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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnes muzejam 
piešķirts valsts 
apbalvojums

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Eiropas Kultūras mantojuma 
dienas šogad atzīmēja divdes-
mito gadadienu Latvijā, un šī 
gada 11. septembrī Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muze-
ja Vidzemes sētā notika Man-
tojuma dienu 2015 atklāšanas 
ceremonija, kā arī Kultūras 
mantojuma gada balvas 2015 
laureātu godināšana.

 Kultūras mantojuma gada balva 
ir nozīmīgākais valsts apbal-
vojums kultūras mantojuma 
nozarē, ko piešķir kopš 2003. 
gada. Šogad laureātus apbalvoja 
devīto reizi un nominācijā “Kul-
tūras mantojuma restaurācija” 
atzinības rakstu ieguva Alūksnes 
muzejs par Alūksnes muižas 
parka Aleksandra paviljona un 
Alūksnes Jaunās pils restaurā-
ciju.
 Apbalvojuma piešķiršanas mēr-
ķis ir novērtēt izcilāko veikumu 
un sasniegumus nozarē laikā 
no 2013. līdz 2015. gadam, tā 
stiprinot un motivējot nozarē 
strādājošos un iesaistītos, kā 
arī aicina sabiedrību turpināt 
piedalīties mantojuma saglabā-
šanā un veicināt nozares prestižu 
sabiedrībā. 
 Saskaņā ar nolikumu, pieteiku-
mus par ieguldījumu Latvijas 
kultūras mantojuma saglabāšanā 
Kultūras mantojuma gada balvai 
izvērtēja profesionāla ekspertu 
komisija. 

24. oktobrī 
no 8.00 līdz 13.00 Alūksnē, 

administratīvās ēkas 
laukumā, Dārza ielā 11 

Tirgoties gribētāji var 
pieteikties uz e-pastu: 
sanita.auseja@aluksne.lv vai pa 
tālruni 25425222 līdz 22. oktobrim.

mājražotāju 
un amatnieku 

ražojumu tirdziņš 

Satiksmes ministrs 
apseko autoceļu Alūksne - Liepna

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Trešdien, 30. septembrī 
satiksmes ministrs Anrijs 
Matīss, VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” (LVC) un VAS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” (LAU) 
pārstāvji veica LAU realizētās 
dubultās virsmas apstrādes 
posmu apsekošanu Alūksnes 
un Viļakas novados, kā arī 
iepazinās ar autoceļa Ludza –
Rēzekne posma segas 
rekonstrukcijas darbu gaitu. 
Uz autoceļa Alūksne - Liepna 
ar satiksmes ministru tikās 
arī Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
un viņa vietnieks Dzintars Adlers.

 Uz autoceļa Alūksne - Liepna (P41) 
posma 2,4 km garumā no Alūksnes 
līdz Karitāniem 2014. gadā tika 
veikta dubultās virsmas apstrāde, 
tomēr šajā pavasarī atklājās, ka ceļa 
segumam ir izveidojušies defekti. 
LAU to skaidroja ar nepietiekamu 
cieto šķembu pamatni un smagā 
autotransporta kustību šķīdoņa lai-
kā. Tagad šis posms ir atjaunots par 
LAU līdzekļiem, uzklājot vairākas 
dažāda izmēra šķembu kārtas un 
melnā seguma kārtas.
 Tikšanās sākumā VAS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” valdes priekš-
sēdētājs Vladimirs Kononovs īpaši 
uzsvēra, ka segums, par kuru tiek 
runāts konkrētajā ceļa posmā, nav 

asfalta segums. Šī ir atvieglotais 
melnais ceļa segums,  kas ir dubultā 
virsma un kurš sastāv no šķembām 
un bitumena materiāla. Viņš uzsvē-
ra, ka šāda materiāla priekšrocība 
ir tāda, ka ceļš ir viegli labojams 
un gan tā izveides, gan labošanas 
izmaksas ir krietni zemākas kā 
asfalta segumam. Uz šāda seguma 
ceļa tik bieži kā, piemēram, uz 
grants seguma neizveidojas bedres, 
kā arī ceļš nerada putekļus.  Lai 
ceļš kalpotu ilgtermiņā, aptuveni 
ik pēc 5 gadiem tam jāuzlej jauna 
seguma virskārta. Par konkrētā ceļa 
seguma mīnusiem runājot, Kono-
novs informēja, ka šāds ceļa segums 
nav piemērots lielgabarīta smagajai 
tehnikai, jo tā var veidot ceļa segu-
ma nobīdes. Ilgākai šī ceļa sagla-
bāšanai Kononovs ieteica ierobežot 
transporta kustības ātrumu, gan 
noteikt ierobežojumus atsevišķiem 
transporta līdzekļiem.
 Arī Satiksmes ministrs Anrijs 
Matīss īpašu klātesošo uzmanību 
vērsa uz to, kādām slodzēm šādi 
ceļa posmi ir paredzēti. Ceļš nav 
īpaši piemērots smagajai lauksaim-
niecības un mežizstrādes tehnikai, 
taču tas kalpo labi ikdienas lieto-
šanai, piemēram, pie lielas vieglo 
automašīnu un autobusu satiksmes 
intensitātes. 
 Alūksnes novada domes priekšsē-
dētājs, savukārt, informēja satik-
smes ministru, ka ir ļoti svarīgi 
sakārtot tos ceļa posmus, kuri 
atrodas tieši pierobežā, lai iedzī-
votāji vēlētos palikt dzīvot šajos 
reģionos. Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājs ministram skaid-
roja, ka šis konkrētais ceļa posms 
savieno Alūksnes pilsētu ar četrām 
apdzīvotām vietām. Viņš arī izteica 
savu viedokli, ka ja valsts prioritāte 
ir vienota teritoriāla attīstība, tad 
ceļš ir vissvarīgākais šīs attīstības 
veicinātājs. 
 Tikšanās noslēgumā Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis un viņa vietnieks Dzintars 
Adlers ar satiksmes ministru un  
VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētāju Jāni Langi pārrunāja 
vairākus jautājumus, kas saistīti 
ar Alūksnes tranzīta ielu rekons-
trukcijas iespējām nākotnē, kā arī 
turpmākajiem darbiem ceļa posmā 
Alūksne – Liepna.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uz ceļa Alūksne - Liepna tiekas ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli 
un viņa vietnieks Dzintaru Adleru                                                                                                                                                         Druvja Mucenieka foto

Pašvaldības pārstāvji ar ministru pārrunāja arī pilsētas tranzīta ielu 
rekonstrukcijas iespējas nākotnē
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
20.10.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma Latgales ielā 8A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28686707. Sākumcena 
– 18 261 EUR, nodrošinājums 
– 1826 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 16.10.2015. 
Samaksa jāveic līdz 03.11.2015. 
vai izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 16.10.2015. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
20.10.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma “Bitītes”, Liepnā, Liepnas 
pagastā, Alūksnes novadā mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 26437421. Sākumcena – 
3691 EUR, nodrošinājums – 369 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 16.10.2015. Samak-
sa jāveic līdz 03.11.2015. vai 
izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 16.10.2015. 
plkst. 16.00.

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 

14. oktobrī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas 
sēde
 19. oktobrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
22. oktobrī 10.00

Domes sēde    
29. oktobrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes 
novada pašvaldības

administratīvās ēkas mazajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” oktobrī

7. oktobrī 10.00 Sezonas 
atklāšana. Aicināti visi biedrības 
biedri un tie seniori, kas vēlas 
iestāties biedrībā.

14. oktobrī 10.00 Tikšanās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes vadību.

21. oktobrī Skatīsimies video-
filmu par mūsu ceļojumu uz 
Horvātiju.

28. oktobrī Pasākums “Rudens 
mūsu pagrabos” – izstāde un 
degustācija.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

Domes 24. septembra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
24. septembra sēdē deputāti 
izskatīja vairāk kā 30 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

- dzēst vairāku fizisku personu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu sakarā ar šo personu nāvi 
un mantinieku neesamību, un 
juridiskas personas nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu sakarā ar 
to, ka uzņēmums likvidēts;

- izsniegt akciju sabiedrībai 
„LATVIJAS VALSTS MEŽI” 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts – grants un 
smilts ieguvei smilts - grants un 
smilts  atradnē „Vilkukakts”, kas 
atrodas īpašumā „Valsts 
mežs 365602070035”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā un no-
teikt atļaujas derīguma termiņu līdz 
Valsts vides dienesta 
izsniegtā derīgo izrakteņu limitā 
norādītajam termiņam – 2040. gada 
18. maijam;

- nodot divstāvu dzīvojamās 
ēkas, kas sastāv no astoņiem 
dzīvokļu īpašumiem, zemes gabala 
6,5 ha platībā, un trīs palīgceltnēm 
„Ceriņos”, Bejā, Jaunalūksnes 
pagastā, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai;

- pamatojoties uz šī gada 
18. augusta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.475 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklātu 
projektu iesniegumu konkursu 
veidā”, apstiprināt atlases kritērijus 
Alūksnes novada pašvaldības 
grants seguma ceļu vai ceļa posmu 
pārbūvei valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta saņemšanai 
pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
projektiem: pārbūvētais ceļš tiek 
izmantots - lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
apsaimniekošanai, uzņēmējdarbī-
bas, t.sk. lauksaimniecības 
uzņēmumu produkcijas 
ražošanai, 
pārstrādei vai pārvadāšanai, 
nodrošināšanai, skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai, 
nokļūšanai no apdzīvotas vietas 
ārpus ciema teritorijas uz 
pakalpojumu saņemšanas vietu, 
ceļam ir sasaiste ar integrēta tipa 
projektiem, kas tiek īstenoti 
kopā ar pievadceļu izbūvi 

uzņēmējdarbības objektiem 
apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” un noteikt, ka projektam 
jāatbilst vismaz diviem minētajiem 
kritērijiem;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.17/2015 
„Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Alūksnes novadā” 
un saistošos noteikumus Nr.18/2015 
,,Par grozījumu Alūksnes novada 
domes 2013. gada 31. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
,,Par ēdināšanas maksas atviegloju-
miem Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs””;

- izdarīt grozījumus domes 
lēmumā  par Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 
papildinot to ar šādiem 
pakalpojumiem – florbols – 
4 EUR mēnesī, dalības maksa 
sacensībās citu izglītības iestāžu 
komandu dalībniekiem -  
2 EUR personai;

- apstiprināt maksu par 
Alūksnes Mākslas skolas 
sniegtajiem pakalpojumiem: 
vecāku līdzfinansējums mēnesī 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmās „Vizuāli plastiskā 
māksla” (12 mācību stundas 
nedēļā) – 10 EUR, „Vizuāli 
plastiskā māksla” (11 stundas) – 
10 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla” 
(7 stundas) – 9,50 EUR, „Vizuāli 
plastiskā māksla” (6 stundas) – 
9 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla” 
(4 stundas) – 8,50 EUR; vecāku 
līdzfinansējums mēnesī interešu 
izglītības programmās - „Vizuāli 
plastiskā māksla pirmsskolas 
vecumā” tēlotājas mākslas klasē 
(1 mācību stunda nedēļā) – 
6 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla 
pirmsskolas vecumā” veidošanas 
klasē (1 stunda) – 6 EUR, 
„Vizuāli plastiskā māksla pirmklas-
niekiem” (2 stundas) – 7 EUR, 
„Vizuāli plastiskā māksla sākum-
skolas vecumā” (3 stundas) – 
7,50 EUR, „Vizuāli plastiskā 
māksla jauniešiem” (4 stundas) 
– 8,50 EUR; maksa mēnesī par 
pieaugušo izglītības 
programmām - „Vizuāli plastiskā 
māksla pieaugušajiem” (4 mācību 
stundas nedēļā) – 18,18 EUR + 
PVN, kā arī maksu par dažādiem 
citiem iestādes sniegtajiem 
pakalpojumiem. Lēmums stājas 
spēkā 1. oktobrī;

 - apstiprināt maksu (izņemot  
Jaunlaicenes pamatskolas 
darbiniekus un audzēkņus) par 
Jaunlaicenes pamatskolas 
sniegtajiem ēdināšanas 
pakalpojumiem – kompleksām 

pusdienām 1,33 EUR bez PVN 
par porciju;

- izskatot Zeltiņu pagasta 
pārvaldes apkures maksas 
pakalpojumu aprēķinu pagastā, 
apstiprināt maksu par pagasta 
pārvaldes piegādāto siltumenerģiju 
fiziskām personām – 25,39  EUR/
MWh, kas apliekams ar pievienotās 
vērtības nodokli 12% apmērā. Šis 
lēmums stāsies spēkā ar šī gada 1. 
novembri;

- atbalstīt tehniskās apsekošanas 
atzinuma un arhitektoniski 
mākslinieciskās inventarizācijas 
veikšanu Jaunlaicenes muižas 
muzeja ēkai “Līgotņi - 1” un 
piešķirt Jaunlaicenes muižas 
muzejam 1467 EUR šim 
mērķim;

 - piešķirt Mālupes pagasta pār-
valdei 3815 EUR Mālupes salas 
brīvdabas estrādes būvniecības 
pabeigšanai;

- atbalstīt Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu ēkas 
jumta seguma remonta veikšanu, 
rezervējot pašvaldības šī gada 
pamatbudžetā finansējumu līdz 
18000 EUR, uzdot ģimnāzijas 
direktorei veikt iepirkumu un 
pēc piedāvājuma izvēles informēt 
domi par nepieciešamā finansējuma 
apmēru;

- izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 9557 EUR Vidzemes 
plānošanas reģiona, Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas projekta 
Nr.4.3-24/NFI/INP-001 
“Reģionālās politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrā-
de” ietvaros, rīkotā iepirkuma 
Nr.APR/2015/15/NFI 
“Alūksnes novada investīciju 
piesaistes materiālu izstrāde 
(būves mets)” līdzfinansējumam. 
Projekta rezultātā paredzēts 
izstrādāt 3 meta variantus 
Veselības veicināšanas pakalpojumu 
centram; 

- apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem: Alūksnes pilsētas 
sākumskolā 32,71 EUR, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 
63,60 EUR, Alūksnes novada 
vidusskolā 48,39 EUR, Strautiņu 
pamatskolā 64,20 EUR, Ilzenes 
pamatskolā 89,38 EUR, Bejas 
pamatskolā 66,42 EUR, Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā 
75,05 EUR, Jaunlaicenes 
pamatskolā 61,75 EUR, Liepnas 
vidusskolā 110,21 EUR, Malienas 

pamatskolā 59,83 EUR, Mālupes 
pamatskolā 91,34 EUR, Mārkalnes 
pamatskolā 99,84 EUR, Pededzes 
pamatskolā 65,75 EUR, Ziemeru 
pamatskolā 114,16 EUR un viena 
audzēkņa izmaksas mēnesī par 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem: Alūksnes PII 
„Sprīdītis” 137,60 EUR, Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” 129,59 EUR, Alsviķu 
PII „Saulīte” 170,18 EUR, Jauna-
lūksnes PII „Pūcīte” 167,20 EUR, 
Strautiņu pamatskolā (Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zemenīte”  saistību pārņēmēja) 
212,89 EUR un apstiprināt viena 
skolēna izmaksas par Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internāta sniegtajiem 
pakalpojumiem (gultas vietu) 
71,14 EUR mēnesī;

- iecelt par  Jaunalūksnes
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pūcīte” vadītāju (uz līdzšinējās 
vadītājas Ligitas Belovas 
grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma un tam sekojošā 
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku) 
Anitu Šneideri;

- izskatot Ilzenes pamatskolas 
direktores Olīvijas Jēģeres 
iesniegumu, atbrīvot viņu no  
Ilzenes pamatskolas direktora 
amata;

- piešķirt 4802 EUR Ilzenes pa-
matskolas uzturēšanas izdevumu 
nodrošināšanai;

- ar 1. oktobri atzīt par spēku 
zaudējušu Alūksnes novada 
domes 2009. gada 17. septembra 
lēmumu Nr.212 “Par instrukcijas 
“Par kārtību, kādā iesniedzami 
pieteikumi pašvaldības iepirkumu 
procedūras uzsākšanai 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu”;

- izdalīt Mālupes pagasta 
pārvaldei no pašvaldības Ceļu un 
ielu rezerves fonda 4819 EUR 
paredzamā Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
realizēšanai - pašvaldības 
autoceļu pārbūves projektēšanas 
darbiem un autoruzraudzībai;

- nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala 
„Zālāji”, Jaunzemos, Ilzenes 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma 
Nr.22 piederošās kopīpašuma do-
mājamās daļas.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību”.
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Darba vizītē Alūksni apmeklē 
EK pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja Inna Šteinbuka
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 17. septembrī Alūksnē 
viesojās Eiropas Komisijas (EK) 
pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
Inna Šteinbuka.

 Savas vizītes laikā viņa 
vispirms apciemoja Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, 
kur kopā ar kolēģiem no EK 
preses un komunikāciju nodaļām 
iepazīstināja 10. - 12. klašu 
skolēnus un skolotājus ar 
pārstāvniecības darbu. Jauniešiem 
un skolotājiem tika dota arī iespēja 
uzdot EK pārstāvjiem jautājumus 
par viņu darbu un aktualitātēm.
 Pēc ģimnāzijas apmeklējuma 
I. Šteinbuka savu vizīti turpināja 
Alūksnes Kultūras centrā, 
un atklāja, ka ir patīkami 
pārsteigta par ēkas iespaidīgajām 
pārvērtībām. Kultūras centrā arī 
norisinājās viešņas tikšanās ar 
Alūksnes novada domes un paš-
valdības pārstāvjiem, kuri tikša-

nās laikā prezentēja pēdējo gadu 
laikā realizētos Eiropas Savienības 
projektus Alūksnes novadā, kā arī 
informēja par Jauniešu garantijas 
īstenošanas pasākumiem. 
 Vizītes noslēgumā Šteinbukas kun-

dze tikās ar laikrakstu “Alūksnes 
Ziņas” un “Malienas Ziņas” 
žurnālistēm, lai atbildētu uz viņu 
jautājumiem par vizītes mērķi un 
EK pārstāvniecības darbu.

Inna Šteinbuka (attēlā vidū) Alūksnē tikās ar pašvaldības, Nodarbinā-
tības valsts aģentūras pārstāvjiem, skolēniem un citiem interesentiem

Druvja Mucenieka foto

Alūksnē viesojās Moldovas 
Ziemeļu reģiona speciālisti

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 No 6. līdz 12. septembrim 
Latvijā norisinājās Moldovas 
Ziemeļu reģiona speciālistu 
pieredzes darbnīcas. Darbnīcās 
piedalījās 33 dalībnieki, kuri 
dažādās interešu grupās 
apmeklēja kopumā 10 novadu 
pašvaldības. 

 Divi speciālisti kā savu 
galamērķi, kur apgūt pieredzi ar 
izglītību saistītajos jautājumos, bija 
izvēlējušies Alūksnes novadu. 
Speciālisti apmeklēja Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centru. Tā 
apmeklējuma laikā viesi centra 
speciālistēm un Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietniekam 
Aivaram Fominam uzdeva jautā-
jumus, kas bija saistīti gan ar tiešo 
darbu ar jauniešiem, gan pašvaldī-
bas atbalsta instrumentiem jauniešu 
iniciatīvām.
 Šo aktivitāšu rezultātā Moldovas 
Ziemeļu reģiona speciālisti ieguva 
specifisku informāciju par atse-
višķām iniciatīvām atbilstoši viņu 
tematiskajām prioritātēm. Vadoties 
no šīs vizītes, viesi izstrādās plānu 
pieredzes iedzīvināšanai Moldovā, 
kas tiks aktualizēta Latvijas delegā-
cijas vizītes laikā no šā gada 5. līdz 
10. oktobrim.

Moldovas pārstāvji kopā ar ABJC darbiniecēm un Aivaru Fominu
Druvja Mucenieka foto

Alūksnes novada sociālais 
dienests informē
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada domes 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēdē Alūksnes novada 
sociālais dienests informēja par 
iestādes paveikto.

 Alūksnes novada sociālā dienesta 
pārziņā šobrīd ir 4 struktūrvienības 
– birojs “Aprūpe mājās”, dienas 
aprūpes centrs “Saules stars”, 
Alūksnes novada nakts patversme 
un sociālā māja. 
 Alūksnes novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja Regīna 
Kalniņa informēja, ka salīdzinoši ar 
2013. gadu, pērn bijis novērojams 
trūcīgo statusa un pabalstu saņē-
mēju skaita samazinājums. Līdz 

ar to aizvadītajā gadā arī sociālajai 
palīdzībai kopumā izlietots mazāk 
līdzekļu - 2013. gadā šī summa bija 
338 188 EUR, bet pērn - 
321 488 EUR.
 Kopumā Alūksnes novadā 
2014. gadā sociālās palīdzības 
pabalstus saņēmušas 1516 personas, 
kas ir 8,30% no iedzīvotāju skaita 
Alūksnes novadā. Visvairāk per-
sonas pieprasījušas un saņēmušas 
pabalstu garantētā minimālā ienā-
kuma nodrošināšanai, bet vismazāk 
pieprasītais bijis pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
 Pieprasītākie sociālie pakalpoju-
mi 2014. gadā Alūksnes novadā 
bija sociālā darba pakalpojums un 
ilgstošas sociālās aprūpes un reha-
bilitācijas pakalpojumi pieaugušām 
personām institūcijā, kā arī sociālās 
aprūpes pakalpojums dzīves vietā.

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus 
pieņems 5. un 19. oktobrī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus 
pieņems 5. un 19. oktobrī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
apmeklētājus pieņems 5. un 19. oktobrī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 9. un 23. oktobrī 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 13.10.2015. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 22.10.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 26.10.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 21.10.2015. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 19.10.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 29.10.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 28.10.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 22.10.2015. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 05.10.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 29.10.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 14.10.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 08.10.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē Viesus Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā cienā ar pašgatavotiem 

gardumiem
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Aicina uz Uzņēmējdarbības atbalsta 
centra atklāšanas pasākumu Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 9. oktobrī pulksten 11.00 
Alūksnes Kultūras centra 
ēkā, Brūža ielā 7, atklās 
Uzņēmējdarbības atbalsta centru 
un notiks diskusija “Investīciju 
nozīme reģionu ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanai”.

 Tajā aicināti piedalīties 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības un Ekonomikas ministriju, 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras, Lauku 
atbalsta dienesta, Latvijas Lauku 
konsultāciju centra, Latvijas 
Darba devēju konfederācijas, 
Vidzemes plānošanas reģiona, 
Latgales uzņēmējdarbības 
atbalsta centra, Vidzemes reģiona 
pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji.
 Diskusijā, kurā par investīciju 
nozīmi reģionu izaugsmes veicinā-
šanā runās pārstāvji no ministrijām 
un citām augšminētajām iestādēm, 
vietējie uzņēmēji varēs izteikt savus 
vērtējumus un uzdot interesējošos 
jautājumus.
 Dalībai pasākumā jāpiesakās 
iepriekš, līdz 5. oktobrim sazino-
ties ar Alūksnes novada pašvaldī-
bas uzņēmējdarbības atbalsta 

speciālisti Sanitu Ausēju  pa 
tālruni 25425222 vai e-pastu sani-
ta.auseja@aluksne.lv. Pasākuma 
dalībnieku ierašanās un reģistrā-
cija – no pulksten 10.30 līdz 11.00 
Brūža ielā 7, Alūksnē.
 Līdz ar šo pasākumu Alūksnes Kul-
tūras centra ēkā pašvaldība uzsāks 
arī Uzņēmējdarbības atbalsta centra 
darbību, tādēļ aicinām novada 
uzņēmējus piedalīties šajā pasāku-
mā, iepazīties ar centra telpām un 
iespējām izmantot tās tikšanos, se-
mināru, prezentāciju organizēšanai. 
Pašvaldība ar šo diskusiju atsāks arī 
regulāru domes priekšsēdētāja tikša-
nos ar uzņēmējiem rīkošanu.
 Tā jau 13. oktobrī pulksten 

11.00 Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnes 
novada pašvaldība aicina novada 
mājražotājus, amatniekus un 
citus interesentus uz tikšanos 
par mājražotāju tirgus darbību 
un attīstību novadā. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 25425222 
vai elektroniski 
sanita.auseja@aluksne.lv
 Jāpiebilst, ka pēc Uzņēmējdarbības 
atbalsta centra atklāšanas Vidzemes 
reģiona pašvaldību pārstāvji pulcē-
sies Alūksnes Mākslas skolas telpās, 
kur notiks arī Vidzemes plānošanas 
reģiona kopsapulce un Attīstības 
padomes sēde.

Diskusija noritēs Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē
Evitas Aplokas foto

Jauniešus aicinām iesniegt biznesa idejas 
pašvaldības atbalsta saņemšanai
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldība 
izsludinājusi Alūksnes novada 
jauniešu biznesa ideju konkursu,  
kurā aicina piedalīties jauniešus 
no 18 līdz 30 gadu vecumam.

 Biznesa ideju konkursa mērķis ir 
veicināt jaunu komersantu (saimnie-
ciskās darbības veicēju) veidošanos 
novadā, motivējot jauniešus sava 
biznesa uzsākšanai. Konkursa uzva-
rētāji iegūst tiesības slēgt līgumu ar 
pašvaldību par finansējuma saņem-
šanu un komercdarbības uzsākšanu. 
maksimālā atbalsta summa vienam 
projektam ir līdz pat 2850 EUR.
 Iesniegtos pieteikumus dalībai 
konkursā vērtēs un lēmumu par 
uzvarētāju apstiprināšanu pieņems 

Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāja izveidota komisija. Gal-
venie biznesa ideju novērtēšanas 
kritēriji ir komercdarbības idejas 
oriģinalitātes novērtējums, īpašu 
uzmanību pievēršot arī produkta vai 
pakalpojuma izaugsmes iespējām, 
cenu politikai, tehnoloģiskajiem ri-
sinājumiem, dzīvotspējai un finanšu 
plānam. Pretendentiem svarīgi norā-
dīt ticamu plānoto finanšu stāvokli, 
jo vērtēšanas komisija izskatīs 
ieņēmumu ticamību un izmaksu 
sabalansētību.
 Jauniešu biznesa ideju konkursu 
rīkošana aizsākusies 2012. gadā un 
līdz 2014. gada beigām ir atbalstītas 
12 Alūksnes novada jauniešu ini-
ciatīvas par kopējo summu nedaudz 
vairāk kā 23 tūkstoši eiro. Atbalstī-
tās idejas ir bijušas saistītas ar lauk-
saimniecisko ražošanu, kokapstrādi, 
pasākumu organizēšanu, sveču, 

velosipēdu novietņu izgatavošanu, 
interjera dizainu, ceļu projektēšanu, 
kažokādas izstrādājumu ražošanu. 
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina jauniešus iesniegt pieteiku-
mus līdz 2015. gada 23. oktobra 
plkst. 16.00 personīgi vai nosūtot 
pa pastu Alūksnes novada paš-
valdībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, ar 
norādi – „Konkursam „Alūksnes 
novada jauniešu biznesa ideju 
konkurss”.
 Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties: www.aluksne.lv  vai 
pašvaldības kancelejā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 306. 
telpā. Ja rodas kādi ar konkursu 
saistīti jautājumi, aicinām sazināties 
ar pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālisti Sanitu Ausēju pa  
tālruni 25425222 vai e-pastā 
sanita.auseja@aluksne.lv.

Alūksnē 29. oktobrī būs 
NVO un uzņēmēju forums 
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 29. oktobrī no pulksten 11.00 
līdz aptuveni 15.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Mazajā zālē notiks 
Nevalstisko organizāciju un 
uzņēmēju forums, ko organizē 
biedrība “Alūksnes Nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” 
sadarbībā ar Alūksnes novada 
pašvaldību un Alūksnes Lauku 
partnerību.

 Foruma uzdevums ir veicināt 
vietējās kopienas attīstību un 
sociālo uzņēmējdarbību un tajā būs 
trīs galvenās tēmas – “Sociālā 

uzņēmējdarbība”, “Krājaizde-
vu sabiedrību veidošana” un 
“Tiešās pirkšanas/pārdošanas 
modeļa izveide”.
 Piedalīties forumā aicinām nevals-
tiskās organizācijas, uzņēmējus, 
mājražotājus, amatniekus, cilvēkus, 
kas plāno uzsākt kādas praktiskas 
darbības, visus interesentus, kurus 
saista forumā izvirzītās tēmas.
 Jāuzsver, ka visas trīs tēmas šobrīd 
Latvijā ir ļoti aktuālas, tādēļ šī būs 
iespēja Alūksnes novada iedzīvo-
tājiem, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, uzņēmējiem, mājra-
žotājiem, amatniekiem un ikvie-
nam iepazīt tās tuvāk, apmeklējot 
forumu 29. oktobrī.

Piešķir līdzfinansējumu 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
2012. gada 22. novembra 
saistošie noteikumi Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” paredz, 
ka pašvaldība var piešķirt 
līdzfinansējumu biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko 
organizāciju iesniegtiem 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem. 24. septembra 
domes sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu līdzfinansēt četrus 
iesniegtos projektus.

 Dome piešķīra 600 EUR līdzfi-
nansējumu biedrībai „Kultūras un 
izglītības centrs “Stili”” projekta 
„Ceļojošā izstāde Edgara Liepi-
ņa atcerei “Ziemeļu zvaigzne”” 
realizācijai.  Alūksnes evaņģē-
liski luteriskās draudzes projekta 
“Bībeles muzejs - maza dārgumu 
lādīte” realizācijai piešķirti 599,23 
EUR. Biedrībai “Alūksnes novada 
pensionāru apvienība” projekta 
“Starptautiskās veco ļaužu dienas 
pasākums Alūksnes novada pensio-
nāriem” īstenošanai piešķirti 566,93 
EUR, bet biedrībai „Latviešu - 
Igauņu kultūras biedrība “STĪGA 

- KEEL”” projekta “Starpvalstu 
(Latvija, Igaunija) senioru vokālo 
ansambļu sadziedāšanās “Kad vējo 
krizantēmu smarža”” realizācijai - 
600 EUR. Vienu iesniegto projektu 
dome noraidīja un līdzfinansējumu 
nepiešķīra.
 Minētie saistošie noteikumi nosaka, 
ka pašvaldība līdzfinansē sabied-
riski nozīmīgu projektu realizēšanu 
Alūksnes novadā tādās jomās kā 
izglītība, kultūra un māksla, sports, 
sociālā joma un veselība, kā arī 
vide.
 Pašvaldības līdzfinansējums 
vienam pretendentam ir ne vairāk 
kā 50% no projekta koptāmes, bet 
vienā budžeta gadā ne vairāk kā 600 
euro. Biedrību un reliģisko organi-
zāciju projektus izskata divas reizes 
gadā – martā (līdz 25. februārim 
saņemtos) un septembrī (līdz 25. 
augustam saņemtos).
 Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir 
arī tiem biedrību, nodibinājumu un 
reliģisko organizāciju projektiem, 
kam līdzfinansējums tiek piesaistīts 
no Eiropas Savienības vai citiem 
fondiem. Šādā gadījumā pašvaldība 
projektam piešķir ne vairāk kā 10% 
no projekta koptāmes, bet vienā 
budžeta gadā ne vairāk kā 1000 
euro. Šos pieteikumus pašvaldība 
izskata viena mēneša laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu iesniegša-
nas dienas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Sakarā ar svecīšu vakaru, 
kas Alūksnes kapos notiks 
sestdien, 3. oktobrī 
pulksten 18.00, Alūksnes novada 
pašvaldība nodrošinās papildu 
bezmaksas autobusu reisus no 
autoostas uz kapsētu un atpakaļ.

 Bezmaksas papildu autobusu reisi 
no Alūksnes autoostas uz kapsētu 

un atpakaļ tiks nodrošināti 
laika posmā no pulksten 16.00 
līdz 20.00.
 Arī atsevišķas pagastu pārvaldes 
plānojušas piedāvāt iespēju 
iedzīvotājiem nokļūt uz svecīšu 
vakaru. Tā no Jaunannas 
pagasta autobuss uz svecīšu 
vakariem Ezeriņu un Alūksnes 
kapsētās 3. oktobrī kursēs pēc 
šāda grafika: Gundegas 16.30, Jau-
nanna 16.40, Rūķīši 16.50, Ievedne 
16.55, Anna 17.05, 
Ezeriņi 17.15, Anna 17.25, 

Alūksne 17.45. Savukārt atpakaļ 
no Alūksnes uz Annu un Jaunannu 
autobuss aties pulksten 19.00.
Alsviķu pagasta autobuss 3. oktobrī 
uz Alūksnes kapiem kursēs tai 
gadījumā, ja būs pieteikušies 
braucēji, no autobusu pieturām 
Alsviķos pulksten 16.00, Strautiņos 
16.15. Pagasta pārvalde lūdz 
interesentus pieteikties līdz 
1. oktobrim, zvanot pa tālruni 
28330421.
 Arī Mārkalnes pagasta iedzīvotā-
jiem 3. oktobrī būs iespēja nokļūt 

uz svecīšu vakaru Alūksnes kapos 
ar autobusu, kas pulksten 16.00 
sāks kursē no Ponkuļiem maršrutā 
Ponkuļi – Degumi – Volkova – 
Blekteskalns – Mārkalne – Cira-
kalns – Zīles – Alūksnes kapsēta. 
Atpakaļ tas dosies pēc vienošanās 
ar brauciena dalībniekiem.
 Braucienu uz svecīšu vakaru 
Alūksnes kapos rīkos arī Malienas 
pagasta pārvalde, ja līdz 2. oktob-
rim būs pieteikušies iedzīvotāji, 
kuri vēlētos izmantot šo transportu. 
Iedzīvotāji tādēļ tiek lūgti pieteik-

ties, zvanot pa tālruņiem 26426090, 
64354278 vai personīgi Malienas 
pagasta pārvaldē.
 Līdzīgi arī Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde nodrošinās transportu 
braukšanai uz Alūksnes kapiem, ja 
iedzīvotāji izteiks šādu vajadzību 
pagasta pārvaldē, piesakoties līdz 
1. oktobrim pa tālruņiem 64354064 
vai 25447781. Autobuss pulksten 
16.00 kursēs no Bejas un 16.15 no 
Kolberģa, bet atpakaļ - pēc saskaņo-
šanas ar pasažieriem. 

Nodrošinās papildu bezmaksas autobusu reisus uz svecīšu vakaru Alūksnē



Alūksnes Novada Vēstis  5.01.10.2015.

Projekti www.aluksne.lv

Gūst pieredzi siltumapgādes jomā
Mārtiņš Kaļva,
AS “Simone” valdes loceklis

 No 27. līdz 30. septembrim 
AS “Simone” valdes loceklis 
Mārtiņš Kaļva, pēc Latvijas 
siltumuzņēmumu asociācijas 
uzaicinājuma, devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Dāniju.

 Brauciena mērķis bija uzzināt 
dāņu pieredzi par tādām inovāci-
jām kā 4. paaudzes centralizētās 
siltumapgādes ieviešana, kas paredz 
siltumtīklos uzturēt zemas tempe-
ratūras siltumnesēju, alternatīvo 
energoresursu (saules kolektori, 
atkritumu pārstrāde u.c.) ievie-
šana centralizētajā siltumapgādē, 
iespējamās darbības energoresursu 
neatkarības veicināšanai lokālā 
pašvaldībā, atkritumu pārstrāde 
kombinētajās siltumcentrālēs.
 Braucienu organizēja Latvijas 
siltumuzņēmumu asociācija kopā ar 
Dānijas centralizētās siltumapgādes 
organizāciju un tajā piedalījās 15 
Latvijas siltumuzņēmumu pārstāvji.
 Ceturtās paaudzes centralizētās 
siltumapgādes ieviešana paredz 
tīklos izmantot zemas temeratūras 
siltumnesēju, kas spētu samazināt 
siltuma zudumus līdz minimumam. 
Dānijā vidējais siltuma zudumu ap-
joms ir 4 - 6%, salīdzinājumā Lat-
vijā 15 - 25%. Zemas temperatūras 
siltumnesēja ieviešana ir iespējama 

tikai tad, ja siltuma inženiertīkli 
patērētāja ēkā ļauj izmantot zemas 
temperatūras sistēmas (siltās grīdas, 
sildpaneļi u.c.).
 Šāda sistēma izmēģinājuma versijā 
ir izbūvēta Albertslundas pašval-
dībā. Tur pašvaldība ir izbūvējusi 
dzīvojamo māju ciematu, ko izīrē 
pašvaldības iedzīvotājiem. Izbūve 
ir bijusi iespējama, pateicoties 
ilglaicīgi veiktajiem uzkrājumiem 
sociālajā īres kontā. Ēkā atrodas 
siltummezgls, kas nodrošina sil-
tumapgādi, ventilāciju, karstā ūdens 
apgādi.
 4. paaudzes siltumapgādē ir iespē-
jams izmantot alternatīvos siltum-
nesējus - saules kolektorus - šim 
nolūkam tika apmeklēta Helsinge 
Fjernvarme katlu māja. Saules 
enerģijas iegūšanai izmanto 19588 
m2 lielu solāro paneļu lauku, kas 
vasaras sezonā vidēji spēj saražot 
9400 MWh jeb 20% no kopējā 
apkurei nepieciešamā gada daudzu-
ma (Alūksnē vidēji tiek saražots 
~12000 MWh gadā). Atlikušo jaudu 
nodrošina ar gāzes ģenerācijas 
katlu. Šādas sistēmas izbūve ļauj 5 
darbības mēnešos ļauj ieekonomēt 
vidēji 30% no enerģijas, kas būtu 
patērējama ar gāzes degli.
 Latvijas delegācija apmeklēja 
kombinēto siltumcentrāli Vestfor-
brænding, kura gada laikā pārstrādā 
900000 tonnas atkritumu, no kuriem 
70% ir otrreiz pārstrādājami, no 
25% enerģiju atgūst, tos sadedzinot, 

bet 5% uzglabā speciālos poligonos. 
Šī ir lielākā atkritumu sadedzinā-
šanas centrāle Dānijā, kas ražo gan 
elektrību, gan siltumu.
 Visbeidzot apmeklējām arī bioma-
sas katlu māju Halsnaes Forsyning 
reģionā. Uzņēmums apkalpo ~120 
km garu siltumtrasi, kurināšanai 
izmanto šķeldu, granulas un pārstrā-
dātu  rapšu eļļu. Vidējais enerģijas 
saražošanas apjoms gadā sastāda 
110000 MWh. Atšķirībā no Latvi-
jas, tur augstākā kvalitāte sasniegta, 
automatizējot visus procesus.
 AS “Simone” vadībai šis piere-
dzes apmaiņas brauciens ir devis 
jaunus kontaktus gan Latvijas, gan 
Dānijas mērogā. Esam secinājuši, 
ka arī Alūksnes katlu māja attīstās, 
ieviešot gan automatizētās sistēmas, 
kas ļautu nolasīt datus, kontrolēt 
katliekārtas elementus atbilstoši 
augstākajai efektivitātei.
 Brauciena laikā pārliecinājāmies, 
ka automatizācija, tehnoloģiskā pro-
cesa un pārvades optimizācija ļauj 
iegūt iespējami lētāko siltumenerģi-
ju, pie tam 4. paaudzes siltumtehno-
loģijas kopā ar Eiropas Savienības 
finansējumu noteikti būs pieejamas 
arī Latvijas uzņēmumiem. Jaunāko 
tehnoloģiju pārzināšana noteik-
ti ļaus AS “Simone” jau laikus 
sagatavoties tehnoloģisko izmaiņu 
tendencēm, pielāgojot uzņēmuma 
katliekārtas jaunajām prasībām. AS “Simone” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva pie Helsinge Fjernvarme 

katlu mājas, kas siltumapgādes procesā izmanto alternatīvos 
siltumnesējus - saules kolektorus

Alūksnes novada jaunieši 
iesaistās Gulbenes novada 
projektā
Elīna Nagle,
biedrības “JUMATA” pārstāve

 No 2015. gada aprīļa līdz 
decembrim Gulbenes novadā 
norisinās projekts “MINIES 
GLOBĀLI”, kurā iesaistījušies 
arī vairāki jaunieši no Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra.

 Projekta mērķis ir paaugstināt 
sabiedrības izpratni par samērīgu 
patēriņu, videi draudzīgu 
dzīvesveidu, eko un atbildīgu 
tūrismu, piedāvājot aktivitātes, 
kurās iespējams mācīties darot.
 Projekta laikā tiek īstenoti tādi 
videi draudzīga dzīvesveida 
popularizēšanas pasākumi kā 
samērīga patēriņa, otrreizējās 
pārstrādes un upcycling radošās 
darbnīcas, velo akcijas, vides 
ekspedīcijas, sabiedrības 
izglītošanas kampaņa, kā arī sociālā 
kampaņa samērīga patēriņa un videi 
draudzīga dzīvesveida popularizēša-
nai, kuru veido Gulbenes, Alūksnes 
un Jaunpiebalgas jaunieši. 
 Aprīlī visu trīs novadu jauniešu 
grupas tikās Gulbenes novada Ran-
kā, lai iepazītos, sadraudzētos un 
iepazītos ar plānoto darbu projektā. 
Jaunieši izvēlējās tēmas, par kurām 
vēlas veidot sociālās kampaņas, vie-
nojās par kampaņas izveides laiku 
un publicēšanu. 
 No aprīļa līdz pat augustam katra 
novada jauniešu grupa strādaja pie 

savām sociālās kampaņas tēmām: 
Alūksne – “Ekotūrisms”, “Mājražo-
šana” un “Transports”, Jaunpiebalga 
– “Tīrs gaiss un vide”, “Otrreizējās 
pārstrādes lietu izvēle un radīšana”, 
Gulbene – “Atbildīga atkritumu 
apsaimniekošana” un “Atbildīga 
aktīvā atpūta”.
 Jaunieši vāca informāciju, intervēja 
cilvēkus, filmēja, montēja video un 
citu. 19. augustā Alūksnē visi atkal 
tikās, lai cits citam prezentētu iz-
veidoto sociālo kampaņu, apzinātu 
interneta resursus katrā novadā, kur 
būtu lietderīgi publicēt izveidoto 
informāciju, un mācījās veidot 
vienu mācībstundu garu nodarbību, 
ko katra jauniešu grupa vadīs cita 
novada skolā. 
 Septembrī sociālā kampaņa iet 
gaisā! Alūksnes jaunieši izveidojuši 
Twitter kontu @DabasPietura, kurā 
aicina ikvienu publicēt savus dabai 
draudzīgos pārvietošanās veidus. 
Oktobrī un novembrī akcija tiks 

izvērsta Gulbenes un Jaunpiebalgas 
auditorijai. Tāpat Alūksnes jaunieši 
vadīs nodarbību kādā no Gulbenes 
skolām.
 Pēdējā projekta jauniešu grupas 
tikšanās un paveiktā izvērtēšana 
plānojas decembrī Jaunpiebalgā. 
 Projekta dažādās aktivitātes tur-
pinās līdz pat decembrim! Laipni 
aicināti piedalīties! Projekta aktua-
litātēm var sekot līdzi arī facebook 
lapā “MINIES GLOBĀLI”.
 “Projektu “MINIES GLOBĀLI” 
(Līg. Nr. 1-20/43) finansē Latvijas 
vides aizsardzības fonds un Gulbe-
nes novada dome.”

Pededzē noslēdzies „Meža 
dienu 2015” projekts

Viesturs Zaķis, 
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists

 Pededzes pagasta centrs 
kļuvis par vēl vienu iekoptu 
un sakārtotu vietu bagātāks. 
Tas noticis, pateicoties Alūksnes 
novada pašvaldības līdzdalībai 
Meža attīstības fonda 
finansētajās “Meža dienās 2015”.

 Pededzes pagasta pārvaldes ideja 
atjaunot gājēju tiltiņu, uzstādīt ma-
sīvkoka galdu un soliņus Pededzes 
centra saliņā, kā arī izveidot jaunus 
dekoratīvos stādījumus tika izvēlēta 
kā atbilstoša Latvijas Pašvaldī-
bu savienības projekta “Latvijas 
iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” 
mērķiem parādīt interesanto Latvijā, 
izglītot par meža nozari un veicināt 
veselīgu dzīvesveidu.
 Projekta pasākumos iesaistījās 

plašs interesentu loks - viss iesākās 
ar saliņas sakopšanas talku, kurā 
piedalījās kā pagasta pārvaldes 
darbinieki, tā aktīvākie iedzīvotā-
ji, turpinājās ar vietējā uzņēmēja 
veiktiem tiltiņa remontdarbiem un 
pašizgatavotu āra mēbeļu uzstādī-
šanu.
 Pilngadības svētku laikā notiku-
šajā saliņas atklāšanās pasākumā, 
kas sākās ar simbolisku stādījumu 
veidošanu un beidzās ar skaistu 
salūtu, piedalījās gan jaunieši ar ve-
cākiem un viesiem, gan citi pagasta 
iedzīvotāji. Lai arī kopš atklāša-
nas pagājis pavisam neilgs laiks, 
sakārtoto atpūtas vietu, ko dažkārt 
dēvē arī par Mīlestības saliņu, jau 
paguvuši apmeklēt un novērtēt gan 
kāzu svinētāji, gan Dzejas dienu 
pasākuma dalībnieki.

Jaunās pašgatavotās āra mēbeles tapušas “Meža dienu 2015” 
projekta laikā
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“Mizojam, ka prieks” Zeltiņos
Ivars Laiva,
Biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”” 
valdes priekšsēdētājs

 Zeltiņu pagastā 29. augustā 
finišēja trešās Zeltiņu pagasta 
atklātās krosa skriešanas seriāla 
sacensības “Mizojam, ka 
prieks”.

 Šīs sacensības biedrība organizē 
sadarbībā ar Zeltiņu pagasta 
pārvaldi. Sākums skriešanas 
sacensībām Zeltiņos meklējams 
6 gadu tālā pagātnē, kad Andrejs 
Cauka ar ģimeni noorganizēja pir-
mās skriešanas sacensības 
“Alpu pļavas”, savukārt pirmais 
“Mizojam, ka prieks” skrējiens 
notika 2013. gadā.
 Zeltiņu pagasta atklātā krosa 
skriešanas seriāla sacensības no 
citām atšķiras ar to, ka skrējienam 
ir četri posmi un katrs notiek citā 
trasē. Tas darīts ar nodomu, lai 
dalībnieki, atbraucot uz Zeltiņiem, 
iepazītu pagastu, tā skaisto dabu un 
pagasta vēsturiskās vietas. Pirmais 
posms maijā nu jau tradicionāli 
ir “Skolas kalns”, jo trase veidota 
ļoti tuvu vietai, kur Ernsts Gliks 
dibināja vienu no pirmajām skolām 
Alūksnes apkārtnē. 
 Otrais posms tradicionāli notiek 
jūnijā Cauku ģimenes īpašumā 
“Alpi”. Tieši tāpēc arī skrējienam 
dots nosaukums “Alpu pļavas”. 
Ja citos sacensību posmos trases 

tiek izpļautas, tad šīm sacensībām 
raksturīgi tas, ka skriešana notiek pa 
nepļautu pļavu. 
 Trešais posms notiek jūlijā. 
2013. gadā tas notika Melnupes 
krastā pie šautuves, taču nu jau otro 
gadu posms notiek bijušās raķešu 
bāzes teritorijā un saucas “Ļeņina 
laukums”. Šis posms atšķiras ar 
to, ka skriešana galvenokārt notiek 
pa mežu, bet starts un finišs ir uz 
betonētā raķešu palaišanas laukuma 
līdzās Ļeņina piemineklim. 
 Noslēdzošais ceturtais posms 
“Krogsalas apļi” notiek augusta 
pēdējā sestdienā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā un ir kā 
simbolisks vasaras noslēgums 
skolēniem un viņu vecākiem. 
Daudziem ir radies jautājums par 
šāda nosaukuma izvēli. Šī ir attāla 
pagasta vēsture. Pieaugot prasībām 
pēc laicīga rakstura zināšanām un 
rodoties jaunām valdības noteiktām 
skolu vadības formām, 1867. gadā 
tika pieņemts lēmums par pagast-
skolas dibināšanu Zeltiņos. Zemes, 
uz kuras varētu celt skolas ēku, 
pagastam nebija un barons Kālens 
deva atļauju skolu celt uz 
Krogsalas. Par krogsalu saukta 
tādēļ, ka savulaik ietilpa krogam 
piešķirtās zemes platībā. Tagad šo 
nosaukumu Zeltiņos vairs nelieto, 
tāpēc biedrība nolēma iepazīstināt 
iedzīvotājus ar šo vēstures faktu un 
atjaunot seno nosaukumu saistībā 
ar sportiskām aktivitātēm.  
 Lai arī katrā no posmiem piedalījās 

atšķirīgs skrējēju skaits, kopā 
sacensībās startēja 86 dalībnieki. 
Saskaņā ar nolikumu, kopvērtējumā 
summē 3 labāko posmu punktus, 
bet, lai iegūtu vietu kopvērtējumā, 
jāpiedalās vismaz 2 posmos. 
2015. gada sacensību 
kopvērtējumā VB1 grupā 1. vieta 
Edgaram Magaziņam, 2. vieta 
Gustavam Āboliņam, 3. vieta Raivo 
Līdakam; SB1 grupā 1. vieta Sanijai 
Šukstai, 2. vieta Merisai Akmenti-
ņai, 3. vieta Elīzai Laivai; VB2 gru-
pā 1. vieta Rihardam Berkoldam, 2. 
vieta Nikam Kanderam, 3. vieta Re-
nāram Žīguram; SB2 grupā 1. vieta 
Elīzai Rezakovai, 2. vieta Karlīnai 
Laivai, 3. vieta Lailai Ludvigai; 
V12 grupā 1. vieta Arvim Šukstam, 
2. vieta Oskaram Jaunbērziņam, 3. 
vieta Nikam Kalējam; S12 grupā 

1. vieta Andrai Ancei Brūniņai, 2. 
vieta Vitai Vanagai; V16 grupā 1. 
vieta Sandim Karlijčukam, 2. vieta 
Jānim Melecim, 3. vieta Elvim Pē-
tersonam; S16 grupā 1. vieta Anetei 
Salmiņai, 2. vieta Alisei Kazainei, 
3. vieta Sindijai Žīgurei; V25 grupā 
1. vieta Ingusam Vītolam, 2. vieta 
Mairim Rātam, 3. vieta Rolandam 
Laivam; S25 grupā 1. vieta Ilzei 
Ludvigai, 2. vieta Elīnai Akmenti-
ņai; V40+ grupā 1. vieta Viesturam 
Zaķim, 2. vieta Viesturam Kazai-
nim; S40+ grupā 1. vieta Inesei 
Žīgurei, 2. vieta Sarmītei Salmiņai, 
3. vieta Dacei Mūrniecei. 
 Biedrības valde ir pateicīga visiem 
sacensību dalībniekiem, atbalstītā-
jiem un līdzjutējiem par līdzdarbo-
šanos sacensībās. Ir prieks, ka līdzās 
prāvajam skrējēju pulciņam ir tikpat 

liels atbalstītāju pulks, jo zināms, ka 
līdzjutēju atbalsts ir nepieciešams 
ikvienam sportistam vai viņš startē 
profesionāļu līgā, amatieros vai 
tikai sava prieka un sportiskā gara 
dēļ. 
 Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai par atbalstu projektam 
un finanšu līdzekļu piešķiršanu, 
jo, pateicoties šim atbalstam, 
biedrība iegādājās sporta inventā-
ru, ko sacensību dalībnieki varēja 
izmantot starplaikā līdz rezultātu 
apkopošanai un apbalvošanai. 
Līdzās tradicionālajām spēlēm bas-
ketbolam, šautriņām un futbolam, 
dalībnieki varēja mēroties spēkiem 
spīdmontonā un izmēģināt spēkus 
metot frisbija šķīvīšus speciālos 
frisbija mērķos.
 Paldies atbalstītājiem: SIA 
“MySport”, SIA “GITANA”, 
AS “LATFOOD” (Ādažu Īstie 
Čipsi),  APDRUKAS DARBNĪCAI 
Alūksnē, SIA ‘’EkoStandarts Teh-
noloģijas’’, atpūtas parkam 
“RĀMKALNI”, AS “ALDARIS”, 
SIA “Lainre”,  SIA “KRK Vidze-
me”, ZS “Jaunlaimiņi”, 
SIA “Dugans”, SIA “Geo 
Solutions”,  ZS “Ķelmēni”.
 Paldies darba grupai, kas 
nodrošināja kvalitatīvu sacensību 
norisi visos posmos. Plānojam, ka 
iesākto turpināsim un skrējienā 
tiksimies arī nākamajā gadā.

 Pirms skriešanas vajag kopīgi iesildīties
Foto no biedrības arhīva

Sporta diena Veclaicenē

 Nu jau tradicionāli Veclaicenes 
pagastā augusta pēdējā sestdienā 
tiek rīkota sporta diena. 

 Šogad to organizēja jauniešu 
grupa „Rising Korneti”. Jaunieši 
rīkoja un izdomāja visas sporta 
aktivitātes, piesaistīja pagasta 
darbinieku palīdzību. Pirms 
pasākuma jaunieši īstenoja vides 
projektu, kura laikā tika attīrīts un 
atjaunots volejbola laukums un 
uzstādīta aizsargsēta.
 Jau par tradīciju kļuvis stipro 
skrējiens apkārt „Ievas ezeram” un 
jau otro gadu uzvarētājs bija Agris 
Puzulis. Toties stiprākie virves 
vilkšanā bija Rinalds Pjuss un 
Agnis Bināns. Liela piekrišana roku 
laušanās cīņām un Maijas 
Bleifertes rīkotajai stafetei. No jau-
nām disciplīnām interesantākā bija 
„Foto orientēšanās”, ko ieteica un 
vadīja Andris Everts un visveiklākie 
bija vietēji jaunieši – Elvis Bināns, 
Raitis Plukšs un Jānis Niks Dukulis.
 Un, protams, vislielākā atsaucība 

bija volejbolam, šoreiz tas tika 
rīkots kā nakts volejbols. Stiprākie 
bija apenieši Kalvis Kalniņš un 
Renārs Karro, otro vietu izcīnīja 
jaunlaicenieši Nils Šķepasts un 
Agris Puzulis, trešo vietu ieguva 
malieniešu komanda – Raivis Cin-
glers un Edgars Vancāns.
 Paldies par palīdzību sporta akti-
vitāšu organizēšanā galvenajiem 
rīkotājiem. Saimnieciskās lietas 
kārtoja un organizēja Arnolds 
Pjuss, par mūziku visas dienas 
garumā un vakarā rūpējās Ralfs 
Millers un Edijs Rāts. Paldies par 
palīdzīgam rokām Edītei Gavarei, 
Jānim Dambim, Raitim Plukšam, 
Andrim Evertam, Maijai Bleifertei. 
Par garšīgo Spēka zupu paldies 
Gunitai Drozdovai, Jānim Turkinam 
paldies par dāvanām – T kreklu ar 
paša veidotu apdruku. Paldies par 
finansiālu atbalstu Alūksnes novada 
pašvaldībai, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram un Veclaicenes 
pagasta pārvaldei.

 Veclaicene – Sporta diena Veclaicenē kļuvusi par ikgadēju tradīciju

Eiropas Sporta nedēļa “Pienenītē”
Dzidra Peipiņa,
PII “Pienenīte” vadītājas vietniece 
izglītības jomā 

 Jaunais mācību gads 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte” iesācies, 
aktīvi darbojoties un sportojot. 
Viens no mūsu darba virzieniem 
ir veselīgs dzīvesveids drošā, 
fizisko, psihisko un sociālo 
attīstību veicinošā vidē. 
Atsaucāmies uz Latvijas Tautas 
sporta asociācijas (LTSA) 
aicinājumu piedalīties Eiropas 
Sporta nedēļā, kas notika no 
7. līdz 13. septembrim. 

 Eiropas Sporta nedēļas ietvaros 
katru dienu organizējām dažādas 
kustību aktivitātes:  rotaļas svaigā 
gaisā bērniem un iestādes darbinie-
kiem, tematiskās pēcpusdienas, pār-
gājienus, sporta svētkus, ekskursijas 
un tikšanās ar dažādiem mūsu no-
vada sportiskiem cilvēkiem. Vecāko 
grupu bērni devās sportot pat uz 
Alūksnes pilsētas sporta laukumu.
 Sporta svētkos “Esi aktīvs!” 
piedalījās visu grupu bērni, iestādes 
darbinieki un sagatavošanas grupu 
bērnu vecāki. Visi sporta svētku 
dalībnieki aktīvi piedalījās koman-
du sacensībās, stafetēs un jautrās 
kustību rotaļās.
 Atsaucoties uz mūsu aicinājumu 
dalīties savos sportiskajos iespai-
dos, iestādē viesojās sporta skolo-
tājs Igors Krasts, kurš pastāstīja par 
velosportu un demonstrēja sporta 
velosipēdu un apģērbu, kādu valkā 
velosportisti. Bērni ļoti interesējās 
par šo sporta veidu, uzdeva visdažā-

dākos jautājumus, stāstīja par savu 
pieredzi velobraucienos.
 Kopā ar Alūksnes novada vidus-
skolas skolotāju Daci Alksni, ies-
tādes darbinieki un bērni piedalījās 
muzikāli ritmiskās kustību aktivitā-
tēs un rotaļās. 
 Interesanta bija tikšanās ar 
Alūksnes sporta treneri Aivaru Māl-
nieku un džudo treniņa vērojums 
sporta skolas audzēkņu izpildījumā. 
Aivars Mālnieks iepazīstināja bēr-
nus ar treniņu zāli, veselīga dzīves-
veida nozīmi un noteikumiem, kuri 
jāievēro džudo sportistiem.  
 Grupa “Taurenīši” aicināja uz 
tikšanos jaunos džudistus Leldi 
un Norbertu Čerbikovus. Jaunieši 
pastāstīja par savu iemīļoto sporta 
veidu - džudo un aicināja bērnus 
piedalīties dažādos iesildīšanās 
vingrojumos, kā arī demonstrēja 
sacensībās iegūtos apbalvojumus.
 Sagatavošanas grupu bērni kopā ar 
grupu skolotājām un skolotāju palī-

giem devās iepazīt Alūksnes fitnesa 
centru “Spēka pasaule”. Bērnus 
laipni sagaidīja fitnesa trenere Iveta 
Brikmane, aicināja iepazīties ar 
dažādiem trenažieriem un piedāvāja 
pašiem tos izmēģināt. 
 Sagatavošanas grupas “Taurenīši” 
bērni devās ekskursijā uz Alūksnes 
pilsētas sākumskolu, kur viņus 
sagaidīja sporta skolotāja Ilga 
Tumševica. Bērni ar lielu interesi 
piedalījās dažādās sporta aktivitātēs 
skolas sporta laukumā.
 Sporta nedēļa noslēdzās ar kolek-
tīvu pārgājienu - velobraucienu  un 
kāpienu 37,8 m augstajā skatu tornī 
pie Alūksnes ezera Tempļa kalna 
parkā.
 Jautras kustību aktivitātes svaigā 
gaisā un možs garastāvoklis saliedē 
kolektīvu, dod spēku un enerģiju 
turpmākajam darbam. Pateicamies 
visiem dalībniekiem par atsaucību 
un sadarbību šīs nedēļas sporta 
pasākumu organizēšanā.

Igors Krasts demonstrē velosipēdista aprīkojumu
Foto no iestādes arhīva
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Mālupes salā jauna estrāde
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja

 Šogad Pededzes upes ielokā 
esošā Mālupes sala ir piedzīvojusi 
būtiskas pārmaiņas. Realizēti 
divi apjomīgi projekti. Realizēts 
LEADER projekts “Mālupes 
salas labiekārtošana kultūras, 
sporta, brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanai un pilnveidošanai” 
un uzbūvēta jauna estrāde.

 Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības program-
mas pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātes 
6.2. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informāciju tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide, 
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot ap-
mācību un interešu klubus, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citas 
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem”  un ar Alūksnes lauku partne-
rības atbalstu.
 Sporta laukumā darbus veica firma 
SIA “RC AINAVA”. Projekta rezul-
tātā ir izveidots  volejbola laukums, 
izvietots basketbola grozs, ģērbša-
nās kabīne, smilšu kaste bērniem un  

divi soliņi.
 Estrāde tapa pēc SIA „Alūksnes 
projekti” izstrādātā tehniskā projek-
ta. Darbus veica SIA „RUFS”.
 Vasarā sporta laukumu aktīvi iz-
mantoja Mālupes jaunieši. Augusta 
beigās Mālupes salā notika aktīvās 
atpūtas diena “Ejam, skrejam, sme-
jam”. Šogad pasākums bija kupli 
apmeklēts, pateicoties jaunajam 
sporta laukumam un  labajiem laika 
apstākļiem.
 Komandu cīņas notika volejbolā 
un dažādās jautrības stafetēs. Mazie 
bērni dienu pavadīja jautrās rotaļās 
ar klauniņu, kura lomā iejutās Dace 

Apsīte - Pīča. Ikviens sporta dienu 
apmeklētājs varēja piedalīties indi-
viduālās sporta sacensībās dažādās 
vecuma grupās. Kopības sajūtu ra-
dīja garšīgā pusdienu zupa, par kuru 
gādāja saimniece Aiva Zeile.
 Paldies sporta spēļu atbalstītājiem: 
Mārtiņam Augstkalnietim, Alvim 
Bukānam, Agrim Rušķim, Jurim 
Lasim, Dainim Ertmanim, Naurim 
Isakam, Ivetai Priedei, Aivaram 
Purviņam, SIA „VALRITO”, SIA 
“SANDORS” par iespēju sportotā-
jiem sagādāt pusdienas un balvas.

Jautrās stafetes aktīvās atpūtas dienā “Ejam, skrejam, smejam”
Foto no Mālupes Saieta nama arhīva

Zinību dienā Bejā sveic 
ar ziedu, garšaugu un 
dārzeņu izstādi

Jolanta Baldiņa,
Bejas novadpētniecības centra 
pārzine

 Katru gadu Bejas 
skolas skolēni sarūpē kādu 
pārsteigumu vietējiem vecākās 
paaudzes cilvēkiem: sniedz 
koncertu valsts svētkos vai 
latviešu gadskārtu svētkos, veic 
labos darbus, sakopjot piemiņas 
vietas, iesaistās kopīgās radošajās 
darbnīcās vai vienkārši apciemo 
vecākās paaudzes cilvēkus, 
sarūpējot kādu pārsteigumu.

 Šī draudzēšanās ir abpusēja. Šogad, 
sveicot skolēnus, skolotājus un 
vecākus jauno mācību gadu sākot, 
Bejā dzīvojošie pensionāri un 
kultūras darbinieki novadpētniecī-
bas centra jaunajā klētī izveidoja 
ziedu, garšaugu un dārzeņu izstādi. 
Idejas autore bija bejeniete Taisija 
Bērzabinde, kuras iniciatīvu atbals-
tīja daudzi atsaucīgi cilvēki. Anna 
Lāta labprāt dalījās gan ar sava 
ziedu un garšaugu dārza veltēm, 
gan arī ar zināšanām par augiem. 

Uzrunāt cilvēkus un savākt augus 
Taisijai palīdzēja Dzintra Gogule. 
Aktīvi iesaistījās Bejas bibliotē-
kas vadītāja Mudīte Rusakova un 
darbiniece Nora Līce. Pie katra auga 
un dārzeņa tika pielikti nosaukumi 
un izstādes apmeklētājiem pastās-
tīts par to audzēšanu, auga labajām 
īpašībām vai atbildēts uz citiem 
interesējošiem jautājumiem.
 Pavisam izstādei augus un dārzeņus 
atnesa 13 vietējie iedzīvotāji, ko-
pumā apmeklētāji apskatīja ap 100 
eksponātiem: ziedus, ārstniecības 
augus un dārzeņus. Lielu prieku un 
svētku sajūtu izveidotais pārstei-
gums sniedza gan Zinību dienā, 
gan arī pirmajā mācību nedēļā, kad 
izstādi apmeklēja Bejas pamat-
skolas klašu kolektīvi, lai  iepazītu 
ziedošo augu un garšaugu dažādību, 
ieklausoties bijušās bioloģijas sko-
lotājas Annas izzinošajā stāstījumā. 
Interesanta tā šķita gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan divpadsmit 
Alūksnes dārzkopjiem, kas ciemojās 
Bejā. Paldies  Bejas cilvēkiem  par 
pašu radīto skaistumu un prieku 
citiem, un uz tālāku savstarpēju 
sadarbību!

Dzejas dienas Malienas pamatskolā

Gunta Vancāne,
Malienas pamatskolas skolotāja

 Septembris - Dzejas dienu 
mēnesis Latvijā. Raiņa dzejas, 
Aspazijas dzejas, Aleksandra 
Pelēča un arī skolēnu dzejas 
mēnesis mūsu skolā.
 
 Dzejas dienu ietvaros mūsu skolā 
notika tradicionālais Stāstnieku 
konkurss, kurā katrs dalībnieks savā 
vecuma grupā izteiksmīgi runāja 
iepriekš sagatavotu, skolotājas 
izvēlētu Raiņa dzejoli. Šogad, at-
šķirībā no citiem gadiem, konkursa 
dalībniekiem pusfinālam vajadzēja 
sagatavot otru priekšnesumu - paša 
sacerētu dzejoli. Tāpēc konkursu 
nosaucām – Stāstnieku - dzejnieku 
konkurss. Ja dalībnieks tika pusfi-

nālā, sacensībā par galveno balvu 
vēl vajadzēja norunāt pārsteiguma 
tekstu - dzejoli, anekdoti vai kādu 
stāstiņu pēc paša izvēles. Sacensī-
ba bija spraiga un interesanta, un 
žūrija neskopojās ar uzslavām un 
uzmundrinājumiem radošai nākot-
nei. Stāstnieku konkursi, nolikumu 
variējot, ir labs mācību motivācijas 
un uzstāšanās treniņš. Kopvērtēju-
mā galvenās balvas ieguva Evelīna 
Āboltiņa un Agnese Baltā. Prieks 
par pašsacerētajiem dzejoļiem un 
aktierisko sniegumu! 1. vieta Rei-
nim Ābeltiņam, Keitai Rutkovskai, 
2. vieta - Reinim Maderniekam un 
Amandai Lukstiņai, 3. vieta - Matī-
sam Kablukam un Kitijai Ģeidānei.
 Otrs tradicionāls pasākums dzejas 
dienās ir orientēšanās pārgājiens 
,,Pa pēdām dzejolim”. Katru gadu 
to cenšamies organizēt citādi, gan 

izmantojot fotoorientēšanās meto-
des, gan populāro slēpņošanu, ejot 
pēc kartes vai ceļazīmēm. Šogad 
devāmies Raiņa dzejoļu meklēju-
mos, apstājoties 14 pieturās, atrodot 
14 dzejoļus un veicot 14 ar dzeju un 
valodniecību saistītus uzdevumus. 
Apmēram 3 km garo distanci veica 
6 komandas. Vislabāk to izdarīja 
Lāsmas Kablukas komanda, kuras 
dalībnieki bija Linda Ļebedeva, 
Ivars Smorodovs, Edgars Zihmanis 
un Pāvils Poļetelovs. 1. - 4. klašu 
skolēni savukārt iepazina skolas 
apkārtni un Raiņa dzeju fotoorien-
tējoties. Te prasmīgi savu komandu 
vadīja Evelīna.
 Tāda ir mūsu pieredze, organizējot 
Dzejas dienas! Protams, paldies 
par dzejas stundu Ērmaņu muižā 
kopā ar dzejnieku Jāni Rokpelni un 
vokālo grupu ,,Putni”!

Foto no pamatskolas arhīva

„Dzejas mīlestībai ir 
rudens krāsas” - Mālupē

Anita Gusta,
Mālupes pagasta bibliotēkas 
vadītāja

 Katru gadu arī Mālupē Dzejas 
dienu mēnesī - septembrī tiek 
aicināti kopā literatūras un dzejas 
cienītāji.

 Šogad, svinot Raiņa 150. jubileju, 
Mālupes pagasta bibliotēka, Saieta 
nams un Mālupes pamatskola rīkoja 
Dzejas dienu pasākumu „Dzejas mī-
lestībai ir rudens krāsas”. Tikties ar 
mālupiešiem bija aicināta dzejniece 
Vēsma Kokle - Līviņa. Gan lielie, 
gan mazie klausītāji ar interesi 
klausījās autores dzejas lasījumus. 
Visus ļoti aizkustināja dzejas rindas 

no jaunā krājuma „Šī zeme kā 
dzintara lāse”, kurā apkopoti dzejoļi 
un dziesmas, kas skan kā himna 
Latvijai.
 Īpašu noskaņu radīja Skaidrītes 
Melnes dziedātās dziesmas ar V. 
Kokles - Līviņas vārdiem. Pasāku-
ma apmeklētājiem bija iespēja iepa-
zīties ar izstādi, kurā varēja aplūkot 
ļoti daudzas V. Kokles - Līviņas 
zīmētās gleznas un apsveikumus. 
Pasākuma noslēgumā visi kopā no-
dziedāja dziesmu „Nevis slinkojot 
un pūstot”.
 Mālupieši saka lielu paldies dzej-
niecei un arī mūziķei Skaidrītei par 
jauko pēcpusdienu, kurā guvām 
patiesi pozitīvas emocijas.

Dzejas dienu pasākuma apmeklētāji, tiekoties ar Vēsmu Kokli - Līviņu
Foto no bibliotēkas arhīva
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Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra darbinieku 
apmeklētāju pieņemšanas oktobrī – decembrī

 Lauku attīstības 
konsultants Diena Laiks Vieta

Nikolajs Irtiševs
27843936

nikolajs.irtisevs@
llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

Pededzes 
pagasta 
pārvalde 

Piektdienās 9.00 - 12.00
Mārkalnes 

pagasta 
pārvalde

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

9.00 - 12.00
Ziemera 
pagasta 
pārvalde

9.00 - 12.00
Jaunlaicenes 

pagasta 
pārvalde

9.00 - 12.00
Veclaicenes 

pagasta 
pārvalde

Viola Kaparšmite 
29166807

viola.kaparsmite@
llkc.lv

vai Sarmīte Svilāne
26384907

sarmite.svilane@
llkc.lv

Konsultācijas 
klātienē  
iepriekš 

saskaņojot 
laiku

10.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Liepnas pagasta 
pārvalde

9.30 - 12.00
Mālupes 
pagasta 
pārvalde

9.30 - 12.00
Malienas 
pagasta 
pārvalde

12.20 - 15.00 Annas pagasta 
pārvalde

12.30 - 15.00
Jaunannas 

pagasta 
pārvalde

9.30 - 12.00 Zeltiņu pagasta 
pārvalde

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu apmeklētāju 
pieņemšanas oktobrī - decembrī

Teritorijas attīstības 
speciālists Diena Laiks Vieta

Violeta Kļaviņa
20232692

violeta.klavina@
aluksne.lv

Pirmdienās
 Otrdienās
Trešdienās

9.00 – 12.00
Malienas 
pagasta 
pārvalde

Ceturtdienās 
Piektdienās 9.00 – 12.00

Jaunalūksnes 
pagasta 
pārvalde

Ārija Rone
28351792

arija.rone@aluksne.
lv

Pirmdienās
Piektdienās

8.00 - 13.00
8.00 - 15.00

Zeltiņu pagasta 
pārvalde

Otrdienās 9.00 - 14.00 Ilzenes pagasta 
pārvalde

Trešdienās
Ceturtdienās

9.00 - 14.00
13.00 - 16.00

Alsviķu pagasta 
pārvalde

Viesturs Zaķis
20236801

viesturs.zakis@
aluksne.lv

Pirmdienās, 
Trešdienās, 
Piektdienās

9.00 – 12.00
Pededzes 
pagasta 
pārvaldē

Otrdienās, 
Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Mārkalnes 
pagasta 
pārvalde

Turpinājums 9. lappusē

Alsviķus apmeklē 
Saeimas deputāts Mežulis
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 25. septembrī vizītē uz 
Profesionālās izglītības un 
kompetenču centra (PIKC) 
“Smiltenes tehnikums” Alsviķu 
teritoriālo struktūrvienību bija 
ieradies Saeimas deputāts Ainārs 
Mežulis. 

 Viņa vizītes mērķis bija noskaid-
rot, kā Alsviķu skolu ietekmējusi 
pievienošana PIKC “Smiltenes 
tehnikums”. Deputāts uzsvēra, ka 
šajā situācijā svarīgi smilteniešiem 
nebūt savtīgiem un rūpēties par to, 
lai attīstās skola ne tikai Smiltenē, 
bet arī tās teritoriālā struktūrvienība 
Alsviķos.
 A. Mežulis pie sarunu galda tikās 
ar Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāju Arturu Dukuli, priekšsēdētāja 
vietnieku Aivaru Fominu, PIKC 
“Smiltenes tehnikums” Alsviķu 
teritoriālās struktūrvienības vadītāju 
Anitu Palmu un metodiķi Astrīdu 
Bēteri. Tikšanās dalībnieki apsprie-
da profesionālās izglītības nozares 
problēmas, daudz laika veltīja 
sarunām par tehnikuma vadības 

ieinteresētību Alsviķu struktūr-
vienības problemātisko jautājumu 
risināšanā.
 Anita Palma un Astrīda Bētere 
neslēpa, ka vēlētos lielāku iein-
teresētību no PIKC “Smiltenes 
tehnikums” vadības puses, risinot 
jautājumus, kuri skar Alsviķu skolu. 
Skolas pārstāves informēja Saeimas 
deputātu, ka šobrīd skolā mācās 
158 audzēkņi, no kuriem 40 ir no 
Alūksnes novada, bet pārējie uz 
Alsviķiem izglītoties brauc no visas 

Latvijas, tādejādi vēlreiz aplieci-
not, cik nozīmīga ir Alsviķu skolas 
pastāvēšana valsts mērogā. Sarunu 
noslēgumā Mežuļa kungs kopā ar 
Alūksnes novada domes un skolas 
pārstāvjiem apciemoja audzēkņus 
mācību stundās un apskatīja skolu. 
Vizītes noslēgumā viņš solīja cīnī-
ties par atbalstu PIKC “Smiltenes 
tehnikums” Alsviķu teritoriālās 
struktūrvienības attīstībai un labāku 
sadarbību starp tehnikuma vadību 
un Alsviķu struktūrvienību.

Pašvaldības un Alsviķu teritoriālās struktūrvienības vadība, tiekoties 
ar A. Mežuli

Arheoloģiskās izpētes darbi 
Marienburgas pils vietā Alūksnē 
joprojām turpinās
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 SIA “ARCHEO” veiktie 
arheoloģiskās izpētes darbi 
Alūksnes viduslaiku pils 
teritorijā Pilssalā turpinājās 
arī septembrī.

 Kā informēja SIA “ARCHEO” 
valdes loceklis, arheologs Uldis 
Kalējs, septembra otrajā pusē darbi 
noritējuši pie viena no pils aizsarg-
torņiem un tā iekšpusē.
 - No dienvidu torņa izrakti gruveši, 
kuru kārtas biezums sasniedzis pat 
četrus metrus. Torņa priekšpusē pils 
pagalma daļā izrakumu laukumā 
daļēji atsegta sākotnējā ieejas vieta 
(durvis) tornī, kas, visticamāk, 17. 
gadsimtā kādu iemeslu dēļ likvidē-
ta, aiztaisot to ar laukakmeņiem un 
māliem, - norāda U. Kalējs.
 Viņš uzsver, ka turpmākās izpētes 
gaitā plānots iegūt precīzāku infor-
māciju par torņa priekšpusē esošo 
piebūvi.
 Arheologi darbu viduslaiku pils 
teritorijā turpināsies arī oktobrī. Pēc 
tam plānots atrakto laukumu iezie-
mot. Šobrīd ir noslēdzies pašvaldī-
bas izsludinātais iepirkums par pils 
attīstības meta izstrādi un šo pasū-
tījumu veiks SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa”, ar ko jau noslēgts 
līgums. Mets tiks izstrādāts, pama-
tojoties uz vecajiem pils plāniem, 
zīmējumiem un arheoloģiskās izpē-
tes materiāliem. Pašvaldība plāno 
izstrādāt arī būvprojektu Alūksnes 
pilsdrupu dienvidu torņa pārbūvei, 
kur varētu tikt ierīkotas nelielas 

ekspozīcijas un skatu laukums torņa 
augšā. Lai saņemtu finansējumu 
būvprojekta izstrādei, pašvaldība 
ir sagatavojusi un Valsts Kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā 
iesniegusi projektu, pašlaik vēl tiek 
gaidīta atbilde.

Skats uz torņa iekšpusi no pils pagalma puses pēc krūmu nociršanas 
un pirms izpētes darbu uzsākšanas

SIA “ARCHEO” foto

Ar laukakmeņiem un māliem aiztaisītā ieejas vieta (durvis) 
tornī tuvplānā
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Alūksne saņem apbalvojumu par 
ieguldījumu velokultūras veicināšana
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs 
konkursam “Draudzīgs 
velosipēdistam” bija 
pieteicis pašvaldības īstenoto 
projektu – jauno tiltu no 
Pilssalas uz Tempļakalnu un šī 
pašvaldības iniciatīva kļuvusi 
par laureātu konkursā, saņemot 
apbalvojumu par ieguldījumu 
velokultūras veicināšanā - 
par velosipēdistu un gājēju 
tilta izveidi Alūksnē.

 Konkursā apbalvojumus par 
ieguldījumu velokultūras 
veicināšanā un infrastruktūras 

attīstīšanā, publiskās vietās uzstādot 
kvalitatīvas velonovietnes un ievie-
šot citus riteņbraucējiem 
draudzīgus risinājumus, saņēma 
kopā 26 laureāti, tostarp arī 
Carnikavas, Smiltenes, Strenču, 
Limbažu, Valmieras, Siguldas, 
Cēsu, Salacgrīvas un citas 
pašvaldības, to iestādes un 
citas organizācijas un 
uzņēmumi.
 Konkurss notika Eiropas 
Komisijas iniciētās kampaņas 
“Pārvietojies gudri jeb Do the 
right mix” ietvaros. Konkursu 
organizēja SIA “Prospero” 
sadarbībā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministriju un Latvijas 
Riteņbraucēju apvienību.

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministra Kaspara 
Gerharda parakstīto apbalvoju-
mu demonstrē Alūksnes novada 
pašvaldības tūrisma informācijas 
speciālists Aigars Ribušs

Evitas Aplokas foto

Pašvaldība aktualizē nākošā plānošanas 
perioda nozīmīgāko projektu idejas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
tautsaimniecības komitejas 
ārkārtas sēdē, kas notika 
28. septembrī, tika izskatītas 
un konceptuāli atbalstītas trīs 
jaunajā plānošanas periodā 
paredzamā Eiropas Savienības 
finansējuma saņemšanai 
iesniedzamo projektu idejas.

 Kā komitejas sēdē uzsvēra 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers, līdz brīdim, 
kad tiks izsludināta projektu 
iesniegšana, pašvaldībai jābūt 
gataviem visiem tehniskajiem 
dokumentiem.
 Dz. Adlers atgādināja, ka 
jaunajā plānošanas periodā ar 
ES atbalstu īstenojamajiem 
projektiem paredzētais finansējums 
būs vērsts uz uzņēmējdarbības 
atbalstu un projektu īstenošanai 
tiks izvirzīti arī vēl tādi kritēriji 
kā uzņēmēju investīcijas līdzvērtīgā 
apjomā vai pret ES finansējumu 
noteikts jaunu darba vietu 
skaits.
 Deputāti komitejas sēdē 
apsprieda un aktualizēja projekta 
ideju tā sauktajai Latgales 
programmai – specifiskajam 
atbalsta mērķim (SAM) 5.6.2. 
projektu atlases 3. pasākumam, 
kur paredzamais Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējuma apjoms 
mūsu novadam ir 2 231 226 EUR. 
Šī projekta ideja ir Alūksnes 
novada rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 1. kārta. Tās 
ietvaros ekonomiskās aktivitātes 
sekmēšanai plānoti ieguldījumi 
novada lielākajā industriālajā zonā 
- Rūpniecības ielas teritorijā, lai tā 
būtu pievilcīga uzņēmējdarbības 
attīstībai un atbilstoša uzņēmēju 
vajadzībām. Projekta ietvaros 
plānots uzlabot industriālās zonas 
pieguļošo ielu infrastruktūru, 
pārbūvējot Rūpniecības ielu un 
Ganību ielas posmu (kopā 1,490 

km), iegādāties īpašumu 1,3 ha 
platībā un izveidot industriālo 
teritoriju 1 ha platībā, aprīkot 
to ar nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām – 
elektroapgādi, ūdensapgādi u.c. 
Īstenojot projektu, būtu jāsasniedz 
tādi rezultatīvie radītāji kā par 
1 ha jāsamazina degradētā 
teritorija, jāpiesaista investīcijas 
1 050 000 EUR apjomā un jārada 
30 jaunas darba vietas šai teritorijā.
 Otra projekta ideja, ko 
tautsaimniecības komiteja 
aktualizēja, saistīta ar projekta 
iesniegšanu specifiskā atbalsta 
mērķa 5.6.2. projektu atlases 
2. pasākumam. Šis projekts 
paredz investīciju piesaisti 
un līdzdalību veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra 
izveidei Alūksnē tā saukto “Lujāna 
pilsdrupu” teritorijā. Šim 
pasākumam paredzamais ERAF 
finansējums ir 4 370 324 EUR. 
 Projekta mērķis ir veicināt 
investīciju (investoru) piesaisti, 
sekmēt novada izaugsmi, radīt 
darbavietas un vienlaicīgi padarīt 
pieejamus veselību veicinošus un 
uzturošus pakalpojumus iedzīvo-
tājiem. Šī projekta ietvaros plānots 
izstrādāt tehnisko dokumentāciju, 
demontēt pamatus, labiekārtot 
teritoriju, izbūvēt inženierkomuni-
kācijas un veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra ēku I kārtu, 
pārbūvēt degradētajai teritorijai 
pieguļošo Ojāra Vācieša ielu, kas 
būvniecības gaitā būs jāuzrok. Īste-
nojot šo projektu, par 0,84 ha tiktu 
samazināta degradētā teritorija pil-
sētas centrā, būtu jāpiesaista 4 000 
000 EUR investīcijas un jāizveido 
45 jaunas darba vietas.
 Dz. Adlers informēja deputātus, ka 
šobrīd ir uzrunāti vairāki potenciālie 
investori sadarbībai minētā objekta 
izveidē, taču būs jārīko iepirku-
ma procedūra. Lai šim projektam 
piesaistītu investoru, pašvaldībai 
jāizbūvē 1. kārta, ieguldot savu 
investīcijas daļu, pēc tam izsoles 
rezultātā noskaidrojot investoru, 
kurš investē savu daļu un turpina 
projekta 2. kārtu.

 Šim specifiskajam atbalsta mērķim 
pašvaldība ir sagatavojusi arī rezer-
ves ideju, kas saistīta ar rūpniecis-
kās apbūves teritorijas attīstības 
2. kārtu, sakārtojot degradētās 
teritorijas Tālavas, Merķeļa ielas 
un bānīša stacijas rajonā, lai tās 
būtu pievilcīgas uzņēmējdarbības 
attīstībai un atbilstošas uzņēmēju 
vajadzībām. Par šīs idejas īstenoša-
nu gan varēs runāt tikai tai gadīju-
mā, ja būs iespējams pretendēt uz 
kādu virssaistību apjomu.
 Savukārt trešā komitejas sēdē 
aktualizētā ideja saistīta ar projek-
ta pieteikumu specifiskā atbalsta 
mērķa 3.3.1. projektu atlases 2. 
pasākumam un tā paredz infrastruk-
tūras attīstību ražošanas teritorijas 
uzlabošanai Jaunlaicenes pagastā, 
kur uzņēmējs jau šobrīd veic nozī-
mīgas investīcijas, veidojot jaunu 
fibrolīta plākšņu ražotni. Te pare-
dzamā ERAF finansējuma apjoms 
ir 550 512 EUR. Projekta mērķis 
ir uzlabot nodarbinātību novadā, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbī-
bai nozīmīgā publiskā infrastruktūrā 
un vienlaicīgi palielinot privāto 
investīciju apjomu ražošanas attīstī-
bai. Šī projekta ietvaros pašvaldība 
plāno iegādāties 1 ha lielu teritoriju 
Jaunlaicenes pagastā, kur izvei-
dot industriālo zonu ar atbilstošas 
jaudas elektroenerģijas pieslēgu-
mu, ko pašvaldība pārdos izsolē, 
kā arī izbūvēt apgaismotu gājēju 
ietvi pagasta centrā, ņemot vērā, ka 
šis ceļš jau šobrīd tiek izmantots 
intensīvam tranzītam un sakarā ar 
plānoto ražotni, gan gājēju, gan 
transportlīdzekļu kustība paredzama 
vēl intensīvāka. Deputāti komitejas 
sēdē diskutēja par ietves nepie-
ciešamību, tās iespējamo garumu, 
platumu, izbūves parametriem, un 
atstāja vēl atklātu šo projekta daļu. 
Īstenojot projektu, jāpiesaista 800 
000 EUR investīcijas un jāizveido 
25 jaunas darba vietas.
 Šim atbalsta mērķim pašvaldībai 
ir arī divas rezerves idejas – 
multifunkcionālas servisa ēkas 
izbūve Pilssalā un ražošanas 
telpu izbūve Alūksnē Rūpniecības 
ielas industriālajā teritorijā.

Top jauns sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu projekts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
24. septembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu organizēt 
publisko iepirkumu atkritumu 
apsaimniekošanai Alūksnes 
novadā, lai pašvaldība 
iegūtu objektīvu informāciju 
par iespējamo tirgus 
piedāvājumu šī pakalpojuma 
sniegšanai novada iedzīvotājiem 
un varētu izvērtēt tā efektivitāti 
un ekonomiskumu.

 Kā zināms, šobrīd sadzīves 
atkritumus Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
apsaimnieko pašvaldības 
SIA “Rūpe”. Janvārī starp 
pašvaldību un SIA “Rūpe” 
noslēgtais līgums beigsies un līdz 
tam pašvaldībai jābūt skaidram, 
kā turpmāk nodrošināt atkritumu 
apsaimniekošanu novadā. Lai 
noskaidrotu, vai citu atkritumu 
apsaimniekotāju sniegtais pakalpo-
jums varētu būt efektīvāks un arī 
kvalitatīvāks, tiks rīkots minētais 
iepirkums.
 Saistībā ar plānotās iepirkuma 
procedūras izsludināšanu, 
pašvaldība ir izstrādājusi jaunu 
saistošo noteikumu “Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Alūksnes novadā” 
projektu, ko deputāti apsprieda 
tautsaimniecības komitejas ārkārtas 
sēdē 28. septembrī. Jaunais 
noteikumu projekts noteiks 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas kārtību visā novada teritorijā 
un, pēc spēkā stāšanās, tas būs 
saistošs kā iedzīvotājiem, tā arī 

uzņēmumam, kas nodarbosies ar 
atkritumu apsaimniekošanu, un to 
ievērošanu nodrošinās Pašvaldības 
policija.
 Atkritumu apsaimniekotāja pienā-
kums būs nodrošināt visu sadzīves 
atkritumu regulāru savākšanu, 
noslēgt līgumus par katru īpašumu, 
kurā tiek radīti sadzīves atkritumi, 
uzturēt un attīstīt esošo dalītās 
atkritumu vākšanas sistēmu, no-
drošinot dalītu sadzīves atkritumu 
savākšanas punktus pie daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām, biroju 
ēkām, ciemu centros, pēc pieprasī-
juma katrā nekustamajā īpašumā, 
atkritumu konteinerus vai īpaši tam 
paredzētus maisus atkritumu šķiro-
šanai to rašanās vietā, kā arī šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu 
Alūksnes pilsētā un vismaz divos, 
ar pašvaldību saskaņotos, novada 
ciemos. Nešķiroto sadzīves atkritu-
mu savākšanai klienti būs jānodro-
šina ar priekšapmaksas atkritumu 
maisiem vai trafaretiem atkritumu 
konteineriem. Noteikumi arī noteiks 
atkritumu izvešanas biežumu.
 Savukārt atkritumu radītāja – iedzī-
votāja, uzņēmuma, iestādes un tml. 
- pienākums būs ne tikai noslēgt 
līgumu ar apsaimniekotāju, bet arī 
veikt sākotnējo sadzīves atkritumu 
šķirošanu, dalīto atkritumu savāk-
šanas punktos vai šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumos dalīti nodot 
vismaz papīru, metālu, plastmasu 
un stiklu.
 Saistošo noteikumu projekts ir 
publicēts www.aluksne.lv sadaļas 
“Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā “Pašvaldības saistošo 
noteikumu projekti”. Iedzīvotājus 
aicinām izteikt par to arī savus 
viedokļus! Saistošos noteikumus 
paredzēts apstiprināt domes ārkārtas 
sēdē oktobrī.

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu apmeklētāju 
pieņemšanas oktobrī - decembrī

Teritorijas attīstības 
speciālists Diena Laiks Vieta

Vija Zaķe
22042791

vija.zake@aluksne.lv

Pirmdienās 8.30 – 15.00 Annas pagasta 
pārvalde

Otrdienās 8.00 – 15.00
Jaunannas 

pagasta 
pārvalde

Ceturtdienās 9.00 – 11.00
Kalncempju 

pagasta 
pārvalde

Aiga Mūrniece
20239937

aiga.murniece@
aluksne.lv

Trešdienās 
Ceturtdienās

13.00 - 16.30
9.00 - 12.00

Ziemera 
pagasta 
pārvalde

Trešdienās 9.00 - 12.00
Jaunlaicenes 

pagasta 
pārvalde

Otrdienās 9.00 - 12.00
Veclaicenes 

pagasta 
pārvaldē

Laima Kaņepe
20237325

laima.kanepe@
aluksne.lv

Otrdienās
Piektdienās 9.00 - 12.00

Mālupes 
pagasta  
pārvalde

Pirmdienās
Trešdienās

Ceturtdienās

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Liepnas pagasta 
pārvalde
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Alūksnes un Jonišķu pašvaldību pārstāvji iepazīst kolēģu darbu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada un Jonišķu 
rajona pašvaldības (Lietuvas 
Republika) sadarbības rezultātā 
šogad septembrī notikuši abu 
pašvaldību pārstāvju pieredzes 
apmaiņas braucieni, lai uz vietas 
iepazītu kolēģu darbu un gūtu 
priekšstatu par to, kā attīstās 
abas pašvaldības.

 Aizvadītās nedēļas nogalē Alūksnes 
novadu apmeklēja Jonišķu rajona 
pašvaldības vadības pārstāvji kopā 
ar rajona administratīvo teritori-
ju vecākajiem. Divu dienu vizītē 
Alūksnes kolēģi viņiem sarūpēja 
plašu programmu. Piektdien viesi 
iepazinās ar jauno Alūksnes Kul-
tūras centru, apmeklēja Alūksnes 
muzeju, Bībeles muzeju, dabas 
muzeju “Vides labirints”, apskatīja 
vairākus tūrisma objektus – Glika 
ozolus, Tempļa kalnu, Saules tiltu, 
ugunsnovērošanas skatu torni, jauno 
gājēju tiltu, Alūksnes viduslaiku 
pilsdrupas, Alūksnes muižas parku 
ar tā mazajām arhitektūras formām, 
kā arī apskatīja jauno Kolberģa 
strūklaku.
 Savukārt sestdien kolēģi no Lie-
tuvas apmeklēja vairākus novada 
pagastus. Veclaicenē viņi piedalījās 
jaunā skatu torņa atklāšanas pasāku-
mā. Atceļā apmeklēja Jaunlaicenes 
muižas muzeju, kur iepazinās ar 
muzeja darbību, tā ekspozīciju, kā 
arī paši varēja piedalīties muzeja 
piedāvātajās aktivitātēs. Tā par 
pārbaudījumu un neviltotu jautrības 
avotu kļuva malēniešu senlaiku 
rotaļlietas gatavošana jeb vāveres 
tīšana, kas pieaugušajiem izrādījās 
gana sarežģīts uzdevums.
 Lietuvas pašvaldību pārstāvji 
apmeklēja arī Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeju, iepa-
zinās ar tā plašo teritoriju, senlietu 
ekspozīcijām un jauno “Laida-
ra” ēku. Šeit vislielāko atzinību 
guva fakts, ka tik liels seno laiku 

amata rīku daudzums ir savākts un 
apskatāms vienuviet. Arī kaimiņ-
valsts pārstāvji atpazina daudzus 
no zemnieku darba instrumentiem, 
taču atzina, ka šāda muzeja, kur 
tie visi būtu apskatāmi, pie viņiem 
nav. Vizītes noslēgumā viesi varēja 
novērtēt vēl vienu šīs puses īpatnību 
– braucienu ar bānīti.
 Jonišķu rajonā dzīvo apmēram 26 
tūkstoši iedzīvotāju, rajona centrā – 
Jonišķu pilsētā – iedzīvotāju skaits 
sasniedz 9,5 tūkstošus. Rajona 
teritorijā ir arī otra pilsēta – Žagare. 
Pašvaldības vadības struktūra sastāv 
no 25 padomes locekļiem, mēra, 
vicemēra, izpilddirektora un izpild-
direktora vietnieka. Rajona centrā 
strādā administrācija, ko veido 
vairākas nodaļas, un ir 10 teritorijas 
– 2 pilsētas un 8 lauku teritorijas, 
kuras vada vecākais.
 Atšķirībā no Alūksnes novada, 
Jonišķu rajons ir viens no diviem 
lauksaimnieciski spēcīgākajiem 
Lietuvā. Tūrisms šai teritorijā pēc 
pašu lietuviešu vērtējuma nav tik 
attīstīts kā pie mums, jo trūkst tādu 
dabas bagātību kā ūdenstilpnes. 
Jonišķu rajonā nav arī lielu rūpnie-
cisku ražotņu.
 Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks Artūras Pališkevičius 
norādīja, ka viņu vizītes mērķis 
bija iepazīties ar Alūksnes novadu, 
pašvaldības darbību, īpaši tikties 

ar mūsu novada pagastu pārval-
žu vadītājiem, iepazīties ar viņu 
funkcijām.
 - Ļoti labi, ka bija iespēja tieši 
aprunāties ar kolēģiem, pārrunāt 
pagastu pārvalžu struktūru, finansē-
šanu, darbu ar projektiem. Alūksnē 
mums visiem bija interesanti 
redzēt skaistās strūklakas. Protams, 
Alūksnei ir blakus ezers, kā mums 
nav, jums ir pavisam citāda situācija 
nekā pie mums, kur vairāk attīstīta 
lauksaimniecība. Mums patika, kā 
esat pratuši izdomāt dažādus stāstus 
un leģendas, ko piedāvāt tūrisma 
jomā. Noteikti pastāstīsim par visu, 
ko šeit redzējām, mūsu pašvaldības 
padomes locekļiem un pārņemsim 
vairākas labas idejas no jums īste-
nošanai Jonišķu rajonā, - sacīja A. 
Pališkevičius.
 Jonišķu pilsētas pārvaldes vadī-
tāja Janina Augustinaitiene, lūgta 
novērtēt, kādas idejas pamanījusi 
aizgūt savas pilsētas dzīvē, vispirms 
pateicās par ielūgumu un atzina, 
ka visiem kolēģiem šis brauciens 
ļoti paticis, jo bijusi iespēja ne vien 
bagātināties profesionāli, bet arī 
atpūsties, un atgriezties mājās varēs 
ar dažādām idejām.
 - Alūksnē mani visvairāk pārsteidza 
ziedu daudzums un sakoptība, ko 
pamanīju, jau apmeklējot pilsētas 
svētkus. Noteikti arī strūklakas, tās 
mani pārsteidza, tādēļ domāju, ka 

kaut ko līdzīgu centīšos īstenot arī 
Jonišķos, - novērtēja J. Augustinai-
tiene.
 Septembra sākumā Alūksnes 
novada pagastu pārvalžu vadītāji un 
teritorijas attīstības speciālisti kopā 
ar vadības pārstāvjiem apmeklēja 
Jonišķus, kur gan tikās ar kolēģiem, 
gan uz vietas iepazinās ar pašvaldī-
bas darbību Lietuvā.
 Jaunalūksnes un Malienas pagastu 
pārvalžu vadītāja Inta Cinglere uz-
svēra, ka ir grūti novērtēt, vai kāda 
no abām pašvaldībām strādā labāk, 
taču darbības principi ir līdzīgi.
 - Bija vērtīgi satikt savus tie-
šos kolēģus - teritoriju vecākos. 
Pārrunājām finansējuma modeļus, 
pagastu struktūru, attīstību. Pagastu 
struktūra ir diezgan līdzīga, vienīgi 
Jonišķos teritorijas pārvaldes pa-
kļautībā ir arī sociālie darbinieki 
un bāriņtiesa, kas mūsu novadā 
ir atsevišķas iestādes. Līdzīgi kā 
pie mums, arī Lietuvā kultūras un 
izglītības iestādes nav tieši pakļau-
tas pagastu vadītājiem. Atšķirībā 
no mūsu situācijas, kolēģiem ir 
noteikums, ka pagasta administra-
tīvā teritorija nedrīkst būt mazāka 
par 500 iedzīvotājiem un katrai no 
desmit teritorijām ir savs vadītājs. 
Teritoriju pārvaldēs nav attīstības 
speciālistu, ar projektu izstrā-
di un īstenošanu strādā speciālisti 
rajona administrācijā. Līdz ar to 
teritorijās paliek vairāk tieši darbs 
ar cilvēkiem – sociālie pakalpojumi 
un palīdzība, saimnieciskās lietas, 
komunālie pakalpojumi.
 Viņiem ir labi attīstījusies tūrisma 
nozare, it īpaši muzeji. Apmeklējām 
Ķiršu muižu Žagarē, kur ik gadu 
tiek rīkoti ķiršu svētki, un tur mūs 
pārsteidza, cik ļoti mūsdienīgi, 
digitalizēti, uzskatāmi un pārdomāti 
ir veidotas ekspozīcijas, vienlaikus 
veiksmīgi iznesot senatni ar šīm 
mūsdienīgajām iespējām un ļaujot 
pašam apmeklētājam piedalīties. 
Apskatot basketbola muzeju Joniš-
ķos, kārtējo reizi pārliecinājāmies 
arī par to, cik ļoti daudz ir atkarīgs 
no cilvēka un viņa spējas un intere-

ses attīstīt savu ideju. Apmeklējuma 
laikā pamanījām, ka Jonišķu kolēģi 
atpūtas vietu labiekārtošanā nebai-
dās izmantot arī vienkāršākus mate-
riālus un viņiem piemīt prasme pat 
necilākus objektus pasniegt viesiem 
kā īpašus, - atzina I. Cinglere.
 Alūksnes novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Aivars Fomins 
norādīja, ka šādi pieredzes apmai-
ņas braucieni ir ļoti nepieciešami, 
jo, lai varētu izveidot ko jaunu savā 
novadā, ir jāredz, kā dzīvo, strādā 
un attīstās citas teritorijas, un tas 
uzlabo arī iekšējo kolektīva komu-
nikāciju.
 - Ar Jonišķiem jau aktīvi sadar-
bojas novada skolas. Iepriekšējos 
gados gan mūsu novada skolu 
direktori ir bijuši viesos tur, gan lie-
tuvieši šeit un arī tagad Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija plāno ap-
meklēt kolēģus Jonišķos. Protams, 
mūsu teritorijas grūti salīdzināmas, 
jo Jonišķi atrodas līdzenumā, tādēļ 
tur vairāk attīstīta lauksaimnieciskā 
ražošana, savukārt mūsu apvidus 
ar savu reljefu ir vairāk piemērots 
tūrismam. Apmeklējot Alūksni, 
kolēģi atzina, ka mēs neaptveram, 
cik milzīga bagātība ir Alūksnes 
ezers, jo viņiem šādu ūdenstilpņu 
nav daudz. Apmeklējot Jonišķu 
rajonu, personīgi man interesanta 
šķita iedzīvotāju iniciatīva, ar kuru 
mūs iepazīstināja kādā no ciema-
tiem. Tur vienas ielas iedzīvotāji 
sacenšas ar citas ielas iedzīvotājiem 
par to, kura iela būs skaistāka. Un 
tas notiek bez kādiem konkur-
siem, godalgām, vienkārši ar pašu 
iedzīvotāju vēlmi pēc sakoptības. 
Jonišķu pilsētā savukārt nepama-
nīts nepalika izveidotais laukums, 
kas kļuvis par centru – labiekārtots 
skvēriņš, izvietoti soliņi, ierīkota 
neliela strūklaka, informatīvie sten-
di. Tas vietu atdzīvinājis un cilvēki 
sākuši tur pulcēties. Arī mūsu saieta 
laukumu pie administratīvās ēkas 
rekonstruējot, noteikti jāpadomā par 
šādiem elementiem, lai šis laukums 
kļūtu par vietu, kur cilvēki gribētu 
pulcēties, - sacīja A. Fomins.

Iemācīties tīt vāveri – izgatavot senlaicīgu bērnu rotaļlietu – 
izrādās nav tik vienkārši pat, ja uzmanīgi klausās Sandras Jankovskas 
un Ineses Dārziņas instrukcijas Jaunlaicenes muižas muzejā

Evitas Aplokas foto

Plāno turpmākās sadarbības iespējas ar Franciju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 18. septembrī Alūksnē viesojās 
jaunais Francijas institūta Latvijā 
direktors Žils Bonviāls (Gilles 
Bonnevialle) ar kolēģiem. Vizītes 
gaitā notika sarunas par 
turpmākām sadarbības iespējām 
ar Franciju un noslēgumā viesi 
apmeklēja arī Alūksnes Kultūras 
centra atklāšanas lielkoncertu.

 Ž. Bonviāls tobrīd Latvijā uzturējās 
un Francijas institūta vadībā bija 
vien pāris nedēļas un šī bija viena 
no viņa pirmajām vizītēm ārpus 
Rīgas. Ar Francijas institūtu Lat-
vijā Alūksnes novada pašvaldībai 
izveidojusies sadarbība jau pirms 
vairākiem gadiem, kas bija saistīta 
ar atbalstu Alūksnes un Francijas 
pilsētas Marsanēlakotes sadarbības 
attīstībai. Arī šī vizīte septembrī 
bija veltīta turpmākajiem sadarbības 
plāniem.
 Francijas institūta Latvijā pārstāvji, 
apmeklējot Alūksni, tikās ar novada 

domes priekšsēdētāju Arturu Duku-
li, kurš īsumā iepazīstināja ar 
novadu. Vēlāk viesi devās uz 
Alūksnes Jauno pili, kur aplūkoja 
Alūksnes vēsturei veltīto, pārrobežu 
sadarbības projekta “Divas ainavu 
parku pērles Austrumeiropā” ietva-
ros tapušo ekspozīciju “Laikmetu 
mielasts” un citas ekspozīcijas. 
Ciemiņiem bija iespēja apskatīt 
viduslaiku pils teritoriju Pilssalā un 
iepazīties ar pašvaldības plāniem 
salas attīstībai, kā arī aplūkot Veco 
pili.
 Alūksnes Kultūras centrā Francijas 
institūta pārstāvji tikās ar Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāju, 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāju 
Sanitu Eglīti, kā arī Marsanēlakotes 
(Francija) Mūzikas centra vadītāju 
Sašu Dišeinu (Sacha Duchaine) 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pedagoģi Ilonu Riek-
stiņu, pēc kuru iniciatīvas aizsā-
kās Alūksnes un Marsanēlakotes 
sadarbība. 
  Kā zināms, līdz šim tā vairāk 
saistījusies ar abu pilsētu muzikālo 
kolektīvu – Marsanēlakotes 
Mūzikas centra orķestra un Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestra draudzību, taču 
nākotnē tiek plānots sadarbību 
paplašināt arī citās jomās.
 Tikšanās laikā tika pārrunātas 
vairākas iespējamās sadarbības 
idejas un to īstenošanas iespējas. 
Viena no šādām idejām saistīta ar 
Alūksnes novada iespējamu dalību 

vērienīgos 2016. gada starptautiskos 
folkloras svētkos Francijā, līdz ar 
citām valstīm pārstāvot Latvijas 
kultūrvēsturisko tradicionālās dejas 
un mūzikas bagātību, savukārt 
Francijas folkloras deju grupai “La 
burguignonne” viesojoties Latvijā 
nākamajos Dziesmu un deju svētkos 
vai folkloras festivāla “Baltica”, 

tā iepazīstot Latvijas kultūru un 
šejieniešiem savukārt parādot savas 
tautas glabātās tradīcijas.
 Sarunas gaitā izskanēja arī priekšli-
kums kādā no pilsētas skolām izvei-
dot iespēju fakultatīvi apgūt franču 
valodu, paplašināt esošo sadarbību, 
iesaistot vēl citu valstu partnerus. 
Domes priekšsēdētājs vizītes laikā 
arī uzaicināja Francijas vēstnieku 
Latvija apciemot Alūksnes novadu.
 Francijas institūta direktors 
uzsvēra, ka centīsies rast iespējas 
atbalstīt šīs un arī citas sadarbības 
iniciatīvas, ciktāl tas iespējams, un 
ne tikai kultūras, bet arī citās jomās. 
Ž. Bonviāls tikšanās noslēgumā 
sacīja, ka par Alūksnē redzēto 
un saklausīto informēs kolēģus 
Francijas vēstniecības ekonomikas 
dienestā, jo ir izpratis alūksniešu 
vēlmi attīstīties. Viņš norādīja, ka 
Francijas Ārlietu ministrijas pieeja 
sadarbībai ir globāla un ir jāveicina 
savstarpēja apmaiņa dažādās jomās. 
Ž. Bonviāls norādīja, ka, pateicoties 
līdzšinējai pieredzei, sadarbību ar 
Franciju varēsim ne tikai 
turpināt, bet arī attīstīt jaunos 
virzienos.

Francijas institūta Latvijā direktors Žils Bonviāls un institūta kultūras 
projektu koordinatore Dita Podskočija, tiekoties ar Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvjiem                                                Evitas Aplokas foto
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I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā 2016. gadā Alūksnes 
novadā ar nekustamā īpašuma 
nodokli tiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25m2, 
inženierbūves – laukumi, kas 
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumi, vidi 
degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas 
būves un būves, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos no-
teiktais kopējais būvdarbu veikša-
nas ilgums, kā arī nosaka nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu.

2. Nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinu un maksāšanas 
paziņojumu izdošanu veic 
Alūksnes novada pašvaldības 
Administrācijas Grāmatvedības 
nodokļu administrators un 
grāmatvedis - uzskaitvedis pagastu 
pārvaldēs. Nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu piedziņu veic 
Alūksnes novada pašvaldības 
Administrācijas Grāmatvedības 
nodokļu administrators un pagastu 
pārvalžu vadītāji.

II. Nekustamā īpašuma nodoklis 
dzīvojamo ēku palīgēkām

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
2016.gadā neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas, kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, 
ja palīgēkas platība pārsniedz 25m2, 
izņemot garāžas.

4. Garāžas ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek un piemēro likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktās nodokļa likmes.

III. Nekustamā īpašuma nodoklis 
inženierbūvēm –
laukumiem, kas tiek izmantoti kā 
maksas stāvlaukumi

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
1,5 % apmērā no inženierbūves 
kadastrālās vērtības apliek inže-
nierbūves — laukumus, kas tiek iz-
mantoti kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukumi.

6. Nodokļu maksāšanas pienākums 
attiecībā uz inženierbūvēm — 
laukumiem, kas tiek izmantoti kā 
transportlīdzekļu maksas stāv-
laukumi rodas ar nākamo mēnesi 
pēc tam, kad ir uzsākts izmantot 
inženierbūvi kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumu. 

7. Kadastra informatīvajā sistēmā 
nereģistrētas inženierbūves – lauku-
mi, kas tiek izmantoti kā trans-
portlīdzekļu maksas stāvlaukumi, 
tiek apliktas ar nekustamā īpašuma 
nodokli, piemērojot likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3.pan-
ta 1.3 daļā noteikto kārtību. Tādos 
gadījumos, maksāšanas paziņojums 
tiek izsūtīts viena mēneša laikā 
no brīža, kad pašvaldība konstatē, 
ka inženierbūve tiek izmantota kā 
transportlīdzekļu maksas stāv-
laukums un nodokļu maksāšanas 
pienākums rodas ar nākamo mēnesi 
pēc tam, kad pašvaldība ir konstatē-
jusi, ka inženierbūve tiek izmantota 
kā transportlīdzekļu maksas stāvlau-
kums. 

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis 
vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm

8. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
3% apmērā no lielākās (būvei pie-
kritīgās zemes vai būves) kadastrā-
lās vērtības, apliek vidi degradējo-
šas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošās būves. 

9. Būvei piekritīgā zeme ir:
9.1. Alūksnes novada pagastu 
teritorijā būvei piekritīgā zeme, ko 
aizņem būves un pagalms, kā arī 
šo būvju uzturēšanai nepieciešamā 
zeme – līdz 0,5ha platībā;
9.2. Alūksnes pilsētas teritorijā 
šādai būvei piekritīgā zeme, ko aiz-
ņem būve, kā arī šo  būvju uzturēša-
nai nepieciešamā zeme – līdz 1200 
kv.m platībā. 

10. Lēmumu par būves 
klasificēšanu par vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību ap-
draudošu, vai lēmumu par attiecīga 
statusa atcelšanu pieņem Alūksnes 
novada pašvaldības iestāde 
“Būvvalde”. 

11. Nekustamā īpašuma 
nodokli aprēķina un maksāšanas 
paziņojumu nosūta nodokļu 
maksātājam sākot ar nākamo 
mēnesi pēc tam, kad lēmums 
par būves klasificēšanu par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu ir kļuvis ne-
apstrīdams vai ir beidzies termiņš 
augstākās iestādes izdotā adminis-
tratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, 
un tas nav pārsūdzēts. 

12. Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu par būvi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajā apmērā veic, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo 
noteikumu 10. punktā minētā būves 
statusa atcelšanu.  

V. Nekustamā īpašuma 
nodoklis būvēm, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums

13. Būvi, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā, apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% 
apmērā, no lielākās  (būvei 
piekritīgās zemes vai  būves) 
kadastrālās vērtības.

VI. Nodokļu maksāšanas 
paziņojuma piespiedu izpildes 
termiņš

14. Nodokļu maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpilde 
uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu 
laikā no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.

VII. Noslēguma jautājums

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2016. gada 1. janvārī. 

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu

„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Alūksnes novadā 

2016.gadā” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās 
daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2.1 daļu,  
3.panta 1.4 daļu, 3.panta 1.6 daļu 
un 9.panta otro daļu pašvaldībām 
ir deleģētas tiesības, pieņemot 
saistošos noteikumus, precizēt no-
dokļa objektus, noteikt kādā veidā 
piemērojama paaugstināta nodokļa 
likme, noteikt nodokļa maksāša-
nas paziņojuma piespiedu izpildes 
termiņu. 
Noteikumi nepieciešami, lai mazi-
nātu nodokļa slogu iedzīvotājiem, 
kā arī, lai veicinātu ēku uzturēšanu 
pienācīgā stāvoklī, kas neapdraud 
citas personas un nedegradē vidi.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 
2016.gadā Alūksnes novadā tiek 
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, 
inženierbūves – laukumi, kas tiek 
izmantoti kā transportlīdzekļu mak-
sas stāvlaukumi, vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves un būves, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, kā arī nosaka ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksāša-
nas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu 2016.gadā.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Budžeta ieņēmumi no nekustamā 
īpašuma nodokļa samazināsies 
neievērojami
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritori-
jā 
Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
būs nenozīmīga un būtiski
neietekmēs kārtējo nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada pašvaldības 
grāmatvedības nodokļu 
administratori un pagastu pārvalžu 
vadītāji.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav notikušas.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  
Alūksnes novadā 2016. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2.1 daļu,  
3.panta 1.4 un 1.6 daļu, 9.panta otro daļu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

27.08.2015. lēmumu Nr.268
(protokols Nr.14, 10.punkts)

Spēkā no 01.01.2016. 

Draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā
katru darba dienu 9.00 laudes; 
18.00 vespere
otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
trešdienās 18.20 Bībeles stunda 
ceturtdienās 19.00 „Alpha”
piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja pieņemšana, 18.00 
iesvētes mācības
svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola
31.oktobrī 11.00 Reformācijas 
svētki

Baznīcā
svētdienās  11.00 dievkalpojums
4. oktobrī 11.00 Pļaujas svētku 
dievkalpojums un svētdienas 
skolas sākums
17. oktobrī 13.00 Alūksnes 
Mūzikas skolas 70 gadu jubilejas 
koncerts

Opekalna ev. lut. baznīcā
4. un 18. oktobrī 16.00 dievkal-
pojums.

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

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

Nepilnus 3 mēnešus veca sunīte 
meklē jaunas mājas. Pieaugusi 
būs liela auguma. Vakcinēta un 
čipēta.

Divi kaķēni - puisītis un 
meitenīte - meklē jaunus saim-
niekus. Minči ir vakcinēti un 
attārpoti.

Gulbenē pieklīdis īru setera 
šķirnes suns. Suņuks nogādāts 
dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”, 
kur 14 dienas gaidīs piesakāmies 
savus īstos saimniekus, bet pēc 

tam būs pieejams adopcijai.

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

Plāno ieviest vienotu ēku numura un 
nosaukuma zīmju kārtību novadā
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldībā 
noris darbs pie jaunu saistošo 
noteikumu “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā” izstrādes.

 Alūksnes novada pašvaldības Būv-
valdes vadītājs – arhitekts Arvīds 

Račinskis informē, ka Alūksnes 
novadā līdz šim nav izstrādāti 
saistošie noteikumi, kas regulētu 
ēku numuru zīmju, ielu un 
nekustamo īpašumu nosaukumu 
plākšņu vai norāžu noformēšanas 
un izvietošanas kārtību. Šādi 
noteikumi nepieciešami, jo liela 
daļa šo norāžu ir bojātas un 
nolietojušās, kā arī neatbilst 
vienotai koncepcijai. Būvvaldes 
vadītājs uzsver, ka novērojama 
arī iedzīvotāju nezināšana, 
kā pareizi izvietot šādas 
norādes.

 Saistošo noteikumu mērķis būs 
veidot un uzturēt vienotu Alūksnes 
novada vizuālo tēlu, un atvieglot 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas 
noteikšanu novada administratīvajā 
teritorijā. Saskaņā ar noteikumiem, 
par ēku numura jeb nosaukuma 
zīmju izvietošanu un uzturēšanu 
būs atbildīgs nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
 Saistošo noteikumu projektu 
plānots izskatīt Alūksnes novada 
domes Tautsaimniecības komitejas 
oktobra sēdē un tālāk virzīt uz do-
mes sēdi galīgai apstiprināšanai.

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 
Vēstu”

 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, 
bet savā pastkastītē nesaņem 
pašvaldības laikrakstu „Alūksnes 
Novada Vēstis”, aicinām informēt 
par to pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evitu Aploku, 
zvanot pa tālruņiem 64381502 
vai 26646749.
 Atgādinām, ka pašvaldības 
laikrakstu ir iespējams lasīt 
arī elektroniski 
www.aluksne.lv.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi oktobrī
01.10.2015.

Sporta pasākumi

10. oktobrī 10.00 Jāņkalna ielā 43, 
Alūksnē, Alūksnes novada 
čempionāts pauerliftingā.
11. oktobrī 10.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā J. Baltauša atceres 
turnīrs galda tenisā.
25. oktobrī 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada kausa 
izcīņa galda tenisā, 6. kārta.

Alūksnē

1. oktobrī 16.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes nova-
da pensionāru apvienības SENIORU 
DIENA. Ieeja: ar ielūgumiem.
2. oktobrī Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Skolotāju dienas 
pasākums. Ieeja: ar ielūgumiem.
3. oktobrī 18.00 Alūksnes kapos 
svecīšu vakars.
4. oktobrī 17.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē “Latvijas 
Koncerti” ar LATVIAN SOUND 
QUARTET koncertprogrammu “Va-
kara noskaņas”. Ieeja: 5 EUR.
9. oktobrī 11.00 Alūksnes Kultūras 
centra Mazajā zālē Uzņēmējdar-
bības atbalsta centra atklāšanas 
pasākums. Dalībnieku pieteikšanās 
līdz 5. oktobrim pa tālruni 25425222 
vai elektroniski sanita.auseja@
aluksne.lv.
10. oktobrī 21.00 Alūksnes Kultū-
ras centrā Disko zāles atklāšanas 
ballīte. Ieeja: 3 EUR.
17. oktobrī 13.00 Alūksnes ev. lut. 
baznīcā Alūksnes Mūzikas skolas 
klasiskās mūzikas koncerts.
17. oktobrī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Dailes 
teātra viesizrāde “Preilenīte”. Biļetes 
izpārdotas.
23. oktobrī 18.00 Alūksnes Kultū-
ras centrā Kamerzāles atklāšanas 
pasākums. Ieeja: 2 EUR.
24. oktobrī 17.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē “Teātris 
un Es” viesizrāde bērniem “Misija – 
krokodils”. Ieeja: 3 EUR.
30. oktobrī 17.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Mazajā zālē Alūksnes 
Mūzikas skolas 70 gadu jubilejas 
koncertu ciklā - taustiņinstrumentu 
spēles audzēkņu un pedagogu kon-
certs. Ieeja: bez maksas.
31. oktobrī 19.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē izrāžu apvie-
nības “PANNA” viesizrāde “Bruņota 
un bīstama”. Ieeja: 7, 8, 9 EUR.
1. novembrī 17.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē “Latvijas 
koncerti” koncerts “Melnā stārķa 
lidojums”.

Alūksnes muzejā

Izstādes
1. oktobrī ceļojošā izstāde „Latvija 
ugunsdzēsībai 150”. Izstādes atklāša-
na 1. oktobrī 17.00. Pasākumā pieda-
līsies Intars Zitāns, Igors Dovgans.
No 13. oktobra izstāde „Ar zelta stī-
gām. Jānis Rainis, žurnāls „Jaunais 
Cīrulītis” un latviešu mākslinieki”.
Līdz 25. oktobrim Lienes Liepiņas 
un Ilvitas Didrihsones gleznu izstāde 
„Dzīvojam pasakā”.
28. oktobrī Jāņa Medņa fotoizstāde 
„Zaļš. Balts. Zils.”. Izstādes atklāša-
na 28. oktobrī 16.00.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 1941., 1949. gada represiju 
atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Pasākumi
16. oktobrī 16.00 Lindas 
Safranovičas lekcija „Alūksne 
viduslaikos”.
29. oktobrī 14.00 tikšanās ar Irēnu 
Bužinsku (izstādes „Ar zelta stī-
gām...” ietvaros).

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: „Tējas tavai 
veselībai” (01.10. – 31.10. abone-
mentā), “Ieskaties enciklopēdiju 
pasaulē” (01.09. - 30.09. abonemen-
tā), “UNESCO - 70” (01.10. – 31.10. 
lasītavā), “Kaķis – īpašs un gudrs 
dzīvnieks” (01.10. – 10.10. bērnu 
literatūras nodaļā), “elpo” /Lienes 
Gustas gleznu izstāde/ (01.10. – 
31.10. bērnu literatūras nodaļā), 
“Fantāzijas pasaulē” (22.10. – 31.10. 
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: literāro darbu konkurss 
4. - 7. klašu skolēniem “Spoks – tas 
nav joks!” (05.10. – 22.10. bērnu 
literatūras nodaļā), iepazīšanās ar 
bibliotēku 1. klašu skolēniem (09.10. 
bērnu literatūras nodaļā), tikšanās ar 
bērnu grāmatu rakstnieci Luīzi Pa-
stori (19.10. plkst. 12.00), tematisks 
pasākums “Veļu laiks” (23.09. bērnu 
literatūras nodaļā); skolēnu sacerēto 
spoku stāstu pēcpusdiena “Spoks – 
tas nav joks” (UNESCO LNK “Stās-
tu bibliotēku” tīkla ietvaros), Jauno 
grāmatu diena un grāmatu apskats 
(26.10. abonementā).

Alsviķu pagastā

9. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā Leļļu teātra “Tims” izrāde 
bērniem “Ceļojums”. Ieeja: 2 EUR.
10. oktobrī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā sieviešu vokālais ansamblis 
“Canticum” aicina izdzīvot dabas 
skaistumu koncertā “Paldies zemei 
sakām”. Ieeja: 1 EUR.
10. oktobrī 21.00 Alsviķu kultūras 
namā atpūtas vakars ar DJ Salvi. 
Īpaši tiek aicināti kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. 
Ieeja: 2 EUR.
14. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku kopā sanākšana.
23. oktobrī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem ar DJ MIKE 
KELLY. Ieeja: 1 EUR.
29. oktobrī 17.00 Alsviķu biblio-
tēkā pasākums „Nakts bibliotēkā” 
skolēniem.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „…lai ikviens allaž jūt patiesī-
bas saldo garšu” - itāliešu rakstnie-
kam Džanni Rodāri – 95, mākslas 
zinātniecei Skaidrītei Cielavai – 95, 
aktrisei Antrai Liedskalniņai – 85, 
komponistam, mūzikas kritiķim 
Emīlam Dārziņam – 140, „…ar savas 
atbildības vispilnāko mēru, iet caur 
dzīvi sējējs, dēstītājs, dārznieks” - 
dzejniecei Mirdzai Bendrupei - 105.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei Ilonai Leimanei 
– 110, mākslas zinātniecei Skaidrītei 
Cielavai – 95, folkloristam - publi-
cistam Krišjānim Baronam – 180; 
tematiskās izstādes: “Manai skolotā-
jai!”, “Astes, ķepas, niķi un stiķi”.

Annas pagastā

3. oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos 
svecīšu vakars.
10. oktobrī 18.00 Annas pagasta 
kultūras namā dāmu deju kopas 
„Anniņas” 5 gadu jubilejas koncerts 
„Kļavlapu virpulī”. Ieeja: brīva.
10. oktobrī 21.00 Annas pagasta 
kultūras namā balle kopā ar grupu 
„Ceļavējš”. Ieeja: 2,50 EUR.
16. oktobrī 10.00 Annas bibliotēkā 
senioru tikšanās pie tējas tases.
Annas bibliotēkā izstādes: „Viņš 
mūsu priekšā vienmēr viss…” 
(folkloristam publicistam 
Krišjānim Baronam – 180), „Nevar 
neziedēt” (aktrisei Antrai 
Liedskalniņai – 85).

Ilzenes pagastā

17. oktobrī Ilzenes SKIM 
centrā “Dailes” Vidzemes 
mazpulku forums.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Caur mūžu skan viena 
balss” (A. Liedskalniņai – 85), 
“Zem tik dzeltenas saules” 
(M. Bendrupei - 105), “Līvu  

vēstures un kultūras saglabāšana 
Ilzenē”.

Jaunalūksnes pagastā

10. oktobrī 12.00 Kolberģa tautas 
namā Senioru dienas svētki “Lapu 
ietus zelta lāsēm krīt” - Heinriha 
Kalvīša koncerts un citas aktivitātes 
rudenīgās noskaņās.
31. oktobrī 16.00 Kolberģa tautas 
namā Baltinavas amatierteātra 
“Pallādas” viesizrāde Danskovītes 
komēdija “Pareizo stidzine”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Esi atbildīgs par tiem, kurus pie-
radini!” - 04.10. Starptautiskā dzīv-
nieku aizsardzības diena, mākslas 
zinātniecei Skaidrītei Cielavai - 95 
(03.10.), aktrisei Antrai Liedskalni-
ņai - 85 (22.10.), itāliešu rakstniekam 
Džanni Rodāri - 95 (23.10.), 21.10. 
Bejas bibliotēkā lasītāju klubiņa 
“Pipariņš” pasākums – “Uz mirkļiem 
atskatoties...”.

Jaunannas pagastā

5. oktobrī 18.30 Jaunannas tautas 
namā sākas nodarbības pilatēs (vadī-
tāja Inguna Dovgāne).
7. oktobrī 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru tikšanās. Atskatīsimies 
uz iepriekšējās sezonas notikumiem 
attēlos un saplānosim nākošo gadu.
17. oktobrī 17.00 Jaunannas tautas 
namā jauniešu sacensība “Karalis-
kais anekdošu šovs”. Ieeja: brīva.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: “Pie 
dižozola saknēm” – folkloristam, 
publicistam Krišjānim Baronam 180, 
“Lomu karuselī” - aktrisei Antrai 
Liedskalniņai 85.

Jaunlaicenes pagastā

9. oktobrī 14.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Jaunlaicenes senioru 
pēcpusdienas tikšanās “Sarunas par 
šo un to”.
14. un 28. oktobrī 18.00 Jaunlaice-
nes “Riekstiņos” otrajā stāvā (virs 
bibliotēkas) apģērbu konstruēšanas, 
šūšanas un piegriešanas kursu nodar-
bība. Sīkāka informācija pa tālruni 
29123994.
31. oktobrī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Jaunlaicenes bibliotē-
kas 65 gadu jubilejas svinības “Ar 
gaismu caur gadiem”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Mājas” stāsta par vie-
tām, kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē.
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē,
Nodarbības: kad muižā zvani ska-
nēja – informācija par muižas dzīvi 
skaņās 19. – 20. gs. mijā,
vāveru tīšana – informācija par rotaļ-
lietām 18. – 20. gs., 
pastalu darināšana – informācija par 
kāju aušanu 17. – 20. gs. Apgūst 
pastalu gatavošanu, izgatavo sev 
suvenīru,
dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi, 
cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā 20. 
gs. I pusē,
nodarbība pirmsskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus, 
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes mui-
žas”. Muižas madāmas jaunajam pā-
rim un kāzu viesiem sniedz vērtīgus 
vēsturiskus padomus dzīvei, iesaistot 
dažādās nodarbībās. Pasākums ilgst 
līdz 1 stundai.
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īstenojam 
divas nodarbības pēc apmeklētāju 
izvēles.
Piedāvājam ģimenēm, iestāžu kolek-
tīviem, jubilejas un citus nozīmīgus 
pasākumus svinēt muzejā. Rezultāts 
pārsteigs.

Kalncempju pagastā

No 12. septembra līdz 30. novem-

brim Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā TLMS „Kalme” 
Vidzemes tautas tērpu izstāde „Mūsu 
mantojums”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: jubilāram rakstniekam Jānim 
Liepiņam – 85.
Viktora Ķirpa Kalncempju pa-
gasta Ates muzejs aicina izglītības 
iestādes viesoties rudens ekskursijās 
un piedāvā atraktīvas ekskursijas 
un piknika vietu vai izglītojošās 
programmas:
- Maizes programmu „Neba maize 
pati nāca”. Kulšana, malšana, miltu 
sijāšana, maizes cepšana;
- programmu “Veļas diena”. Veļas 
mazgāšana ar koka veļas mazgāšanas 
mašīnu, sārma gatavošana, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli;
- Linu programmu. Linu lauzīšana, 
kulstīšana, sukāšana, vērpšana;
- Atraktīvu programmu visām paau-
dzēm „Spēles ar koka spēlēm”;
- Programmu „Visi koki lieti der”. 
Stāsts par koka nozīmi latviešu zem-
nieka dzīvē.
Rudens kāziniekus muzejs aicina 
izvēlēties programmu „Lauku sētas 
gudrības”.

Liepnas pagastā

17. oktobrī 15.00 Liepnas tautas 
namā pensionāru pēcpusdiena “Dzī-
ve kā pasakā”.
Liepnas pagasta bibliotēkā lite-
ratūras izstāde “Man klints akmini 
neveļat, man pieminekli neceļat: 
no latvju dainām tas jau celts, un 
nerūsēs šis tautas zelts”/ Krišjānim 
Baronam  180/” (01. - 31.10.), tema-
tiska pēcpusdiena bērniem “Dzejo-
lis ir katram savs - brīnumains un 
pasakains” (05.10).

Malienas pagastā

3. oktobrī 20.00 Malienas tautas 
namā Malienas, Jaunalūksnes, 
Jaunannas, Annas, Mālupes pašdarb-
nieku sezonas atklāšanas pasākums 
“Cāļus skaita rudenī!”, 22.00 
groziņballe bijušajiem, esošajiem un 
nākamajiem pašdarbniekiem. Spēlēs 
“Otto” no Balviem. Ieeja: 2,50 EUR.
8. oktobrī 12.00 Malienas tautas 
namā leļļu teātra „TIMS” muzikāla 
izrāde bērniem „Ceļojums”. Ieeja: 2 
EUR.
31. oktobrī 13.00 Malienas tautas 
namā Baltinavas amatierteātra „Pal-
lādas” izrāde -Danskovīte “Pareizuo 
stidzine”. Ieeja: 2,50 EUR, bērniem 
- 1 EUR.

Mārkalnes pagastā
31. oktobrī 19.00 Mārkalnes 
tautas namā Ilgvara Gradovska 
foto izstādes atklāšana un ansambļu 
sadziedāšanās koncerts, 21.00 balle, 
spēlē grupa “Vakarjunda”. Ieeja uz 
balli: 2 EUR.

Mālupes pagastā

Līdz 9. oktobrim Mālupes Saieta 
namā Vēsmas Kokles - Līviņas 
darbu izstāde „Ziedu fantāzijas”.
1. oktobrī 18.30 Mālupes Saie-
ta namā pašdarbības kolektīvu 
dalībnieku pirmā tikšanās. Aicinām 
pievienoties arī jaunus dalībniekus!
30. oktobrī 14.00 Mālupes Saieta 
namā Ražas svētki.
No 30. oktobra līdz 6. novembrim 
Mālupes Saieta namā izstāde „Tē-
jas pauze”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Dzīvot brīnumā” - veltīta 
Skolotāju dienai, „Pie ģēnijiem daba 
atpūšas” - aktrisei Antrai Liedskal-
niņai – 85, Dainu tēvam Krišjānim 
Baronam -180; „Bērnu žūrijas” 
pasākums – lasām kopā ar pirmssko-
las grupiņas audzēkņiem; Mālupes 
pamatskolas skolēnu zīmējumu 
izstāde „Mēs zīmējam rudeni”.

Pededzes pagastā

3. oktobrī 10.00 Pededzē mākslinie-
ku plenērs „Rudens simfonija Pede-

dzei” (rīko Pededzes tautas nams un 
Pededzes muzejs).
14. oktobrī 13.00 Pededzes biblio-
tēkā oktobra jaunieguvumu izstāde 
„Laimīgs ir cilvēks, kurš domā 
interesantas domas”.
15. oktobrī 10.30 Pededzes tautas 
namā rokdarbu pamatu apgūšana 
,,Darbnīca dvēselei”.    
16. oktobrī 14.30 Pededzes biblio-
tēkā bibliotekārā stunda ar 6. – 7. 
klašu skolēniem „Viss atkarīgs no 
mums pašiem” (parunāsim par 
bibliotēkas struktūru un bibliotēkas 
grāmatu uzskaites sistēmu).
23. oktobrī Pededzes muzejā no 
cikla ,,Mūsu novadnieki...” gleznu 
izstādes atklāšana.
23. oktobrī 20.00 Pededzes tautas 
namā Saimnieku saiets “Ak, šī jaukā 
lauku dzīve”.
29. oktobrī 10.30 Pededzes tautas 
namā rokdarbu pamatu apgūšana 
,,Darbnīca dvēselei”.   
Pededzes muzejā apskatāma pastā-
vīgā ekspozīcija ,,Pierobežas krievu 
istaba”.

Veclaicenes pagastā

3. oktobrī Veclaicenes tautas namā 
senioru vokālo ansambļu sadziedāša-
nās „Kad vējo krizantēmu smarža”:
13.00 – ansambļu iepazīšanās ar 
Veclaicenes pagasta dabas takām, 
iepazīstot teritoriju un baudot dabas 
skaistumu,
14.00 – senioru vokālo ansambļu 
meistarklase, kurā piedalās vadītāji 
un citi interesenti,
15.00 - koncerts un kopēja ballīte.
Piedalīsies kolektīvi: Rīgas VEF vīru 
vokālais ansamblis, Ikšķiles senioru 
ansamblis „Saulgrieži”, Rencēnu 
folkloras kopa “Rota”, Rencēnu 
dziesmu draugu kopa “Dedzieda”, 
Limbažu vīru vokālais ansamblis 
“Sirmie ozoli”, Apes senioru an-
samblis „Dziesmas mūžs”, Veclai-
cenes senioru ansamblis, Stalbes 
pagasta ansamblis „Dzīvotprieks”, 
Elvas (Igaunija) sievu vokālais 
ansamblis, Misso (Igaunija) senioru 
ansamblis. Īpašie viesi - komponisti: 
Vilnis Salaks, Jānis Rijnieks, Jānis 
Timermanis.

Zeltiņu pagastā

6. oktobrī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā leļļu teātra TIMS klasiskā 
leļļu izrāde “Ceļojums” - par kaķi, 
kurš dodas apceļot pasauli, nomaldās 
mežā un tur pavada trīs gadalaikus 
- rudeni, ziemu un pavasari. Leļļu 
izrādei cauri iet laika rūķis ar latvie-
šu tautas dziesmām un ticējumiem 
(izrādes ilgums 45 minūtes). Ieeja: 
2 EUR.
11. oktobrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā Grundzāles amatierteātra 
„Cik jaudas” sniegumā K. Higinsa, 
Ž. Karjēra traģikomēdija 2 cēlienos 
„Haralds un Moda”, (izrādes ilgums 
2 stundas). Ieeja: 2 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Šī dziesma caur sidraba birzi 
uz mūžību aiztecēja” (K. Baronam 
- 180), “Zeltiņu pasts laiku lokos” 
(Pasaules pasta dienā).

Ziemera pagastā

7. oktobrī 13.00 Māriņkalna tautas 
namā leļļu teātra „Tims” izrāde 
„Ceļojums”.
22. oktobrī Māriņkalna bibliotēkā 
pasākums skolēniem ,,Par ko latvie-
šu dainas stāsta?”.
31. oktobrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā „Stāsti par radošajiem 
malēniešiem”.
31. oktobrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle - spēlē grupa 
„Ceļavējš”. Ieeja: 3 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes: ,,Bērnu/Jauniešu un Vecāku 
žūrija – 2015” grāmatu kolekcija da-
žādām vecuma grupām, “Aktrise uz 
skatuves, bet - dzīvē?” A. Liedskal-
niņai – 85, “Tomēr saku: lasīsim!”, 
“Dainām sava svētībiņa” - folkloris-
ta, publicistam Kr. Baronam – 180.


