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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Šī gada 20. jūnijā notika 
Tempļakalna ielas gājēju tilta 
atklāšana un kopš šī notikuma 
alūksnieši un pilsētas viesi 
iecienījuši pārvietošanos pār 
jauno tiltu, piemēram, lai nokļūtu 
pie Alūksnes ezera pussalā 
esošajiem tūrisma apskates 
objektiem.

 Kopš decembra vidus 
pārvietošanās pār tiltu diennakts 
tumšajās stundās kļuvusi 
omulīgāka, jo tilts ir izgaismots. 
Tas ir ieguvums gan no praktiskā, 
gan estētiskā viedokļa, jo 
apgaismojums ne vien nodrošina tā 
pārredzamību diennakts tumšajās 
stundās, bet arī veido interesantas 
gaismu spēles ezera 
ūdeņos.
 Gājēju tilta izgaismošanas darbus 
veica uzņēmums SIA “ArkiLED”, 
kas nodarbojas ar apgaismojuma 
risinājumiem, sākot no dizaina un 

profesionālām konsultācijām, līdz 
gaismas ķermeņu piegādei un mon-
tāžai. Savā specializācijā uzņēmums 
izmanto gaismas diodes, kuras 
spēj nodrošināt daudzveidīgu un 
interaktīvu apgaismojumu, ar kādu 
jau iepriekš aprīkots  Pilssalas tilts, 
un tagad arī 
Tempļakalna ielas gājēju tilts. 
Nākamgad tiltu paredzēts apskaņot, 
lai, vijoties gaismas un skaņas spē-
lēm, radītu unikālu tūrisma apskates 
objektu.
 Alūksnes novada pašvaldības 
Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītāja Sanita Adlere 
informē, ka šobrīd redzamo tilta 
apgaismojumu plānots pilnveidot, 
papildinot to ar krāsu toņu pāreju, 
kas notiktu plūstoši, lai radītu vēl 
romantiskāku noskaņu. Pavasarī, 
kad tiks uzstādīta tilta apskaņo-
šanas sistēma, gaismas spēlēm 
tiks piemeklēts atbilstošs skaņas 
noformējums.
 Kopumā tilta apgaismošanas un 
apskaņošanas darbi izmaksās 
36 000 eiro, un tiks segti no 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

Tempļakalna tiltam ierīkots apgaismojums

Atbalsta divu 
jauniešu biznesa 
idejas
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību 
speciālists

 Arī šogad Alūksnes nova-
da pašvaldība izsludināja 
Alūksnes novada jauniešu 
biznesa ideju konkursu,  kurā 
aicināja piedalīties jauniešus 
no 18 līdz 30 gadu vecumam.

 Biznesa ideju konkursa mērķis 
bija veicināt jaunu komersantu 
veidošanos novadā, motivējot 
jauniešus sava biznesa uzsākša-
nai. Konkursa uzvarētāji ieguva 
tiesības slēgt līgumu ar pašval-
dību par finansējuma saņemšanu 
un komercdarbības uzsākšanu. 
 Kā informē Alūksnes novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbī-
bas atbalsta speciāliste Sanita 
Ausēja, kopumā tika saņemti trīs 
jauniešu pieteikumi konkursam. 
Tos izvērtēja Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja izveidota 
komisija, kura nolēma atbalstīt 
divas no trim iesniegtajām biz-
nesa idejām. 
 Viena no atbalstītajām ir Nor-
munda Felša biznesa ideja par 
ar rokām darinātu koka mēbeļu, 
rotaļlietu un dizaina elementu 
ražošanu, izmantojot latvju 
rakstu zīmes un mākslinieciskus 
gleznojumus.
 Otra ideja, kura saņēma atbal-
stu, ir Jūlijas Irtiševas biznesa 
ideja, kas saistīta ar masāžas 
pakalpojumu sniegšanu. Jūlija 
iecerējusi atvērt masāžas salonu, 
kurā tiks piedāvāta klasiskā 
masāža, nākotnē paplašinot 
pakalpojumu ar ajūrvēdas, 
fizioterapijas pakalpojumiem, 
akupunktūras un ārstniecisko 
masāžu.

Sagaidām Jauno 
gadu Alūksnē!

Svētku uguņošana pusnaktī 
pie Alūksnes Jaunās pils

Alūksnes novada domes 
priekšēdētāja Artura Dukuļa 

uzruna (pēc salūta) 

1. janvārī 00.30 Jaungada 
nakts sagaidīšana Alūksnes 
Kultūras centrā:

Mazajā zālē ballē spēlēs - 
Uldis Mūrnieks un 

Arnis Graps,
Disko zālē - 

DJ MUSICMASTER, 
DJ RELAX, DJ LISAPOLANA

Ieeja: 2 EUR
Pasākuma laikā darbosies 
kafejnīca

Alūksnes 95. jubilejas gads aizvadīts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2015. gada garumā 
svinējām 95 gadus kopš 
mazajam miestam 
Ziemeļaustrumu Vidzemē – 
Alūksnei – piešķirtas pilsētas 
tiesības. Jau tūliņ – 2. janvārī 
Alūksnes pilsētai apritēs 96. gads.

 Visa gada garumā par godu šim 
notikumam Tautas lietišķās mākslas 
studija “Kalme” aicināja ikvienu 
esošo vai bijušo alūksnieti un 

pilsētas viesi ieaust savas labās 
domas Alūksnes spēka jostā un 
īpašā grāmatā ierakstīt vēlējumus 
pilsētai tās svētkos.
 Pirmos rakstus Alūksnes 
95. gadskārtas jubilejas jostā 
9. janvārī ieauda pašvaldības 
vadība un domes deputāti. Vēlāk 
rindiņu aiz rindiņas jostā savas 
baltās domas ieauda arī daudzu 
iestāžu, organizāciju, klašu, 
bērnudārza grupu kolektīvi, 
ģimenes, draugu pulciņi, individuāli 
interesenti. Arī Alūksnes novada 
pašvaldības viesi no sadarbības 
pilsētām, kas Alūksnē ciemojās pil-
sētas svētku laikā, piedalījās jostas 

aušanā.
 “Novēlu dzīvesprieku, labestību, 
sasniegt to, ko mūsu pilsēta sen 
pelnījusi!” – šāds ir pirmais vēlē-
jums, ko goda grāmatā ierakstījis 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis.
 “Būt un palikt mazai, mīlīgai, 
sakoptai pilsētiņai ar jaukiem un 
izpalīdzīgiem cilvēkiem. Tādai, 
kā tā ir šodien. Tādai, kurā gribas 
atgriezties un dzīvot!” – tā raksta 
alūksniete Signe Gorbāne.
 “Nav Latvijā skaistākas pilsētas par 
Tevi, Alūksne. Paliec tāda un topi 
vēl skaistāka…” – savukārt šādus 
vārdus savai pilsētai veltī alūksniete 

Judīte Alvatere.
 Alūksnes jostā ir ieaustas trīs 
svarīgas un stipras latviešu rakstu 
zīmes – krusts, aplis un Dieva 
zīme. Krusts, viens no formas ziņā 
vienkāršākajiem rakstiem, daudz-
kārt izmantots par aizsargzīmi. Tas 
ir arī dzīvības, laimes un enerģijas 
simbols. Aplis ir enerģiju koncen-
trējošs Saules, pilnības un mūžības 
simbols. Savukārt Dieva zīme 
attēlo pasaules kalnu, debesu jumu, 
gaismu, tiekšanos uz augšu, kā arī 
vēlēšanos piesaistīt Dieva padomu 
un palīdzību.
 Jostas aušana turpinājās līdz pat 12. 
novembrim, kad TLMS “Kalme” 
vadītāja Renāte Pilipa krāšņo 
kopdarbu noņēma no stellēm. 
Jostu mērot, izrādījās, ka cerēto tās 
garumu – 9,5 metrus izdevies pat 
pārsniegt un spēka josta Alūksnei 
tapusi 10 metru un 30 centimetru 
garumā. Simboliski šo faktu varētu 
tulkot, ka esam noauduši jostu ne 
tikai par aizvadītajiem gadiem, bet 
arī pilsētas nākotnei.
 Latvijas Republikas Proklamēša-
nas dienai veltītajā pasākumā 17. 
novembrī Alūksnē josta pirmo reizi 
tika parādīta publikai, bet turp-
māk tā glabāsies Alūksnes novada 
pašvaldībā. 
 Paldies ikvienam, kurš atsaucās šai 
akcijai un piedalījās Alūksnes spēka 
jostas aušanā, veltot savu laiku, 
labās domas un vēlējumus pilsētai, 
lai tā augtu un attīstītos kā spēcīgs 
novada centrs Ziemeļaustrumu 
Vidzemē!

17. novembrī, Latvijas dzimšanas dienas pasākumā Alūksnes Kultūras centrām Alūksnes spēka josta iegūla 
dejotāju rokās                                                                                                                                  Lindas Arājas foto

Lai balts snieg sniegs
Pār tavas mājas jumtiem.
Lai klusums balts,
Kad savu domu domā.
Lai debesīs kāds
Svētī tavus ceļus.
 (K. Rotgalve)

Cienījamie Alūksnes novada ļaudis!

Lai miers un sirsnība, ko sirdīs ienesuši Ziemassvētki, 
valda jūsu ģimenēs un mājās visa nākamā gada garumā!

Lai Jaunā gada sapņi īstenojas labos darbos!

Alūksnes novada pašvaldība
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Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde

13. janvārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
18. janvārī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
21. janvārī 10.00

Domes sēde           28. janvārī 10.00

Domes 23. decembra sēdēSIA “Alūksnes 
nami” informē
Evita Aploka

 Sakarā ar svētku dienām gada 
nogalē SIA “Alūksnes nami” 
siltumuzskaites rādījumus 
nolasīs 30. decembrī, kas ir par 
sešām dienām garāks periods 
nekā pārējos gada mēnešos.

 Līdz ar to janvārī saņemtajos 
rēķinos norādītā summa par ap-
kuri būs par lielāku mājokļu ap-
sildes pakalpojuma saņemšanas 
periodu nekā citos mēnešos.  
 Savukārt jau janvārī siltumuz-
skaites rādījumu nolasīšana 
atgriezīsies iepriekšējā grafikā.
 Sakarā ar ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifa maiņu, 
SIA “Alūksnes nami” lūdz 
iedzīvotājus ūdens skaitītāja 
rādījumus nolasīt un uzrādīt 30. 
decembrī.

Pensionāru 
biedrībā 
“Sudrabs” 
6. janvārī - tikšanās ar Alūksnes 
Kultūras centra direktori Sanitu 
Bērziņu.
13. janvārī – videofilmas 
skatīšanās.
20. janvārī - tikšanās ar Alūksnes 
novada pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāju Sanitu 
Eglīti.
27. janvārī – mākslas filmas “Lai 
runā” skatīšanas.

Biedrības „Sudrabs” valde

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā
Katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere;
Otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”;
Trešdienās 18.00 Bībeles stunda;
Piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00 Iesvētes apmācības kurss;
Svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola, 11.00 Dievkalpojums;
01.01. ~00.15 Jēzus vārda 
došanas svētku dievkalpojums;
09.01. 11.00 Zvaigznes dienas 
svinības;
24.01. ~12.30 Starptautiskās 
apvienības “Gideoni” 
prezentācija;
30.01. 17.00 Laulāto vakars.

Aicinām arī citas novada drau-
dzes sniegt informāciju par sav-

iem aktuālajiem pasākumiem, līdz 
mēneša 20. datumam iesūtot to uz 
e-pastu evita.aploka@aluksne.lv!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 23. de-
cembra sēdē deputāti izskatīja 27 
darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt zemesgrāmatā uz 
Alūksnes novada pašvaldības 
vārda un sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Līvkalni 5”, 
Strautiņos, Alsviķu pagastā, sastāvā 
esošo, pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību, uz kuras atrodas fiziskai 
personai piederošas ēkas (būves). 
Piekrist, ka šī persona kā atsavinā-
šanas ierosinātājs sedz ar procesu 
saistītos izdevumus, kurus pēc 
atsavināšanas pabeigšanas ieskaitīs 
zemes pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Nodot atsavināšanai 
īpašumu, pārdodot to par brīvu cenu 
uz zemes vienības esošo, zemesgrā-
matā ierakstītu ēku (būvju) īpašnie-
kam, kā arī uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Izgāztuve”, 
Jaunalūksnes pagastā, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumos paredzēt pircēja 
pienākumu veikt rekultivētās atkri-
tumu izgāztuves monitoringu nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 - uz pieciem gadiem iznomāt sešas 
nedzīvojamās telpas ar kopējo pla-
tību 99,10 m², pašvaldības adminis-
tratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” apmeklētāju 
apkalpošanas un biroja vajadzībām. 
Noteikt nomas maksu par minēto 
telpu nomu 2,20 EUR  bez PVN par 
1 m² mēnesī;

 - ņemot vērā to, ka Alūksnes pil-
sētā ir noslēgusies zemes reforma, 
izbeigt pašvaldības izveidotās ko-
misijas “Zemes komisija” darbību 
31. decembrī un atbrīvot Zemes 
komisijas locekļus no pienāku-
mu pildīšanas. Ņemot vērā to, ka 
pašvaldībai jānodrošina dažādu 
ar zemes jautājumiem saistītu 
normatīvo aktu īstenošana, izveidot 
pašvaldības komisiju “Zemes lietu 
komisija” piecu locekļu sastāvā un 
ievēlēt tajā pašvaldības teritoriā-
lplānotāju Aivitu Māsēnu, zemes 
ierīkotāju Inesi Randu, būvinspek-
tori Ainu Kaukalu, juristu Arturu 
Upīti, nodokļu administratori Ināru 
Kapulinsku. Komisijas locekļi 
tiek ievēlēti uz domes sasaukuma 
pilnvaru laiku, no sava vidus tie 
izvēlas komisijas priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku;

 - noteikt, ka pašvaldības pastāvīgā 
komisija “Zemes lietu komisija” 

realizē šādas pašvaldības auto-
nomās funkcijas: zemes ierīcības 
projektu nepieciešamības izvērtē-
šana un zemes ierīcības projektu 
nosacījumu izstrāde, nekustamo 
īpašumu adrešu un nosaukumu 
piešķiršana, maiņa un dzēšana, 
uzmērītu zemes gabalu platību 
apstiprināšana, zemes gabalu piekri-
tības noteikšana, zemes lietošanas 
tiesību pārtraukšana, nekustamo 
īpašumu sadalīšana un/vai apvieno-
šana, nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķu noteikšana vai maiņa, ar 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
veikto darījumu tiesiskā uzraudzība, 
tajā skaitā – personu iesniegumu 
izskatīšana un lēmumu par piekri-
šanu vai atteikumu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegūšanai īpa-
šumā pieņemšana, zemes ierīcības 
projektu apstiprināšana;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības ierobežotos resursus 
pilnvērtīga būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošinājuma funkcijas 
izpildei Apes novadā, izdarīt grozī-
jumus domes 26.01.2012. lēmumā 
Nr.17 “Par atsevišķu Alūksnes 
novada pašvaldības funkciju reali-
zēšanu”, svītrojot punktus, kas pare-
dzēja uzņemties veikt Apes novada 
pašvaldībai noteiktās būvniecības 
procesa tiesiskuma nodrošinājuma 
funkcijas. Lēmums stāsies spēkā 
2016. gada 1. janvārī;

 - atzīt domes 2011. gada 22. 
decembra lēmumu Nr.490 „Par 
maksas apstiprināšanu par Alūksnes 
novada pagastu pārvalžu sniegta-
jiem transporta pakalpojumiem” par 
spēku zaudējušu un saistībā ar šo 
lēmumu izdarīt grozījumus instruk-
cijā par skolēnu autobusu izman-
tošanas kārtību. Līdz ar to pagastu 
pārvaldēm vairs nebūs paredzēta 
transporta pakalpojumu sniegšana;

 - apstiprināt pašvaldības noteiku-
mus „Par Alūksnes novada pašval-
dības kapitālsabiedrību un publiski 
privāto kapitālsabiedrību, kurās 
Alūksnes novada pašvaldībai pieder 
kapitāla daļas, pārraudzību”;

 - atzīt pašvaldības līdzdalību SIA 
“Alūksnes slimnīca” par atbilstošu 
Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma nosacījumiem un noteikt, ka 
SIA “Alūksnes slimnīca” vispārē-
jais stratēģiskais mērķis ir nodroši-
nāt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi 
atbilstoši valdības un pašvaldības 
apstiprinātajai veselības aprūpes 
bāzes programmai;

 - atzīt pašvaldības līdzdalību 
SIA “RŪPE” par atbilstošu 
Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma nosacījumiem un noteikt, 
ka SIA “RŪPE” vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir nodrošināt 
Alūksnes un novada iedzīvotājus 
ar komunālajiem pakalpojumiem 
(ūdensapgāde un kanalizācija, 
sadzīves atkritumu apsaimnie-

košana, notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) atbilstoši 
valdības un pašvaldības apstiprinā-
tajai politikai;

 - atzīt pašvaldības līdzdalību AS 
“SIMONE” par atbilstošu Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapi-
tālsabiedrību pārvaldības likuma 
nosacījumiem un noteikt, ka AS 
“SIMONE” vispārējais stratēģiskais 
mērķis ir nodrošināt Alūksnes pilsē-
tas teritorijā centralizētās siltumap-
gādes pakalpojumu;

 - atzīt pašvaldības līdzdalību 
SIA “IEVEDNE” par atbilstošu 
Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma nosacījumiem un noteikt, 
ka SIA “IEVEDNE” vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājus ar ūdenssaimniecības 
sniegtajiem pakalpojumiem;

 - atbalstīt Pededzes Tautas nama 
ēkas atjaunošanu plānotā Emisi-
jas kvotu izsolīšanas instrumenta 
projektu konkursa “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana – zema 
enerģijas patēriņa ēkas ” ietvaros;

 - izskatot Būvvaldes vadītāja - arhi-
tekta Arvīda Račinska iesniegumu, 
atbrīvot viņu 28. decembrī no  Būv-
valdes vadītāja - arhitekta amata;

 - ņemot vērā Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Cālis” vadītāja amata kandidātu  
konkursa komisijas sēdes lēmumu, 
iecelt par minētās iestādes vadītāju 
Agitu Pakalnieti. Darba tiesiskās 
attiecības viņa uzsāks pēc 
saskaņojuma saņemšanas 
no Izglītības un zinātnes 
ministrijas;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.24/2015 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2015. gada 
9. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2015. ga-
dam””;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 28.11.2013. notei-
kumos Nr.3/2013 „Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”. Sa-
skaņā ar minētajiem noteikumiem, 
domes priekšsēdētāja mēnešalga 
tiek noteikta, ņemot vērā aizpagā-
jušā gada valstī strādājošo mēneša 
vidējās darba samaksas apmēru, kas 
tiek reizināts ar koeficientu. Ar 23. 
decembra domes sēdē apstiprināta-
jiem grozījumiem noteikumos mi-
nētais koeficients tiek samazināts, 
līdz ar to priekšsēdētāja alga sagla-
bājas līdzšinējā apmērā. Līdz ar to 
nepalielināsies arī citu pašvaldībā 
nodarbināto alga, izņemto personas, 
kas saņem minimālo algu. Līdzīgi 
arī tiek samazināts koeficients, kas 
tiek izmantots mēnešalgas noteik-
šana tiem deputātiem, kuru amats 
pašvaldībā nav algots, par deputātu 
pienākumu veikšanu. Tātad, deputā-
tu mēnešalgas saglabājas līdzšinējā 

apmērā. Analogi koeficienta 
samazinājums ir arī domes 
izveidoto komisiju priekšsēdētā-
jiem un sekretāriem. Arī pastāvīgo 
komisiju locekļu un ar rīkojumu 
vai domes lēmumu izveidoto darba 
grupu vadītājiem mēnešalga sagla-
bāsies līdzšinējā apmērā;

 - noteikt domes 28.11.2013. no-
teikumos Nr.3/2013 „Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
paredzēto sociālo garantiju ierobe-
žojumu 2016. budžeta gadā šādā 
apmērā: izmaksāt pabalstu reizi 
kalendāra gadā, aizejot  ikgadējā 
apmaksātajā atvaļinājumā, ņe-
mot vērā darba ieguldījuma un tā 
rezultātu novērtējumu 2015. gadā: 
ja vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% 
apmērā no mēnešalgas, ja vērtēšanā 
iegūts B līmenis – 16% apmērā no 
mēnešalgas, ja vērtēšanā iegūts C 
līmenis – 12% apmērā no mēneš-
algas;

 - apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības amatpersonu un darbinieku 
amata vietas un atlīdzību 2016. 
gadā. Saskaņā ar normatīviem ak-
tiem, šāds pašvaldības amatpersonu 
un iestāžu darbinieku amata vietu 
saraksts ir jāapstiprina domei;

 - izdarīt pašvaldības noteikumos 
Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļus” grozījumus, 
papildinot 4.2.5.punktu ar šādiem-
apakšpunktiem: „4.2.5.52.  Sociālā 
māja; 4.2.5.53.Līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārto-
šanai; 4.2.5.54. Alūksnes Kultūras 
centrs (ERAF projektā ietvaros 
izbūvēta daļa);, 5.1.1.3. apakšpunk-
tā aizstājot vārdus “PII “Zemenīte” 
ar vārdiem “Strautiņu pamatskolas 
pirmsskolas korpusa ēkai” un 5.1.2. 
punktā vārdus ““PII “Zemenīte”” 
aizstājot ar vārdiem “Strautiņu 
pamatskolā (pirmsskola)”;

 - nodot kopīgā nomas lietošanā 
vienu nedzīvojamo telpu - kabinetu 
pašvaldības administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, ½ domāja-
mās daļas apmērā Lauku atbalsta 
dienestam un ½ domājamās daļas 
apmērā Valsts zemes dienestam, lai 
nodrošinātu LAD un VZD klientu 
apkalpošanu. Noteikt nomas maksu 
par minētās telpas nomu 2,20 EUR 
bez PVN par 1 m² mēnesī ar nomas 
termiņu līdz 2025. gadam. Lēmums 
stāsies spēkā 2016. gada 4. janvārī;

 - atzīt domes 2015. gada 
30. jūlija lēmumu Nr.231 
“Par cirsmas “Gogulīši”, Mārkalnes 
pagastā, atsavināšanu” par spēku 
zaudējušu. Lēmums pieņemts tādēļ, 
ka divas minētā īpašuma izsoles 
izrādījušās neveiksmīgas.

 Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas ar pašvaldību”.
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Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18.janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

8. un 22. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 08.01.2016. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 20.01.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 25.01.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 25.01.2016. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 18.01.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 28.01.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 29.01.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 20.01.2016. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 18.01.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 28.01.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 13.01.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 12.01.2016. 11.00 – 12.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada 
vidusskolā aktīvs pusgads
Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

 Steidzīgi vai mierīgi - kā 
nu katram, bet ir pienācis 
Ziemassvētku laiks, kārtējā 
gadumija. Svētki,  ko ļoti gaidām, 
lai svinīgāk kā ikdienā parādītu 
savu mīlestību pret sev mīļiem un 
tuviem cilvēkiem. Šo svētkus mēs 
gaidām, lai būtu kopā. Jo svētki 
taču ir tikai tad, kad esam blakus 
vai domās kopā ar tiem, kurus 
mīlam. Šī ir arī tā reize, kad 
pārrunājam notiekošo sev 
tuvumā un arī tālāk no mums, 
kad izvērtējam, kas veicies, kur 
nākotnē vairāk jāpieliek pūles, 
lai sasniegtu mērķi.

 Runājot par izglītību, arvien vairāk 
izskan doma, ka nākotnē zināšanas 
jābalsta uz kompetencēm, vairāk 
jāpievērš uzmanība praktiskām 
darbībām. Šajā mācību pusgadā 
Alūksnes  novada vidusskolā visu 
vecumu izglītojamajiem bija iespēja 
bagātināt savas zināšanas gan 
klausoties lekcijas, gan darbojoties 
praktiski. Skolā viesojās un par 
aktualitātēm ar izglītojamajiem 
diskutēja Saeimas deputāti Kār-
lis Krēsliņš un Mārtiņš Bondars, 
Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis, Kājnieku skolas koman-
dieris Rinalds Buls. Par līderisma 
prasmēm un karjeras veidošanu, 
savas pašapziņas un prasmju objek-
tīvu novērtēšanu palīdzēja veidoja 
uzņēmējs, skolēnu projekta Esi Lī-
deris, Biznesa vadības koledžas un 
tālmācības vidusskolas Rīgas Ko-
mercskola dibinātājs Jānis Stabiņš. 

Vairāki izglītojamie papildus apgūst 
programmu projektā “Esi līderis!”. 
Ļoti pamācošas bija SWED bankas 
darbinieku lekcijas par budžeta 
plānošanu, kredītsaistībām, uzņē-
mējdarbību. Vēstures sarežģītos līk-
ločus palīdzēja izprast Okupācijas 
muzeja izbraukuma lekcijas. “Taisi 
tāsi” – darbošanās ar dabas materiā-
liem, bērzu tāsīm, kur izgatavotas 
tika dažādas sadzīvē noderīgas lie-
tas.  Visi izglītojamie iesaistījās put-
ras mēnesī, paši gatavoja un cienāja 
citus ar dažnedažādām veselīgām 
putrām. Aktīvi piedalījās Eiropas 
sporta nedēļas aktivitātēs, iesaistot 
un popularizējot sporta nozīmi 
arī citās izglītības iestādēs.  “Es 
mīlu savu sirdi” – skola par aktīvu 
dalību ieguva pateicību, nomināciju 
“Sirsnīgā skola”. Lekcijas par mūsu 
mazo draugu - putnu dzīvi, pēc tam 
putnu būru, konkrētāk tieši pūču 
māju gatavošana. Nenogurstoši visi 
tika aicināti piedalīties programmē-
šanas nedēļas aktivitātēs, tehniskās 
jaunrades akcijā, kura pārauga 
vairāku mēnešu garumā. Paldies 
pašvaldības pārstāvjiem, vecākiem, 
kuri atbalstīja šo aktivitāti. Izglīto-
jamie savu darbu ieguldīja  labdarī-
bas akcijās, gatavoja apsveikumus 
Valsts svētkos un Ziemassvētkos. 
Turpinās darbs “Erasmus+” pro-
jektā “Atskaitīšana no skolas - arī 
viens ir daudz!”.
 Paldies visiem – izglītojamajiem, 
pedagogiem, vecākiem, skolas dar-
biniekiem, pašvaldībai, apkārtējai 
sabiedrībai par idejām, to realizēša-
nu, atbalstu! Lai arī jaunajā gadā ir 
enerģija, darboties griba un pozitīvs 
redzējums uz apkārt notiekošo!

Ilzenē teic paldies čaklākajiem
Rudīte Pehlaka,
Ilzenes pagasta pārvaldes sekretāre

 21. novembrī Ilzenes pagasta 
Sporta, kultūras un interešu 
izglītības centra „Dailes” vadītāja 
Jolanta Kazaine  gaida visus  
ilzeniešus - lielus un mazus, lai 
kopīgi svinētu svētkus Latvijai.

 Pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze, sveicot visus, teic pacilā-
jošus un sirsnīgus vārdus: „Latvija 
– Tu manas mājas un gods. Latvija 
– Tu mana paradīze! Lūdzot Dievu 
par Latviju, padomāsim – Dievs 
mums devis SAVU valsti. Mums 
jāmāk šo dāvanu saņemt, un brīvu, 
skaistu un plaukstošu nodot nāka-
majām paaudzēm. Dievam nav citu 
roku, tikai mūsējās.  Mīļie ilzenieši 
- lolojiet savu pagastu, novadu, savu 
Latviju”.
 Pārvaldes sarūpētās atzinības 
un ziedi tiem ilzeniešiem, kas ar 
savu darbu veido pagastu skaistā-
ku, sakoptāku un atpazīstamāku. 
Atzinība Ilzenes pamatskolas 
skolotājai, mazpulku vadītājai 
Sarmītei Salmiņai,  par Vidzemes 
mazpulku projektu foruma organi-
zēšanu Ilzenē. Sarmīte jau 5 gadus 
vada un organizē Ilzenes mazpul-
cēnu  darbu. Katru gadu pagasta 
mazpulcēni aktīvi piedalās projektu 
forumos, iegūstot godalgotas vietas. 
Šogad daudzi Vidzemes mazpulcēni 
pulcējās tieši Ilzenē. 
 Par pagasta kultūrvēstures manto-

juma pētīšanu, apkopošanu  un gla-
bāšanu,  paldies Ilzenes bibliotēkas 
vadītājai Benitai Kokarēvičai. Pa-
gasta bibliotekāre katru gadu pieda-
lās novada organizētajos novadpēt-
niecības konkursos. Šogad novada  
novadpētniecības darbu konkursā 
„Latvijai - 100. Nacionālās vērtības 
un laika liecības Alūksnes novadā. 
Personības un viņu darbi” word do-
kumentu kategorijā iegūta 3. vieta 
par novadnieka, ekonomista, grāma-
tas „Nauda Latvijā” autora - Ēvalda 
Vēciņa personības izzināšanu.
  Ļoti liels prieks par pagasta jaunie-
šiem -  par ļoti kreatīvām un ino-
vatīvām idejām, kas tiek realizētas 
pagastā. Paldies Laurim Marksam 
par aktīvās atpūtas parka „Zero 
wake park” izveidošanu Ilzenē. 
Vasarā tur atpūtās ne tikai Ilzenes 
pagasta iedzīvotāji un to draugi, 
bet arī cilvēki no tālākam vietām, 
kas vēlējās iegūt jaunas iemaņas 
un sajūtas ar veikbordu, braucot pa 
Lielsloku ezera ūdens virsmu.  
 Paldies Lainei un Leldei Melecēm, 
Anetei un Rihardam Salmiņiem, 
Sindijai un Renāram  Žīguriem, 
Eduardam Līdumniekam, Andrai 
Ancei Brūniņai, Montai Ceriņai, 
Solveigai Rudzītei, Ernestam un  
Robertam Medņiem, Tomam un  
Viktoram Leišiem,  kuri Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2015. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros realizēja vides projektu 
„Daru pats. Daru citam”. Projekta 

ietvaros jaunieši gāja apmācībās, 
rakstīja, aizstāvēja projektu un at-
jaunoja nojumīti pie Ilzenes pamat-
skolas. Tā ieguva jaunu, savdabīgu 
vizuālo izskatu, kas priecē ilzenie-
šus un rada sakoptas vides iespaidu 
Juanzemu ciema centrā.
 Ilzenes pagasts ir tik stiprs, cik 
stipras ir mūsu pagasta zemnieku 
saimniecības, teic pasākuma vadī-
tāja Agita Līdumniece. Jau vairākus 
gadus pagasta čaklie zemes kopēji 
rūpējas, lai lauki būtu apkopti, lai 
būtu darbavietas vismaz dažiem pa-
gasta iedzīvotājiem un, savu iespēju 
robežās, cenšas atbalstīt sporta un 
kultūras pagasta pasākumus. Paldies 
lielākajiem nodokļu maksātājiem 
- zemnieku saimniecībai „Sive-
ci - 1”(īpašnieks Gatis Salmiņš), 

zemnieku saimniecībai „Madaras” 
(īpašnieks Guntis Boks), lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvai 
sabiedrībai „Amatnieki” (valdes 
priekšsēdētājs Gundars Salmiņš).
 Vakara gaitā muzikālais sveiciens 
skanēja no mājiniekiem - Ilzenes 
pagasta jauktā vokālā ansambļa 
dalībniekiem un ciemiņiem - Ku-
bulu kultūras nama jauktā vokālā 
ansambļa.
 Ar cerību un par spīti visam latvie-
tis savu darba dienu auž no cerību 
dzietiem. Ar pilnu apcirkņu gaismu 
paveiktos darbus rudzu kūlīšos 
sien un uzticas zemei. Lai ziemas 
saulgriežos dvēseli iesējis vārpā, var 
sējēja solī atkal pret rudzu zelmeņa 
atmodu iet!

Laurim Marksam pagasta pārvalde pateicās par aktīvās atpūtas parka 
„Zero wake park” izveidošanu Ilzenē

Valsts zemes
dienests pieņems 
jaunās telpās
Sandra Vīgante,
Valsts zemes dienesta sabiedrisko 
attiecību vadītāja

 Valsts zemes dienests informē, 
ka nākamajā gadā dienesta 
Klientu apkalpošanas 
centrs Alūksnē atradīsies 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā, Dārza 
ielā 11, 110. kabinetā (1. stāvā).

 Iedzīvotājus apkalpos, tai skaitā 
pieņems un izsniegs pasūtījumus, 
ceturtdienās no 9.00 līdz 16.00 
(pusdienu pārtraukums 12.00 – 
13.00). 
 Izvērtējot apmeklētāju plūsmu un 
pasūtījumu daudzumu Alūksnē, 
redzams, ka 2015. gada des-
mit mēnešos centrs bija atvērts 
90 darba dienas. Vidēji dienā 
apkalpoti 3 klienti, lai gan klientu 
konsultants var apkalpot līdz 
20 apmeklētājiem vienā darba 
dienā. Pāreja uz vienas dienas 
darba laiku papildu neērtības 
neradīs, vienīgi apmeklējums būs 
jāieplāno, pielāgojoties jaunajam 
pieņemšanas laikam.
 Dienests informē, ka šobrīd 
lielāko daļu informācijas 
izsniegšanas pakalpojumu 
ir iespējams pieprasīt un 
saņemt elektroniski VZD datu 
publicēšanas un e-pakalpojumu 
portālā www.kadastrs.lv sadaļā 
“Elektroniskie pakalpojumi”. 
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2015. gads Alūksnes novadā
 2015. gads nu jau gandrīz aizva-
dīts. Tajā bijis gana daudz lielāku 
un mazāku notikumu Alūksnes 
novadā. Kādi bijuši nozīmīgākie, 
apkopojām nelielā atskatā.

Janvāris

 2. janvārī aprit 95 gadi kopš 
Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības. 
Par godu tam, sadarbībā ar Tautas 
lietišķās mākslas studiju “Kalme”, 
uzsāk jubilejas jostas aušanu.
 Alūksnes novadā notiek rallij-
sprints “Alūksne”, kas ir Latvijas 
rallijsprinta čempionāta pirmais 
posms un arī Lietuvas rallijsprinta 
sezonas pirmās sacīkstes.
 Pašvaldības Kultūras un sporta no-
daļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas 
bibliotēku pašvaldības kultūras, 
izglītības un kultūrizglītības ies-
tādēm izsludina novadpētniecības 
darbu konkursu ar mērķi apkopot 
stāstus un faktus par novada perso-
nībām, kuru darbs Latvijas kā valsts 
pastāvēšanas laikā ir nozīmīgs 
devums nacionālu vai lokālu vērtību 
radīšanā.
 Domes priekšsēdētājs Arturs Du-
kulis un Malienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Inta Cinglere apciemo 
pirmo 2015. gadā dzimušo un nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto 
mazuli – Megiju Malienas pagastā.
 Domes deputāti atbalsta Somijas 
Neatkarības cīņu tradīciju apvie-
nības iniciatīvu Latvijas Brīvības 
cīņās Marienburgas (Alūksnes) 
kaujā kritušo Somijas brīvprātīgo 
karavīru piemiņas vietas izveidoša-
nā Alūksnē.

Februāris

 Lai veicinātu novada uzņēmēju 
savstarpējo saziņu un komunikāciju 
ar pašvaldību, pēc uzņēmēju ierosi-
nājuma pašvaldība savā mājas lapā 
piedāvā jaunu iespēju – interneta 
forumu novada uzņēmējiem.
 Alūksnes novada domes sēdē 
apstiprināts pašvaldības 2015. gada 
budžets.
 Alūksnes novada vidusskolas 
komanda otro reizi uzvar skolu ko-
mandu kopvērtējumā Latvijas Jau-
natnes ziemas Olimpiādē. Alūksnes 
pilsētas sākumskolas komanda 
ierindojas 15. vietā.
 Pasākumā „Kafija ar politiķiem” 
tiekas vairāk kā 30 Alūksnes 
novada jaunieši, domes deputāti un 
administrācijas pārstāvji, lai nefor-
mālā gaisotnē pārrunātu, kā pusēm 
veiksmīgāk sadarboties lēmumu 
pieņemšanā.
 SIA „Tilts” uzsāk Tempļakalna 
ielas gājēju tilta izbūvi Alūksnē.
 Alūksnes novada dome pieņem 
lēmumu likvidēt Strautiņu pirms-
skolas izglītības iestādi „Zemenīte”, 
pievienojot to Strautiņu pamatsko-
lai, kā arī likvidēt Mārkalnes pamat-
skolu ar 2016. gada 1. septembri.
 Tiek pasniegti pašvaldības apbal-
vojumi “Pagodinājums kultūrā” un 
“Pagodinājums sportā”. Gan vienu, 
gan otru apbalvojumu pašvaldība 
pasniedz sešām personām.
 Turpinās Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto izglītības 
iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektu īstenošana 
Ilzenes un Mālupes pamatskolās, kā 
arī Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolā.
 Februāris noslēdzas ar pirmo 
Ziemas sporta festivālu „Alūksne 
2015”. Tā ietvaros ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” notiek tautas 
slēpojums „Alūksne 2015” un 
Latvijas čempionāts biatlonā, uz 
Alūksnes ezera ledus – sacensības 
skijoringā un ziemas motokrosā.

Marts

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
sadarbībā ar pašvaldību izsludina 
Jauniešu iniciatīvu projektu kon-
kursu.
 Notiek Jaunannas Jauniešu forums. 
Tas ir jau ceturtais jauniešu forums 
kādā no pagastiem, ko organizē 
Alūksnes novada Jauniešu konsulta-
tīvā padome.
 Alūksnes novada pašvaldība un 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra paraksta vienošanos par 
sadarbību, lai sekmētu mērķtiecīgu 
investīciju piesaisti, tādējādi veici-
not komercdarbības attīstību novada 
teritorijā.
 SIA „Nams” pašvaldībā prezentē 
divus izstrādātos būvniecības iece-
res variantus Marijas paviljonam 
Alūksnes Pilssalā.
 Alūksnes novada pašvaldība aicina 
iesaistīties ideju konkursā, iesnie-
dzot skiču piedāvājumu Alūksnes 
vizuālajai identitātei.
 Domes deputāti atbalsta Zeltiņu, 
Jaunlaicenes, Veclaicenes, Kaln-
cempju, Liepnas, Jaunalūksnes un 
Annas pagastu pārvalžu infrastruk-
tūras un vides kvalitātes uzlaboša-
nas projektus, ko finansēs no 2014. 
gadā pašvaldības budžetā izveidotās 
mērķprogrammas pagastu teritoriju 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanai līdzekļiem. Vairāki 
pagasti šo finansējumu izmantojuši 
2014. gadā, nākamie – 2015. gadā.
 Saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem par pašvaldības līdzfinansēju-
ma piešķiršanu sabiedriski nozī-
mīgiem projektiem, dome piešķir 
līdzfinansējumu astoņiem biedrību 
projektiem.
 Pašvaldības budžetā ir atvēlēti lī-
dzekļi, kas ļauj Mārkalnē, Veclaice-
nē un Jaunannā darbu sākt jaunatnes 
lietu koordinatoriem, kuru pienāku-
mos ir sniegt dažāda veida atbalstu 
vietējiem jauniešiem.
 Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
aptaujā izteikt viedokli par pašval-
dības nodomu aizliegt ģenētiski 
modificētu kultūraugu audzēšanu 
novada teritorijā.
 Pašvaldības izsludinātajā skiču 

konkursā „Cepurītes sala kā tūrisma 
objekts” neviena no iesniegtajām 
idejām nav atzīta par uzvarētāju.
 Nodibinājuma „Fonds - Jūrmala 
cilvēkam” īstenotā projekta „Ino-
vatīvi risinājumi pieejama – sociāli 
iekļaujoša tūrisma produkta attīstī-
bai Latvijas pašvaldībās” ietvaros 
vairāku novada tūrisma objektu 
pieejamību cilvēkiem ar pārvietoša-
nās grūtībām vērtē eksperti.

Aprīlis

 Pārrobežu projekta „Divas ainavu 
parku pērles Austrumeiropā/Ainavu 
pērles” ietvaros Alūksnes Jaunās 
pils vējtverī, notīrot sienu un griestu 

krāsojumu, atklājas vēsturiskie 
telpu dekori.
 Kolberģa tautas nams svin 55 gadu 
jubileju.
 Domes deputāti nolemj atbalstīt un 
piešķirt daļēju finansējumu sešiem 
pašvaldības kultūras un kultūrizglī-

tības iestāžu projektiem.
 Noslēdzas Ilzenes un Mālupes 
pamatskolu un Jaunannas Mūzi-
kas un mākslas pamatskolas ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekti, kas īstenoti ar Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansējumu.
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēkņu un pedagogu 
grupa dodas uz Vācijas pilsētu 
Vetinu, kur apmeklē sadarbības 
partnerus – Vetinas Burgģimnāziju. 
Kopā ar viņiem ir domes priekš-
sēdētāja vietnieks Aivars Fomins 
un deputāte Elita Laiva, lai tiktos 
ar Vetinas pašvaldības vadību un 
runātu par sadarbības veidošanu arī 

pašvaldību līmenī.
 Deputāti pieņem lēmumu rezervēt 
pašvaldības budžetā finansējumu 
līdz 20000 EUR, lai aktualizē-
tu Alūksnes sporta kompleksa 
tehnisko dokumentāciju, kā arī 
nolemj virzīt uz priekšu projekta 
„Investīciju piesaiste un līdzdalība 
veselības veicināšanas pakalpojumu 
centra izveidei Alūksnes pilsētā” 
īstenošanas plānu, kas paredz 
piesaistīt investoru un izveidot 
veselības veicināšanas pakalpojumu 
centru Alūksnē tautā saukto „Lujāna 
drupu” vietā. 
 Pašvaldība sāk īstenot projektu 
„Daru pats. Daru citam.”, kura laikā 
pagastu jauniešiem ir iespēja attīstīt 
uzņēmību, radošumu un piederības 
sajūtu savam novadam.

Maijs

 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs, kam 2015. gads ir 30. 
jubilejas gads, turpina muzeja dibi-
nātāja un ilggadējā vadītāja Viktora 

Ķirpa iniciatīvu par bērzu biržu 
sakopšanu un veidošanu, muzeja 
teritorijā aicina stādīt bērzu birzi.
 Jaunlaicenes pamatskola organizē 
skolas 25. jubilejas pasākumu.
 Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
iedzīvotāja Lollija Apsīte svin 101. 
jubileju.
 Latvijas delegācijas sastāvā 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis un priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Fomins dodas 
uz Hebei provinci Ķīnas Tautas 
republikā, kur piedalās Ķīnas Tautas 
Republikas provinču un Centrālās 
un Austrumeiropas valstu pašvaldī-
bu asociācijas sanāksmē.
 Īpašā svinīgā pasākumā godina tos 
skolēnus, skolēnu kolektīvus, kā arī 
viņu pedagogus, kuriem aizvadītajā 
mācību gadā bijuši visaugstākie sa-
sniegumi novada un valsts mācību 
priekšmetu olimpiādēs, sporta sa-
censībās, profesionālās ievirzes un 
interešu izglītībā. Kopumā naudas 
balvas saņem vairāk kā 20 skolēni 
un četri skolēnu kolektīvi.
 Pēc vairāku gadu pārtraukuma no-
tiek Alūksnes jauniešu diena,  kam 
dots nosaukums „ARAM”.
 Tūrisma sezona Alūksnē tiek atklā-
ta ar velo braucienu ap Alūksni.
 Alūksnē novada skolēnu kolek-
tīvi ieskandē XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkus 
pasākumā „Pats skani, līdzi skani!”.

Jūnijs

 Alūksnes novadā reģionālā vizītē 
ierodas Latvijas Darba devēju kon-
federācijas ģenerāldirektore Līga 
Meņģelsone. Viņa apmeklē SIA “4 
Plus” un SIA “Ozoli AZ”, kā arī 
diskusijā tiekas ar Alūksnes novada 
uzņēmējiem.
 Alūksnē notiek Latvijas Senioru 
koru svētki, savukārt Pilssalā norit 
senioru sporta spēles.
 Alūksnes muižas parkā notiek 
projekta „Divas ainavu parku pērles 
Austrumeiropā/Ainavu pērles” 
ietvaros restaurētā Aleksandra 
paviljona atklāšana.
 Alūksnes ezerā pirmo reizi notiek 
astoņu stundu ilgas izturības 
sacensības ātrumlaivām – Pasaules 
čempionāts ūdens motosportā.
 Drusku kalnā, netālu no Kornetiem 
Veclaicenes pagastā, notiek viens 
no populārās Dabas koncertzāles 
pasākumiem.
 Alūksnē atklāj Tempļakalna gā-
jēju tiltu, apmeklētājiem atver arī 
novērošanas skatu torni Kapsētas 
pussalā. Jau ceturto reizi notiek 
starptautiskas pludmales volejbola 
sacensības „Katrīnas kauss”.
 Pašvaldība noslēdz pirmos divus lī-
gumus ar daudzdzīvokļu māju Lielā 
Ezera ielā 22, Alūksnē, un “Dār-
ziņi” un “Dārziņi 1”, Jaunlaicenes 
pagastā, pilnvarotajām personām 
par pašvaldības atbalstītā projekta 
pieteikuma īstenošanu. Pašvaldības 
līdzfinansējums tiek piešķirts saska-
ņā ar saistošajiem noteikumiem.  
 Dome pieņem lēmumu iegādāties 
nekustamā īpašuma Rūpniecības 
ielā 3, Alūksnē, daļu ar mērķi 
sekmēt saimniecisko darbību paš-
valdības administratīvajā teritorijā 
un rūpēties par bezdarba samazinā-
šanu.

Turpinājums 5. lappusē

Dziesmu un deju svētkos kopā ar Ernsta Glika Alūksbes Valsts ģimnā-
zijas pūtēju orķestri piedalījās arī viņu draugi - orķestris no Marsanē-
lakotes Francijā

Janvārī sākās un visu gadu turpinājās Alūksnes spēka jostas aušana. 
Novembrī tā tika noņemta no stellēm

Jaunais Tempļakalna ielas gājēju tilts tika atklāts jūnijā un pa šo laiku 
jau kļuvis ļoti populārs apskates objekts
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Jūlijs

 Alūksnē noslēdzas Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda finansētais 
projekts „Uzņēmējdarbībai nozī-
mīgu ielu un Brūža ēkas rekons-
trukcija Alūksnes pilsētā”. Projekta 
īstenošana devusi vairākus ļoti 
būtiskus ieguvumus – ir rekonstruē-
tas vairākas ielas, kā arī atjaunota 
pati brūža ēka.
 Sākas arheoloģiskie izrakumi Ma-
rienburgas pilsdrupās.
 Rīgā notiek XI Skolēnu dziesmu 
un deju svētki, svētkos piedalās 598 
dalībnieki un pavadošie pedagogi 
no Alūksnes novada, kā arī Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestra draugi no Marsanē-
lakotes Francijā.
 Alūksnes novadā notiek 38. 
Latvijas Puķu draugu saiets, kuru 
apmeklē vairāk kā pusotrs tūkstotis 
puķu mīļotāju no visas Latvijas, 
lai iepazītu mūspuses skaistākos 
dārzus.
 Alūksnes novada pašvaldības aģen-
tūra “ALJA” un Vides risinājumu 
institūts aicina novada iedzīvotājus 
uz diskusijām par Alūksnes ezeru. 
 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs Vidzemes lauku sētā 
pulcē esošos un bijušos kalncem-
piešus, kā arī citus viesus, un svin 
muzeja 30. gadu jubileju.
 Ar ukraiņu bērnu kora “Schedryk” 
koncertu iesākas Alūksnes pilsētas 
svētki “Sirds uzzied Alūksnē”.

Augusts

 Alūksnes pilsētas svētki pulcē 
alūksniešus un viesus no visām 
pasaules malām. Alūksnes novada 
pašvaldība svētku ietvaros noslēdz 
sadarbības līgumus ar Misso un 
Hānjas pašvaldībām no Igaunijas, 
kā arī ar Vettinas - Lobejūnas paš-
valdību no Vācijas. 
 Savu 105. dzimšanas dienu svin 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzija.
 Uz Atvērto durvju dienu aicina 
Alūksnes Kultūras centra ēka, kas 
turpmāk pēc rekonstrukcijas vien-
laikus tiks izmantota gan uzņēmēj-
darbības atbalsta centra, gan kultū-
ras iestādes darba nodrošināšanai.
 Pašvaldība noslēdz vēl trīs līgumus 
par līdzfinansējuma piešķiršanu 
daudzdzīvokļu māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai.
 Turpinās arheoloģiskie izrakumi 
Alūksnes viduslaiku pils galvenās 
pils vietā. Alūksnes novada jaunieši 
stafeti, kas visu jūliju strādājuši iz-
rakumos nu stafeti nodod profesio-
nāliem arheologiem un arheoloģijas 
studentiem.
 Alūksnes novada dome no atsavi-
nāšanas procesā iegūtiem līdzek-
ļiem piešķir finansējumu 20000 
EUR apmērā  Tempļakalna ielas 
gājēju tilta izgaismošanas un tilta 
apskaņošanas izbūves pabeigšanai. 

Septembris

 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā tiek svinēti ikgadējie 
Pļaujas svētki.
 Ar lielkoncertu “Mūs vieno mājas” 
atklāj Alūksnes Kultūras centru. 
Koncertā uzstājas mūziķi, kuri savu 
dzīvi saistījuši ar Alūksni. 
 Lai pārrunātu sadarbības iespējas ar 
Franciju, Alūksni apmeklē Francijas 
institūta Latvijā jaunais direktors 
Žils Bonviāls ar kolēģiem. Alūksni 
darba vizītē apmeklē arī Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Latvijā 

vadītāja Inna Šteinbuka, savukārt 
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” un VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” 
pārstāvji apseko autoceļu Alūksne 
– Liepna. 
 Alūksnes novada un Jonišķu rajona 
pašvaldības (Lietuva) sadarbības 
rezultātā notiek abu pašvaldību 
pārstāvju pieredzes apmaiņas brau-
cieni, lai uz vietas iepazītu kolēģu 
darbu un gūtu priekšstatu par to, kā 
attīstās abas pašvaldības.
 Mālupes pagasta Mālupes salā 
noslēdzas LEADER projekts “Mā-
lupes salas labiekārtošana kultūras, 
sporta, brīvā laika aktivitāšu dažā-
došanai un pilnveidošanai”. Salā 
uzbūvēta arī  jauna estrāde.

Oktobris

 Alūksnes novada domes sēdē de-
putāti pieņem lēmumu 2016. gadā 
plānot vēl vairāku Alūksnes pilsētas 
grants seguma ielu remontdarbus.
 Sākas Tūrisma informācijas centra 
un Bībeles muzeja skvēra labiekār-
tošanas darbi.
 Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji viesojas Sundbibergas 
pašvaldībā Zviedrijā, kur iepazīstas 
ar pašvaldību un vienojas par turp-
māku sadarbību.
 Ar klasiskās mūzikas koncertu 
Alūksnes ev. lut. baznīcā Alūksnes 
Mūzikas skola aizsāk 70 gadu jubi-
lejas cikla koncertus. 

 

Jubileju svin arī Alūksnes Mākslas 
skola, kam aprit 25 gadi kopš tās 
izveidošanas.
 Alūksnē ar diskusiju par investīciju 
nozīmi reģionu ekonomiskās izaug-
smes veicināšanā atklāj Uzņēmēj-
darbības atbalsta centru.
 Konkursā “Draudzīgs velosipēdis-
tam” pašvaldība saņem apbalvoju-
mu par ieguldījumu velokultūras 
veicināšanā - par jaunā velosipēdis-
tu un gājēju tilta izveidi Alūksnē.
 Alūksnes Kultūras centrā notiek 
NVO un uzņēmēju forums “Soci-
ālā uzņēmējdarbība. Krājaizdevu 
sabiedrība. Tiešā pirkšana.”
 Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji tiekas ar VSIA “Auto-
transporta direkcija” pārstāvjiem, 
Vidzemes plānošanas reģiona pār-
stāvjiem, Apes novada pašvaldības 
pārstāvjiem un SIA “Sabiedriskais 
autobuss”, lai pārrunātu vairākus 
ar sabiedriskā transporta kustības 
nodrošināšanu saistītus jautājumus.
 Ainavu arhitekte Kristīne Dreija 
prezentē pēc Alūksnes novada 
pašvaldības pasūtījuma veikto 
apjomīgo pētījumu par Alūksnes 
muižas parku.
 Alūksnes Pilssalā uzsāk stadiona 
servisa centra ēkas ierīkošanu.
 Jaunlaicenes bibliotēka svin 65 

gadu jubileju.

Novembris

 Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis reģionālās vizītes laikā 
Alūksnē apmeklē Alūksnes novada 
vidusskolu, Kājnieku skolu, tiekas 
ar Alūksnes novada domes priekš-
sēdētāju Arturu Dukuli, kā arī Apes 
un Balvu pašvaldību vadītājiem.
 Domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Anita Grīvniece apciemo 
simtā šogad Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētā mazuļa – Šarlotes Pilsēt-
nieces ģimeni.
 Jau 4. reizi kopš 2008. gada 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

sadarbībā ar Alūksnes novada 
pašvaldību godina Alūksnes novada 
iedvesmojošos jauniešus.
 Alsviķu kultūras namam aprit 55 
darba gadi.
 Latvijas Republikas Proklamēša-
nas gadadienai veltītā pasākumā 
Alūksnes novada pašvaldība pie-
ciem cilvēkiem pasniedz apbalvoju-
mu “Sudraba zīle”.
 Alūksnes novadu apmeklē Lietu-
vas, Igaunijas un Somijas vēstnieki. 
 Alūksnes novada domes deputāti 

lemj par aktivitātēm, kas plānotas 
pašvaldības sadarbības projektā 
kultūras un dabas mantojuma sagla-
bāšanai un attīstīšanai Alūksnē.
  Alūksnes novada pašvaldība sāk 
piemērot jauno teritorijas plānoju-
mu. 
 Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija apstiprina SIA “Rūpe” 
iesniegtos ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus, kas nozīmē, ka 
no 2016. gada 1. janvāra uzņēmuma 
klientiem būs jauns pakalpojumu 
tarifs. Ar šo datumu stāsies spēkā 
arī jauni sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumi, kuri paredzēs 
minimālās prasības sadzīves atkritu-
mu izvešanas biežumam.
 Alūksnes Kultūras centrā notiek 
Alūksnes novada amatierteātru 
skate, kurā ar saviem iestudējumiem 
piedalās 11 novada amatierteātru 
kolektīvi.

Decembris

 Alūksnes novadu uzņem Nacionā-
lajā veselīgo pašvaldību tīklā.
 Nojauc kādreizējo morga, vēlāk 
šautuves ēku Ojāra Vācieša ielā.
 Alūksnē sāk darboties arī Tempļa-
kalna ielas gājēju tilta apgaismo-
jums. 
 Noslēdzas jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursa atbalstītās akti-
vitātes. 2015. gadā jauniešu grupas 
pilsētā un pagastos realizējušas 
sešus dažādus projektus.
 Alūksnes un Apes novada fonds 
svin 10 gadu jubileju, kuras ietvaros 
notiek labdarības akcija “Alūksnes 
pils lauvām”. 
 Noslēdzas Alūksnes novada jau-
niešu biznesa ideju konkurss. No 
trim iesniegtajiem pieteikumiem 
pašvaldība atbalsta divus.

 Informāciju apkopoja Alūksnes 
novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evita Aploka 
un Druvis Mucenieks

17. novembrī pašvaldības apbalvojums “Sudraba zīle” nonāk pie pie-
ciem novada iedzīvotājiem

Lindas Arājas foto

Rudenī aktīvu darbu s āk Alūksnes Kultūras centrs

Lai atjaunotu agrāko sadarbību, šoruden Sundbibergā, Zviedrijā, 
viesojās Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji

Attēli no Alūksnes novada pašvaldības arhīva

Gada nogalē 
stiprina starptau-
tisko sadarbību
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

No 9. līdz 11. novembrim 
Čehijas galvaspilsētā Prāgā 
norisinājās Ķīnas investīciju 
forums, kuru Latvijas delegāci-
jas sastāvā apmeklēja Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins un 
sabiedrisko attiecību speciālists 
Druvis Mucenieks.

 Foruma mērķis bija savstarpē-
jās sadarbības veicināšana starp 
Ķīnas Tautas Republiku un 16 
Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstīm Forumu organizēja un 
finansēja Ķīnas Tautas Republika 
un Čehijas Republika.
 Foruma dalībniekus uzrunāja 
augstas Čehijas un Ķīnas Tautas 
republikas amatpersonas, aicinot 
aktīvi apspriest sadarbības iespē-
jas dažādās nozarēs. Foruma laikā 
norisinājās paneļdiskusijas un 
pārrunas par turpmāko sadarbību. 
Latvijas delegācija, kuras sastāvā 
bez Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvjiem piedalījās arī Jelga-
vas pilsētas domes priekšsēdētājs  
Andris Rāviņš, Auces novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis, Alojas novada domes 
priekšsēdētājs Valdis Bārda un 
Latvijas Pašvaldību savienības 
padomniece ārējo sakaru jautā-
jumos Elita Kresse, piedalījās 
paneļdiskusijā par sadarbības 
iespējām finanšu sfērā.
 Pārrunās, kurās piedalījās Ķīnas 
un Centrāleiropas un Austru-
meiropas reģionu līderi, Latvijas 
delegācija saņēma ielūgumu 
nākamā gada jūnijā kopā ar uzņē-
mējiem apmeklēt Ķīnu, lai tiktos 
ar reģionālajiem pārstāvjiem un 
uzņēmējiem.
 Foruma laikā Latvijas pašvaldību 
pārstāvji apmeklēja arī Latvijas 
Republikas vēstniecību Prāgā, kur 
tikās ar vēstnieku Albertu Sarkani 
un pārrunāja aktuālās pašvaldību 
problēmas, kā arī sadarbības vei-
cināšanas iespējas starp Latviju 
un Čehiju.
 Savukārt 4. decembrī Rūjienā 
notika svinīga sadarbības līgu-
ma parakstīšana starp astoņām 
Latvijas Republikas un 15 
Igaunijas Republikas pierobe-
žas pašvaldībām.
 Sadarbības līgums noslēgts starp 
Igaunijas Republikas Valgas, 
Hummuli, Tōrvas, Helmes, 
Karksi, Abjas, Saardes, Hāādeme-
estes, Taheva, Karulas, Mōnistes, 
Varstu, Rōuge, Haanja un Misso 
pašvaldībām, un Latvijas Re-
publikas Alūksnes, Apes, Valkas, 
Naukšēnu, Rūjienas, Mazsala-
cas, Alojas, Salacgrīvas novadu 
pašvaldībām par sadarbību 
ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, 
izglītības, sporta un sociālajā 
jomā.
 Šis līgums veicinās turpmāku 
sadarbību visās minētajās jomās, 
atvieglos sadarbības birokrātiskās 
procedūras un būs pozitīvs pie-
mērs robežvalstu labai sadarbībai, 
kalpos par pamatu, lai īstenotu 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
atbalsta programmas projektus 
un piesaistītu papildus līdzekļus 
pierobežas teritorijas attīstībai.
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Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu 
nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā

I. Vispārīgie jautājumi

1.Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
izvieto ielu nosaukuma plāksnes, 
ēku numura (nosaukuma) zīmes, 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 
arī telpu grupu informācijas zīmes 
ar dzīvokļu numuriem, Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā, 
administratīvo atbildību par notei-
kumu neievērošanu un noteikumu 
izpildes kontroli.
2.Noteikumu mērķis ir:
2.1.veidot un uzturēt vienotu 
Alūksnes novada vizuālo tēlu;
2.2. atvieglot nekustamā īpašu-
ma atrašanās vietas noteikšanu 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā.
3. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes, daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās – arī 
telpu grupu informācijas zīmes ar 
dzīvokļu numuriem, jāizvieto atbil-
stoši šiem noteikumiem, tām jābūt 
labā tehniskā un vizuālā kārtībā 
(nesabojātām, ar skaidri salasāmiem 
uzrakstiem), ar aktuālo teksta infor-
māciju un atbilstoši Valsts valodas 
likuma prasībām.
4. Ja ielu nosaukuma plāksni, ēkas 
numura (nosaukuma) zīmi, nav 
iespējams izvietot šajos noteikumos 
noteiktajā vietā, persona iesniedz 
Alūksnes novada pašvaldības iestā-
dē “Būvvalde” (turpmāk – Būvval-
de) vietas fotofiksāciju un iesnie-
gumu, norādot pamatojumu, kāpēc 
nav iespējams veikt izvietošanu 
šajos noteikumos noteiktajā vietā 
vai veidā. Būvvalde norāda vietu 
attiecīgās zīmes izvietošanai.

II. Ielu nosaukumu plākšņu izvie-
tošanas kārtība

5. Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā izvietojamas tikai tādas 
ielu nosaukumu plāksnes, kuras 
atbilst šo noteikumu nosacījumiem 

(pielikums Nr.1).
6. Ielu nosaukumu plāksnes izgata-
vo, uztur un uzstāda Alūksnes no-
vada pašvaldība par saviem budžeta 
līdzekļiem.
7. Ielu nosaukuma plāksnes izvieto-
jamas pilsētas un ciemu teritorijās 
ielu sarkano līniju krustpunktos, pa 
vienai uz katru pusi no krustojuma. 
8. Ja ielas apbūves līnija sakrīt ar 
sarkano līniju, tad ielu nosaukuma 
plāksnes jāizvieto pie ēkas sienas 
2500 - 3000 mm augstumā un 300 
- 500 mm attālumā no ēkas stūra, 
kas atrodas tuvāk krustojumam 
(pielikums Nr.2). 
9. Ja ielas apbūves līnija noteikta 
ar atkāpi no sarkanās līnijas, tad 
ielu nosaukuma plāksnes izvieto-
jamas uz brīvi stāvošiem, vienota 
stila (metāla caurule) stabiņiem vai 
apgaismes balstiem 2500 - 3000 
mm augstumā (pielikums Nr.3). 
Stabiņi novietojami ielu sarkano 
līniju krustpunktā (uz zemes gabala 
robežas stūra). 
10. Nekustamā īpašuma (ēkas) 
īpašniekam ir pienākums atļaut 
Alūksnes novada pašvaldības atbil-
dīgajai iestādei, atbilstoši šo notei-
kumu prasībām, izvietot ielu nosau-
kuma plāksni (ja nepieciešams, ar 
stabiņu) vai tiesības izvietot to par 
saviem līdzekļiem divu nedēļu laikā 
pēc plāksnes saņemšanas.

III. Ēku numura (nosaukuma) 
zīmju izvietošanas kārtība

11. Par ēku numura (nosaukuma) 
zīmju izvietošanu un uzturēšanu, 
atbilstoši šim noteikumiem, ir atbil-
dīga fiziska vai juridiska persona, 
kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs.
12. Ēkas numura (nosaukuma) zī-
mei jābūt izgatavotai atbilstoši 4.vai 
5.pielikumā noteiktajam paraugam.
13. Katrs ēkas īpašums (ēku īpašu-
mu kopums) ar piešķirtu adresi un, 
kas paredzēts dzīvošanai, saimnie-
ciskai, administratīvai vai publiskai 
darbībai, apzīmējams ar noteikta 
parauga ēku numura (nosaukuma) 
zīmi.
14. Ēkas numura (nosaukuma) 

zīmē, saskaņā ar Adrešu reģistra 
datiem, jānorāda:
14.1. ielas nosaukums, ja tāds ir, 
piemēram, Pils iela;
14.2. ēkas numurs (atbilstoši pie-
šķirtajai adresei) vai nosaukums.
15. Ēkas numura (nosaukuma) 
zīmē var norādīt ziņas par īpašuma 
piederību:
15.1. konkretizējot īpašnieka per-
sonu, norāda ēkas īpašnieka vārda 
pirmo burtu un uzvārdu vai juridis-
kas personas nosaukumu, atbilstoši 
ierakstam zemesgrāmatā;
15.2. nekonkretizējot īpašnieka per-
sonu, ēkas piederība norādāma kā 
privātīpašums, kopīpašums, pašval-
dības īpašums vai valsts īpašums.
16. Ēkas numura zīme izvietojama 
pie ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu 
(autoceļu) 2500 - 3000 mm augstu-
mā un 300 - 500 mm attālumā no 
ēkas stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar 
mazāku kārtas numuru (pielikums 
Nr.2). 
17. Ja ēka atrodas ielu krustojumā 
un pie tās fasādes ir piestiprināta ie-
las nosaukuma plāksne, tad numuru 
zīme piestiprināma blakus vai virs 
ielas nosaukuma plāksnes ar attālu-
mu 100 mm (pielikums Nr.2).
18. Ēkas nosaukuma zīmes no-
vietojamas pie fasādes, kas vērsta 
pret ielu (autoceļu) 2500 - 3000 
mm augstumā un 300 - 500 mm 
attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks 
piebraucamajam ceļam.
19. Papildus ēkas numura (nosauku-
ma) zīmei daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās virs katras kāpņu telpas 
ārdurvīm uzstāda telpu grupu infor-
mācijas zīmi ar dzīvokļa numuriem 
(pielikums Nr.2 un Nr.6). 
20. Mainoties noteikumu 14., 15. 
vai 19.punktā minētajai informā-
cijai, ēkas īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs par saviem līdzekļiem 
trīs mēnešu laikā izvieto jaunu 
ēkas numura (nosaukuma) zīmi, 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
– arī telpu grupu informācijas zīmi 
ar dzīvokļu numuriem, atbilstoši šo 
noteikumu prasībām. Ja ēkas nu-
mura (nosaukuma) zīme, daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās – arī telpu 
grupu informācijas zīme ar dzīvokļu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2015 
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 

29.10.2015. lēmumu Nr.342
(protokols Nr.17, 16.punkts)

Spēkā no 01.07.2016.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015
Ielas nosaukuma plāksnes paraugs

Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstaro-
jošu fona  krāsu un ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) 
un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu valodā.

Izmēri - 160 x 560 mm, 160 x 640 mm (izmēru nosaka teksta garums). 

Teksts:  Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.

Pielikums Nr.2
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.21/2015
Ielas nosaukuma, ēkas numura zīmes un telpu grupas informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem izvietojums pie 
ēkas

Pielikums Nr.3
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošiem noteiku-
miem Nr.21/2015 Ielas nosaukuma plāksnes stabiņa paraugs
Teksts:  Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.
Stiprinājums: metāla riņķis 4 mm, cinkots, ieiet plāksnes garumā.
Stabiņš: cinkota metāla caurule, diametrs 60 mm, H = 2500 – 3000 mm.

Pielikums Nr.4
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošiem noteiku-
miem Nr.21/2015

Ēku numura zīmes paraugs
Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstaro-
jošu fona  krāsu un ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) 
un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu valodā.
Izmēri: 220 x 320 mm vai 280 x 320 mm (izmēru nosaka teksta garums).
Teksts:  Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed
Ielas nosaukuma vai ēkas piederības teksts izvietojams ne vairāk kā divās 
rindās.
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Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 
5. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Alūksnes novadā”

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2015.gada 5.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.20/2015 „Sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:

1. Aizstāt 26.1. apakšpunktā frāzi 
“pilsētā 2 (divas) reizes nedēļā, 
citur 1 (vienu) reizi mēnesī” ar frāzi 
“1 (vienu) reizi mēnesī”.

2. Aizstāt 26.2. apakšpunktā frāzi 
„1 (vienu) reizi mēnesī” ar frāzi 
“pilsētā 6 (sešas) reizes gadā, citur 
1 (vienu) reizi ceturksnī”.

3. Aizstāt 26.3. apakšpunktā frāzi 
„pilsētā 2 (divas) reizes nedēļā, 
citur 1 (vienu) reizi mēnesī” ar frāzi 
“1 (vienu) reizi mēnesī”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu “Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2015. gada 5. 

oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi 
Alūksnes novadā”

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma 8. panta pirmās daļas 3. punkts 
nosaka pašvaldības kompetenci 
izdot saistošos noteikumus par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
savā administratīvajā teritorijā, cita 
starpā, tajos nosakot arī minimālo 
sadzīves atkritumu savākšanas 
biežumu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 
Ar grozījumiem iepriekš izdotajos 
saistošajos noteikumos tiek samazi-
nāts minimālais sadzīves atkritumu 
savākšanas biežums, tādejādi moti-
vējot atkritumu radītājus atbildīgāk 
šķirot sadzīves atkritumus.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Ar saistošajiem noteikumiem 
pašvaldībai netiek uzlikti no ie-
priekšējā regulējuma atšķirīgi jauni 
uzdevumi, līdz ar ko, normatīvais 
regulējums nerada tiešu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.    

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

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Nav.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts ir pub-
licēts pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv. 

7. Cita informācija
Nav.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.22/2015  
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

27.11.2015. lēmumu Nr.377
(protokols Nr.19, 7.punkts)

Spēkā no 30.12.2015.
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu 

numuriem, neatbilst citām šo 
noteikumu prasībām (piemēram, tā 
ir deformēta vai kā citādi sabojāta), 
ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdī-
tājs par saviem līdzekļiem mēneša 
laikā izvieto jaunu, atbilstoši šo 
noteikumu prasībām.

IV. Administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu 
un noteikumu izpildes kontrole

21. Kontrolēt noteikumu izpildi, fik-
sēt administratīvo pārkāpumu, veikt 
lietvedību administratīvā pārkāpu-
ma lietā, sastādīt administratīvā pār-
kāpuma protokolu, atbilstoši savai 
kompetencei, ir tiesīgas Būvvaldes 
un Alūksnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas. 
22. Noteikumu 21.punktā noteikto 
amatpersonu sastādītos admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus 
izskata un lēmumu administratīvā 
pārkāpuma lietā pieņem Alūksnes 
novada pašvaldības Administratīvā 
komisija. 
23. Par noteikumu pārkāpšanu 
nekustamā īpašuma, ēkas vai telpu 
grupas īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 10 EUR līdz 
60 EUR. Alūksnes novada pašval-
dības policijai, kā arī Būvvaldei, ir 
tiesības uzdot personai izpildīt šajos 
noteikumos noteikto pienākumu vai 
pārtraukt veikt darbības, par kuru 
nepildīšanu persona tiek saukta 
pie administratīvās atbildības, un 
pienākuma nepildīšanas gadījumā 
uzlikt piespiedu naudu. Attiecīgās 
iestādes lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē, savukārt 
Alūksnes novada domes lēmumu – 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

24. Nekustamā īpašuma, ēkas īpaš-

nieks vai tiesiskais valdītājs viena 
gada laikā no šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas izvieto ēku numura 
(nosaukuma) zīmes, daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās arī informāci-
jas zīmes ar dzīvokļu numuriem, 
demontējot Noteikumu prasībām 
neatbilstošas zīmes vai, ja tādas 
nav izvietotas vispār, izvietojot tās, 
atbilstoši šo Noteikumu prasībām. 
25. Noteikumi stājas spēkā 2016.
gada 1.jūlijā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
  Alūksnes novada pašvaldības  
saistošajiem noteikumiem „Par 
kārtību, kādā izvietojamas un 
noformējamas ielu nosaukuma 

plāksnes, ēku numura (nosauku-
ma) zīmes Alūksnes novadā”

Īss projekta satura izklāsts 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 43.panta pirmās daļas 5.un 
7.punktu, Alūksnes novada pašval-
dība izstrādā saistošos noteikumus, 
ar kuriem nosaka kārtību, kādā 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā izvieto ielu nosaukuma 
plāksnes, ēku numura (nosaukuma) 
zīmes, skaidri saprotamus zīmju 
un plākšņu izvietošanas principus, 
kā arī atbildīgās personas par to 
izvietošanu, lai veidotu vienotu 
Alūksnes novada vizuālo tēlu, 
nodrošinātu iespēju viegli orientē-
ties pilsētā un lauku teritorijās tās 
iedzīvotājiem un viesiem, atvieglotu 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas 
noteikšanu, kā arī administratīvo 
atbildību par noteikumu neie-
vērošanu un noteikumu izpildes 
kontroli. Noteikumos noteikts, ka 
ielu norādes izgatavo pašvaldība par 
saviem līdzekļiem, par ēku un telpu 
grupu numura zīmēm atbildīgs ēkas 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 
Noteikumos detalizēti izvirzīti zīm-
ju un plākšņu izvietošanas principi. 
Tiek noteikta norma gadījumiem, 
ja stūra zemesgabali nav apbūvēti 

vai arī ēkas atrodas ar atkāpi no 
ielas, nosakot, ka šādos gadījumos 
ielu  norādes tiek stiprinātas pie 
īpaši uzstādīta norāžu staba. Ielu  
norāžu, ēku un telpu grupu numura 
zīmju grafiskais dizains netiek 
radikāli mainīts, tādēļ personām, 
kas izvietojušas zīmes atbilstoši ie-
priekš spēkā esošajām normām, tās 
nevajadzēs izgatavot no jauna līdz 
tās nebūs fiziski nolietojušās. Ar 
šiem noteikumiem tiek apstiprināts 
zīmju un plākšņu dizaina paraugs 
tās uzlabojot ar atstarojošu virsmu.

Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Uz šo brīdi Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā nav spēkā 
esošu saistošo noteikumu ielu 
nosaukuma plākšņu, ēku numuru 
(nosaukumu) zīmju regulējumam. 
Saistošo noteikumu projekta mērķis 
ir noteikt vienotu kārtību šo zīmju 
izstrādāšanā un uzstādīšanā.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldī-
bas teritorijā
Nav attiecināms.

Plānotā projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu
Saistošo noteikumu izpildei 2016.
gadā plānoti 8 000 EUR.

Informācija par administratīva-
jām procedūrām 
Saistošo noteikumu izpildi nodro-
šina Alūksnes novada pašvaldība, 
ēku un telpu grupu īpašnieki vai 
tiesiskie valdītāji. Saistošo noteiku-
mu izpildes kontroli, atbilstoši savai 
kompetencei, veic Alūksnes novada 
pašvaldības policijas un Būvvaldes 
amatpersonas.

Administratīvās procedūras un 
konsultācijas ar privātpersonām 
Nav notikušas.

Pielikums Nr.5

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošiem 
noteikumiem Nr.21/2015 Ēkas nosaukuma zīmes paraugs

Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, 
atstarojošu fona  krāsu un ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem 
virs profilējuma) un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu valodā.

Izmēri: 160 x 560 mm, 160 x 640 mm (izmēru nosaka teksta 
garums). 

Teksts:  Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.

Pielikums Nr.6

Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošiem noteiku-
miem Nr.21/2015

Telpu grupu informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem paraugs

Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstaro-
jošu fona  krāsu un ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) 
un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu valodā.

Izmēri: 100 x 300 mm.

Teksts:  Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.

Druvis Mucenieks

 4. decembrī, Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā tika 
uzņemtas Amatas, Alūksnes 
un Valkas pašvaldības. Kopumā 
šajā tīklā darbojas jau 
40 pašvaldības (šogad 
pievienojās 7). 

Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) Veselīgo 
pilsētu programma ir pirmā 
programma, kur PVO sadarbojas 
tieši ar vietējām autoritātēm vietēja 
līmeņa veselības veicināšanas jautā-
jumu risināšanai. Saskaņā 
ar Veselīgo pilsētu programmu, 
katra dalībvalsts arī var veidot 

savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/
pašvaldību tīklu, lai koordinētu 
Veselīgo pilsētu darbību 
nacionālajā līmenī, sniegtu 
metodoloģisku atbalstu, palīdzētu 
ar veselību veicinošu programmu 
un darba plānu izstrādi, organizētu 
regulāras kontaktpersonu tikšanās 
un apmācības.
 Lai varētu iesaistīties šajā 
tīklā, Alūksnes novada dome 
pieņēma attiecīgu lēmumu un 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā 
ir atbildīgais darbinieks – 
tīkla koordinators. Iesaistoties 
Nacionālajā veselīgo pašvaldību 
tīklā, pašvaldība arī apņemas īstenot 
veselību veicinošās aktivitātes un 
pasākumus.

Alūksnes novadu
uzņem veselīgo
pašvaldību tīklā
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8.  Alūksnes Novada Vēstis 29.12.2015.

Sporta pasākumi
8. janvārī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas spor-
ta zālē LBL 3 spēle basketbolā  
Alūksne/BJSS – Rīgas BJSS.
15. janvārī 20.00  pie Alūksnes 
Kultūras centra rallija “ALŪKSNE 
2016” atklāšana.
16. janvārī no 9.30 pa Alūksnes no-
vada ceļiem (Alsviķu, Ziemera, Mār-
kalnes pagasti) rallijs “ALŪKSNE 
2016”.
31. janvārī  10.00  Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas an-
gārā Alūksnes novada kausa izcīņas 
galda tenisā 1. kārta.

Alūksnē
No 8. janvāra Alūksnes Kultū-
ras centrā Jauno metāla katedras 
studentu rotu un gleznotājas Artas 
Kalniņas gleznu izstāde “Subjektīvs 
un perspektīvs”. Ieeja: bez maksas.
10. janvārī 14.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes Mūzikas 
skolas 70 gadu jubilejas koncertu 
ciklā kokles spēles un kora klases 
koncerts “Apstīgoju zelta kokli,  
nodziedāju skaņu dziesmu. Ieeja: bez 
maksas.
14. janvārī 13.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Ditas Balčus 
teātra viesizrāde bērniem “Reiz 
dzīvoja...”. Ieeja: 3 EUR.
14. janvārī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Ditas Balčus te-
ātra viesizrāde “RE:atmoda”. Biļešu 
cena iepriekšpārdošanā 7 un 5,25 
EUR, pasākuma dienā 6 un 8 EUR.
16. janvārī 16.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē sadziedāšanās 
kopā ar duetu Inga un Normunds 
koncertā “Vienīgi jums”. Ieeja: 6, 7, 
8 EUR. 
17. janvārī 17.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē “Igaunijas 
koncerti” piedāvā pianista Johan 
RANDVERE (Tallina) koncertu. 
Ieeja: bez maksas. 
20. janvārī 18.00 Alūksnes Kultūras 
centra Mazajā zālē atceres pasākums 
“Barikādes - 25”. Ieeja: bez maksas.
21. janvārī 14.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Jaunais Liepājas 
teātris ar viesizrādi bērniem “Svētkus 
meklējot”. Ieeja: 2 EUR.
29. janvārī Alūksnes Kultūras centra 
Lielajā zālē Alūksnes novada skolu 
dziedāšanas konkurss “Lakstīgala”. 
Ieeja: bez maksas.
31. janvārī 16.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Valmieras Drāmas 
teātra viesizrāde “Klaidoņa lūgšana”. 
Ieeja: 6, 7 un 8 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
7. janvārī 16.00 izstādes “Asaru 
senkapi” atklāšana.
No 12. līdz 30. janvārim māksli-
nieces ELITAS PATMALNIECES 
izstāde. Izstādes atklāšana 12. janvārī 
16.00.
No 13. līdz 30. janvārim filmas 
“Tēvu barikādes” un “Veltījums 
1991. gada janvāra barikāžu dalīb-
niekiem” skatīšanās. Barikādēm vel-
tītās filmas pirmā skatīšanās, tikšanās 
ar dalībniekiem 13. janvārī 15.00.
No 15. janvāra līdz 3. februārim 
“Papīra valoda” – Ilzes Dilānes un 
viņas audzēkņu papīra darbu izstāde.
Līdz 9. janvārim Latvijas Laikme-
tīgās mākslas centra arhīva izstāde 
„Pazudis arhīvā”. Izglītības program-
ma „Lielā lupa” (programma “Lielā 
lupa” piemērota dažādiem vecu-
miem, iepriekš pieteikt grupas/klases 
pa tālruni 25665538 – Laura)
Līdz 9. janvārim Ievas Strazdiņas 
stikla mākslas izstāde.
Līdz 12. janvārim Aleksandra Lu-
bāna izstāde “Senās latgaļu rotas”.
Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 

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

Pasākumi
8. janvārī 15.00 video program-
ma “Jaunākā kustīgā attēla māksla 
Baltijā”. Lekcija, kurā būs aplūko-
jami Baltijas kustīgā attēla mākslas 
darbi, kas radīti vizuāla baudījuma 
un pārdzīvojuma raisīšanai skatītājā. 
Mērķauditorija: sākot no 12 gadu 
vecuma. Programmas kuratore un 
lektore: Anna Veilande - Kustikova.
15. janvārī 15.00 radošā darbnīca 
izstādes “Papīra valoda” ietvaros 
– darbnīcu vadīs māksliniece Ilze 
Dilāne. Dalības maksa 0,70 EUR. 
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālru-
ni 25665538.
22. janvārī 15.00 radošā darbnīca 
izstādes “Papīra valoda” ietvaros.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Brīžiem 
atliek vien pasmaidīt…” /R. Paulam 
- 80/ (02. – 31.01. abonementā); 
“Gudrs kā pērtiķis” /2016. – Pērtiķa 
gads/“ (02. – 31.01. abonementā); 
Izpēti savu zvaigzni!”/ Horoskopi 
& prognozes pērtiķa gadam”/(02. - 
30.12. lasītavā); “Izvēlies lasīšanai 
labāko grāmatu!” (02. – 31.01. bērnu 
literatūras nodaļā); Studijas “Aqua” 
akvareļu izstāde (02. – 31.01. bērnu 
literatūras nodaļā).
Pasākumi: Grāmatu labošanas 
darbnīca “Grāmatu slimnīca” (13.01. 
bērnu literatūras nodaļā); Vārdiņa 
došanas svētki Bibliotēkas pelei 
(22.01. bērnu literatūras nodaļā); 
Bērnu žūrijas 2015 noslēguma 
pasākums kopā ar Bibliotēkas peli 
(28.01. bērnu literatūras nodaļā); 
Bibliotēku darbinieku seminārs 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas speciālistiem (28.01. 
Alūksnes Kultūras centrā; Jauno 
grāmatu diena (25.01. abonementā).

Alsviķu pagastā
6., 20., 27. janvārī  9.00 Alsviķu 
bibliotēkā senioru datorapmācības.
8. janvārī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā Jaungada disenīte bērniem ar 
DJ Mike Kelly. Ieeja: 1 EUR.
13. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
ikmēneša tikšanās, videofilmas “Ru-
dzu vārpas stāsts” par Ivaru Cauni 
demonstrēšana.
19. janvārī 10.00 Alsviķu bibliotēkā 
PII „Saulīte” audzēkņiem Bērnu 
žūrijas noslēguma pasākums.
21. janvārī 17.30 Alsviķu kultūras 
namā dokumentālās filmas par vienu 
no spēcīgākajiem Latvijas jauno lai-
ku vēstures līderiem un personībām 
Daini Īvānu “ĪVĀNS” demonstrē-
šana (pēc Noras Ikstenas scenārija). 
Ieeja: 2 EUR, pensionāriem 1,50 
EUR, bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam - 1 EUR.
23. janvārī 13.00 Alsviķu kultūras 
namā teātra pēcpusdiena – viesojas 
Zeltiņu pagasta drāmas kolektīvs 
“Kontakts” ar M. Rezčikova izrādi 
“Kompanjoni” un Zeltiņu, Ilzenes 
pagastu amatierteātris “Ligzda” ar J. 
Dzintarnieka izrādi “Suņu dienas”. 
Režisore Gunita Paleja. Ieeja: 1,50 
EUR, bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam - 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Tikai stiprais var būt 
pieticīgs un tikai lepnais zina, kas ir 
pazemība” - rakstniekam Džekam 
Londonam – 140, komponistam Rai-
mondam Paulam - 80, “Skaistāks kā 
dzīve ir dzīves sapnis” - rakstniekam 
Jānim Akurateram - 140, aktrisei 
Regīnai Devītei - 55; tematiskās 

izstādes - „Ko sola zvaigznes”, 
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem Jānim Akura-
teram - 140, Doku Atim - 155, Dže-
kam Londonam -140,  komponistam 
Raimondam Paulam – 80; tematiskas 
izstādes: „Ko sola mums 2016?”, 
“20. janvāris - Barikāžu aizstāvju 
atceres diena”.

Annas pagastā
23. janvārī 15.00 pie Annas pagasta 
sporta centra 1991. gada barikādēm 
veltīts pasākums – atceres ugunskura 
iedegšana.
Annas bibliotēkā izstādes: „Ir atkal 
janvāris/Ar ugunskuru liesmām…” 
1991. gada janvāra barikāžu atcerei 
– 25, Latvijas atzīšana de iure – pilna 
diplomātiskā atzīšana, izcilam melo-
diju meistaram un lieliskam mūziķim 
maestro Raimondam Paulam – 80. 

Ilzenes pagastā
16. janvārī 19.00 Ilzenes SKIM 
“Dailes” ikgadējais starpnovadu 
vokālo ansambļu lielkoncerts “Mēs 
varam līdzās būt”. Mīļi gaidīti visi 
sieviešu, vīru un jauktie vokālie an-
sambļi. Šajā gadā dziesmas izvēlētas 
no Ulda Marhileviča repertuāra. Arī 
pats komponists piekritis ierasties uz 
pasākumu.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Cilvēks vēsturē” (novad-
niekam, ekonomistam E. Vēciņam 
– 85, “Sirdīs dziļi palikušais” veltīta 
janvāra barikāžu dienai, “Pie sveču 
starojuma rakstītie darbi” (Ē. Dins-
berģim 200).

Jaunalūksnes pagastā
No 12. līdz 29. janvārim Kolber-
ģa tautas nama foajē Jaunalūksnes 
pagasta iedzīvotāju atmiņu stāsti 
izstādē “Mans barikāžu aizstāvja 
stāsts” (no Bejas novadpētniecības 
centra krājuma).

Jaunannas pagastā
No 31. decembra uz 1. janvāri 
no 0.30  līdz 6.00 Jaunannas tautas 
namā Jaungada nakts BALLE kopā 
ar Zinti Krakopu. Ieeja: 3,50 EUR.
16. janvārī 13.00 Jaunannas Tautas 
namā pēcpusdiena „Zini vai mini” ar 
jauniešu klubu „Tikšķis”.
23. janvārī (atkarībā no laika 
apstākļiem datums var mainī-
ties) 18.00 Jaunannas tautas namā 
Ateglītes.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Maestro bez frakas” – Raimondam 
Paulam 80, “Dažādās bērnu grāmatas 
cauri gadu desmitiem”.

Jaunlaicenes pagastā
16. janvārī 18.00 Jaunlaicenes tautas 
namā sadziedāšanās visai latviešu 
tautai “Latviešu tautas dziesma un 
ziņģe”. Aicināts ikviens, kuram ir 
tuvas latvju melodijas.
20. janvārī 14.00 Jaunlaicenes 
pamatskolā, sadarbojoties bibliotē-
kai, tautas namam un pamatskolai, 
vēsturiskā barikāžu laika 25 gadu 
jubilejas atceres pasākums “Janvārī 
deg ugunskuri”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Nodarbība ziemas mēnešiem „Nu 
ir gaiša istabiņa”. Saruna par telpu 
apgaismošanu 18. - 20. gs, vēstu-
risku apgaismošanas priekšmetu 
apskate. Dalībnieki izgatavo sveces 
ar mērcēšanas metodi, katrs savu iz-
gatavoto sveci ņem līdzi, min mīklas, 
iet rotaļās.  
Izstāde „Mājas” stāsta par senām 
mājvietām un apmetnes vietām Ope-
kalna apkārtnē.
Pamatekspozīcijas - Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē.
Jauna izglītojoša programma “Te-

atralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem” - literatūra 
8. klasei, folklora - cilvēka mūža 
ritums latviešu tautas dziesmās. 
Vāveru tīšana – vingrinot pirkstus un 
prātu, satin vāverīti – suvenīru.
Pastalu darināšana – apgūst pamatie-
maņas pastalu taisīšanā, izgatavo sev 
suvenīru – pastaliņu.
Lekcijas „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām. 
„Lintenes meitu skola” un bokste-
rēšanas spēle.  Caur sadzīves lietām 
par meiteņu augstskolas darbību 
Opekalna draudzes teritorijā 19. gs.

Kalncempju pagastā
No 12. janvāra līdz 27. febru-
ārim Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Latvijas Kaligrāfu biedrības izstāde. 
Tikšanās ar mākslinieci - kaligrāfi 
Zandu Liedskalniņu (datums un laiks 
tiks precizēts).
Kalncempju sabiedriskajā centrā 
pasākums “Neklātienes ceļojums 
pa Itāliju”. Datums un laiks tiks 
precizēts afišā. Informācija pa tālruni 
26365885.
Kalncempju bibliotēkā literatū-
ras izstāde: jubilāram Raimondam 
Paulam - 80.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstādes: “20. janvāris - 1991. 
gada barikāžu aizstāvju atceres die-
na”, “Viss nāk un aiziet tālumā, un 
sākas viss no gala” /L. Vāczemnieks/ 
/Raimondam Paulam - 80/, grāmatu 
apskats pirmskolas grupiņai „Ziemas 
pasakas”; rītausmas stunda 3. un 4. 
klasei „Pasaku lācis stāsta par sevi.”.

Mārkalnes pagastā
9. janvārī 18.00 Mārkalnes tautas 
namā Bejas amatierteātra izrāde 
Monika Zīle „Sunīts un viņa kauliņš 
jeb ligzdās pie gulbja”.
20. janvārī 15.00 Mārkalnes tautas 
namā senioru pēcpusdiena “Cepuru 
balle”.
30. janvārī 16.00 Mārkalnes tautas 
namā Alūksnes novada Invalīdu 
biedrība viesojas ar teātra izrādi 
“Čaukstenes”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā Bēr-
nu un jauniešu žūrija finiša taisnē; 
tematiskā izstāde „Pasakām vajag 
ticēt, pasakas labu vien vēlē” (04. - 
08.01), komponistam Raimondam 
Paulam - 80 (11. - 15.01), jaunākās 
literatūras izstāde (18. - 29.01.).

Mālupes pagastā
9. janvārī 14.00 Mālupes Saieta 
namā  Mālupes, Malienas, Mārkal-
nes Liepnas un Alūksnes senioru 
saviesīga vakarēšana „Ik katram 
gadam laimes mirklis savs”. Kopā ar 
senioriem būs Vīksnas lauku kapella 
„Aizezeres muzikanti”.
20. janvārī 12.30 Pie Mālupes 
Saieta nama 1991. gada barikā-
žu aizstāvju atceres dienai veltīts 
pasākums „Mirkļi barikāžu uguns-
kura atblāzmā” (Rīko Saieta nams 
sadarbībā ar bibliotēku un Mālupes 
pamatskolu).
23. janvārī 18.00 Mālupes Saieta 
namā dziesminieka Ērika Loka 
koncerts mierīgās noskaņās klāt esot 
ģitārai, dziesmām un sarunām.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Jānim Akura-
teram - 140, amerikāņu rakstniekam 
Džekam Londonam – 140; tema-
tiskās izstādes „Esmu cīnītājs pēc 
dabas” - komponistam Raimondam 
Paulam - 80, Barikāžu dienu atcerei 
veltīta izstāde; Mālupes pamatskolas 
pirmsskolas grupiņas zīmējumu un 
veidojumu izstāde.

Pededzes pagastā
Līdz 19. janvārim Pededzes bib-
liotēkā skatāms CIMDU KOKS, ko 
veidojušas vietējas rokdarbnieces.
1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā Jaungada diskotēka.
5. janvārī 10.00 Pededzes bibliotēkā 
svētku loterija “Pasaule ir tieši tik 
gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to 
mākam ieraudzīt”.
16. janvārī 12.00 Pededzes tautas 
namā senioru atpūtas pēcpusdiena 
“Sniega diena Pededzē”.
21. un 28. janvārī 10.30 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu apgū-
šana ,,Darbnīca  dvēselei”.

Veclaicenes pagastā
16. janvārī 18.00 Veclaicenes 
tautas namā Annas amatierteātris 
ar Andreja Upīša izrādi  “Ragana”, 
Alsviķu teātra studija ar  Edvarda 
Vulfa izrādi “Cienītās kundzes”, 
Veclaicenes amatierteātris ar skeču 
„Trīs vītušās rozes”.
20. janvārī 13.00 Veclaicenes pagas-
ta muzejā radošas sarunas par tēmu 
„Parastu lietu neparasts pielieto-
jums”. Informācija 29347398 Maija.
No 20. janvāra līdz februārim 
Veclaicenes pagasta muzejā izstāde 
„Parastu lietu neparasts pielieto-
jums”.
24. janvārī 19.00 Veclaicenes tautas 
namā deju koncerts „Pierobežas bal-
tā ziemas deju virpulī”, piedalīsies 
kolektīvi no Latvijas un Igaunijas.

Zeltiņu pagastā
20. janvārī 14.00 Zeltiņu muze-
jā  Barikāžu 25. gadadienai veltīts 
atceres pasākums “Kvēlo atmiņu 
dzirkstis”.
30. janvārī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā Zeltiņu drāmas kolektīva 
„Kontakts” sniegumā M. Rezčikova 
traģikomēdija „Kompanjoni” (50 
min.) un Zeltiņu, Ilzenes amatierteāt-
ra “Ligzda” sniegumā J. Dzintar-
nieka komēdija „Suņu dienas” (30 
min.). Ieeja: 2 EUR, bērniem līdz 12 
gadu vecumam 1 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Latvijas leģenda Raimonds 
Pauls”, “1991. gads - Barikāžu 
laiks”, “Lasīsim kopā - žurnāls “Ilus-
trētā Junioriem” (skolēniem).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, izstādes: “Zentas roku 
darbi”, “Ceļš uz mājām”, ekskursijas 
uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
9. janvārī 19.00 Māriņkalna tautas 
namā Baltinavas teātra “Palādas” 
izrāde “Ontans i plāšnīki” (ekstra-
sensi). Ieeja: 2 EUR.
16. janvārī 19.00 Māriņkalna tautas 
namā  pašdarbības kolektīvu atpūtas 
vakars “Paldies, ka jūs esat…”.
20. janvārī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā senioru pēcpusdiena “Kad 
debesis zvaigznes sijā”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
Kad Jaunais gads pār zemi,/Pilns 
cerību un sapņu gaitu sāk - horos-
kopi 2016. gadam, Ik jūsu dziesma 
– kā radīts zieds,/Tā smaržu daudzi 
tveram kāri… - Maestro R. Paulam  
- 80, 20. janvāris – barikāžu atceres 
25. gadadiena; pasākums skolēniem: 
Kas Rīgā bij’ pie ugunskuriem kvē-
liem,/Šīs dienas neaizmirsīs – stāstīs 
arī bērniem.
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