 
tika pievienots finansējums no 
pašu budžeta un, sadarbībā ar 
Latvijas Biatlona federāciju, 
iegādāta vēl viena pasaules 
līmeņa vācu firmas ANSCHUTZ 
biatlona šautene, kuras uzdevums 
ir sekmēt sportiskās meistarības 
izaugsmi un motivēt jaunos 
sportistus, jo šo ieroci lietos 
labākais. Vēl tiek domāts par 
atbilstoša līmeņa laidnes 

izgatavošanu un arī tam jāparedz 
finansējums.
 Alūksnes jaunie sportisti 
allaž ir bijuši Latvijas biatlona 
līderu vidū, sākot jau no 
lieliskā četrinieka dalībnieka 
Jēkaba Nākuma un turpinot ar 
pašreizējo labāko – Andreju 
Rastorgujevu. Ignats Straume, 
Intars Berkulis, Jānis Pleikšnis, 
Gints Rozenbergs, Kristaps Lībietis, 
Atis Putnis, Dāvis Putnis, Ingus 
Balodis, Ivars Lazdiņš, Normunds 
Putns, Oskars Muižnieks, 
Aleksandrs Sverčkovs, Kristaps 
Mintāls, Žanna Juškāne, Linards 

Zēmelis – tie ir daļa no mūsējiem, 
kas pārstāvējuši Latviju gan 
Eiropas, gan pasaules čempionātos, 
gan Ziemas olimpiādēs.
  Pašreizējā jaunā biatlonistu 
paaudze nenoliedzami turpina 
iesāktās tradīcijas. Ingus Deksnis, 
Vladislavs Ņedaivodins un Regīna 
Rudzīte ir Latvijas izlases dalībnie-
ki un aizstāv valsts godu visaugstā-
kā līmeņa mačos. Mazliet jaunākais 
Kristaps Deksnis savā vecuma 
grupā arī ir visspēcīgākais, tuvu 
tam ir Anastasija Ņedaivodina, bet 
Stīvens Logins un Kārlis Ludvigs 
allaž ir labāko vidū. Treniņus 

nopietni uzsākušas acīmredzami 
talantīgās māsiņas Sandra un 
Sanita Buliņas, kas, neraugoties 
uz nelielo pieredzi, jau paguvušas 
plūkt laurus Latvijas čempionātā 
biatlonā, kā arī būt uz pjedestāla 
Latvijas čempionātā krosā. Emīls 
Pometuns, Aleksandrs Kuzņecovs, 
Reinis Volbergs, Aleksandrs Po-
metuns, Daniels Kodaļevs, Matīss 
Zēmelis ir vārdi, ar kuriem mēs 
noteikti leposimies pēc dažiem 
gadiem, ja vien šie puiši turpinās 
trenēties un progresēt tik 
pat uzcītīgi kā pašlaik.
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AA grupa Alūksnē
 “Anonīmie alkoholiķi” ir vīriešu 
un sieviešu sadraudzība, kurā viņi 
dalās savā pieredzē, spēkā 
un cerībās, lai atrisinātu savu 
kopējo problēmu un palīdzētu 
citiem atveseļoties no 
alkoholisma.
 Vienīgā prasība piederībai 
ir vēlēšanās atmest dzeršanu. 
Ja tu vēlies pārtraukt dzeršanu, 

iespējams, mēs varam tev 
palīdzēt. Mūsu galvenais mērķis ir 
palikt skaidrā un palīdzēt sasniegt 
skaidrību citiem alkoholiķiem.
 Sapulces notiks sestdienās no 
pulksten 10.00 līdz 12.00 Alūksnes 
novada sabiedrības centra zālē, 
2. stāvā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, 
tel. 25612117. 

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā

Katru darba dienu 9.00 
Laudes, 18.00 Vespere
Otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
Trešdienās 18.00 Bībeles stunda
Ceturtdienās 19.00 „ALPHA” kurss
Piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja 
pieņemšanas laiks
Svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola
14. novembrī Draudzes ekskursija
28. novembrī Laulāto vakars

Baznīcā

Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
11. novembrī 16.00 Lāčplēša dienas 
ekumēnisks dievkalpojums

18. novembrī 11.00 Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas 
ekumēnisks dievkalpojums

Adventistu Alūksnes draudzē

Ik sestdienu 10.00 dievkalpojums 
(īrētās telpās baptistu draudzes 
dievnamā, Alūksnē, Dārza ielā 2).
Esam pateicīgi par iespēju kalpot 
Dievam un cilvēkiem pilsētā jau 
95. gadu, un tikšanos ar pilnvaroto 
mācītāju I. Liepiņu lūdzam pieteikt, 
zvanot pa tālruni 64382344.

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem 
aktuālajiem pasākumiem, līdz 

mēneša 20. datumam iesūtot to uz 
e-pastu evita.aploka@aluksne.lv!

Alūksnē, pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte” pieklīdis 
jauns, melnbalts runčuks. Kaķēns 
nogādāts dzīvnieku mājā “Astes 
un Ūsas”, kur 14 dienas gaidīs 
piesakāmies savus īstos saimniekus, 
bet pēc tam būs pieejams 
adopcijai.

Alūksnes novada Jaunalūksnes 
pagasta “Sprogās” pieklīdusi 
melnbalta kaķenīte ar violetu 
kakla siksniņu. Kaķītis ļoti skumst 
pēc saimniekiem un mājām. 

Alūksnē pie sociālās aprūpes 
centra “Alūksne” (pansionāta) 
pieklīdusi jauna, draudzīga kucīte. 
Nogādāta dzīvnieku mājā “Astes 
un Ūsas”.

Dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

Novadpētnieki izzina nozīmīgu 
novada personu dzīvesstāstus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
kultūras un kultūrizglītības 
iestādes arī šogad bija aicinātas 
piedalīties novadpētniecības 
darbu konkursā „Latvijai – 100. 
Nacionālās vērtības un laika 
liecības Alūksnes novadā. 
Personības un viņu darbi”, lai 
vāktu, apkopotu un saglabātu 
novadpētniecības materiālus 
par nozīmīgām mūsu novada 
personībām. Tas sasaucas ar 
Latvijas simtgades gaidās plānoto 
ideju noskaidrot 100 svarīgākās 
personības, notikumus un faktus, 
kas raksturotu šo laika posmu 
Alūksnes novadā.

 Konkursā 28 pašvaldības 
iestādes, atsevišķi vai savstarpēji 
sadarbojoties, bija iesniegušas 19 
darbus, kas tika vērtēti trīs 
kategorijās – Word dokuments, 
Power point prezentācija vai 
video filma un katrā no tām žūrija 
izvērtēja kvalitatīvākos un avotiem 
bagātākos.
 Konkursa noslēguma pasākumā, 
kas notika Alūksnes Kultūras 
centrā, visus tā dalībniekus sveica 
un par ieguldīto darbu pateicās 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Fomins un 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte un kultūras darba 
speciāliste Valda Zeltiņa.
 - Novadpētniecība ir vēstures avotu 
apzināšana, izpēte un aktualizēša-
na. Paldies pašvaldībai, kas aicina 
kultūras un izglītības iestādes šī 
konkursa ietvaros veikt novadpēt-
niecības darbu. Cerēto mērķi esam 
sasnieguši - ir saglabāts novada 
nemateriālās kultūras mantojums 
un novadpētniecības krājums 
papildināts ar 19 jauniem stāstiem. 
Vērtējot darbus, varēja 
pārliecināties, ka ikviens strādājis 
ar entuziasmu, - konkursa 
noslēgumā sacīja žūrijas komisijas 
locekle, Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas bibliogrāfe Maija 
Semjonova, aicinot neturēt sveci 
zem pūra un iepazīstināt 
iedzīvotājus ar saviem pētījumiem.
 Word dokumentu kategorijā 
1. vietu ieguva Annas bibliotēka ar 
pētījumu par ilggadēju Annas kultū-
ras un sabiedriskās dzīves 
veidotāju Adolfu Čerbikovu, 
2. vieta – Zeltiņu muzejam, kas 
apkopojis faktus un atmiņas par 

Zeltiņu kultūras dzīves pamatlicē-
jiem Ernestu Bārdu un fotogrāfu 
Georgu Rozīti, savukārt 3. vieta 
Ilzenes bibliotēkai par ievērojama 
novadnieka, ekonomista Ēvalda 
Vēciņa personības izzināšanu un 
Alūksnes muzejam, kas pētījis 
alūksnieša, sabiedriskā darbinieka 
un literāta Jāņa Karlsona dzīves-
stāstu.
 Power point prezentāciju kategorijā 
1. vietu saņēma Bejas novadpētnie-
cības centrs un Bejas bibliotēka par 
kopdarbu, pētot Bejas skolotāja un 
kultūras darbinieka Jāņa Zībiņa dzī-
ves gājumu. 2. vieta šai kategorijā 
Alsviķu bibliotēkai, kas kopdarbībā 
ar Alsviķu tūrisma darba organiza-
toru Jāni Poli pētījuši ievērojamā 
novadnieka Tālivalža Birziņa per-
sonību, bet 3. vieta Liepnas pagasta 
bibliotēkai par Liepnas skolotājas 
un kultūras darbinieces Brigitas Bi-
jones dzīvesstāsta dokumentēšanu.
 Video filmu kategorijā 1. vieta 
Mālupes pagasta bibliotēkas un 
Mālupes tautas nama projektam, 
kurā apkopoti fakti un atmiņas par 
ievērojamu novadnieku, aktīvu 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
atbalstītāju Ivaru Cauni. 2. vietā vēl 
viens kopdarbs – Zeltiņu bibliotēkas 
un Zeltiņu tautas nama pētījums par 
Zeltiņos dzimušo skatuves māks-
linieku Edgaru Liepiņu. Savukārt 
3. vietā Jaunalūksnes bibliotēkas, 
Bejas novadpētniecības centra un 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
kopīgi sagatavotais materiāls par 
novadnieku Uldi Pūpolu un viņa 
dzimtu.
 Pateicības arī visiem citiem 
konkursa dalībniekiem – Alūksnes 
muzejam, kas pētījis vēsturnieka 
Jāņa Līča un ainavu arhitektes un 
vēsturisko parku speciālistes Ilzes 
Māras Janelis dzīvesstāstus, Jaunan-
nas bibliotēkai un Jaunannas tautas 
namam par novadnieka Kārļa Ģēr-
maņa dzīves un darbības pētījumu, 
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai 

un Jaunlaicenes tautas namam par 
ilggadējās kultūras dzīves organi-
zatores Izoldas Krūmiņas dzīves-
stāsta dokumentēšanu, Mārkalnes 
pagasta pārvaldei, Mārkalnes tautas 
namam un Mārkalnes pamatskolai 
par mārkalnieša, fotogrāfa Ilgvara 
Gradovska dzīvesgājuma pētījumu, 
Pededzes bibliotēkai un Pededzes 
muzejam, kas pētījuši pagasta 
mecenātu Ritas un Jura Petričeku 
dzīvi, Māriņkalna bibliotēkai un 
Māriņkalna tautas namam par Zie-
mera puses folkloristes un pasaku 
teicējas Gitas Briediņas dzīvesstāsta 
dokumentēšanu, Alūksnes pilsētas 
bibliotēkai par dzejnieces – novad-
nieces Klitijas (Alvīnes Skujas) 
dzīvi un darbību, savukārt Malie-
nas bibliotēka un Biruta Koknese 
saņēma pateicību par netradicionālu 
pieeju, pētot, apkopojot un atspo-
guļojot pagasta kultūras darbinieces 
Vizmas Dravnieces dzīvi un dar-
bību, jo šajā pieteikumā teksts bija 
veidots dzejas rindās.
 Līdz ar atzinību un pateicību kon-
kursa uzvarētāji saņēma arī nelielas 
naudas balvas, kas tika ieskaitītas 
konkrēto iestāžu budžetā un tās šos 
līdzekļus varēs izlietot savas attīstī-
bas mērķiem.
 Oktobra nogalē konkursa dalīb-
nieki devās pieredzes braucienā uz 
Dienvidigauniju, lai iepazītu kul-
tūras darbu kaimiņzemē. Alūksnes 
novada kultūras darbiniekiem bija 
iespēja iepazīties ar kolēģu darbu 
Vastselīnas muzejā un viduslaiku 
cietoksnī, setu zemes “galvaspilsē-
tā” Obinitsā izzināt, kā savas tradī-
cijas kopj un attīsta seti, iepazīties 
ar veiksmīgu zemnieku Aivaru Ro-
zenbergu, kurš Sulbi ciemā darbojas 
kā īstens mecenāts, jo iegādājies 
bijušās skolas ēku un uztur to kā 
vietējās sabiedrības kultūras centru, 
kā arī ieskatīties nelielajā Sennas 
muižā, kas tapusi par īpašu privātu 
skolu nelielam skolēnu skaitam.

Sporta pasākumi
6. novembrī 20.00 Ernsta Gli-
ka Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē LBL 3 spēle basketbolā 
Alūksne/BJSS – Dārznieks/Cēsis.
20. novembrī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē LBL 3 spēle basketbolā 
Alūksne/BJSS – SK Rūjiena.
29. novembrī 20.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā Alūksnes novada 
kausa izcīņa galda tenisā, 7. kārta.

Alūksnē
7. novembrī 18.00 Alūksnes Kul-

tūras centra Lielajā zālē “Izklaides 
producentu grupas 7” koncertprog-
ramma “Es savai Tēvzemei”. Ieeja: 
15 EUR, 12 EUR.
11. novembris – Lāčplēša diena:
10.00 – 17.00 Alūksnes muzejā ap-
skatāma izstāde „Latvijas ugunsdzē-
sībai 150”,
14.00 – 17.30 Alūksnes Jaunās pils 
pagalmā iespēja iepazīties ar Valsts 
Ugunsdrošības un glābšanas dienesta 
tehniku,
14.30  Ziedu nolikšana pie Lāčplēša 
ordeņa kavalieru kapiem,
15.00  Piemiņas brīdis Alūksnes 
Garnizona kapos,

16.00  Dievkalpojums Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
16.40  Alūksnes skolu jaunatne 
pulcējas pie Bībeles muzeja,
17.00  Piemiņas brīdis pie Alūksnes 
Jaunās pils. Militārās sporta spēles 
“Lāčplēša stafete 2015” uzvarētāju 
apbalvošana,
17.30 Lāpu gājiens uz 7.Siguldas 
kājnieku pulka pieminekli,
Apm. 18.00 svētbrīdis pie 7.Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa.
14. novembrī 17.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Alūksnes 
Mūzikas skolas 70 gadu jubilejas 
koncertu ciklā - pūtēju un sitamins-

trumentu nodaļas koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
15. novembrī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Kamerzālē dokumen-
tālā filma “Dieva putniņi”. Ieeja: 2 
EUR.
17. novembrī 20.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Alūksnes 
novada pašvaldības apbalvojuma 
„Sudraba zīle” pasniegšanas ceremo-
nija “Es daru Latviju…!”, Latvijas 
Republikas proklamēšanas 97. 
gadadienai veltīts koncerts kopā ar 
Jāni Lūsēnu, Zigfrīdu Muktupāvelu, 
Kristīni Zadovsku. Pasākumu vada 
Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa. 

Ieeja: bez maksas.
21. novembrī 21.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Diskozālē Eiropas hitu 
ballīte. Ieeja: 2 EUR.
22. novembrī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Valmieras 
Drāmas teātra viesizrāde “Lattia”. 
Ieeja: 6 – 8 EUR.
28. novembrī visas dienas garumā 
Alūksnes Kultūras centra Liela-
jā zālē un Kamerzālē Alūksnes 
novada amatierteātru skate. Ieeja: 
bez maksas. 

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi novembrī
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību 
Alūksnes novada teritorijā.
2. Ar saistošajiem noteikumiem 
Alūksnes novada pašvaldība, 
turpmāk tekstā – pašvaldība, 
realizē tās autonomo funkciju – 
organizē atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā.
3. Saistošo noteikumu 
izdošanas mērķis ir noteikt ar 
ārējiem normatīvajiem aktiem 
saskaņotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, kas 
vērsta uz iedzīvotājiem sniegtā 
pakalpojuma apjoma un kvalitātes 
pilnveidošanu, vides aizsardzību 
Alūksnes novadā un veicina dabas 
resursu racionālu izmantošanu.
4. Saistošajos noteikumos 
lietotie termini atbilst atkritumu 
apsaimniekošanas jomu regulējošo 
ārējo normatīvo aktu terminiem.
5. Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā ir 
viena atkritumu apsaimniekošanas 
zona.
6. Sadzīves atkritumu 
savākšanai Alūksnes novadā tiek 
izmantotas atkritumu apsaimnieko-
tāja trafarēti dažāda tilpuma atkri-
tumu konteineri, priekšapmaksas 
maisi un šķiroto atkritumu savākša-
nas laukumi. 
7. Alūksnes novadā savāktie nešķi-
rotie atkritumi, kurus nav iespējams 
reģenerēt,  nododami apglabāšanai 
atkritumu poligonā „Kaudzītes”, 
Litenes pagastā, Gulbenes novadā.

II. Pašvaldības kompetence

8. Pašvaldība tās mājas lapā 
www.aluksne.lv informē par  
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izvēlēto atkritumu 
apsaimniekotāju un par 
savstarpēji noslēgto līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu.
9. Pašvaldības dome ar lēmumu 
nosaka atkritumu apsaimniekošanas 
maksu.
10. Pašvaldības izpilddirektors:
10.1. kontrolē ar atkritumu 
apsaimniekotāju noslēgtā līguma 
izpildi;
10.2. izskata sūdzības par 
atkritumu  apsaimniekošanu 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;
10.3. saskaņo saistošajos 
noteikumos paredzētās atkritumu 
apsaimniekotāja darbības 
(maršrutus, atkritumu dalītās 
savākšanas punktu un šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu 
vietas, konteineru sortimentu un 
dizainu);
10.4. ir tiesīgs veikt atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
funkcionēšanas pārbaudes;
10.5. ir tiesīgs pieprasīt atkritumu 
apsaimniekotājam ar grāmatvedības 
dokumentiem pamatotas ziņas par 
savākto, poligonā apglabāšanai 
nodotu, faktiski poligonā 
apglabāto atkritumu daudzumu un 
dalīti savākto atkritumu nodošanu 
pārstrādei;

10.6. analizē atkritumu 
apsaimniekotāja atskaites 
un pārskatus.
11. Pašvaldība Alūksnes novada 
pilsētas un ciemu publiskajās 
vietās – tādās kā parki, skvēri, 
brīvdabas atpūtas un sporta vietas, 
stāvlaukumi un tml. izvieto 
atkritumu konteineru sīkajiem 
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, 
biļetēm un tml.), kā arī 
speciālus konteinerus suņu 
(dzīvnieku) ekskrementiem, un 
nodrošina tajos izmesto atkritumu 
nodošanu atkritumu 
apsaimniekotājam.
12. Pašvaldība ir tiesīga ierādīt 
tās īpašumā esošajā zemē vietas 
dalītās atkritumu savākšanas 
infrastruktūras objektu ierīkošanai 
un nodot tās atkritumu 
apsaimniekotāja uzturēšanā. 
13. Pašvaldības policija kontrolē 
saistošo noteikumu ievērošanu un ir 
tiesīga par to sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu.

III. Atkritumu apsaimniekošanas 
maksa

14. Maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves 
atkritumu reģenerāciju) veido 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā noteiktās komponentes:
14.1. maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs; 
14.2. sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā; 
14.3. dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu.
15. Atkritumu apsaimniekotāja 
uzturētajos atkritumu dalītas 
savākšanas punktos dalīti savāktie 
sadzīves atkritumi ir atkritumu 
apsaimniekotāja īpašums. 
16. Lēmumu par sadzīves 
atkritumu maksas noteikšanu 
pašvaldības dome pieņem 1 (viena) 
mēneša laikā no dienas, kad ir 
paziņots par 14.2. vai 14.3. 
apakšpunktos noteiktās 
komponentes izmaiņām, vai 
saņemta pilna informācija no 
atkritumu apsaimniekotāja par 
14.1. apakšpunkta komponentes 
izmaksu izmaiņām.
17. Atkritumu apsaimniekotājs 
Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesīgs ierosināt 
maksas pārskatīšanu ne biežāk kā 
1 (vienu) reizi gadā, pamatojot to ar 
faktiskajām izmaksām par iepriek-
šējā kalendāra gadā apsaimniekoto 
atkritumu daudzumu. 
18. Atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apmēru, atbilstoši radītajam 
sadzīves atkritumu daudzumam, 
un maksāšanas (norēķinu) kārtību 
nosaka atkritumu apsaimniekotājs, 
iekļaujot to līgumā, kurš noslēgts 
starp atkritumu apsaimniekotāju 
un nekustamā īpašuma īpašnieku 
(tiesisko valdītāju) vai lietotāju.
19. Maksu (aprēķinā neiekļau-

jot dalītās atkritumu savākšanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanas 
izmaksas) par atsevišķu atkritumu 
veidu (bioloģisko, sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu, pārstrādei 
derīgu, izlietotā iepakojuma, 
lielgabarīta, ražošanas t.sk.,  
būvniecībā radušos atkritumu u.c.) 
nodošanu šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumos nosaka 
atkritumu apsaimniekotājs. 

IV. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi

20. Nodrošināt visu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā radīto 
sadzīves atkritumu regulāru 
savākšanu, tai skaitā nešķiroto 
atkritumu, dalīti vākto atkritumu, 
pārstrādei derīgu atkritumu, 
izlietotā iepakojuma, sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu, 
bioloģiski noārdāmo, lielgabarīta 
un būvniecībā radušos atkritumu 
savākšanu.
21. Noslēgt atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu ar katra 
nekustamā īpašuma, kurā tiek 
radīti sadzīves atkritumi, īpašnieku 
(tiesisko valdītāju) vai lietotāju, cita 
starpā paredzot:
21.1. nodrošināšanu ar atkritumu 
radītāja vajadzībām atbilstošu 
atkritumu konteineru veidu pēc 
tilpuma un daudzuma, izmaiņu 
saskaņošanu;
21.2. sadzīves atkritumu 
konteineru novietošanas vietu, 
izvešanas biežumu; 
21.3. atkritumu konteineru 
mazgāšanas un dezinficēšanas 
kārtību;
21.4. saistošo noteikumu 
48.punktā noteiktos gadījumos, 
līgumā nosaka priekšapmaksas 
atkritumu maisu saņemšanas, 
izmantošanas un savākšanas 
kārtību;
21.5. sadzīves atkritumu dalītās 
savākšanas punktu un šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu iz-
vietojumu un tajos nododamo dalīti 
savākto sadzīves atkritumu veidus;
21.6. informēšanas veidu par 
izmaiņām maksājumu kārtībā vai 
apmērā.
22. Uzturēt un attīstīt esošo dalītas 
atkritumu vākšanas sistēmu, nodro-
šinot:
22.1. dalītu sadzīves atkritumu sa-
vākšanas punktus pie daudzdzīvok-
ļu dzīvojam mājām, biroju ēkām, 
ciemu centros;
22.2. sākot no šo noteikumu 
58.punktā noteiktā termiņa, pēc 
pieprasījuma katrā nekustamajā 
īpašumā, kur tiek radīti atkritumi, 
atkritumu konteinerus vai īpaši tam 
paredzētus maisus atkritumu 
šķirošanai to rašanās vietā;
22.3. sākot no šo noteikumu 
58.punktā noteiktā termiņa, šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu 
izveidi un uzturēšanu Alūksnes pil-
sētā un vismaz divos, ar pašvaldību 
saskaņotos, novada ciemos.
23. Noteikt dalīti savākto atkritu-
mu nodošanas kārtību, uzskatāmā 
veidā to izvieto dalīti nododamo 
atkritumu vietās, publicēt  to savā 
mājas lapā internetā un ne retāk kā 
1 (vienu) reizi gadā informēt par to 

katru atkritumu radītāju.
24. Nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā nodrošināt 
atkritumu radītājus ar 
priekšapmaksas atkritumu maisiem 
vai trafarētiem atkritumu 
konteineriem, nolietošanās rezultātā 
veikt to remontdarbus vai nomainīt 
tos pret lietošanai piemērotiem.
25. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumos ietilpst sekot līdzi, 
lai līgumā ar atkritumu radītāju 
noteiktais atkritumu konteineru 
iztukšošanas reižu skaits noteik-
tajā laika periodā atbilstu faktiski 
radītajam atkritumu daudzumam, un 
nepieciešamības gadījumā piedā-
vāt atkritumu radītājam papildus 
atkritumu konteinerus vai palielināt 
to iztukšošanas biežumu.
26. Pakalpojuma sniegšanā izman-
tot atbilstošu tehniku un nodroši-
nāt nešķiroto sadzīves atkritumu 
izvešanu atbilstoši starp atkritumu 
apsaimniekotāju un nekustamā 
īpašuma īpašnieku (tiesisko valdī-
tāju) vai lietotāju noslēgtajā līgumā 
noteiktajam, bet ne retāk kā:
26.1. apdzīvotās daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās –  pilsētā 2 
(divas) reizes nedēļā, citur 1 (vienu) 
reizi mēnesī;
26.2. apdzīvotās vienģimeņu, 
divģimeņu un rindu dzīvojamās 
mājās –  1 (vienu) reizi mēnesī;
26.3. nekustamajos īpašumos, 
kuros notiek saimnieciskā darbība, 
kas saistīta ar viesnīcu, restorānu, 
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības objektu pārti-
kas un virtuves atkritumu un citu 
tiem pielīdzināmo pārtikas 
ražošanas atkritumu radīšanu – 
pilsētā 2 (divas) reizes nedēļā, 
citur 1 (vienu) reizi mēnesī; 
26.4. vasarnīcās, dārza mājās u.c. 
īslaicīgas apmešanās ēkās - 1 (vie-
nu) reizi sezonā no 1.aprīļa 
līdz 1.oktobrim;
26.5. pārējos apbūvētos un 
ekspluatētos nekustamajos 
īpašumos – 1 (vienu) reizi mēnesī.
27. Piedāvāt atkritumu ārpuskārtas 
izvešanas pakalpojumu.
28. Savākt atkritumu  konteineru 
iztukšošanā izbirušos atkritumus.
29. Uz sava rēķina savākt pie 
atkritumu konteineriem novietotos 
atkritumus un sakopt teritoriju, ja 
atkritumu konteiners ir pilns un nav 
ievērots tā iztukšošanas grafiks.
30. Ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā 
mazgāt un dezinficēt nešķiroto 
sadzīves atkritumu konteinerus ar 
tilpumu virs 0,5 m3.
31. Motivēt un iesaistīt sabiedrību 
videi draudzīgā atkritumu 
apsaimniekošanā, rīkojot 
pasākumus ar mērķi popularizēt un 
veicināt dalīto atkritumu vākšanu, 
veikt informatīvus pasākumus.
32. Nodrošināt atkritumu dalītai 
vākšanai paredzēto atkritumu 
konteineru regulāru iztukšošanu, 
turklāt 12 (divpadsmit) stundu laikā 
no atkritumu radītāja vai pašvaldī-
bas pieprasījuma veikt piepildīto 
konteineru ārpuskārtas iztukšošanu 
un izvietoto konteineru vietas sa-
kopšanu pēc atkritumu izvešanas.
33. Veikt apsaimniekoto atkritumu 
sastāva analīzi, daudzuma uzskaiti 
pa veidiem un Alūksnes novada 

teritoriālajām vienībām, un 
reizi pusgadā iesniegt pārskatu 
pašvaldībai.
34. Nodrošināt pašvaldību ar infor-
māciju atkritumu apsaimniekošanas 
rezultatīvo rādītāju aprēķinam, 
kā arī citu informāciju, kas tai 
nepieciešama pašvaldības funkciju 
izpildei un ir atkritumu 
apsaimniekotāja rīcībā. 
35. Beidzoties līgumam ar 
pašvaldību, pašvaldības noteiktajā 
termiņā un apjomā iesniegt tai 
detalizētu informāciju par līguma 
darbības laikā noslēgtajiem 
līgumiem ar atkritumu radītājiem, 
to atkritumu nodošanas 
paradumiem, apsaimniekoto 
atkritumu daudzumu, veidiem 
u.tml.

V. Atkritumu radītāja pienākumi

36. Noslēgt atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu ar 
pašvaldības izraudzīto atkritumu 
apsaimniekotāju par katru  apbūvētu 
un ekspluatētu nekustamo īpašumu 
un iekļauties pašvaldības 
noteiktajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā.
37. Atbrīvoties no atkritumiem tikai 
normatīvajos aktos noteiktajā veidā, 
nepieļaut to uzkrāšanos.
38. Veikt sākotnējo sadzīves 
atkritumu šķirošanu, dalīto 
atkritumu savākšanas punktos vai 
šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumos dalīti nodot vismaz 
papīru, metālu, plastmasu un stiklu. 
39. Nepieļaut ražošanas, bīstamo, 
būvniecības vai būvju nojaukšanas 
u.c. specifisko atkritumu, tostarp 
lielgabarīta (mēbeles un tml.) 
sajaukšanos ar sadzīves 
atkritumiem, to ievietošanu 
nešķiroto atkritumu konteineros, 
bet nodrošināt to nogādāšanu 
savākšanas, pārstrādes vai 
apglabāšanas vietā.
40. Slēdzot līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju,
vienoties par radītajam 
sadzīves atkritumu daudzumam 
atbilstošu atkritumu konteinera 
tilpumu un to skaitu, nosakot 
konteinera novietošanas 
vietu un nepieciešamo konteinera 
iztukšošanas biežumu. 
41. Ievietot savus nešķirotos 
sadzīves atkritumus tikai tajā 
atkritumu konteinerā, kura 
izmantošana paredzēta noslēgtajā 
atkritumu apsaimniekošanas 
līgumā ar pašvaldības 
izraudzīto atkritumu 
apsaimniekotāju.
42. Paredzot vienreizēju nešķiroto 
atkritumu daudzuma palielināšanos, 
savlaicīgi iegādāties to nodošanai 
priekšapmaksas maisus.
43. Nenovietot atkritumus 
pie atkritumu konteineriem, 
izņemot, ja tie ievietoti atkritumu 
apsaimniekotāja trafaretos 
priekšapmaksas maisos.
44. Saskaņā ar noslēgtajā atkritumu 
apsaimniekošana līgumā atrunāto 
atkritumu izvešanas grafiku, no-
drošināt atkritumu apsaimniekotāja 
specializētajam transportam 
atbilstošu piekļuvi atkritumu 
konteineriem to iztukšošanai.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3. punktu 3.panta 1.4 un 1.6 daļu, 9.panta otro daļu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2015
 apstiprināti ar Alūksnes novada domes 05.10.2015. 

lēmumu Nr.324 (protokols Nr.16, 3.punkts)
precizēti ar Alūksnes novada domes 29.10.2015. 

lēmumu Nr.359 (protokols Nr.16, 34.punkts)

Spēkā no 01.01.2016. 



Alūksnes Novada Vēstis  11.04.11.2015.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013. gada 31. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” šādu grozījumu 
un aizstāt 1.3.2. apakšpunktā skaitli 
,,4” ar skaitli ,,5”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta

„Grozījums Alūksnes novada 
domes 2013. gada 31. janvāra

saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 
„Par ēdināšanas maksas at-

vieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Nepieciešams aktualizēt Alūksnes 
novada domes 2013. gada 
31. janvāra saistošos noteikumus 
Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”, lai 
precizētu, kuru klašu grupu izglī-
tojamajiem ir tiesības saņemt ēdi-
nāšanas maksas atvieglojumus,  kā 
arī, ņemot vērā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 

05.10.2015. atzinumu 
Nr.18-6/8186, precizēt un 
vienkāršot atsevišķas saistošo notei-
kumu normas.

2. Īss projekta satura izklāsts
  Saskaņā ar 2010. gada 28. decem-
bra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā 
paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
pamatizglītības iestādes skolēnu 
ēdināšanai” 3. punktu no 2015. 
gada 1. septembra valsts apmak-
sātas brīvpusdienas saņems 1. - 4. 
klašu skolēni, tāpēc ir nepieciešams 

precizēt noteikumu 1.3.2. apakš-
punktu, ka ēdināšanas maksas 
atvieglojumus saņems 5. - 12. klašu 
izglītojamie.

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

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
  Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums ir attiecināms uz 

vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā “Alūksnes Novada Vēstis” un 
ievietoti Alūksnes novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2015 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

24.09.2015. lēmumu Nr.296 
(protokols Nr.15, 13.punkts) 

precizēti ar Alūksnes novada domes 
30.10.2015.  lēmumu Nr.343 (protokols 

Nr.17, 17.p.)

Spēkā no 05.11.2015. 

45. Atkritumu konteineru 
iztukšošanas dienā mazizmēra 
konteinerus (līdz 0,5 m3) pārvietot 
uz specializētajam transportam 
vai tā apkalpei pieejamu īslaicīgo 
novietnes vietu – nodrošinot, ka 
netiek traucēta transporta līdzekļu 
vai gājēju kustība, netiek radīta 
negatīva ietekme citiem sabiedrības 
locekļus (piemēram, smakas logu 
priekšā, konteinerā ievietotajiem 
atkritumiem piekļūs dzīvnieki 
un tml.).   
46. Uzturēt kārtībā pievedceļus 
un tīru atkritumu konteineru 
izvietošanas vietu.
47. Nepieļaut, ka šķidrie sadzīves 
atkritumi, no apbūves, kas nav 
pieslēgta centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, noplūst 
dabā.

VI. Speciālie (papildus) noteikumi

48. Gadījumos, kad nekustamā 
īpašuma īpašniekam (tiesiskajam 
valdītājam) vai lietotājam objektīvu 
iemeslu dēļ nav iespējams 
nodrošināt vietu atkritumu 
konteinera izvietošanai vai 
atkritumu apsaimniekotāja 
specializētā transporta piekļuvi tā 
iztukšošanai, pieļaujama atkāpe 
no saistošo noteikumu 26.punktā 
noteiktā. Iepriekš minētajā 
gadījumā starp atkritumu 
apsaimniekotāju un nekustamā 
īpašuma īpašnieku (tiesisko 
valdītāju) vai lietotāju noslēgtajā 
atkritumu apsaimniekošanas līgumā 
tiek noteikta sadzīves atkritumu 
savākšana trafarētos 
priekšapmaksas atkritumu 
maisos.
49. Par daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir atbildīga 
dzīvokļu īpašnieku kopība, kas 
nodrošina vienota līguma 
noslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju. 
50. Atkritumu radītājam, kas ir 
saimnieciskās darbības veicējs, 
darījumu iestādei, valsts vai 
pašvaldības institūcijai jāvienojas 
ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic 
saimniecisko darbību, īpašnieku par 
kārtību, kādā tiks veikta atkritumu 
uzkrāšana un nodošana atkritumu 

apsaimniekotājam.
51. Ja līgumu ar atkritumu 
apsaimniekošanu neslēdz vairāku 
personu kopīgi ekspluatēta 
nedzīvojamo telpu nekustamā 
īpašuma īpašnieks (tiesiskais 
valdītājs), tā pienākums ir sniegt 
atkritumu apsaimniekotājam patiesu 
informāciju par īpašuma lietotājiem 
– atkritumu radītājiem. Minētajā 
gadījumā, uz personām, kuras 
ekspluatē nedzīvojamas telpas 
ir attiecināmi šajos noteikumos 
noteiktie atkritumu radītāja 
pienākumi.
52. Publisku pasākumu un 
izbraukuma tirdzniecības 
organizētāja pienākums ir pirms 
pasākuma vienoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju par nepieciešamo 
atkritumu konteineru daudzumu, 
to izvietošanu un iztukšošanu pēc 
pasākuma, vienojoties par atkritumu 
apsaimniekošanas samaksu. 
53. Sabiedriskās ēdināšanas, 
degustācijas vai prezentācijas 
organizētājs, kas izsniedz preces 
vienreiz lietojamos traukos vai 
iepakojumā lietošanai uz vietas 
publiskā vietā, nodrošina šo 
atkritumu savākšanai nepieciešamo 
konteineru uzstādīšanu, iepriekš 
vienojoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju par to iztukšošanu 
un atkritumu apsaimniekošanas 
samaksu.
54. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) 
vai lietotājam atļauts kompostēt 
mājsaimniecībā radušos bioloģiski 
noārdāmos atkritumus tam 
piederošajā vai lietošanā nodotā 
nekustamā īpašuma teritorijā, 
ja tas nerada draudus cilvēka 
dzīvībai un veselībai, videi 
vai trešo personu mantai.
55. Atkritumu apsaimniekošanas 
kārtības neievērošana no atkritumu 
apsaimniekotāja puses ir pamats 
pašvaldībai lauzt noslēgto atkritumu 
apsaimniekošanas līguma.

VII. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2010.gada 26.augusta 
saistošos noteikumus Nr.31/2010 
“Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā”.
57. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2016.gada 1.janvārī.
58. Saistošo noteikumu 22.2., 22.3. 
punkts stājas spēkā 2017.gada 
1.janvārī.
59. Līdz 2017.gada 1.janvārim 
atbildība par saistošo noteikumu 
38.punkta pārkāpumu atkritumu 
radītājam neiestājas, ja atkritumu 
dalītas savākšanas punkts vai šķi-
roto atkritumu savākšanas laukums 
atrodas tālāk kā 1 (vienu) km no 
atkritumu radīšanas vietas.
60. Sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu, bioloģiski noārdāmo 
atkritumu, lielgabarīta un 
būvniecībā radušos atkritumu 
regulāras savākšanas pakalpojumu 
atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina no 2017. gada 
1. janvāra.
61. Līdz 2017.gada 1.janvārim 
atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina lielgabarīta atkritumu 
savākšanu no iedzīvotājiem pie 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mā-
jām un ciemu centros vismaz 
trīs reizes gadā.

APSTIPRINĀTS
ar Alūksnes novada domes

05.10.2015. lēmumu Nr.324
(protokols Nr.16, 3.punkts)

PRECIZĒTS
ar Alūksnes novada domes

29.10.2015. lēmumu Nr.360
(protokols Nr.16, 34.punkts)

„Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi 

Alūksnes novadā”
paskaidrojuma raksts

 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Saistošo noteikumu mērķis 
ir pilnveidot normatīvo regulē-
jumu, lai nodrošinātu Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānā 
noteiktos sasniedzamos rezultātus 
atsevišķiem atkritumu veidiem un 
atkritumu plūsmām, kā rezultātā 
uzlabot atkritumu radītājiem sniegtā 
pakalpojuma saturu, samazināt 

apglabājamo atkritumu daudzumu 
un uzlabot vides kvalitāti Alūksnes 
novadā.     

2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi nosaka 
atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību, kas papildus augstāka 
spēka normatīvajam regulējumam, 
Alūksnes novadā jāievēro atkritumu 
radītājiem un apsaimniekotājam.
Ar saistošajiem noteikumiem 
pašvaldība atkritumu 
apsaimniekotājam piešķir tiesības 
un uzliek pienākumu papildus 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai, uzturēt esošo 
un attīstīt sadzīves atkritumu 
šķirošanu to radīšanas vietā, kā arī 
(ar pārejas periodu līdz 
2017.gadam) nodrošināt sadzīves 
bīstamo, bioloģisko, lielgabarīta un 
būvniecības atkritumu savākšanas 
pakalpojumu, izveidojot pilsētā un 
divos ciemos dalītas sadzīves 
atkritumu savākšanas laukumu.
Saistošo noteikumu izpratnē 
atkritumi tiek radīti katrā 
apbūvētā un ekspluatētā 
nekustamajā īpašumā un tā 
īpašnieka pienākums ir nodrošināt 
tajā radīto atkritumu savākšanu 
iesaistoties pašvaldības izveidotajā 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, kas paredz minimālās 
prasības sadzīves atkritumu 
izvešanas biežumam. 
Saistošie noteikumu nosaka 
atkritumu radītāja pienākumu 
uzglabāt atkritumus un atbrīvoties 
no tiem tikai normatīvajā 
regulējumā noteiktajā veidā. Tas 
nozīmē, ka cita starpā, nav 
pieļaujam bīstamo sadzīves 
atkritumu sajaukšana ar 
nododamajiem nešķirotajiem 
atkritumiem, būvniecības vai 
lielgabarīta atkritumu ievietošana 
nešķirotajiem atkritumiem 
paredzētajos konteineros, 
atkritumu novietošana pie 
atkritumu konteinera, 
atkritumu dedzināšana 
un tml.
  Atkritumu radītājam 
ir pienākums šķirot sadzīves 
atkritumus (ar pārejas periodu, 
ja šķirošanas punkts vai laukums 
nav tālāk par 1 km no atkritumu 

radīšanas vietas) un nodrošināt sa-
dzīvē radušos bīstamo, būvniecības, 
lielgabarīta u.c. 
nestandarta atkritumu nogādāšanu 
tam paredzētās savākšanas vietās.
Saistošie noteikumu paredz arī 
izņēmumus no vispārējās kārtības. 
Atkritumu radītājam ir atļauts savā 
īpašumā kompostēt bioloģiskos 
atkritumus. Pastāvot objektīviem 
šķēršļiem atkritumu konteineru 
izvietošanai vai specializētā 
transporta piekļuvei tiem, 
atkritumu radītājs var vienoties 
ar atkritumu apsaimniekotāju 
ar atšķirīgu sadzīves atkritumu 
izvešanas veidu (piemēram, 
izmantojot priekšapmaksas 
maisus).
      
3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu
  Ar saistošajiem noteikumiem 
pašvaldībai netiek uzlikti no ie-
priekšējā regulējuma atšķirīgi jauni 
uzdevumi, līdz ar ko, normatīvais 
regulējums nerada tiešu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
 
4. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  Saistošie noteikumi paredz 
atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumu veikt informatīvos 
pasākumus par atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā.

  Informāciju par atkritumu 
apsaimniekotāju pašvaldība 
ievieto tās mājas lapā internetā 
www.aluksne.lv.
  Kontroli par pašvaldības līguma ar 
atkritumu apsaimniekotāju izpildi 
realizē pašvaldības izpilddirektors.
Saistošo noteikumu ievērošanu 
kontrolē pašvaldības policija. 

5. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
  Saistošo noteikumu projekts 
ir publicēts pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv. 

6. Cita informācija
  Nav.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi novembrī
04.11.2015.

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 24. novembra Latvijas Laikme-
tīgās mākslas centra arhīva izstāde 
„Piecas versijas. Piezīmes par kādu 
laikmetu.” Izglītības programma 
„Lielā lupa”.
Ceļojošā izstāde „Latvijas ugunsdzē-
sībai 150”.
Izstāde „Ar zelta stīgām. Jānis 
Rainis, žurnāls „Jaunais Cīrulītis” un 
latviešu mākslinieki” – novadnieka 
Aleksandra Šutkas zīmējumi, Raiņa 
dzejoļi.
Jāņa Medņa fotoizstāde „ Zaļš. Balts. 
Zils.”

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.
Pasākumi
27. novembrī Alūksnes muzejā Zie-
massvētku radošā darbnīca. Gatavo-
sim Adventes vainagus (iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 25665538).

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Kam Tava 
sirds, ja tā nav Latvijai…” /A. 
Dage/ (01.11.– 30.11. abonementā); 
“Latvijas Kultūras kanons literatūrā” 
(01.11.- 30.11. lasītavā); “Mārtiņš 
gaili dancī ved” (01.11. – 14.11. bēr-
nu literatūras nodaļā); “Maza mana 
Tēvuzeme” (14.11. – 21.11. bērnu 
literatūras nodaļā); Igora Kolosova 
gleznu izstāde (26.11. – 30.11. bērnu 
literatūras nodaļā).
Pasākumi: Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa (09.11. – 15.11. bērnu litera-
tūras nodaļā); Lasījums – M. Parra 
“Vafeļu sirds” /Kopā ar ABJC teātri 
“Snullis”/ (10.11. bērnu literatūras 
nodaļā); Diena bez datora (13.11. 
bērnu literatūras nodaļā); “Alūksne. 
Vietas. Cilvēki. Bibliotēkas stāsts.” /
UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīkla 
ietvaros/ (25.11. bērnu literatūras 
nodaļā); Jauno grāmatu diena un 
apskats (30.11. abonementā).

Alsviķu pagastā
No 28. oktobra līdz 15. novembrim 
Alsviķu kultūras nama mazajā 
zālē aicinām apmeklēt ceļojošo iz-
stādi “Malienas Ziņām - 90”. 
8. novembrī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā viesojas Jaunlaicenes amatier-
teātris “Jumts” -  A. Niedzviedzis, 
komēdija 3 daļās “Dūdene zin”. 
Ieeja: 1,50 EUR, bērniem – 1 EUR.
11. novembrī 9.30 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku kopā sanākšana - jubilāru 
sveikšana, videoieraksta “Koncerts 
“Paldies zemei sakām”“ apskats.
11. novembrī 10.00 Alsviķu biblio-
tēkā pasākums „Draudzība Zieme-
ļos” PII „Saulīte” audzēkņiem.
11. novembrī 13.00 Karvas Brāļu 
kapos Lāčplēša dienai veltīts piemi-
ņas brīdis.
15. novembrī 15.00 Alsviķu kul-
tūras namā Pētera Krilova doku-
mentālas filmas “Uz spēles Latvija” 
demonstrēšana. Ieeja: 2 EUR, 
pensionāriem 1,50 EUR.
21. novembrī 18.00 Alsviķu kultū-
ras namā pagasta amatiermākslas 
kolektīvu koncerts “Ir tāda vieta…”, 
veltīts kultūras nama 55 darbības 
gadu jubilejai. Ieeja: 1,50 EUR.
21. novembrī 21.00 Alsviķu kul-
tūras namā atpūtas vakars – balle 
ar Kasparu Maku. Līdzi var ņemt 
“groziņu”. Ieeja: 2,50 EUR.
25. novembrī 19.00 Alsviķu kul-
tūras namā teātra vakars – viesojas 
Annas amatierteātris ar A. Upīša 
lugu “Ragana” un Alsviķu teātra stu-
dija ar E. Vulfa “Cienītās kundzes”. 
Ieeja: 1,50 EUR, bērniem – 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Kāpj dvēsele kā migla lēni…” 
- mūziķim, dzejniekam Valdim Atā-
lam - 65, „Cilvēkus iepazīst ar sirdi, 
nevis ar acīm vai prātu” - amerikāņu 
rakstniekam Markam Tvenam - 180; 

tematiskā izstāde: „Valsts 
svētuma zīmes”.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekiem - Margaretai 
Mičelai 115, Markam Tvenam – 180; 
tematiskās izstādes “Nāc Mārtiņ  
istabā”, “Es mīlu Tevi, Latvija!” , 
“Draudzība Ziemeļos” – iepazīsim 
ziemeļvalstu literatūru”.

Annas pagastā
11. novembrī 11.30 Ezeriņu kapos 
pasākums par Latvijas brīvību 
kritušo karavīru piemiņai, sadarbībā 
ar Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas pedagogiem un audzēk-
ņiem.
14. novembrī 13.00 Annas pagasta 
kultūras namā grupas „Baltie lāči” 
koncerts. Biļešu iepriekšpārdoša-
na no 2. novembra Annas pagasta 
pārvaldē darba dienās no 10.00 līdz 
15.00. Biļešu cena iepriekšpārdošanā 
3,50 EUR, pasākuma dienā – 4 EUR.
Annas bibliotēkā: izstādes „Nejau-
tā, par ko es domāju, bet gan – par 
ko es klusēju” - mūziķim, dzejnie-
kam Valdim Atālam – 65, amerikāņu 
rakstniekam, humoristam Markam 
Tvenam – 180, „…dziļa mana tēvu-
zeme visa mūža garumā” - veltīta 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai.

Ilzenes pagastā
21. novembrī 19.00 Ilzenes pagasta 
SKIM centrā “Dailes” pasākums 
“Zeme, kas mums svēta’’, 22.00 – 
balle, spēlē grupa “Kontrasts”.

Jaunalūksnes pagastā
11. novembrī 16.30 lāpu gājiens no 
Bejas novadpētniecības centra uz 
Somu karavīru Brāļu kapiem Bejā.
14. novembrī 19.00 Kolberģa 
tautas namā Valsts svētku pasākums 
- pagasta amatiermākslas kolektīvu 
koncerts “Es, tu, mēs... Latvija”.
14. novembrī 21.00 Kolberģa tau-
tas namā svētku balle kopā ar grupu 
“Brīvdiena”.
21. novembrī 17.00 Kolberģa tau-
tas namā Bejas amatierteātra izrāde 
Monikas Zīles komēdija “Sunītis un 
viņa kauliņš”.
26. novembrī 17.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā „Linu dvieļi”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Mākslas zinātniecei Sarmītei Sīlei 
- 70”, “Mārtiņš gāja ap istabu, Balts 
kažoks mugurā. Nāc, Mārtiņ, istabā, 
Sēsties galda galiņā”, “Latvijas Ne-
atkarības proklamēšanas diena - 18. 
novembris”, “Amerikāņu rakst-
niekam Markam Tvenam - 180”; 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas rīta 
stundas lasījumi bērniem (09.11.), 
Bejas bibliotēkā lasītāju klubiņa “Pi-
pariņš” pasākums - “Pie Latvijas tās 
stīgas mani tura, no manas dzīvības 
kas novītas...” (21.10.).
Bejas novadpētniecības centrā 
muzejpedagoģiskās nodarbības: 
“Aušana - daudzveidīga amatniecī-
bas nozare” - iepazīties ar Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzeja ceļojošo 
izstādi „Lielvārdes josta” un prak-
tiski darboties grīdas celiņu aušanas 
procesā Bejas novadpētniecības cen-
tra Seno amatu darbnīcā, “Lāčplēša 
brīvības gars” – iepazīties ar Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzeja ceļojošo 
izstādi „Eposs „Lāčplēsis” ilustrāci-
jās 1888 – 2008” un apgūt izzinošo 
spēli par Latvijas Brīvības cīņām 
Alūksnes pusē.

Jaunannas pagastā
9. novembrī 14.00 Jaunannas Tau-
tas namā Mārtiņdienas andele.
14. novembrī 18.00 Jaunannas 
Tautas namā Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts pasākums „Piesap-
ņosim zemi”. Piedalās Jaunannas 
amatierkolektīvi un skolēni. Ieeja: 
brīva.
20. novembrī 10.00 Jaunannas 
Tautas namā senioru ikmēneša 
tikšanās - skatīsimies novadpētniecī-
bas konkursa videofilmiņas „Ziemeļu 
zvaigzne Karaļa atgriešanās” par 
Edgaru Liepiņu un „Kādas vārpas 

stāsts par Ivaru Cauni”.
28. novembrī 11.00 Jaunannas 
Tautas namā sākas nodarbību cikls 
„Rotāsimies Ziemassvētkiem”. 
Šoreiz veidosim Adventes vainagus 
Andras Jermacānes vadībā.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Nāciet šurpu puiši, meitas, Mārtiņ-
dienu nosvinēt”, „Cilvēkus iepazīst 
ar sirdi, nevis ar acīm vai prātu” – 
rakstniekam Markam Tvenam 180; 
9. - 15. novembris - Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļa.

Jaunlaicenes pagastā
No 7. līdz 21. novembrim Jaunlai-
cenes tautas namā Lāčplēša dienai 
veltīta izstāde “Brīvības cīņu “Lā-
čplēši” Alūksnē un tās apkārtnē”.
15. novembrī 14.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Māriņkalna dramatiskā 
kolektīva “Kronis visam” sniegu-
mā I. Voropajevas izrāde “Mūža 
guvums”. Ieeja: EUR 1.
16. novembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Latvijas Valsts neatka-
rības pasludināšanas dienai veltīta 
svinīga pēcpusdiena “Cik labi zaļā 
zemē dzīvot”: darbīgo jaunlaiceniešu 
uzteikšana, jaundzimušo sveikšana, 
Krūmiņu ģimenes un mūzikas skolas 
jauno talantu koncerts.
No 29. novembra līdz 4. decem-
brim no 10.00 līdz 12.00 Jaunlaice-
nes tautas namā Labdarības akcija 
“Neder man, derēs citam”. Aicināti 
dalīties ar lietām (drēbes, apavi, trau-
ki u.c.), kuras pašiem vairs nevajag, 
bet varbūt kādam noder.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Mājas” stāsta par vie-
tām, kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē.
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē 
Nodarbības:
kad muižā zvani skanēja – informā-
cija par muižas dzīvi skaņās 19. – 20. 
gs. mijā,
vāveru tīšana – informācija par rotaļ-
lietām 18. – 20. gs., 
pastalu darināšana – informācija par 
kāju aušanu 17. – 20. gs. Apgūst 
pastalu gatavošanu, izgatavo sev 
suvenīru,
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 izgatavot sveces ar 
mērcēšanas metodi,
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
No 12. septembra līdz 
30. novembrim Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā TLMS „Kalme” Vidzemes 
tautas tērpu izstāde „Mūsu 
mantojums”.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs aicina izglītības 
iestādes viesoties rudens ekskursijās 
un piedāvā atraktīvas ekskursijas 
un piknika vietu vai izglītojošās 
programmas:
- Maizes programmu „Neba maize 
pati nāca”. Kulšana, malšana, miltu 
sijāšana, maizes cepšana;
- Linu programmu. Linu lauzīšana, 
kulstīšana, sukāšana, vērpšana.
No 10. līdz 27. novembrim ķekatu 
programma “Atveram nama durvis, 
Mārtiņbērnus gaidīdami”.
Rudens kāziniekus muzejs aicina 
izvēlēties programmu „Lauku sētas 
gudrības”.

Liepnas pagastā
7. novembrī 19.30 Liepnas 
tautas namā Annas amatierteātra un 

Alsviķu teātra studija ar 
izrādēm Andrejs Upītis 
“Ragana”, Edvards Vulfs 
“Cienītās kundzes”.
11. - 18. novembrī Liepnas 
tautas namā bērnu zīmējumu 
izstāde “Es savā pagastā, novadā, 
valstī”.
11. novembrī 17.00 Lāpu gājiens no 
Liepnas pagasta pārvaldes uz Teodo-
ra Mendes piemiņas vietu.
14. novembrī 11.00 Liepnas tautas 
namā radoša darbnīca “Gleznas no 
filcējamās vilnas”.
18. novembrī 17.00 Liepnas tautas 
namā svētku koncerts “Dzimis 
Latvijā”.
21. novembrī 20.00 Liepnas tautas 
namā māksla filma “Romeo un 
Džuljeta”.
Liepnas pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstāde Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
dienai ,,Kas man ir Latvija? Latvijas 
daba, vēsture, kultūra, cilvēki” 
(2. - 27.11.), amerikāņu 
rakstniecei Margaretai Mičelai – 
115 (2. - 27.11.), amerikāņu 
rakstniekam Markam Tvenam - 
180/ “Cilvēks spēj daudz, lai 
rosinātu mīlestību, bet dara visu, 
lai izraisītu skaudību”  (2. - 27.11.); 
tematiska pēcpusdiena skolēniem 
“Iepazīsti profesijas!” (4.11.).

Malienas pagastā
14. novembrī 20.00 Malienas tau-
tas namā svinīgs koncerts “Daudz 
laimes, Latvija!”. Ieeja: bez maksas. 
22.00 groziņballe ar grupu “Rolise”. 
Ieeja: 3 EUR.
28. novembrī 12.00 Malienas 
tautas namā pasākums Malienas, 
Mālupes, Annas, Jaunannas, 
Jaunalūksnes un Mārkalnes 
senioriem “Mazu brīdi pirms...”.

Mārkalnes pagastā
7. novembrī 18.00 Mārkalnes 
tautas namā Jaunannas amatierteāt-
ra “Šūpoles” izrāde “Skaista mana 
brāļa sēta”. Ieeja: 1 EUR.
11. novembrī 17.00 Lāpu gājiens no 
Mārkalnes tautas nama uz piemiņas 
akmeni „Mūžīga slava kritušajiem 
mārkalniešiem”, iedegsim atmiņu 
ugunskuru.
14. novembrī 20.00 Mārkalnes 
tautas namā Latvijas Valsts 
dzimšanas dienai veltīts pasākums 
„Latvija visskaistākā tik un tā”: 
pagasta jaundzimušo godināšana, 
“Gada cilvēks” Mārkalnē 
apbalvošana. Koncertā piedalās 
Mārkalnes pamatskolas audzēkņi, 
Mārkalnes sieviešu vokālais 
ansamblis „Akava”. 21.00 
balle kopā ar Igauņu ģimeni.
21. novembrī 18.00 Mārkalnes 
tautas namā Ziemera pagasta ama-
tierteātris „Kronis visam” ar izrādi 
„Mūža guvums”. Ieeja: 1 EUR.
25. novembrī 15.00 Mārkalnes tau-
tas namā pēcpusdiena senioriem.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
tematiskās izstādes „No Mārtiņa 
gudrībām” (4. - 10.11.), Lāčplēša 
diena dienai (9. – 11.11.); literatūras 
izstādes „Latvija” (16. – 18.11.), 
“Bērnu žūrija” (2. – 30.11.); 
pasākums „Mārtiņdienas gailis” 
(10.11.), radošā darbnīca „Izšuj 
savu tautisko rokassprādzi!” 
(11.11.), Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas noslēguma pasākums 
“Sveicināta, Pepija!” (13.11.).

Mālupes pagastā
11. novembrī 16.30 pulcēšanās 
pie Mālupes pagasta pārvaldes 
lāpu gājienam un piemiņas brīdim 
Mālupes kapos.
21. novembrī 19.00 Mālupes 
Saieta namā svinīgs tematisks 
pasākums „Mēs Tavi bērni, 
Latvija!”.
Mālupes bibliotēkā: tematiskās 
izstādes no vēstures materiāliem – 
“Reiz bija Mālupes mežniecība”, 
„Mārtiņdiena”, Valsts svētuma zīmes 
(Lāčplēša diena un Latvijas Republi-
kas  proklamēšanas diena); Ziemeļ-
valstu nedēļa (9. – 15.11.).

Pededzes pagastā

11. novembrī 16.00 Pededzē 
Lāčplēša diena (svecīšu aizdegšana, 
ziedu nolikšana).
18. novembrī 20.00 Pededzes 
tautas namā „Dziesmas brīvajai 
Latvijai” - Valsts svētkiem veltīts 
svinīgs pasākums, koncerts, balle.
5. un 26. novembrī 10.30 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu apgū-
šana ,,Darbnīca dvēselei”.
Pededzes bibliotēkā nodarbības 
pensionāriem “Mēs vēl priekšā, mēs 
vēl blakus, mēs vēl varam kalnus 
gāzt” (5., 12., 19., 26.11. 10.00), 
valsts svētkiem veltīta kompozīcija 
„Cilvēka gara augstākais sasniegums 
vienmēr ir brīvība” (11. – 20.11. 
10.00).

Veclaicenes pagastā
20. novembrī 19.00 Veclaicenes pa-
gastmājā Aizsargu nama jubilejas pa-
sākums „Vecā nama stāsts”. Izstāde, 
dažādu laiku ainas caur fotogrāfijām 
un video, „atvērto durvju diena” pa-
gastā. Koncertā piedalīsies Veclaice-
nes amatiermākslinieki, Apes pūtēju 
orķestris, Valmieras pagasta vokālais 
ansamblis „Dziesmotā senatne”, 
Rīgas VEF vīru vokālais ansamblis. 
Pēc koncerta saviesīgā daļa kopā ar 
grupu „Harada” (Rīga). Ieejas maksa 
uz balli 1,50 EUR.
22. novembrī 13.00 Veclaicenes 
tautas namā Smiltenes novada 
Grundzāles pagasta amatierteātra 
“Cik Jaudas” sniegumā luga Kolina 
Higina, Žana Kloda Karjēra traģi-
komēdija divās daļās “Harolds un 
Moda”. 

Zeltiņu pagastā
7. novembrī 18.00 Zeltiņu tautas 
namā Aknīstes amatierteātra izrāde 
- V. Pumpure „Tobiass ir miris, lai 
dzīvo Tobiass!”. Ieeja: 2 EUR.
11. novembrī 16.00 Zeltiņu kapos 
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas 
brīdis. 
12. novembrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā interešu grupas „Zeltenes” no-
darbība „Es gribu, es varu, es daru”. 
Galdā celsim visu, ko var pagatavot 
no maizes, bet sarunās ceļosim pa 
dažādām Latvijas pilsētām.
14. novembrī 16.00 Zeltiņu tautas 
namā ar koncertprogrammu „Cita 
dziesma” viesosies ansamblis no 
Kuldīgas „Rumbas kvartets” (kon-
certa ilgums 1 stunda 10 min.) Ieeja: 
4 EUR, skolēniem līdz 12 gadu 
vecumam - 2 EUR. Biļetes iepriekš-
pārdošanā no 9. novembra Zeltiņu 
tautas namā (tālrunis 29492284).
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde 
“Paauklē saulīte manu zemīti” 
(Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai), “Ziemeļvalstu rakstnieki - 
bērniem”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
foto ekskursijas: „Zeltiņi 2014”, 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, izstāde 
“Zentas roku darbi”, izstāde “Ceļš uz 
mājām”, ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
14. novembrī 14.00 Māriņkalna 
tautas namā Jaunlaicenes amatier-
teātra „Jumts” izrāde - A. Niedzvie-
dzis „Dūdene zin”. Ieeja: 1,50 EUR.
21. novembrī 14.00 Māriņkalna 
tautas namā  Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
pasākums “ Latvija man zied...”. 
Pagasta jaundzimušo sveikšana.
25. novembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā pensionāru pēcpus-
diena.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes 
“Par godu brīvības cīnītājiem” (11. 
novembris – Lāčplēša diena, “Tur 
virs mākoņiem saule spīd” (dzej-
niekam, mūziķim V. Atālam – 65), 
Mārtiņdiena – ziemai vārti vaļā, 
“Manai Latvijai – 97”; pasākums 
skolēniem: ,,Nu atbrauca 
Mārtiņdiena” (10.11.).


