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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Pededzē aicina 
uz Ziemas balli 
novada seniorus

 Cienījamie Alūksnes 
novada seniori!

 15. janvārī pulksten 13.00 
Pededzes tautas namā mīļi 
aicinām jūs uz „Ziemas balli”!
 Līdzi lūdzam ņemt labu 
garastāvokli un groziņu.

Ielūdz Pededzes tautas nams

Aicina pieteikties 
interesentus uz 
tikšanos ar biznesa 
inkubatora 
pārstāvjiem
 Alūksnes novada 
pašvaldība janvārī plāno 
organizēt tikšanos ar Valmieras 
biznesa inkubatora pārstāvjiem 
tiem novada uzņēmumiem un 
fi ziskām personām ar biznesa 
ideju, kas vēlētos izmantot 
biznesa inkubatora piedāvātās 
atbalsta iespējas. 

 Tikšanās laikā inkubatora pār-
stāvji skaidros pieejamos atbalsta 
veidus kopumā un katram uzņē-
mējam individuāli atbilstošākos. 
Šajā sakarā pašvaldība aicina 
visus interesentus, kas vēlas 
tikties ar inkubatora pārstāvi, 
pieteikties līdz 30. decembrim, 
rakstot uz e-pasta adresi evita.
aploka@aluksne.lv vai zvanot pa 
tālruni 26646749.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
rallija sezonu atklās Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 13. un 14. janvārī Alūksnes 
novadā notiks sezonas pirmās 
autorallija sacensības - rallijs 
“Alūksne 2017”, kas pirmo reizi 
būs Latvijas rallija čempionāta 
posms. Līdztekus Latvijas rallija 
un rallijsprinta sacensībām, 
“Alūksne 2017” atklās arī 
Igaunijas rallija un Lietuvas 
rallijsprinta sezonu.

 Sacensības nu jau septīto gadu 
rīko biedrība “Autosporta klubs 
Alūksne” sadarbībā ar Latvijas 
Automobiļu federāciju un Alūksnes 
novada pašvaldību. Novērtējot šādu 
sacensību pienesumu novada 
uzņēmējiem ziemas periodā un 
ieguvumu, veidojot novada 
atpazīstamību ārpus Latvijas 
robežām, rallija “Alūksne 2017” 
rīkošanu, piešķirot 15 000 EUR 
atbalsta Alūksnes novada 
pašvaldība.
 - Lai arī ziema pagaidām 
mūs nelutina, tomēr ceram 
un gatavojamies lielākajam sporta 
pasākumam Alūksnes pusē nākamā 
gada sākumā, - saka biedrības 
pārstāvis Renārs Salaks.
 Sacensību svinīgā atklāšanas 
ceremonija notiks piektdienas, 
13. janvāra, vakarā un uzreiz pēc tās 
rallija dalībnieki dosies trīs nakts 
ātrumposmos. Savukārt sestdien, 
14. janvārī, sacensības turpināsies 
vēl septiņos ātrumposmos. Kopējais 
ātrumposmu garums sacensībās būs 
līdz 105 km. Rallijsprinta dalībnie-
kiem distance būs īsāka – līdz 
70 km, jo viņi pēc ceremoniālā 
starta ātrumposmos dosies tikai 
sestdien. Garākais ātrumposms būs 
nepilnus 15 km garš, īsākais – 
aptuveni 7 km. Kopumā rallijā 

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde  

11. janvārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
16. janvārī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
19. janvārī 10.00

Domes sēde            
26. janvārī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas

Mazajā zālē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

Jaungada sagaidīšanas pasākumi Alūksnē

31. decembrī 23.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē 
Jaungada nakts Lielā balle kopā ar grupu “Roja” 
un DJ Čakuru. Ieejas biļete 5 EUR, pie galdiņa 7 EUR. 
Galdiņus var rezervēt Alūksnes Kultūras centrā.

31. decembrī 24.00 pie Alūksnes Kultūras centra 
Jaungada nakts uguņošana, uzrunas, apsveikumi un svētku 
mūzika. Svētku uguņošana no Pilssalas.

Laimīgu Jauno gadu!

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas un 

administratīvās ēkas foajē, 
Dārza ielā 11

28. janvārī
No 8.00 līdz 13.00

Pieteikšanās līdz 23. janvārim 
pa tālruni 29207776 vai e-pasta 
adresi: gundegaand@gmail.com

Rallijs “Alūksne 2017” 
13. janvārī

Svinīgā atklāšanas ceremonija un sacensību pirmā apļa 
starts pulksten 19.00 pie Alūksnes Kultūras centra 

(ieeja uz atklāšanas ceremoniju brīva)

14. janvārī 9.00 Sacensību otrā apļa starts

Ieejas biļetes cena vietējiem iedzīvotājiem līdz 11. janvārim – 3 EUR!
Iegādājamas Alūksnes Kultūras centra kasē, Brūža ielā 7, Alūksnē

Ieejas biļetes cena – tikai 5 EUR uz visiem ātrumposmiem
Iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, www.bilesuparadize.

Pieteikšanās līdz 23. janvārim 
pa tālruni 29207776 vai e-pasta 
adresi: gundegaand@gmail.com

www.4rati.lv
www.autorally.lv

plānoti desmit ātrumposmi, no 
kuriem trīs norisināsies diennakts 
tumšajā laikā. Rallijsprinta 
čempionātu ieskaitē startējošie 
dalībnieki sacentīsies septiņos 
ātrumposmos.
 Šobrīd sezonas pirmo sacensību 
dalībnieku starta sarakstā jau 
redzamas ekipāžas no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un 
Krievijas, kas startēs Latvijas un 
Lietuvas ralijsprinta  čempionātu 
ieskaitē, kā arī  Latvijas un 
Igaunijas rallija čempionātos. 
 Ņemot vērā to, ka rallija 
čempionāta posma organizēšana 

prasa daudz lielāku resursu 
ieguldījumu sacensību norises 
nodrošināšanā, drošības nosacījumu 
izpildē nekā rallijsprinta 
sacensībās, rallijā “Alūksne 2017” 
būs arī ieejas maksa – 5 EUR uz 
visiem ātrumposmiem. Šī maksa 
ir būtiski zemāka kā jebkurās citās 
rallija sacensībās. Ieejas biļetes jau 
šobrīd ir iegādājamas visās “Biļešu 
paradīzes” kasēs. 
 Savukārt vietējiem iedzīvotājiem 
sacensību rīkotāji piedāvā iespēju 
līdz 11. janvārim biļetes iegādāties 
par pazeminātu cenu - 3 EUR. Šīs 
biļetes var iegādāties Alūksnes 

Kultūras centra kasē Brūža ielā 7, 
Alūksnē. Bērniem līdz 12 gadu 
vecumam un pensionāriem ieeja 
sacensībās būs bez maksas.
 Sacensību rīkotāji rūpēsies par to, 
lai rallijs būtu interesants un 
saistošs gan dalībniekiem, gan 
skatītājiem. Ātrumposmu trases tiks 
publiskotas tuvāk rallija norises 
laikam. Jāpiebilst, ka rallija norises 
dienās attiecīgajos ceļos būs arī 
satiksmes ierobežojumi, informācija 
par to būs pieejama 
www.aluksne.lv.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
  Alūksnes novada pašvaldība 
10.01.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Lapegles”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 26597354. Sākumcena – 
1491 EUR, nodrošinājums – 
149 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
06.01.2017. Samaksa 
jāveic līdz 24.01.2017. 
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 
06.01.2017. pulksten 16.00.

  Alūksnes novada pašvaldība 
10.01.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Lejasšķiņķi 2”, 
Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29219720. Sākumcena - 
1203 EUR, nodrošinājums – 120 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 06.01.2017. Samaksa 
jāveic līdz 24.01.2017. 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 
06.01.2017. pulksten 16.00.

  Alūksnes novada pašvaldība 
10.01.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Pīlādži”, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26468713. 
Sākumcena – 7773EUR, 
nodrošinājums – 777 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 06.01.2017. Samaksa jāveic 
līdz 24.01.2017. 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 
06.01.2017. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
10.01.2017. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa  
“Bērzulejas” - 1, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Sākumcena - 
1233 EUR, nodrošinājums – 123 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 06.01.2017. Samaksa 
jāveic līdz 24.01.2017. 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 06.01.2017.
pulksten 16.00.

Domes 22. decembra sēdē
 Evita Aploka,
 Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
22. decembra sēdē deputāti 
izskatīja vairāk nekā 20 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai nekusta-
mā īpašuma “Jaunģeiķi”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā 
esošas, Alūksnes novada pašvaldī-
bai piekritīgas zemes vienības, par 
kurām Ziemera pagasta pārvalde 
2015. gadā noslēgusi zemes nomas 
līgumu ar bijušo zemes lietotāju. 
Piekrist, ka atsavināšanas izdevu-
mus sedz zemes vienību atsavināša-
nas ierosinātājs, pēc zemes vienību 
atsavināšanas procesa pabeigšanas, 
minētos izdevumus ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas sa-
maksā. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinātā-
jam. Uzdot nosacītās cenas noteik-
šanu un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības mežu apsaimnieko-
šanas plānu 2015. - 2019. gadam, 
atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašumos 
Rūpniecības iela 12 un Ganību iela 
29, Alūksnē, atsavinot vienā izsoles 
paketē ar kopējo pārdodamo koku 
apjomu 757,78m³: cirsmu - izlases 
cirti Rūpniecības ielā 12 (platība 
1,24 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr. 1., 4), cirsmu - izlases cirti 
Rūpniecības ielā 12, (platība 0,24 
ha, 1. kvartāla nogabalā Nr. 9), 
cirsmu - krājas kopšanas cirti 
Rūpniecības ielā 12 (platība 3,02 
ha, 1. kvartāla nogabalā Nr. 6), 
cirsmu - izlases cirti Ganību ielā 
29 (platība 0,81 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr. 7), cirsmu - izlases 
cirti Ganību ielā 29 (platība 0,81 ha, 
1. kvartāla nogabalā Nr. 9), cirsmu - 
krājas kopšanas cirti Ganību ielā 29, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, (platība 
1,01 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr. 
8). Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas - 
cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izso-
les noteikumus un rīkot izsoli;

 - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Pagastmā-
ja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, 
sastāvā esošās ēkas daļu, 140,6 m2 
platībā, nomnieku noskaidrojot 
mutiskā izsolē. Noteikt nomas 
objekta sākotnējo izsoles nosacīto 
nomas maksu mēnesī 0,60 EUR  
bez PVN par 1 m2 (nomas maksā 
neietilpst maksa par siltumenerģijas 
piegādi, elektroenerģijas izmantoša-
nu, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu 
izvešanu, nekustamā īpašuma no-
doklis). Noteikt, ka nomas termiņš 
telpu nomai ir ne ilgāks kā 12 gadi. 

Uzdot izsoles organizēšanu veikt 
Ziemera pagasta pārvaldei;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 24/2016 “Par licencēto makšķe-
rēšanu Alūksnes ezerā”. Noteikumi 
nosūtīti atzinuma saņemšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai un spēkā stāties 
varēs tikai pēc ministrijas pozitīva 
atzinuma;

 - apstiprināt Pededzes pamatskolas 
nolikumu. Iestādes nolikumā veikti 
vairāki grozījumi, tādēļ dokuments 
izteikts jaunā redakcijā. Vienas no 
izmaiņām saistītas ar to, ka skola 
mazākumtautību valodā īsteno vairs 
tikai speciālo programmu mājmā-
cībā;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 24.10.2013. lēmumā 
Nr.498 „Par Alūksnes Mūzikas 
skolas maksas pakalpojumiem”. 
Grozījumi saistīti ar vecāku maksu 
par fakultatīvu mācību stundu - 
individuālo fakultatīvo mācību 
stundu noteiktā stundas tarifa likme 
vienai mācību stundai būs 8,12 
EUR (nepiemēro PVN), un maksu 
par pieaugušo izglītības program-
mas apguvi – noteiktā stundas tarifa 
likme vienai individuālo mācību 
stundai būs 8,26 EUR (nepiemēro 
PVN). Šie grozījumi Alūksnes Mū-
zikas skolas pakalpojumu cenrādī 
stāsies spēkā 1. janvārī;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 
277 “Par Alūksnes Kultūras centra 
maksas pakalpojumiem”, papildinot 
lēmuma pielikumu Nr. 2 “Alūksnes 
Kultūras centra pakalpojumu cenrā-
dis” ar 3. punktu, kas nosaka maksu 
par sadarbības partnera kases 
(SIA “Biļešu paradīze”) aparāta 
darbības nodrošināšanu 29,41 EUR 
(neieskaitot PVN) vienā mēnesī;

 - apstiprināt Jaunlaicenes mui-
žas muzeja maksas pakalpojumu 
cenrādi, kas stāsies spēkā 1. janvārī. 
Cenrādis publicēts www.aluksne.lv;

 - izteikt Alūksnes novada tautas/ 
kultūras/ saieta namu telpu, estrāžu 
pakalpojumu cenrāža, kas apstip-
rināts ar Alūksnes novada domes 
26.09.2013. lēmumu Nr.422 “Par 
Alūksnes novada tautas/ kultūras/ 
saieta namu telpu, estrāžu pakalpo-
jumiem” 8. punktu jaunā redakcijā, 
nosakot maksu par Malienas tautas 
nama telpām stundā - mazajai zālei 
1,65 EUR (neieskaitot PVN), lie-
lajai zālei – 7,23 EUR (neieskaitot 
PVN). Lēmums stāsies spēkā   1. 
janvārī;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta „Pašvaldības au-
toceļa “Atte - Lejas” Annas pagastā 
pārbūve” īstenošanai līdz 98 838,22 

EUR 2017. gadā ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2018. gada marta līdz 2025. gada 
decembrim;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta „Pašvaldības auto-
ceļu “Auseji – Garjuri” un “Garjuri 
- Lašķi” pārbūve” Jaunalūksnes pa-
gastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 
līdz 207 762,77 EUR apmērā 
2017. gadā ar aizņēmuma pamat-
summas atmaksas termiņu no 
2018. gada marta līdz 2025. gada 
decembrim;

- noteikt, ka Alūksnes Jaunās pils 
pārbūves un restaurācijas būvpro-
jekta, atbilstoši Alūksnes Jaunās pils 
vēsturiskajam plānojumam, izstrāde 
ir Alūksnes novada pašvaldības in-
vestīcija valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļos. Apstiprināt Alūksnes 
Jaunās pils pārbūves un restaurāci-
jas būvprojekta izstrādes izmaksas 
bez autoruzraudzības izmaksām 
44334,40 EUR apmērā. Lūgt Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei 
atļauju pašvaldībai ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē investīciju projekta 
īstenošanai 44334,40 EUR 
2017. gadā ar aizņēmuma pamat-
summas atmaksas termiņu no 
2018. gada marta līdz 2020. gada 
decembrim;

 - piešķirt finansējumu 577 EUR 
Liepnas pagasta skolēnu pārvadā-
jumu papildus izdevumu nodroši-
nāšanai;

 - apstiprināt SIA “RŪPE” kom-
pensāciju lietus ūdens attīrīšanas 
izdevumu segšanai 14 260 EUR par 
laika periodu no 2016. gada 
1. janvāra līdz 2016. gada 30. sep-
tembrim. Piešķirt papildus finan-
sējumu 6 795 EUR kompensācijas 
lietus ūdens attīrīšanas izdevumu 
segšanai nodrošināšanai;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 3948 EUR 
pašvaldību savstarpējo norēķinu par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem nodrošināšanai;

 - noteikt domes 28.11.2013. no-
teikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 9.4. 
punktā paredzēto sociālo garantiju 
ierobežojumu 2017. budžeta gadā 
šādā apmērā: 2017. gadā izmaksāt 
pabalstu reizi kalendārā gadā, aiz-
ejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinā-
jumā, ņemot vērā darba ieguldījuma 
un tā rezultātu novērtējumu 2016. 
gadā: ja darbiniekam vērtēšanā 
iegūts A līmenis – 20% apmērā 
no mēnešalgas, B līmenis – 16% 
apmērā no mēnešalgas, C līmenis – 
12% apmērā no mēnešalgas. Valstī 
spēkā esošie normatīvie akti pieļauj 

šādu sociālo garantiju 50% apmērā 
no darbinieka mēnešalgas, tomēr 
Alūksnes novada pašvaldība ik 
gadu nosaka ierobežojumu;

 - izdarīt Alūksnes novada domes 
28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 
„Par atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā” grozījumus pašvaldības 
darbinieku mēnešalgu noteikšanas 
tabulā. Izmaiņas saistītas ar to, ka 
no 2017. gada palielinās minimālā 
alga, līdz ar to atlīdzība pieaugs 
tiem pašvaldības iestāžu darbi-
niekiem, kam tā līdz šim bijusi 
minimālās algas apmērā, kā arī paš-
valdības vadības līmenī atalgojums 
noteikts saskaņā ar formulu, pēc ku-
ras tiek aprēķināta atlīdzība – ņemot 
vērā Centrālās statistikas pārvaldes 
aprēķināto aizpagājušajā gadā valstī 
strādājošo mēneša vidējo darba sa-
maksas apmēru, reizinot to ar darba 
samaksas nolikumā apstiprināto 
koeficientu. Lēmums stāsies spēkā 
1. janvārī;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.25/2016 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2016. gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2016. ga-
dam””;

 - atzīt par spēkā neesošu no pie-
ņemšanas brīža Alūksnes novada 
domes 2016. gada 24. novembra 
lēmumu Nr.409 “Par grozīju-
miem Alūksnes novada domes 
25.08.2016. lēmumā Nr.289 “Par 
līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu 
ceļu infrastruktūras projekta īsteno-
šanai””. Lēmums saistīts ar iepriekš 
domes pieņemtu lēmumu par 
aizņēmuma Lāčplēša, Vējakalna un 
Rijukalna ielu un Torņa ielas ietves 
pārbūvei Alūksnē pārvirzīšanu uz 
2017. gadā. Tā kā laika apstākļi ļāva 
daļu darbu veikt jau šogad, lēmumu 
par aizņēmuma pārcelšanu uz 
2017. gadu nepieciešams atcelt;

 - atbalstīt projekta iesnieguma 
“Energoefektivitātes uzlabošana 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “Spodra” administratīvajā 
ēkā un ēkas pārbūve” sagatavošanu 
Eiropas Savienības fondu Darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugs-
tināšanu un atjaunojamo energo-
resursu paaugstināšanu pašvaldību 
ēkās” otrās projektu iesniegumu 
atlases kārtai. Apstiprināt projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 520 
000 EUR, ko sastāda: apstiprinātais 
ERAF finansējums 95 640 EUR, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums indikatīvi 424 360 
EUR, pašvaldības līdzfinansējumu 
paredzēt no 2017. un 2018. gada 
budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem;

Turpinājums 3. lappusē
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Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

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

13. un 27. janvārī 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 10.01.2017. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 19.01.2017. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 29.01.2017. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 11.01.2017. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 16.01.2017. 8.00 – 9.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 26.01.2017. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.01.2017. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 18.01.2017. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 16.01.2017. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 26.01.2017. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 11.01.2017. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 16.01.2017. 9.00 – 11.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,

tālrunis 29355400

Pārrunāja sadarbības 
teritoriju izveidi
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 19. decembrī Alūksnes 
novada pašvaldību apmeklēja 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
parlamentārais sekretārs 
Jānis Eglītis un valsts sekretāra 
vietnieks reģionālās attīstības 
jautājumos Aivars Draudiņš.

 Ministrijas pārstāvji, tiekoties ar 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāju Arturu Dukuli, pārrunāja sadar-
bības teritoriju izveidi, kas nepiecie-
šama, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotā-
jiem, uzņēmējdarbības veicināšanu 
un tautsaimniecības attīstību.
 Domes priekšsēdētājs ministrijas 
pārstāvjiem norādīja, ka Alūksnes 

novada pašvaldība atbalsta 29 
sadarbības teritoriju izveidi, un 
šobrīd ir svarīgi saprast un novērtēt 
ieguvumus, kādus iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem var sniegt pašvaldību 
mērķtiecīga sadarbība.
 Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāts 
arī jautājums par valsts un pašval-
dības vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidi Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā ēkā. 
A. Dukulis informēja ministrijas 
pārstāvjus, ka Alūksnes novada paš-
valdība saņems Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējumu, lai 
īstenotu projektu par energoefek-
tivitātes uzlabošanu pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 
11. Šī projekta īstenošanas laikā 
būtu izdevīgi vienlaikus sakārtot 
arī klientu apkalpošanas telpas un 
uzlabot pieejamību.

 Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (turpmāk – 
Regulators) 2017. gada 6. janvārī 
pulksten 12.00 Litenes Tautas 
nama Lielajā zālē, Muižas kalpu 
mājā, Litenē, Litenes pagastā, 
Gulbenes novadā, rīkos 
uzklausīšanas sanāksmi par 
SIA „AP Kaudzītes” iesniegto 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifa projektu 
sadzīves atkritumu poligonā 
„Kaudzītes”.

 Regulators uz uzklausīšanas 
sanāksmi ir aicinājis 
SIA „AP Kaudzītes” pilnvaroto 
pārstāvi, kas varēs komentēt 
iesniegtā sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
projekta pieauguma būtību un 
ekonomisko pamatojumu. Uzklau-
sīšanas sanāksmes dalībniekiem 
tiks dota iespēja uzdot jautājumus 
un izteikt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par SIA „AP Kaudzī-
tes” iesniegto sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
projektu.
 Interesenti dalību sanāksmē var 
pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 
2017. gada 5. janvārim (kontakt-
persona Dace Burtniece, tālrunis 
67097271; 
dace.burtniece@sprk.gov.lv).
 Iepazīties ar SIA „AP Kaudzī-
tes” iesniegto sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
projekta kopsavilkumu var Regula-
tora mājaslapā http://www.sprk.gov.
lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības 
līdzdalība/Uzklausīšanas sanāks-
mes/Izsludinātās uzklausīšanas 
sanāksmes.
 
 Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota 
valsts valodā, un gadījumā, ja sa-
nāksmes dalībniekam uzklausīšanas 
sanāksmes laikā ir nepieciešams 
lietot kādu svešvalodu, lūdzam no-
drošināt tulkojumu valsts valodā. 

 Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek 
fiksēta protokolā.

Notiks uzklausīšanas sanāksme 
par SIA „AP Kaudzītes” 
iesniegto sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma 
tarifa projektu

Turpinājums no 2. lappuses

 - atbalstīt projekta iesnieguma 
“Energoefektivitātes uzlabošana 
Alūksnes novada administratīvajā 
ēkā” sagatavošanu Eiropas Savie-
nības fondu Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “At-
bilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu pa-
augstināšanu pašvaldību ēkās” otrās 
projektu iesniegumu atlases kārtai. 
Apstiprināt projekta kopējās indi-
katīvās izmaksas 1 400 000 EUR, 
ko sastāda: apstiprinātais ERAF fi-
nansējums 309 000 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 

indikatīvi 1 091 000 EUR, t.sk. 
indikatīvi teritorijas labiekārtošanai 
500 000 EUR EUR, pašvaldības 
līdzfinansējumu paredzēt no 
2018. un 2019. gada budžeta (aizņē-
muma) līdzekļiem. Administratīvās 
ēkas tehniskais projekts tiks aktu-
alizēts, savukārt laukuma pārbūvei 
pie administratīvās ēkas pašvaldība 
izstrādās jaunu tehnisko projektu;

 - iesniegt projekta iesniegumu 
“Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” infrastruktūras uzlabo-
šana antropogēnās slodzes mazi-
nāšanai un pieejamības nodrošinā-
šanai” Eiropas Savienības fondu 
Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.4.1.specifis-
kā atbalsta mērķa “Saglabāt un 

atjaunot bioloģisko daudzveidību 
un aizsargāt ekosistēmas” otrās 
projektu iesniegumu atlases kārtai. 
Apstiprināt projekta kopējās indi-
katīvās izmaksas 973 000 EUR, ko 
sastāda: plānotais Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda finansējums 400 
000 EUR; plānotā valsts budžeta 
dotācija 18 000 EUR; Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
indikatīvi 555 000 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā pašvaldības līdz-
finansējumu nodrošināt no 2017. un 
2018. gada budžeta (aizņēmuma) 
līdzekļiem.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”

Domes 22. decembra sēdē

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ganību ielas pārbūves darbos 
iestājies tehnoloģiskais 
pārtraukums, kas turpināsies 
līdz pavasarim, kad laika apstākļi 
iesākto ļaus turpināt.

 Ganību un Rūpniecības ielu 
pārbūve notiek Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekta 
“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 
apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” 
ietvaros. Saskaņā ar iepirkuma pro-
cedūras rezultātiem, darbus objektā 
veic pilnsabiedrība 
“RERE VIDE 1”.
 Pirmie darbi sākās Ganību ielā, 
daļēji arī Rūpniecības ielas atzarā 
uz SIA “Alūksnes nami”.  
 Ganību ielā demontēts vecais 
ielas un ietves segums, veikta 
apakšzemes komunikāciju pārbūve. 

SIA “Rūpe” nācās sakārtot 
veco ūdensvadu zem ielas 
braucamās daļas, lai tas neradītu 
problēmas turpmāk ielas 
ekspluatācijas laikā. 
 Lai ziemas laikā pie Ganību 
ielas 1. mājas varētu izmantot au-
tomašīnu stāvlaukumu, tam uzklāts 
salturīgais slānis un šķembas. 
Pārējie darbi turpināsies pavasarī.
 Ganību ielas uzturēšanu ziemas 
periodā nodrošinās būvuzņēmējs.

Ganību ielā tehnoloģiskais pārtraukums

Notiks Barikāžu atceres 
pasākums Alūksnē
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 20. janvārī Alūksnes 
Kultūras centrā Barikāžu 
atceres pasākums, kurā 
piedalīties īpaši aicināti visi tā 
laika aculiecinieki, kā arī ikviens 
novada iedzīvotājs.

 Pulksten 18.00 pasākums 
Lielajā zālē sāksies ar svinīgām 
uzrunām un bērnu un jauniešu 
literāro darbu konkursa “Bīstams, 
svēts, skaists laiks” apbalvošana. 

Pulksten 18.30 Lielajā 
zālē visi kopā varēs noskatīties 
filmu “Tēvu barikādes”. 
Savukārt pēc tās, aptuveni 
pulksten 19.30, pie Alūksnes 
Kultūras centra ikviens 
pasākuma dalībnieks 
ugunskuru gaismās aicināts 
ieklausīties aculiecinieku 
stāstījumos, literārā konkursa darbu 
lasījumos, Nacionālo Bruņoto 
spēku Kājnieku skolas kapelāna 
uzrunā, dziedāt Barikāžu laika 
dziesmas un kopā baudīt lauku 
virtuvi. Ieeja pasākumā bez 
maksas.
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Pagarināta pieteikšanās bezmaksas sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Anita Āboliņa,
Vidzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ņemot vērā vecāku lielo 
interesi, Vidzemes plānošanas 
reģiona pašvaldībās pagarināta 
pieteikšanās bērnu ar 
funkcionāliem traucējumiem 
izvērtēšanai bezmaksas sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai.

Kas var pieteikties?
 Vecāki (t.sk. audžuvecāki un aiz-
bildņi), kuru ģimenēs dzīvo bērns 
ar funkcionāliem traucējumiem un 
kuram noteikta invaliditāte

Kur var pieteikties?
 Savas pašvaldības Sociālajā die-
nestā (izņemot Valmieras pilsētas 
pašvaldību)

Kā notiek bērnu izvērtēšana?
 Vecāki aicināti aizpildīt iesnie-
gumu savas pašvaldības Sociālajā 
dienestā. Vēlāk ar vecākiem sazi-
nāsies speciāli izveidota speciālistu 

komanda (tajā darbojas sociālais 
darbinieks, psihologs, ergoterapeits, 
pēc nepieciešamības piesaistot fi zio-
terapeitu) un sadarbībā ar vecākiem 
norunās piemērotāko laiku, lai tik-
tos ar bērnu un izvērtētu, kādi sociā-
lie rehabilitācijas pakalpojumi tam 
nepieciešami veselības uzlabošanai. 
Svarīgi, lai izvērtēšana notiktu 
bērnam pazīstamā vidē, vislabāk 
bērna mājvietā. Tieši individuālais 
vajadzību plāns noteiks sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.
 Jāpiebilst, ka jau šobrīd speciālisti 
sākuši izvērtēšanas procesu un pir-
mie atbalsta plāni jau izveidoti.

Kādi pakalpojumi tiks 
nodrošināti un cik tas maksās?
 Katrs no bērniem varēs apmeklēt 
līdz pat 4 speciālistiem, katru no 
tiem apmeklējot ne vairāk kā 10 
reizes. Savukārt bērnu vecāki/
audžuvecāki varēs saņemt psiho-
loga pakalpojumu, rehabilitologa 
pakalpojumu, fi zioterapiju, kā arī 
izglītojošās atbalsta grupas, bet 
ne vairāk kā divus no minētajiem 
pakalpojumiem un katru ne vairāk 

kā 10 reizes.  Bērniem un vecākiem 
par pakalpojumiem jāmaksā nebūs! 
 Pašvaldību izmaksas par sniegta-
jiem pakalpojumiem no deinstitu-
cionalizācijas projekta “Vidzeme 
iekļauj” līdzekļiem kompensēs 
Vidzemes plānošanas reģions.

Kas varēs pretendēt uz bezmak-
sas sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumiem?
 Tikai tie bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem (un kuriem noteik-
ta invaliditāte), kuri būs iepriekš 
pieteikti izvērtēšanai un kuriem būs 
sastādīti individuālie atbalsta plāni. 

Kur uzzināt vairāk?
 Bērna ar funkcionāliem traucēju-
miem attīstības vērtēšanas kritēriju 
un individuālā izvērtējuma metodi-
ka atrodama Labklājības ministrijas 
mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/
upload/berni_c/bernu_metodika_ft_
gala_220716.pdf. 
 Vairāk par deinstitucionalizācijas 
projekta ieviešanu gaitu Vidzemē 
lasīt šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/
projekti/vidzeme_ieklauj 

Sirmgalvji turpina 
saņemt svētku pakas

Ilze Zvejniece,
AANF sabiedrisko attiecību 
speciāliste

 Lai svētku laikā iepriecinātu 
Alūksnes un Apes novada 
vientuļos sirmgalvjus, jau piekto 
gadu nodibinājums “Alūksnes 
un Apes novada fonds” (AANF) 
ar Borisa un Ināras Teterevu 
fonda fi nansējumu sagatavo 
svētku pakas.

 Uz valsts svētkiem un 
Ziemassvētkiem pakas ar īpašiem 
pārtikas produktiem 7,75 eiro 
vērtībā tiek nogādātas pie 200 
sirmgalvjiem Alūksnes un Apes 
pilsētās un novadu pagastos. AANF 
rīcībā ir informācija par 310 vientu-
ļajiem sirmgalvjiem, tāpēc tos, kuri 
nav saņēmuši svētku pakas, aicinām 
neskumt un paciņu gaidīt nākama-
jos svētkos.
 Mēs sakām lielu paldies visiem 
brīvprātīgajiem, sociālajiem 
darbiniekiem abos novados, kuri 
velta savu laiku, nogādā paciņas 

pie adresātiem un aprunājas par 
dzīvi. Tāpat īpašs paldies sadarbī-
bas partneriem - SIA “Alta S” un 
īpaši Asjai Šķepastei, biteniekam 
Gunāram Palmam, Kaktiņu ģime-
nei, Alūksnes novada vidusskolas 
skolēniem un īpaši skolotājai 
Dacei Alksnei, Alūksnes pilsētas 
sākumskolas un PII “Sprīdītis” 
bērniem par īpašo apsveikumu 
gatavošanu.
Lai arī nākamajā gadā svētku 
pakas sasniegtu tos, kam tas patiesi 
nepieciešams, aicinām pašus 
sirmgalvjus, radus, draugus un 
kaimiņus sazināties ar AANF.
Aktivitātes tiek īstenotas 
projekta “Svētku pakas un 
pasākumi Alūksnes un Apes novada 
sirmgalvjiem 2016/2017” ietvaros.
Sirsnīgus un mierpilnus svētkus 
Jums vēl AANF saime!

Alūksnes un Apes novada fonds ar Borisa un Ināras Teterevu fonda 
fi nansējumu jau piekto gadu sarūpē svētku pakas vientuļajiem 
sirmgalvjiem

Biznesa inkubators Valmierā sniegs 
atbalstu arī Alūksnes novada uzņēmējiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Latvijā šobrīd darbojas 
15 biznesa inkubatori, kuru 
uzdevums ir veicināt auglīgu 
un inovatīvu jauno komersantu 
attīstību, tādējādi attīstot Latvijas 
ekonomiku un veicinot reģionālo 
izaugsmi. Viens no tiem 
atrodas Valmierā un apkalpos arī 
Alūksnes novada uzņēmumus.

 Inkubatoru mērķis ir atbalstīt 
jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu komersantu 
izveidi un attīstību, nodrošināt 
fi ziskas personas un komersantus 
ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
pilnveidei nepieciešamo vidi, 
konsultācijām, apmācībām un 
pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu 
līdzfi nansējumu.
 Inkubatorā varēs iestāties gan 
fi ziskas personas ar biznesa ideju, 
gan jau esoši komersanti (IK, KS, 
PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti 
senāk par 3 gadiem. Biznesa 
darbības nozarei būs jābūt 
atbalstāmai, kā arī deklarētai/
reģistrētai adresei būs jābūt 
Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, 
Valkas, Burtnieku, Strenču, Kocēnu, 
Beverīnas, Valmieras, Pārgaujas, 
Priekuļu, Smiltenes, Līgatnes, Cēsu, 

Raunas, Amatas, Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas, Apes, Gulbenes, 
Alūksnes novados. Inkubatorā 
atbalstu būs iespējams saņemt, 
maksimums, 4 gadus.
 Jaunajā inkubatoru 
programmā ir pieejama arī tā sauktā 
pirmsinkubācija, kuras ietvaros 
uzņēmēji var testēt savas biznesa 
idejas un saņemt konsultācijas. 
Pirmsinkubāciju var izmantot 
fi ziska persona ar biznesa ideju 
vai komersants, kas tikko uzsācis 
darbību, sešu mēnešu garumā. 
Biznesa inkubatorā ir izveidota arī 
koprades telpa jeb open-offi  ce, kur 
gan pirmsinkubācijas procesā, gan 
arī pēc uzņemšanas inkubatorā var 
strādāt, tikties ar klientiem un 
veidot īpašu vidi pieredzes 
apmaiņai.
 Inkubatorā uzņēmumi var 
saņemt visu nepieciešamo atbalstu 
un pakalpojumus uzņēmējdarbības 
attīstībai. Visiem pakalpojumiem 
tiks piemērots 50% līdzfi nansējums, 
proti, uzņēmumam no pakalpojuma 
kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 
50%, un inkubators attiecīgi nosegs 
otru pakalpojuma vērtības daļu. 
Telpu nomu uzņēmumiem 
apmaksās jebkurā vietā, kur tie 
nomā savai darbībai nepieciešamās 
telpas.
 Atbalsts, ko inkubators 
sniegs novada uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem, būs 
ar mērķi attīstīt uzņēmējam tādas 
prasmes, lai pēc izstāšanās no 

inkubatora tas spētu patstāvīgi būt 
konkurētspējīgs un pelnošs.

 Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā 
uzņemtiem komersantiem būs šādi:
1) bezmaksas open-offi  ce darba 
vieta,
2) bezmaksas semināri, apmācības 
un konsultācijas,
3) pakalpojumi uzņēmējdarbības 
nodrošināšanai ar 50% līdzmaksā-
jumu,
4) iespēja saņemt granta fi nansēju-
mu - max 5000 EUR aprīkojumam, 
iekārtām, izejvielām, utml., max 
10000 EUR specifi skiem pakalpo-
jumiem (piemēram, prototipēšanai, 
sertifi cēšanai),
5) bezmaksas mentoru atbalsts.

 Visa informācija par biznesa inku-
batoros pieejamo atbalsta piedāvā-
jumu un pieteikšanos tam apkopota 
šajā saitē: http://www.liaa.gov.lv/lv/
fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

 Valmieras biznesa inkubatora 
kontaktinformācija: vadītājs Jānis 
Kļaviņš, Purva iela 12A, Valmiera, 
LV-4201, tālrunis: +371 62401098, 
mobilais tālrunis +371 29785830, 
e-pasts: janis.klavins@liaa.gov.lv.

 LIAA Biznesa inkubatori tiek fi nan-
sēti projekta “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju 
inkubators” ietvaros.

Varēs pieprasīt atvieglojumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 1. janvārī spēkā stāsies 
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par 
atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā”.

 Tie nosaka, ka atvieglojumus no 
taksācijas gadam aprēķinātās ne-
kustamā īpašuma nodokļa summas 
pašvaldība piešķir cilvēkiem, kam 
piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss (70% apmērā), vientuļam 
pensionāram un vientuļai nestrā-
dājošai personai ar pirmās un otrās 
grupas invaliditāti (50%), nepiln-
gadīgai personai ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti (50%), personai, 
kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvie-
ta ar nepilngadīgām personām ar 
pirmās vai otrās grupas invaliditāti, 
kura ir šīs personas vai tās laulātā 
bērns, mazbērns, brālis vai māsa 
(50%), personai, kurai taksācijas 
gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kas 
saņem apgādnieka zaudējuma pen-
siju (50%), personai, kurai pieder 
zemes īpašums un kura noslēgusi 

līgumu ar Alūksnes novada pašval-
dību par visa īpašuma vai tā daļas 
pastāvīgu publisku pieejamību un 
izmantošanu sabiedriskām vajadzī-
bām (50%), kā arī personai, kurai 
pieder ēkas vai būves, kura veikusi 
pilnu ēkas vai būves jumta un/vai 
fasādes restaurācijas vai atjaunoša-
nas, vai pārbūves darbus (90%).
 Personām, kurām ir tiesības uz ša-
jos saistošajos noteikumos noteikta-
jiem atvieglojumiem, līdz taksā-
cijas gada 1. februārim jāiesniedz 
Alūksnes novada pašvaldībā vai 
attiecīgā pagasta pārvaldē pietei-
kums par atvieglojumu piešķiršanu. 
Personām, kas uz atvieglojumiem 
var pretendēt sakarā ar piešķirto 
maznodrošinātā statusu, atvieg-
lojumus piešķir, pamatojoties uz 
Sociālā dienesta datiem.
 Aicinām ar saistošajiem noteiku-
miem par atvieglojumiem nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātājiem 
iepazīties Alūksnes novada paš-
valdības mājas lapā www.aluksne.
lv sadaļā “Pašvaldības saistošie 
noteikumi”. Noteikumi publicēti arī 
pašvaldības laikraksta “Alūksnes 
Novada Vēstis” 5. oktobra numurā.
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 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizejošais 2016. gads Alūksnes 
novadā bijis iezīmīgs ar dažādām 
norisēm sabiedriskajā, kultūras, 
sporta un citās jomās. Atskatam 
daļa no šī gada nozīmīgākajiem 
notikumiem.

Janvāris

 7. janvārī pasaulē nāk pirmais 
2016. gadā Alūksnes Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētais mazulis – Sāra 
Kerija Ļuļe.
 14. janvārī simtajā jubilejā paš-
valdības pārstāvji sveic alūksnieti 
Zentu Vīnu.
 15. un 16. janvārī ar Latvijas un 
Lietuvas rallijsprinta čempionātu 
pirmā posma sacensībām “Rally 
Alūksne 2016” sākas 2016. gada 
rallija sezona.
 17. janvārī Alūksnes Kultūras cen-
trā tiek svinīgi parakstīta vienošanās 
par sadarbību starp Alūksnes nova-
da pašvaldību, Alūksnes Kultūras 
centru un Igaunijas lielāko koncertu 
un festivālu organizatoru – aģentūru 
“Eesti Kontsert”.
 No 19. janvāra līdz 16. februārim 
notiek aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” izstrādātā dabas 
aizsardzības plāna sabiedriskā 
apspriešana.
 28. janvārī Alūksnes novada dome 
apstiprina 2016. gada pašvaldības 
budžetu.
 28. janvārī Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijā Draudzīgā ai-
cinājuma medaļu un Goda diplomu 
saņem trīs Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pedagogi un 
skolas draugs no Francijas – Marsa-
nēlakotes Mūzikas centra un pūtēju 
orķestra vadītājs Saša Dišeins (Sac-
ha Duchaine).
 Līdz 1. februārim novada iedzī-
votāji aicināti izteikt viedokli par iz-
strādāto novada izglītības attīstības 
programmas 2016. - 2020. gadam 
projektu.

Februāris

 3. februārī 100 gadu jubilejā paš-
valdība sveic Annu Jurkāni.
 No 10. līdz 12. februārim Alūksnē 
viesojas pārstāvji no Sundbibergas 
pašvaldības Zviedrijā, lai veicinātu 
sadarbību starp pašvaldībām kultū-
ras un izglītības jomā.
 11. februārī Rīgā notiek Latvijas 

Tirgotāju asociācijas un Latvijas 
Pašvaldību savienības rīkotā kon-
kursa “Latvijas Labākais tirgotājs 
2015” noslēguma pasākums, kurā 
četri Alūksnes novada uzņēmumi - 
veterinārā klīnika “Labākie draugi”, 
SIA “Skaistuma darbnīca”, SIA 
“JM GRUPA” viesnīca “Jolanta”, 
SIA „Dzīpari S” tiek apbalvoti kā 
uzvarētāji to pārstāvētajās darbības 
grupās.
 13. februārī notiek Alūksnes 
Mūzikas skolas 70 gadu jubilejas 
koncertcikla noslēguma koncerts.
17. februārī mazpulcēni tiekas ar 
domes deputātiem, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbi-
niekiem diskusijā „Augsim savam 
novadam”.
 19. un 20. februārī sākas Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā, 
kas pulcē 10 komandas vīriešu 
konkurencē un 4 komandas sieviešu 
konkurencē.
 20. un 21. februārī Veclaicenes 
pagastā notiek Latvijas čempio-
nāts ziemas orientēšanās sportā ar 
slēpēm.
 20. februārī Alūksnes Kultūras cen-
trā pirmo reizi notiek starptautisks 
deju festivāls “Alūksnes ziema”, 
kurā uzstājas 12 deju kolektīvi no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Krievijas.
 Pasākumā “Gada balva kultūrā un 
sportā” Alūksnes novada pašvaldī-
bas apbalvojumu “Pagodinājums 
kultūrā” saņem pieci laureāti, bet 
apbalvojumu “Pagodinājums spor-
tā” – 9 personas.
 Ar Latvijas biatlona izlases līdera, 
alūksnieša Andreja Rastorgujeva 
pārliecinošu uzvaru 20 kilometru 
distancē 27. februārī Alūksnes 
novada ziemas sporta centrā “Me-
žinieki” noslēdzas tautas slēpojums 
“Alūksne 2016“. Finiša taisnē 2. 
vietu izcīna vēl viens alūksnietis 
Oskars Muižnieks, 3. vietā atstājot 
Ilmāru Brici. Savukārt 26. un 28. 
februārī “Mežiniekos” notiek Latvi-
jas čempionāts biatlonā.

Marts

 5. martā  Alūksnes Kultūras centrā 
notiek 16. Vidzemes jauniešu ka-
merorķestru festivāls, bet Alūksnes 
Mākslas skolā - 3. Alūksnes novada 
jauniešu forums.
 10. martā Rīgā paziņoti konkursa 
“Latvijas Būvniecības Gada balva 
2015” laureāti. Godalga arī Tempļa-
kalna ielas gājēju tiltam nominācijā 
“Jauna inženierbūve” - 3. vieta. 

 12. martā 30 gadu jubileju ar kon-
certu svin Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju koris “Atzele”.
13. martā Pededzē jau 50. reizi 
notiek tradicionālie slāvu svētki – 
Masļeņica.
 17. martā Rīgā noslēdzas skate 
„Gada labākā būve Latvijā 2015”. 
Inženierbūvju nominācijā Tempļa-
kalna ielas gājēju tilts novērtēts ar 
2. vietu. Alūksnes muižas apbūves 
brūža ēka saņem pat divus ap-
balvojumus - 2. vietu nominācijā 
“Pārbūve” un skates ģenerālsponso-
ra “Ergo” simpātiju balvu “Ēka ar 
dvēseli”. 
 Alūksnes novada dome 17. martā 
pieņem lēmumu Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu iegul-
dīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā un Alūksnes novada vi-
dusskolā, īstenojot projektus skolu 
mācību vides modernizēšanai reģio-
nālās nozīmes attīstības centros.
 18. martā Alūksni apmeklē or-
ganizācijas “Inovāciju apļa tīkls” 
(Innovation Circle Network) pār-
stāvji, lai parakstītu vienošanos par 
pašvaldības iestāšanos organizācijā. 
Sadarbības organizācijas “Inovāciju 
apļa tīkls” misija ir attīstīt mazās un 
vidēji lielās Ziemeļeiropas teritori-
jas, veicinot to ilgtspējīgu attīstību 
un pievilcību.
 Alūksnes novada dome 24. marta 
sēdē vairākām biedrībām piešķir 
līdzfinansējumu to iesniegtajiem sa-
biedriski nozīmīgajiem projektiem.
 27. martā Jaunannas amatierteātris 
“Šūpoles” svin 30 gadu darbības 
jubileju.
Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde izsludina novada 

bērnu un jauniešu vasaras nometņu 
projektu konkursu.

Aprīlis

 No 1. aprīļa ir spēkā pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par pašvaldī-
bas stipendiju piešķiršanu speciā-
listu piesaistei Alūksnes novadā”, 
kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība 
piešķir stipendiju studentiem, rezi-
dentiem.
 2. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā 
notiek novada iedzīvotāju forums 
ar moto “Nāc, domā, dari!”, kura 
uzmanība šoreiz veltīta Latvijas 
simtgadei.
 8. aprīlī pašvaldība aicina novada 
uzņēmējus uz saviesīgu pasākumu. 
Šajā uzņēmējiem īpaši rīkotajā pa-
sākumā 12 uzņēmumiem pašvaldība 
pasniedz apbalvojumu “Pagodinā-
jums uzņēmējdarbībā”.
 12. aprīlī startē orientēšanās seriāls 
“Horizonts”, kas notiek jau 32. 
reizi.
 21. aprīlī bobslejists Intars Dam-
bis ielūdz uz skriešanas seriāla 
“Alūksnes pavasaris 2016” pirmo 
kārtu.
 21. aprīlī dome pieņem lēmumu ak-
tualizēt Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011. - 2017. gadam 
Investīciju plānu 2015. - 2017. 
gadam. Plānā aktualizētas un pre-
cizētas projektu idejas, kas saistītas 
ar uzņēmējdarbībai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidi vai pārbūvi.
 29. aprīlī tiek atklāta Tempļakalna 
ielas gājēju tilta apskaņošanas sis-
tēma, kas tiltam piešķir romantisku 
muzikālo noformējumu.
 30. aprīlī Jaunalūksnes pagastā pie 
Bejas pamatskolas notiek jau par 
tradīciju kļuvušās mākslas zāģēša-
nas sacensības - plenērs “Ierūcini 
zāģi un ļaujies fantāzijai”. Savukārt 
Alūksnes Kultūras centrā deju ko-
pas “Olysta” un vieskolektīvu kon-
certs “Džamboreja Alūksnē”, kurā 
kolektīvi uzstājas tikai arheoloģisko 
tērpu atdarinājumos.
 Aprīlī Alūksnes novada pašvaldības 
finansētajā Jauniešu iniciatīvu pro-
jektu konkursā atbalstītas astoņas 
jauniešu iniciatīvas, kuras iniciatīvu 
autori īsteno 2016. gadā.
 Pašvaldība Lauku atbalsta dienesta 
Zivju fonda projektu konkursā 
saņem valsts finansējumu 10 000 
eiro apmērā zandartu pavairošanai 
Alūksnes, Sudala un Indzera ezeros.

Maijs

 Sagaidot aktīvās tūrisma 
sezonas atsākšanos, Alūksnes 
tūrisma informācijas centrs 7. maijā 
aicina ikvienu interesentu 
piedalīties ekspedīcijā “Pa 
Melnupes augšteci”, lai 
iepazītu dažādas vēsturiskas vietas 
un objektus Alsviķu, Zeltiņu un 
Ilzenes pagastos.
 8. maijā Alūksnes Kultūras centra 
Lielajā zālē notiek Alūksnes novada 
mazo vokālistu konkurss “Cālis 
2016”, kurā piedalās 27 mazie 
dziedātāji no Alūksnes, Malienas, 
Ziemera, Jaunalūksnes, Alsviķu, 
Mālupes, Jaunannas un Veclaicenes 
pagastiem. 
 14. maijā savu 55 gadu darbības ju-
bileju ar koncertu atzīmē Alūksnes 
Kultūras centra senioru koris 
“Brūklenājs”.
 Ar 1. posma skrējienu “Skolas 
kalns” 21. maijā Zeltiņu pagastā jau 
ceturto gadu starts tiek dots Zeltiņu 
pagasta atklātā krosa skriešanas 
seriāla sacensībām “Mizojam, ka 
prieks”.
 21. maijā novada muzeji aicina ik-
vienu interesentu piedalīties Muzeju 
nakts pasākumos, par kuru atslēg-
vārdu izraudzīts vārds “durvis”. 
Vienlaikus Muzeju nakts Alūksnes 
novada muzejos veltīta arī izcilajam 
skolotājam, muzeju dibinātājam un 
novadniekam Jānim Grestem viņa 
140. dzimšanas dienā. 
 23. līdz 29. maijam Alūksnes no-
vadā norisinās ikgadējās Veselības 
nedēļas aktivitātes, kuru moto 
“Sportošana visām paaudzēm – 
veselības atslēga”.
 24. maijā Alūksnes novada bērnus 
un jauniešus apbalvo par izciliem 
rezultātiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs un interešu izglītībā.
 28. maijā Alūksnē notiek Vidzemes 
un Latgales koru un pūtēju orķestru 
svētki “Uguns sirdī kursies tev”, 
kuros piedalās ap divi tūkstoši 
dalībnieku – dziedātāji un pūtēju 
orķestru mūziķi.

Jūnijs

 2. jūnijā 5 gadu jubilejas pasākums 
notiek Kalncempju pagasta sabied-
riskajam centram.
 Pašvaldība 3. jūnijā uzsāk pašval-
dības iestāžu vērtēšanu konkursā 
“Sakoptākā pašvaldības iestāde 
Alūksnes novadā”.
 4. jūnijā Alūksnes Pilssalas sta-
dionā notiek senioru sporta spēles, 
kurās piedalās vairāk nekā 100 
novada seniori.
 8. jūnijā notiek projektu konkursa 
“LMT Latvijai” noslēguma pasā-
kums, kurā tiek paziņoti pieci LMT 
projektu konkursa “LMT Latvijai” 
Alūksnes novada uzvarētāji.
 No 14. līdz 20. jūnijam Alūksnes 
novada delegācija, ko veido 
uzņēmēji un pašvaldības pārstāv-
ji, Latvijas delegācijas sastāvā 
piedalās CHINA CEEC organizētajā 
ekonomikas un tirdzniecības izstādē 
– forumā un CHINA CIIC asoci-
ācijas darba tikšanās “Kooperācija 
starp Ķīnu un Centrālo un Austru-
meiropu, jaunas iespējas, jaunas 
teritorijas, jauna telpa” Ķīnas Tautas 
Republikā.

Turpinājums 6. lappusē

2016. gada norises Alūksnes novadā

Slēpojumā “Alūksne” 20 kilometru distancē šogad divas no 
augstākajām vietām uz goda pjedestāla alūksniešiem – Andrejam 
Rastorgujevam un Oskaram Muižniekam, trešā – Ilmāram Bricim

Evitas Aplokas foto

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (no labās) 
un “Inovāciju apļa tīkla” pārstāvis Alfs Johansens paraksta līgumu par 
pašvaldības pievienošanos starptautiskajam sadarbības tīklam

Druvja Mucenieka foto

Alūksnes Kultūras centrs saņem 
skates “Gada labākā būve Latvijā 
2015” galvenā atbalstītāja “Ergo” 
simpātiju balvu - “Ēka ar dvēseli”
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Turpinājums no 5. lappuses

 18. jūnijā Alūksnes Pilssalas plud-
males volejbola laukumos norisinās 
5. starptautiskās sacensības pludma-
les volejbolā “Katrīnas kauss”, kas 
šoreiz ir arī Latvijas Tautas Sporta 
Asociācijas čempionāta 3. posms. 
Turpat līdztekus notiek Lielās Līgo 
lustes Trešajā Zušu festivālā, bet 
Alūksnes ezerā - Latvijas čempio-
nāts spiningošanā no laivas.
 Dome nolemj atbalstīt trīs pro-
jektu pieteikumus par pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu māju 
Torņa ielā 7, Torņa ielā 9 un Pilsētas 
bulvārī 11 zemesgabalu labiekār-
tošanai saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem.
 21. jūnija saullēktā Alūksnē un 
Jaunlaicenē iedzīvotāji aicināti 
piedalīties saules saukšanas rituālā, 
sagaidot vasaras Saulgriežus.
 Pilssalā uzsākti pludmales un pik-
nika zonas labiekārtošanas darbi.
 Pašvaldība turpina grantēto ielu 
seguma atjaunošanu Alūksnē un 
turpina 2015. gadā sāktos
darbus Ievu, Sīļu un Jaundārzu 
ielās, kā arī Tempļakalna ielā.
 Pie Alūksnes novada vidusskolas 
demontē bijušo šautuves ēku, kuras 
tehniskais stāvoklis kļuvis bīstams 
apkārtējiem.  
 Dome 28. jūnija sēdē apstiprina 
divus stratēģiskus dokumentus 
– Alūksnes pilsdrupu attīstības 
stratēģiju 2016. - 2026. gadam un 
šaursliežu dzelzceļa Gulbene – 
Alūksne stacijas “Alūksne” attīstī-
bas stratēģiju 2016. - 2025. gadam.
 Mālupes muižai svin 165 gadus, 
bet Alsviķu pagastā notiek piektie 
pagasta svētki “Ik vārds, ik darbs 
tev, manas mājas!”.

Jūlijs

 1. jūlijā stājas spēkā pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par kārtību, 
kādā izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku nu-
mura (nosaukuma) zīmes Alūksnes 
novadā”. Viena gada laikā no šī 
datuma namīpašniekiem jāizvieto 
šajos noteikumos paredzētie ēku 
apzīmējumi.
 No 1. līdz 3. jūlijam Alūksnes 
ezerā pirmo reizi notiek starptau-
tiskas ūdens motosporta sacensības 
– Pasaules čempionāts “Formula 
Future”, kurā piedalās ap 70 jaunie 
sportisti vecumā no astoņiem līdz 
18 gadiem.
 Sākas Tempļakalna ielas seguma 
remontdarbi, kas notiek arī ceļa 
posmā gar ezera krastu no Peldu 
ielas puses līdz Līkajam bērzam un 
kapu virzienā līdz krustojumam ar 
Miera ielu.

 Veclaicenes pagasta pārvalde savā 
rīcībā saņem jaunu kvadriciklu, 
kas iegādāts Zivju fonda atbalstītā 
projekta ietvaros.
 Biedrība “Veclaicenes avotiņš” 
īsteno projektu “Apkārtnes labie-
kārtošana Kornetos”, labiekārtojot 
pagasta pārvaldes ēkas apkārtni.
 Mārkalnes pagastā veic priekš-
darbus nojumes uzstādīšanai un 
apgaismojuma ierīkošanai brīvda-
bas estrādē “Lakstīgalas”.
 Alūksnes Pilssalā notiek arheolo-
ģiskie izrakumi, kuros iesaistīti arī 
novada jaunieši.
 Alsviķos no kultūras nama līdz 
sporta laukumam un estrādei izbūvē 
asfaltētu gājēju ceļu.
 22. jūlijā Alūksnes novada pašval-
dība godina ilggadējo Alūksnes un 
Apes novadu koru virsdiriģentu, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas profesoru Edgaru Račevski, 
kurš 11. jūlijā svinēja savu 80 gadu 
jubileju.
 16. un 17. jūlijā Alūksnes ezerā 
notiek sacensības ātrumlaivām - Ei-
ropas un Latvijas atklātais čempio-
nāts, bet 16. jūlijā Alūksnes novada 
teritorijā pirmo reizi notiek tūrisma 
rallijs “Alūksnes piedzīvojums”.
 Pašvaldības pārstāvji 27. un 28. 
jūlijā viesojas Tamperē, Somijā, kur 
tiekas ar vietējās pašvaldības un 
Somijas Neatkarības cīņu tradīciju 
apvienības pārstāvjiem, lai runātu 
par Latvijas Brīvības cīņās kritušo 
somu karavīru atcerei veltītās pie-
miņas vietas atklāšanu 2019. gadā 
Alūksnē.
 28. jūlijā pašvaldība iepazīstina 
uzņēmējus ar Rūpniecības un 
Ganību ielu rekonstrukcijas plāniem 
un plānotās industriālās zonas telpu 
nomas iespējām.
 Alūksnē uzsākta Brāļu kapu teri-
torijas Pils ielā 31 labiekārtošana, 
kas paredz esošo piemiņas objektu 
atjaunošanu un piemiņas vietas teri-
torijas samazināšanu. Darbus daļēji 
finansē Alūksnes novada pašvaldība 
un daļēji Krievijas Federācijas 
vēstniecība.
 Zeltiņu pagastā veic Dambja tilta 
slūžu atjaunošanas darbus.
 Latvijas IV Olimpiādē Alūksnes 
novadu pārstāv 14 sportisti. Atklā-
šanas parādē komanda soļo jaunos 
tērpos.

Augusts

 3. augustā notiek Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
uzklausīšanas sanāksme par akciju 
sabiedrības „SIMONE” iesniegto 
samazināto siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa projektu.
 No 4. līdz 7. augustam Alūksnē 
notiek pilsētas svētki ar vadmotīvu 
“Iemīlies Alūksnē!”.

 5. augustā Dr. Misiņa medicīnas 
vēstures muzejs, sadarbība ar 
Alūksnes un Apes novadu pašval-
dībām, organizē medicīnas forumu 
“Šurp, mediķi - gan jaunie, gan 
pieredzes bagātie!”.
 Latvijas valsts olimpiskās vienības 
sastāvā Rio Olimpiskajās spēlēs 
piedalās arī alūksniete Ilona Marhe-
le, startējot maratona distancē.
 20. un 21. augustā Alūksnē notiek 
Latvijas velo orientēšanās čem-
pionāts, kurā piedalās vairāk nekā 
70 sportisti no Baltijas valstīm un 
Krievijas.
 Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
pārceļas uz administratīvo ēku, jo 
sākas gatavošanās projekta „Mul-
tifunkcionālas servisa ēkas izbūve 
Pilssalā” būvniecības darbiem 
Alūksnes Pilssalā.
 30. augustā Alsviķu pagasta „Di-
mantos 1” atklāj velo parku “ALFO 
Diamond”, kas tapis ar “Latvijas 
Mobilā Telefona” finansiālu atbalstu 
projektu konkursa “LMT Latvijai” 
ietvaros. 

Septembris

 1. septembrī durvis skolēniem vairs 
never Mārkalnes pamatskola.
 3. septembrī Alūksnē, Torņa ielas 
15. namā notiek propāna gāzes 
eksplozija, kuras rezultātā neapdzī-
vojama kļūst viena no mājas kāpņu 
telpām.
 No 8. līdz 10. septembrim 
Alūksnes novada teritorijā norisinās 
desmitais gaisa balonu festivāls 
“Liepna no putna lidojuma”.
 Pirmo reizi Alūksnes ezerā notiek 
starptautiskās kuģu modeļu sacen-
sības “Alūksnes kauss 2016”, kurās 
piedalās vairāk nekā 50 sportisti 
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas ar radio vadāmām 
laivām.
 10. septembrī Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā norisinās 
Pļaujas svētki, svinot 30 gadus kopš 
pirmajiem Pļaujas svētkiem, ko 
kopā ar ģimeni, kalncempiešiem un 
citu pagastu ļaudīm organizēja mu-
zeja veidotājs un ilggadējs vadītājs 
Viktors Ķirps.
 10. septembrī pie Liepnas tautas 
nama atklāj jauno bērnu rotaļu 
laukumu, kas tapis ar “Latvijas 
Mobilā Telefona” finansiālu atbalstu 
projektu konkursa “LMT Latvijai” 
ietvaros.
 19. septembrī domes deputāti atbal-
sta lēmumu par projekta “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves terito-
rijas attīstība 1. kārta” realizāciju. 
 24. septembrī norisinās kārtē-
jais Tūrisma informācijas centra 
organizētais velobrauciens “Izbaudi 
Veclaicenes zeltainos pakalnus”.
 Dome piešķir pašvaldības līdz-
finansējumu vairākiem biedrību 
iesniegtajiem sabiedriski nozīmīga-
jiem projektiem.

Oktobris

 1. oktobrī Alūksnē, pie dzīvnieku 
mājas “Astes un Ūsas”, atklāj šķēr-
šļu joslu suņu apmācībai, kas tapusi 
ar “Latvijas Mobilā Telefona” finan-
siālu atbalstu projektu konkursa 
“LMT Latvijai” ietvaros.
 Alūksnē uzsāk īstenot Ganību un 
Rūpniecības ielu pārbūvi Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekta 

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 
apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” 
ietvaros.
 7. oktobrī, Alūksnes Kultūras 
centrā notiek skolotāju godināšanas 
pasākums “Spēles virpulī”, kurā 
četru pedagogi saņem pašvaldī-
bas apbalvojumu “Pagodinājums 
izglītībā”.
 No 10. līdz 14. oktobrim Latvijā 
notiek Karjeras nedēļas pasākumi, 
kuros jau trešo reizi iesaistās arī 
Alūksnes novada izglītības iestādes.
 15. oktobrī pasaulē nācis simtais 
2016. gadā Alūksnes novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrētais mazulis 
- Renārs Doniņš.
 20. oktobrī Jaunannas pagastā 
atklāj “Latvijas Mobilā Telefona” 
projektu konkursā “LMT Latvijai” 
rezultātā pilnveidoto aktīvās atpūtas 
un rekreācijas vietu Zaķusalā.
 Uzsāk pārbūves darbus Rijukalna 
ielas posmā no Pils ielas līdz Vēju-
kalna ielai.
 27. oktobrī dome pieņem lēmumus 
par izmaiņām trīs novada vispāriz-
glītojošo skolu statusā - Mālupes 
pamatskolu slēgt no 2017. gada 1. 
septembra, Ilzenes pamatskolu no 
2018. gada 1. septembra, savukārt 
Jaunlaicenes pamatskolu no 2017. 
gada 1. septembra reorganizēt par 
Jaunlaicenes sākumskolu, kurā būs 
pirmsskolas izglītības grupa un 1. – 
4. klase.
 28. oktobrī eksotisko deju gru-
pa “Luxora” Ilzenē svin 5 gadu 
jubileju.

Novembris

 Gaidot veselības ministres Andas 
Čakšas ierašanos Alūksnē, lai uz 
vietas pārrunātu ministrijas plānotās 
reformas un Alūksnes slimnīcas 
darbību, pašvaldība vēstulē valsts 
augstākajām amatpersonām, veselī-
bas ministrei, Saeimas frakcijām un 
citiem adresātiem pieprasa saglabāt 
Alūksnes slimnīcai 24 stundu ne-
atliekamās palīdzības daudzprofilu 
slimnīcas statusu.
 2. novembrī darba vizītē Alūksni 
apmeklē veselības ministre Anda 
Čakša, bet 3. novembrī Alūksnes un 
Apes novadu iedzīvotāji pulcējas 
pie Latvijas Republikas Saeimas, 
lai piketētu pret plānoto Alūksnes 
slimnīcas pārprofilēšanu. 
 10. novembrī Alūksnes Kultūras 
centra Tautas lietišķās mākslas stu-
dija “Kalme” svin 50 gadu jubileju.
11. novembrī Bejas novadpētniecī-
bas centrā atklāj digitālo ekspozīci-

ju “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes 
pusē”, ko, īstenojot Valmieras 
novada fonda un Kultūras ministri-
jas projektu konkursā atbalstīto pro-
jektu, izveido Jaunalūksnes pagasta 
biedrība “Jaunalūksnes dālderi” 
sadarbībā ar Bejas novadpētniecības 
centru.
 12. novembrī notiek Ilzenes jaunie-
šu forums.
 17. novembrī Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrā (poliklīni-
kā) durvis apmeklētājiem ver jaunā 
ģimenes ārsta Alvja Ādamsona 
privātprakse.
 Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijas 17. novembra Pado-
mes sēdē apstiprināts AS “Simone” 
iesniegtais siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs - siltumenerģijas 
gala tarifs no līdzšinējiem 57,75 
EUR par megavatstundu (MWh) 
samazinājies līdz 55,05 EUR par 
MWh (bez PVN) un stāsies spēkā 
no 1. janvāra.
 18. novembrī, svinot Latvijas 
Republikas proklamēšanas 98. 
gadadienu, svētku pasākumā 
“Sarkanbalta debess mirdz” pieciem 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
pasniedz pašvaldības augstāko 
apbalvojumu “Sudraba zīle”.
 18. novembrī divi Alūksnes novada 
iedzīvotāji - 29. Ziemeru mazpulka 
vadītājs un novada mazpulku koor-
dinators Jānis Bērtiņš un Kājnieku 
skolas vecākā ārsta palīdze Aelita 
Baškere saņem augstākos valsts 
apbalvojumus.
 Savu 30. dzimšanas dienu svin 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Sprīdītis”.
 30. novembrī Bejas bibliotēka svin 
70 gadu jubileju.

Decembris

 Satiksmes ministrija apstiprina, ka 
Alūksnes novada pašvaldība varēs 
saņemt valsts budžeta finansējumu 
Rīgas ielas pārbūvei Alūksnē.
 8. decembrī notiek grāmatas 
“Alsviķu vēstures atspulgi” atvēr-
šana.
 8. decembrī Alūksnes Kultūras cen-
tra mazajā zālē norisinās Brīvprātī-
go svētki, kuros godina visu vecu-
mu brīvprātīgos Alūksnes novadā. 
Akcijā “Es - brīvprātīgs Alūksnes 
novadā” saņemti 23 pieteikumi par 
dažāda vecuma brīvprātīgajiem un 
brīvprātīgo grupām.
 17. un 18. decembrī Alūksnē notiek 
XVI Starptautiskās Ziemassvētku 
džudo sacensības.

2016. gada norises Alūksnes novadā

Lai aizstāvētu Alūksnes slimnīcu, 3. novembrī Alūksnes un Apes nova-
du iedzīvotāji pulcējušies piketā pie Saeimas

Druvja Mucenieka foto

Ar LMT atbalstu šogad novadā īsteno vairākus projektus. Arī Liepnā 
tapis jauns rotaļu laukums
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Prāta spēles – arī skolēniem
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja
 

 Daudzviet Latvijā šobrīd 
popularitāti iegūst prāta spēles. 
Šāda veida spēlēs, atbilstoši 
savam vecumam un 
zināšanām, piedalās bērni, 
jaunieši un pieredzes bagātie 
pieaugušie un sirmgalvji.

 Iedvesmojoties no spēles 
“Prāta laboratorija”, kura nu jau 
otro gadu ik mēnesi tiek izspēlēta 
Apē, mēs nolēmām, ka šāda veida 
izklaide jāpiedāvā skolas vecuma 
bērniem. Divas šāda veida spēles 
tika noorganizētas Ziemera 
pamatskolā, taču pirms 
Ziemassvētkiem nolēmām 
ar šo aktivitāti uzrunāt plašāku 
auditoriju.  
 18. decembrī Jaunlaicenes 
tautas namā sabrauca un sanāca 
7 komandas ar jauniešiem no 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas, Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskolas, Jaunlaicenes 
pamatskolas un Ziemera 
pamatskolas. Jautājumi aptvēra 
Ziemassvētkus, kurā bija iekļauti 
vizuālie, audio un video materiāli. 
Bija jāzina šī brīža aktualitātes 

un jāatmin latviešu tautas mīklas. 
Patīkami pārsteidza tas, ka 
komandas bija erudītas un zinošas. 
Taču, kā jebkurā spēlē, ir uzvarētāji 
un kādi, kam ne tik ļoti paveicās. 
Un tā vislielāko punktu skaitu 
ieguva komanda “Fantastiskais 
piecinieks” no Ziemera 
pamatskolas, nedaudz atpalika 
“Decembrēni” no Jaunlaicenes un 
turpat uz papēžiem mina, iegūstot 
trešo vietu, komanda “Janvāris”, 
apvienotā komanda no Alūksnes 
ģimnāzijas un Apes vidusskolas. 
 Pateicoties Alūksnes Kultūras 
centra, SIA “Ozoli AZ” un 

personīgi Anda Zariņa atbalstam, 
kā arī Jaunlaicenes tautas nama 
atsaucībai, komandas balvās ieguva 
ielūgumus uz izrādi Alūksnes 
Kultūras centrā, dāvanu kartes 
veikalā “Zvaigzne ABC” un 
ielūgumus uz koncertu Jaunlaicenes 
tautas namā. 
 Mēs, spēles iniciatores un 
organizētājas - Iveta Šķepaste un 
Māra Svārupe, sakām paldies 
Agitai Skaistkalnei par brīvprātīgo 
darbu un bērniem par ieinteresētību 
un atsaucību. Nākamā spēle plānota 
februārī, un, balstoties uz aptaujas 
rezultātiem, tēma būs par mīlestību.

Spēlē uzvarēja komanda “Fantastiskais piecinieks” no 
Ziemera pamatskolas               Foto no tautas nama arhīva

Alsviķu PII „Saulīte” 
pirmssvētku noskaņās
Evija Kubulniece,
Alsviķu PII „Saulīte” vadītāja 

 Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” ciemojās rūķi 
ar rotaļām, dejām un dāvaniņām, 
uzklausīja bērnu vēlmes, kas, 
pierakstītas grāmatā, bija 
jānodod Ziemassvētku vecītim.

 Bērni rūķiem pastāstīja, ka ir čakli 
darbojušies un mācījušies pirmo 
mācību pusgadu, sākot no Zinī-
bu dienas, kad svinīgā pasākumā 
uzsāka iestādē jauno mācību gadu. 
Bērni aktīvi un čakli apguvuši jau-
nas zināšanas, prasmes un iemaņas 
rotaļnodarbībās, iestudējuši teātra 
uzvedumus, piedalījušies rudens 
pārgājienos, svinējuši Miķeldienu, 
mācījušies rotaļāties rotaļu pēcpus-
dienās, gājuši ķekatās Mārtiņdienā, 
svinīgi atzīmējuši Latvijas dzim-
šanas dienu, kopā ar vecākiem, 
sportojuši sporta izpriecās, darbo-
jušies radošajās darbnīcās kopā ar 
bijušajiem audzēkņiem, tikušies 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 
ciemojušies Alsviķu bibliotēkā pie 
bibliotekāres Sarmītes Meļķes un 
Alsviķu feldšerpunktā pie Ligitas 
Podziņas, apmeklējuši teātra izrādes 
Alsviķu kultūras namā,  uzņēmuši 
ciemiņus no Smiltenes tehnikuma 

Alsviķu teritoriālas struktūrvienī-
bas, vecākās grupas bērni apguvuši 
pirmās dejotprasmes Alsviķu kul-
tūras namā, piedalījušies dažādos 
konkursos kopā ar skolotājām un 
vecākiem, darinot interesantus 
darbiņus.
 Mīļš paldies vecākiem par uzticēša-
nos, kopīgu darbošanos, palīdzību, 
ieteikumiem un mazajiem, dzīves-
priecīgajiem ķipariem! Iestādē mīļi 
gaidīti ir gan bērni, gan vecāki! 
Visi, kuriem interesē Alsviķu pirms-
skolas izglītības iestāde „Saulīte”, 
var droši nākt iepazīties, iepriekš 
zvanot un piesakoties pa mobilo 
tālruni 29162206.
 Sirsnīgs paldies iestādes darbinie-
kiem par kvalitatīvi veikto darbu, 
par sadarbību un sapratni! 

Foto no iestādes arhīva

Iedvesmojoša tikšanās 
Liepnas vidusskolā
Lilita Spirka,
Liepnas vidusskolas skolotāja

 2. decembrī Liepnas 
vidusskolā notika tikšanās ar 
Kārli Bardeli – vienu no diviem 
bezbailīgiem latviešu ceļotājiem, 
kuri airu laivā šķērsojuši 
Atlantijas okeānu.

 Kad šī ziņa 23. septembrī 
pāršalca pasaules plašsaziņas 
līdzekļus, vairums lasītāju jau bija 
aizmirsuši par faktu, ka 4. maijā no 
Āfrikas valsts Namībijas Luderitz 
ostas Kārlis Bardelis un Gints 
Barkovskis uzsāka 6000 km tālo 
ceļu uz Brazīliju, lai nokļūtu tur uz 
Riodežaneiro olimpisko spēļu at-
klāšanu. Ekstrēmo ceļotāju plāni ne-
īstenojās, un viņi galā nonāca vēlāk, 
jo okeāna piedāvātos izaicinājumus 
ne vienmēr izdodas saskaņot ar 
ceļotāju spējām un iespējām, 
tādejādi ceļā pavadot 142 dienas 
iepriekš plānoto 90 dienu vietā. 
 Lasot dažādajās interneta vietnēs 
par šo ceļojumu un patiesi 
bezbailīgajiem ceļotājiem, pavīdēja 
viedokļi, ka būtu labi tikties ar šiem 
jūrasbraucējiem klātienē un dzirdēt 
viņu tobrīd izrunātus stāstus par 
saviem iespaidiem. Šāda iespēja 
2. decembrī bija Liepnas 
vidusskolas audzēkņiem, viņu 
vecākiem un interesentiem no 
pagasta ļaužu vidus.
 Kad klausītāju priekšā iznāca 
Kārlis Bardelis un iesāka sarunu ar 
savu dzīves moto “Nekādu atrunu, 
seko savam sapnim”, pat draiskāko 
skolēnu uzmanība bija piesaistīta, 
un ceļotājs iepazīstināja klātesošos 

ar savu iepriekšējo ceļojumu 
pieredzi (6000 km uz skrituļslidām 
no Eiropas tālākā ziemeļu 
līdz tālākajam dienvidu punktam 
un 1872 km uz velosipēda 
no Rīgas līdz Soču ziemas
olimpiskajām spēlēm), kā arī 
iepriekšēju gatavošanos 
šiem ekstrēmajiem 
ceļojumiem. Visiem bija 
pārsteigums, kādā veidā šādi 
ceļotāji sarūpē pārtikas krājumus ar 
ļoti minimālām izmaksām. 
Tikšanās dalībnieki saprata, 
ka “šādiem ceļojumiem nevar 
sagatavoties pāris mēnešos, 
jo fizisko spēku un prasmi tikt 
galā ar iespējamajām grūtībām 
jāattīsta sevī, tajā pašā laikā 
strādājot pie psiholoģiskās 
sagatavotības, jo mūsu spēja 
pārvarēt grūtības ir mūsu galvās, 
nevis kājās vai rokās. Gana skarbi 
skanēja stāstījums par abu ceļotāju 
ikdienu: katrs airēja divas stundas, 
cauru diennakti mainoties, vien-
alga – diena vai nakts. Okeāns ir 
dzīvs, skarbs un arī nežēlīgs. Tā 
skaistums ir vārdos neaprakstāms, 
un uz ekrāna redzamās fotogrāfijas 
tikai trūcīgi un bāli spēja vēstīt par 
to  skaistumu, neatkārtojamību un 
varenību, ko pa īstam var izbaudīt 
tikai atrodoties tur un tieši tajā mir-
klī. Tāpēc jau tas vilina, piesaista 
sev un vairs neatlaiž gluži kā kalni, 
jo ceļotājs stāsta, ka 2018. gadā, 
pārbraucot ar velosipēdiem Dienvi-
dameriku, airēs tādā pašā veidā pāri 
Klusajam okeānam uz Austrāliju 
kopā ar savu draudzeni. 
 Aizvadītā ceļojuma laikā abi puiši 
ne tikai baudīja neaizmirstamus 
un neatkārtojamus saullēktus un 

saulrietus okeānā, bet arī 
pārdzīvoja un ārstēja veselības 
problēmas, kuru laikā tobrīd 
spēcīgākajam atpūta bija tikai 
10 minūtes pēc 2 stundu airēšanas, 
bet augoņu mocītais jūrasbraucējs 
iemācījās airēt, stāvot kājās. 
 Iedvesmoti, bet racionālu 
spriedumu neatstāti, tikšanās 
dalībnieki šķīrās no ceļotāja, 
vēlot viņam īstenot arī savus 
turpmākos sapņus. Klasēs 
turpinājās audzēkņu sarunas 
par šo tematu ar audzinātājām, 
kurās vairākumā izskanēja apbrīna 
par cilvēka fizisko un garīgo spēku, 
par prasmi visās grūtībās saskatīt 
pozitīvo un rast tajā prieku, patiku 
un baudu, ko mēs katrs varam gūt 
ļoti atšķirīgi.
 Bija skolēni, kas atzīmēja, ka šāds 
ekstrēms ceļojums padara mūsu 
mazo Latviju par jūrasbraucēju 
lielvalsti, jo tikai četriem ceļotājiem 
visā pasaulē ir izdevies airu laivā 
šķērsot Atlantijas okeānu un divi 
no viņiem ir latvieši. Lielākā daļa 
skolēnu atzina, ka labprāt vēl tiktos 
ar tādiem neparastiem un stipriem 
cilvēkiem, bet paši gan pagaidām 
neko tādu neuzsāktu, kur tik ļoti 
būtu jāriskē ar savu dzīvību. 
 Abu tikšanās seansu dalībnieki 
pateicas skolas padomes pārstāvim 
Jānim Stabingim par šīs tikšanās 
organizēšanu un materiālu atbalstī-
šanu.
 Organizējot tikšanos ar tālajiem 
viesiem, tika aicinātas ciemos arī 
tuvējās skolas. Paldies tuvākajiem 
kaimiņiem Liepnas internātpamat-
skolai, kas kuplināja klausītāju 
skaitu ar saviem audzēkņiem.

Tikšanās Somijas 
vēstniecībā Latvijā

 Jolanta Baldiņa,
Bejas novadpētniecības centra 
pārzine

 6. decembrī par godu 
Somijas Republikas valsts 
svētkiem – Neatkarības dienai, 
Somijas vēstnieks Latvijā Olli 
Kantanens vēstniecībā Rīgā 
rīkoja svētku pieņemšanu 
sadraudzības partneriem un 
Somijas valsts pārstāvjiem, 
kuri šobrīd strādā vai uzturas 
Latvijā. 
 Ielūgumus uz pasākumu saņēma arī 
Bejas pamatskolas direktore Silvija 

Aizupe un Bejas novadpētniecības 
centra pārzine Jolanta Baldiņa. 
Vēstnieks pateicās par līdzšinējo 
sadarbību, kura ar vēstniecību izvei-
dojusies jau kopš 1989. gada, kad 
tika atjaunoti Somu karavīru Brāļu 
kapi Bejā. 
 Tikšanās reizē vēstnieks un pārējie 
Somijas tautas pārstāvji saņēma 
laba vēlējumus valsts nacionālo 
svētku dienā. Šajā reizē tika arī 
pārrunāti nozīmīgākie plānotie pa-
sākumi 2017. gada vasarā Bejā un 
gatavošanās Latvijas Brīvības cīņu 
simtgades atcerei 2019. gadā.  

Bejas pamatskolas direktore Silvija Aizupe, Somijas vēstnieks Olli 
Kantanens un Bejas novadpētniecības centra pārzine Jolanta Baldiņa

Foto no Bejas novadpētniecības centra arhīva
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Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
iesaistīties Latvijas simtgades 
darba grupā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šopavasar aprīlī notikušajā 
trešajā Alūksnes novada 
iedzīvotāju forumā, ko 
organizēja Alūksnes 
nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību, 
Alūksnes lauku partnerību un 
Alūksnes un Apes novada 
fondu, izskanēja daudz ideju 
par to, kā Alūksnes novadā 
sagaidīt Latvijas simtgadi.

 Lai idejas īstenotos, Alūksnes 
novada pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte un Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centra un 
Alūksnes un Apes novada 
fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra 
Zvejniece aicina atsaukties tos 
iedzīvotājus, kas vēlētos iesaistīties 
Latvijas simtgades aktivitāšu 
plānošanas un rīkošanas darba 
grupās.
 - Foruma dalībnieki bija ļoti radoši 
un viņiem bija ļoti daudz labu 
ideju. Finansiālu apsvērumu dēļ būs 
iespējams realizēt daļu no tām, tādēļ 
aicinām iedzīvotājus būt aktīviem 
un iesaistīties. Latvijas simtgades 
gadā pašvaldība Alūksnes novadā 
organizēs daudzus pasākumus, kuri 
izskanēs simtgades zīmē, piemēram, 
būs Otrie Vispasaules Malēniešu 
svētki, novada dziesmu un deju 
svētki, Zušu svētki, Alūksnes 
pilsētas svētki, Bānīša dzimšanas 
dienas svinības, Pļaujas svētki 
Viktora Ķirpa Ates muzejā. Noteikti 
daļu no forumā izskanējušajām 
idejām varēsim iekļaut šo svētku 
norisēs. Taču bez kultūras 
pasākumiem mūsu valsts simtgadei 
par godu varam īstenot arī citas 
aktivitātes, - uzsver S. Eglīte.
 Lai spriestu par Latvijas 
simtgades norisēm Alūksnes 
novadā, pašvaldības darbinieki 
tikās ar Alūksnes un Apes novada 
fonda un Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centra 
pārstāvjiem. Tikšanās laikā 
izkristalizējās vairākas realizējamas 
idejas, kas radušās iedzīvotāju 

foruma laikā. Piemēram, izdot 
grāmatās stāstus par novada 
nozīmīgām personībām un šai 
pusei raksturīgām tradīcijām, kas 
vairāku gadu garumā apzinātas 
un apkopotas pašvaldības iestāžu 
novadpētniecības konkursa ietvaros. 
Tāpat interesanta varētu izdoties 
grāmata, kurā fotogrāfi un dzejnieki 
katrs savā izteiksmes valodā stāsta 
par Alūksni.
 Vides jomā Latvijas simtgades 
gadā iedzīvotājus varētu aicināt 
savos dārzos audzēt noteiktu krāsu 
puķes, tādā veidā esot vienoti 
pilsētā un novadā.
 Pašreizējām un arī nākamajām 
paaudzēm interesanti varētu būt 
stāsti par mājām, pie ēku fasādēm 
piestiprinot plāksnes ar 
informāciju par to, kādas personas 
mājā dzīvojušas vai kādi notikumi 
tajā risinājušies.
 Tāpat simtgades gaidās vairāk 
varētu iedzīvināt šīs puses ļaužu 
malēniskās saknes - valodu un 
tradīcijas, piemēram, ierunājot 
malēniskajā izloksnē stāstus, kas 
pilsētas viesiem un arī pašiem iedzī-
votājiem būtu dzirdami pie tūrisma 
objektiem, vairāk skandējot valodu 
Malēniešu svētkos un citādi.
 Kultūrvēsturiski nozīmīgs būtu 
ilgtermiņa projekts par Alūksnes 
Lielajos kapos guldīto izcilo novad-
nieku atdusas vietu apzināšanu un 
to kopšanu gadījumos, kad piede-
rīgo vairs nav, kā arī kapos esošo 

piemiņas akmeņu ar māksliniecisku 
vērtību apzināšana un saglabāšana.
 Dz. Zvejniece arī rosināja Latvijas 
simtgades laikā pašvaldības atbalstī-
tos nevalstisko organizāciju sabied-
riski nozīmīgos projektus vairāk 
virzīt uz ilgtspējīgu valsts simtgadei 
veltītu un visai sabiedrībai noderīgu 
ideju īstenošanu, kam par iedvesmu 
varētu kalpot iedzīvotāju forumā 
paustie priekšlikumi. 
 Ar aprīlī notikušā foruma 
dalībnieku radītajām idejām var 
iepazīties  www.aluksne.lv sadaļā 
“Sabiedrības līdzdalība”. 
 Iedzīvotāji, kas vēlas savu 
laiku un darbu veltīt Latvijai, 
iesaistoties valsts simtgades 
darba grupā Alūksnes novadā, 
aicināti par to sazināties ar 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti 
pa tālruni 64381512 vai e-pas-
tu sanita.eglite@aluksne.lv vai 
vērsties pie Dzintras Zvejnieces 
Sabiedrības centrā Dārza ielā 8 A, 
Alūksnē.
 Tāpat pašvaldība aicina ikvienu 
Alūksnes novada iedzīvotāju, orga-
nizāciju vai uzņēmumu, kas plāno 
īstenot kādas Latvijas simtgadei 
veltītas aktivitātes, informēt par tām 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāju 
Sanitu Eglīti, izmantojot augstāk 
norādīto e-pasta adresi, lai ziņas par 
visām Alūksnes novada norisēm sa-
plūstu vienuviet un tiktu nogādātas 
arī Latvijas valsts simtgades birojā.

Iedzīvotāju forumā dalībnieki izvēlas, kuras idejas gribētu īstenot 
Latvijas simtgadei

Projekta uzsākšanas 
konferencē Maltā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību specialiste

 Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
un priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers no 8. līdz 
12. decembrim kopā ar citu 
Latvijas pašvaldību pārstāvjiem 
devās uz Melliehas pašvaldību 
Maltā, lai piedalītos programmas 
„Eiropa Pilsoņiem” projekta 
„Small markets at the Heart 
of te European Economy” 
(“Mazie tirgi - Eiropas 
ekonomikas centrā”) atklāšanas 
konferencē.

 Šī projekta mērķis ir veicināt 
pašvaldību savstarpējo ilgtermiņa 
sadarbību, lai izpētītu konkrētus 
jautājumus un tēmas, dalītos ar 
resursiem un interesēm, palielinātu 
ietekmi un pārvarētu kopīgus izai-
cinājumus mazā un vidējā biznesa 
attīstībā.
 Projekta vadošais partneris ir Mel-
liehas pašvaldība (Malta). Projektā 
līdzdarbojas 10 partneri no Vācijas, 
Itālijas, Rumānijas, Maltas, Polijas 
un Latvijas  (Latvijas Pašvaldību sa-
vienība, Amatas novada pašvaldība, 
Vecpiebalgas novada pašvaldība, 
Pārgaujas novada pašvaldība).
 Projekta pirmajā partneru konfe-
rencē Melliehas pilsētas pašvaldība 
uzņēma astoņdesmit delegātus, 
tostarp vairāk nekā divdesmit 
pārstāvjus no Latvijas pašvaldībām. 
Alūksnes novada pašvaldības pār-
stāvjiem iespēja piedalīties projektā 
bija ar Latvijas Pašvaldību savienī-
bas atbalstu.
 Projekta delegātu tikšanās tika 
atklāta, piedaloties arī Maltas 
ministrei jautājumos par sociālo 
dialogu, patērētāju aizsardzību un 
pilsoņu brīvību Helenai Dalli, kura 
savā uzrunā uzsvēra mazo pašvaldī-

bu nozīmi, veidojot cilvēku saikni 
ar valsts institūcijām un Eiropas 
Savienību un aicināja ikvienai 
projekta partnerpašvaldībai iesaistīt 
iedzīvotājus dažādās aktivitātēs, 
norādot Eiropas Savienības finansē-
tos projektus kā lielisku platformu 
šādām iniciatīvām.
 Tikšanās laikā notika vairākas 
konferences, kuru laikā partneri 
prezentēja savas pašvaldības un 
situāciju lokālā tirgus vidē, kā arī 
vietēji ražoto produktu un snieg-
to pakalpojumu specifikāciju un 
iespējas. Tikšanās laikā notika arī 
vairāki pieredzes apmaiņas braucie-
ni, apskatot slaveno Popeja ciematu, 
Ta`Qali Amatnieku ciematu un 
Manikatas lauku kooperatīvu. Tāpat 
norisinājās arī diskusijas par Eiro-
pas Savienības vienoto un Eiropas 
Savienības vienoto digitālo tirgu, 
kā arī noslēgumā tika pārrunāti 
jautājumi par partneru turpmākajām 
rīcībām projektā.
 - Tikām iepazīstināti ar vietējo 
mazo un vidējo uzņēmējdarbību un 
kooperāciju. Bija interesanti vērot 
amatnieku ciematu, kas ir gluži kā 
mini pilsētiņa – amatnieki uz vietas 
ražo savu produkciju, tūristi var 
redzēt šo procesu klātienē un turpat 
atsevišķā tirdzniecības zālē iegādā-
ties gatavo produkciju vai pasūtīt 
sev ko īpašu. Maltā ir auglīgas aug-
snes trūkums, tādēļ bija interesanti 
iepazīt lauksaimnieku kooperatīva 
darbību, kas ne tikai ražo augko-
pības produkciju, bet arī piesaista 
Eiropas finansējumu un atjauno 
senās ēkas, kādās savulaik dzīvojuši 
vietējie iedzīvotāji, un piedāvā tās 
aplūkot tūristiem. Projekta ideja ir 
veicināt sadarbību starp pašvaldī-
bām un to uzņēmējiem, - norāda A. 
Dukulis.
 Šī bija pirmā tikšanās projekta 
ietvaros, nākamā notiks 2017. gadā 
Vecpiebalgā, kam sekos vēl trīs 
projekta pasākumi.

Alūksnē, Dzirnavu ielā, pieklīdusi 
skaista, pūkaina kaķenīte.

 

Rīgas ielā, atrasts balts runcis.

“Astēs un Ūsās” joprojām māju 
piedāvājumus gaida Stradu pa-
gasta mežā maisā atrastie kucēni. 
2 meitenītes - melns ar brūnu. 
Pieauguši suņuki būs vidēja 
auguma. Jaunajiem saimniekiem 
ķepaiņi tiks atdoti vakcinēti un 
čipēti, ar Eiropas pasi.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Aicina palīdzēt sprādziena Torņa ielā 15 
rezultātā nelaimē nonākušajiem! 
 Alūksnē sprādzienā cietušajā 
mājā Torņa ielā 15 kopumā ir 
75 dzīvokļi. No šiem dzīvokļiem 
iedzīvotājiem nav pieejami 
15 dzīvokļi, kas atrodas mājas 
daļā, kur 2016. gada 3. septembrī 
pirmā stāva dzīvoklī notika 
propāna gāzes eksplozija.
 Sprādziena rezultātā 15 
ģimenes palika bez savām 
mājām. Kāpņu telpā Nr.5 
pasludināts avārijas stāvoklis, jo 
nobīdījušās mājas konstrukcijas. 

Konkrētajā mājas daļā atslēgtas 
komunikācijas un izsisto logu vietā 
ielikti dēļi.
 Lai cilvēki kādreiz atkal varētu 
atgriezties savos mājokļos, ir nepie-
ciešama iespaidīga naudas summa 
avārijas seku likvidācijai - tālākam 
mājas remontam un vides labiekār-
tošanai.
Torņa ielas 15 iedzīvotāji pēc 
palīdzības vērsušies nodibinājumā 
“Alūksnes un Apes novada fonds”. 
Ikvienam, kas vēlas palīdzēt mājas 

iedzīvotājiem, ir iespēja sniegt savu 
artavu, ziedojot.

Bankas konta rekvizīti 
ziedojumiem:

Nodibinājums “Alūksnes un Apes 
novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96UNLA0050019750651
Mērķis: “Torņa ielai 15” 
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Sporta pasākumi novadā
13. - 14. janvārī Alūksnes novada 
teritorijā Latvijas, Igaunijas un Lie-
tuvas čempionāts autorallijā – rallijs 
“Alūksne 2017”. 
29. janvārī 12.00 Alūksnē, televī-
zijas retranslācijas torņa apkārtnē, 
Latvijas čempionāts skijoringā.

Alūksnes Kultūras centrā
7. janvārī 16.00 Mazajā zālē Tirzas 
amatierteātra un teātra jauniešu stu-
dijas izrāde “Ak, Maris, ilgu nemiers 
nenorimst!” Ieeja: 2 EUR.
8. janvārī 17.00 Lielajā zālē Igau-
nijas Filharmonijas kamerkoris (di-
riģents Kaspars Putniņš) ar koncertu 
“Magnificat”. Ieeja: 5 EUR.
9. janvārī 19.00 Lielajā zālē humora 
izrāde “Made in Latvia”. Lomās: 
Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, 
Marģers Eglinskis, Kristians Kare-
ļins, Aija Dzērve, Mārtiņš Egliens. 
Ieeja: 6; 10; 12 un 15 EUR. 
14. janvārī 14.00 Lielajā zālē Val-
mieras kinostudijas izrāde bērniem 
un vecākiem “Grinča Ziemassvētki”. 
Lomās: Māris Bezmers, Marģers 
Eglinskis, Imants Strads, Madars 
Zvagulis, Agnese Kalniņa, Terēze 
Lasmane. Ieeja: 4 – 6 EUR.
15. janvārī 16.00 un 29. janvārī 
16.00 Kamerzālē Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
izrāde - Marks Kamoleti “Pidžama 
sešiem”. Komēdija II daļās. Ieeja: 
2,50 EUR.
20. janvārī Barikāžu atceres 
pasākums. 18.00 svinīgās uzrunas, 
bērnu un jauniešu literāro darbu 
konkursa “Bīstams, svēts, skaists 
laiks” apbalvošana. 18.30 Lielajā 
zālē filma “Tēvu barikādes”. ~ 19.30 
pie Alūksnes Kultūras centra NBS 
Kājnieku skolas kapelāna uzruna, 
ugunskuri, dziesmas, aculiecinieku 
stāstījumi, literārā konkursa darbu 
lasījumi, lauku virtuve. Ieeja: bez 
maksas.
26. janvārī 19.00 Lielajā zālē Jo-
landa Suvorova un draugi ielūdz uz 
jubilejas superšovu / burlesku “91,5 
minūtēs apkārt pasaulei!”. Ieeja: 7; 
8; 9 un 10 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes un pasākumi
No 13. līdz 31. janvārim Barikāžu 
laikam veltītas aktivitātes:
• Cēsu muzeja ceļojošā izstāde “Sar-
kanbaltsarkanā karoga stāsts”;
• Bezmaksas dokumentālo filmu 
seansi:
1) “Barikāžu stāsti” – Valsts kan-
celejas sadarbībā ar nacionālo ziņu 
aģentūru LETA veidota dokumentāla 
filma,
2) “Tēvu barikādes” – Z. Vidiņa 
veidota dokumentāla filma,
3) “Veltījums 1991. gada janvāra 
barikāžu dalībniekiem” – “Studija2” 
veidota dokumentāla filma;
• Bezmaksas programma skolu 
jaunatnei:
1) Izstāde “Sarkanbaltsarkanā karoga 
stāsts” un praktiskais darbs,
2) Filma “Barikāžu stāsti”,
3) Latvijas karodziņa veidošana.
(apmeklējumiem grupās lūdzam 
iepriekš pieteikties!)

19. janvārī 14.00 ceļojošās tekstil-
mākslas izstādes “Daudzveidība 
vienotībā / Diversity & Unity” 
noslēgumā tikšanās ar Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzeja krāju-
ma darba vadītāju Mag. art. Veltu 
Raudzepu un izglītības programmu 
kuratori, tekstilmākslinieci Kristīni 
Šicu. Programmā lekcija par Rīgas 
starptautisko tekstilmākslas triennāļu 
organizēšanas vēsturi un to dalīb-
nieku radošo sniegumu un radošā 
darbnīca “Pilsētas kartes”, kurā 

tiks veidota Alūksnes karte tekstil-
materiālā. Izstāde apskatāma līdz 
21.01.2017.

Izstāde “7. Siguldas Kājnieku pul-
ka mantojums Alūksnē”. Ieskats 7. 
Siguldas kājnieku pulka kara gaitās 
Brīvības cīņu laikā un atstātajā man-
tojumā Alūksnē. Izstāde apskatāma 
līdz 04.02. 2017.

Pastāvīgās ekspozīcijas
“Asaru senkapi”, Alūksnes vēstu-
riskā un arheoloģiskā ekspozīcija 
„Laikmetu mielasts”, „Leo Kokle. 
Mākslinieka istaba”, „Totalitārā 
režīma cietušo piemiņas istaba”, 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 

Muzejpedagoģiskās programmas 
“Elzas skoliņa”. Veido priekšstatu 
par muzeju, atgādina par labas uzve-
dības manierēm. 
“7. Siguldas Kājnieku pulka man-
tojums Alūksnē”. Veido priekšstatu 
par pulka izveidošanos, gaitām Brī-
vības cīņu laikā un darbību Alūksnē 
20. gs. 20.-30. gados.
“Naudas vēsture”. Veido priekšstatu 
par naudas attīstību no aizvēstures 
līdz mūsdienām. 
“Arheoloģija. Laikmetu mie-
lasts”. Veido izpratni par arheologu 
darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem 
Alūksnē.
“Livonijas ordeņa pils”. Veido 
priekšstatu par Livonijas ordeņa pils 
vēstures attīstības gaitu. 
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”. Veido priekšstatu par 
aizvēstures periodiem – dzīvesvie-
tām, augiem, dzīvniekiem, pārtiku un 
kultūru.  
“Iepazīsti Alūksni”. Iepazīstina ar 
Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko 
mantojumu. 
Kāzu programma.
Iepriekš pieteikties pa tālruni 
25665538, 64381321 vai e-pastu 
muzejs.info@aluksne.lv.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dzīve vienam 
mirklim…”: rakstniekam Egīlam 
Lukjanskim - 70 (02.01.–31.01. abo-
nementā); “Gaiļa gads iesācies koši 
un lepni” (02.01.–31.01. abonemen-
tā); “Zvaigžņu solījumi: Horoskopi 
& prognozes Gaiļa gadam” (02.01.–
31.01. lasītavā); “Vinnija Pūka 
autoram A. Milnam - 135” (12.01. 
– 26.01. bērnu literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes: 
09.01 – 31.01. “Annas Murašovas 
(Balvi) gleznu izstāde” (bērnu litera-
tūras nod.).
01. - 30.11. Izstāde no cikla 
“Alūksniešu vaļasprieki”: “Mazie 
laika liecinieki” - kabatas kalendāru 
izstāde no Ineses Leimanes kolekci-
jas (lasītavā).
10.01. – 31.01. Akcija “Aklais ran-
diņš ar grāmatu”.
19.01. Lasītprieka stunda kopā ar 
žurnālisti Diānu Lozko un sunīti 
Džazu (bērnu literatūras nodaļā).
27.01. Bērnu un jauniešu žūrijas nos-
lēguma pasākums “Lasīt ir stilīgi!” 
(bērnu literatūras nodaļā).
30.01. Jauno grāmatu diena. Pulksten 
12.00 jauno grāmatu apskats 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
6. janvārī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā Jaungada diskoballīte bērniem 
ar DJ Mike Kelly. Apmeklētājiem ar 
Gaiļa gadam īpaši gatavotiem akse-
suāriem – pārsteigumi! Ieeja: 1 EUR.
6., 18., 25. janvārī 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā senioru grupas „Par prie-

ku sev un citiem” tikšanās.
11. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
ikmēneša tikšanās. 
21. janvārī 15.00 Alsviķu kultūras 
namā viesojas Liepnas tautas nama 
dramatiskais kolektīvs “Troksnis” 
ar izrādi “Maiga Rudzupuķe”. Ieeja: 
1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Es nebaidos pazaudēt dzīvi. 
Daudz sliktāk ir pazaudēt mīlestī-
bu.”- rakstniekam Egilam Lukjans-
kim - 80, „Izsāpēt sarkanu rozi no 
krūma, izdziedāt putnu no mākoņa 
drūma…” dzejniekiem Jānim 
Sirmbārdim - 80, Vitautam Ļūdēnam 
- 80; tematiskās izstādes 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena, „Ko 
sola zvaigznes”.

Annas pagastā
Annas bibliotēkā izstādes: „Dzīves 
pieskārieni, tikai daži pārdzīvoti mir-
kļi cilvēkam var būt tikpat nozīmīgi 
kā nodzīvotie gadi”, rakstniekam 
Egilam Lukjanskim – 80; „Janvāra 
Barikāžu laikā”.

Ilzenes pagastā
6. janvārī 20.00 SKIIM centrā 
“Dailes” koncerts “Dzimtene – 
mūzika mūžīgā”. Koncertā piedalās: 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Virši”, sieviešu koris “Trapene”, 
Gaujienas vīru vokālais ansamblis. 
Ar šo koncertprogrammu kolektīvi 
26. novembrī uzstājās Latviešu cen-
trā Minsterē (Vācijā).
14. janvārī 18.00 SKIIM centrā 
“Dailes”  Annas amatierteātra 
“Kodols” izrāde - E. Vulfs “Tapiņa 
atgriešanās”. Ieeja: 1,50 EUR.

Jaunalūksnes pagastā
21. janvārī 19.00 Kolberģa tautas 
namā deju kolektīvu koncerts – 
sadancis “Kad draugi ciemos brauc”. 
Piedalās kolektīvi no Vīksnas (Balvu 
novads), Virešiem (Apes novads), 
Liepnas, Malienas, Alsviķiem, Bejas 
un Kolberģa, koncertu kuplinās Ma-
lienas jauktais vokālais ansamblis.
21. janvārī 21.00 Kolberģa tautas 
namā ballīte kopā ar grupu “Pu-
tukvass”.
25. janvārī Bejas bibliotēkā pasā-
kums lasītāju klubiņā: “Gatavosimies 
pārmaiņām savā dzīvē un pasaulē. 
Ugunīgo Gaiļa gadu sagaidot”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Vienmēr uz šīs zemes šalks jūras, 
tavu seju slacīs lieti, apdedzinās tuk-
snešu svelme un atvēsinās pirmais 
sniegs” - rakstniekam Egilam Luk-
janskim - 80, “Reizēm mēs nejauši 
atrodam to, ko neesam meklējuši. Un 
reizēm tas izrādās tieši tas, ko mēs 
patiesībā meklējam” - angļu rakstnie-
kam Alanam Aleksandram Milnam 
- 135, “Būsim ap Latvijas dvēseli kā 
ap eglīti zaļu un nenocirstu” - dzej-
niekam Vitautam Ļūdēnam - 80.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dzīvo no cilvēku dzīves-
stāstiem” - Egilam Lukjanskim – 80, 
“Es rakstu. Rakstīšanas un dvēseļu 
dēļ” – Laimai Muktupāvelai – 55; 
pasākums bērniem “Vinnijs Pūks un 
viņa draugi”.

Jaunannas pagastā
Naktī no 31. decembra uz 1. jan-
vāri no 0.30 līdz 6.00 Jaunannas 
tautas namā Jaungada nakts balle ar 
Juri Ķirsonu no grupas „Otto”. Gal-
diņus rezervēt līdz 30. decembrim pa 
tālruni 28366016. Ieeja: 3,50 EUR.
12. janvārī 18.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē „Rokdarbu 
darbnīca savam priekam” nodarbība. 
Tēma „Tamborēšana”.
26. janvārī 14.00 Jaunannas tautas 
namā Bērnu deju kolektīvu koncerts 

“Gailīts teica - dejosim”. Ieeja: brīva.
28. janvārī 18.00 Jaunannas tautas 
namā tuvāku un tālāku vokālo 
ansambļu sadziedāšanās „Ateglītes 
uzskaņošana”. Ieeja: 1,50 EUR.

Jaunlaicenes pagastā
7. janvārī 18.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā koncerts. Koncerta viesi 
“Rumbas kvartets”. Ieeja: 4 EUR (ie-
priekšpārdošanā), 5 EUR (pasākuma 
dienā). Kontaktālrunis 29123994 (ja 
iepriekšpārdošanā netiks izpārdotas 
50% no esošajām sēdvietām, koncer-
ta organizētāji patur tiesības koncertu 
ATCELT).
28. janvārī 19.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Danču vakars tautie-
šiem”. Ieeja: 1,50 EUR.
1., 15., 29. janvārī 10.00 dievkalpo-
jumi Opekalna baznīcā.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas - Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;
Izstāde „Sporta gadi, ceļi, atmiņas” 
stāsta par sportu Opekalna draudzes 
teritorijā;
Nodarbība ziemas mēnešiem „Nu ir 
gaiša istabiņa”. Informācija par telpu 
apgaismošanu no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsdienām. Dalībnieki 
iepazīstas ar muzeja krājumā esoša-
jiem telpu apgaismošanas priekšme-
tiem un izgatavo sveci ar mērcēšanas 
metodi. Nodarbības ilgums 40 
minūtes.
Vairāk informācijas: http://www.
aluksne.lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā Jogitas 
Cinkus pūču kolekcijas izstāde (līdz 
04.02.2017.),
izglītojošās programmas:
Čaklā bitīte - stāsts par bitēm un 
medu pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu grupām;
Veļas diena - sārma gatavošana, 
veļas mazgāšana ar koka veļas maz-
gājamo mašīnu, velēšana, gludināša-
na ar ogļu gludekli;
Neba maize pati nāca - stāsts par 
maizes ceļu no grauda līdz maizes 
kukulim, izmantojot muzeja krājuma 
priekšmetus;
No linu pogaļas līdz kreklam – 
stāsts par linu audzēšanu un apstrādi 
ar aktīvu līdzdarbošanos;
Kāzu programma „Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma jaunlau-
lātajiem un kāzu viesiem ar līdzdar-
bošanos un kopā dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam jubilāram Egi-
lam Lukjanskim – 80.

Liepnas pagastā
19. janvārī 14.00 Liepnas tautas 
namā 1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres dienai veltīts pasākums.
28. janvārī 17.00 sadancis “Deju 
putenis Liepnā” Liepnas vidusskolas 
zālē, pēc koncerta ~ 20.00 ballīte 
Liepnas tautas namā.
8. februārī 9.50 Liepnas tautas 
namā leļļu teātra “Tims” izrāde 
bērniem “Skursteņslauķi”.
Liepnas pagasta bibliotēkā Rītaus-
mas stunda Liepnas pirmsskolas gru-
pas bērniem “Pasaku lācis par sevi 
stāsta” (10.01.), radošā pēcpusdiena 
bibliotēkā Liepnas internātpamatsko-
las bērniem “Kad es esmu laimīgs?” 
(17.01.), literatūras izstāde “Dzīve 
dažreiz var būt mazliet garāka nekā 
tikai mirklis vien…” /Egilam Luk-
janskim – 80 (1. - 13.01.).

Malienas pagastā
27. janvārī 12.00 Malienas tautas 
namā kaimiņpagastu senioru tikša-
nās sveču dienas gaidās “Un atkal 
smaržo sveces un piparkūkas”.

Mālupes pagastā
7. janvārī 13.00 Mālupes Saieta 
namā Mālupes, Malienas, Mārkal-
nes, Liepnas, Pededzes un Alūksnes 
senioru saviesīga vakarēšana. Kopā 
ar senioriem būs Lizuma lauku 
kapela.
21. janvārī 18.00 Barikāžu aizstāv-
ju atceres dienai veltīts pasākums. 
Piemiņas ugunskura iedegšana pie 
Mālupes Saieta nama kopā ar bari-
kāžu dalībniekiem. Mālupes Saieta 
namā Armīna Janika fotogrāfiju 
izstādes „Ieskats” atklāšana un Lim-
bažu pagasta vīru vokālā ansambļa 
“Dziļezers” koncerts.
Mālupes bibliotēkā tematiskās 
izstādes: „Ko sola jaunais Ugu-
nīgā Gaiļa gads?”, „Un atkal deg 
ugunskuri” – Barikāžu atceres dienai 
veltīta tematiskā izstāde.

Mārkalnes pagastā
18. janvārī 12.00 Mārkalnes tautas 
namā senioru pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā lite-
ratūras izstādes: rakstniekam Egilam 
Lukjanskim – 80, dzejniekam Jānim 
Simbārdim – 80, dzejniekam Vitau-
tam Ļūdēnam – 80.

Pededzes pagastā
1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka. Līdzi var ņemt 
groziņu.
2. janvārī 10.00 Pededzes biblio-
tēkā Jaungada kompozīcija “Jaunā 
gadā paši laimi lemsim”
15. janvārī 13.00 Pededzes tautas 
namā Alūksnes novada  seniorus ai-
cina uz “Ziemas balli”. Līdzi ņemiet 
labu garastāvokli un  groziņu!
20. janvārī Pededzes muzejā bari-
kāžu atceres pasākums „Brīvībai mēs 
guni kūrām...”.
20. un 27. janvārī 10.30 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu apgū-
šana “Darbnīca dvēselei”.
21. janvārī 10.00 Pededzes biblio-
tēkā literatūras izstāde “It viss, kas 
pagājis, vēl glabā gaismas pēdas”, 
veltīta 1991. gada janvāra barikā-
dēm.
26. janvārī Pededzes muzejā 
fotoizstāde „Vakardiena ar šodienas 
acīm”, pastāvīgā ekspozīcija “Piero-
bežas krievu istaba”.

Zeltiņu pagastā
20. janvārī 16.00 Zeltiņu tautas 
namā barikāžu aizstāvju atceres die-
nai veltīta tikšanās. Kopīgs brauciens 
uz novadā rīkoto pasākumu.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Cilvēki un viņu likteņi E. Luk-
janska darbos”, “Rokdarbi garajiem 
ziemas vakariem”, “Vinnija Pūka 
autoram Alenam Milnam – 135”; 
Zeltiņu muzeja foto stāsts “Zeltiņi 
2006”; pasākums skolas vecuma 
meitenēm “Draudzeņu stāstiņi”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspo-
zīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novad-
nieku istaba”, „Mana skola Zelti-
ņos”; izstādes: “Ziemeļu zvaigzne” 
(veltīta Edgaram Liepiņam), “Vasara 
padomju sievietes skapī”, “Vēdera 
vai prieka pēc…”; foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2015”; ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos. 

Ziemera pagastā
20. janvārī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums “Pie tējas 
tases”.
25. janvārī 12.00 Māriņkalna tau-
tas namā senioru pēcpusdiena.

Informāciju apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi „Par 
pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” (turpmāk tekstā – 
noteikumi) nosaka pirmsskolas 
vecuma bērnu (turpmāk – bērni) 
reģistrēšanas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības (turpmāk – 
pašvaldība) pirmsskolas izglītības 
iestādēs un vispārējās pamata un 
vidējās izglītības iestādēs, kas 
īsteno vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmas (turpmāk 
tekstā- izglītības iestāde).
2. Izglītības iestādes nolikumā tiek 
noteikts vecums bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē.

II. IESNIEGUMU 
REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

3. Bērnu reģistrāciju visu 
kalendāro gadu izglītības iestādē 
veic izglītības iestāde.
4. Vecāks vai cits bērna likumiskais 
pārstāvis (turpmāk tekstā - vecāks) 
var reģistrēt bērnu izvēlētajā 
izglītības iestādē. 
5. Iesniegumu reģistrācija tiek 
veidota vienota gan Alūksnes 
novadā deklarētajiem bērniem, gan 
citās pašvaldībās deklarētajiem 
bērniem.
6. Reģistrējot bērnu izglītības 
iestādē, vecāks:
6.1.uzrāda savu personu apliecino-
šu dokumentu, aizbildnis papildus 
uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas 
apliecina aizbildnības nodibināša-
nas faktu;
6.2.uzrāda bērna dzimšanas 
apliecību;
6.3.ieniedz iesniegumu (pielikums 
Nr.1).
7. Izglītības iestāde reģistrē bērnu 
uzņemšanai izglītības iestādē 
hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma 
saņemšanas datuma un pulksteņa 
laika, izdarot ierakstu Bērnu rindas 
reģistrā uzņemšanai izglītības 
iestādē, turpmāk tekstā - reģistrs 
(pielikums Nr.2).
8. Vecākam ir tiesības mainīt 
iesniegumā norādīto vēlamo 
izglītības iestādes apmeklēšanas 
sākuma laiku, kā arī atsaukt 
iesniegumu izglītības iestādē, 
iesniedzot izglītības iestādē 
attiecīgu iesniegumu vai 
elektroniski informējot izglītības 
iestādi.
9. Bērna vietu rindā izglītības 
iestāde aktualizē uz katra gada 
1.oktobri, ievērojot iesnieguma 
reģistrēšanas secību.
10. Reģistrā bērnam var piešķirt 
ārpuskārtas statusu - „obligātās 
izglītības vecums”, „brālis/māsa” 
vai „izglītības iestādes lēmums”, 
kas bērnam dod iespēju tikt 
uzņemtam izglītības iestādē ārpus 
kārtas.
11. Bērnam, kuram kalendārajā 
gadā aprit pieci, seši vai septiņi 
gadi, statusu „obligātās izglītības 
vecums” piešķir katra kalendārā 
gada sākumā.
12. Statusu „brālis/māsa” piešķir 

bērnam, kura brālis vai māsa ir 
vai kļūs par izglītības iestādes 
audzēkni.
13. Statusu ,,izglītības iestādes 
lēmums” piešķir, ja:
13.1. bērna vecākiem ir normatīva-
jos aktos noteiktas sociālās garanti-
jas vai tiesības iekārtot bērnu izglītī-
bas iestādē ārpus kārtas, iesniedzot 
izziņu no darba vietas; 
13.2. bērns ir palicis bez vecāku 
aizgādības;
13.3. ja vecāks sniedzis informāciju, 
ka bērns ir adoptēts;
13.4. tiek likvidēta, reorganizēta 
pašvaldības izglītības iestāde vai 
tiek pārtraukta pirmsskolas 
izglītības programmas 
īstenošana pašvaldības izglītības 
iestādē, kurā bērns ir uzņemts. 
Izglītības iestāde labvēlīgu lēmumu 
pieņem, ja vecāks iesniegumu 
ar lūgumu nodrošināt bērnam 
vietu izglītības iestādē ārpus kārtas 
iesniedzis trīs mēnešu laikā pēc 
pašvaldības lēmuma pieņemšanas; 
13.5. bērns ir dzimis dzemdībās, 
kurās dzimuši divi vai vairāk bērni;
13.6. bērna abiem vecākiem (vai 
vienam no vecākiem, ja bērns ir 
tikai viena no vecākiem aizgādībā) 
piešķirta invaliditāte, kas ierobežo 
vecāku spējas patstāvīgi nodrošināt 
bērna uzraudzību un audzināšanu, ja 
ir saņemts kompetentas institūcijas 

viedoklis;
13.7. kāds no bērna vecākiem ir 
izglītības iestādes pedagoģiskais 
darbinieks pirmsskolas izglītības 
pakāpē;
13.8. Alūksnes novada pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskā komisija 
ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu 
bērnam, kurš līdz šim apguvis spe-
ciālo pirmsskolas izglītības prog-
rammu, apgūt vispārējo pirmsskolas 
izglītības programmu;
13.9. ja saņemts Sociālā dienesta 
ieteikums, jo bērnam ģimenē nav 
iespējams nodrošināt pietiekamu 
aprūpi un audzināšanu.
14. Ja vecāka iesniegtajos doku-
mentos nav pietiekamu ziņu, lai 
pieņemtu lēmumu par statusa 
,,iestādes lēmums” piešķiršanu, 
izglītības iestāde piecu darba dienu 
laikā pieprasa nepieciešamo
informāciju.

III. BĒRNA UZŅEMŠANA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
15.Izglītības iestādes grupu kom-
plektācija tiek veikta atbilstoši 
izglītības iestādē uzņemamo bērnu 
skaitam rindas kārtībā no reģistra, 
ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, 
iesniegumā norādīto vēlamo laiku, 
kad nepieciešama vieta, izņemot 
10.,11.,12. punktā noteiktajos 
gadījumos.

16.Iestādes vadītājs rakstiski 
informē bērna vecākus par 
uzņemšanu izglītības iestādē, 
norādot pieteikšanās termiņu 
ne īsāku par 15 darba dienām 
no iestādes lēmuma nosūtīšanas 
dienas un izglītības iestādē
iesniedzamajiem dokumentiem.
17.Ja vecāki noteiktā termiņā 
izglītības iestādē nav iesnieguši 
noteiktos dokumentus, izglītības 
iestādes vadītājs pieņem lēmumu un 
rakstiski paziņo vecākiem par bērna 
izslēgšanu no reģistra.
18.Ja vecāki noraida izglītības 
iestādes piedāvājumu un atsakās no 
piešķirtās vietas izglītības iestādē, 
kas tika norādīta iesniegumā, 
iesniegums zaudē pirmreizējo 
reģistrācijas datumu un tiek 
reģistrēts reģistrā atteikuma 
noformēšanas dienā ar jaunu 
reģistrācijas numuru.
19.Lai bērnu uzņemtu izglītības 
iestādē:
19.1. vecākam jāiesniedz šādi 
dokumenti:
19.1.1.iesniegums (pielikums Nr.3);
19.1.2.bērna dzimšanas apliecības 
vai cita personu apliecinoša 
dokumenta kopija, uzrādot 
oriģinālu;
19.1.3.bērna medicīniskā karte 
026/u;
19.1.4. Alūksnes novada pašvaldī-

bas pedagoģiski medicīniskās ko-
misijas atzinums (ja bērnam ieteikta 
pirmsskolas speciālās izglītības 
programma).
19.2.vecākam izglītības iestā-
des noteiktajā termiņā jānoslēdz 
līgums par bērnam sniedzamajiem 
izglītības iestādes pakalpojumiem. 
Par bērniem, kas ievietoti audžu-
ģimenē, līgumu slēdz tā bāriņtiesa, 
kas lēmusi par bērna ievietošanu 
audžuģimenē vai audžuģimene, ja 
tai ir izsniegta attiecīga pilnvara.
20. Vecākam pirms bērna uzņem-
šanas Izglītības iestādē ir tiesības 
iepazīties ar šādu informāciju par 
Izglītības iestādi:
20.1.izglītības iestādes reģistrācijas 
apliecību;
20.2.izglītības iestādes nolikumu;
20.3.izglītības iestādes iekšējās 
kārtības noteikumiem;
20.4.vispārējās pirmsskolas izglītī-
bas programmu un licenci.
21.Lēmumu par bērna uzņemšanu 
izglītības iestādē pieņem izglītības 
iestādes vadītājs.
22.Jauno grupu komplektācija 
izglītības iestādē notiek katru gadu 
no 1.maija līdz 31.augustam.
23.Vadītājs, komplektējot grupas, 
ievēro Vispārējās izglītības likumu, 
šos noteikumus, Izglītības iestādes 
nolikumu un citus spēkā esošos 
normatīvos aktus. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.11.2016. lēmumu Nr.388
(protokols Nr.19, 5.punkts)

Spēkā no 29.12.2016.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu



Alūksnes Novada Vēstis  11.28.12.2016.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Turpinājums no 10. lappuses

24. Bērnu, kuru nav iespējams 
uzņemt izglītības iestādē līdz 
20.septembrim, izglītības iestāde 
pārreģistrē uz nākamo gadu 
reģistrācijas iesniegumu 
iesniegšanas secībā līdz 1.oktobrim.
25.Ja mācību gada laikā atbrīvojas 
vieta izglītības iestādē, izglītības 
iestādē uzņem nākamo reģistrā 
reģistrēto atbilstoša vecuma bērnu. 
26.Bērnam, kurš neapmeklē 
izglītības iestādi attaisnojošu 
iemeslu dēļ laika posmu, kas nav 
garāks par vienu kalendāro gadu, 
saglabā vietu, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu. Promesošā 
bērna vietā uz laiku, kamēr vieta 
brīva, uzņem nākamo atbilstoša 
vecuma bērnu rindas kārtībā.
27.Pašvaldības izglītības iestādes 
maiņa iespējama, ja bērni ir vienāda 
vecuma un vecāki savstarpēji 
vienojas, un abās izglītības iestādēs 
iesniedz iesniegumu par izglītības 
iestādes maiņu abu izglītības iestāžu 
vadītājiem.
28.Vispārējās izglītības likuma 
noteiktajos gadījumos vispārējās 
pirmsskolas izglītības apguvi var 
pagarināt vai saīsināt par vienu 
gadu, līdz 30.aprīlim iesniedzot 
izglītības iestādes vadītājam 
iesniegumu un ģimenes ārsta vai 
psihologa atzinumu.
29.Izglītības iestādei ir tiesības 
vasaras mēnešos darbinieku 
atvaļinājuma un kārtējā remon-
ta laikā pārtraukt pedagoģisko 
procesu no četrām nedēļām līdz trīs 
mēnešiem, divus mēnešus iepriekš 
rakstveidā aptaujājot vecākus par 
bērna aprūpes nepieciešamību 
izglītības iestādes pedagoģiskā 
procesa pārtraukuma laikā. 
Izglītības iestādes vadītājs 
pedagoģiskā procesa pārtraukšanu 
saskaņo ar Izglītības pārvaldi.

IV. BĒRNA ATSKAITĪŠANA NO 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
30.Bērnu atskaita no izglītības  
iestādes šādos gadījumos:
30.1.pamatojoties uz vecāka  
iesniegumu; 

30.2.ja bērna veselības stāvoklis  
pēc ārsta atzinuma nepieļauj  
atrašanos vispārējā pirmsskolas 
izglītības iestādē;
30.3. ja bērns ir apguvis vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmu;
30.4.ja bērns (izņemot obligātā 
pirmsskolas izglītības vecumā esošo 
bērnu) trīs mēnešus pēc kārtas bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē 
Izglītības iestādi, Vecāki par to nav 
brīdinājuši Izglītības iestādi, nevar 
argumentēti pamatot kavējuma 
iemeslus un turpmāko rīcību.
31. Par attaisnojošu iemeslu uzska-
tāma bērna prombūtne bērna vese-
lības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, 
ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, 
izglītības iestādes pedagoģiskā pro-
cesa pārtraukums vasaras mēnešos 
vai citi gadījumi, par kuriem vecāki 
izglītības iestādi rakstveidā informē 
pirms plānotās prombūtnes, kas nav 
ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.
32. Vecāki, kuri vēlas, lai bērns 

tiktu atskaitīts no Izglītības iestādes, 
ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš 
par to rakstiski informē Vadītāju 
un pirms dokumentu izsniegšanas 
norēķinās pēc Izglītības iestādē 
sagatavotā aprēķina par bērnu 
ēdināšanu.
33.Izglītības iestādes vadītājs izdod 
rīkojumu par bērna atskaitīšanu no 
izglītības iestādes, trīs darba dienu 
laikā veic izmaiņas elektroniskajā 
datu bāzē un vecākiem izsniedz:
33.1.bērna medicīnisko karti 026/u.
33.2.bērniem, kuri apguvuši 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmu, izsniedz izziņu par 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi (pielikums 
Nr.4) un pirmsskolas izglītības 
satura apguves vērtējumu 
(pielikums Nr.5) un līdz 
15.augustam pieņem lēmumu par 
bērna atskaitīšanu no izglītības 
iestādes.

V FAKTISKĀS RĪCĪBAS 
UN ADMINSTRATĪVO AKTU 
APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 
34. Bērnu reģistrāciju, uzņemšanu 
un atskaitīšanu izglītības iestādē 
pārrauga Alūksnes novada pašvaldī-
bas Izglītības pārvalde.
35. Izglītības iestādes lēmumu 
un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē, savukārt 
domes lēmumu – pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā Adminis-
tratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
36. Bērniem, kuri reģistrēti pirms šo 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās, 
tiek saglabāts pirmreizējās reģistrā-
cijas datums.
37. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2012. gada 
26. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr. 20/2012 „Par bērnu 
reģistrāciju, uzņemšanu un 
atskaitīšanu pirmsskolas izglītības 
programmu apguvei”.
 
Paskaidrojuma raksts par 
Alūksnes novada domes
saistošajiem noteikumiem 
„Par pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”

1.Projekta nepieciešamības  
pamatojums 
Saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai:
1) precizētu un papildinātu 
iesniegumu reģistrācijas kārtību;
2) precizētu un papildinātu bērnu 
uzņemšanas izglītības iestādē 
kārtību;
3) precizētu un papildinātu bērna 
atskaitīšanas no izglītības iestādes 
kārtību.
2.Īss projekta satura iz-
klāsts 
Saistošie noteikumi nosaka:
1) pamatojoties uz faktu, ka 
Alūksnes novadā pirmsskolas 
izglītības programmas apgūst 

salīdzinoši neliels skaits audzēkņu, 
kas deklarēti citās pašvaldībās, un, 
ņemot vērā pietiekošo vietu skaitu 
pirmsskolas izglītības iestādēs, tiek 
veidota vienota iesniegumu 
reģistrācija deklarētajiem un 
nedeklarētajiem bērniem (5.p.).
2) gadījumus, kad reģistrējot bērnu 
uzņemšanai izglītības iestādē, tiek 
piešķirts ārpuskārtas statuss 
(11.-14.p.);
3) uzņemot bērnu izglītības iestādē, 
vecākiem ir jāiesniedz parakstīts 
līgums par bērnam sniedzamajiem 
izglītības iestādes pakalpojumiem 
(19.2 p.);
4) ir noteikts, kādā gadījumā 
iespējama izglītības iestāžu maiņa 
(26.p.);
5) ir noteikts laiks, kad iespējama 
vasaras mēnešos pārtraukt 
pedagoģisko procesu izglītības 
iestādē (28.p.);
6) ir noteikta forma, kādā 
tiek sagatavota izziņa vecākiem par 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi (pielikums 
Nr.4) un pirmsskolas izglītības 
satura apguves vērtējums 
(pielikums Nr.5).
3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu Saistošo noteikumu 
izpilde finansiāli neietekmēs pašval-
dības budžetu.
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Neietekmē.
5.Informācija par  
administratīvajām procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv
6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas notikušas 
ar pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem, Bāriņtiesas 
un Sociālā dienesta 
speciālistiem.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 
27.maija saistošajos noteikumos Nr. 14/2014 
„Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu 
veicināšanai”
Izdarīt Alūksnes novada domes 
2014. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr.14/2014 „Par paš-
valdības atbalstu sporta sasniegumu 
veicināšanai” šādus grozījumus:

1.  Papildināt 9.punktu ar 9.3.apakš-
punktu šādā redakcijā:
„9.3. līdz 400 EUR (četri simti 
euro), ja attiecīgais sporta veids 
iekļauts 3.līmenī, atbilstoši šo notei-
kumu 11.3. apakšpunktam”. 

2. Papildināt 11.3. apakšpunktu 
aiz vārda “makšķerēšana” ar vārdu 
„hokejs”.

3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 
„16. Pretendents pieteikumu 
atbalsta saņemšanai var iesniegt ne 
vairāk kā 1 (vienu) reizi gadā, bet 
ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. 
novembrim”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta
„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2014. gada 27. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 
14/2014 „ Par pašvaldības 
atbalstu sporta sasniegumu 
veicināšanā” paskaidrojuma 
raksts

1. Grozījumu nepieciešamības 
pamatojums 
Laikā pēc Alūksnes novada domes 
2014. gada 27. maija saistošo no-
teikumu “Par pašvaldības atbalstu 
sporta sasniegumu veicināšanai” 
stāšanās spēkā ir konstatēti vairāki 
nosacījumi, kas neveicina finan-
sējuma pilnvērtīgu izmantošanu 
paredzētajiem mērķiem. Atsevišķus 
punktus nepieciešams aktualizēt un 
izteikt citā redakcijā. 

2. Īss grozījumu satura izklāsts 
Līdz šim saistošajos 
noteikumos noteiktā kārtība 

atbalsta saņemšanas termiņiem 
ierobežoja/kavēja iespējamā 
atbalsta mērķtiecīgu izlietošanu 
vai pat liedza tā saņemšanu. 
Tāpat nevienā līmenī nebija 
iekļauts tāds sporta veida kā hokejs, 
bet novadā veiksmīgi darbojas 
hokeja komanda.

3. Informācija par grozījumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Finansējums šo noteikumu izpildei 
ir iekļauts novada pašvaldība 
kultūras un sporta nodaļas sporta 
budžetā un papildus finansējums 
šo grozījumu realizēšanai nebūs 

nepieciešams.

4. Informācija par plānoto 
grozījumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Jaunas administratīvās procedūras 
nav paredzētas.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.11.2016. lēmumu Nr.387
(protokols Nr.19, 4.punkts)

Spēkā no 29.12.2016.

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

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs



www.aluksne.lv

8.  Alūksnes Novada Vēstis 28.12.2016.

Alūksnes Kultūras centrā Igaunijas 
Filharmonijas kamerkora koncerts “Magnifi cat”
 8. janvārī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā ar koncertu 
“Magnifi cat” viesosies Igaunijas 
Filharmonijas kamerkoris, 
kura diriģents ir Kaspars 
Putniņš.

 Koncerts notiks sadarbībā ar 
lielāko Igaunijas koncertaģentū-
ru “Igaunijas koncerts” (“Eesti 
Kontsert”). Igaunijas Filharmonijas 
kamerkoris ir viens no pazīstamā-
kajiem profesionālajiem igauņu 
mūzikas kolektīviem pasaulē. 1981. 
gadā kamerkori izveidoja plaši 
pazīstamais diriģents Tenu Kaljuste. 
Sākot ar 2014./2015. gada sezonu, 
kolektīva galvenais diriģents un 
mākslinieciskais vadītājs ir Kaspars 
Putniņš, kurš ir arī Latvijas Radio 
kora diriģents.
 Kamerkoris ir sadarbojies ar 
daudziem izciliem diriģentiem, 
tādiem kā Klaudio Abado, Helmuts 
Rillings, Ēriks Ēriksons u. c., 
kā arī piedalījās daudzos pasaulē 
zināmos festivālos, piemēram, 

“BBC Proms”, Zalcburgas 
“Mozartwoche” u.c.
 Līdz ar koncertdarbību kamerkoris 
regulāri veic arī disku ierakstus, no 
kuriem daudzi saņēmuši prestižus 
apbalvojumus, tai skaitā divas 
Grammy balvas – par disku “Arvo 
Pärt. Da Pacem” un “Arvo Pärt. 
Adam’s Lament”.
 Igaunijas Filharmonijas kamerkora 
repertuārs iekļauj ļoti dažādus un 
citreiz pilnībā atšķirīgus skaņdar-
bus, sākot no gregoriāņu dziedāju-
miem un beidzot ar 21. gadsimta 
mūziku. Jau ilgu laiku īpašu vietu 
kora repertuārā ieņem igauņu kom-
ponistu skaņdarbi, taču šajā svētku 
reizē skanēs arī krievu komponistu 
sacerējumi.
 Koncerta programmā skanēs 
Sergeja Rahmaņinova “V 
molitvah neusipajušuju 
Bogorodicu” (“В молитвах 
неусыпающую Богородицу”) 
un fragmenti no “Svētā Jāņa 
Zeltamutes Dievišķās liturģijas”, 
Alfrēda Šnitkes fragmenti no sace-

rējuma “Grēksūdzes psalmi”, kā arī 
Arvo Perta “Solfeggio”, “Summa”, 
“Magnifi cat”, “The Woman With 
Alabaster Box”, “Nunc dimittis”, 
“Dopo la vittoria”.

 Ieejas biļetes cena 5 EUR. Biļetes 
iegādājamas Alūksnes Kultūras cen-
trā, kā arī “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv.

Aicinām izteikt viedokli par Alūksnes logo skicēm
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Turpinot Alūksnes zīmola 
izstrādes darbu, pilsētas un 
reģiona atpazīstamības 
veicināšanai iecerēts radīt 
Alūksnes grafi sko zīmi jeb 
logotipu.

 Logotips izriet no Alūksnes 
zīmola idejas, kas balstās uz četrām 
Alūksnes stiprajām pusēm, kam doti 
arī īpaši nosaukumi:
1) Kultūrvēsturiskās vērtības jeb 
“”Lielu” cilvēku mantojums”,
2) Dabas bagātības jeb 
“Iedvesmojoša daba”,
3) Ģeogrāfi skā atrašanās vieta jeb 
“Kontrastu galamērķis”,
4) Darbīgi un radoši cilvēki jeb 
“Malēniskais radošums”.

 Ilgā radošā procesā esam 
nonākuši līdz šeit redzamajām 
Alūksnes zīmola logotipu skicēm. 
Šobrīd tās skatāmas melnbaltā 
izpildījumā, taču tiks izstrādātas 
arī krāsās. Aicinām alūksniešus un 
novada iedzīvotājus izteikt 
konstruktīvus priekšlikumus un 
viedokli par šeit redzamajām 
skicēm un piedāvāto Alūknes saukļa 
variantu pēc izvēles - Alūksnes 
novada pašvaldības sociālo tīklu 
lapās www.draugiem.lv,  
www.facebook.com vai nosūtīt uz 
e-pasta adresi: 
evita.aploka@aluksne.lv līdz 
2. janvārim.

Oluksna (1. attēls)

 Uzsverot unikālo faktu, ka 
Alūksnes reģionā ir sava, īpaša 
izruna - malēniešu izloksne, vārda 
“Alūksne” izrunas formu “Oluksna” 
šajā logo skicē attēlo kā atspulgu, 
tā vēršot uzmanību uz senatnes 
mantojumu.
 Dažos avotos arī minēts, ka 

Alūksnes ezera un pilsētas vārds 
cēlies no latgaļu cilmes vārda 
“oluksna”, kas nozīmē avotainu 
vietu mežā.
 Šādā veidā attēlotas abas grafi kas 
zīmes daļas asociatīvi saistāmas arī 
ar ūdeni – Alūksnes ezeru, kas ir 
nozīmīgi saistīts ar pilsētas attīstību 
un ir viens no galvenajiem tās 
atpazīstamības objektiem.

Alūksne un tās iedvesmojošā 
daba. Ernsts Gliks (2. attēls)

 Šajā logo skicē uzsvērtas vairākas 
Alūksnes stiprās puses. Alūksnes ie-
dvesmojošā daba – kalni, augstienes 
un nogāzes, ezeri un to salas, parki 
un dabas apskates objekti, kontrastu 
pilnie gadalaiki. Ozola lapa kalpo 
kā grafi ski vienkāršota un asociatīvi 
viegli uztverama zīme.
 Atsauce uz vienu no Alūksnes 
“lielajiem” cilvēkiem - vācu tau-
tības mācītāju Ernstu Gliku, viņa 
nozīmīgo veikumu un par godu tam 
stādītajiem ozoliem.
 Ozola lapa kā simbols malēniešu 
spēkam un izturībai (aukstās zie-
mas, malēniskais spīts).

Lūk, Alūksne! (3. attēls)

 Alūksnes pilsētas nosaukums 
šajā logo skicē sevī ietver un ar 
atšķirīgu krāsu izceļ atraktīvo 
izsauksmes vārdu “lūk”. Ar to 
uzrunā, tas pievērš uzmanību, 
rada interesi aplūkot, iepazīt 
un izzināt. “Lūk, Alūksne” 
aicina pievērst uzmanību 
Alūksnei, ieskatīties tajā 
dziļāk un saskatīt šīs vietas 
nozīmīgākās vērtības.

 Vienlaikus grafi skajai zīmei, 
kas būs Alūksnes vizuālais simbols, 
domāts arī par saukli. Viena no 
kultūrvēsturiski nozīmīgākajām 
teritorijām Alūksnē ir sala Alūksnes 
ezerā – gan Pilssala, kur senatnē 
atradās Livonijas ordeņa 

“Slieksnis” 
aicina uz jauno 
izrādi

 15. un 29. janvārī Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātris “Slieksnis” 
piedāvā Marka Kamoleti 
komēdija divās daļās 
“Pidžama sešiem”.

 Pēc ilgāka pārtraukuma Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātris “Slieksnis” nāk pie sava 
skatītāja ar jaunu iestudējumu.
 Izrādes režisore Daiga Bētere:
“Pēc nopietnā, dzīvi pārdomāt 
liekošā iestudējuma Mārtiņa 
Zīverta lugai “Kropļi”, mēs gri-
bējām kaut ko vieglāku, komis-
kāku. Tā sākām darbu pie franču 
autora Marka Kamoleti situāciju 
komēdijas “Pidžama sešiem” 
iestudēšanas. Autors lugai ir de-
vis apakšvirsrakstu - “Spēlēsim 
draudzīgu ģimeni jeb garnējums 
franču gaumē”. Stāsts ir par 
asprātīgu, negaidītu un smieklī-
gu notikumu pilnu vakaru kādā 
tipiskā franču ģimenē. Nejauši 
kopā sanākušie mīlnieki, cen-
šoties slēpt savas attiecības un 
atrisināt pārpratumus, samudžina 
situāciju vēl neatšķetināmākā 
virpulī līdz paši vairs nesaprot, 
kādu lomu šovakar spēlē.”
 Lomās: Bernārs - Aivars 
Millers, Žaklīna (viņa sieva) - 
Mairita Cabule, Robērs (viņa 
draugs) - Valdis Vimba, Suzanna 
(viņa mīļākā) - Sigita Jakobsone, 
Sūzeta (pavāre) - Inese Pormale, 
Žoržs (viņas vīrs) - Igors Kols.
 Scenogrāfi ja - Ints Sedlenieks, 
kostīmi - Inese Sedleniece, Ineta 
Vimba, dekorācijas - Aivars 
Millers, režija - Daiga Bētere.

 Biļetes cena: 2,50 EUR. Biļetes 
nopērkamas Alūksnes Kultūras 
centra kasē.

Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrības 
“Sudrabs” pasākumi 
janvārī
4. janvārī 10.00 videofi lmas 
par Ziemassvētkiem skatīšanās.
11. janvārī 10.00 tikšanās ar 
Alūksnes Kultūras centra 
direktori Sanitu Bērziņu.
18. janvārī 10.00 tikšanās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāju Sanitu Eglīti.
25. janvārī 10.00 tikšanās ar 
biedrības “Astes un Ūsas” 
valdes priekšsēdētāju 
Modri Briedi.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Marienburgas pils un kas šobrīd 
kļuvusi par atpūtnieku un tūristu 
apmeklētu vietu, gan Cepurītes sala, 
kur bijusi sena apmetnes vieta, gan 
arī pussala, kur atradusies senā koka 

pils. Uzsverot vēsturiskās izcelsmes 
un sakņu nozīmīgumu pilsētas sauk-
lim piedāvāts variants 
“Alūksne – pilsēta no salas”.


