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Īpašumi 
uzņēmējdarbībai 
un investīcijām
      Lai izveidotu brīvo 
nekustamo īpašumu datu bāzi, 
aicinām privātīpašniekus, 
kuriem pieder nekustamais 
īpašums (telpas, ēkas, zeme) 
un kuru tie vēlētos piedāvāt 
(noma, pārdošana) investoriem 
uzņēmējdarbības veikšanai, 
sazināties ar Alūksnes novada 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Indru Levani, tālrunis 
25425222, e-pasts: 
indra.levane@aluksne.lv.

Alūksnes novada pašvaldība
28. februārī  

no 9.00 līdz 13.00 
aicina apmeklēt 

Alūksnē, administratīvajā ēkā 
un laukumā, Dārza ielā 11

Tirgotāji dalību var pieteikt līdz 
25.02.2014. zvanot 25425222 vai 
rakstot uz: indra.levane@aluksne.lv

Uz tikšanos!

mājražotāju 
un amatnieku 
izstrādājumu

tirdziņu

Ziemas sporta festivāls Alūksnē - 
jau februāra nogalē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība, 
sadarbībā ar sporta veidu 
federācijām, sporta klubiem 
un Alūksnes izglītības iestādēm, 
27. un 28. februārī un 1. martā 
Alūksnes sporta objektos organi-
zēs vērienīgu Ziemas sporta festi-
vālu „Alūksne 2015”, piedāvājot 
iespēju gan pašiem iesaistīties 
dažādās ziemas sporta aktivitātēs, 
gan just līdzi citiem sportotājiem. 
Festivāla patrons būs mūsu 
izcilais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs.

 - Alūksnes ziema vienmēr ir ilgāka 

par vienu mēnesi un arī ziemas 
sporta tradīcijas ir ļoti bagātas. 
Tādēļ esam nolēmuši, ka novadā 
nepieciešams pasākums, kas piedā-
vātu gan skatītājiem, gan sportis-
tiem dažādus ziemas sporta veidus 
vienkopus un vienā laikā, gan arī 
kalpotu par zināmu ekonomisku 
pienesumu vietējiem uzņēmējiem, 
- uzsver Alūksnes novada pašvaldī-
bas sporta darba organizators Vilnis 
Veļķeris.
 Ņemot vērā iepriekšējo ziemu 
pieredzi, par piemērotu laika aps-
tākļu noturību pārliecināti nevaram 
būt, pasākuma plānā vēl var rasties 
kādas ar tiem saistītas izmaiņas un 
precīzāka programma būs zināma 
tuvāk pasākuma norises datumiem. 
Taču šobrīd iecerēts, ka Ziemas 
sporta festivāla ietvaros notiks 

tādas aktivitātes kā slēpošana, ļoti 
ceram, ka arī biatlons, mini rallijs, 
snovbords, auto braukšana pa 
ledu, skijorings, hokejs, slidošana, 
zemledus makšķerēšana un dažādas 
ziemīgas atrakcijas ģimenēm ar 
bērniem un cits.
 Ziemas sporta festivālu iece-
rēts atklāt ar nu jau tradicionālo 
snovborda šovu „Tempļa kalna 
kausa izcīņa”. Lai gan Alūksnei nav 
daudz cilvēku, kas paši aizrautos ar 
šo sporta veidu, ceram uz Latvijas 
snovbordistu dalību, jo azartiskās 
un nervus kutinošās sacensības allaž 
pulcējušas daudz skatītāju.
 Festivāla ietvaros notiks hokeja tur-
nīrs uz āra ledus laukuma pie Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas. 
Turnīrs plānots ar 6 komandu 
līdzdalību un tas risināsies divas 

dienas. Turnīram pieteikties aicinām 
kā vietējās, tā arī kaimiņu novadu 
komandas.
 Arī Alūksnes ezers piedāvās vai-
rākas ziemas aktivitātes – vispirms 
skijoringu, kas plānots kā Latvijas 
nacionālais čempionāts, tad ledus 
sprintu ar automašīnām amatieriem 
un zemledus makšķerēšanas sa-
censības. Turpat Pilssalas stadionā 
būs dažādas aktivitātes ģimenēm ar 
bērniem un jauniešiem, kuru rīko-
šanā iesaistīsies Alūksnes izglītības 
iestādes.
 Ziemas sporta bāzē „Mežinieki” 
savukārt risināsies biatlona un 
slēpošanas sacensības – te plā-
nots slēpojums „Alūksne 2015”, 
kura norises vēsture iesniedzas 
jau vairāku gadu desmitu garumā. 
Sacensībās varēs piedalīties jebkurš 
slēpotājs, jo būs ne tikai garās dis-
tances, bet arī īsākas – katram pēc 
savām spējām. Šajā slēpojumā savu 
dalību ir apsolījis arī alūksnietis, 
viens no vadošajiem pasaules līme-
ņa biatlonistiem Andrejs Rastorgu-
jevs. Toties biatlonisti piektdien un 
svētdien sacentīsies par godalgām 
Latvijas čempionāta vērtējumā. 
 Ziemas sporta festivāla laikā – 28. 
februāra vakarā  Māriņkalna tautas 
namā notiks arī Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu „Pagodi-
nājums sportā” un „Pagodinājums 
kultūrā” pasniegšanas ceremonija. 
Te gan ieeja pasākumā tikai ar ie-
lūgumiem, pārējiem atpūtas vakars 
klubā „Prelūdija” un  „Cita opera”.
 Bez pašvaldības finansējuma 
sporta festivālam savu pienesumu 
dos arī atbalstītāji, tanī skaitā tādas 
populāras sporta inventāra firmas 
kā FISHER un SVIX, kuru dāvātās 
veltes saņems ziemas sporta festivā-
la vairāku grupu ātrākie slēpotāji. 
 Sekojiet reklāmai un gatavojieties 
dalībai ziemas sporta festivālā!

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                        11. februārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         16. februārī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       18. februārī 10.00

Domes sēde 
                      26. februārī 10.00

No izstādes Vācijā pārved jaunas idejas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 22. līdz 24. janvārim 
Alūksnes novada uzņēmēju un 
pašvaldības pārstāvju delegācija 
apmeklēja starptautisko būvniecī-
bas izstādi “BAU 2015” Minhenē, 
Vācijā. Šis bija pirmais pieredzes 
brauciens uz kādu profesionālo 
nozares 
izstādi, ko pašvaldība organizēja 
kā atbalstu vietējiem uzņēmējiem.

 Piedalīties šajā braucienā 
pašvaldība aicināja uzņēmumus, 
kas pērn bijuši lielākie iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātāji, 

kam ir raksturīga komercdarbības 
noturība, izaugsme. Ja kāds no 
uzņēmējiem atteicās no brauciena, 
šī iespēja tika piedāvāta citam. 
Izstādi apmeklēja pārstāvji no 
šādiem novada uzņēmumiem: 
SIA „Ozoli AZ”, SIA „Sorma”, 
SIA „4Plus”, SIA „JM Grupa”, 
SIA „SGA Plus”, saimnieciskā 
darba veicējs Zintis Rēdelis,  
SIA „MARITEC”, 
SIA „Gravas”, SIA „Alūksnes 
koks”, SIA „Alūksnes 
energoceltnieks”, SIA „Pamati”, 
SIA „Valdis”, SIA „Lastens”. 
Braucienā piedalīties bija aicināts, 
taču veselības dēļ nepiedalījās 
SIA „Valrito” pārstāvis.
 Pašvaldību pārstāvēja 

5 personas – domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
tautsaimniecības komitejas 
vadītājs Dzintars Adlers, 
pašvaldības izpilddirektore Janīna 
Čugunova, īpašumu nodaļas 
vadītājs Ingus Berkulis, projektu 
koordinatore Anda Lejasblusa, 
kuru amata pienākumu lokā ir ar 
būvniecību saistīti jautājumi, un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Evita Aploka, kura šajā braucienā 
veica gida pienākumus, lai grupa 
no viena punkta veiksmīgi 
nokļūtu nākamajā.
 Aptaujājot vairākus uzņēmējus, 
tie atzina, ka ir apmierināti ar 
pieredzes braucienu un sacīja, ka 
pašvaldībai šādus pasākumus 

novada uzņēmēju atbalstam 
rīkot vajadzētu arī turpmāk.
- Brauciens bija vērtīgs, redzēju 
jaunās tendences materiālos, 
mūrēšanas tehnoloģijās. 
Pārsteidzošs bija izstādes apjoms 
un tās apmeklējums ļāva redzēt, 
kādos mērogos notiek būvniecība. 
Patika arī tas, ka brauciena laikā 
varēja tuvāk iepazīties ar pārējiem 
uzņēmējiem, jo ikdienas steigā 
reti iznāk tikties. Domāju, ka arī 
turpmāk noteikti vajadzētu tādus 
braucienus rīkot, - atzina 
„SIA „Pamati” valdes priekšsēdētājs 
Juris Ģērmanis.
 Līdzīgās domās arī SIA “Sorma” 
pārstāvis Māris Sormulis:
 - Mans vērtējums par braucienu 

ir ļoti labs, pozitīvs, tas bija 
interesants, labi organizēts - 
brauciena laikā nebija nekādu 
problēmu vai aizķeršanās. Nebūtu 
par skādi arī citus gadus tādus 
braucienus rīkot. Manuprāt, 
daudz deva arī tas, ka brauciena 
laikā varējām tuvāk iepazīties 
ar saviem kolēģiem – citiem 
uzņēmējiem.
 Arī SIA “Ozoli AZ” inženieris 
Ivars Zariņš vērtē, ka brauciens 
bijis labs un labi organizēts:
 - Izstādē bija iespēja 
redzēt, kas notiek būvniecībā 
pasaulē, kādas tehnoloģijas 
darbojas. Bija interesanti. 

Turpinājums 7. lappusē
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Par ceļu tīrīšanu 
Jaunalūksnes 
pagastā

 Iepriekšējā „Alūksnes 
Novada Vēstu” numurā bija 
ieviesusies kļūda tālruņa 
numurā, pa kuru Jaunalūksnes 
pagasta iedzīvotājiem 
jāzvana, lai vienotos par savu 
privāto ceļu tīrīšanu.

 Tātad, lai iztīrītu ceļus uz 
privātmājām, Jaunalūksnes 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
attīrīšanu no sniega un samaksu 
par to. Varēs interesēties arī 
pagasta pārvaldē, kuras darbinieki 
palīdzēs noorganizēt ceļa tīrīšanu 
(tālrunis 64354064 un 29219720).

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
24.02.2015. rīko nekustamā 
īpašuma „Meijeri”, Jaunannas 
pagastā, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64381664. Nosacītā cena – 
12891 EUR, nodrošinājums – 
1290 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 20.02.2015. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 - 
11.00 un no 14.00 -16.00, 
līdz 20.02.2015. plkst. 16.00.
  
Alūksnes novada pašvaldība 
24.02.2015. rīko nekustamā 
īpašuma „Klubs”, Mārkalnes 
pagastā, Alūksnes novadā 
atkārtotu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
64322113. Nosacītā cena – 
3058 EUR, nodrošinājums – 
306 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 20.02.2015. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 
9.00 - 11.00 un no 14.00 -
16.00, līdz 20.02.2015. 
plkst. 16.00.

Pasākumu 
plāns Alūksnes 
pilsētas pensionāru 
biedrībā „Sudrabs” 
februārī

4. februārī - Skatīsimies pašu 
uzņemtās video filmas.
11. februārī – Tikšanās ar laik-
raksta „Malienas Ziņas” reportieri 
Daci Plaudi.
18. februārī – Tikšanās ar Valsts 
policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Alūksnes iecirkņa 
priekšnieku Ilmāru Hamani.
25. februārī - Tikšanās ar 
Alūksnes novada domes deputāti 
Janu Zilkalni.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

Domes 29. janvāra sēdē
Evita Aploka,
Aluksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes pirmajā 
2015. gada sēdē 29. janvārī 
deputāti izskatīja vairāk kā 
30 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
zemesgabala „Viļņi”, Strautiņos, 
Alsviķu pagastā pie dzīvokļa īpa-
šuma Nr.1 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu 
zemes starpgabalu  Annas pagas-
tā, piekrist, ka ar tā atsavināšanu 
saistītos izdevumus sedz atsavināša-
nas ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, izdevumus 
ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā, 
bet, ja zemesgabals tiek atsavināts 
citām personām - atmaksāt izdevu-
mus ierosinātājam. Nodot starp-
gabalu atsavināšanai, pārdodot to 
izsolē par brīvu cenu noteiktam per-
sonu lokam, uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai pašvaldībai piekritī-
gu zemes vienību Annas pagastā, 
par kuru Annas pagasta pārvalde 
15.04.2009. noslēgusi zemes nomas 
līgumu ar fizisku personu. Piekrist, 
ka ar to saistītos atsavināšanas izde-
vumus sedz zemesgabala atsavinā-
šanas ierosinātājs. Pēc atsavināša-
nas procesa pabeigšanas, izdevumus  
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu personai, 
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas serti-
fikātu izmantošanas pabeigšanas li-
kumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 
zemes lietošanas tiesības un ar kuru 
pašvaldība ir noslēgusi zemes no-
mas līgumu. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot Iekšlietu ministrijai īpašu-
mā bez atlīdzības elektroģeneratoru 
KDA16STA03, kas izvietots valsts 
īpašumā esošajā ēku īpašumā 
Dzirnavu ielā 5, Alūksnē ar mērķi 
nodrošināt nepārtrauktu Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta darbu un pakalpojumu sniegšanu 
Alūksnes novadā. Minēto ģenera-
toru 2007. gadā iegādājās Alūksnes 
pilsētas dome un nodeva bezatlī-
dzības lietošanā Valsts Ugunsdzē-
sības un glābšanas dienestam uz 3 
gadiem, bet 2010. gadā Alūksnes 
novada pašvaldība ģeneratoru 
dienestam bezatlīdzības lietošanā 
nodeva vēl uz 5 gadiem;

 -  apstiprināt novada pašvaldības 
autoceļu sarakstus ar noteiktām 
ikdienas uzturēšanas klasēm 
ziemas un vasaras sezonām. Ar 

dokumentu varēs iepazīties www.
aluksne.lv sadaļas „Normatīvie akti 
un dokumenti” apakšsadaļā „Citi 
dokumenti”;

 - izveidot novada pašvaldības 
Ceļu un ielu fondu un apstipri-
nāt tā pārvaldīšanas kārtību. Ar 
dokumentu varēs iepazīties www.
aluksne.lv sadaļas „Normatīvie akti 
un dokumenti” apakšsadaļā „Citi 
dokumenti”;

 - dzēst N. K. mantojumam pašval-
dības budžetā ieskaitāmo nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu līdz 
sludinājuma publicēšanas brīdim 
2014. gada 9. jūnijam 174,47 EUR 
apmērā un dzēst M. P. mantojumam 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
ar notariālā akta taisīšanas dienu – 
2014. gada 22. oktobri, 26,21 EUR 
apmērā;

 - apstiprināt pašvaldības mežu 
apsaimniekošanas plānu 2015. - 
2019. gadam. Ar dokumentu varēs 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļas 
„Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā „Citi dokumenti”;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011. - 2017. 
aktualizēto Rīcības plānu 2015. - 
2017. gadam, iekļaut 2017. gada 
attīstības programmas uzraudzības 
pārskata ziņojumā aktualizētā 
Rīcības plāna uzdevumu sasniegto 
rezultatīvo rādītāju apkopojumu. 
Apstiprināt attīstības programmas 
Investīciju plānu 2015. - 2017. 
gadam un pēc nepieciešamības to 
aktualizēt vismaz reizi gadā, ņemot 
vērā tā izpildes progresu un kārtē-
jam gadam apstiprināto budžetu. Ar 
dokumentu varēs iepazīties www.
aluksne.lv sadaļas „Normatīvie 
akti un dokumenti” apakšsada-
ļā „Alūksnes novada attīstības 
programma”. Minētais dokuments 
tiks iesniegts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, 
kas vērtēs pašvaldību investīciju 
projektiem plānoto apjomu Eiropas 
struktūrfondu finansējuma piešķir-
šanas kontekstā;

 - precizēt domes 2014. gada 27. 
novembra saistošos noteikumus 
Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pie-
saistīto zemesgabalu labiekārtoša-
nai”. Noteikumi publicēti laikraksta 
9. lappusē un www.aluksne.lv sada-
ļas „Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā „Pašvaldības saistošie 
dokumenti”. Noteikumi būs spēkā 
no 4. februāra;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.1/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2011. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr.9/2011 
„Par tirdzniecību publiskās vietās 
Alūksnes novadā””, saistošos 
noteikumus Nr.2/2015 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010. gada 
26. augusta saistošajos noteikumos 
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu iz-
īrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” 

un Nr.3/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2011. gada 28. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā””. Noteikumi 
tiek nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
izvērtēšanai;

 - ar 1. februāri noteikt maksu par 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
sniegto higiēnas pakalpojumu - du-
šas izmantošana 2,81 EUR (maksa 
par pakalpojumu tiek aplikta ar 
pievienotās vērtības nodokli). Dušas 
atrodas Jāņkalna ielā 18 (bijušajā 
pirts ēkā, ieeja no ēkas labā sāna) 
darbdienās no pulksten 9 līdz 12 un 
no 13 līdz 16. Iepriekš jāpiesakās, 
zvanot pa tālruni 25400175;

 - ar 1. februāri noteikt maksu par 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
struktūrvienības „Dienas aprūpes 
centrs „Saules stars”” dienas aprū-
pes centra pakalpojumu 8,77 EUR 
dienā. Noteikt maksu par pakalpoju-
mu 0,75 EUR dienā, ja aprūpējamās 
personas vidējie ienākumi (pensija; 
piemaksa pie pensijas; valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsts; pabalsts 
personai ar invaliditāti, kurai ne-
pieciešama īpaša kopšana) mēnesī 
nepārsniedz summu, kas aprēķināta, 
reizinot koeficientu 1,2  ar valstī 
noteikto minimālo mēnešalgu. No-
teikt, ka līdzekļi, kas pēc pakalpoju-
ma sniegšanas paliek aprūpējamās 
personas ģimenes rīcībā, nedrīkst 
būt mazāki par summu, kura 
aprēķināta, reizinot valstī noteikto 
minimālo algu ar šādu koeficientu: 
par pirmo aprūpējamo personu – 
0,75, par katru nākamo ģimenes 
locekli – 0,5. Dienas aprūpes centrs 
„Saules stars” atrodas Jāņkalna ielā 
18 (bijušajā pirts ēkā);

 - atbalstīt Somijas Neatkarības 
cīņu tradīciju apvienības iniciatīvu 
Latvijas Brīvības cīņās Marienbur-
gas (Alūksnes) kaujā 1919. gada 21. 
februārī kritušo Somijas brīvprātīgo 
karavīru piemiņas vietas izveido-
šanā Alūksnē. Piedalīties piemiņas 
vietas izveides un ar tās atklāšanu 
2019. gada februārī saistīto pasā-
kumu organizēšanā, sadarbībā ar 
Somijas Neatkarības cīņu tradīciju 
apvienību, pašvaldības pamatbu-
džetā plānotā finansējuma ietvaros. 
Noteikt atbildīgos pašvaldības 
pārstāvjus pasākuma organizēšanas 
darba komisijās: Goda komisijā – 
domes priekšsēdētājs, Izpildkomi-
sijā – pašvaldības izpilddirektors, 
Memoriālajā komisijā – Īpašumu 
nodaļas vadītājs, Ceremoniju 
komisijā – Kultūras un sporta no-
daļas vadītājs, Vēstures komisijā – 
Alūksnes muzeja vēsturnieks, Bejas 
komisijā – Bejas novadpētniecības 
centra pārzinis, Bejas pamatskolas 
direktors;

 - pamatojoties uz domes saisto-
šajiem noteikumiem Nr.14/2014 
„Par pašvaldības atbalstu sporta 
sasniegumu veicināšanai”, piešķirt 
pašvaldības finansiālu atbalstu 
sportistu komandai ““KRK Vidze-

me - Klondaika”  Alūksne” dalības 
maksas izdevumu segšanai Ziemeļ-
vidzemes sieviešu basketbola līgas 
čempionātā 226 EUR un vieglatlētei 
Ilonai Marhelei 600 EUR sporta sa-
snieguma veicināšanai, lai februārī 
piedalītos treniņnometnē Portugālē;

 - Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tram atļaut piedalīties Valsts budže-
ta programmas „Vides aizsardzības 
fonds” aktivitātes „Vides izglītības 
nometņu organizēšana skolas vecu-
ma bērniem” konkursā ar projektu  
,,Copes lietas”, noteikt projekta 
kopējās izmaksas 3335 EUR, pro-
jekta atbalsta gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu 835 EUR, no kā 
pašvaldības līdzfinansējums ir 535 
EUR un 300 EUR dalības maksa 
par nometni;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt papildus aizņēmumu Valsts 
kasē Eiropas Savienības finansē-
tā projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnes 
novada Mārkalnes pagasta Mārkal-
nes ciemā” īstenošanai, ieguldot to 
SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz 
24059,97 EUR;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt papildus aizņēmumu Valsts 
kasē Eiropas Savienības finansētā 
projekta „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapi-
tālā, līdz 22806,81 EUR;

 - izskatot pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas locekles Leontīnas Mi-
ķelsones iesniegumu, atbrīvot viņu 
no pašvaldības komisijas locekles 
amata;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē KPFI 
finansētā projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā” 
īstenošanai līdz 297680,39 EUR;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē KPFI 
finansētā projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Mālu-
pes pamatskolā” īstenošanai līdz 
238446,82 EUR;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē KPFI 
finansētā projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Ilzenes 
pamatskolā” īstenošanai līdz 
184115,76 EUR.

 Pilnībā ar domes lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”.
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Pilnveidotas dabas takas Veclaicenē

Maija Bleiferte,
Veclaicenes pagasta muzeja 
krājumu glabātāja

 Latvijas vides aizsardzības 
fonda atbalstītā projekta 
„Veclaicenes aizsargājamo ainavu 
apvidus dabas taku tūrisma 
infrastruktūras apsaimniekošanas 
pasākumi” ietvaros Veclaicenes 
pagasta dabas takās ir 
pabeigti sakopšanas un 
labiekārtošanas darbi. 
Projektu 3811 EUR apjomā 
LVAF iesniedza biedrība  
„Veclaicenes Avotiņš”.

 Ar projekta finansējumu 
nomarķēta Romeškalna dabas taka 
un Mauriņu biotopu taka. Tagad 

visas sešas Veclaicenes dabas takas 
ir vienoti marķētas pēc Francijas 
Vogēzu kluba izstrādāta parauga. 
Mauriņu biotopu takā uzstādīti 3 
elektriskā gana vārtiņi, kas atvieglo 
iekļūšanu savvaļas zirgu ganību 
aplokos. Romeškalna takā pie biju-
šās Veclaicenes pamatskolas, tagad 
tūristu mītnes, uzstādīta 50 metrus 
gara dēļu laipa pāri purvainai 
pļaviņai.  Pie autoceļa Rīga - 
Pleskava izvietota norāde uz 
Mauriņu biotopu taku, un divas 
norādes uz Veclaicenes dabas 
takām. Rudens periodā veikta 
taku kopšana.
 Liels ieguvums ir arī  
panorāmskata stends, kas jaunajā 
tūrisma sezonā no Drusku kalna 
ļaus vērot plašo apvārsni ar zinātāja 
acīm, jo panorāmskatā sniegta plaša 

informācija latviešu, igauņu, angļu 
un krievu valodā par tuvākajām 
apdzīvotajām vietām Igaunijā un 
Latvijā, Alūksnes – Hānjas 
augstienes reljefu un apskates 
objektiem. Stenda vizuāli 
informatīvais materiāls ir daudzu 
cilvēku, pamatā veclaiceniešu, 
veidots, tajā iekļauts igauņu 
kartogrāfu darbs, bet panorāmskata 
plāksne izgatavota firmā 
„KoBalts”.
 Ar katru gadu Veclaicene 
tūristiem kļūst arvien pievilcīgāka. 
Uz tikšanos pavasarī! 

Panorāmskata stendā sniegta plaša informācija latviešu, igauņu, angļu un krievu valodā par tuvējās 
apkārtnes tūrisma piedāvājumu

Jāņa Prangela foto

Alūksnes luterāņu draudze 
īsteno baznīcas torņa fasādes 
restaurācijas projektu

Normunds Gražanskis,
draudzes priekšnieks

 Alūksnes evaņģēliski 
luteriskā draudze ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu realizē projektu 
„Alūksnes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas torņa 
fasādes restaurācija”.

 Projekta mērķis ir veikt 
valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa, Alūksnes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas torņa 
fasādes restaurāciju kultūrvēsturiskā 
mantojuma vērtības palielināšanai 
un autentiskuma saglabāšanai, 
kā arī sociālekonomiskā potenciāla 
efektīvai izmantošanai un plašākas 
pieejamības sabiedrībai 
nodrošināšanai, sabiedrības 

izglītošanai un nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanai.
 Šo projektu paredzēts īstenot 
līdz 2015. gada 30. jūnijam un šajā 
laikā plānots atjaunot visu baznīcas 
torņa fasādi, kā arī baznīcas fasādi 
ieejas durvju pusē. Darbus veic 
uzņēmums SIA „Pamati”. Šobrīd 
darbi ir pārtraukti līdz pavasarim, 
kad būs piemēroti laika apstākļi to 
turpināšanai.
 Projekta finansējums no 
Eiropas reģionālās attīstības fonda 
ir 76,93% un no Alūksnes 
evaņģēliski luteriskās draudzes - 
23,07%.

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

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

13. un 27. februārī 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 10.02.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija KAPARŠMITE 19.02.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 23.02.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 16.02.2015. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 16.02.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 26.02.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis SADOVŅIKOVS 27.02.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 19.02.2015. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS 16.02.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 26.02.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 11.02.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 11.02.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra 
darbinieku apmeklētāju pieņemšanas 

2015. gada februārī – martā

 Lauku attīstības 
konsultants Diena/Datums Laiks Vieta

Nikolajs Irtiševs
27843936

nikolajs.irtisevs@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

Pededzes pagasta 
pārvaldē 

Piektdienās 9.00 - 12.00 Mārkalnes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās 9.00 - 12.00 Jaunalūksnes 
pagasta pārvalde

Vaira Vērse 26588968
vaira.verse@llkc.lv

Pirmdienās
 Trešdienās 9.00 - 14.00 Ilzenes pagasta 

pārvalde
Otrdienās

Piektdienās 9.00 - 14.00 Alsviķu pagasta 
pārvalde

Ceturtdienās 9.00 – 12.00 Kalncempju 
pagasta pārvalde

Ieva Peperniece
26115069

ieva.peperniece@llkc.lv

26.02.
23.03. 9.00- 12.00 Ziemera pagasta 

pārvalde

19.02.
19.03. 9.00 -12.00 Jaunlaicenes 

pagasta pārvalde
12.02.
12.03. 9.00 - 12.00 Veclaicenes 

pagasta pārvalde

Viola Kaparšmite 
29166807

viola.kaparsmite
@llkc.lv

 vai Sarmīte Svilāne
26384907

sarmite.svilane@llkc.lv

23.02.
23.03. 10.00 - 12.00 Liepnas pagasta 

pārvalde

13.02.
27.03. 10.00 - 12.00 Mālupes pagasta 

pārvalde
11.02.
11.03. 10.00 - 12.00 Malienas pagasta 

pārvalde
16.02.
16.03. 12.20 - 14.20 Annas pagasta 

pārvalde

10.02.
10.03. 10.00 - 12.00 Jaunannas pagasta 

pārvalde

16.02.
16.03. 9.00 - 11.00 Zeltiņu pagasta 

pārvalde
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Alūksnē, Rijukalna un Latgales 
ielu krustojumā pieklīdis suņu 
opis (bez kakla siksnas), ar 
vienu noļukušu austiņu. Lūgums 
atsaukties cilvēkus, kas pazīst 
šo suņuku.

Alūksnē, pie jaunā „Maxima” 
veikala (Pils ielā), pieklīdis 
draudzīgs suņuks bez kakla 
siksnas. Nogādāts dzīvnieku 
mājā „Astes un Ūsas”.

Jaunas mājas meklē sterilizēta 
kucīte Dina. Mierīga, nosvērta un 
mīlīga.

“Zelta bite” – šogad 
četriem pašvaldības darbiniekiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
pērnā gada nogalē pasniedza 
apbalvojumu Gada balva „Zelta 
bite” četriem pašvaldības un tās 
iestāžu darbiniekiem, lai pateik-
tos par viņu paveikto darbu.

 Gada balvu „Zelta bite” 
pašvaldība izveidoja 2013. gadā 
un tad tā tika piešķirta pieciem 
pašvaldības darbiniekiem. 
 Pašvaldības apbalvojumi izglītībā, 
kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un 
augstākais apbalvojums „Sudraba 
zīle” vairāk vērsti uz sabiedrības 
labā veikta darba novērtējumu, bet 
„Zelta bite” ir apbalvojums, ar kuru 
pašvaldība var novērtēt un pateik-
ties esošiem un bijušiem pašvaldī-
bas administrācijas, iestāžu darbi-
niekiem, vēlētām amatpersonām. 
Šo apbalvojumu piešķir par būtisku 

ieguldījumu pašvaldības attīstībā, 
tās stratēģisko mērķu īstenošanā, 
politiskās un ekonomiskās sistēmas 
pilnveidē, pašvaldības kompe-
tencē esošo jautājumu risināšanā, 
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 
un efektivitātes paaugstināšanā un 
citu ar pašvaldības darbību saistītu 
nozīmīgu veikumu.
 Pretendentus šai balvai var ieteikt 
domes priekšsēdētājs, priekšsēdētā-
ja vietnieki, domes komitejas, paš-
valdības izpilddirektors, strukturālo 
vienību (administrācijas nodaļu) 
un pašvaldības iestāžu vadītāji, 
kuru padotībā strādā vai iepriekš ir 
strādājusi konkrētā persona. Šogad 
balvai bija pieteikti 17 pretendenti. 
Pieteikumus vērtēja komisija, kuras 
sastāvā, saskaņā ar apbalvojumu 
nolikumu, ir domes priekšsēdē-
tājs, priekšsēdētāja vietnieki, kas 
vienlaikus ir arī komiteju priekš-
sēdētāji, un pašvaldības izpilddi-
rektore. Vērtēšanā tika ņemts vērā 
gan pretendenta nopelnu apraksts 
pieteikumā, gan pašvaldības rīcībā 

esošā informācija par cilvēku un 
nepieciešamības gadījuma vēl tika 
lūgtas arī atsauksmes par konkrēto 
pretendentu.
 Šogad pašvaldība pasniedza četras 
Gada balvas „Zelta bite”. Apbalvo-
jumu saņēma:
Annas pagasta bibliotēkas vadī-
tāja Ina Balaņuka – par radošu, 
iniciatīvas bagātu attieksmi darbā, 
veicinot Annas pagasta izaugsmi,
Alūksnes novada pašvaldības 
Juridiskās nodaļas vadītāja Aiva 
Egle – par nozīmīgu ieguldījumu 
pašvaldības sniegto pakalpojumu 
kvalitātes attīstības veicināšanā,
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
darbu vadītāja Ingrīda Ribozola 
– par radošu un inovatīvu pieeju 
darba pienākumu veikšanā,
Ilzenes pagasta pārvaldes skolē-
nu pārvadājumu autobusa šoferis 
Ivars Vanags – par profesionalitāti, 
precizitāti, godprātību un nesavtību 
darba pienākumu veikšanā.
 Apsveicam!

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, Elīna Dambe 29477535.

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
 Pērn 1. novembrī stājās spēkā 
vairāki grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvi-
dos”, kas ievieš būtiskas izmaiņas 
darījumos ar lauksaimniecības 
zemi.

 Aicinām būt vērīgiem un, plānojot 
šādus darījumus, pircējam pārlieci-
nāties, vai viņš ir darījuma tiesīgais 
subjekts un atbilst minētajā likumā 
noteiktajiem kritērijiem, lai iegūtu 
īpašumā lauksaimniecības zemi.
 Ar likuma grozījumiem vietējai 
pašvaldībai ir nodota kompetence 
uzraudzīt darījumu ar lauksaimnie-
cības zemi tiesiskumu. Alūksnes 
novada pašvaldībā to dara Zemes 
komisija.
 Saskaņā ar pašu likumu un kārtību, 
kādu nosaka pērn 30. decembrī 
spēkā stājušies Ministru kabineta 
2014. gada 2. decembra noteikumi 
Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pie-
ņemšanu darījumiem ar lauksaim-
niecības zemi”, personai, kura vēlas 
iegūt īpašumā lauksaimniecības 
zemi, jāvēršas ar iesniegumu tajā 
pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā zeme. Iesniegumam jāpie-
vieno darījuma akts un dokumenti, 
kas apliecina personas tiesības iegūt 
īpašumā lauksaimniecības zemi.

 Tā, piemēram, darījuma ar zemi 
tiesīga juridiska persona (SIA, AS, 
z/s u.tml.), var iegūt īpašumā lauk-
saimniecības zemi (līdz 2000 ha), 
ja tā atbilst šādiem kritērijiem, ko 
apliecina ar iesniegumam pievieno-
tiem dokumentiem:
1) vismaz gadu pēdējo triju gadu 
laikā ir saņēmusi vienotos platības 
maksājumus saskaņā ar regu-
lu Nr.73/2009 vai saņem tiešos 
maksājumus saskaņā ar regulu 
Nr.1307/2013,
2) iesniegumā apliecina, ka zemes 
izmantošanu lauksaimnieciskajā 
darbībā uzsāks gada laikā pēc tās 
iegādes un nodrošinās arī turpmāk 
(ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā 
gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem 
platības maksājumiem vai tieša-
jiem maksājumiem), vai uzsāks 
triju gadu laikā un nodrošinās arī 
turpmāk (ja zeme iepriekšējā vai 

tekošajā gadā nav bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem),
3) vismaz vienam īpašniekam 
vai pastāvīgajam darbiniekam ir 
atbilstoša profesionālā izglītība 
attiecīgajā juridiskās personas 
darbības jomā, kas iegūta ne mazāk 
kā arodizglītības programmā vai 
profesionālās vidējās izglītības 
programmā,
4) var norādīt patiesos labuma gu-
vējus un apliecināt, ka visi patiesie 
labuma guvēji ir darījuma ar zemi 
tiesīgie subjekti,
5) iesnieguma iesniegšanas dienā 
personai nav nodokļu (t. sk. ne-
kustamā īpašuma nodokļa) parādu 
Latvijā vai valstī, kurā tā reģistrēta.

 Savukārt darījuma ar zemi tiesīga 
fi ziskā persona var iegūt īpašumā 
lauksaimniecības zemi (līdz 2000 
ha), ja tā atbilst šādiem kritērijiem, 
apliecinot to ar iesniegumam pie-
vienotiem dokumentiem:
1) ir reģistrēta kā saimnieciskās 
darbības veicējs Latvijas Republikā,
2) vismaz gadu pēdējo triju gadu 
laikā ir saņēmusi vienotos platības 
maksājumus saskaņā ar regu-
lu Nr.73/2009 vai saņem tiešos 
maksājumus saskaņā ar regulu 
Nr.1307/2013, vai (izvēles kritērijs) 
ir ieguvusi lauksaimniecisko izglī-
tību vai tai pielīdzināmu izglītību 
arodizglītības programmā, profe-
sionālās vidējās izglītības prog-
rammā vai profesionālās pilnveides 
izglītības programmā, apgūstot 
augkopības, lopkopības vai citus 
atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 
160 stundu apmērā,
3) iesniegumā apliecina, ka šīs 
zemes izmantošanu lauksaimnie-
ciskajā darbībā uzsāks gada laikā 
pēc tās iegādes un nodrošinās arī 
turpmāk (ja zeme iepriekšējā vai 
pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem), vai uz-
sāks triju gadu laikā un nodrošinās 
arī turpmāk (ja zeme iepriekšējā vai 
tekošajā gadā nav bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem), 
4) iesnieguma iesniegšanas dienā 

personai nav nodokļu (t. sk. ne-
kustamā īpašuma nodokļa) parādu 
Latvijā vai valstī, kurā atrodas tās 
pastāvīgā dzīvesvieta.

Minētos nosacījumus var neie-
vērot tikai atsevišķos gadījumos, 
piemēram:
- ja lauksaimniecības zemes iegu-
vējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošā lauksaimniecības 
zemes platība darījuma noslēgšanas 
brīdī un pēc darījuma kopā nepār-
sniedz 10 ha fi ziskajām personām 
un 5 ha juridiskajām personām,
- maksātnespējas procesā iegūstamu 
lauksaimniecības zemi,
- mantošanas ceļā iegūstamu lauk-
saimniecības zemi,
- lauksaimniecības zemi, kuru 
persona iegūst īpašumā saskaņā ar 
Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumu kā zemesgrāmatā 
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, 
zemes kopīpašnieks ar publisku per-
sonu, vai kā persona, kurai Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizā-
cijas un privatizācijas sertifi kātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar kuru paš-
valdība ir noslēgusi zemes nomas 
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt 
zemi, kas bijusi tās lietošanā un par 
ko ir noslēgts zemes nomas līgums,
- darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi starp laulātajiem, pirmās un 
otrās pakāpes radiniekiem.
 
 Izskatot iesniegumus, pašvaldības 
pienākums ir pārbaudīt, vai persona, 
kura lauksaimniecības zemi vēlas 
iegūt īpašumā atbilst likumā no-
teiktajiem kritērijiem, un vai savas 
tiesības nevēlas izmantot pirmpirku-
ma tiesīgais, ja tāds ir. Pirmpirkuma 
tiesības ar šo likumu ir noteiktas;
1) atsavināmās lauksaimniecības 
zemes kopīpašniekiem,
2) atsavināmās lauksaimniecības 
zemes nomniekam, ja zemes nomas 
līgums ir reģistrēts attiecīgajā 
pašvaldībā,
3) Latvijas zemes fonda pārvaldī-
tājam, kam sava darbība jāuzsāk  
2015. gada 1. jūlijā.

Lauksaimniecības zemes 
nomas līgumi turpmāk 

jāreģistrē pašvaldībā

 Saskaņā ar valstī spēkā 
esošiem normatīviem 
aktiem, vietējai pašvaldībai 
jāveido īpašs reģistrs tiem 
lauksaimniecības zemes nomas 
līgumiem, kas tiek slēgti starp 
fi ziskām personām, starp 
juridiskām personām (izņemto 
pašvaldību) vai arī starp fi zisku 
un juridisku personu, kas 
nav pašvaldība.

 Kā turpmāk jārīkojas šādu lauk-
saimniecības zemes nomas līgumu 
slēdzējiem? 

 Ja ir noslēgts lauksaimniecības 
zemes nomas līgums, tad pašval-
dībā reģistrēšanai to var iesniegt 1 
mēneša laikā pēc tā noslēgšanas. Ja 
šāds līgums noslēgts jau līdz 2014. 
gada 30. decembrim, tad reģistrēša-
nai pašvaldībā tas jāiesniedz līdz šī 
gada 29. jūnijam.

 Zemes nomnieks vai iznomātājs 
(savstarpēji vienojoties – kurš) 
var:

 - ierasties personīgi ar noslēgto 
līgumu vai tā atvasinājumu - kopiju 
vai norakstu (uzrādot oriģinālu) 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistrācijas kancelejā Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, kur kan-
celejas darbinieks līgumu reģistrēs, 

izdarīs uz tā atzīmi par dokumenta 
reģistrēšanu lauksaimniecības ze-
mes nomas līgumu reģistrā, norādot 
reģistrācijas datumu un numuru,

- ierasties personīgi ar noslēgto 
līgumu vai tā atvasinājumu - kopiju 
vai norakstu (uzrādot oriģinālu) 
Alūksnes novada pagastu pārvaldēs, 
kur pārvaldes darbinieks iesniegto 
dokumentu paņems, nepieciešamī-
bas gadījumā – nokopēs un aplie-
cinās, un nogādās pašvaldības kan-
celejā reģistrēšanai. Šādā gadījumā 
līguma iesniedzējam 10 darbdienu 
laikā pašvaldība nosūtīs izziņu par 
zemes nomas līguma reģistrēšanu 
lauksaimniecības zemes nomas lī-
gumu reģistrā, norādot reģistrācijas 
datumu un numuru,

 - apliecinātu līguma norakstu vai 
kopiju nosūtīt elektroniski uz e-pas-
tu: dome@aluksne.lv vai pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301. 10 darbdienu laikā paš-
valdība nosūtīs līguma iesniedzējam 
izziņu par zemes nomas līguma 
reģistrēšanu lauksaimniecības ze-
mes nomas līgumu reģistrā, norādot 
reģistrācijas datumu un numuru.

 Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 
Alūksnes novada pašvaldībai pa 
tālruņiem 64381499 vai 64381496.
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Nozīmīgākie 2014. gada notikumi novadā
Apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Janvāris

 Domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis apciemo pirmā 2014. 
gadā dzimušā un Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētā 
mazuļa ģimeni - alūksniešus Eviju 
Renci un Daini Cerbuli, kuru otrais 
bērniņš - meitiņa Marta dzimusi 3. 
janvārī.
 Apstiprināts pašvaldības budžets, 
kurā izveidota īpaša mērķprogram-
ma pagastu teritoriju infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanai 
- 160 tūkstoši EUR gadā no 2014. 
līdz 2017. gadam, tātad kopumā 600 
000 EUR jebšu līdz 40 tūkstošiem 
EUR katram pagastam.
 Turpinās rudenī uzsāktais Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sētais energoefektivitātes uzlabo-
šanas projekts Liepnas vidusskolas 
un Alūksnes novada vidusskolas 
ēkām. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēknis Arturs Kalaš-
ņiks iegūst 3. vietu valsts bioloģijas 
olimpiādē.
 Novada teritorijā jau ceturto gadu 
notiek autorallijs “Alūksne”.

Februāris

 Latvija jūt līdzi sportistiem Soču 
olimpiskajās spēlēs, bet alūksnieši 
īpaši tur īkšķus par savējiem – 
biatlonistiem Andreju Rastorgujevu 
un Žannu Juškāni, bobslejistu Intaru 
Dambi.
 Alūksnes novada vidusskola svin 
savu 75. gadskārtu.
 Stājas spēkā vairāki nozīmīgi 
saistošie noteikumi - par pašval-
dības galvojumu studiju kredīta 
un studējošā kredīta saņemšanai, 
novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumi, kā 
arī pašvaldības kapsētu darbības 
noteikumi.
 Starptautiskajā tūrisma gadatirgū 
„Balttour” Rīgā Alūksnes novads 
piedalās vienotā stendā ar Gulbenes 
novadu, prezentējot gaidāmo Bānīša 
111. dzimšanas dienu.
 Veclaicenē notiek pasākumu 
cikla „Četri gadalaiki Veclaicenē” 
pirmais pārgājiens „Zvēru pēdas 
sniegā”. 16 novada vokālie ansam-
bļi dodas uz Api, lai rādītu savu 
varējumu starpnovadu ansambļu 
svētkos.

Marts

 Alūksnes novada pašvaldības ap-
balvojumu „Pagodinājums kultūrā” 
pasniedz septiņām un „Pagodinā-
jums sportā” – astoņām personām. 
 Martā sākas un aprīlī turpinās 
publiskā apspriešana Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 2015. - 
2027. gadam 1. redakcijai un Vides 
pārskata projektam.
 Pašvaldība no sava budžeta piešķir 
papildu finansējumu skolēnu 
ēdināšanai. Pašvaldība iesniedz 
četru izglītības iestāžu – pirmssko-
las izglītības iestāžu „Pienenīte”, 
„Pūcīte”, „Saulīte” un Mālupes 
pamatskolas sporta zāles energo-
efektivitātes uzlabošanas projektu 
pieteikumus. Vasarā par tiem tiek 
saņemta pozitīva atbilde un uzsākti 
darbi.

 SIA „Arčers” Alūksnē uzsāk 
brūža ēkas rekonstrukciju projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un 
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” ietvaros.
 Pašvaldība atbalsta pirmos astoņus 
pagastu teritoriālo vienību infra-
struktūras un vides kvalitātes uzla-
bošanas projektus, kas tiek finansēti 
no 2014. gada pašvaldības budžetā 
īpaši izveidotās mērķprogrammas.
 Notiek pirmais jauniešu forums 
kādā no novada pagastiem – Liep-
nā. To un turpmākos organizē 
Alūksnes novada Jauniešu konsul-
tatīvā padome, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs, pašvaldība un citi 
partneri.
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēkne Olīvija Tuvi 
iegūst 3. vietu valsts krievu valodas 
olimpiādē.
 Stājas spēkā saistošie noteiku-
mi par licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā. Deputāti pieņem 
lēmumu piedalīties projektu kon-
kursā, lai saņemtu valsts atbalstu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju 
fonda līdzekļiem ar projekta pietei-
kumu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” 
daļas organisko nogulu slāņa kartē-
šana un iespējamās ietekmes uz ziv-
ju resursiem izvērtēšana”. Projekta 
laikā veic ezera gultnes, piekrastes 
zonas veģetācijas un ekosistēmas 
pētniecības darbus.

Aprīlis

 Pašvaldība nolemj līdzfinansēt 
deviņas bērnu un jauniešu vasaras 

nometnes.
 Novadu apmeklē un ar pašvaldības 
vadību tiekas satiksmes ministrs 
Anrijs Matīss, VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Lange un VAS „Latvijas Autoceļu 
uzturētājs” valdes priekšsēdētājs 
Vladimirs Kononovs. Sarunas gal-
venā tēma saistīta ar valsts autoceļa 
Alūksne – Liepna stāvokli. Rudenī 
ceļa posms līdz Malienai iegūst 
asfalta segumu.
 Tāpat pašvaldības vadība Alūksnē 
tiekas ar aizsardzības ministru Rai-
mondu Vējoni. Sarunā abas puses 
pārrunā pašreizējo un tālāko sadar-
bību, Strautiņu poligona iespējamās 
attīstības vīzijas.
 Novadā plaši svin mākslinieka Leo 
Kokles 90 gadu jubileju. Ar starp-
tautiskas izstādes „Novads cimdu, 
jostu un dziesmu rakstos” atklā-
šanu un folkloras kopu koncertu 
noslēdzas nemateriālā mantojuma 
saglabāšanas un tālāknodošanas 
akcija “Satiec savu meistaru”.
 
Maijs

 Notiek otrais jauniešu forums 
novada pagastos – šoreiz Pededzē, 
kur piedalās gan Pededzes, gan 
Mārkalnes jaunieši.
 Pašvaldības un Alsviķu pagasta 
pārvaldes pārstāvji apciemo Alsviķu 
pagasta iedzīvotāju Lolliju Apsīti, 
lai sveiktu viņu 100 gadu jubilejā.
 Alūksnes jaunie biatlonisti Ingus 
Deksnis, Vladislavs Ņedaivodins 
un Linards Zēmelis kopā ar treneri 
Sergeju Sverčkovu pārstāv Latviju 

Pasaules jauniešu biatlona čempio-
nātā Amerikas Savienotajās Valstīs, 
Presque Isle. Augstākais rezultāts – 
8. vietu iedzīšanas disciplīnā Ingum 
Deksnim.
 Divu dienu vizītē Alūksni apmeklē 
Somijas vēstniece Latvijā Pirkko 
Hemeleinena un vēstniecības kul-
tūras atašeja Petra Sarias, bet darba 
vizītē novadā ierodas Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš.
 Novadu apmeklē arī Izglītības un 
zinātnes ministre Ina Druviete, kura 
vizītes laikā tiekas ar pašvaldības, 
Izglītības pārvaldes, Alūksnes pilsē-
tas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
un Alūksnes pilsētas sākumskolas 
pārstāvjiem un apskata pašreizējo 
sporta angāru.
 Pašvaldības aģentūra „Spodra” 
aicina iedzīvotājus iesaistīties 
Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos apbedīto personu reģistra 
veidošanā.
 Pašvaldībai sadarbojoties ar Lat-
vijas Universitāti, Alūksnē uzsāk 
starptautisku veselības pētījumu 
GISTAR, kura mērķis ir izpētīt gre-
mošanas sistēmas vēža skrīninga un 
agrīnās atklāšanas iespējas mirstības 
samazināšanai.
 Zivju fonds atbalsta četrus pašval-
dības aģentūras „ALJA” projektus, 
pilnsabiedrība „CEKA M” pabeidz 
atliktos darbus Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā „Tranzīt-
ceļa P43 maršruta rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”, tiek uzsākta pro-
jekta „Jaunlaicenes muižas muzeja 
rietumu spārna un fasādes renovāci-
ja” īstenošana.

 Notiek Alūksnes novada paš-
valdības kapitālsabiedrības SIA 
„Alūksnes nami” vadības maiņa.
 Ilzenes pamatskola tiek akreditēta 
uz 6 gadiem, bet Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestāde „Cālis” svin 
65 gadu jubileju. Alūksnē pulcējas 
vairāk kā 200 Vidzemes novada 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa „Trejdeviņas 
saules lec” noslēguma pasākuma 
dalībnieki.
 Novadā notiek Latvijas pašvaldību 
izpilddirektoru ikmēneša sanāksme.
 Noslēdzas pašvaldības rīkotais no-
vadpētniecības konkurss „Zudušais 
laikā”. Alūksnes pilsētas Tautas 
nama deju kopa “Jukums” iegūst 
2. vietu Starptautiskā mūzikas un 
tautas dejas festivālā - konkursā 
Serbijā “BELGRADE AWARD 
2014”. Alūksnē notiek Cēsu pulka 
skolnieku rotas karoga svētki un 
Alūksnes atbrīvošanas 95. gadadie-
nas pasākums. Mazie novada solisti 
tiekas Alsviķos vokālajā konkursā 
“Cālis 2014”, bet Veclaicenē notiek 
pierobežas makšķerēšanas 
sacensības “Ilgāja zivtiņa”.

Jūnijs

 Alūksnes slimnīcai Pils ielā 1 aprit 
50 gadi.
 Īsā vizītē Alūksnē ierodas pārstāvji 
no  sadraudzības pilsētas – Sundbi-
bergas pašvaldības Zviedrijā.
 Vācu mācītāja Ernsta Glika  360. 
jubileju svinot, nedēļas garumā no-
tiek dažādi Glika dienu pasākumi, 
kuros piedalās arī ciemiņi no Glika 
dzimtās vietas – Vetinas Vācijā. 21. 
jūnijā Pilssalā notiek Lielās Līgo 
Lustes un Zušu svētki „Bute zuti 
precēt brauc” un trešās Starptautis-
kās sacensības pludmales volejbolā 
„Katrīnas kauss 2014”, bet Ilzenē 
Līgo dienā - velobrauciens „Līkloči 
papardēs 2014”.
 Stājas spēkā Alūksnes novada pub-
lisko un pašvaldības ūdenstilpju, to 
salu un piekrastes zonas uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi.
 Alsviķu pagasta pārvalde uzsāk 
pašvaldības valdījumā esošo, ar 
latvāņiem invadēto zemes gabalu 
nopļaušanu.
 Uzsāk Parka, Brūža un Dzirna-
vu ielu rekonstrukciju Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projektā 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un 
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā”.

Turpinājums 6. lappusē

2014. gadā novadā notika 3 jauniešu forumi pagastos. Attēlā - pirmais forums notika Liepnas pagastā

Jūlijā Jaunlaicenē notika Pirmie Vispasaules malēniešu svētki Pērn pabeigti abu tranzīta maršrutu rekonstrukcijas darbi novada 
centrā
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Turpinājums no 5. lappuses

 Pavlovskas muzejā - rezervātā 
Krievijā tiekas Igaunijas – Latvi-
jas - Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta „Divas 
ainavu parku pērles Austrumeiropā” 
partneri konferencē, kas veltīta 
vēsturisko parku restaurācijai un 
uzturēšanai, kā arī projekta ietvaros 
restaurētā objekta – Lielās kaskādes 
atklāšana.

Jūlijs

  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
jeb brūža ēkas topošās piebūves 
pamatos tiek iebetonēta kapsula ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm.
 Pilssalā senās Marienburgas vidus-
laiku pils teritorijā SIA „ARCHEO” 
uzsāk arheoloģisko izpēti.
 Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta „Uzņēmējdar-
bībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
ietvaros uzsāk būvdarbus vēl trijās 
pilsētas centra ielās – Dārza, Tirgo-
tāju un Vidus. Noslēdzas pilsētas 
centrālā tranzīta maršruta – Pils 
ielas rekonstrukcija.
 Pededzē svin pirmos Pagasta 
svētkus, bet Jaunlaicenē malēnieši 
tiekas Pirmajos Vispasaules malē-
niešu svētkos. Ilzenē „Ontu kalnā” 
norisinās jau par tradīciju kļuvušais 
„Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”, bet 
Jaunannā - Zaķusalas netradicionā-
lās sporta spēles.
 Dome par Jaunannas pamatskolas 
direktori ieceļ Janīnu Pužuli. No 
pašvaldības budžeta piešķir papildu 
finansējums sporta interešu izglītī-
bas programmu realizēšanai.
 Pašvaldība uzsāk apsekot novada 
teritorijas, kas tūrisma attīstībai ir 
īpaši perspektīvas – Zeltiņu raķešu 
bāze, Veclaicenes ainavu apvidus, 
Viktora Ķirpa Ates muzejs Kaln-
cempjos, Alūksne.
 Alūksnes pilsētas Tautas nama sko-
lotāju koris “Atzele” no Pasaules 
Koru olimpiādes konkursa Rīgā 
mājup brauc ar Zelta diplomu.
 Notiek vadības maiņa pašvaldības 
akciju sabiedrībā „Simone”.

Augusts

 Alūksne no 1. līdz 3. augustam svin 
pilsētas svētkus „Atspulgi iedzirkstī 
Alūksnē”, kuros sumina novada 
sakoptāko īpašumu saimniekus, kā 
arī pirmo reizi sveic mazos alūks-
niešus. Zeltiņos pirmo reizi svin 
jokdaru festivālu „Vajag tik rakt!”, 
kas veltīts novadniekam Edgaram 
Liepiņam, bet Veclaicenē jau devīto 
reizi notiek „Igauņu diena”, kas 
šoreiz noris abpus robežai – arī 
Igaunijas pusē.  Jau otro gadu 
interesentiem ir iespēja piedalīties 
pasākumā „Pārgājieni ar garšu 
Veclaicenē 2014”.
 Alūksnē sāk remontdarbus 12 pilsē-
tas grants seguma ielās, kur seguma 
uzlabošanai izmanto no rekonstruē-
jamajām ielām nofrēzēto asfaltu.
 Alūksnē ierīko gājēju pāreju Torņa 
un Kanaviņu ielu krustojumā, lai 
uzlabotu satiksmes drošību skolē-
niem, kas dodas uz vidusskolu.
 Alūksnes muzejs saņem 7000 
EUR valsts budžeta finansējumu no 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas pieminekļu izpē-
tes, glābšanas un restaurācijas prog-
rammas baronu Fītinghofu dzimtas 

mauzoleja glābšanas darbiem.
 Priecīgs notikums Ilzenes pagasta 
„Sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centrā „Dailes””, 
kur sarīkojumu zāle ieguvusi jaunu 
veidolu – skatuves, logu aizkarus un 
sarīkojumu zāles krēslus.
 Atzīmējot „Baltijas ceļa” 25. 
gadadienu, Alūksnē iedzīvotāji un 
mazpulcēni veido 3 Baltijas valstu 
ziedu karogus. Alūksnes ezerā no-
tiek Pasaules un Eiropas čempionāti 
ūdens motosportā, bet Veclaicenes 
pusē - Starptautiskās orientēšanās 
sacensības “Malienas kauss”.

Septembris

 Bānītis svin savu 111. dzimšanas 
dienu, bet Viktora Ķirpa Ates mu-
zejā ļaudis pulcējas uz ikgadējiem 
Pļaujas svētkiem.
 Dome piešķir 13418 EUR Pilsētas 
bulvāra apgaismojuma tīkla remont-
darbu veikšanai.
 Alūksnes Lielajos kapos atklāj 
novadnieces, dzejnieces Skaidrītes 
Kaldupes kapa pieminekli, kas 
tapis, Annas pagasta biedrībai 
„Nāc pretim” saņemot pašvaldības 
līdzfinansējumu sabiedriski nozīmī-
giem projektiem.
 Alsviķu pagasta pārvalde, realizējot 
projektu „Higiēnas pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 
Alsviķu pagastā”, sāk piedāvāt 
higiēnas pakalpojumus.
 Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija Kultūras 
pieminekļu izpētes, glābšanas un 
restaurācijas programmas ietvaros 

atbalsta Alūksnes  novada pašvaldī-
bas iesniegto projektu, kas paredz 
Livonijas ordeņa pilsdrupu vienas 
mūra daļas konservāciju un restau-
rāciju, un piešķir tam 10000 EUR 
finansējumu.
 Alūksnes ezera Kapsētas pussalā 
atklāj ar Eiropas Savienības fondu 
finansiālu atbalstu Valsts meža 
dienesta būvēto ugunsnovērošanas 
torni.
 Novadā pabeidz Izglītības un 
zinātnes ministrijas atbalstītā 
projekta ,,Slēpošanas inventāra 
iegāde Alūksnes novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs” īste-
nošanu – vairākās izglītības iestādēs 
tagad iegādāts slēpošanas inventārs.
 Pēc 75 gadiem Pededzes pamat-
skolā atgriežas atjaunotais skolas 
karogs, savukārt Jaunlaicenes pa-
matskola svin 25 gaddienu. Jaunan-
nas Mūzikas un mākslas pamatskola 
tiek akreditēta uz sešiem gadiem.
 Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva 
telpas apseko Rundāles pils res-
tauratori un veic sienu un griestu 
krāsojuma zondāžas.
 Iedzīvotājiem un pašvaldībai 
izdodas panākt, ka no 10. novembra 
tiek atklāts pastāvīgs reģionālās 
vietējās nozīmes maršruts „Alūksne 
- Anna – Gulbene” pirmdienās un 
piektdienās.

Oktobris

 No 13. līdz 17. oktobrim Alūksnes 
novadā pirmo reizi notiek karjeras 
nedēļa „Es būšu... Vai zini, kas 
būsi Tu?”.
 TV ekrānos sāk demonstrēt 

Latvijas Mobilā telefona un „VFS 
Films” kopīgi veidoto TV viedspēli 
„CIEMOS”, kur Vidzemi pārstāv 
komanda no Alūksnes - Dzidra 
Dzenīte, Sigita Jakobsone un Linda 
Gusta.
 Domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis uz tikšanos aicina novada 
uzņēmējus.
 Alūksnes Pilssalā noslēdzas rotaļu 
laukuma otrās kārtas būvniecība 
un jaunos rotaļu elementus salas 
apmeklētāji jau labprāt izmanto. 
Jaunlaicenē pabeigta projekta 
„Jaunlaicenes muižas muzeja rietu-
mu spārna un fasādes renovācija” 
realizācija. 
 SIA „Rūpe” noslēdz līgumus par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstības projektu īstenošanu 
vairākās pagastu teritorijās – 
Alsviķu pagasta Strautiņu un 
Alsviķu ciemos, Zeltiņos, Ilzenē, 
Mārkalnē un Jaunlaicenē. Mālupē 
noslēdzas darbi pamatskolas ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas 
projektā.
 Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija atbalsta 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu un kultūras pieminekļu 
izpētes, glābšanas un restaurācijas 
programmā piešķir 3900 EUR 
Marienburgas pilsdrupu konser-
vācijas un restaurācijas projekta 
izstrādei.
 Alūksnes novada pašvaldības ap-
balvojumu „Pagodinājums izglītī-
bā” saņem trīs novada skolotāji, bet 
viens pedagogs – īpašo „Swedbank” 
balvu. Novada izglītības iestādes 
apmeklē sadraudzības pašvaldības 
– Jonišķu rajona (Lietuva) izglītības 
iestāžu vadītāju grupa.
 Alūksnes muzejs un Jaunlaicenes 
muižas muzejs saņem Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas ap-
liecinājumu par iestāžu akreditāciju 
uz pieciem gadiem.
 Pašvaldības un Alsviķu pagasta 
pārvaldes pārstāvji apciemo alsvi-
ķiešu Plato ģimeni, kuru pirmais 
mazulis – meitiņa Patrīcija ir 2014. 
gadā Alūksnes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā simtais reģistrētais 
jaundzimušais.

Novembris

  6. novembrī savu simto jubileju 
Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 

svin gaišs un inteliģents cilvēks, 
skolotāja, kultūras un sabiedriskā 
darbiniece Ruta Zvaigzne. Viņu 
svētku dienā sveic arī novada vadī-
ba un pagasta pārvaldes pārstāvji.
 Deviņām personām valsts svētkos 
pasniedz Alūksnes novada pašvaldī-
bas augstāko apbalvojumu „Sudraba 
zīle”.
 Liepnas vidusskola svin skolas 135 
gadu jubilejas svinības, bet Malie-
nas tautas nams saviesīgā vakarā 
retro stilā aicina svinēt tā simtgadi.
 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Vidzemes lauku 
sētas ainavu papildina jauna ēka – 
„Laidars”, kas kalpos galvenokārt 
kā krājuma glabātava. Tā būvēta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstītā projekta 
ietvaros. Savukārt Bejas novad-
pētniecības centrā noslēdzas klēts 
rekonstrukcija.
 Pabeigta Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzfinansēto projektu 
īstenošana un pirmsskolas izglītības 
iestāžu ēku energoefektivitātes pa-
augstināšana Jaunalūksnes „Pūcītē” 
un Alsviķu „Saulītē”. Alūksnē 
pabeidz Latgales ielas ietves izbūvi, 
kas veikta par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.
  Alūksnes novada pašvaldības ka-
pitālsabiedrībā SIA „Rūpe” notiek 
vadības maiņa.
 
Decembris

 Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozares prestižā balva 
„Platīna pele” kategorijā „Labākais 
e-skolotājs” nonāk pie Alūksnes 
novada vidusskolas skolotājas Līgas 
Krūmiņas.
 Veclaicenē notiek jau trešais 
jauniešu forums kādā no novada 
pagastiem.
 Projekta „Uzņēmējdarbībai nozī-
mīgu ielu un Brūža ēkas rekons-
trukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros 
noslēgušies Brūža, Parka un 
Dzirnavu ielu remontdarbi. Šī paša 
projekta ietvaros rekonstruējamās 
brūža ēkas jaunais korpuss sagaida 
spāru svētkus.
 Noslēdzas energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekts Malie-
nas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Mazputniņš”. Iestāde arī svin 
darbības 25. gadskārtu. Pašvaldībai 
tiek atbalstīti vēl 3 izglītības iestāžu 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekti – Mālupes, Jaunannas un 
Ilzenes pamatskolām un remontdar-
bi sākas.
 Valdība akceptē Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
publisko ūdeņu nodošanu pašvaldī-
bu valdījumā.
 Alūksnes muzejā atver jaunu arheo-
loģisku un vēsturisku ekspozīciju 
„Laikmetu mielasts”, pie kuras 
iekārtošanas un papildināšanas 
iestāde vēl turpina strādāt.
 Pašvaldība atbalsta četru jauniešu 
projektu pieteikumus „Alūksnes 
novada jauniešu biznesa ideju kon-
kursā” un piešķir līdzfinansējumu 
viņu biznesa ideju īstenošanai un 
pasniedz apbalvojumu „Pagodinā-
jums uzņēmējdarbībā” 15 Alūksnes 
novada uzņēmējiem.
 Alūksnē notiek starptautiskais 
Ziemassvētku džudo turnīrs.

 Nākamajā laikraksta numurā pub-
licēsim pārskatu par pašvaldības 
teritorijā īstenotajiem projektiem.

Brūža (Alūksnes pilsētas Tautas nama) ēkas jaunās piebūves pamatos jūlijā iebetonē kapsulu ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm

Nozīmīgākie 2014. gada notikumi novadā

Decembrī pašvaldība noslēdz līgumus ar četriem jauniešiem par viņu 
biznesa ideju projektu līdzfinansēšanu
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Draudzēs novadā
Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā draudzē

Mācītājmuižā

Katru darba dienu  
9.00 Laudes, 18.00 Vespere
Otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
Trešdienās 18.20 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja  pieņemšanas laiks
Svētdienās  11.00 Dievkalpojums 
un Svētdienas skola

7. februārī 15.00 Slavēšanas 
un dziedināšanas dievkalpojums
Ar 13. februāri un katru 
piektdienu 18.00 Iesvētes 
apmācības
14. februārī 17.00 Laulāto 
vakars  
17. februārī 18.00 Treknā 
otrdiena 
18. februārī 19.15 Pelnu 
dienas dievkalpojums
Ar 19. februāri un katru 
ceturtdienu Alpfa kurss
21. februārī 17.00 Vīru vakars
27. februārī 18.00 un 28. februārī 
janvārī 10.00 Rekolekcijas: 
„Svētais vakarēdiens”, vada 
Liepājas Sv. Annas draudzes 
mācītājs Jānis Bitāns 
 
Alūksnes Svētas Trijādības 
draudzē

Dievkalpojumi katru sestdienu 
17.00, katru svētdienu 9.00 un 
svētkos.

Liepnas Pravieša Elijas 
draudzē

Dievkalpojums 7. februārī 9.00.

Veclaicenes Dievmātes 
Patvēruma draudzē

Dievkalpojums 21. februārī 9.00.

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

līdz mēneša 20. datumam 
iesūtot to uz e-pastu 

evita.aploka@aluksne.lv!

Pašvaldība  uz tikšanos aicināja novada uzņēmējus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Otrdien, 27. janvārī Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis uz tikšanos bija 
aicinājis novada uzņēmējus. 
Tikšanās reizē AS „Sadales 
tīkls” informēja par plānotajiem 
darbiem novada teritorijā 2015. 
gadā, Būvvalde skaidroja izmai-
ņas ar būvniecību saistītajos nor-
matīvajos aktos. Pašvaldības pār-
stāvji pastāstīja uzņēmējiem par 
investīciju teritoriju datu bāzes 
izveidi un iespēju tajā pievienot 
arī uzņēmēju brīvos īpašumus, 
interneta foruma izstrādi 
uzņēmēju vajadzībām, kā arī par 
uzņēmēju delegācijas un 
pašvaldības pārstāvju 
pieredzes braucienu uz 
starptautisko būvniecības izstādi 
„BAU 2015” Minhenē Vācijā.

Atjaunos 
energoinfrastruktūru

 AS „Sadales tīkls” pārstāvis Arvīds 
Rumbiņš uzņēmējiem sniedza 
vispārēju informāciju par aktuali-
tātēm energoapgādē un atbildēja 
uz uzņēmēju jautājumiem. Jānis 
Hercogs informēja par energoap-
gādes infrastruktūras atjaunošanas 
darbiem, kādi novada teritorijā 
plānoti 2015. gadā. Viņš uzsvēra, ka 
šogad AS „Sadales tīkls” plāno uz-
labot energoapgādes infrastruktūru 
Ezermalas, Robežu, Ozolu, Cerību 
ielās Alūksnē, Jaunlaicenes, Alsvi-
ķu, Veclaicenes, Mālupes, Ilzenes, 
Alsviķu, Kalncempju, Jaunalūksnes, 
Ilzenes pagastu teritorijās.

Izmaiņas būvniecībā

 Būvvaldes vadītājs – arhitekts 
Arvīds Račinskis informēja par jau-
nāko būvniecību reglamentējošos 

normatīvajos aktos. Viņš uzsvēra, 
ka, lai gan sākotnēji normatīvo 
aktu izstrādātāji gaidāmās izmaiņas 
traktējuši kā birokrātisku procedūru 
samazināšanu, rezultātā būvniecības 
joma saņēmusi sarežģītu, sadrum-
stalotu regulējumu.
 - Pēc jaunās kārtības būvniecības 
ierosinātājam ar savu būvniecības 
ideju jāgriežas pie speciālista, lai 
varētu sagatavot būvniecības ie-
snieguma veidlapu, ko cilvēks pats 
visdrīzāk nevarēs izdarīt tās sarež-
ģītības dēļ. Iesniedzot būvniecības 
iesniegumu, šim speciālistam, kas 
visdrīzāk būs objekta projektētājs, 
jau jābūt apdrošinātam, kas ievēro-
jami sadārdzina pasūtītājam gala re-
zultāta sasniegšanu, jo būs jāmaksā 
speciālistam gan par to, ka tas aiz-
pilda būvniecības iesniegumu, gan 
visdrīzāk, jāsedz arī apdrošināšana. 
Būvniecības iesniegumam jāpievie-
no būvprojekta minimālais sastāvs, 
kas varētu būt analogs kādreizējam 

skiču projektam. Kad šo būvprojek-
tu jeb ieceri būvvalde akceptē, tā 
izsniedz būvatļauju un, to saņemot, 
tiek izstrādāts gala būvprojekts, un 
būvatļaujā tiek veikta atzīme par 
projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Tikai tad var uzsākt būvniecību. 
Diemžēl ir ievērojami pieaudzis 
papīra apjoms – 
būvniecības iesnieguma veidlapa 
uz četrām lapām, būvatļauja – 
uz septiņām, - būtiskākās 
izmaiņas skaidro A. Račinskis.
 Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļas 
„Pašvaldības iestādes” 
apakšsadaļā „Citas iestādes”
/Būvvalde ir ievietota 
nepieciešamā informācija 
un veidlapas.

Būs diskusiju 
forums uzņēmējiem

 Lai veicinātu novada uzņēmēju 

komunikāciju ar pašvaldību, kā arī 
uzņēmēju savstarpējo saziņu, no 
1. februāra Alūksnes novada 
pašvaldība piedāvās jaunu 
iespēju - interneta forumu, kurā 
uzņēmēji varēs gan veidot 
savstarpējas diskusijas un 
pieredzes apmaiņu, gan arī 
komunicēt ar pašvaldību.
 Foruma vietni izveidojusi 
pašvaldības informāciju tehnoloģiju 
nodaļa un saite uz to būs 
atrodama pašvaldības mājas 
lapas www.aluksne.lv sadaļā “Uz-
ņēmējdarbība”. Forums 
būs slēgta vide, kurā uzņēmēji 
varēs autorizēties ar savu lietotāja 
vārdu un paroli.
 Plānots, ka forumā pašvaldība 
ievietos arī visus jaunumus, kas 
attiecas uz uzņēmējdarbības jomu. 
Uzņēmējiem te būs iespēja gan 
uzdot jautājumus pašvaldībai, 
gan rakstīt ierosinājumus 
un atsauksmes.

Turpinājums no 1. lappuses

Domāju, ka noteikti varētu rīkot 
šādus braucienus arī turpmāk, pie-
meklējot pēc interesēm.
 SIA “MARITEC” pārstāvis Aivars 
Ezeriņš izstādes apmeklējumam bija 
īpaši rūpīgi gatavojies, jau iepriekš 
izplānojot maršrutu, kādā apmeklēt 
izstādes daudzskaitlīgos korpusus:
- Inovāciju varbūt bija mazāk kā 
visi kopā bijām gaidījuši, taču 
piedāvājums ļoti liels, arī tehnolo-
ģijas un iekārtas. Pēc šīs izstādes 
apmeklējuma man jau radās ideja 
biznesam un, ja tas izdotos, tad šādu 
pakalpojumu mums vairs nevaja-
dzēt pirkt no Rīgas, bet mēs varētu 
to sniegt arī apkārtējos novados. 
Arī uzņēmēji brauciena laikā savā 
starpā sadraudzējās un iepazina cits 
citu, tā ka - paldies pašvaldībai!
 Ja uzņēmēji izstādi apmeklēja, 
vērojot, ko no piedāvātā aizgūt sava 
uzņēmuma vajadzībām, tad pašval-
dības pārstāvji vērtēja arī to, kas no 
izstādē piedāvātā izmantojams paš-
valdības infrastruktūras objektos.
 Izpilddirektore Janīna Čugunova 
uzsver, ka, vērojot jaunākās un mo-
dernākās būvniecības tehnoloģijas, 
pašvaldības pārstāvji iepazinušies ar 
dažādiem mūsdienīgiem risinā-
jumiem. Tā uz Alūksni atvestas 
idejas par nogāžu nostiprināšanu un 
apaudzēšanu ar augiem, par atpūtas 
vietu labiekārtošanu, apstādījumu 
sakārtošanu un citas.

 - Bija ļoti interesanti redzēt mo-
dernus izgaismotus, atstarojošus 
risinājumus norādēm, jo šobrīd tieši 
strādājam pie jaunas koncepcijas 
norāžu zīmēm visai novada terito-
rijai. Tāpat pašvaldībai ir aktuāla 
lietus ūdens kanalizācijas novadī-
šana un izstādē redzējām, kādas ie-
spējas piedāvā ietvēm un ielām, arī 
zālājiem. Esam izstrādājuši tehnisko 
projektu pašvaldības administratī-
vajai ēkai, kur ir problēma, ka neva-
ram atrast risinājumu, kā nodrošināt 
telpās normālus apstākļus vasaras 
karstumā lielo logu dēļ. Izstādē at-
radām firmu, kas piedāvā veiksmīgu 
risinājumu - atstarojošas žalūzijas, 
kas pasargā gan no gaismas, gan 
siltuma. Tā kā firmai ir pārstāvnie-
cība Rīgā, domāju, šis varētu būt 
pirmais, ko mēģināsim izmantot, ja 
zinām, ka šajā plānošanas periodā 
ir iespēja sakārtot administratīvās 
ēkas, - stāsta J. Čugunova.
 Projektu koordinatore Anda Lejas-
blusa atzīst, ka izstādē, kas aptvēra 
visu būvniecības procesu, sākot no 
projektēšanas un izejot visu būves 
ciklu, bijis arī daudz sarežģītu teh-
noloģiju piedāvājuma.
 - Vērojot šos tehnoloģiju un ie-
spēju meklējumus, varam novērtēt 
un priecāties, ka mums šeit nav 
nepieciešams ne apbūvēt pazemi, 
ne celt milzīgas daudzstāvu ēkas, 
ka te pietiek dzīves telpas, ir zaļš 
un ūdeņi. Tā kā izstādei bija trīs 
galvenās tēmas - viedā pilsēt-

plānošana, efektīva enerģijas un 
resursu izmantošana un būve un tās 
lietotāji, vairākās hallēs notika arī 
dažādas lekcijas, no kurām divas 
noklausījos. Viena no tām bija par 
dienas gaismas izmantošanu, par ko 
lektori uzsvēra – dienas gaisma ir 
par brīvu, tāpēc izmantojiet to. Otra 
lekcija bija par mūsdienu tenden-
cēm fasāžu izgaismošanā. Tas mani 
saistīja tādēļ, ka arī pašvaldība šo-
brīd pievēršas šīm lietām - Jaunajai 
pilij ir izgaismota fasāde, strādājam 
pie Pilssalas tilta apgaismojuma 
atjaunošanas un varbūt, sakārtojot 
katru jaunu objektu, varam domāt 
arī par tā izgaismošanu. Ka efektu 
var panākt gan ar lētākiem, gan 
dārgākiem paņēmieniem, Minhenē 

Alūksnes novada uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju delegācija pie ieejas izstādes “BAU 2015” kompleksā

Latvijas stends izstādē
Evitas Aplokas foto

No izstādes Vācijā pārved jaunas idejas
pārliecinājāmies ārpus izstādes dar-
ba laika – ja dienas bija pelēkas, tad 
tumšajā laikā sarežģītāk vai mazāk 
sarežģīti, bet ārkārtīgi atraktīvi iz-
gaismots ir pilsētas centrs, - norāda 
A. Lejasblusa.
 Uzklausot braucienā piedalījušos 
uzņēmēju viedokļus, Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis secina, ka šāda atbalsta 
forma uzņēmējiem no pašvaldības 
puses būtu jāattīsta.
 - Noteikti par to vēl diskutēsim ar 
deputātiem, varbūt līdzīgus piere-
dzes braucienus varēsim rīkot reizi 
divos gados, varbūt katru gadu, bet 
uz tuvākām valstīm. Uzņēmēji ir 
novērtējuši to, ka tāda mēroga izstā-
dē var redzēt apjomus, materiālus, 
tendences, – uzsver A. Dukulis.
 Priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers uzskata, ka brauciens ir bijis 
veiksmīgs, jo gan uzņēmēji, gan 
pašvaldības speciālisti saskatījuši 
daudz inovatīvu produktu, kādus 
ne vienmēr var redzēt mūsu valsts 
izstādēs. 
 - Šādi braucieni profesionālos 
nolūkos ārpus novada jārīko biežāk, 
jo ne tikai pati izstāde ir ieguvums, 
bet arī tas, ka uzņēmējiem bija 
iespēja savstarpēji vairāk iepazīties, 
redzēt, kā citur dzīvo cilvēki, kā ir 
uzbūvēta infrastruktūra citā valstī. 
Man šķiet, ka, izvērtējot pašvaldī-
bas iespējas, nākotnē tas jāturpina, 
rīkojot izbraukumus pa nozarēm 
un nākamā joma, kam rīkot šādu 
braucienu, varētu būt lauksaimnie-
ki, - norāda Dz. Adlers.
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Jauniešu centrā – brīvprātīgie 
no Grieķijas un Čehijas
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste

 Kopš pagājušā gada 
15. novembra tiek īstenots 
Eiropas brīvprātīgā darba 
projekts “EVS-nes”, kura 
ietvaros līdz šī gada 15. jūlijam 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā darbojas divi 
brīvprātīgie – Kamila Šumšalova 
no Čehijas un Jiannis Dafnis no 
Grieķijas.

 Viņi organizē dažādas 
aktivitātes bērniem un jauniešiem, 
kā piemēram, dažādas spēļu 
dienas, origami veidošana, ēst 
gatavošana, īsfi lmu veidošana. 
Par visām aktivitātēm jūs varat 
uzzināt Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā, Dārza ielā 8a. Tiek 
organizēti arī divi angļu valodas 
diskusiju klubiņi – viens 
pieaugušajiem, viens jauniešiem. 
Abi notiek vakaros, tā ka ir 
pieejami vairākiem interesentiem.

 Janvārī kopā ar brīvprātīgajiem 
devāmies uz novada skolām, 
kur iepazīstinājām ar 
brīvprātīgajiem, viņi prezentēja 
savas pārstāvētās valstis, stāstījām 
arī par brīvprātīgo darbu. Ja ir 
interese, droši variet zvanīt vai 
nākt uz Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centru, aizbrauksim 
arī pie jums!

“Šis projekts tika fi nansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija [paziņojums] atspo-
guļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.”

Ziemassvētku dāvanā - ekskursija
Laura Delviņa,
Malienas pamatskolas 7. klases 
skolniece

  Aukstā 21. decembra  rītā, 
kad eņģeļi nomainīja nakti pret 
rītu, es gaidu autobusu  ar vieglu 
somu, bet labu omu, un mani 
stimulē tas, ka šodien būs 
ekskursija uz Cēsīm. Ekskursijā 
dosies Malienas pamatskolas 
skolēni, kuriem pirmo semestri 
noslēdzot, liecībās tikai labas 
un teicamas atzīmes. 

  Šī jau ir otrā ekskursija, kuru 
mums, Malienas skolas bērniem, 
dāvina mūsu skolas bijušais 
audzēknis, bijušais Cēsu mērs un 
vienkārši cilvēks ar labu sirdi - 
Gints Šķenders.
 Gints Šķenders mums bija nopircis 
biļetes uz Ziemassvētku  izrādi 
,,Brīnumskapja Ziemassvētku 
stunda”, kurā kopā ar Ingu Ulmani 
un Andri Sējānu darbojās  Actiņa un 
Austiņa, Kaķītis Laķītis, Puteklīte, 
kodes un citas krāsainas radībiņas. 
Brīnumskapja svētku stunda bija 
pamācoša un jautra, krāsaina un 
muzikāla.
 Mēs apmeklējām arī Cēsu Bērnu 
Zinātnes centru Z(in)oo. Tur ir ļoti 
jautri, jo apmēram 30 interaktīvi 
eksponāti mums māca it kā vien-
kāršas ar fi zikas un matemātikas 

likumiem saistītas lietas, piemēram, 
kā darbojas gravitācija, kādi ir 
berzes likumi, kā darbojas līdzsvars. 
Tur ir mašīnas, ar kurām jāminas pa 
dažādiem segumiem. Ļoti intere-
santas ir kāpnes, pa kurām kāpjot, 
jānotur līdzsvars. Visas ierīces var 
izpētīt un katrs pats izmēģināt. Tas 
mums patika visvairāk. 
 Pēc Z(in)oo centra mums, visiem 
bērniem, vēderos vardes kurkstēja, 
bet mēs ar smaidu devāmies 
izpētīt Cēsis. Gints Šķenders mūs 
izvadāja pa Cēsu  skaistajām ielām, 
pastāstot par svarīgākām vietām, 
un rokdarbu darbnīcām, kurās tapa 
Ziemassvētku brīnumi.
 Laikam ekskursijas vadītājs 

sadzirdēja arī mūsu kurkstošos 
vēderus, jo pēkšņi mēs iegājām 
mājīgā pagrabā, un tur  smaržoja 
pēc ēdiena! Tur mūs nosalušus 
sagaidīja ar siltām tējām un 
gardām picām!
 Braucot autobusā uz mājām, 
mēs atcerējāmies labos mirkļus, 
gardās picas un neaizmirstamo 
izrādi. Visu ekskursijas laiku 
izjutām mūsu drauga Ginta 
Šķendera rūpes un uzmanību 
mums, patieso ieinteresētību un 
lepnumu par savu darbu – 
Cēsīm. Par to viņam sakām 
lielu paldies!

Malienas pamatskolas skolēni kopā ar Gintu Šķenderu
Foto no Malienas pamatskolas arhīva

Malienā koncertēs Eriņu ģimene
Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītāja

6. martā pulksten 19.00 
Malienas tautas namā ar 
koncertu viesosies košā un 
skanīgā Eriņu ģimene.

 Eriņi ir pirmā LNT šova 
„Dziedošās ģimenes” 3. vietas 
ieguvēji un dziedājuši pusfi nālā 
arī  piecgades skanīgāko ģimeņu 
šovā „Dziedošās ģimenes 2013”. 
Eriņi muzicējuši vienmēr, tomēr 
šādā sastāvā, kāds bija redzams 
šovā „Dziedošās ģimenes”, iepriekš 
nebija uzstājušies. Eriņu ģimenes 
tētis ir daudzu Latvijā populāru 
šlāgerdziesmu autors. Viena no viņa 
dziesmām — „Likteņa sūtnis” 
dziedātāju Ingas un Normunda 
izpildījumā 2004. gada 
Šlāgeraptaujā tika atzīta par 
populārāko.
 Eriņi lepojas, ka ir latgaļi, bet 
prot par to arī pasmieties, ģimenei 
ir lieliska humora izjūta. Ģimene 
pēc pirmā šova ir sniegusi vairāk 
nekā simts koncertus un par savu 
spēku uzskata dzimtas saknes, kas 
viņus vieno tikai ģimenei zināmās 
un sajūtamās saiknēs.
 Kā savu odziņu, kas Eriņu ģimeni 
atšķir no citām, viņi min patiesumu. 
Klausītāji saka, ka ģimenes acis 
vienmēr mirdz un tajās ir redzama 
degsme. Viņi grib ticēt, ka ģimenes 
muzikālā izaugsme un skanējums 
gadu gaitā patiešām ir audzis un 
kļuvis baudāmāks.
 “Mēs apzināti meklējam dziesmas 
ar stāstu, tādu repertuāru, kas, ja 
tā var teikt, piestāv mūsu 
ansamblim, jo īpaši ņemot vērā, ka 

esam ģimene, izvēlamies mazāk 
dzirdētas dziesmas, Tas, ka mums 
pa visām vīlēm spraucas latgalis-
kums, ir pati par sevi saprotama 
parādība, jo aizbēgt paši no sevis 
mēs nevaram,” Eriņi komentē 
latgaliskās saknes.
 „Tētis Andris, bez saimniecības 
vadīšanas, ir aktīvs daudzās kultūras 
un sabiedriskās dzīves izpausmēs, 
piemēram, kopā ar mammu dejo 
vidējās paaudzes deju kopā 
„Jumalo”. Krustmāte Anita bez 
cilvēku veselības vairošanas un 
uzturēšanas misijas dzied korī un 
ir aktīva kultūras pasākumu 
apmeklētāja. Māsa Agnese ar 
apbrīnojamu pacietību un 
nerimstošu azartu jau vairāk nekā 
septiņus gadus ir sākumskolas 
skolotāja Hanzas vidusskolā un 
ārpus darba tiešajiem pienākumiem 
vada dažādus pasākumus un kāzas. 
Brālēns Juris tagad mums liels 
vīrs – Kārsavas novada deputāts, 
kā arī aktīvi rosās sabiedriskās dzī-
ves norisēs. Brālēns Linards it visur 

ierodas, pie sāniem piestiprinājis 
alpīnistu karabīni un ar ģitāru 
plecā. Savukārt es maizīti pelnu 
Latgales vēstniecībā „GORS” 
jeb Austrumlatvijas koncertzālē 
Rēzeknē, bet, lai cik jokaini 
izklausītos, mieru un atslodzi rodu 
Rīgas mājās,” par ģimenes hobijiem 
runā Aija Eriņa.
 „Mūsu mērķis ir piedzīvot 
kopā būšanu, kopā radīšanas un 
muzicēšanas prieku. Mums baudu 
sagādā pats jaunrades process – 
līdzīgas sajūtas kā gatavojoties 
svētkiem. Mūsu dziļi iekšēja 
vēlme ir pēc iespējas vairāk būt 
kopā. Neskatoties uz to, ka esam 
ļoti dažādi un reizēm arī pacīksta-
mies, tomēr vislaimīgāk jūtamies, 
kad esam viens otram tuvumā. 
Drošībā”.
 Biļetes uz koncertu  iepriekšpār-
došanā varēs iegādāties Malienas 
tautas namā vai rezervēt pa tel. 
25458550 līdz 20. februārim. 
Biļetes cena – 3 EUR, koncerta 
dienā -  3,50 EUR.

Malienas pamatskolas skolēni kopā ar Gintu Šķenderu
Foto no Malienas pamatskolas arhīva

Aicinām piedalīties konkursā 
“Meklē rakstos par Alūksni!”
Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

 Alūksnes pilsētas bibliotēka 
sadarbībā ar laikrakstu “Malienas 
Ziņas” ir izsludinājusi konkursu 
“Meklē rakstos par Alūksni!”, kurš 
veltīts 95. gadskārtai, kopš Alūksnei 
piešķirtas pilsētas tiesības.

 Organizatori aicina tajā piedalīties 
ikvienu, kam interesē Alūksnes 
novada un pilsētas kultūrvēsture. 
Piedaloties konkursā, jūs varēsiet 
atkārtot zināmo un izzināt nezinā-
mo!
 Konkurss notiks piecās kārtās laikā 
no janvāra līdz maijam. Pirmā kārta 
jau izsludināta un atbildes tiek 
gaidītas līdz 9. februārim. Konkursa 
kārtu jautājumi tiks publicēti laik-
rakstā “Malienas Ziņas” (katra mē-
neša otrajā piektdienā), tie pieejami 
arī interneta vietnēs  www.albibl.lv, 

www.aluksne.lv.
 Atbildes uz konkursa jautājumiem 
var iesniegt Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā klātienē, elektroniski 
biblioteka@aluksne.lv vai sūtot pa 
pastu uz adresi: Lielā Ezera iela 24, 
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 
(ar norādi - konkursam). 
 No katras kārtas pareizo atbilžu 
autoriem tiks izlozēts viens veik-
smīgākais, kurš saņems pārsteigu-
ma balvu. Galveno balvu saņems 
konkursa kopvērtējuma uzvarētājs. 
Ja uz galveno balvu pretendēs 
dalībnieki ar vienādu punktu skaitu, 
uzvarētājs tiks noskaidrots lozējot.
 Vēlamies atgādināt, ka Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā un pārējās mūsu 
novada bibliotēkās atrodams plašs 
novadpētniecības materiālu un 
uzziņu avotu klāsts, pieejamas datu 
bāzes, kuras noteikti palīdzēs jums 
rast atbildes uz konkursa jautāju-
miem! 

Konkurss „Meklē rakstos par Alūksni”  
1. kārta

1. Kas bija Alūksnes pilsētas galva no 1923. līdz 1934. gadam? 
Kādu atgadījumu par viņu atceras alūksnietis Oskars Sisenis? Atmiņas 
publicētas 1990. gada 17. novembra laikrakstā „Malienas Ziņas”.

2. Kurā gadā apstiprināts un kura mākslinieka vadībā tika izstrādāts 
Alūksnes pilsētas  ģerbonis?

3. Rakstnieks Voldemārs Branks raksta, ka vēlā rudens vakarā  Alūksnē 
sācies ugunsgrēks. Steidzami bija jāzvana baznīcas torņa zvans. Lai 
tiktu baznīcā, vajadzēja atslēgu. Atslēgas slēptuvi zināja zvaniķis, 
pērminders, ugunsdzēsēji un naktssargs. Kur bija tā slēptuve?

4. Nosauc vismaz 5 grāmatas, kuru nosaukumā ir minēta Alūksne! 
Mini arī autorus vai sastādītājus!

5. Kādu sensāciju par Alūksni var izlasīt 1938. gada 4. jūlija laikraksta 
„Jaunākās Ziņas” 146. numurā? 
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.² panta piekto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes  27.11.2014. 

lēmumu Nr.421 (protokols Nr.21, 17.punkts)                                                                          
precizēti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015 

lēmumu Nr.17 (protokols Nr.2, 14.punkts)

Spēkā no 04.02.2015.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi, turpmāk 
tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada pašvaldība, 
turpmāk tekstā – Pašvaldība, piešķir 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto zemesga-
balu labiekārtošanai, līdzfinansējuma 
apmēru, piešķiršanas nosacījumus un 
kārtību, kādā tiek kontrolēts līdzfi-
nansējuma izlietojums.  
2. Pašvaldības līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārto-
šanai Pašvaldības budžeta finanšu 
līdzekļu daļa un tiek piešķirts no 
Pašvaldības gadskārtējā budžetā šim 
mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas 
nosacījumi 

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, 
kura atbilst šādiem nosacījumiem:
3.1. atrodas Alūksnes novada admi-
nistratīvajā teritorijā;
3.2. ir privatizēta saskaņā ar likumu 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” likumu „Par 
kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” 
vai likumu „Par lauksaimniecības 
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 
privatizāciju”;
3.3. saskaņā ar kadastrālās uzmērī-
šanas lietu tajā ir ne mazāk kā četri 
dzīvokļi;
3.4. dzīvojamās mājas kopējā 
platība ir lielāka par 300 m² un tajā 
esošo nedzīvojamo telpu platība 
nepārsniedz 25% no mājas kopējās 
platības;
3.5. vienai personai, izņemot Paš-
valdību, pieder ne vairāk kā 25% no 
mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
3.6. dzīvojamās mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanai un ap-
saimniekošanai ir izveidota dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā 
noteiktajā kārtībā noslēgts savstar-
pējs līgums par mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu, vai dzīvojamo māju 
apsaimnieko līdzšinējais apsaimnie-
kotājs, kurš darbojas, pamatojoties 
uz likuma „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 
50.panta septīto daļu; 
3.7. Noteikumu 3.6.punktā norādītais 
daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks 
ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarota per-
sona ar tiesībām pārstāvēt dzīvokļu 
īpašniekus šajos Noteikumos pare-
dzētā Pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai;
3.8. ja daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas līgumā nav 
noteikta cita lēmumu pieņemšanas 
kārtība, tad vairāk nekā 50% no 
mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot 
„par”, ir pieņemts lēmums veikt 
piesaistītā zemesgabala labiekārtoša-
nas pasākumus, nodrošinot dzīvokļu 
īpašnieku līdzfinansējuma daļu un 
nepieciešamības gadījumā – arī trešo 
personu finanšu līdzekļus;
3.9. negatīvā starpība starp aprēķi-
nātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku 
samaksātajiem maksājumiem par 
apsaimniekošanu (apsaimniekošanas 
maksa) pēdējos divpadsmit mēnešos 
nepārsniedz 15% (atskaites periodu 
sākot divus mēnešus pirms pieteiku-
ma iesniegšanas dienas);
3.10. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds (pamatparāds un nokavējuma 
nauda) par attiecīgajā dzīvojamajā 
mājā esošajām telpu grupām, dzīvo-
jamai mājai piesaistītajām palīgēkām 
un dzīvojamai mājai piesaistīto 
zemes gabalu nepārsniedz 15% no 
kopējās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par šajā punktā minētajiem 
nekustamajiem īpašumiem iepriekšē-
jos taksācijas gados.
4. Projekta pieteikuma iesniedzējs 
ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnie-
ki projekta pieteikumu var iesniegt ar 
pilnvarotās personas starpniecību. 
5. Pašvaldības līdzfinansējumu 
nepiešķir ja šo Noteikumu 8.pun-
ktā minētās atbalstāmās izmaksas 
pasākumi ir pieteikti vai jau tikuši 
līdzfinansēti no Eiropas Savienības 
fondu, valsts budžeta vai Pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

III. Līdzfinansējuma apjoms, 
atbalstāmās un neatbalstāmās 
izmaksas

6. Par projektu pieteikumiem 
pieejamo finansējuma apmēru katrā 
budžeta gadā lemj Pašvaldības dome, 
apstiprinot tās budžetu.
7. Saskaņā ar šiem Noteikumiem 
Pašvaldības līdzfinansējumu vienas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
piesaistītā zemesgabala labiekārto-
šanai var saņemt ne vairāk kā viena 
projekta pieteikuma ietvaros, ne 
vairāk kā 50% no kopējām atbals-
tāmām izmaksām, un nepārsniedzot 
5000 EUR.
8. Daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai piesaistītā zemesgabala, tas 
ir – zemesgabala, uz kura atrodas 
dzīvojamā māja un kas ir dzīvokļu 
īpašnieku īpašumā, lietošanā vai val-
dījumā, labiekārtošanas atbalstāmās 
izmaksas ir:
8.1. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu 
un gājēju celiņu atjaunošana (ieskai-
tot nepieciešamās inženierkomunikā-
cijas un aprīkojuma elementus);
8.2. apgaismojuma atjaunošana.
9. Neatbalstāmās izmaksas:
9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
9.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes 
izmaksas;
9.3. virsizdevumi, izņemot darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas; 
9.4. samaksa par aizdevuma izskatī-
šanu, noformēšanu un rezervēšanu, 
procentu maksājumi, soda procenti, 
maksa par finanšu transakcijām;
9.5. izmaksas, kas saistītas ar pietei-
kuma sagatavošanu, t.sk. konsultāci-
ju pakalpojumi, darba algas, ar tām 
saistītie nodokļu maksājumi u.c.;
9.6. citas izmaksas, kas šajos notei-
kumos nav noteiktas kā atbalstāmās.
10. Pretendents var prasīt avansa 
maksājumu līdz 50% no piešķirtā 
Pašvaldības līdzfinansējuma. Paš-
valdība nodrošina piešķirtā līdzfi-
nansējuma pilnīgu pārskaitīšanu 30 
(trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no 
atskaites par projekta realizēšanu un 
līguma izpildi saņemšanas dienas. 

IV. Pieteikuma iesniegšanas un 
izskatīšanas kārtība

11. Lai pieteiktos līdzfinansējuma 
saņemšanai attiecīgajā budžeta gadā, 
projekta pieteikuma iesniedzējs no 
1.marta līdz 31.martam iesniedz 
Pašvaldībā: 

11.1.  aizpildītu projekta pieteikuma 
veidlapu (pielikums);
11.2. papildus iesniedzamos doku-
mentus (atbilstoši pielikuma veidlapā 
norādītajam).
12. Viena budžeta gada ietvaros 
pieejamā finansējuma ietvaros 
vērtē un savstarpēji salīdzina visus 
projektus, kas Pašvaldībā reģistrēti 
kā elektroniski parakstīti dokumenti 
vai personīgi iesniegti Noteikumu 
11.punktā norādītajā termiņā, bet ar 
pasta starpniecību saņemtie – vēl 7 
(septiņu) dienu laikā pēc tā.
13. Projekta pieteikumus izskata un 
lēmumus par tiem pieņem 2 (divu) 
mēnešu laikā no to iesniegšanas 
termiņa beigām. 
14. Ja, vērtējot pieteikumus, Pašval-
dībai rodas šaubas par atbalstāmo 
izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju 
atbilstību vidējām tirgus cenām, tā ir 
tiesīga pieprasīt pilnvarotajai perso-
nai (iesniedzējam) sniegt skaidroju-
mus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība 
netiek pierādīta, Pašvaldība ir tiesīga 
līdzfinansējuma aprēķināšanai tās 
izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.
15. Projektiem, kuri atbilst šiem 
Noteikumiem, līdzfinansējumu pie-
šķir ar Pašvaldības domes lēmumu 
to reģistrēšanas Pašvaldībā secībā, 
programmai pieejamā kopējā finan-
sējuma robežās.
16. Pieteikumi, kas neatbilst No-
teikumiem vai atbilst tiem, bet nav 
iekļuvuši šim mērķim Pašvaldības 
budžetā noteiktajā finansējumā, tiek 
noraidīti ar Pašvaldības izpilddi-
rektora lēmumu, kuru iesniedzējs ir 
tiesīgs apstrīdēt Pašvaldības domē 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. 
17. Ja pēc projektu izvērtēšanas 
netiek noslēgti līgumi par visu šim 
mērķim pieejamo finansējumu, 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs 
var izsludināt atkārtotu pieteikumu 
iesniegšanas termiņu attiecīgajam 
budžeta gadam.

V. Līguma slēgšana un 
tā izpildes kontrole

18. Finansējuma saņēmēja pienā-
kums ir 1 (viena) mēneša laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas par projekta 
pieteikuma apstiprināšanu parakstīt 
līgumu par projekta īstenošanu, un 
tas zaudē tiesības uz piešķirtā līdzfi-
nansējuma saņemšanu, ja neizpilda 
šo nosacījumu.
19. Līgumā paredz:
19.1. termiņu līdzfinansējuma 
pārskaitīšanai pretendenta norēķinu 
kontā;
19.2. pretendenta pienākumus pro-
jekta realizēšanā;
19.3. līdzfinansējuma izmantošanas 
nosacījumus;
19.4. atskaišu iesniegšanas kārtību 
un pārbaužu veikšanu;
19.5. atbildību un pretendenta pie-
nākumu atmaksāt saņemto līdzfinan-
sējumu, ja tas izmantots pašvaldības 
neatbalstītiem mērķiem vai neievēro-
jot noteikto kārtību;
19.6. citus līdzējiem svarīgus notei-
kumus.
20. Pašvaldība nodrošina informā-
cijas publicēšanu par noslēgtajiem 
līgumiem Pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv
21. Pašvaldībai ir tiesības veikt 
izpildīto darbu kvalitātes, apjoma un 
izmaksu kontroli.

22. Gadījumā, ja starp projekta 
pieteikumam pievienotajos doku-
mentos uzrādītajām atbalstāmajām 
izmaksām un faktiski izpildītajiem 
darbiem tiek konstatētas atšķirības, 
Pašvaldības dome ir tiesīga pie 
galīgā norēķina samazināt piešķirtā 
līdzfinansējuma summu. 
23. Pašvaldības domes lēmumu pre-
tendents var pārsūdzēt Administratī-
vā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada domes 

saistošajiem noteikumiem 
„Par līdzfinansējumu daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 27.² panta otrās 
daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība 
var sniegt palīdzību dzīvojamās 
mājas īpašniekam (īpašniekiem) 
vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 
finansējumu dzīvojamai mājai pie-
saistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Novada teritorijā lielākajā daļā esošo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pie-
saistīto zemesgabalu infrastruktūra ir 
nolietojusies, kas degradē apkārtējo 
vidi un prasa lielus ieguldījumus tās 
atjaunošanai.

 Turpinājums 10. lappusē

Pielikums
Alūksnes novada domes

27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014
„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Alūksnes novada pašvaldībai
Dzīvojamās mājas _______________________________________ 

(adrese)
_______________________________________

(tiesiskais statuss)
_______________________________________

(pretendenta vārds, uzvārds nosaukums) 
_______________________________________

                                                                                         (personas kods/reģistrācijas 
Nr.)

______________________________________
                                                                                                  (pretendenta adrese)

                         _____________________
                                                                                                            (tālrunis)

PROJEKTA PIETEIKUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
_____________________________________________________________

(adrese)
piesaistītā zemesgabala __________________________________ labiekārtošanai.

(adrese)
1. Mājas adrese
2. Mājas sērijas nr.
3. Mājas kadastra apzīmējums
4. Dzīvokļu īpašuma platības Dzīvojamās telpas ….m²

Nedzīvojamās telpas….m²
5. Pārvaldnieks DzĪKS

Biedrība
Pilnvarotā persona
Cits……………………

6. Pārvaldnieka personas kods/reģistrācijas Nr.
7. Pārvaldnieka adrese/juridiskā adrese
8. Pārvaldnieka e-pasta adrese
9. Pārvaldnieka telefons
10. Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti Banka

Kods
Konta Nr.

11. Mājas kopējā platība, m²
12. Piesaistītā zemes gabala kopējā platība, m²
13. Zemes gabala juridiskais statuss Privatizēts

Pieder citai personai
Cits

14. Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m²)
15. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma 

iesniegšanas datumu (euro)
16. Mājas īrnieku, nomnieku, īpašnieku 

apsaimniekošanas maksas parādi uz 
iesnieguma iesniegšanas dienu (euro)

17. Projekta kopējās izmaksas, lūgtais 
pašvaldības līdzfinansējums, avansa (norādot 
apmēru) nepieciešamība

Iesniegti pielikumi:
1. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija                                   ….lpp.
2. Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija      ….lpp.
3. Dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopija                               ….lpp.
4. Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu 

un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu 2 
mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas                               ….lpp.

5. Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins  
….lpp.

Papildus pielikumi mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:
1. Zemes robežu plāna kopija                                                ….lpp.
2. Darba zīmējums/darba veikšanas projekts                                   ….lpp.
3. Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala 

īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki)            ….lpp.
Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību.

Alūksnē, 20___.gada ___.__________
________________________ ________________ _________________________
                (amats)        (paraksts)                         (vārds uzvārds)



10.  Alūksnes Novada Vēstis 03.02.2015.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28/2014 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 18.12.2014. 

lēmumu Nr.449 (protokols Nr.22, 7.punkts)

Spēkā no 04.02.2015.

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

1. Papildināt saistošo noteikumu 
tiesisko pamatojumu ar vārdiem 
„likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta 
pirmo un piekto daļu”.

2. Aizstāt 4.3.punktā vārdu „pa-
balsts” ar vārdu „pabalsti”

3. Aizstāt 9.punktā vārdus „pieau-
gušo ēdināšanu vai izsniedzot uztur-
zīmes pārtikas iegādei” ar vārdiem 
„vai pieaugušo ēdināšanu”.

4. Izteikt VI nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā „VI PABALSTI 
BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU 
GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒR-
NIEM”.

5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
„20. Pabalstus piešķir Bērnu tie-
sību aizsardzības likuma 12.panta 
trešās un ceturtās daļas, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25.2 panta pirmās un 
piektās daļas, Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumos 
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
noteiktajā kārtībā.”

6. 21.punktā:
aizstāt vārdus „Ministru kabineta 
noteikumos” ar vārdiem „normatī-
vajos aktos”;
papildināt ar 21.4.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„21.4. dzīvokļa pabalstu”;
7. papildināt ar 21.1, 21.2, 21.3,  
21.4, 21.5 un 21.6 punktu šādā 
redakcijā:
„21.1 Lai saņemtu dzīvokļa 
pabalstu, bērns bārenis vai bērns, 
kurš palicis bez vecāku gādības un 
ir sasniedzis pilngadību, iesniedz 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā 
iesniegumu par pabalsta piešķirša-
nu, īpašumu apliecinošos dokumen-
tus vai dzīvokļa (dzīvojamās telpas) 

īres līgumu un pievieno ar dzīvokļa 
lietošanu saistīto maksājumu doku-
mentu (rēķini, kvītis, maksājumu 
uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot 
oriģinālus. 
21.2 Dzīvokļa pabalsta apmēru 
aprēķina, ņemot vērā dzīvokļa 
pabalsta aprēķināšanas normatī-
vos izdevumus, bet nepārsniedzot 
faktiskos izdevumus atbilstoši 21.1 
punktā noteiktajā kārtībā iesniegta-
jiem ar dzīvokļa lietošanu saistīta-
jiem maksājuma dokumentiem.
21.3 Dzīvokļa pabalsta maksimālais 
apmērs mēnesī ir 43 EUR, bet apku-
res periodā (no oktobra līdz aprīlim) 
– 72 EUR.
21.4 Aprēķinot piešķirtā dzīvokļa 
pabalstu, tiek noteikti sekojoši 
normatīvie  izdevumi:
21.41. par dzīvojamo telpu uzturē-
šanu, tajā skaitā īri (ietverot obligāti 
veicamās pārvaldīšanas darbības) – 
0,50 EUR par 1 m2 mēnesī:
21.41.1. īrētai dzīvojamai telpai 
dzīvoklī /mājā nosakot platību ne 
lielāku kā 20m2;
21.41.2. īrētai dzīvojamai telpai 
dzīvoklī/mājā  personai ar I vai II 
grupas invaliditāti - ne lielāku kā 
36 m2; 
21.41.3 dzīvoklim nosakot platību 
ne lielāku kā 36 m2;
21.4.2.par gāzi – 1 m3 mēnesī;
21.43.par elektroenerģiju – 100 
kWh mēnesī;
21.44.par apkuri vai siltumenerģijas 
resursu iegādi – 0,80 EUR par vienu 
m2 mēnesī;
21.4.5.par auksto ūdeni un kanalizā-
ciju – 2 m3 mēnesī;
21.4.6.par sadzīves atkritumu izve-
šanu – 0,80 EUR mēnesī.”
21.5 Dzīvokļa pabalstu piešķir ne 
vairāk kā par trīs iepriekšējiem 
kalendāra mēnešiem, nepārsniedzot 
21.4 punktā noteiktos normatīvos 
izdevumus. Pabalstu pārskaita per-
sonas bankas kontā vai pēc personas 
lūguma iesniegumā – pakalpojumu 
sniedzējam.”
21.6 Alūksnes novada Sociālais 
dienests 10 darba dienu laikā no 
iesnieguma un visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas pieņem 
lēmumu par dzīvokļa pabalsta pie-
šķiršanu un izmaksas kārtību”.
8. Svītrot 34.3.punktā vārdus „piec-
gadīgo, sešgadīgo bērnu izglītības 

programmas”.
9. Aizstāt 34.5.punktā vārdus 
„piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 
izglītības programmu”  ar vārdiem 
„un pirmsskolas izglītības iestāžu”.
10. Aizstāt 37.punktā skaitli un 
vārdu „4,20 EUR” ar skaitli un 
vārdu „5 EUR”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta

„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Grozījumi saistošajos noteikumos 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā” nepieciešami, lai 
noteiktu jauna pabalsta - dzīvokļa 
pabalsta bērnam bārenim vai bez 
vecāku gādības palikušam bērnam 
pēc pilngadības sasniegšanas, ap-
mēru un saņemšanas kārtību.
Saistošie noteikumi paredz, ka 
turpmāk trūcīgo vecāku bērni līdz 
5 gadu vecumam, kuri apmeklē 
pirmskolas izglītības iestādi, varēs 
saņem pabalstu bērna ēdināšanai 
izglītības iestādē. Tas arī dos iespēju 
nodrošināt bērniem pietiekamu 
uzturu un atbilstošu apmācību pirm-
skolas izglītības iestādēs gadījumos, 
ja vecāki dažādu iemeslu dēļ to 
nespēj mājās.
 Saistošajos noteikumos palielināts 
pabalsta mazgāšanās pakalpojuma 
apmaksai apmērs, jo ir pieaugušas 
šī pakalpojuma izmaksas un prog-
nozējoši tās var vēl  palielināties 
sakarā ar elektrības cenu pieaugumu 
2015. gadā.

2. Īss projekta satura izklāsts
1. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta 
pirmā daļa nosaka, ka Pašvaldība 
domes saistošajos noteikumos 
paredzētajā kārtībā maksā dzīvok-
ļa pabalstu bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības un atrodas bērnu aprūpes 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbil-
dņa, no dienas, kad bērns sasniedzis 
pilngadību, līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, 
pamatojoties uz personas iesnie-
gumu, maksā tā pašvaldība, kuras 
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 
bērna ārpusģimenes aprūpi. Šī panta 
otrajā daļā ir noteikts, kādi izdevu-
mi, kas saistīt ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, ir jāsedz pašvaldībai.
Noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs 
bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības un atro-
das bērnu aprūpes iestādē, audžuģi-
menē vai pie aizbildņa, no dienas, 
kad bērns sasniedzis pilngadību, 
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, 
par pamatu dzīvokļa pabalsta apmē-
ram ņemot sekojošus normatīvus, 
pieņemot, ka izīrēšanas platība īrē-
tai dzīvojamai telpai dzīvoklī/mājā 
ir ne lielāka kā 20 m2 un dzīvoklim, 
ne lielāka kā 36 m2:
 1.1. par dzīvojamo telpu uzturēša-
nu, tajā skaitā īri (ietverot obligāti 
veicamās pārvaldīšanas darbības) – 
0,50 euro par 1 m2 mēnesī;
1.2.par gāzi – 1 m3 mēnesī;
1.3.par elektroenerģiju – 100 kWh 
mēnesī;
1.4.par apkuri vai siltumenerģijas 
resursu iegādi – 0,80 euro par vienu 
m2 mēnesī;
1.5.par auksto ūdeni un kanalizāciju 
– 2 m3 mēnesī;
1.6.par sadzīves atkritumu izvešanu 
– 0,80 euro mēnesī;
2. Trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru 
bērni apmeklē pirmskolas izglītības 
iestādi, paredzēta iespēja saņemt 
pabalstu bērna ēdināšanai izglītības 
iestādē.
3. Noteikts pabalsta mazgāšanās 
pakalpojuma apmaksai  apmērs līdz 
5 euro par vienu mazgāšanās reizi, 
kas līdz šim nepārsniedza 4,20 euro.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
Prognozējamie izdevumi dzīvokļa 
pabalsta, pabalstam bērna uzturam 
audžuģimenē un pabalstam bērna 
ēdināšanai trūcīgo ģimeņu bērniem, 
kuri apmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādi, tiks plānoti un  iekļauti 
2015. gada budžeta tāmē „Pabal-
sti maznodrošinātām un trūcīgām 
personām”:
1. Dzīvokļa pabalstam papildus 
nepieciešams 16 330 euro gadā 

(pabalsta apmērs no 43,00 euro 
līdz 72,00 euro mēnesī, aptuveni 
27 personas, kurām tiesības saņemt 
pabalstu, iespējamo pabalstu 
saņēmēju koeficents 0,70, laika 
periods – viens gads).
2. Vienas dienas ēdināšanas izmak-
sas apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem, 
kuri apmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādi nepārsniedz 1,60 euro dienā. 
Novadā ir 61 bērns vecumā no 1,5 
gada līdz 5 gadiem, aptuveni puse 
no tiem apmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi. Aptuvenās 
izmaksas gadā vienam bērnam 
varētu sastādīt 387 euro, papildus 
nepieciešams 11 610 euro gadā.
3. Pabalsta mazgāšanās pakalpoju-
ma apmaksai palielināšanas ietekme 
uz budžetu ir minimāla, ņemot vērā 
nelielo pabalsta saņēmēju skaitu.

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

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
1. Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4201. 
3. Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 

Turpinājums no 9. lappuses

Saistošo noteikumu „Par līdzfinansē-
jumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtoša-
nai”, turpmāk – Noteikumi, mērķis ir 
labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pieguļošos zemesgabalus, lai 
uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi 
publiskajā telpā.
2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība piešķir 
finansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai, 
līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas 
nosacījumus un kārtību, kādā tiek 
kontrolēts līdzfinansējuma izlieto-
jums.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Konkrēta Noteikumu finansiālā 
ietekme uz pašvaldības budžetu nav 
iepriekš nosakāma, jo nav iespējams 
iepriekš precīzi prognozēt pieteiku-
mu skaitu, kas tiks iesniegti līdzfi-
nansējuma saņemšanai. Šim mērķim 
plānotais maksimālais  pašvaldības 
finansējums. Līdzfinansējums 
projektiem tiks piešķirts to iesnieg-

šanas secībā līdz maksimālajam šai 
programmā paredzētajai summai, kas 
2015.gada budžetā ir plānota 20 000 
EUR apmērā. 
Pārējie projekti, ja arī atbildīs 
Noteikumos izvirzītajām 
prasībām, līdzfinansējuma 
programmā neiekļūs.
Programma paredzēta kā ilgtermiņa.  
Turpmākā budžeta plānošana notiks 
atkarībā no dzīvojamo māju īpašnie-
ku un apsaimniekotāju aktivitātes 
izvērtējuma un budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 

Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši 
atbalstu Noteikumu redakcijai un 
gatavību pretendēt uz pašvaldības 
līdzfinansējumu, līdz ar to 
paredzams, ka sagaidāms 
paaugstināts pieprasījums saistībā 
ar teritorijas labiekārtošanas darbu 
veikšanu. 
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Pieteikumus izvērtēs ar Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
rīkojumu izveidota komisija.
Pieteikumi, kuri neatbildīs Noteiku-
miem, tiks noraidīti ar Alūksnes no-
vada domes priekšsēdētāja lēmumu, 

ko pretendents būs tiesīgs apstrīdēt 
Alūksnes novada domē Administratī-
vā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu pieņems Alūksnes novada 
dome 2 (divu) mēnešu laikā no 
pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas notikušas ar lielāko 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekotāju Alūksnes novadā – 
SIA „Alūksnes nami”.

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.² panta piekto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes  27.11.2014. 

lēmumu Nr.421 (protokols Nr.21, 17.punkts)                                                                          
precizēti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015 

lēmumu Nr.17 (protokols Nr.2, 14.punkts)



Alūksnes Novada Vēstis  11.03.02.2015.

Noderīgi www.aluksne.lv

 No 2015. gada 1. janvāra, 
atveroties elektroenerģijas 
tirgum, daudzbērnu ģimenes 
un maznodrošinātās vai trūcīgās 
personas katru mēnesi var 
saņemt atbalstu norēķiniem 
par elektroenerģiju, ja tās ir 
izvēlējušās „Latvenergo” kā 
savu elektroenerģijas 
tirgotāju.

 Trūcīgās un maznodrošinātās 
personas par pirmajām 
100 izlietotajām kilovatstundām 
(kWh) mēnesī var norēķināties par 
cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta 
tarifam, bet par pārējām – atbilstoši 
izvēlētajam „Elektrum” produktam.
 Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk 
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, 
pēc pieteikšanās atbalstam par pir-
majām 300 izlietotajām kilovatstun-
dām mēnesī var norēķināties par 
cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta 
tarifam, bet par pārējām – atbilstoši 
izvēlētajam „Elektrum” produktam.
 Daudzbērņu ģimenes minētajam 
atbalstam var pieteikties portālā 
www.e-latvenergo.lv vai „Latvener-
go” klientu apkalpošanas centros. 
Savukārt maznodrošinātajām un 
trūcīgajām personām, lai atbalstu 
saņemtu, pašvaldības Sociālajā die-
nestā, kārtojot maznodrošinātas vai 

trūcīgas personas statusu, noteikti 
ir jānorāda „Latvenergo” līguma 
numurs, uz kuru atbalstu attiecināt.
 Lai varētu saņemt atbalstu no-
rēķiniem par elektrību, Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā ļoti daudz 
cilvēku interesējas par trūcīgas un 
maznodrošinātas personas statusu 
un nosacījumiem, pēc kuriem var 
tikt piešķirts trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss.

 2010. gada 30. marta Ministru 
kabineta noteikumi Nr.299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” nosaka ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, kuru 
nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv 
no laulātajiem, personām, kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi 
dzīvojoša persona (turpmāk – ģime-
ne (persona)) tiek  atzīta par trūcīgu, 
kā arī kārtību, kādā novērtējami 
ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis.
 Nosakot ģimenes (personas) atbil-
stību trūcīgā statusam, ņem vērā 
šādus kritērijus:
1) vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 128,06 eiro;

2) tai nepieder naudas līdzekļu uz-
krājumi, vērtspapīri vai īpašums;
3) tā nav noslēgusi uztura līgumu;
4) tā nesaņem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas sniegtos pakalpojumus 
vai tā neatrodas ieslodzījumā;
5) persona ir reģistrējusies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbnieks.  
 Ģimenes (personas) ienākumu un 
materiālā stāvokļa atbilstību šajos 
noteikumos noteiktajam līmenim 
novērtē un lēmumu par ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam pieņem tās 
pašvaldības sociālais dienests, kuras 
teritorijā ģimene (persona) 
reģistrējusi savu dzīvesvietu.
 Ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam pašvaldība novērtē pēc 
rakstiska iesnieguma saņemšanas, 
kuru iesniedzis viens no ģimenes 
locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša 
persona.
 Lai novērtētu ienākumus un 
materiālo stāvokli, iesniedzējs 
aizpilda un iesniedz pašvaldības 
sociālajā dienestā iztikas līdzekļu 
deklarāciju, kā arī iesniedz izziņas 
vai sniedz ziņas par ienākumiem, 
ja nepieciešamā informācija nav 
pašvaldības un valsts datu reģistros. 

Deklarāciju paraksta iesniedzējs, 
apliecinot deklarācijā norādīto ziņu 
patiesumu un sociālais dienests ne 
vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnie-
guma saņemšanas pieņem lēmumu 
par ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statu-
sam, izsniedzot rakstisku izziņu par 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam. Ģimene (persona) 
tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to 
mēnesi, kurā pieņemts lēmums par 
trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu. Trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu nosaka uz laiku 
no trim līdz sešiem mēnešiem.
 Novērtējot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu netiek uzskatīti šādi nekus-
tamie īpašumi: zeme, kuras kopējā 
kadastrālā vērtība nepārsniedz 4270 
eiro, viena ēka, kuras lietošanas 
veids saskaņā ar zemesgrāmatas 
datiem, ir dārza māja un garāža vie-
nam automobilim. Par kustamo īpa-
šumu netiek uzskatīts viens vieglais 
automobilis, motocikls vai motorol-
lers, kurš ir ģimenes īpašumā, kā arī 
viens velosipēds vai mopēds katram 
ģimenes loceklim.
 Maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statusa kritērijus nosaka 2009. 
gada 17. septembra Alūksnes nova-
da pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr.8/2009 „Par maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa noteik-
šanu Alūksnes novadā”, nosakot, 
ka persona (ģimene) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
60% no attiecīgā gada 1. janvārī 
spēkā esošās minimālās darba 
algas apmēra valstī (2015. gadā 
216,00 eiro), kā arī, ja personai un 
tās ģimenes locekļiem nepieder 
nekustamais īpašums – dzīvojamās 
ēkas vai dzīvokļi un tā atbilst citiem 
normatīvajos aktos par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības 
saistošajos noteikumos noteiktajiem 
kritērijiem.

 Alūksnes novada Sociālā dienes-
ta vestibilā, Lielā Ezera ielā 11, 
Alūksnē un katra novada pagastā ir 
pieejama informācija par pašval-
dības nodrošinātajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo palīdzī-
bu, kā arī likumi sociālajā jomā. 
Informācija par sociālo dienestu, 
sniedzamajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību, darba laiku un 
pieņemšanas kārtību ir atrodama arī 
internetā – pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa 
saņemšanu atbalstam norēķiniem par elektrību

No 1. janvāra ar kokiem 
aizaugusi lauksaimnie-
cības zeme būs mežs
Dace Ose,
Ziemeļaustrumu virsmežniecības
vecākā inspektore juridiskajos 
jautājumos

 Zemes, kuras lietošanas 
kategorija nav „mežs”, bet tā 
ir „cita zemes lietošanas 
kategorijas” zeme, ja tās platība 
ir 0,5 hektāru un vairāk, un ja uz 
tās ir izveidojusies mežaudze ar 
koku vidējo augstumu vismaz 
pieci metri un šīs izveidojušās 
mežaudzes šķērslaukums ir 
vienāds vai lielāks par mežaudzes 
minimālo šķērslaukumu, no 
1. janvāra būs Meža likuma 
objekts. To nosaka  grozījumi 
Meža likuma 3. panta 1. daļas 
2. punktā, kas stājas spēkā 
2015. gada 1. janvārī.

 Šo Meža likuma grozījumu 
mērķis ir nepieļaut situāciju, 
ka dabā faktiski izveidojusies 
mežaudze var tikt apsaimniekota, 
neievērojot meža apsaimniekošanu 
un izmantošanu reglamentējošo 
normatīvo aktu prasības.
 Grozījumi Meža likumā tika 
pieņemti jau 2011. gada oktobrī 
un jebkura zemes īpašnieka rīcībā 
bija vairāk kā trīs gadus ilgs laika 
periods, lai izšķirtos par to, vai 
zemē saglabāt ieaugušo mežaudzi, 
vai atjaunot to zemes lietošanas 
veidu, kurš sākotnēji ir ticis noteikts 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā.
 No 2015. gada 1. janvāra Meža
likuma 3. panta pirmās daļas 
normas ieviešanā svarīga būs 
gan Valsts meža dienesta, gan 
meža īpašnieka darbība un 
izpratne par veidiem, kādos ir 
iespējams veikt izmaiņas. Pastāv 
vairāki veidi, kā fiksēt dabā 
izveidojušos mežaudzi, gan 
iesniedzot meža inventarizāciju, 
gan ar iesniegumu par izmaiņu
izdarīšanu meža inventarizācijas 
datos, gan ar meža ieaudzēšanu. 
 Ja īpašnieks plāno koku 
ciršanu aizaugušās ne-meža 
zemēs pēc 1. janvāra, viņam šādai 
darbībai no Valsts meža dienesta 
ir jāsaņem Apliecinājums koku 
ciršanai, izņemot tos gadījumus, 
kad saskaņā ar Meža likuma 
12. panta pirmo daļu iespējama 
koku ciršana bez apliecinājuma 
saņemšanas. Priekšnoteikums 
ciršanas apliecinājuma izsniegšanai 
ir meža inventarizācija. Ja meža 
īpašnieks ignorēs Meža likuma 
normas un veiks koku ciršanu 
bez Apliecinājuma saņemšanas 
zemēs, kurās ir izveidojusies 
mežaudze, kas atbilst Meža 
likumā noteiktajiem kritērijiem, 
tad Valsts meža dienestam būs 
tiesības fiksēt pārkāpumu un 
lemt par tiesiskās atbildības 
piemērošanu.
 Informācijas avots: Valsts 
meža dienesta mājaslapa 
www.vmd.gov.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus 
aicina izmantot epakalpojumi.lv
 Pašvaldības ir uzsākušas 
aprēķināt nekustamā īpašuma 
nodokli 2015. gadam

 Pašvaldības ir uzsākušas 
aprēķināt nekustamā īpašuma 
nodokli 2015. gadam. Par 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 
kārtējam taksācijas gadam 
pašvaldības paziņo nodokļa 
maksātājam vai tā pilnvarotai 
personai līdz tā paša gada 
15. februārim, nosūtot maksāšanas 
paziņojumu viņam vai viņa 
pilnvarotai personai pēc norādītās 
adreses. 
 Lai iegūtu aktuālo informāciju par 

nekustamā īpašuma nodokli, nodok-
ļa maksātāji var izmantot portālu 
www.epakalpojumi.lv. 
 Lai nekrātu papīru kaudzes un 
nepiesārņotu vidi, aicinām 
juridiskās un fiziskās personas – 
NĪN nodokļa maksātājus – 
pieteikties maksāšanas paziņojumu 
saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās 
elektroniskai dokumentu 
saņemšanai - portālā 
www.epakalpojumi.lv. 
 Vēlamies atgādināt, ka NĪN 
maksātājam – juridiskai personai – 
mēneša laikā no NĪN maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža turpmākai 
saziņai ar NĪN administratoru ir 

jāpaziņo pašvaldībai sava 
elektroniskā pasta adrese. 
 Informējam, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties 
saņemt atgādinājumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa 
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā 
uz mobilo tālruni (SMS).
 Pieteikties pakalpojumam 
iespējams portālā 
www.epakalpojumi.lv. 
Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas 
pirms maksāšanas termiņa, bet 
SMS veidā – maksāšanas termiņa 
samaksas dienā.

Aktuālā informācija lauksaimniekiem
Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante

 1. SIA LLKC organizē 
apmācības augu aizsardzības 
līdzekļu lietotājiem un operatoriem 
apliecību iegūšanai un 
pagarināšanai.
 Pamatapmācība augu 
aizsardzības līdzekļu lietotāja 
apliecības iegūšanai uzsākta 
11.02.2015. līdz 25.02.2015. 
(5 dienas); operatora apliecības 
iegūšanai 20.02.2015.līdz 
25.02.2015. (2 dienas). Apmācības 
notiks Gulbenē, Ozolu ielā 1.
 Augu aizsardzības lietotāju 
apliecību pagarināšana notiks 
05.03.2015. Gulbenē, Ozolu ielā 1 
plkst.10:00. Sīkāka informācija 
par apmācībām Alūksnes 

konsultāciju birojā, pa tālruni 
64307013 vai mob. 29166807.

 2. Atgādinām, ka saskaņā ar 
Ministru Kabineta  noteikumiem 
Nr. 393 „Lauksaimniecības un 
akvakultūras dzīvnieku, to 
ganāmpulku un novietņu 
reģistrēšanas kārtība, kā arī 
lauksaimniecības dzīvnieku 
apzīmēšanas kārtība” un ES regulu 
ievērošanu par datu ziņošanu, 
iesniedzot informāciju datu centrā, 
par dzīvnieku reģistru, ir jāievēro 
7 dienu izpildes termiņš un 
jāatceras, ka  iesniegtā informācija 
ir spēkā ar tās reģistrēšanas brīdi 
datu bāzē.
Lauksaimniecības Datu Centram 
paredzētos dokumentus Jūs varat 
iesniegt:
- elektroniski (noslēdzot līgumu par 
datu ievadi);

- pa pastu – Rīga, Republikas 
laukums 2, LV-1010 
- informatīvais tālrunis 67095000;
- LDC speciālista konsultāciju laikā.
 LDC aicina izmantot elektroniskās 
datu ievades priekšrocības, sīkāka 
informācija LDC mājas lapā, saite: 
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektronis-
ka_datu_ievade/par_liguma_nosle-
gsanu/!

 3. Alūksnes konsultāciju birojs 
03.03.2015. Alūksnē uzsāk īstenot 
LAP 2007.-2013.gadam pasākuma 
„Arodapmācības un informācijas 
pasākumi” apmācības „Bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas ražo-
šana”. Sakarā ar ierobežoto vietu 
skaitu nepieciešama iepriekšējā 
pieteikšanās Alūksnes konsultāciju 
birojā, pa tālruni 64307012 vai 
mob. 26384907.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi februārī
03.02.2015.

Sporta pasākumi

No 14. februāra līdz 7. martam 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas hokeja laukumā 
Alūksnes novada čempionāts hokejā.
19. februārī 11.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” novada skolu 
sacensības distanču slēpošanā.
23. februārī 10.00 Alūksnes Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas angārā 
Alūksnes novada atklātā kausa 
izcīņas 2. kārta galda tenisā.
No 27. februāra līdz 1. martam 
Alūksnes novada sporta būvēs 
Ziemas sporta festivāls -biatlons, 
slēpošana, hokejs, auto ledus sprints, 
snovbords, skijorings, zemledus 
makšķerēšana.

Alūksnē

14. februārī 21.00 Alūksnes no-
vada pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē Valentīndienas 
balle „Ar mīlestību sirdī”. Literāri 
– muzikāls pārsteigums kopā ar Juri 
Zaķi un Mārtiņu Rijnieku (Mālupe). 
Ballē spēlē Uldis Mūrnieks un Arnis 
Graps. Ieeja: īpašā Valentīndienas 
atlaide biļešu iepriekšpārdošanai 
no 02.02.2015. - 2 EUR, pasākuma 
dienā dārgāk. Galdiņu rezervācija no 
02.02.2015. pa tālruņiem 28311500, 
29418718.
22. februārī 13.00 Alūksnes no-
vada pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē teātra izrāde „On-
tans i Anne” 8. daļa „Sābri”. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 2. februāra 
Alūksnes pilsētas Tautas nama kasē, 
Dārza ielā 11 - 2,50 EUR, izrādes 
dienā 3,50 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 31.01. līdz 25.02. gleznu izstāde 
„Tiem, kam pāri 100...”. 
Dailes teātra kostīmu tērpu izstāde 
„No Smiļģa līdz mūsdienām”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Laikmetu mielasts”. 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 
„Marienburgas cietoksnis” 
(cietokšņa makets). 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Ne spalvas, 
ne asakas! Literatūra medniekiem un 
makšķerniekiem” (02.02. – 28.02. 
abonementā), „Alūksne apaļos 
skaitļos” (02.02. - 28.02. lasītavā), 
„Mīlestība skan” (02.02. - 15.02. 
bērnu literatūras nodaļā), „Cik stipra 
būs mūsu valoda, tik stipri būsim 
mēs paši” /J. Alunāns/ (21.02. - 
28.02. bērnu literatūras nodaļā), no-
vadnieka Māra Salmiņa eļļas gleznu 
izstāde „Ziedi. Ainavas” (05.02. – 
28.02. bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: „Sniegos dzimusī…” 
- pasākums Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas lasītprasmes 
konkursa Alūksnes un Apes novada 
5. – 7. klašu skolēniem ietvaros 
(04.02. bērnu literatūras nodaļā), 
pasākums jaunāko klašu skolēniem 
par drošību internetā „Internets – 
draugs, kurš jāiepazīst!” (12.02. 
bērnu literatūras nodaļā), SWED-
BANK internetbankas izmantošanas 
iespējas. Konsultācijas klientiem 
(27.02. bibliotēkā), Jauno grāmatu 
diena (23.02. abonementā).
 
Alsviķu pagastā
4., 18., 22. februārī Alsviķu 
bibliotēkā datorapmācības 

senioriem.
7. februārī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā atpūtas vakars – balle ar grupu 
„PUTUKVASS”. Ieeja: 2,50 EUR, 
pēc 24.00 – 3 EUR.
10. februārī 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā pasākums senioriem 
„Vecāku žūrijas noslēgums”.
10. februārī 16.30 Alsviķu 
bibliotēkā pasaules drošāka interneta 
dienai veltīts pasākums skolēniem 
„Tava uzvedība internetā”.
11. februārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” kopā 
sanākšana – videofilmu apskats.
14. februārī 16.00 Strautiņu 
bibliotēkā Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” 
izrāde „Bibliotēkas stāstiņi” pēc I. 
Krūmiņas stāstu motīviem. Ieeja: 
1,50 EUR, pensionāriem – 1 EUR.
19. februārī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība – filca ziedu piespraudes.
27. februārī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā Signes Baumanes animācijas 
filma „Akmeņi manās kabatās”. 
Ieeja: 2 EUR, pensionāriem, bērniem 
no 12 gadu vecumam – 1,50 EUR.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem Jēkabam 
Janševskim - 150, Jāzepam Lag-
anovskim – 95; tematiskā izstāde 
„Mīlestības spēks”; 10. februārī 
pasākums skolēniem „Vai internetam 
var uzticēties?”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstāde: „Raibs dzīves ainu 
klāsts, kur notikumi saved kopā 
gan saderīgus, gan nesaderīgus 
cilvēkus…” - rakstniekam Jēkabam 
Janševskim — 150; tematiskā izstāde 
- „Valentīndiena - visu mīlētāju 
diena”.

Annas pagastā
11. februārī 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Mildas Egles ceļojumu 
stāsti”, tikšanās ar Annas 
pagasta pārvaldes vadītāju 
Vēsmu Čugunovu.
28. februārī 19.00 Annas kultūras 
namā „Paaudžu atpūtas vakars”.
Annas bibliotēkā izstādes: 
kultūrvēsturisku romānu autoram, 
rakstniekam Jēkabam Janševskim 
– 150; „Drošs internets – tavai 
labklājībai”; „Ko latvieši darīja 
Sveču dienā un Metenī?”

Ilzenes pagastā
7. februārī 12.00 SKIM centrā 
„Dailes” radošā darbnīca „Radot 
siltumu Tev un man”, kuras laikā 
tiks veidotas sveces un stāstīts par 
sveču liešanas vēsturi, tradīcijām un 
nozīmi.
28. februāris 12.00 pie SKIM 
centra „Dailes” Meteņdienas 
pasākums svaigā gaisā. Godināsim 
vissenāko pārvietošanos līdzekli 
– ragaviņas, šļūkšana no kalna. 
Nomināciju dalīšana – ātrākās, 
senākās, skaistākās, ģimeniskākās.

Jaunalūksnes pagastā
5. februārī 14.00 Kolberģa tautas 
namā filmas demonstrēšana no Bejas 
novadpētniecības centra arhīva.
5. februārī 17.00 Bejas 
novadpētniecības centrā Seno 
amatu darbnīcā nodarbības „Linu 
krekls” turpinājums. Iespēja mācīties 
darināt savu linu kreklu.
6. februārī 16.30 Kolberģa tautas 
namā PII „Pūcīte” un Druvienas 
pamatskolas bērnu folkloras vakars 
„Pulciņā, pulciņā, tekam bērni 
pulciņā”.
12. februārī 17.00 Bejas 
novadpētniecības centrā nodarbība 
Seno amatu darbnīcā „Zīda 
apgleznošana”.

21. februārī 18.00 Kolberģa 
tautas namā Cesvaines Tautas 
teātra viesizrāde, Guntas Drezovas 
mūsdienu sadzīves komēdija „Kāzas 
Bazūnēs”. Ieeja: 1,50 EUR.
Kolberģa tautas nama foajē Bejas 
novadpētniecības centra ceļojošā 
izstāde par Latvijas atbrīvošanas 
cīņām Alūksnes pusē.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Rakstniekam Jēkabam Janševskim 
– 150” (16.02), „21 februāris - 
Starptautiskā dzimtās valodas 
diena”, „Sveču, puteņu un mīlestības 
mēnesis - februāris. Izdzīvosim to 
skaisti...”; lasītāju klubiņā „Pipariņš” 
pasākums „Es lūdzu sveci dot ga-
ismu - rāmu... gaišu... siltu...”.

Jaunannas pagastā
10. februārī 11.00 Jaunannas tau-
tas namā senioru ikmēneša tikšanās. 
Viesis - Valentīna Ļubimova „Zāļu 
tēju ietekme uz cilvēka veselību”.
14. februārī 19.30 Jaunannas 
tautas namā deju kolektīvu sadancis 
„Sniega dancināšana” (piedalās 
„Ezerrieksts”, „Litenietis”, „Rieda”, 
„Maliena”, „Oga”, „Jaunanna”). 
Ieeja: 1,50 EUR.
14. februārī 22.00 Jaunannas 
tautas namā balle ar grupu 
„Leivēri”. Ieeja: 2,50 EUR.
26. februārī 18.00 Jaunannas 
tautas namā „Mākslas studijas” 
nodarbība.
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: rak-
stniekam Jēkabam Janševskim - 150, 
„Mana dzīve ir skatuve” – skatuves 
māksliniekiem veltīta izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
14. februārī 16.00 Jaunlaicenes 
tautas namā pasākums „Neba 
darbi paši darījās” - tautas nama, 
bibliotēkas un muzeja darbinieki 
atskatīsies uz 2014. gadā paveikto. 
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: „Jaunlaicenes 
muiža”, „Malēnieši Opekalna 
draudzē”; izstāde: „330 skolas 
gadi” un nodarbība „Skološanās 
ne pa jokam” piedāvājumā līdz 30. 
martam; tradicionālie pasākumi 
un nodarbības: pasākums kāzu 
svinībām „Daži padomi no Jaunla-
icenes muižas”, nodarbība pirms-
kolas vecuma bērniem „Kur palika 
cālīši?”, „vāveru tīšana”, „pastalu 
darināšana”, „dārgumu meklēšana”, 
„nu ir gaiša istabiņa”, „cāļu 
sargāšana”.

Kalncempju pagastā
No 17. februāra Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 
piedāvā izbraukuma programmu 
ar maskošanos, rotaļām un spēlēm 
„Meten`s kaktā sukājās(i) pelnu 
dienu gaidīdams” pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem 
mācību iestādēs.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta bibliotēkā 
17. februārī „Mīļākās grāmatas 
prezentācija” 1. - 4. klasei, no 1. 
līdz 17. februārim „Lai svecītes deg, 
lai līdzi tām arī mēs iemirdzētos!” 
/J. Osmanis/ (februāris - sveču 
mēnesis); literatūras izstāde 
„Mīlestība ir visinteresantākā un 
piedodamākā cilvēciskā vājība” 
/Č. Dikenss/ (14. februāris – 
Valentīndiena).

Malienas pagastā
7. februārī 20.00 Malienas 
tautas namā vokālo ansambļu 
sadziedāšanās - koncerts 
Valentīndienas ieskaņai „Sirds 
karstās magonēs brien..”. Ieeja: 1 
EUR. 22.00 groziņballe ar Kasparu 

Spirku. Ieeja: 2 EUR.
19. februārī 12.00 Malienas tautas 
namā senioru kopas ikmēneša 
tikšanās. Informatīva saruna ar 
farmaceitu par medikamentiem, to 
lietošanu.

Mālupes pagastā
7. februārī 20.00 Mālupes Saieta 
namā Saimnieku balle - atpūtas 
vakars kopā ar grupu „OTTO” un 
jautro Trīni un Tralli.
21. februārī 19.00 Mālupes 
Saieta namā Jaunannas tautas nama 
amatierteātra „Šūpoles” izrāde 
„Skaista mana brāļa sēta”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam Jēkabam 
Janševskim – 150; februāris – droša 
interneta mēnesis; 14. februāris 
Valentīndienas noskaņās „Tā es tevi 
mīlēšu”; Jauno grāmatu diena.

Mārkalnes pagastā
No 9. līdz 20. februārim 
Mārkalnes bibliotēkā tematiskā 
izstāde „Sirsniņās ir siltums”.
10. februārī 12.30 Mārkalnes 
pamatskolas pagalmā Meteņdienas 
pasākums „Vizi, vizi, Metenīti!”.
14. februārī 22.00 Mārkalnes 
tautas namā Valentīndienas balle. 
Spēlēs grupa „Atkal šovakar”. Ieeja: 
2 EUR.
18. februārī 14.30 Mārkalnes 
bibliotēkā Mārkalnes 
interešu kopas pasākums „Kā 
neizbeidzams bezrobežu rīts pār 
vienu sirdi mīlestība nāk” 
(O. Vācietis).
No 23. februāra Mārkalnes 
bibliotēkā jaunākās literatūras 
izstāde „Un sākas gads no jauna…”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
februāris - droša interneta mēnesis; 
„Vai tu zini, kas ir bibliotēku 
portāls?”; no 2. - 12. februārim 
Valentīndienai  veltīts dzejas 
konkurss „No sirds”.

Pededzes pagastā
2. februārī 12.00 Pededzes 
bibliotēkā sveču dienai veltīta 
izstāde „Jaukai sajūtai dedzinām 
sveces”.
5., 12., 19., 26. februārī 9.00 
Pededzes bibliotēkā Radošās 
nodarbības ar pensionāriem „Labs 
darbs ir labam vārdam rada”.
18. februārī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā bibliotekārā stunda ar 1., 
2. klašu skolēniem „Gaišās dienās 
viss šķiet veicams”.
18. februārī 10.00  Pededzes 
bibliotēkā Jauno grāmatu diena 
„Kamēr elpojam, dzīvojam, esam…” 
(A. Skalbe).
4. un 11. februārī 10.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana ,,Darbnīca dvēselei”.
No 11. februāra līdz 15. mar-
tam Pededzes muzejā izstāde par 
zirgiem un to iejūgu ,,Bērīts manis 
kumeliņis…”.
14. februārī 20.00 Pededzes tautas 
namā Valentīna dienai veltīts 
pasākums „Īsa pamācība mīlēšanā”, 
balle. Līdzi var ņemt groziņu.
No 16. līdz 20. februārim Pededzes 
muzejā un Pededzes tautas namā 
Masļeņicas nedēļa:
Izklaidējoši izglītojoša programma 
klasēm, ģimenēm, draugu grupām, 
kas jūs ievadīs seno tradīciju 
burvībā. Piedāvājumā: iespēja 
uztīt lellīti, vizināties zirga pajūgā, 
izspēlēt kādas no tradicionālajām 
Masļeņicas spēlēm, iet rotaļās, 
uzzināt plāno pankūku gatavošanas 
noslēpumus, pašiem tās cept, pasūtīt 
un nobaudīt. Cena: 1,50 EUR 
vienai personai. Pieteikšanās pa tel. 
29222818, 25998697. 22. februārī 

Pededzes muzejs Masļeņicas laikā 
būs atvērts no 16.00 līdz 18.00.

22. februārī Pededzē Masļeņica:
12.00 izklaides, vizināšanās zirgu 
pajūgos, rokdarbu amatniecības 
izstrādājumu izstāde - pārdošana, 
tirdzniecība, jautri konkursi, atrak-
cijas,
13.30 koncerts, piedalās Pededzes 
tautas nama pašdarbības kolektīvi un 
viesi. Ieeja: 1,42 EUR. Pēc koncerta 
iespējams apmeklēt muzeju,
16.00 - 20.00 balle. Līdzi var ņemt 
groziņu.

Veclaicenes pagastā
No 16. līdz 21. februārim Vec-
laicenes tautas namā Igaunijas 
Republikas proklamēšanas gadadie-
nai veltīta izstāde „25 gadi kopš 
Veclaicenē svin Igaunijas dzimšanas 
dienu”.
19. februārī 16.00 Veclaicenes tau-
tas namā, atzīmējot Igaunijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienu 
tikšanās ar dzejniekiem, tulkotājiem 
Contra un Guntaru Godiņu.
21. februārī 17.00 Veclaicenes tau-
tas namā Jauniešu pasākums „Zem 
viena jumta”. Novusa turnīrs, galda 
spēles, dažādas atrakcijas, diskotēka 
kopā ar vietējiem jauniešiem.

Zeltiņu pagastā
14. februārī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā Grundzāles amatierteātra „Cik 
jaudas” sniegumā Aivara Bankas 
komēdija „Kredīts”, izrādes ilgums 
90 min. Ieeja: 1,50 EUR.
20. februārī no 12.00 Zeltiņu tau-
tas namā pasākums „Vīru spēles” 
sadarbībā ar NBS Kājnieku skolas 
karavīriem. Tiks demonstrētas filmas 
par karavīru apmācību Kājnieku 
skolā, vērosim ieroču un ekipējuma 
izstādi. Būs iespēja piedalīties 
militārās stafetēs, brīvā dabā baudīt 
karstu tēju un līdzpaņemtās maizītes.
28. februārī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā Beļavas amatierteātra izrāde 
,,Laipa” jeb ,,Ezermaļu krokodils”. 
Ieeja: pieaugušajiem 1,50 EUR, 
skolēniem 1 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „No neizsīkstoša avota 
smeļot” (J. Janševskim -150), „Tavas 
rokas kā balti spārni – Mīlestība” 
(Valentīdienai); no 10. līdz 13. 
februārim droša interneta nedēļas 
aktivitātes skolēniem (aptauja, e-
pasta etiķete).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”; foto ekskursijas: „Zeltiņi 
2014”, „Gadsimtu vējos šūpojoties”; 
ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
7. februārī 12.00 pie Māriņkalna 
tautas nama pasākums maziem 
un lieliem „Ziemas prieku pilienu 
kauss”.
21. februārī 16.00 Māriņkalna tau-
tas namā dueta „Inga un Normunds” 
koncerts „Visskaistākais zieds”. 
Ieeja: 3 EUR.
25. februārī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstāde un 
bibliotekārā stunda 1. un 2. klasei 
„Kad sveces sanāk uz Sveču balli” 
(2. - 13.02.), izstādes „14. februāris – 
Svētā Valentīna diena” (9. - 16.02.), 
,,Bet tomēr savā laikā, savā vietā, 
Bij katrs derīgs, katrs likts bij’ lietā” 
(rakstniekam J. Janševskim – 150) 
(16. - 28.02), dzejniecei L. Langai - 
55 (19. - 27.02.).


