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Mainīts tūrisma 
centra un skatu 
torņa darba laiks
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Sākoties rudens sezonai, 
ar 1. oktobri mainīts Alūksnes 
tūrisma informācijas centra 
un Tempļakalna 
ugunsnovērošanas skatu 
torņa darba laiks.

 Tūrisma informācijas centrs 
turpmāk no pirmdienas līdz 
piektdienai būs atvērts no 9.00 
līdz 17.00, sestdienās – no 10.00 
līdz 15.00, bet svētdiena būs 
brīvdiena.
 Savukārt skatu torni varēs 
apmeklēt no otrdienas līdz 
svētdienai no pulksten 11.00 
līdz 17.00, bet pirmdienās tas 
apmeklētājiem ir slēgts. Plānots, 
ka tornis būs atvērts vēl visu 
oktobri.
 Apkopojot tūrisma 
informācijas centra un skatu 
torņa apmeklētāju statistiku 
par 2016. gadu līdz septembra 
beigām, secināms, ka 
salīdzinājumā ar 2015. gadu, 
apmeklētāju skaits gan katrā 
objektā atsevišķi, gan kopumā 
šogad ir pieaudzis.
 Tā tūrisma informācijas centra 
apmeklētāju skaits pērn bijis 
3415, bet šogad gandrīz 
dubultojies un sasniedzis jau 
6155. Lielākais apmeklētāju 
skaits šovasar tūrisma 
informācijas centrā bijis jūlijā 
un augustā – attiecīgi 2767 un 
1123.
 Arī Tempļakalna skatu tornī 
šogad apmeklētāju skaits bijis 
lielāks nekā pērn. Aizvadītajā 
gadā tornim bijuši 11830 
apmeklētāji, bet šogad – 12324. 
Jāpiebilst, ka 2015. gadā tornis 
apmeklētājiem bija atvērts no 
jūnija, šogad – no aprīļa.

Veiks iekšējo gāzes 
vadu pārbaudes
 SIA “Alūksnes nami” 
sadarbībā ar SIA “Latvijas  
propāna gāze” tās pārziņā  
esošajās daudzdzīvokļu mājās 
veiks iekšējo gāzes vadu un  
iekārtu tehnisko auditu  
dzīvokļos.

 Plānots, ka šis process va-
rētu notikt pakāpeniski visās 
daudzdzīvokļu mājās. Precīzāka 
informācija par to, kad un kā 
pārbaudes notiks, būs pieejama 
katras mājas iedzīvotājiem. SIA 
“Alūksnes nami” lūdz iedzīvo-
tājus būt atsaucīgiem un pašu 
drošības labad nodrošināt speciā-
listiem iespēju piekļūt pie gāzes 
vadiem un gāzi patērējošajām 
iekārtām savos dzīvokļos.

Alūksnes un Apes novada fonds 
izsludina 14. projektu konkursu
Ilze Zvejniece,
AANF pārstāve

 Alūksnes un Apes novada 
fonds (AANF) aicina Alūksnes 
un Apes novada iedzīvotājus 
darīt savu dzīvi un apkārtni 
labāku, piedaloties 
14. projektu konkursā, 
kur maksimālais finansējums 
vienam projektam ir 
300 eiro.

 Projektus var iesniegt gan 
neformālas iedzīvotāju iniciatīvu 
grupas, gan nevalstiskas 

organizācijas. Galvenais nosacījums 
- lai projekts tiktu īstenots Alūksnes 
un Apes novados un, lai no tā iegūtu 
vietējie cilvēki.
 Projektus gaidīsim līdz 
26. oktobrim pulksten 17.00. Tos, 
kas vēlas sagatavot kvalitatīvu 
projekta pieteikumu, aicinām ap-
meklēt informatīvo pasākumu 
12. oktobrī pulksten 14.00 Alūksnes 
novada Sabiedrības centra 2. stāvā 
(Dārza ielā 8a, Alūksnē).
 Plašāka informācija, konkursa 
nolikums un citi dokumenti 
atrodami AANF mājaslapā 
www.aanf.lv.

 AANF tika dibināts 2005. gadā, 
par vienu no galvenajiem darbī-
bas virzieniem nosakot līdzekļu 
piesaisti no privātpersonām un 
uzņēmumiem, lai finansētu vietējos 
projektus. Iepriekšējais 13. projektu 
konkurss notika 2014. gadā.
 Projektu konkursa līdzekļi gūti no 
mūsu uzticamajiem un arī jauniem 
ziedotājiem, kā arī Borisa un Ināras 
Teterevu fonda.
 Ikviena privātpersona, kura
14. projektu konkursam ziedojusi 
vismaz 30 eiro, var kļūt par projektu 
vērtētāju. Ja vēlaties būt noteicējs 
par to, kādi projekti tiks īstenoti 

2016. un 2017. gadā, Jums vēl ir ie-
spēja ziedot vismaz 30 eiro līdz 26. 
oktobrim, pārskaitot tos uz AANF 
(reģ. Nr. 40008090271) bankas kon-
tu LV96UNLA0050019750651.

Alūksnē sāksies ielu pārbūve

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē šobrīd turpinās ietves 
pārbūve Torņa ielā (no Pils līdz 
Rijukalna ielai), jau nākošnedēļ 
sāksies Ganību ielas pārbūve, bet 
vēl pēc tam – Lāčplēša, Rijukalna 
un Vējakalna ielu pārbūve. Aici-
nām iedzīvotājus būt saprotošiem, 
jo būvdarbu laikā būs satiksmes 
ierobežojumi.

 Ganību un Rūpniecības ielu 
pārbūve notiks Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves terito-
rijas attīstība 1. kārta” ietvaros. Tas 

paredz Rūpniecības ielas pārbūvi 
posmos, kur tā vēl nav atjaunota, 
un Ganību ielas pārbūvi visā tās 
garumā.
 Darbi ietvers apakšzemes komuni-
kāciju, ietves, brauktuves seguma 
pārbūvi. Ganību ielā bez seguma 
atjaunošanas no jauna ierīkos 
ūdensvadu, sadzīves un lietusūdens 
kanalizāciju, bet Rūpniecības ielā 
projekta ietvaros paredzēts ierīkot 
ielu apgaismojumu, kā līdz šim tur 
nav bijis.
 Darbus saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veiks piln-
sabiedrība “RERE VIDE 1”. Tās 
projektu vadītājs Edgars Krastiņš 
norāda, ka jau nākamnedēļ plānots 
veikt trases uzmērīšanu un nosprau-

šanu abās ielās, bet pirmos būvdar-
bus – asfalta seguma frēzēšanu un 
citas esošās ielas infrastruktūras 
demontāžu nākošnedēļ plānots sākt 
Ganību ielā. Vispirms tur izbūvēs 
ūdensvadu un kanalizāciju, pēc 
tam drenējošo kārtu un šķembu 
apakškārtu. Asfaltseguma ieklāšana 
Ganību ielā paredzēta nākamgad.
 Būvuzņēmums plāno, ka oktobrī 
izbūvēs arī divas caurtekas Rūpnie-
cības ielā, kā arī, iespējams, uzsāks 
darbus Rūpniecības ielas atzarā uz 
SIA “Alūksnes nami”. Protams, 
būvniecības gaita būs atkarīga no 
laika apstākļiem.
 Tā kā Ganību ielā no jauna ir 
jāizbūvē ūdens un kanalizācijas 
caurules, to nav iespējams būvēt pa 

pusēm. Līdz ar to būvdarbu laikā 
Ganību iela satiksmei būs slēgta, 
izņemot operatīvo transportu un 
pieguļošās teritorijas iedzīvotājus. 
Satiksmes organizācijas shēma 
būvdarbu laikam būs publicēta 
www.aluksne.lv. Aicinām iedzīvotā-
jus būt saprotošiem un pacietīgiem 
būvniecības laikā!
 Savukārt nākamās ielas, kur tiks 
veikta pārbūve, būs Rijukalna, 
Vējakalna un Lāčplēša ielas. Te vēl 
šogad primāri ir jāizbūvē ūdensvads 
Rijukalna un Vējakalna ielās, ko 
finansē Aizsardzības ministrija. 
Pārējos darbus, kas saistīti ar ielu 
seguma pārbūvi, finansē pašvaldība. 
Par šiem būvdarbiem precīzāka 
informācija vēl sekos.

Plānots, ka Ganību ielā pārbūves darbi sāksies jau nākamnedēļ                                                                                                       Druvja Mucenieka foto
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

22. oktobrī 
no 8.00 līdz 13.00

mājražotāju un 
amatnieku izstrādājumu

Alūksnē, administratīvās ēkas 
laukumā, Dārza ielā 11

Pieteikšanās līdz 17.10.2015. pa 
tālr. 29207776 vai e-pastu:

gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Izsole
 Alūksnes novada pašvaldība 
01.11.2016. rīko trešo nekustamā 
īpašuma “Izgāztuve”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā mutisku izsoli ar aug-
šupejošu soli. Izsoles noteiku-
mi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29219720. Nosacītā cena 
– 10 090 EUR. Nodrošinājums 
– 1009 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 28.10.2016. 
Samaksa jāveic līdz 15.11.2016., 
vai izvēloties nomaksas variantu.  
Pieteikumu reģistrācija kat-
ru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306.telpā no 9.00 līdz 
11.00 un no 14.00 līdz 16.00, 
līdz 28.10.2016. plkst. 16.00.

 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrības 
“Sudrabs” pasākumi 
oktobrī
6. oktobrī 17.00 Tikšanās ar 
Saeimas deputātu Gunāru Kūtri 
(Alūksnes pilsētas bibliotēkā).
7. oktobrī 15.00 Biedrības 
“Sudrabs” rokdarbu izstādes 
“No diedziņa līdz…” atklāšana 
(Alūksnes muzejā).
19. oktobrī 11.00 Tikšanās 
ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru 
Fominu (biedrības “Sudrabs” 
telpās).
26. oktobrī 11.00 Tikšanās 
ar “Mana aptieka” Alūksnes 
aptiekas vadītāju Zaigu Raipali 
(biedrības “Sudrabs” telpās).

 
Rīko Starptautiskajai 
invalīdu dienai 
veltītu pasākumu
 Alūksnes Invalīdu biedrībā šī 
gada 22. novembrī rīko Starp-
tautiskajai invalīdu dienai veltītu 
pasākumu Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē. Reģistrācija no 
pulksten 9.00.

Sēdes 
 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       

14. oktobrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
17. oktobrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
20. oktobrī 10.00

Domes sēde            
27. oktobrī 10.00

29. septembra domes sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
29. septembra sēdē piedalījās 
15 deputāti un izskatīja 30 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldībai īpašumā esošo 
un piekritīgo, neapbūvēto zemju 
izmantošanas iespēju izvērtējumā: 
pašvaldībai īpašumā esošai zemes 
vienībai “Ūdri 3”, Jaunannas pagas-
tā, un pašvaldībai piekritīgai zemes 
vienībai “Silmači 2”, Malienas 
pagastā, vērtējumu par turpmākās 
izmantošanas iespēju noteikt - paš-
valdības funkcijas, pašvaldībai pie-
kritīgām zemes vienībām “Sporta 
laukums”, Jaunlaicenes pagastā, un 
“Liepas”, Ziemera pagastā, kā arī 
pašvaldībai īpašumā esošai zemes 
vienībai “Pīlādži”, Zeltiņu pagastā, 
vērtējumu par turpmākās izmanto-
šanas iespēju noteikt – atsavināšana 
un prognozētos ienākumus no 
zemes izmantošanas noteikt - tirgus 
vērtība atsavinot, izslēgt nekustamo 
īpašumu “Niedrājs”, Alsviķu pagas-
tā, no pašvaldībai īpašumā esošo 
un piekritīgo, neapbūvēto zemju 
izmantošanas iespēju izvērtējuma;

 - atzīt, ka pašvaldības dzīvojamā 
māja „Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes 
pagastā, nav derīga dzīvošanai, 
nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu „Lejasšķiņķi 2”, kas sastāv 
no zemes gabala 1,6 ha platībā, 
dzīvojamās mājas un kūts, pārdodot 
to izsolē;

 - dzēst mirušas personas atstātajam 
mantojumam pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu 244,16 EUR apmērā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.19/2016 „Par nekustamā īpašu-

ma nodokļa piemērošanu Alūksnes 
novadā 2017. gadā” un Nr.20/2016 
“Par grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2016 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2016. gadam””;

 - apstiprināt projektu konkursa 
“Alūksnes novada jauniešu biznesa 
ideju konkurss” nolikumu;

 - apstiprināt maksu par īslaicīgu 
nomu Kalncempju pagasta pārval-
des telpās “Cempjos 2”, Kalncemp-
ju pagastā, VAS “Latvijas Pasts” 
0,02 EUR/m2 stundā (bez PVN);

 - izdarīt grozījumu domes 
25.06.2015. lēmumā Nr.217 „Par 
siltumapgādes maksas noteikša-
nu Liepnas internātpamatskolā, 
izsakot 1. punktu jaunā redakcijā: 
1. Apstiprināt maksu par Liepnas 
internātpamatskolas piegādāto 
siltumenerģiju 18 dzīvokļu mājai 
„Skolotāju māja - 1”, Liepnā, 
Liepnas pagastā, Alūksnes novadā: 
1.1. fiziskām personām – 44,73 
EUR/MWh (četrdesmit četri euro 
un 73 centi), maksa apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli 12% 
apmērā; 1.2. juridiskām personām – 
44,73 EUR/MWh (četrdesmit četri 
euro un 73 centi), maksa apliekama 
ar pievienotās vērtības nodokli 21% 
apmērā. Lēmums stājās spēkā šī 
gada 1. oktobrī;

 - izdarīt grozījumus Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas 
pakalpojumu cenrādī, 1.1.1. punktā 
skaitli “6,20” aizstāt ar skaitli 
“9,43”, papildināt ar 1.1.3. punktu, 
kas paredz maksu personai, kas ie-
mitināta ar kompetentas pašvaldības 
institūcijas lēmumu par nodrošinā-
šanu ar pagaidu dzīvojamo telpu (uz 
laiku līdz vienam mēnesim) 1,04 
EUR (bez PVN);

 - piešķirt Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu 

„Pagodinājums izglītībā” šādiem 
pedagogiem: nominācijā „Par 
ieguldījumu un sasniegumiem 
darbā ar talantīgiem izglītojamiem” 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas skolotājai Dacei 
Bīberei un naudas balvu 400 EUR, 
nominācijā „Par radošumu un 
sasniegumiem audzināšanas darbā” 
- Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” skolotājām Gitai 
Selgai un Indrai Frunzai un naudas 
balvas 200 EUR un nominācijā 
,,Par radošumu un sasniegumiem 
interešu izglītībā” Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra skolotājam 
Ivaram Vīksnam un naudas balvu 
400 EUR;

 - piešķirt 6000 EUR finansējumu 
Mārkalnes pagasta skolēnu pārvadā-
jumu nodrošināšanai;

 - piešķirt papildus finansējumu 
4852 EUR Mārkalnes pagasta 
pārvaldei nekustamā īpašuma “Pū-
cītes”, Mārkalnes pagastā, ēkas un 
teritorijas uzturēšanai 2016. gadā, 
pārkārtojot to no pamatskolai pare-
dzētā budžeta uz pagasta komunālās 
saimniecības budžetu;

 - Mārkalnes pamatskolai piešķirto 
valsts budžeta finansējumu mācību 
literatūras un/vai mācību līdzek-
ļu iegādei 2016. gadam pārdalīt 
proporcionāli uzņemto Mārkalnes 
pamatskolas izglītojamo skaitam 
citām novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm, kas īsteno licencētas 
pirmsskolas izglītības programmas, 
vispārējās pamatizglītības program-
mas un vispārējās vidējās izglītības 
programmas, kurās tika uzņemti 
likvidētās Mārkalnes pamatskolas 
izglītojamie;

 - apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 1. septembra: 
Alūksnes pilsētas

sākumskolā 29,36 EUR, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jā 77,76 EUR, Alūksnes novada 
vidusskolā 45,00 EUR, Strautiņu 
pamatskolā 108,50 EUR, Ilzenes 
pamatskolā 103,75 EUR, Bejas 
pamatskolā 60,54 EUR, Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā 
70,74 EUR, Jaunlaicenes 
pamatskolā 79,44 EUR, Liepnas 
vidusskolā 109,11 EUR, Malienas 
pamatskolā 64,47 EUR, Mālupes 
pamatskolā 105,21 EUR, Pededzes 
pamatskolā 65,73 EUR, Ziemeru 
pamatskolā 128,57 EUR; apstiprināt 
viena audzēkņa izmaksas mēnesī 
par pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem no 1. septembra: Alūksnes PII 
„Sprīdītis” 150 EUR, Alūksnes PII 
„Pienenīte” 132,59 EUR, Alsviķu 
PII „Saulīte” 204,95 EUR, Jauna-
lūksnes PII „Pūcīte” 163,73 EUR; 
apstiprināt viena skolēna izmaksas 
par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internāta sniegtajiem 
pakalpojumiem (gultas vietu) 77,79 
EUR mēnesī no 1. septembra un 
atbrīvot no internāta izmantošanas 
izdevumu samaksas izglītojamos, 
kas mācās novada vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs;

 - piešķirt papildus finansējumu 
63 401 EUR pašvaldības vispārē-
jās un interešu izglītības iestāžu 
administrācijas un pedagogu darba 
samaksas un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligāto iemaksu palielinā-
jumam 2016. gadam;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 5893 EUR 
finansējumu avārijas situācijas 
likvidēšanai – caurtekas remontam 
Ziemeru ielā, Alūksnē.

Pilnībā ar Alūksnes novada domes 
lēmumiem var iepazīties www.
aluksne.lv sadaļā “Ziņas par paš-
valdību”.

Noskaidrotas sakoptākās pašvaldības iestādes novadā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šovasar Alūksnes novada 
pašvaldība organizēja konkursu 
“Sakoptākā Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde 2016” un 
ir apkopoti un zināmi tā 
rezultāti.

 Pirms diviem gadiem novadā 
notika konkurss iedzīvotājiem, 
kura laikā tika vērtētas skaistākās 
un sakoptākās lauku sētas, 
privātmājas un uzņēmumu 
teritorijas. Savukārt šogad 

konkursā “Sakoptākā Alūksnes 
novada pašvaldības iestāde 2016” 
vērtētas pašvaldības iestādes 
četrās kategorijās – izglītības 
iestādes, kultūras iestādes, pagastu 
pārvaldes un kapitālsabiedrības 
un pārējās pašvaldības iestādes.
 Vērtējot pašvaldības iestādes, 
konkursa komisija iepazinās ar 
situāciju katrā vietā, apmeklēja un 
apskatīja iestādes. Konkursā tika 
vērtēts iestādes kopējais iespaids, 
pieejas zona, atpazīstamība, 
sakoptība, saimniecības zona, 
pagastu pārvaldēs – arī bērnu rotaļu 
laukums.
 Kategorijā “Izglītības iestādes” 
1. vieta – Alūksnes Mākslas skolai, 

2. vieta Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei “Sprīdītis” un 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādei “Pienenīte”, savukārt 
3. vieta četrām izglītības iestādēm 
- Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādei “Mazputniņš”, Malienas 
pamatskolai, Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolai un 
Mārkalnes pamatskolai.
 Kategorijā “Kultūras iestādes” 
1. vieta Alūksnes Kultūras centram, 
2. vieta - Bejas novadpētniecības 
centram (kopā ar Bejas bibliotēku 
un Bejas feldšerpunktu, jo iestādes 
atrodas vienā telpā), Zeltiņu 
muzejam un Jaunannas estrādei 
kopā ar Jaunannas tautas namu, 

bet 3. vieta – Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejam.
 Kategorijā “Pagastu pārvaldes” 
1. vieta Malienas pagasta pārval-
dei (kopā ar Malienas tautas namu 
un Malienas bibliotēku,), 2. vieta 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldei 
(kopā ar Kolberģa tautas namu 
un Jaunalūksnes bibliotēku) un 
Ziemera pagasta pārvaldei (kopā ar 
Māriņkalna bibliotēku un Ziemera 
feldšeru punktu), bet 3. vieta - Vec-
laicenes pagasta pārvaldei.
 Kategorijā “Kapitālsabiedrības 
un pārējās pašvaldības iestādes” 
piešķirta viena veicināšanas balva - 
SIA “ALŪKSNES NAMI”.
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Alūksnes novada jaunieši! 
Iespēja īstenot savas biznesa idejas!

   Alūksnes novada pašvaldība aicina novada 
jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedalīties 

projektu konkursā „Alūksnes novada jauniešu biznesa 
ideju konkurss”.

   Pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 28. oktobra pulksten 
16.00 personīgi vai nosūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, 
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, ar norādi – 
„Konkursam „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” 
(datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par 
konkursa iesniegšanas termiņu).

    Ar konkursa nolikumu var iepazīties interneta mājaslapā www.
aluksne.lv (sadaļā “Konkursi”) vai Pašvaldības kancelejā. Papildus 
informāciju, kā arī neskaidros jautājumus var uzdot, rakstot uz 
e-pasta adresi: sanita.auseja@aluksne.lv.

 Informatīvā diena par projekta pieteikumu 
sagatavošanu 13. oktobrī pulksten 16.00 

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā 
(Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē).

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
3. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītāja Arita PRIŽAVOITE apmeklētājus 
pieņems 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

14. un 28. 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 12.10.2016. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 19.10.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 24.10.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 14.10.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 17.10.2016. 9.00 – 10.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 27.10.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 31.10.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 19.10.2016. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 17.10.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 27.10.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 14.10.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 17.10.2016. 9.00 – 12.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,

tālrunis 29355400

Pašvaldība sniedz atbalstu 
gāzes eksplozijā cietušajiem
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 3. septembrī Alūksnē, 
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā 
Torņa ielā 15, notika gāzes 
eksplozija, kura uz laiku bez
mājām atstāja 15 ģimenes. 
Sprādziena rezultātā visai 
kāpņutelpai izbira logu stikli, 
un mājā parādījās plaisas, tādēļ 
pēc negadījuma ēkai drošības 
apsvērumu dēļ uz laiku mājai tika 
atslēgta gāzes padeve.

 Iedzīvotājus, kuru mājokļi 
cieta sprādzienā un kuriem tas 
bija nepieciešams, sākotnēji 
izmitināja Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internātā un 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA “Alūksnes nami” dienesta 
viesnīcā. Pašvaldība nelaimē 
nonākušajiem sniedza arī 
vienreizēju pabalstu ārkārtas 
situācijā 370 eiro apmērā. Tie 
iedzīvotāji, kam tas bija nepiecie-
šams, saņēma psihologa palīdzību. 
Iedzīvotāji vērsās pašvaldībā, kā arī 
pie SIA “Alūksnes nami” ar lūgumu 

palīdzēt saistībā ar jaunas dzīvoja-
mās platības atrašanu, ko pašvaldība 
risināja, piedāvājot cietušajiem 
dzīvokļus no pašvaldības dzīvojamā 
fonda, kā arī ar publisku aicinājumu 
piedāvāt dzīvojamo platību gāzes 
eksplozijas rezultātā bez mājokļa 
palikušajām ģimenēm. Pateicoties 
visu iesaistīto pušu pūliņiem, visām 
ģimenēm šobrīd izdevies atrast 
pagaidu dzīvesvietu.
 Pašvaldībā šobrīd saņemts tehnis-
kās apsekošanas atzinums par gāzes 
eksplozijā cietušo ēku. Tehnisko 
apsekošanu veica uzņēmums SIA 
“LBS - Konsultants”. Vadoties no 
ekspertu secinājumiem un ieteiku-
miem, sprādziena rezultātā bojātās 
ēkas daļas atjaunošana ir iespēja-
ma, taču par tālāku virzību ēkas 
atjaunošanas jautājumā būs jālemj 
pašiem tās iedzīvotājiem. Eksperti 
iesaka ēkas bojāto konstrukciju 
atjaunošanai nepieciešamos darbus 
veikt nekavējoties, bez konkrēto 
darbu veikšanas ēkas bojātās daļas 
ekspluatācija nav pieļaujama. 
 SIA “Alūksnes nami” valdes 
loceklis Armands Musts informē, 
ka, tā kā saņemts atzinums par ēkas 
tehnisko stāvokli un atzinumi par 

iekšējiem elektrotīkliem un balko-
niem, tad drīzumā plānots rīkot vi-
sas mājas iedzīvotāju sapulci, kurā 
pārrunātu tālākos soļus attiecībā uz 
ēkas bojātās daļas likteni. Viņš uz-
sver, ka ekspertu atzinumā norādītie 
obligāti veicamie darbi skars visus 
mājas iedzīvotājus, ne tikai tos, kuri 
dzīvojuši gāzes eksplozijā cietušajā 
ēkas daļā.
 Runājot par ēkas gatavību ziemai, 
A. Musts informē, ka šobrīd ēkas 
veselā daļa ir gatava apkures sezo-
nai, un ēkas bojātajā daļā atsegtos 
siltumvadus plānots ievietot čaulā, 
lai nerastos siltuma zudumi.
 SIA “Alūksnes nami” joprojām ar 
uzņēmumu SIA “Latvijas propāna 
gāze” (LPG) risina jautājumu par 
gāzes pārbaudēm daudzdzīvok-
ļu dzīvojamajos namos. Šobrīd 
pārbaudes prioritāri notiek ēkās, 
kurās iekšējos tīklos redzami vizuāli 
defekti. Diemžēl šī brīža situāci-
ja, ka Alūksnē nav LPG klientu 
apkalpošanas punkta, rada bažas par 
drošību un savlaicīgām pārbaudēm, 
ar kuru palīdzību būtu iespējams 
novērst tāda veida negadījumus, kā 
Torņa ielā 15.

SIA “Alūksnes nami” veic pēdējos 
sagatavošanās darbus ziemai
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Izpildot 2016. gada 
28. aprīļa Alūksnes novada 
domes lēmumu, SIA “Alūksnes 
nami” kopā ar AS “Simone” 
turpina darbu pie siltummezglu 
pieņemšanas - nodošanas māju 
kopīpašumā. SIA “Alūksnes 
nami”, pieņemot siltummezglus, 
veic to tehnisko apsekošanu 
un siltummaiņu skalošanu. 

 Gatavojoties apkures sezonai, paš-
valdības kapitālsabiedrības valdes 
loceklis Armands Musts atgādina, 
ka daudzdzīvokļu dzīvojamajai 
mājai apkure tiek pieslēgta, ja trīs 

diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa 
temperatūra bijusi zemāka par 8 °C. 
Ja iedzīvotāji vēlas apkuri savai mā-
jai pieslēgt ātrāk, tad nepieciešams 
veikt aptauju, kurā jāiegūst vismaz 
51 % dzīvokļu īpašnieku atbalsts 
apkures pieslēgšanai.
 Šovasar pašvaldības kapitālsabied-
rība veikusi arī ēku siltināšanas un 
fasādes renovācijas darbus. Siltinā-
šana, fasādes un cokola renovācija, 
kā arī pagraba logu nomaiņa veikta 
ēkai Merķeļa ielā 19. Fasādes reno-
vācijas un siltināšanas darbi veikti 
arī Brīvības ielā 21 un Tirgotāju ielā 
5. Vairākām uzņēmuma apsaimnie-
kotajām ēkām veikta pagrabu logu 
un kāpņutelpu ārdurvju nomaiņa. 
Šobrīd tiek veikti pēdējie darbi, 
lai pilnvērtīgi sagatavotos ziemas 
sezonai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No šī gada 1. oktobra stājās 
spēkā jauna maksa par 
sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Ievedne” sniegtajiem 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem. Lēmumu 
par to Alūksnes novada dome 
pieņēma 25. augusta sēdē.

 No 1. oktobra SIA “Ievedne” 
apkalpotajos pagastos – Annā, 
Jaunannā un Kalncempjos - 
ūdensapgādes pakalpojumiem 
maksa būs 1,04 EUR par vienu 
kubikmetru, tajā skaitā - ūdens 
ražošanas pakalpojumam 
0,320 EUR/m3, ūdens piegādes 
pakalpojumam 0,720 EUR/m3. 
Savukārt kanalizācijas pakalpo-
jumiem maksa būs 1,37 EUR par 
vienu kubikmetru, tajā skaitā - 
notekūdeņu savākšanas 
pakalpojumam – 0,820 EUR/m3, 

notekūdeņu attīrīšanas 
pakalpojumam – 0,550 EUR/m3.
 Maksa paaugstināta tādēļ, ka 
pēdējos gados ir pieaugušas dažādas 
izmaksas, kas saistītas ar 
pakalpojuma sniegšanu, bet maksa 
par pakalpojumu saglabājusies 
agrākajā līmenī, kas līdz ar to 
uzņēmumam radīja zaudējumus. 
Annā un Jaunannā arī veikti 
nopietni ieguldījumi 
ūdenssaimniecības attīstības 
projektos, kuros jau bija paredzēts, 
ka pēc projektu īstenošanas 
jāpārskata pakalpojuma maksa.
 Jaunā ūdenssaimniecības 
pakalpojumu maksa aprēķināta, 
vadoties pēc tiem pašiem 
kritērijiem, ko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa aprēķināšanai 
izmantoja SIA “Rūpe”. 
 SIA “Ievedne” pakalpojumu maksa 
apstiprināta ar domes lēmumu, jo 
tās sniegtā pakalpojuma apjoms 
nav tik liels, lai tarifs būtu obligāti 
apstiprināms sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoram.

Pieaug maksa par SIA “Ievedne” 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem
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Pašvaldība īsteno projektu 
sporta inventāra iegādei
Baiba Lietapure,
Izglītības pārvaldes izglītības 
metodiķe

 Alūksnes novada pašvaldība 
piedalījās Izglītības un zinātnes 
ministrijas projektu konkursā 
„Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde akreditētajās vispārējās 
un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs”. Iesniegtais 
projekts atbalstīts un ieguva 
3500 eiro valsts budžeta 
finansējumu.

  Lai varētu realizēt projektu 
„Vingrošanas un biatlona inventāra 
iegāde Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”, 
noteikumi paredz pašvaldības 
līdzfinansējumu. Kopējās projekta 
izmaksas būs 7198,29 eiro. 
 Ar projekta palīdzību 12 novada 
izglītības iestādēs varēs atjaunot, 
papildināt un nomainīt sporta 
inventāru vingrošanai, jo, 
izvērtējot situāciju, skolu prioritāte 
bija vingrošanas paklāju, 
vingrošanas solu un cita ar 
vingrošanu saistīta inventāra 

iegāde. Izglītojamiem arvien 
vairāk tiek konstatētas stājas 
problēmas, un vingrošanas mērķis 
ir fiziskās veselības nostiprināšana 
un uzlabošana. Ar vingrošanas 
palīdzību tiek sekmēta lokanības, 
veiklības un koordinācijas 
attīstīšana, kā arī fiziskās izturības 
uzlabošana. Vingrošana labvēlīgi 
ietekmē visu organismu. Dažās 
skolās nonāks jauni vingrošanas 
paklāji, dažās vingrošanas soli, 
dažās atspēriena tiltiņi, vingrošanas 
buks, rāpšanās virve, vingrošanas 
trapece, rāpšanās siena.
 Projektā iesaistītās pirmsskolas 
izglītības iestādes saņems 
vingrošanas solus, vingrošanas 
paklāju un vingrošanai paredzētas 
mīkstas figūras. Sporta skola varēs 
papildināt biatlona inventāru ar 
rollerslēpēm, lai treniņi nepārtrūktu 
arī gadalaikos bez sniega. Atlicis 
tikai sagaidīt preci no inventāra 
piegādātāja SIA „Pie Zvejnieka” 
un 12 novada izglītības iestādēm 
(Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai, Alūksnes novada 
vidusskolai, Alūksnes pilsētas 
sākumskolai, Liepnas vidusskolai, 
Bejas pamatskolai, Jaunlaicenes 

pamatskolai, Malienas pamatskolai, 
Pededzes pamatskolai, Strautiņu 
pamatskolai, Alūksnes pilsētas 
bērnu un jaunatnes sporta skolai, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādei „Sprīdītis”, Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādei 
„Saulīte”) būs papildināta sporta 
inventāra bāze. 1713 novada 
izglītojamiem būs iespēja sporta 
nodarbībās veikt dažādus 
vingrojumus, vingrinājumus un 
fiziskās aktivitātes. 
 Realizējot šo projektu, izglītības 
iestādēs būs papildināts inventārs, 
lai uzlabotu sporta stundu un 
nodarbību efektivitāti un veicinātu 
izglītojamo veselības 
nostiprināšanu.

Jauniešus aicina piedalīties 
projektā “Proti un dari!”
Antra Paegle,
Alūksnes novada Sociālā dienesta
projektu vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldība 
ir uzsākusi projekta “PROTI un 
DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 
īstenošanu sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru (JSPA) 
Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas 
ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā”.  

 Projekta mērķis ir attīstīt mērķa 
grupas jauniešu prasmes un veicināt 
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē pie amata meistara, 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) vai Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) īstenotajos Jau-
niešu garantijas projektu pasākumos 
vai Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajos aktīvajos nodarbinā-
tības vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos, kā arī 
nevalstisko organizāciju vai jaunie-
šu centru darbībā.
 Alūksnes novada pašvaldība aicina 

iesaistīties jauniešus vecumā no 15 
līdz 29 gadiem projekta “PROTI un 
DARI!” īstenošanā! Ja tu nemācies, 
nestrādā, neapgūsti arodu un neesi 
reģistrēts Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, 
tad projekta programmas vadītājs 
sastādīs tieši tev un tavām interesēm 
atbilstošu programmu.
 Par pašvaldības stratēģiskajiem 
partneriem projekta īstenošanā 
noteikti Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs, Alūksnes novada Sociālais 
dienests, Alūksnes novada Izglītības 
pārvalde, Alūksnes un Apes novada 
fonds un Alūksnes Nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs.
 Mērķa grupas jaunietim paredzētais 
atbalsts:
 1) veikt jauniešu profilēšanu, 
apzinot jaunieša prasmes, intereses 
un iegūto izglītību, kā arī noteikt 
attīstības virzienus;
 2) sadarbībā ar katru jaunieti, bals-
toties uz tā profilēšanas rezultātiem, 
tiks izstrādāta viņa individuālā pa-
sākumu programma, kas sastāv no 
četrām obligātajām komponentēm 
(UNESCO izstrādātie mācīšanās 
pīlāri): personības attīstība, iekļau-
šanās sabiedrībā, “darba tikums”, 
mūžizglītības kompetences;
 3) noslēgt vienošanos ar mērķa 
grupas jaunieti par dalību indi-
viduālās pasākumu programmas 
īstenošanā projekta ietvaros;
 4) īstenot jaunieša individuālo 
pasākumu programmu līdz 9 mēne-

šiem ilgā laika periodā, nodrošinot 
tajā paredzētos pasākumus, kas var 
ietvert šādas aktivitātes:
• regulārs individuāls mentora 
atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas 
mēnesī), kura laikā mentors sniedz 
atbalstu mērķa grupas jaunietim 
individuālās pasākumu programmas 
īstenošanā;
• formālās un ikdienas mācīšanās, 
• speciālistu konsultācijas (psi-
hologs, karjeras konsultants u.c., 
izņemot ārstniecības personālu), 
• dalība pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), 
• brīvprātīgā darba aktivitātes, 
iesaisti nevalstisko organizāciju un 
jauniešu centru aktivitātēs, pasāku-
mos un projektos, 
• profesijas specifikas iepazīšana, 
tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai 
izvēlētos iegūt profesionālo kvali-
fikāciju vai apgūt arodu pie amata 
meistara; 
• iesaistīšanās vietējās sabiedriska-
jās aktivitātēs; 
• specifiski pasākumi mērķa grupas 
jauniešiem ar invaliditāti (ar surdo-
tulka, asistenta palīdzību, speciali-
zēto transportu). 

 Interesenti aicināti pieteikties pie 
projekta “PROTI un DARI!” prog-
rammas vadītājas: Inas Raipules 
pa tālruņiem 64322004, 25771159 
vai arī personīgi griezties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā.

Veclaicenē uz tikšanos par 
sadarbību plānotajā projektā aicina 
mājražotājus un pakalpojumu 
sniedzējus
 Jau iepriekšējā “Alūksnes 
Novada Vēstu” numurā bija 
informācija, ka Alūksnes novada 
pašvaldība plāno īstenot projektu 
aizsargājamās ainavu apvidus 
“Veclaicene” teritorijas 
infrastruktūras uzlabošanai. 

 Projektu plānots iesniegt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzekļu 
saņemšanai darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 
5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve un rekonstrukcija Natura 
2000 teritorijās” ietvaros. Projekta 
sadarbības partneris būs Apes no-
vada pašvaldība, kuras teritorijā arī 

atrodas daļa aizsargājamo 
ainavu apvidus. 
 Projekta ietvaros esam 
ieplānojuši iesaistīt mājražotājus 
un pakalpojumu sniedzējus, 
kuri ir ieinteresēti realizēt savu 
produkciju un piedāvāt savus 
pakalpojumus AAA “Veclaicene” 
teritorijas apmeklētājiem. 
 Aicinām visas ieinteresētās 
personas uz tikšanos Kornetos 
Veclaicenes pagasta pārvaldes 
aktu zālē šā gada 17. oktobrī 
pulksten 16.00. Interesentus, 
kuriem nebūs iespēja apmeklēt 
pasākumu, lūdzam personīgi 
vērsties pie Veclaicenes pagasta 
pārvaldes vadītājas Ivetas 
Vārtukapteines.

Deputāti atbalsta rūpnieciskās 
apbūves teritorijas attīstību
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 19. septembra Alūksnes 
novada domes ārkārtas sēdē 
deputāti atbalstīja lēmumu 
par projekta “Alūksnes pilsētas 
rūpnieciskās apbūves teritorijas 
attīstība 1. kārta” realizāciju.

 Deputāti vienbalsīgi atbalstīja 
lēmumu iesniegt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekta 
(ERAF) “Alūksnes pilsētas 
rūpnieciskās apbūves teritorijas 
attīstība 1. kārta” iesniegumu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” ierobežotās 

projektu atlases trešajai kārtai.
 Projekta ietvaros plānota 
Rūpniecības un Ganību ielu 
pārbūve kopumā 1,49 km garumā, 
kā arī jaunas industriālās teritorijas 
izbūve, ierīkojot industriālo 
laukumu 0,38 ha platībā un 
izbūvējot ēku komercdarbībai 
998 m2 platībā.
 Projekta kopējās plānotās 
izmaksas sastāda 2,39 miljonus 
eiro, no kā ERAF finansējums – 
1,82 miljoni eiro, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 0,11 miljoni 
eiro, bet Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums - 
0,46 miljoni eiro.
 Alūksnes novada pašvaldība no 
budžeta līdzekļiem segs vājstrāvas 
tīklu izbūvi, kas sastādīs 
2 213,05 EUR. Šīs izmaksas 
nepieciešamas būvniecības 
objektu pilnvērtīgai pabeigšanai, 
un tās netiks saistītas ar ERAF 
projektu. 

Infrastruktūras uzlabošanas 
projekti Malienā un Jaunalūksnē
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Malienas pagasta pārvalde 
apgūst Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas līdzekļus.

 2016. gadā no šīs 
mērķprogrammas līdzekļiem 
Malienas pagasta pārvalde 
izmantojusi 33297,27 EUR. 
No tiem 28181,06 EUR izlietoti 
Malienas pamatskolas ēkas fasādes 
vienkāršotai atjaunošanai. Par šiem 
līdzekļiem sakārtota ēkas fasāde, 
veikts tornīšu, dzegu remonts, 
atjaunots lievenis, uzklāts 
asfaltbetona segums gājēju celiņam. 
Darbus, atbilstoši individuālā 
komersanta “BBB” izstrādātajai 
apliecinājuma kartei, veica SIA 
“Pamati”. Savukārt 5116,21 EUR 

izmantoti pašvaldības autoceļa “Pa-
matskolas ceļš Nr. 1” asfaltbetona 
seguma atjaunošanai, ko veica VAS 
“Latvijas autoceļu uzturētājs”. 
 Malienas pagasta pārvalde ir 
iesniegusi pašvaldībā dokumen-
tāciju atklāta konkursa iepirkuma 
procedūras veikšanai projektam 
“Pašvaldības autoceļu “Tomsona 
pagrieziens - Sebežnieki”, “Bren-
ci - Sakvārne” un “P41 - Cūku 
komplekss” pārbūve Malienas pa-
gastā, Alūksnes novadā”. Projektu 
paredzēts iesniegt Lauku atbalsta 
dienestā Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansējuma 
saņemšanai. Projekta īstenošana 
paredzēta 2017. gadā.
 Savukārt Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde augustā iesniedza Lauku 
atbalsta dienestā projektu “Pašval-
dības autoceļu “Auseji - Garjuri” un 
“Garjuri - Lašķi” pārbūve Jauna-
lūksnes pagastā, Alūksnes novadā”. 
Projekta īstenošanu varēs sākt pēc 
iesnieguma izskatīšanas un apstip-
rināšanas.
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Sportiskais augusts Zeltiņos

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvede 

 Augustā Zeltiņu pagasta 
pārvalde organizēja 
tradicionālos sporta pasākumus – 
Zeltiņu pagasta Sporta svētkus 
un “Kristera kausa izcīņu 
pludmales volejbolā”.

 Daudzu gadu garumā augusta otra-
jā sestdienā Zeltiņos uz sportiskām 
aktivitātēm pulcējas aktīvās atpūtas 
cienītāji, lai pārbaudītu savus spē-
kus individuālās sacensībās un pie-
rādītu prasmes pludmales volejbolā. 
Pludmales volejbols sporta svētku 
programmā ir bijis katru gadu, taču 
tas norosinājās dažādās variācijās 
un sastāvos. 2015. gadā Zeltiņu pa-
gasta pārvalde uzsāka sadarbību ar 
Alūksnes un Apes novada fondu, un 
kopš tā brīža sacensības noris kla-
siskā izpildījumā 2+2 gan vīriešu, 
gan sieviešu konkurencē. Kristers 
bija izcils sportists, īstens sava 
pagasta patriots un mīļākais sporta 
veids viņam bija tieši pludmales vo-
lejbols. Kad 2014. gadā pēc smagas 
slimības mēs no viņa atvadījāmies, 
Kristera ārstēšanai saziedoto naudu 
tika nolemts izmantot pludmales 
volejbola sacensību organizēša-
nai. Tā radās sacensības “Kristera 
kausa izcīņa pludmales volejbolā”, 
ko veiksmīgā sadarbībā realizē 
Alūksnes un Apes novada fonds 
un Zeltiņu pagasta pārvalde. Šogad 
sacensībās piedalījās deviņas vīriešu 
un trīs sieviešu komandas. Vīriešu 
konkurencē 1. vietu un kausu izcīnī-
ja Māris Cauka un Toms Dandens, 
2. vietu Kristera bijušais koman-
das biedrs Arvīds Sams un Āris 
Lazdiņš, 3. vietu Oļegs Ivanovs 
un Kristera brālis Ervīns Zariņš, 
savukārt meiteņu konkurencē 1. 
vietu un kausu izcīnīja Ance Ozola 
un Aleksandra Šabanova, 2. vietu 
Kristera māsīca Lelde Zariņa un 
Vēsma Sama, 3. vietu Kristera māsa 
Baiba Zariņa un Oniksa Cvetkova. 
Jau šogad visus pludmales volejbola 
cienītājus aicinām ieplānot nākamā 
gada augusta otro sestdienu, lai 
dotos uz Zeltiņiem cīnīties par Kris-
tera kausu pludmales volejbolā.
 Sacensības individuālajās discip-
līnās šogad organizēja Kristapa 
Medisa komanda SIA “Let’s Do It”. 
Programmā bija pieci sporta veidi 

septiņām vecuma grupām. Lai arī 
brīžiem bija jāgaida rindā, lai veiktu 
kādu no disciplīnām, sacensības 
noritēja jautrā un sportiskā gaisot-
nē, jo dalībniekiem patika mest 
zābaku tālumā, bumbiņas caurajā 
sienā, transportēt pudeles ar boksa 
cimdiem, veikt noteiktu distanci ar 
transformera zābaciņiem un izkratīt 
bumbiņas no kastes, kas piesieta uz 
muguras. Tiesnešu komanda bija 
ļoti jauka un atsaucīga, dalībnieki 
tika uzmundrināti un bailīgākie 
iedrošināti, jo reizēm mazajiem bēr-
niņiem distances pusceļā bija asaras 
acīs, bet tiesnešu atbalsts palīdzēja 
godam veikt distanci. 
 Jau trešo gadu sporta svētku 
neatņemama sastāvdaļa ir Bērnu 
namiņš, kura saimniece visus trīs 
gadus ir Linda Laiva. Katru gadu 
Bērnu namiņā Linda cenšas ieviest 
jaunus uzdevumus un jaunas 
iespējas bērniem izpausties radošās 
aktivitātēs. Šogad visinteresantākā 
un pieprasītājā nodarbe bija balonu 
locīšana, kurā ļoti gribēja piedalīties 
ne tikai mazie bērni, bet arī tie, ku-
riem krietni virs 16 gadiem. Zeltiņu 
pagasta pārvalde ir pateicīga visiem 
Sporta svētku organizatoriem par 
veiksmīgu sadarbību.
 Augusta pēdējā sestdienā notika 
biedrības “Sporta klubs Zeltiņi” 
organizētais skrējiena “Mizojam, 
ka prieks” pēdējais posms. Šogad 
kopā visos četros skrējiena posmos 
piedalījās 88 dalībnieki. Saskaņā ar 
skrējiena nolikumu, kopvērtējumā 
tiek vērtēti dalībnieki, kuri noskrē-
juši vismaz divus posmus, līdz 
ar to divās grupās nebija visu trīs 
dalībnieku, kas būtu startējuši divos 

posmos. Godalgotas vietas: VB1 
grupā 1. vieta Gustavam Āboliņam, 
2. vieta Raivo Līdakam, 3. vieta 
Miķelim Salmiņam; SB1 grupā 
1. vieta Ancei Poļakai, 2. vieta 
Elīzai Laivai, 3. vieta Merisai 
Akmentiņai; VB2 grupā 1. vieta 
Edgaram Magaziņam, 2. vieta 
Renāram Žīguram, 3. vieta 
Matīsam Salmiņam; SB2 grupā 
1. vieta Evelīnai Lazdiņai, 2. vieta 
Karlīnai Laivai, 3. vieta Lienei 
Eglei; V12 grupā 1. vieta Arvim 
Šukstam, 2. vieta Oskaram 
Jaunbērziņam, 3. vieta Rihardam 
Berkoldam; S12 grupā 1. vieta 
Elīzai Rezakovai, 2. vieta Līvai 
Poļakai, 3. vieta Vitai Vanagai; 
V16 grupā 1. vieta Nikam 
Jakobsonam, 2. vieta Adrianam 
Šukstam; S16 grupā 1. vieta 
Sindijai Žīgurei, 2. vieta Samantai 
Šukstai, 3. vieta Agatei Mūrniecei; 
V25 grupā 1. vieta Ingusam 
Vītolam, 2. vieta Bruno Zaķim, 
3. vieta Mārim Rātam; S25 grupā 
1. vieta Sanitai Zaķei, 2. vieta Dacei 
Kārkliņai, 3. vieta Elīnai Akmenti-
ņai; V40+ grupā 1. vieta Viesturam 
Zaķim, 2. vieta Viesturam 
Kazainim, 3. vieta Ivaram Poļakam; 
S40+ 1. vieta Inesei Žīgurei, 
2. vieta Ilzei Ludvigai. 
 Šogad skrējiens aizvadīja ceturto 
sezonu un šobrīd biedrība “Sporta 
klubs Zeltiņi” ir apņēmības pilni 
aizvadīt arī jubilejas sezonu. Plānots 
nolikumā iekļaut jaunus izaicināju-
mus, nodrošināt profesionālas 
iesildīšanās nodarbības un radīt 
aktīvās atpūtās iespējas 
līdzjutējiem.

“Mizojam, ka prieks!” dalībnieku pulks katrā skrējiena posmā ir liels

“Kristera kausa izcīņā volejbolā” piedalījās deviņas vīriešu un 
trīs sieviešu komandas                                            Sandras Magaziņas foto

Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Annas un Jaunannas pagastu 
pārvaldes šogad īstenojušas 
projektus, kas finansēti no 
Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 2014. – 
2017. gadam līdzekļiem.

 Annas pagastā par šiem novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
realizēts attīstības projekts “Vides 
labiekārtošana pie pagasta ies-
tādēm”. Projekta ietvaros veikti 
bruģēšanas un vides labiekārto-
šanas darbi pie pagasta pārvaldes 
ēkas un kultūras nama, izveidota 
uzbrauktuve un veikts ieejas kāpņu 
remonts, tādējādi nodrošinot vides 
pieejamību šīm pagasta iestādēm 
arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
cilvēkiem gados un māmiņām ar 
bērniem. Darbus par kopējo summu 
9983,83 EUR veica SIA “Mārkal-

nas Bruģis”. Bez tam, vēl papildus 
no pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem 611,05 EUR apmērā 
ierīkota lietus ūdens novadīšanas 
sistēma pie Annas kultūras nama.
 Savukārt Jaunannas pagastā no 
pašvaldības budžetā paredzētās 
mērķdotācijas pagastu infrastruktū-
ras un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas īstenots projekts 
“Dārza mini traktora ar pļaušanas 
iekārtu iegāde”, kura ietvaros par 
3995 EUR iegādāts dārza mini trak-
tors ar pļaušanas iekārtu.  Iegādāto 
tehniku izmantos Jaunannas pagasta 
komunālās saimniecības vajadzī-
bām – zālienu pļaušanai.
 Annas pagasta pārvalde gatavojas 
arī ceļa pārbūves projekta īstenoša-
nai. Augustā projekta “Pašvaldības 
autoceļa Atte – Lejas pārbūve” 
iesniegums iesniegts Lauku atbalsta 
dienestā, lai piedalītos atklātā 
projektu iesniegumu konkursā par 
Eiropas Savienības Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējuma saņemšanai. Šobrīd 
notiek projekta vērtēšana. Projekta 
ietvaros paredzēts veikt pašvaldības 
autoceļa “Atte – Lejas” pārbūvi 
Annas pagastā.

Annā un Jaunannā 
īsteno projektus

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

 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 2012. gada 
22. novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem”, dome 29. septembra 
sēdē piešķīra līdzfinansējumu 
vairākiem biedrību 
iesniegtajiem projektiem.

 Līdzfinansējums piešķirts: 
biedrībai „Liepna - manas mājas” 
projekta “Liepnas bērnu un jauniešu 
atpūtai” realizācijai 221,98 EUR, 
biedrībai „Alūksnes novada 
pensionāru apvienība” projekta 
“Starptautiskās veco ļaužu 
dienas sajūtu pasākuma “Savējie 
starp savējiem”” realizācijai 
600 EUR, biedrībai „Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātris “Slieksnis”” projekta 
„Marka Komoleti situācijkomēdijas 
“Pidžama sešiem” un Džona 
Patrika komēdijas “Dārgā 
Pamela” vizuālais noformējums 
ATT “Slieksnis” iestudējumā” 
realizācijai 600 EUR, biedrībai 
„Alūksnes pilsētas Pensionāru 
biedrība “Sudrabs”” projekta 
„Plašāk atveram durvis” realizācijai 
300 EUR, biedrībai „Alūksnes un 
Apes novada fonds” projekta 
„Grāmatas “Dzidras Ezergailes 
ex libri” realizācijai 600 EUR, 

biedrībai „Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” 
projekta „Ernsts Gliks – tilts starp 
Alūksni un Wettinu” realizācijai 
600 EUR un biedrībai „Ūdens 
motosporta klubs „Nordost”” 
projekta „Mēs – Alūksnes ezera 
bērni” realizācijai 600 EUR. Daļēju 
līdzfinansējumu dome piešķīra 
biedrībai „Alūksnes Invalīdu bied-
rība” projekta „Prieks darīt, prieks 
dzīvot” realizācijai 115 EUR galda 
spēļu apmācībai - pieredzes 
apmaiņai, biedrībai „Ilzenes 
attīstībai” projektam “Ražas diena 
Ilzenē” 240 EUR pasākuma 
vadīšanai, scenārija izstrādei, 
pasākuma dokumentēšanai, 
fotogrāmatas izveidei, iegādei un 
transporta izdevumiem. Kā 
neatbilstošus saistošo noteikumu 
nosacījumiem dome nolēma norai-
dīt biedrības „Latvijas Politiski 
represēto apvienība” pieteikumu 
projektam “Grāmatas “Šalc Tālavas 
un Dzimtenes sili” tulkošana 
angļu valodā (176 lpp.)”, Alūksnes 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
pieteikumu projektam “E. Glika un 
Alūksnes devums Eiropai 
(gatavošanās reformācijas 500 gadu 
atcerei)” un biedrības „Radošo 
ideju centrs” pieteikumu 
projektam “Manas saknes Alūksnē” 
un līdzfinansējumu projekta 
realizācijai nepiešķīra. 
 Saistošie noteikumi nosaka, 
ka nākamos projektu pieteikumus 
pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai biedrības var iesniegt 
līdz 25. februārim.
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Ģimnāzija turpina sadarbību ar Burgģimnāziju Vetīnā
Ingūna Vilemsone,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas skolotāja

 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai ar 
Burgģimnāziju Vetīnā (Wettin) 
Vācijā ir izveidojusies gadiem 
laba sadarbība dažādu 
projektu ietvaros. 

 Burgģimnāzijas skolotāji tika 
uzaicināti un ar prieku piedalījās 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 105 gadu jubilejas 
svinībās. Mūsu sadraudzības skolā 
šāda veida pasākumi iepriekš nebija 
organizēti, tāpēc pēc atgriešanās 
Vetīnā, vācu skolotāji direktorei 
ierosināja organizēt savas skolas 
25. gadadienu. 
 Iepriekšējā mācību gada nogalē 
tika saņemts ielūgums direktorei 
Dainai Dubrei - Dobrei un projektos 
iesaistītajām skolotājām septembra 
sākumā piedalīties konferencē un 
Burgģimnāzijas jubilejā. 
Ģimnāzijas svētku ietvaros tika 
organizēti vairāki pasākumi.
 8. septembrī Vetīnas - Lobejūnas 
pašvaldības vadītāja Antje Klecar 
organizēja konferenci par skolu 
un pašvaldību sadarbības 
nepieciešamību, par Ernstu Gliku 
kā tiltu starp abām skolām, par viņa 
lomu vēsturē un mūsdienās, kurā 
piedalījās Vetīnas - Lobejūnas 
pašvaldības visu deputātu frakciju 
pārstāvji, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pārstāvji, 

Vetīnas Burgģimnāzijas skolotāji 
un skolēni. Tas izvērtās par 
nozīmīgu pasākumu, jo deputātiem 
radās iespēja iedziļināties skolu 
sadarbības aspektos. Pasākumu 
iesāka skolēnu prezentācijas, 
piemēram, Josepine Scleoste 
klātesošos iepazīstināja ar Ernstu 
Gliku kā nozīmīgu personību, ar 
viņa biogrāfiju. Mareihe Alenus 
prezentēja savu pētījumu - Glika 
dzimtas koku līdz 19. gs. Savukārt 
Jonas Waselau padziļināti pētījis 
periodu, kad Gliks dzīvoja Maska-
vā. Vairākās prezentācijās skolēni 
uzsvēra daudzveidīgo sadarbību 
starp Alūksnes un Vetīnas ģimnāzi-
jām, savstarpējos ieguvumus. 
Pēc katras skolēnu uzstāšanās 

tika uzdoti jautājumi, ierosmes 
turpmākajiem pētījumiem un 
jauniem starpskolu projektiem. Pēc 
skolēnu prezentācijām vārds tika 
dots projektos iesaistītajam 
skolotājam Heiko Šonleinam, 
kurš vēlreiz akcentēja reālus skolu 
sadarbības ieguvumus. 
 Konferences dalībnieku 
diskusijas laikā ar savu pieredzi 
Ernsta Glika personības un darbības 
pētījumos dalījās Ilona Riekstiņa. 
Daina Dubre - Dobre pateicās par 
iespēju piedalīties abu skolu tālākai 
sadarbībai nozīmīgā pasākumā, par 
deputātu atvēlēto laiku šai tikšanās 
reizei, pasniedzot piemiņas dāvanu 
Antje Klecar. Vetīnas - Lobejūnas 
pašvaldības vadītāja Antje 

Klecar pasniedza atbildes dāvanu 
D. Dubrei-Dobrei un laba 
vēlējumus Alūksnes novada 
pašvaldībai, īpaši deputātiem 
Aivaram Fominam un Elitai Laivai. 
Uzrunu viņa sāka ar jaukajām 
atmiņām par vizīti Latvijā, Alūksnē, 
informēja par uzsākto sadarbību 
starp pašvaldībām un problēmām, 
kas kavē veiksmīgāku sadarbību ar 
Alūksnes novada pašvaldību, kā 
vienu no iemesliem minot ne visai 
veiksmīgo teritoriālo reformu 
Vācijā. Burgģimnāzijas skolotāja, 
projektu vadītāja Ellena Lange, 
uzrunājot deputātus, uzsvēra, cik 
nozīmīga ir sadarbība starp skolām, 
bet, lai tā būtu veiksmīgāka, 
jāveicina abu pašvaldību 
tuvināšanās.
 Daina Dubre - Dobre norādīja, 
ka izglītībai un valodu apguvei 
izglītības procesā ir ļoti svarīga 
loma, novēlēja deputātiem atbalstīt 
skolas, visus labos darbus un idejas, 
kas vērsti skolēnu izaugsmei. Viņa 
augstu novērtēja skolēnu veiktos 
pētījumus un apņēmās censties 
realizēt ideju, meklēt finansējumu, 
lai realizētos iecere Latvijas un 
Vācijas skolēnu pētījumu rakstu 
krājuma - grāmatas izdošanai. 
Mārīte Poiša Vetīnas Burgģimnā-
zijas skolēniem nodeva sveicienus 
un dāvaniņas no projekta draugiem 
- skolēniem no Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas.
 Nākošajā dienā Burgģimnāzijas 
zālē notika svinīga 25 gadu jubilejas 
svētku atklāšana, kurā klausījāmies 
ģimnāzijas kora sagatavotos 

priekšnesumus, direktores uzrunu 
ar skolas darba izvērtējumu, 
problēmām un attīstības 
perspektīvi. Gan Antje Klecar, 
gan ģimnāzijas vecāku padomes 
pārstāvji savā uzrunā uzteica 
sadarbības iespējas starp Vetīnu un 
Alūksni, pauda prieku par iespēju 
skolēniem tikties Alūksnē. Arī 
mūsu delegācija visas Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas vārdā 
apsveica Burgģimnāzijas kolektīvu 
25 gadu jubilejā.
 Savukārt sestdien Burgģimnāzijā 
uz atkalredzēšanās svētkiem - sa-
lidojumu par godu skolas 25 gadu 
jubilejai, ieradās vairāk nekā 400 
absolventu. Burgģimnāzijas beidzē-
jiem tik kuplā skaitā šādi svētki bija 
pirmo reizi. Mūs priecēja atziņa, ka 
ideju par svētku organizēšanu 
vetīnieši guvuši mūsu skolas un 
pilsētas svētku laikā.
 Burgģimnāzijas 11 skolēni un pieci 
skolotāji Alūksnē ieradīsies jau 
24. oktobrī, lai turpinātu iesākto 
sadarbību. 26. oktobrī interesenti 
laipni aicināti piedalīties konferencē 
“Ernsts Gliks - tilts starp Alūksni un 
Vetīnu”, kur tiks prezentēti 
skolēnu pētījumi, uzstāsies 
speciālisti par Ernsta Glika 
personību, viņa lomu izglītības 
attīstībā, izglītības sistēmas attīstību 
mūsdienās dažādās valstīs, kā arī 
Katrīnas I nozīmību kultūrvēsturē. 
Jāpiebilst, ka šajās dienās pie mums 
viesosies arī Sanktpēterburgas 
344. liceja delegācija.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas delegācija kopā ar 
Burgģimnāzijas pārstāvēm pie Ernstam Glikam veltītās plāksnes 
Vetīnā                                                                     Foto no ģimnāzijas arhīva

Rudens „Mazputniņā”
Aivita Ezeriņa,
PII “Mazputniņš” skolotāja

 Kad vasara nelabprāt dodas pro-
jām, un dabā pamazām sevi sāk 
pieteikt rudens, klāt septembris 
un Zinību diena. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē 
„Mazputniņš” Zinību dienas spožajā 
saulē acis nebēdnīgi piemiedzis, 
bērnus it kā iedrošinādams un uz-
mundrinādams, sagaidīja ežuks. 
 Jaunais mācību gads sākās sau-
lespuķu rotā ar svinīgo pasākumu 
„Krāsosim balto grāmatu!”, kurā 
iestādes vadītāja Ieviņa Āboltiņa 
kolektīva vārdā aicināja visus 
klātesošos gan bērnus, gan viņu 
vecākus, gan sadarbības partnerus 
izkrāsot jaunā mācību gada baltās 
dienu lapas ar savu labo darbu 
spilgtajām krāsām. Siltus sveiciena 
vārdus teica Alūksnes novada do-
mes deputāte Maruta Kauliņa. Ne-
iztrūkstošs bija ikgadējais Malienas 
un Jaunalūksnes pagastu pārvalžu 
vadītājas Intas Cingleres apsvei-
kums, kam pievienojās Malienas 
pagasta bibliotekāre Daina Baltā. 
 Tad bērni, iejutušies kukainīšu lo-
mās, sāka krāsot savu jauno mācību 
gadu  debesu, saules, ziedu un zaļa-
jā zāles krāsā, verot lapu pēc lapas 
eņģeļa dāvinātajā baltajā grāmatā. 
Pirmās lapas grāmatā iekrāsotas ar 
apņēmību, kā pasākuma ieskaņā 
dzirdētajā dziesmā “Eņģelīts” - “Ir 
jānes gaisma pasaulē kā mazajam, 
tā lielajam!”
 Bērni kopā ar skolotājām devās uz 

grupu telpām, bet vecākus iestādes 
vadītāja iepazīstināja ar jaunajā mā-
cību gadā veicamo, īpaši akcentējot 
izglītojamo audzināšanas jauno vad-
līniju uzdevumus un to īstenošanas 
veidus, no kuriem viens ir pedagoga 
sadarbība ar izglītojamā ģimeni.
 Savstarpēja iestādes un ģimenes 
sadarbība, protams, vienmēr ir biju-
si aktuāla, jo bez tās nav iespējams 
pilnvērtīgi audzināt un izglītot mazo 
cilvēku.
 Vēl par tradīciju nekļuvis pasā-
kums - Tēvu dienas atzīmēšana. 
Tam vecākās grupiņas gatavojās jo 
īpaši rūpīgi, 16. septembrī organizē-
jot sporta pasākumu „Es gribu būt 
kā tētis!”, kurā tēti un vectēvi, spē-
lējot rotaļu “Gribam zināt”, visus 
iepazīstināja ar saviem vaļasprie-
kiem, bet pēc tam visi, arī māmiņas 
un vecmāmiņas, iesaistījās dažādās 
aktivitātēs:  nesa bērnus pāri peļ-

ķēm, kopā ar bērniem vadīja bumbu 
pa noteiktu trajektoriju, pastaigājās, 
makšķerēja zivis,  pārkoda cieto 
riekstu. Tika noskaidrots arī stip-
rākais tētis, kurš savā klēpī varēja 
noturēt visvairāk balonu. Pasākuma 
noslēgumā katrs dalībnieks saņēma 
medaļu.
 Rudens un jaunā mācību gada 
pasākumi turpinās. Miķeļdienu 
krāsojām medaini smaržojošu ābolu 
un rudens ziedu mozaīku krāsās, bet 
tad, kad ciemos atnāca pats Rudens 
Rūķis, visi kopā virpuļojām saulē 
dzirkstošajās koku lapās. Šoruden 
aicināsim talkā māsas un brāļus, tē-
tus un māmiņas, un arī vecvecākus, 
lai katra ģimene piedalītos ražas 
kompozīciju izstādē, kura noslē-
dzās ar ražas balli, bet 5. oktobrī 
dosimies pārgājienā „Pa rudentiņa 
zelta pēdām”.

Vecākās grupas bērni pie ežuka                                   Ingas Āboltiņas foto

Ziemeru pamatskolā zināšanu 
apguvei jauna pieeja
Elvīra Aizupe,
Ziemeru pamatskolas direktora 
pienākumu izpildītāja

 Ziemeru pamatskolā tuvojas 
noslēgumam biedrības “Mēs – 
skolai” pieteiktais un Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansē-
tais projekts (atbalsts sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem) “Zinā-
šanu apguve ar netradicionālu 
pieeju”.

 Projekta galvenā ideja – līdzās 
tradicionālai mācību stundai darbo-
ties ar skolēniem ārpus ierastajiem 
pieņēmumiem par to, kādai jābūt 
mācību stundai. Proti, doties ārā no 
skolas un pētīt, ieraudzīt, saprast 
daudz praktisku lietu. Jau šobrīd 

2. klases skolēni dabaszinībās katru 
stundu iziet dabā, arī uz jauniz-
veidoto vietu, lai eksperimentētu, 
vērotu rudeni, atpazītu augus un 
caur spēlēm apgūtu jaunas prasmes 
un zināšanas.
 23. septembrī Eiropas sporta 
nedēļas ietvaros Olimpiskajā dienā 
skolā kopā ar bērniem darbojās un 
sportoja tēvi, mammas vārīja zupu 
jaunizveidotajā ugunskura vietā, 
skolas bērnu vecāku dāvinātajā 
lielajā katlā, atpūtās, apsēžoties uz 
jaunizveidotajiem soliem, kas arī 
izgatavoti mazliet atšķirīgi. 
 Jau pavasarī vērosim, kā izaugušas 
vīnogas zaļajā klasē, kuru veidojām 
uz vecās siltumnīcas pamatiem, 
kā zaļos iestādītie košumaugi un 
pavisam noteikti turpināsim attīstīt 
un pilnveidot šo vietu pie skolas.

Tā izskatās 9. klases zēnu kopā ar skolotāju Gunti Meistaru 
veidotā ugunskura vieta                                              Foto no skolas arhīva
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Vasara Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā
Evija Eglīte,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

 Kā katru gadu, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
vasaras piedāvājums bija 
pilns dažādības. Jūnijā un 
augustā notika nometnes 
bērniem, meistarklases gan 
bērniem, gan jauniešiem, kā arī 
pavisam jauna programma – 
Alūksnes novada pašvaldības 
un ABJC kopīgi veidotais 
projekts “Sportosim Pilssalā”.

 Vislielākais pieprasījums no 
bērniem un viņu vecākiem ir tieši 
jūnijā, kad tikko beigusies skola. 
Arī ABJC piedāvājums tieši šajā 
mēnesī ir visplašākais. Lielākoties 
vecāki ir saprotoši un, balstoties uz 
iepriekšējiem gadiem, zina, ka die-
nā, kad sākas pieteikšanās, ir rindas 
gan pie jauniešu centra, gan arī pa 
telefonu šad tad nākas piezvanīt 
vairākas reizes. 
 Jūnijā tika piedāvātas divas 
Minjonu dienu aktivitātes bērniem 
– pirmajā un otrajā nedēļā. Tas bija 
viens no risinājumiem, kas ļāva 
aktivitātēs uzņemt  vairāk bērnu, jo 
viens bērns tika pierakstīts tikai uz 
vienu no šīm abām. Līdz ar to tika 
dota iespeja piedalīties lielākam 
skaitam bērnu.
 Jūnija lielākā nometne bija “Copes 
lietas 4”, kas tika organizēta sadar-
bībā ar Alūksnes makšķerēšanas 
biedrību „C. Albula”. Alūksnes 
ezerā mājo dažādas zivis, nomet-
nes dalībnieki ar tām iepazinās 

gan teorētiski, gan praktiski, paši 
mācījās, kā  pagatavot makšķeri, 
ēsmu, kā arī apguva makšķerēšanas 
pamatprincipus un noslēpumus. Pal-
dies Druvim Tomsonam un Jānim 
Skultem par sadarbību!
 Nometne “Velovasara”, kas notika 
no 15. līdz 17. jūnijam, sniedza 
atbalstu bērniem un jauniešiem, 
veicināja viņu sociālās prasmes - 
savstarpējās kontaktēšanās prasmes, 
spēju uzņemties atbildību, prasmi 
sadarboties un strādāt komandā, 
piedāvāja aktīvu un veselīgu dzīves-
veidu, pārvietojoties ar velosipēdu 
maršrutā Alūksne – Trapene – Zel-
tiņi - Alūksne un iepazīstot tūrisma 
objektus šajā apvidū.
 Kā jau katru gadu, arī šogad 
jūnijā notika Strautiņu pamatskolas 
skolotājas Tijas Āboliņas vadītais 
velo pulciņš, kur, par spīti lielajam 
lietum, bērni mācījās gan teoriju, 
gan arī praktiski izbrauca šķēršļus 
ABJC pagalmā. Nometnes pēdējā 
dienā visiem bija iespēja nokārtot 
eksāmenus un iegūt velosipēda 
vadītāja apliecību.
 Jūnijs noslēdzās ar Sporta spēļu 
nedēļu, kur skolotājas Ilgas Tumše-
vicas vadībā bērni spēlēja futbolu, 
tautas bumbu, strītbolu, un citas 
komandas spēles.
 Savukārt jauniešiem jūnijā pie-
dāvājām trīs aktivitātes – angļu 
valodas programmu “Let’s do it in 
English” (Darīsim to angliski), kuru 
vadīja trīs Eiropas brīvprātīgie - divi 
jaunieši no Turcijas, kuri darbojās 
Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”, 
un viena meitene no Itālijas, kas 

darbojās jauniešu studijā “BaM-
buss” Rīgā; video un afišu veido-
šanas meistardarbnīcu, ko vadīja ak-
tīvā Alūksnes jauniete Žanete Spale, 
un Improvizācijas teātra darbnīcu, 
kuru vadīja Evija Eglīte un Improvi-
zācijas teātra “Spiediens” aktieris 
Kaspars Breidaks.
 Jūliju veltījām starptautiskiem un 
vietējiem projektiem, no kuriem 
viens bija “Erasmus+” programmas 
Jauniešu apmaiņas projekts Franci-
jā, par kuru bija iespēja vairāk uz-
zināt iepriekšējā “Alūksnes Novada 
Vēstu” numurā, kā arī Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas finansētais 
projekts “AUTOBUSS”.
 Augustā, tāpat kā jūnijā, uzsvars 
tika likts uz nometnēm un darbnī-
cām, kad tika piedāvātas tādas kā 
“Mēs te mazliet padejosim”, ko 
vadīja jaunā horeogrāfe un dejotāja 
Ieva Aizupe, Evitas Bogdanovas 

vadītā Stila un modes studija, Leļļu 
teātra darbnīca, ko vadīja divi topo-
šie leļļu teātra aktieri Una Eglīte un 
Rihards Zelezņevs, bet Diāna Lozko 
četras dienas mācīja jauniešiem 
spēlēt ukuleli.
 Vasaras interešu izglītības prog-
rammas “Raibās dienas” dalībnieki 
kopā ar skolotājām Jolantu Apsīti 
un Sanitu Strakšu iepazina mult-
filmu pasauli mūsdienās un senāk, 
guva ieskatu malēniešu valodā, sa-
darbojoties ar Jaunlaicenes muzeju, 
iepazina policijas darbu un darbojās 
kopā ornitologu Elviju Kantānu, kā 
arī veica dažādus radošus darbus. 
 Šogad augusta bērnu nometnes 
pamattēmai bija izvēlēts Hermaņa 
Paukša grāmatas “Sveiks, Zaķi 
Laupītāj!” galvenais varonis Zaķis, 
kurš ar viltību cīnās pret nekrietnī-
bām mežā. Šajā nometnē centāmies 
veicināt skolēnu interesi un vēlmi 
lasīt grāmatas, devāmies ekskur-

sijā uz Cēsu novadu, braucienā ar 
Bānīti, kur satikām “laupītājus”, 
bērni veica dažādus radošus darbus, 
viesojās dzīvnieku mājā “Astes un 
Ūsas”.
 Visu vasaru bērniem bija iespēja 
bez maksas, skolotāju uzraudzībā, 
sportot Pilssalā. Sportošana notika 
divās grupās – no 10.00 līdz 14.00 
un no 14.00 līdz 18.00. Šī aktivitāte 
bija diezgan plaši iecienīta, jo saņē-
mām 80 vecāku iesniegumus. 75% 
dalībnieku bija vecumā no 8 līdz 11 
gadiem. Visaktīvākais bija jūnijs, 
kad rīta pusē Pilssalā pulcējās pat 
30 jauno sportistu vienā nodarbībā. 
 Analizējot vasaru, esam noskaņoti 
pozitīvi. Viss sanāca, kā plānots, 
bērni bija priecīgi un skolotāji arī. 
Skumji, ka vēl joprojām ir tādi ve-
cāki, kas piesaka bērnu uz nometni 
vai aktivitāti, taču beigās bērnu 
neatved un nepaziņo par neieraša-
nos, tādējādi nedodot iespēju citiem 
bērniem piedalīties nometnē, jo 
visās nometnēs dalībnieku skaits ir 
ierobežots. 
 Paldies visiem saprotošajiem ve-
cākiem, lieliskajiem skolotājiem, vi-
siem tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, 
kas piedalījās nometņu rīkošanā, un 
visiem fantastiskajiem bērniem un 
jauniešiem, kas piedalījās nometnēs, 
darbnīcās un meistarklasēs un pie-
pildīja jauniešu centru ar smaidiem, 
prieku un jautrību.
 Tiekamies Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centrā! Informāciju par ABJC 
piedāvātajiem pulciņiem meklē 
www.abjc.lv vai Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā Dārza ielā 8a.

Jaunannas “Tikšķa” aktivitātes
Ilvija Gritāne,
Jauniešu kluba dalībniece

 Šī vasara un tās noslēgums 
Jaunannas jauniešu klubam “Tik-
šķis” ir bijis ļoti iedvesmojošs. 
Pateicoties Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra organizētajam 
un Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstītajam Jauniešu iniciatīvu 
projektam, 26. un 27. jūlijā Jau-
nannā, Zaķusalā, notika nebijis 
pasākums – “Radošais DIVDIE-
NIS”.

 Šajā divu dienu radošajā nometnē 
piedalījās 27 dalībnieki no Jaunan-
nas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes un 
Burtnieku novadiem. Nodarbības 
vadīja Rīgas jauniešu centra “Ka-
ņieris” ideju ģenerators un jaunat-
nes darbinieks Jānis Vītols. Nodar-
bības bija interesantas, tās iekļāva 
tādas lietas kā komandas darbu, 
jauniešu sadarbību un saliedēšanos. 
Apguvām nedaudz no teorijas, bet 
daudzas lietas caur dažādām spēlēm 
- arī praktiski. Jaunannas jauniešu 
kluba “Tikšķis” dalībnieki pirmās 
dienas noslēgumā, neilgi pirms pus-
nakts bija sagatavojuši arī šķēršļu - 
baiļu trasi, kas piedeva pasākumam 
savu odziņu. 
 “Radošā DIVDIEŅA” otrajā dienā 
nodarbības turpinājās, bet dienu 
noslēdzām ar orientēšanos pa Jau-
nannu. Vēlējāmies, lai tie jaunieši, 
kuri pie mums bija pirmo reizi, 
varētu iepazīt mūsu pagastu. 
 “Tikšķa” organizētais pasākums 
bija liels piedzīvojums gan mums 

pašiem, gan arī pasākuma viesiem, 
jo sākotnēji viens otram bijām 
sveši, taču vēlāk iepazinām jaunus 
cilvēkus, nodibinājām jaunus kon-
taktus un kopā ļoti labi pavadījām 
laiku. Apsveram domu, ka kaut ko 
līdzīgu varētu rīkot arī vēl kādu 
gadu.
 Pateicoties tam, ka mūsu rīkotajā 
pasākumā “Radošais DIVDIENIS” 
nodibinājām jaunu draudzību ar 
Rencēnu pagasta jauniešu biedrību 
VirziensA”, 23. augustā devāmies 
uz Burtniekiem, lai piedalītos divu 
dienu apmācībās “Mācies darot”. 
Apmācībās piedalījās Jaunannas 
“Tikšķa” dalībnieki, biedrības 
“VirziensA” jaunieši, kā arī vietējie 
Burtnieku jaunieši. Apmācību 
galvenais mērķis bija atrast atšķi-
rību starp biedrību, kādā darbojas 
“VirziensA” jaunieši, un neformālu 
grupu, kāda esam mēs, “Tikšķis”. 
Dienas pirmajā daļā diskutējām 

par biedrībām un neformālajām 
grupām, to plusiem un mīnusiem, 
kopīgo un atšķirīgo, kā arī par to, 
cik viegli būt biedrībai attiecīgajos 
novados - Burtnieku un Alūksnes.  
Dienas otrajā pusē runājām par 
projektu rakstīšanu, komandās paši 
veidojām plānu topošajam pasā-
kumam. Vakarā sekoja neformālās 
aktivitātes, kurās sadalījāmies divās 
komandās un rādījām savas prasmes 
darboties virtuvē - cepām gardas 
picas.
 Otro dienu iesākām ar pastaigu pa 
Burtniekiem, apskatījām Burtnieku 
parku, ezeru un citas nozīmīgā-
kās vietas. Vēlāk sekoja tikšanās 
ar Burtnieku novada sabiedrisko 
attiecību speciālisti Aritu Rudzī-
ti, kura pastāstīja, kā veiksmīgāk 
veidot rakstus par plānotajiem un 
notikušajiem pasākumiem. Noslē-
gumā devāmies uz Rencēniem, kur 
apskatījām mūsu jauniegūto draugu 

Jaunannas skolu atbalsta 
vietējais uzņēmums
Janīna Pužule,
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas direktore

 Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas skolēnu pašpārvalde 
augustā ar skolas atbalstu sāka 
īstenot ieceri par sava atpūtas 
stūrīša izveidi.

 Jaunieši nelielajā telpā pie skolas 
kāpnēm pārkrāsoja sienas, grī-
du, iegādājās un paši izgatavoja 
dažādus apgaismes elementus. 
Lai atpūtas stūrītis būtu mājīgāks, 
bērni izgatavoja spilventiņus. Tagad 
skolas audzēkņiem gan starpbrīžos, 
gan arī pēc mācību stundām ir vieta, 
kur atpūsties un interesanti pavadīt 
brīvo laiku.
 1. septembrī pamatskolas skolēni 
un pirmsskolas grupiņas audzēkņi 
saņēma jauku pārsteigumu no SIA 

“Valrito”. Skolas absolvents un 
uzņēmuma pārstāvis Kaspars Gusts 
pirmsskolas grupiņas audzēkņiem 
dāvināja jaunas rotaļlietas, bet 
1. - 4. klašu skolēniem un viņu 
audzinātājām - biļetes uz Liepājas 
teātra muzikālo izrādi “Pelnrušķī-
te”.  5. - 9. klašu skolēni dāvanā 
saņēma braucienu ar plostu “Kaija” 
pa Alūksnes ezeru un muzejpedago-
ģiskās programmas apmeklējumu 
Alūksnes muzejā. 
 15. septembra saulaino rudens 
pēcpusdienu 5. - 9. klašu skolēni 
kopā ar audzinātājām pavadīja 
jaukā izbraucienā ar plostu, apskatot 
brīnišķīgo dabu, ieklausoties teikās 
par salu rašanos Alūksnes ezerā. 
Neaizmirstami iespaidi tika gūti arī 
skatu tornī. Skolas kolektīvs prie-
cājas par iespēju skolēniem labāk 
iepazīt dzimto novadu un pateicas 
vietējam uzņēmumam SIA „Valrito” 
par dāvanām.

- biedrības “VirziensA” mitināšanās 
telpas. Guvuši jaunas zināšanas, 
pozitīvi noskaņoti mēs devāmies 
mājup. Paldies Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centram par iespēju 
aizbraukt uz šīm apmācībām!
 27. augustā devāmies uz “Pa-
Galmu”, uz ikgadējām Vēlajām 
brokastīm, lai atskatītos uz šogad 
paveikto. Bija interesanti uzzināt, 
ko paveikuši citi jaunieši, pastāstīt 
par saviem darbiem, iedvesmoties 
un tikt iedvesmotiem.

 Darbīgo un interesanto vasaru 
noslēdzām 29. augustā ar “Tikšķa” 
pasākumu - brīvdabas kino vakaru. 
Skatījāmies kinofilmu “Mammu, es 
tevi mīlu”, kas, mūsuprāt, bija ļoti 
laba izvēle. Arī vakars bija ideāls - 
zvaigžņotas debesis un silts. 
 Tagad ar visu vasarā uzkrāto ener-
ģiju un pozitīvajām emocijām, esam 
apņēmības pilni turpināt darboties 
sava pagasta labā un ģenerēt jaunas 
idejas.

Jauniešu kluba “Tikšķis” rīkotā “Radošā DIVDIEŅA” dalībnieki
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Zeltiņos koncertēs 
Normunds Ķietis un Inita Āboliņa
 16. oktobrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā koncertēs Normunds Ķietis 
un Inita Āboliņa akustikā koncer-
tā „Mana dzīve”.

 Latvijā maz ir vietu, kurās savulaik 
nebūtu muzicējusi grupa „Lauku 
Muzikanti”. Viegli var atpazīt sam-
tainās balss īpašnieku Normundu 
Ķieti un virtuozo akordeonisti Initu 
Āboliņu. Daudzi apbrīno grupas 
un abu mūziķu spēju tik ilgu laiku 
noturēties kopā, neieejot rutīnā, spē-
jot atrast mūzikā un radošajā darbā 
kopsaucēju, kas liek turpināt radīt 
dziesmas un nepagurstot doties pie 
klausītājiem. Atbildes uz to var gūt 
Normunda un Initas koncertos.
 Jau desmit gadus Normunds un 
Inita paralēli darbam grupā “Lauku 
Muzikanti” uzstājas ar savām kon-
certprogrammām, ļaujot klausītā-
jiem izbaudīt viņu mūziku daudz 
personīgāk. Akustiskā izpildījumā ir 
iespējams dzirdēt gan populārākos 
grupas skaņdarbus, kuri jau ieka-
rojuši skatītāju sirdis, gan jaunas, 
pēdējos gados Normunda sarakstītas 
un plašai publikai mazāk zināmas 
dziesmas, kuras tapušas konkrētu 
notikumu rezultātā, un par kurām 
pats autors labprāt arī pastāsta. 
Tāpat koncertos ir iespējas baudīt 
Initas Āboliņas  akordeona spēli, 
iepazīt viņas kaislību uz argentīnie-
šu tango un franču musette stilu. 
 Koncertos, kuros valda silta un 
atvērta atmosfēra, mūziķiem atro-
doties tuvā kontaktā ar klausītāju, 
pārsvarā skan Normunda Ķieta 
rakstītā mūzika un Initas Āboliņas 
spēlēti pasaulē slaveni skaņdarbi, 
rakstīti akordeonam.
 Savā garajā muzikālajā karjerā 
Normunds un Inita ir pabijuši visos 
Latvijas novados, labprāt uzstājoties 
arī mazākos tautas namos, skolās, 

pansionātos un pat cietumos. Seviš-
ķi aktīvi tas ir darīts Ziemassvētku 
projekta “Ziemassvētku Roze” 
ietvaros. 
 Abi mūziķi ir vairākkārt koncertē-
juši Vācijā, Lielbritānijā, Holandē, 
Īrijā, Krievijā, ASV, Kanādā, Aus-
trālijā un citur. Pirms neilga laika 
abi atgriezās no ASV un Kanādas, 
kur jūnijā ar līdzīgiem koncertiem 
priecēja tautiešus svešumā. Savu-
kārt maijā abi ar savu muzikālo 

sniegumu palīdzēja Berlīnē atvērt 
pirmos latviešu restorānus “Kir-
sons” (Lido).
 Programmā skanēs tādas publi-
kai jau zināmas dziesmas kā “Es 
tevi atradu sniegā”, “Tūkstotis”, 
“Gaismu tver”, “Dzirkstošais vīns”, 
“Mana dzīve”, “Meitene no Rīgas”, 
kā arī pavisam jaunu dziesmu 
cikls, kas mīsies ar Initas Āboli-
ņas izpildītajiem instrumentāliem 
skaņdarbiem. 

Malienā būs stipro 
ģimeņu vakars

Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītāja

 22. oktobrī 20.00 Malienas 
tautas namā iedibināsim jaunu 
tradīciju – stipro ģimeņu 
godināšanas pasākumu, kurā 
tiks aicinātas piedalīties visas 
tās ģimenes – pāri, kuri mīl, grib 
būt mīlēti vai atrodas šī ceļa 
pašā sākumā, kam ģimene ir 
patvēruma, miera un drošības 
vieta.

 Un nav svarīgi, vai tas ir laulāts 
pāris vai ģimene, kurā nav oficiāli 
reģistrētas attiecības, pasākumā tiks 
godināti tie pāri, kas saticībā, mīles-
tībā un draudzībā nodzīvojuši 10, 
20, 30 un 40 gadus, neaizmirstot arī 
tos, kas tikko vai pavisam nesen uz-

sākuši kopdzīvi. Īpašs pārsteigums 
tiek gatavots  pāriem, kas kopā 
nodzīvojuši 50 un vairāk gadus. 
Katrs pāris tiks aicināts parakstīties 
stipro ģimeņu Goda grāmatā, būs 
iespēja izveidot ģimenes fotosesiju 
pie profesionāla fotogrāfa.
 Pasākuma „Ejam pa taciņu bla-
kus!” svinīgo daļu vadīs aktieru 
pāris Kristīne Dina Bitēna un Atvars 
Sirmais, bet vakara turpinājumā par 
balles mūziku gādās Zintis Krakops.
 Pāri, kas vēlas piedalīties stipro 
ģimeņu vakarā, aicināti pieteikt 
dalībnieku skaitu un rezervēt 
galdiņu līdz 10. oktobrim pa tālruni 
25458550 Aivitai vai elektroniski 
– tn.maliena@aluksne.lv. Dalības 
maksa – 10 EUR no pāra. 
 Man nevajag ziedu kalnus un 
šampanieša upes. Es tikai gribu būt 
kopā ar Tevi šodien, rīt, uz mūžu!

Dailes teātra 
viesizrāde Alūksnē

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
sabiedrisko attiecību un mārketinga 
speciālists 

 7. oktobrī, 18.30 Alūksnes Kultū-
ras centrā - Dailes teātra viesizrā-
de “Svēta lieta”!

 Pie Večuka ir ieradusies Nāve. It 
kā ar to vēl nebūtu gana – viņai ir 
kārdinošs piedāvājums. Trīs stundu 
laikā Večukam jāpaveic svēta lieta, 
Dievam tīkams darbs – tad šis ar 
savu Večiņu varēs dzīvot vēl dau-
dzus gadus. Ko lai tādu svētu šajā 
dzīvē izdara? Un ko šādā situācijā 
darītu jūs?

 Florids Buļakovs (1948-2015) ir 

baškīru dramaturgs, daudzu litera-
tūras un mākslas prēmiju laureāts, 
vairāk nekā 20 lugu autors. Viņš 
ir īsts traģikomēdijas meistars, 
kura lugās komisks patoss mijas ar 
dzīves absurda apjausmu un smiekli 
skan cauri asarām. Traģikomēdija 
„Svēta lieta” (jeb „Mīl, nemīl”, 
1991) ir stāsts par mīlestību mūža 
garumā, kas piedzīvojusi gan nomā-
cošas ikdienas rūpes, gan līksmus 
svētku priekus.
 Lomās: Indra Briķe, Juris Bartkevi-
čs, Elīna Dzelme, Mārtiņš Počs, re-
žisors: Pauls Timrots, scenogrāfe un 
kostīmu māksliniece: Ilze Vītoliņa. 
 Biļešu cenas: 5, 10, 13 un 15 
eiro. Biļetes nopērkamas Alūksnes 
Kultūras centra kasē, kā arī “Biļešu 
paradīzes” kasēs un internetā.

Flamenko mūzika un deja uz 
Alūksnes Kultūras centra skatuves
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
sabiedrisko attiecību un mārketinga 
speciālists

 22. oktobrī Alūksnes 
Kultūras centrā uzstāsies vieni no 
spilgtākajiem flamenko mūzikas 
un deju kolektīviem Eiropā.

 Pasākuma apmeklētāji varēs 
iegremdēties autentiskās, tikai 
Spānijas dienvidu autonomajā 
komūnā (Andalucía) Andalūzijā 
sastopamajās kultūras tradīcijās. 
Koncertuzveduma pamatā ir 
klasiskais stāsts par kaismīgo 
čigānu meiteni vārdā Karmena, 
kas karsti tiecas pēc svelmainas 
mīlestības un izsaka to tikai 
temperamentīgajiem spāņiem 
vien raksturīgā dejas valodā – 
Flamenco, kas izveidojusies 
18. gadsimtā valsts dienvidu 
čigānu vidē.
 Virtuozie ģitāras meistari, kas 
savas prasmes apguvuši, iespaidojo-

ties no tādiem flamenko 
lietpratējiem kā Francisco 
Gustavo Gomes (Paco de Lucia), 
Rico Sanchez un, protams, visā 
pasaulē labi pazīstamajiem 
flamenko - rumba karaļiem “Gipsy 
Kings”, aizgrābj klausītāju 
uzmanību izcilas ģitārspēles un 
“cante jondo” manierē izpildītā 
dziedājumā, kas rada hipnotiskas 
romu kultūrai piemītošas izjūtas.
 Vairāk nekā 80 minūšu garā kon-
certuzveduma tapšanā piedalījusies 
inscenētāja Olga Pshenitsyna no 
Maskavas Lielā teātra. Internacio-
nālā šova dalībnieki flamenko de-
jotprasmi apguvuši dažādās Eiropas 
deju skolās, kā arī pie tādām Spāni-
jas zvaigznēm kā Francesca Grima 
(Sevilla), Antonio el Pipa (Jerez de 
la Frontera), Natalia Meirino 
(Madrid), Concha Jareno (Madrid), 
Fran Vilchez (Granada), Sandra 
Cisneros (Malaga). 
 Kā par šo priekšnesumu saka tā 
mākslinieciskā vadītāja “La Bruja” 
(tulkojumā no spāņu valodas 
“burve”), muzikālā teika ar bezgala 

krāšņo un kolorīto tērpu, kleitu 
un aksesuāru palīdzību patiesi var 
tikt uzskatīta par modes skati, kurā 
ikkatra daiļā dzimuma pārstāve 
varēs atpazīt sevi, kā arī tapt ievesta 
maģiskajā un kaismīgajā flamenko 
spāņu – čigānu emociju pasaulē!
 Biļešu cenas: 7, 10 un 12 eiro. Tās 
nopērkamas Alūksnes Kultūras cen-
tra kasē, kā arī “Biļešu paradīzes” 
kasēs un internetā.
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Tarzāns ir jauns un ļoti aktīvs 
suns. Komunikabls un draudzīgs 
ar visiem  - gan citiem suņiem, 
gan cilvēkiem. Ļoti gudrs - sākts 
apmācīt un ļoti labi padodas 
apmācībai. Būs labs ģimenes 
mīlulis, kā arī mājas sargs. 
Adopcijā tiks nodots kastrēts, 
čipēts un vakcinēts.

 Ilzenē pieklīdis maza au-
guma, ruds suņuks. Nogādāts 
dzīvnieku mājā “Astes un 
Ūsas”.

Alūksnē, pilsētas centrā, pie 
kafejnīcas “Pajumte” pieklīdusi 
draudzīga melnbalta kaķenīte. 

Dzīvnieku mājā 

“Astes un 
Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

Aicina pieteikties māju energoefektivitātes 
uzlabošanas atbalsta programmai
 Lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju dzīvo pirms 
vairākiem gadu desmitiem 
būvētās daudzstāvu mājās. 
Daudzo gadu laikā šo ēku 
tehniskais stāvoklis ir būtiski 
pasliktinājies - fiziski nolietojušās 
konstrukcijas, inženiersistēmas. 
Liels skaits ēku ir avārijas 
stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi 
un mitri, vasarās pārāk karsti. 
Iedzīvotājiem palielinās 
apsaimniekošanas izdevumi, 
maksa par apkuri, jāveido uzkrā-
jumi avārijas remontiem.  

 Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, 
ar Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļiem šogad Latvijā ir uzsākta 
jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes uzlabo-
šanas programma. Ar tās palīdzību 
iespējams renovēt māju, padarot  to 
energoefektīvu un palīdzot ilgter-
miņā saudzēt iedzīvotāju maciņus. 
Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, 
kas tiks tērētas mājas energoefek-
tivitātes uzlabošanas darbiem, 
iedzīvotāju vietā apmaksās valsts 

no Eiropas Savienības līdzekļiem. 
Pārējās izmaksas iespējams saņemt 
kā bankas aizdevumu, turklāt dzī-
vokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi 
dzīvokļi. 
 Pieņemot lēmumu par daudzdzī-
vokļu mājas energoefektivitātes 
uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst 
labāku un skaistāku dzīves vidi, 
pieaug mājas un līdz ar to arī katra 
dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas 
kalpošanas laiks un kas ir īpaši sva-
rīgi – samazinās maksa par apkuri.

 Kādu valsts atbalstu piedāvā 
daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes uzlabošanas prog-
ramma? Iedzīvotāji ar pilnvarotās 
personas starpniecību savas mājas 
energoefektivitātes projektam var 
saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu: 
 - ALTUM bezmaksas konsultācijas 
par programmas iespējām un nosa-
cījumiem, tehniskās dokumentācijas 
un projekta dokumentu sagatavo-
šanu; 
 - ALTUM grantu jeb neatmaksāja-
mu finansiālu atbalstu, kas sedz līdz 
50% no projekta izmaksām (granta 

apjomu ietekmē plānotais energo-
patēriņš pēc projekta īstenošanas un 
izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai 
cits finansētājs);
 - ALTUM aizdevumu, gadījumos, 
ja energoefektivitātes projekta 
finansēšanai nav pieejams finansē-
jums no komercbankas, kas piedalās 
energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmas īstenošanā;
 - ALTUM garantija komercbankas 
vai cita finansētāja aizdevumam. 
Garantija kalpos kā nodrošinājums 
finansētāja aizdevumam.
 Valsts atbalsts paredzēts daudzdzī-
vokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzī-
vokļi un vienam īpašniekam pieder 
mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita 
un nedzīvojamās telpas neaizņem 
vairāk kā 25% no kopējās mājas 
platības. 

 Kādus darbus var veikt ar prog-
rammas atbalstu? Ar valsts atbal-
sta programmas palīdzību var veikt 
sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, 
logu nomaiņu, apkures sistēmas 
renovāciju, karstā un aukstā ūdens 
sistēmas renovāciju, inženiersistē-

mu renovāciju un citus nepiecieša-
mos ēkas uzlabošanas darbus. 

 Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem 
jāpieņem kopīgs lēmums par mājas 
renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir 
nepieciešama piekrišana no divām 
trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pie-
teikties programmai dzīvokļu īpaš-
nieki var ar pilnvarotās personas 
starpniecību. Pilnvarotais pārstāvis 
iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju 
vārdā arī sagatavos un saskaņos 
dokumentus, organizēs būvnieku 
izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs 
līgumus. Tas var būt gan mājas 
esošais apsaimniekotājs, gan cita 
juridiska persona, kuru ir deleģējuši 
mājas iedzīvotāji. 
 Daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes programmas darbība 
ALTUM tika uzsākta šā gada aprīlī, 
uzsākot iedzīvotāju konsultēšanu. 
Sākot ar oktobri visā Latvijā notiks 
bezmaksas informatīvie semināri 
māju apsaimniekotājiem un piln-
varotajiem pārstāvjiem, kuros tiks 
sniegta informācija gan par prog-
rammas iespējām un nosacījumiem, 

gan par dokumentu sagatavošanu un 
tehniskiem risinājumiem. Informā-
cija par semināru norises vietām 
un laikiem tiks publicēta ALTUM 
mājas lapā www.altum.lv 
 Konsultācijas ALTUM turpinās 
visā programmas darbības laikā. 
Vienlaikus ALTUM slēdz sadarbī-
bas līgumus ar komercbankām par 
banku iesaistīšanos programmas 
īstenošanā. 
 Aicinām izmantot valsts piedāvāto 
atbalstu daudzdzīvokļu māju reno-
vēšanai. Lai arī šī gada būvniecī-
bas sezona tuvojas noslēgumam, 
aicinām izmantot rudens un ziemas 
mēnešus konsultācijām, dokumentu 
sagatavošanai, renovācijas priekš-
darbu veikšanai, piemēram, izvēlo-
ties savu būvnieku, lai jau pavasarī 
varat uzsāk mājas renovēšanas 
darbus!

 Papildu informācija par 
daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes programmu un 
kontakti: www.altum.lv 

Gūst pieredzi pašvaldībās Norvēģijā un Somijā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 
 Alūksnes novada pašvaldība  
ir vadošais partneris Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas “Valsts  
administrācija” finansētajā  
projektā PA-GRO-901  
“Meklējot inovatīvus 
risinājumus tūrismā” 
(Nordic-Baltic mobility 
programme Public 
administration ,,Looking 
for innovative changes 
in tourism”).

 Projekta ietvaros šogad 
augustā pašvaldības speciālisti 
devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Norvēģiju, bet 
septembrī - uz Somiju. Visās 
apmeklētajās pašvaldībās Alūksnes 
novada pārstāvji interaktīvā 
prezentācijā rādīja un stāstīja 
par Alūksnes novadu un tā 
tūrisma piedāvājumu.
 Norvēģijā pašvaldības 
speciālisti – ainavu arhitekte 
Laura Mazule, tūrisma darba 
organizatore Iveta Veļķere, 
Informācijas tehnoloģiju nodaļas 
vadītājs Juris Balandis un domes 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers viesojās Spidebergas 
pašvaldībā, kā arī apmeklēja 
vairākas citas pašvaldības. 
Viena no tām – Askima – ir 
līdzīga Alūksnes novadam pēc 
iedzīvotāju skaita, taču mazāka 
teritorijas ziņā un turīgāka, jo 
pašvaldības budžets desmit 
reizes pārsniedz mūsu novada 
budžetu. Attīstīta zaļās enerģijas 
izmantošana, par ko liecinājis, pie-
mēram, elektromobiļu un to uzlādes 
vietu daudzums. Daudz izmantotas 
mūsdienīgas IT tehnoloģijas, nodro-
šinātas apmācības un IKT atbalsts 

iedzīvotājiem. Pārsteigums bijusi 
elektronizētā bibliotēka, 
kurā iedzīvotājiem pieejama 
pašapkalpošanās ar elektronisku 
lasītāja karti visu diennakti.
 Tā kā pieredzes apmaiņas 
brauciena mērķis bija gūt jaunas 
idejas un redzēt jau realizētus 
projektus, kurus būtu iespējams 
attīstīt un iedzīvināt arī Alūksnes 
novadā, tas arī izdevies. Dz. Adlers 
uzsver, ka bijis iespējams ne tikai 
aizgūt labas idejas, bet arī 
pārliecināties, ka Alūksnes 
novada virzība tūrisma jomas 
attīstībai ir pareiza un mūsu 
novadā šai ziņā ir milzīgs 
potenciāls.
 I. Veļķere norāda, ka Norvēģijas 
mazās pašvaldības sadarbojas savā 
starpā un tās vieno tūrisma piedā-
vājumi. Apciemotajās pašvaldībās 
nozīmīga loma ir velo tūrisma un tā 

infrastruktūras attīstībai, veidojot 
nacionālos maršrutus, iekļaujoties 
arī starptautiskos projektos, kas 
virzās cauri vairākām valstīm, kā, 
piemēram, Euro Velo. Redzējuši arī 
veiksmīgus piemērus pašvaldības 
un uzņēmēja sadarbībai, piemēram, 
piedāvājot tūristiem izbraucienus 
ar kuģīti, bet Norvēģijā noskatītā 
ideja par velo remontstaciju jau 
iekļauta aktuālajā novada projekta 
pieteikumā.
 Otrs pieredzes apmaiņas brauciens 
bija uz Masku reģionu Somijā, kurp 
devās pašvaldības speciālisti Laura 
Mazule, Iveta Veļķere un Juris 
Balandis. Masku reģiona iedzīvotā-
ju skaits ir 10 tūkstoši. Te Alūksnes 
pašvaldības pārstāvji iepazīstināti ar 
parku, kas dabas teritorijā izveidots 
ar Leader projekta finansējumu un 
ir populārs kā aktīvās atpūtas vieta 
iedzīvotājiem. Parkā ir iespējams 

nodarboties ar tādu Somijā populāru 
sporta un aktīvās atpūtas veidu kā 
frīsbijgolfs, kā arī izvietots āra gal-
da tenisa aprīkojums, dažādu spēļu 
laukumi un cita nepieciešamā in-
frastruktūra. Par sporta popularitāti 
liecina arī lielie futbola laukumi, tai 
skaitā pirmais segtais futbola lau-
kums ar mākslīgo segumu, laukums 
sporta aktivitātēm senioriem.
 Vizītes laikā apmeklēta arī kāda 
vietējā muiža, kur sarunās ar muižas 
harizmātisko dārznieci varējis 
pārliecināties par to, cik tūrisma 
pakalpojumā svarīgs ir stāsts un tā 
stāstītājs. Pašvaldības pārstāvji vē-
rojuši, ka somi ar lielu lepnumu un 
pietāti attiecas pret kultūrvēsturisko 
mantojumu, kas tiem saglabājies 
no “zviedru laikiem”. Vienlaikus 
pašvaldība vērtē, cik izdevīgi tai ir 
uzturēt katru kultūrvēsturisko ob-
jektu un nepieciešamības gadījumā 
tos pārdod. Nozīmīgu lomu Masku 
reģions veltī attīstības plānošanai, 
definējot mērķus līdz 2020. gadam 
un būtisku nozīmi tajos piešķirot 
iedzīvotāju vecuma izmaiņām, 
nodokļu izmaiņām un sadarbības 
palielināšanai starp pašvaldībām.
 Projekta mērķis ir īstenot pieredzes 
apmaiņas vizītes Somijā (Masku 
pašvaldībā) un Norvēģijā 
(Spidebergas pašvaldībā) tūrisma, 
IT un ainavu arhitektūras jomas 
pašvaldības speciālistiem, lai 
gūtu jaunas idejas un darba 
metodes tūrisma, pilsētvides 
ainavu veidošanā un IT risinājumu 
pielietošanā tūrismā.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji vizītē Norvēģijā
Foto no pašvaldības arhīva
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Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2016                                                     
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

25.08.2016.  lēmumu Nr.270
(protokols Nr.13, 7.punkts)

Spēkā no 01.01.2017.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām par Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošu 
nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju atbilstību šo noteikumu 
nosacījumiem izvērtē un lēmumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu pieņem 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodokļu administrators un pagastu 
pārvalžu vadītāji.
3. Lēmumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi

4. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas piešķir 
šādām nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāju kategorijām norādītajos 
apmēros:
4.1.  personai, kurai ar Alūksnes 
novada Sociālā dienesta lēmumu 
piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss –  70%;
4.2. vientuļam pensionāram un 
vientuļai nestrādājošai personai ar 
pirmās un otrās grupas invaliditāti 
- 50%; 
4.3. nepilngadīgai personai ar 
pirmās vai otrās grupas invaliditāti 
- 50%;  
4.4. personai, kurai ir kopīga dek-
larētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām 
personām ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kura ir šīs personas vai 
tās laulātā bērns, mazbērns, brālis 
vai māsa - 50%; 
4.5. personai, kurai taksācijas gada 
1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem 
apgādnieka zaudējuma pensiju - 50%.  
4.6. personai, kurai pieder zemes 
īpašums un kura noslēgusi līgumu 
ar Alūksnes novada pašvaldību par 
visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu 
publisku pieejamību un izmantoša-
nu sabiedriskām vajadzībām - 50%;
4.7. personai, kurai pieder ēkas vai 
būves, kura veikusi pilnu ēkas vai 
būves jumta un/vai fasādes restaurā-
cijas vai atjaunošanas, vai pārbūves 
darbus – 90% apmērā.
5. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. – 4.5. 
apakšpunktos, piešķir atviegloju-
mus par šādiem nekustamā īpašuma 
objektiem:
5.1. par dzīvojamām mājām neatka-
rīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru funkcionālā izmantoša-
na ir dzīvošana, un tām piekritīgo 
zemi:
5.1.1. Alūksnes novada pagasta te-
ritorijā ēkai (būvei) piekritīgā zeme 
ir zeme, ko aizņem ēkas (būves) 
un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) 
uzturēšanai nepieciešamā zeme – 
1,0 ha platībā;
5.1.2. Alūksnes pilsētas teritorijā 
šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir 
zeme, ko aizņem ēka (būve), kā arī 

šo ēku (būvju) uzturēšanai nepiecie-
šamā zeme – līdz 1200 m2 platībā.
5.2. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.6. apakš-
punktā, atvieglojumus piešķir par 
īpašumā esoša zemes īpašuma vai tā 
daļas izmantošanu šādiem izmanto-
šanas mērķiem:
5.2.1. publisku sporta nodarbību, 
pasākumu, sacensību organizēšanai 
un norisei;
5.2.2. rekreācijai;
5.2.3. pašvaldības funkciju un uzde-
vumu nodrošināšanai.

III. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumi

6. Vientuļš pensionārs un vientuļa 
persona ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti šo saistošo noteiku-
mu izpratnē ir persona, kurai nav 
laulātā, pilngadīgu bērnu un nav 
pilngadīgu personu, ar kurām ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta. 
7. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. – 4.5. 
apakšpunktos, atvieglojumus piešķir 
par nekustamo īpašumu, ja tas ir 
vienīgais šīs personas īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošais īpašums 
Alūksnes novadā.
8. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. – 4.4. 
apakšpunktos atvieglojumus piešķir, 
ja personas deklarētā dzīvesvieta 
taksācijas gada 1.janvārī ir nekusta-
mā īpašuma objektā, par kuru tiek 
piešķirti atvieglojumi. 
9. Personām, kuras minētas šo sais-
tošo noteikumu 4.5. apakšpunktā, 
atvieglojumus piešķir, ja taksācijas 
gada 1.janvārī personas deklarētā 
dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma 
objektā, par kuru tiek piešķirts 
atvieglojums, kopā ar apgādnieku 
zaudējušo bērnu.
10. Šo saistošo noteikumu 4.5. 
apakšpunktā paredzētos atviegloju-
mus piešķir arī, ja nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
ir kāds no attiecīgajā apakšpunktā 
minētajiem bērniem.
11. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. – 4.5. 
apakšpunktos, atvieglojumus piešķir 
par nekustamo īpašumu, kas netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā, 
izīrēts vai iznomāts.
12. Personām, kas minētas šo sais-
tošo noteikumu 4.6. punktā, atvieg-
lojumus piešķir konkrētai zemes 
vienībai, kas tiek izmantota 5.2. 
apakšpunktā minētajiem mērķiem.
13. Personām, kas minētas šo no-
teikumu 4.7. punktā, atvieglojumus 
piešķir par ēku vai būvi, kurā veikts 
ieguldījums.
14. Ja personai ir tiesības saņemt 
atvieglojumus uz likuma un šo sais-
tošo noteikumu pamata vai uz vairā-
ku šo saistošo noteikumu 4.punktā 
paredzēto nosacījumu pamata, 
atvieglojumus piešķir atbilstoši 
vienam, personai vislabvēlīgākajam 
nosacījumam. 
15. Personai, kurai ir tiesības uz 
atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar 
šo noteikumu 4.punktu, atviegloju-
mus nepiešķir, ja:
15.1. gada laikā pirms jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatīša-

nas Alūksnes novada Administratīvā 
komisija ir administratīvi sodījusi 
personu par būvniecību regulējošo 
normatīvo aktu vai pašvaldības 
saistošo noteikumu par teritoriju un 
būvju uzturēšanu, neievērošanu;
15.2. personai uz atvieglojumu pie-
šķiršanas brīdi ir Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo 
nodokļu parādi vai nomas maksas 
un citu ar nomu saistīto maksāju-
mu parādi par nomāto pašvaldības 
īpašumu;
15.3. Lauku atbalsta dienests ir 
sniedzis informāciju par nodokļa 
maksātāja zemes vienību, ka tā uz-
skatāma par neapstrādātu lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi atbilstoši 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta astotajai daļai.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas periods 

16. Atvieglojumus piešķir par to 
taksācijas gadu, kurā iesniegts per-
sonas pieteikums par atvieglojumu 
piešķiršanu.
17. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1.-4.5. apakš-
punktos, atvieglojumus piešķir par 
to laika periodu, par kuru personai 
ir piešķirts attiecīgajā apakšpunktā 
noteiktais statuss un pastāv vai ir 
pastāvējusi  atbilstība atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem.
18. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.6. punktā, 
atvieglojums tiek piemērots uz 
noslēgtā līguma ar Alūksnes novada 
pašvaldību darbības laiku.
19. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.7. punktā, 
atvieglojumus piemēro uz 5 gadiem.
20. Personas pasludināšana par 
maksātnespējīgu šo saistošo 
noteikumu izpratnē uzskatāma par 
atvieglojumu piešķiršanas pamata 
zaudēšanu.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

21. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.1. apakšpunk-
tā, atvieglojumus piešķir pamato-
joties uz Alūksnes novada Sociālā 
dienesta datiem par personas atbil-
stību šajā apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem.
22. Persona, kurai ir tiesības uz šo 
saistošo noteikumu noteiktajiem 
atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 
1.februārim iesniedz Alūksnes no-
vada pašvaldībā vai attiecīgā pagas-
ta pārvaldē pieteikumu (pielikumā) 
par atvieglojumu piešķiršanu.
23. Pieteikumā par atviegloju-
mu piešķiršanu persona norāda 
atvieglojumu piešķiršanas pamatu, 
apliecina, ka ir sniegusi precīzas un 
patiesas pieprasītās ziņas par sevi 
un citām personām, kā arī apliecina, 
ka dod amatpersonām tiesības iepa-
zīties ar pieteikumā minēto personu 
personas datiem, kas nepieciešami 
lēmuma par atvieglojumu piešķirša-
nu, pieņemšanai.  
24. Persona, kurai ir tiesības uz šo 
saistošo noteikumu 4.5. apakšpunk-
tā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz 
taksācijas gada 1.februārim iesniedz 
Alūksnes novada pašvaldībā vai 

attiecīgā pagasta pārvaldē izglītības 
iestādes apliecinājumu par bērniem 
pēc pilngadības sasniegšanas, kas 
taksācijas gadā turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciā-
lās izglītības iegūšanu dienas nodaļā 
(pilna laika klātienes studijas).
25. Personām, kuras minētas šo no-
teikumu 4.6. punktā, atvieglojuma 
saņemšana tiek noteikta līgumā. Ja 
nodokļa maksātājs veic saimniecis-
ko darbību, tam jāiesniedz aizpil-
dīta de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapa saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību 
un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem.
26. Personām, kuras minētas šo no-
teikumu 4.7. punktā, atvieglojumu 
piešķir pamatojoties uz pieteiku-
mu, Būvvaldes apliecinājumu par 
būvdarbu pabeigšanu. Ja nodokļa 
maksātājs veic saimniecisko dar-
bību, tam jāiesniedz aizpildīta de 
minimis atbalsta uzskaites veidlapa 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtību un de minimis 
atbalsta uzskaites veidlapu parau-
giem.
27. Personai ir pienākums paziņot 
Alūksnes novada pašvaldībai vai 
attiecīgai pagasta pārvaldei par 
atvieglojumu piešķiršanas pamata 
vai atbilstības atvieglojumu pie-
šķiršanas nosacījumiem zaudēšanu 
mēneša laikā no minēto apstākļu 
iestāšanās brīža.
28. Ja persona savā pieteikumā vai 
rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi 
nepatiesas ziņas par sevi vai saviem 
ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi 
šo saistošo noteikumu 21.punktu, 
nekustamā īpašuma nodokli aprē-
ķina nepamatoti piešķirto atvieglo-
jumu apmērā, papildus aprēķināto 
summu sadalot par likumā „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” noteikta-
jiem maksāšanas termiņiem, kā arī 
aprēķinot nokavējuma naudu.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem 

Alūksnes novada domes 2009.gada 
17.decembra saistošos noteikumus 
Nr.40/2013 „Par atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā”.
30. Noteikumi stājas spēkā 
2017.gada 1.janvārī.

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu

„Par atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 

Alūksnes novadā” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5.panta trešo 
daļu pašvaldība var izdot 
saistošos noteikumus, kuros 
paredzēti nodokļa atvieglojumi 
atsevišķām nekustamā īpašuma 
maksātāju kategorijām. Turklāt 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” grozījumi, kas Saeimā 
pieņemti 2012.gada 15.novembrī un 
ir spēkā no 2013.gada 1.janvāra, no-
saka, ka, lemjot par nodokļa atvieg-
lojumu piemērošanu, pašvaldībai 
jāpiemēro likumā noteiktie obligātie 
principi - objektīvā grupējuma 
princips – nodokļa maksātāji ir sa-
grupēti atbilstoši objektīviem kritē-
rijiem, atkarībā no personu statusa, 
deklarētās dzīvesvietas, nekustamā 
īpašuma statusa, izmantošanas vei-
da; efektivitātes princips – atvieglo-
jumu piemērošana neprasa papildu 
administratīvos resursus; atbildīgas 
budžeta plānošanas princips – no-
teiktie nodokļa atvieglojumi neradīs 
šķēršļus pašvaldības funkciju un 
nekustamā īpašuma nodokļa prog-
nozes izpildei; prognozējamības 
un stabilitātes princips – noteik-
tos atvieglojumus nav paredzēts 
samazināt nākamajos taksācijas 
gados;  sociālās atbildības princips 
– apzinātas sociāli mazaizsargāto un 
trūcīgo iedzīvotāju grupas. 

Turpinājums 11. lappusē
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Oktobrī draudzēs 
novadā

Alūksnes ev. lut. draudzē 

Mācītājmuižā:
katru darba dienu 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
otrdienās 19.00 „Brīvība 
Kristū”
trešdienās 18.00 Bībeles stunda
trešdienās 19.00 „Īsta brīvība”
piektdienās 17.00 – 18.00 mācī-
tāja pieņemšana
ceturtdienu 19.00 Alpha 
1. oktobrī 10.00 Seminārs: 
„Garīgās dāvanas” 

Baznīcā:
2. oktobrī 11.00 Pļaujas svētku 
dievkalpojums un Svētdienas 
skolas sākums
30. oktobrī 11.00 Reformācijas 
svētku dievkalpojums
svētdienās 11.00 dievkalpojums

Opekalna ev. lut. draudzē

2., 16. oktobrī 10.00 dievkal-
pojums (vada mācītājs Vilnis 
Sliņķis)

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Turpinājums no 10. lappuses

2. Īss projekta satura izklāsts 
Lai samazinātu nekustamā 
īpašuma nodokļa slogu atsevišķām 
nodokļa maksātāju kategorijām 
un vienkāršotu atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību, saistošo 
noteikumu projektā paredzētas 
būtiskas izmaiņas salīdzinājumā 
ar līdz šim spēkā esošajiem 
saistošajiem noteikumiem. Ņemot 
vērā ekonomisko situāciju valstī un 

no tās izrietošās objektīvās 
grūtības atsevišķām iedzīvotāju 
un organizāciju kategorijām 
savlaicīgi un pilnā apmērā 
nomaksāt aprēķināto nekusta-
mā īpašuma nodokļa summu, ir 
nepieciešams sniegt atbalstu un 
papildināt tās nodokļa maksātāju 
kategorijas, kurām šādi atviegloju-
mi piešķirami. 
Grozījumi paredz ieviest jaunas 
atvieglojumu saņēmēju kategorijas 
un tām piemērojamo atvieglojuma 
lielumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Ņemot vērā likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5.panta piek-
tajā daļā noteikto, ka tie nodokļa 
atvieglojumi, kurus nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
piešķīrusi pašvaldība, netiek ņemti 
vērā, nosakot nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozi, papildu nodokļa 
atvieglojumi būtu piešķirami tādā 
apjomā, kas netraucētu nekustamā 
īpašuma nodokļa prognozes izpildi. 

Kopējā noteikto nodokļa 
atvieglojumu ietekme uz 
pašvaldības budžetu tiek 
prognozēta 7000 EUR apmērā. 
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 
neietekmē.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi 

nodrošina Alūksnes novada nodokļu 
administratori un attiecīgo pagastu 
pārvalžu vadītāji, kuru lēmumus par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieg-
lojumu piemērošanu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē. 
6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta 
izstrādē nav notikusi.
7. Cita informācija
Nav

Grozījumi Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto 
daļu un 10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

25.08.2016. lēmumu Nr.271
(protokols Nr.13, 8.punkts)

Spēkā no 01.11.2016.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.35/2010 „Soci-
ālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā” šādus grozīju-
mus: 
1. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Sociālā dzīvokļa īres maksa 
īrniekam tiek noteikta 1/3 (vienas 
trešdaļas) apmērā no īres maksas, 
kas noteikta Pašvaldībai piede-
rošiem dzīvokļiem. Atlikušās 2/3 
(divas trešdaļas) no īres maksas, 
pamatojoties uz apsaimniekotāja  
iesniegtajiem maksājuma doku-
mentiem, tiek segtas no Pašvaldības 
sociālā budžeta līdzekļiem”.
2. Svītrot 22.punktu.
3. Izteikt 23. un 23.1 punktu šādā 
redakcijā:
“23. Sociālā dzīvokļa īrnieks sedz 
1/3 (vienu trešdaļu) no maksas 
par komunālajiem pakalpojumiem 
(siltumu vai kurināmo, ūdeni, at-
kritumiem, kanalizāciju). Atlikušās 
2/3 (divas trešdaļas) no maksas 
par komunālajiem pakalpojumiem 
(siltums vai kurināmais, ūdens, 
atkritumi, kanalizācija) sociālajā 

dzīvoklī sedz no Pašvaldības sociālā 
budžeta, pārskaitot to attiecīgi 
dzīvokļa apsaimniekotājam vai 
pakalpojuma sniedzējam.
23.1  Alūksnes novada Sociālā 
dienesta struktūrvienībā “Sociālā 
māja”, adrese “Pūcīte”,
Mārkalne, Mārkalnes pagasts, 
Alūksnes novads:
23.11. sociālās dzīvojamās telpas 
īrnieks, pārskaitot maksu attiecīgi 
apsaimniekotājam vai pakalpojuma 
sniedzējam, sedz:
 23.11.1. 1/3 (vienu trešdaļu) no 
sociālās dzīvojamās telpas īres 
maksas, kas noteikta Pašvaldībai 
piederošiem dzīvokļiem;
23.11.2. 1/3 (vienu trešdaļu) no 
maksas par komunālajiem  
pakalpojumiem (ūdens, 
kanalizācija, atkritumi), kas 
aprēķināta proporcionāli īrnieku 
skaitam;
23.11.3.     maksu par elektrību 
atbilstoši starpskaitītāja rādītājiem.
23.12. no Pašvaldības sociālā bu-
džeta sedz: 
23.12.1.   2/3 (divas trešdaļas) no 
īres maksas par katru sociālo dzīvo-

jamo telpu;
23.12.2.   2/3 (divas trešdaļas) no 
maksas par komunālajiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizāci-
ja, atkritumi);
23.12.3.  maksu par kurināmā 
iegādi;
23.12.4. maksu par ēkas apsaimnie-
košanu;
23.12.5.  maksu par elektrību kop-
lietošanas telpās”.
4. Noteikumi stājas spēkā 2016.
gada 1.novembrī.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta
„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2010.gada 26.augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
35/2010 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums      
Nepieciešams papildināt un precizēt 
Alūksnes novada domes 2010.gada 

26.augusta saistošos noteikumus 
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrē-
šanas kārtība Alūksnes novadā” par 
sociālo dzīvokļu īrnieku, Alūksnes 
novada Sociālā dienesta struktūrvie-
nības “Sociālā māja” sociālo dzīvo-
jamo telpu īrnieku  un pašvaldības 
norēķinu kārtību   par  saņemtajiem 
komunāliem pakalpojumiem un 
maksu par elektrību.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošajos noteikumos ir noteikta 
maksāšanas kārtība iedzīvotājiem, 
kuri īrē sociālo dzīvojamo platību 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
struktūrvienībā “Sociālā māja”, 
adrese “Pūcīte”, Mārkalnē, Mār-
kalnes pagastā, Alūksnes novadā. 
Paredzēts, ka īrnieks sedz 1/3 no 
maksas par īri, ūdeni, kanalizāciju, 
un elektrību atbilstoši starpskaitītāja 
rādījumiem. Pašvaldība no sociālā 
budžeta līdzekļiem sedz 2/3 no 
maksājumiem par īri, ūdeni, kanali-
zāciju, un maksā par elektrību kop-
lietošanas telpās. No pašvaldības 
sociālā budžeta pilnā apmērā  tiek 
segti kurināmā iegādes izdevumi un 
apsaimniekošanas maksa. Precizēta 

saistošo noteikumu redakcija par 
maksāšanas kārtību Pašvaldības 
sociālajos dzīvokļos.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  Izdevumi  Alūksnes no-
vada Sociālā dienesta  struktūrvie-
nības “Sociālās māja” finansēšanai 
ir paredzēti Sociālā dienesta 2016.
gada budžetā.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Visas personas, kuras skar apstipri-
nāto saistošo noteikumu piemēro-
šana, var vērsties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Sporta pasākumi novadā 
8. oktobrī 10.00 Pils ielā 21A, 
Alūksnē, Alūksnes novada atklātais 
čempionāts pauerliftingā.
16. oktobrī 10.00 Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā J. Baltauša atceres 
sacensības galda tenisā.
23. oktobrī 10.00 Veclaicenes 
pagasta Kornetos Starptautiskas 
orientēšanās izturības sacensības 
(rogainings).
30. oktobrī 10.00 Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā Alūksnes novada 
atklātā kausa izcīņa galda tenisā.

Alūksnes Kultūras centrā
5. oktobrī 13.00 Alūksnes  
Kultūras centra Lielajā zālē 
biedrības “Teātris un es” izrāde 
bērniem “Lielais noslēpums”.  
Ieeja: 3 EUR.
7. oktobrī 18.30 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Dailes 
teātra viesizrāde “Svēta lieta”. 
Traģikomēdija 1 daļā. Lomās: Indra 
Briķe, Juris Bartkevičs, Elīna Dzel-
me vai Aija Dzērve, Mārtiņš Počs. 
Ieeja: 5, 10, 13 un 15 EUR.
12. oktobrī 19.00 Alūksnes Kul-

tūras centra Lielajā zālē Marijas 
Naumovas solo koncerts “Kādā 
jaukā dienā”. Ieeja: 8, 10, 12 un 15 
EUR.
22. oktobrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Starptau-
tisks flamenko koncertuzvedums 
“Karmena”. Ieeja: 7, 10 un 12 EUR.
29. oktobrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Alūksnes Kultūras centra skolotāju 
kora “Atzele” un Balvu Kultūras un 
atpūtas centra jauktā kora “Mirklis” 
latviešu koru mūzikas koncerts, ko 
caurvīs rakstnieces Māras Svīres 
dzeja.
  
Alūksnes muzejā
Izstādes un pasākumi:
Par godu starptautiskajai Senioru 
dienai, Alūksnes pilsētas pensio-
nāru biedrība “SUDRABS” aicina 
uz rokdarbu izstādi “No diedziņa 
līdz…”. Izstāde apskatāma no 7. 
oktobra līdz 5. novembrim. Izstādes 
atklāšana 7. oktobrī 15.00.
Ceļā uz Latvijas simtgadi un XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem Roberta Kulpes 
privātkolekcijas izstādes “Nauda 
Latvijā un pasaulē” un “Ieskats 

Dziesmu svētku vēsturē”. Izstādē 
“Nauda Latvijā un pasaulē” iespē-
jams iepazīties ar dažādu tautu eko-
nomisko un politisko situāciju. Ir 
apskatāmas monētas un banknotes, 
kas atklāj katras valsts individuali-
tāti un ir bijušas liecinieces kādiem 
īpašiem notikumiem. Izstāde vei-
dota tā, lai katrs apmeklētājs varētu 
gūt plašāku ieskatu par Latvijā un 
pasaulē lietotās naudas dažādību un 
vēsturi. 
Izstādes “Ieskats Dziesmu svētku 
vēsturē” kolekcijā apskatāmas nozī-
mītes, goda zīmes, saktas, program-
miņas, biļetes un citas lietas no Vis-
pārējiem latviešu Dziesmu un Deju 
svētkiem, Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, Latvijas 
novadu dziesmu svētkiem, latviešu 
dziesmu svētkiem Eiropā, Amerikā 
un Kanādā, dažādiem festivāliem un 
citiem dziedāšanas svētkiem. Izstādi 
papildinās Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju kora „Atzele” un deju 
kopas “Jukums” tautas tērpi, kas 
piedzīvojuši ne vienu vien dziesmu 
vai deju svētku koncertu! Izstādes 
apskatāmas līdz 26. novembrim.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
“Asaru senkapi”. Jaunajā ekspo-
zīcijā iespēja redzēt unikālus priekš-
metus, kas atrasti Asaru senkapos 
un atvesti no restaurācijas Lietuvā.
Alūksnes vēsturiskā un arheo-
loģiskā ekspozīcija „Laikmetu 
mielasts”. Ekspozīcijā, kas sadalīta 
sešās tematiskās daļās, apmeklētāji 
var iepazīties ar Alūksnes vēsturi no 
aizvēstures līdz mūsdienām.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un mīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem.
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Atmiņas 
par laiku, kad Alūksnes parkā bija 
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču 
L. Līces, V. Mikānes, 
G. Grundbergas veidotie 
darbi.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Turpinājums no 11. lappuses

Muzejpedagoģiskās programmas:
“Nauda Latvijā un pasaulē” – 
iespēja apskatīt un iepazīt naudu 
Latvijā un pasaulē.
“Ieskats Dziesmu svētku vēsturē” 
- iespēja iepazīties ar Dziesmu un 
deju svētku vēsturi.
“Laikmetu mielasts” – iespēja ie-
pazīties ar Alūksnes pilsētas vēsturi.
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”.
“Iepazīsti Alūksni” – aicina skolē-
nus iepazīties ar Alūksnes pilsētas 
kultūrvēsturisko mantojumu.
Kāzu un jubileju programma.
Muzejpedagoģiskajām program-
mām un apmeklējumiem grupās 
lūdzam iepriekš pieteikties pa 
tālruņiem 25665538, 64381321 vai 
e-pastu muzejs.info@aluksne.lv.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dzimtā puse 
ir dvēseles paradīze”: Mārai Svīrei 
- 80 (01. - 31.10. abonementā), 
“No latviešu literatūras zelta pūra” 
(01. - 31.10. abonementā), “Encik-
lopēdijas un rokasgrāmatas – palīgi 
pasaules izzināšanai” (01. - 30.10. 
lasītavā);  “Sprīdīša autorei Annai 
Brigaderei - 155” (01. - 08.10. bēr-
nu literatūras nod.), “Rakstniekam 
Jānim Porukam - 145” (10. - 17.10. 
bērnu literatūras nod.); “Runča 
Franča autoram Uldim Auseklim - 
75” (24. - 31.10.).

Pasākumi, izstādes: 
04. - 31.10. Svetlanas Kuzņecovas 
izšūto gleznu izstāde “Ziedu pasau-
le” (bērnu literatūras nodaļā).
03. - 31.10. Izstāde no cikla “Alūks-
niešu vaļasprieki”: Jurijs Dubasovs 
“Papīrgriešana kā māksla - buruku-
ģi” (lasītavā).
06.10. “Līdzsvars starp indivīda un 
sabiedrības interesēm Latvijā un 
Eiropā”: tikšanās ar bijušo Latvi-
jas Republikas Satversmes tiesas 
priekšsēdētāju, 12. Saeimas deputā-
tu Gunāru Kūtri (bibliotēkā).
11.10. pulksten 8.30 “Draugi, kas 
nekad nenodod…”: tikšanās ar žur-
nālisti Diānu Lozko un viņas sunīti 
Džazu (bērnu literatūras nodaļā).
17. - 19.10. Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas grāmatu kolekci-
jas prezentācija (bērnu literatūras 
nodaļā).
31.10. Jauno grāmatu diena. Pulk-
sten 12.00 jauno grāmatu apskats 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
No 1. līdz 31. oktobrim Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē izstāde 
“Edgaram Račevskim – 80”.
6. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā viesojas leļļu teātris “Tims” 
ar izrādi bērniem “Pasaka par Pīlē-
nu”. Ieeja: 1,50 EUR.
12. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku ikmēneša tikšanās – 
ieskats 5. Alsviķu pagasta svētku 
videomateriālos.
21. oktobrī no 19.00 līdz 23.00 
Alsviķu kultūras namā Rudens 
DISKOBALLĪTE bērniem ar DJ 
Mike Kelly. Ieeja: 1 EUR.
27. oktobrī 17.00 Smiltenes 
tehnikuma Alsviķu teritoriālajā 
struktūrvienībā Leģendu meklē-
jumi Alsviķu pagastā – stāstījumos 
par laikā atstātiem vēstījumiem, 
dziesmās un spēlēs, amatzeļļu 
prasmēs.
4. novembrī 19.00 Alsviķu kul-

tūras namā viesojas Grundzāles 
amatierteātris “Cik jaudas” ar Hugo 
Raudsepa izrādi – komēdiju 2 
cēlienos “Mikumērdi jeb Mārtiņ-
ciems”. Ieeja: bērniem līdz 12 gadu 
vecumam 1 EUR, pieaugušajiem 
1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Šķiršanās, vairīšanās un 
atsacīšanās ir mana likteņakmens 
rakstu zīmes” - rakstniecei Annai 
Brigaderei - 155, rakstniekam, 
literatūrzinātniekam Valdim Rūm-
niekam - 65, rakstniekam Jānim 
Porukam – 145, „Mums visu var 
atdot: gan tiesības, godu….” - rakst-
niecei Mārai Svīrei - 80, rakstnie-
kam Anšlavam Eglītim – 110, „Kad 
rudens mīklas dārzā zīles min…” 
- dzejniekam, izdevējam Uldim 
Auseklim - 75; tematiskā izstāde 
„Pasaules dzīvnieku aizsardzības 
diena”; rudens brīvlaikā skolēniem 
pasākums „Nakts bibliotēkā” - laiks 
tiks precizēts.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniecei Annai Brigade-
rei – 155, rakstniecei Mārai Svīrei 
– 80, rakstniekam Valdim Rūmnie-
kam – 65, rakstniekam Anšlavam 
Eglītim – 110; tematiskās izstādes: 
„Mūsu pagasta amatnieki”, “Par 
Pepiju, Karlsonu un citiem”.

Annas pagastā
29. oktobrī 14.00 Annas kultūras 
namā Malienas pagasta amatierteāt-
ra kolektīva „Pakāpiens” sniegumā 
mūsdienīga komēdija - A. Banka 
„Meitiņa” (izrādes ilgums 1,5 stun-
das) režisors Arnis Ezeriņš. Ieeja: 
1,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam ieeja brīva.
Annas bibliotēkā: izstādes „Es 
gribu tev būt kā maize” - rakstnie-
cei Mārai Svīrei – 80, „Brīnišķīgā 
dzīve” - rakstniekam Harijam Gul-
bim – 90 - „Zem cēlās zvaigznes” 
rakstniekam Aleksandram Čakam 
- 115.

Ilzenes pagastā
28. oktobrī 20.00 SKIM centrā 
“Dailes” eksotisko deju grupas 
“Luxora” 5 gadu jubilejas koncerts 
“Kā putns debesīs”. Koncertā pieda-
lās: eksotisko deju grupa “Luxora”, 
Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tau-
tas nama austrumu deju kolektīvs 
“Džalila”, Alūksnes perkusionistes 
“Djembe beat”, Jaunannas tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Trallas” un jauniešu vokālais 
ansamblis “Mūza”. Ieeja pasākumā 
bez maksas. Pulksten 22.00 balle 
ar grupu “Rakari”. Ieeja ballē: līdz 
23.00 – 2 EUR, pēc 23.00 – 2,50 
EUR.
Ilzenes bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Tu ar zīli Latviju mīli” 
(U. Auseklim - 75), “Mārai Svīrei 
– 80”; novadpētniecības pasākums 
“Līvu senmātes dziesma”.

Jaunalūksnes pagastā
7. oktobrī 13.00 Bejas novadpēt-
niecības centrā Bejas skolas 150 
gadu un Bejas novadpētniecības 
centra 30 gadu jubilejas pasākumu 
cikla 2. pasākums - 196. Bejas 
mazpulka vēsture.
8. oktobrī 13.00 Kolberģa tautas 
namā kaimiņpagastu Senioru 
dienas svētki “Rudens ruds pa ceļu 
pretī nāk...” kopā ar “Latgales dāmu 
popu”.
15. oktobrī 12.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā - dekoratīvie dzijas 
spilveni. Dalības maksa 2 EUR, 
līdzi jāņem dažādu krāsu dzijas 
kamoli.

19. oktobrī Bejas bibliotēkas 
pasākums lasītāju klubiņā “Vērsim 
domu pērlītes”.
22. oktobrī 16.00 Kolberģa tautas 
namā Latvijas Meža darbinieku 
vīru kora “Silvicola” koncerts.
Bejas bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Visu noslēpumu dievišķā 
zinātne un atslēga ir mīlestība” - 
rakstniecei Annai Brigaderei - 155, 
“Ķepainie draugi” - 4. oktobris 
- Pasaules dzīvnieku aizsardzības 
diena, rakstniekam Jānim Porukam 
- 145, “Mēs esam ierakstīti Laikā...” 
rakstniecei Mārai Svīrei - 80, rakst-
niekam Anšlavam Eglītim - 110.

Jaunannas pagastā
12. oktobrī 10.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē senioru 
tikšanās projekta „Nāc un dari, jo 
– Tu vari” ietvaros. Līdzi ņemam 
vasarā izvārītā ievārījuma burkas 
- tās noformēsim, lai varam doties 
ciemos.
13. oktobrī 18.00 Jaunannas tau-
tas nama mazajā zālē „Rokdarbu 
darbnīca savam priekam” nodarbī-
bas M. Mičules vadībā (līdzi jāņem 
5 adāmadatas un dzija, kas adāma ar 
~ 4. numura adāmadatām).
16. oktobrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Bērnu rīts (lasīsim 
pasakas un skatīsimies multfilmas 
uz lielā ekrāna).
22. oktobrī 19.00 Jaunannas tau-
tas namā Ozolkalna amatierteātris 
piedāvā R. Blaumaņa izrādi „Zagļi” 
(režisors Jānis Skopans, horeogrāfe 
Diāna Tuča, izrādes ilgums 1h 40 
min). Ieeja: 1,50 EUR.
29. oktobrī 20.00 Jaunannas tau-
tas namā Atpūtas vakars. Program-
mā: radošās apvienības „Krelles” 
koncerts un balle kopā ar Aigaru 
Kaupužu. Ieeja: 5 EUR (galdiņi 
tikai iepriekšējā rezervēšanā līdz 26. 
oktobrim, tālrunis 28366016).
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: 
„Skaidra, skarba, stipra, spītīga, 
strādīga” (Z. Mauriņa) - rakstnie-
cei, dramaturģei, dzejniecei Annai 
Brigaderei - 155, „Ne dienu bez 
romāna!” - rakstniecei Mārai Svīrei 
- 80.

Jaunlaicenes pagastā
14. oktobrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā sadarbībā ar Jaun-
laicenes bibliotēku Ērika Loka 
koncertprogramma “Mēness ripa 
manā cepurē”. Ieeja: brīva.
28. oktobrī 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Jaunlaicenes pensio-
nāru tikšanās “Bagātais rudens”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaice-
nes muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”,
Izstāde “Sporta gadi, ceļi, atmiņas” 
stāsta par sportu Opekalna draudzes 
teritorijā,
Izglītojošās programmas: “Te-
atralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem” - cilvēka 
mūža ritums latviešu tautas dzies-
mās, “Zemnieku ēšanas paradumi” - 
iepazīt un izprast latviešu zemnieku 
ēšanas paradumus,
Skološanās ne pa jokam – iegūt zi-
nāšanas par skolu sistēmu Vidzemē 
19. un 20. gadsimtā, Vāveru tīšana 
– vingrinot pirkstus un prātu, satin 
vāverīti – suvenīru,
Pastalu darināšana – apgūst pamat-
iemaņas pastalu taisīšanā, izgatavo 
sev suvenīru – pastaliņu,
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,
Nodarbība “Olas dārgumi” - bērni, 
klausoties tekstu ar norādījumiem, 
orientējoties apkārtnē, sameklē 
dārgumus,
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes mui-
žas”. Muižas madāmas jaunajam 
pārim un kāzu viesiem sniedz vēr-
tīgus vēsturiskus padomus dzīvei, 
iesaistot dažādās nodarbībās,
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.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
Līdz 31. oktobrim Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates mu-
zejā Pļaujas svētku trīsdesmitgadei 
veltīta izstāde “Pļaujas svētki laiku 
lokos”, novadnieka Aleksandra 
Šutkas darbu izstāde.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde jubilārei Mārai Svīrei – 80.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā ekskursijas un 
izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un 
medu pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērnu grupām. Cienasts 
– maize un medus, 
“Veļas diena” - sārma gatavoša-
na, veļas mazgāšana ar koka veļas 
mazgājamo mašīnu, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli. Jaunā-
kajiem apmeklētājiem programma 
papildināta ar multiplikācijas filmu 
par darbu norisi, 
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus. Jaunākajiem 
apmeklētājiem programma papil-
dināta ar multiplikācijas filmu par 
darbu norisi,
Kāzu programma „Darbi lau-
ku sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar 
līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam” – 
stāsts par linu audzēšanu un apstrādi 
ar aktīvu līdzdarbošanos.

Liepnas pagastā
22. oktobrī 15.00 Liepnas tautas 
namā pagasta senioru tikšanās 
pēcpusdiena.
Liepnas pagasta bibliotēkā: 
Rītausmas stunda 3., 4., 5. klašu 
skolēniem, „Kļūsti arī tu par TV 
raidījuma dalībnieku!” (18.10.), li-
teratūras izstāde “Cilvēks nekad nav 
tik liels kā viņa darbs” (rakstniecei 
Mārai Svīrei – 80 (3. - 28.10.).

Malienas pagastā
22. oktobrī 20.00 Malienas tautas 
namā Stipro ģimeņu vakars “Ejam 
pa taciņu blakus!”. Pieteikšanās un 
galdiņu rezervēšana līdz 10. oktob-
rim pa tālruni 25458550. Pulksten 
22.00 balle ar Zinti Krakopu.
29. oktobrī 18.00 Malienas tautas 
namā Zasas amatierteātra izrā-
de - Margarita Ziedlapiņa “Pīles 
lidojums”. Ieeja: 2 EUR.

Mālupes pagastā
14. oktobrī 15.00 Mālupes Saieta 
namā Ražas svētki. Pasākuma laikā 
tiks demonstrēta videofilma „Mālu-
pes muižai - 165”.

Mālupes bibliotēkā: literatū-
ras izstādes – rakstniecei Annai 
Brigaderei – 155, rakstniecei 
novadniecei Mārai Svīrei – 80, 
dzejniekam Aleksandram Čakam – 
115, dzejniekam, izdevējam Uldim 
Auseklim – 75, „Šī brīnumainā 
dzīvnieku pasaule” - 4.10. Dzīvnie-
ku aizsardzības diena; pasākums 
bibliotēkā “Kopā lasām grāmatiņu” 
ar Mālupes pirmsskolas grupiņas 
„Bērnu žūrijas” ekspertiem.

Mārkalnes pagastā
19. oktobrī 14.00 Mārkalnes tau-
tas namā senioru pēcpusdiena.
29. oktobrī 17.00 Mārkalnes 
tautas namā gadskārtējais vokālo 
ansambļu sadziedāšanās kon-
certs “Kas var mani aizdziedāt”. 
Pasākuma viesi: komponists Vilnis 
Salaks, Rīgas VEF Kultūras pils 
vīru vokālais ansamblis. Pulksten 
17.40 vokālo ansambļu sadziedā-
šanās, 19.00 balle, spēlē Andris no 
Litenes. Ieeja uz balli 2 EUR.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: lite-
ratūras izstādes „Rakstniecei Annai 
Brigaderei - 155”, „Rakstniecei Mā-
rai Svīrei - 80”, jaunākās literatūras 
izstāde pieaugušajiem lasītājiem. 

Pededzes pagastā
15. oktobrī 12.00 Pededzes tautas 
namā Alūksnes novada senioru 
atpūtas pēcpusdiena.
29. oktobrī 20.00 Pededzes tautas 
namā pasākums “Saimnieku saiets 
rudens vakarā”.

Zeltiņu pagastā
16. oktobrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā grupas „Lauku muzikanti” 
mūziķu – solista Normunda Ķieta 
un akordeonistes Initas Āboliņas 
akustiskā koncertprogramma „Mana 
dzīve”. Koncerta ilgums 90 min. 
Ieeja: 4 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam - 2 EUR. Biļetes iepriekš-
pārdošanā no 3. oktobra Zeltiņu 
tautas namā, tālrunis informācijai 
29492284.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras iz-
stādes “Mārai Svīrei – 80”, “Runcis 
Francis svin - Uldim Auseklim - 
75”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: “Ziemeļu zvaig-
zne” (veltīta Edgaram Liepiņam), 
“Vasara padomju sievietes skapī”, 
“Vēdera vai prieka pēc…”, foto 
ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpo-
joties”, “Zeltiņi 2015”, ekskursijas 
uz padomju armijas raķešu bāzi 
Zeltiņos. (No 1. līdz 15. oktobrim 
muzejs slēgts sakarā ar vadītājas 
atvaļinājumu).

Ziemera pagastā
6. oktobrī 13.00 Māriņkalna tau-
tas namā leļļu teātra “Tims” muzi-
kāla izrāde “Pasaka par Pīlēnu”.
19. oktobrī 12.00 Māriņkalna tau-
tas namā senioru pēcpusdiena.
29. oktobrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā pašdarbības kolektīvu 
koncerts “Kalns ar kalnu satikās”.
29. oktobrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle. Spēlē grupa 
“Rolise”. Ieeja: 3 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
literātei M. Svīrei – 80, “Rudens – 
krāsu mākslinieks”, rakstniecei A. 
Brigaderei – 155, „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija – 2016”, “Nāc, lasi 
un kļūsti par „Lasīšanas ekspertu”; 
pasākums 1. - 4. klašu skolēniem 
“Ja dzeltēja kokiem lapas, tad 
rudens sētiņā.


