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Pašvaldība prasa saglabāt
Alūksnes slimnīcas esošo statusu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība
joprojām gaida veselības
ministres Andas Čakšas ierašanos
Alūksnē, lai uz vietas pārrunātu
ministrijas plānotās reformas un
Alūksnes slimnīcas darbību.
Pēc Veselības ministrijas virzītām
strukturālajām reformām Alūksnes
slimnīcu no 24 stundu neatliekamās
palīdzības daudzprofilu slimnīcas
plānots pārprofilēt par ambulatoro
dienas centru ar 12 stundu darba
laiku, bez iespējas sniegt diennakts
neatliekamo stacionāro un ambulatoro palīdzību Alūksnes un arī Apes
novada iedzīvotājiem.
Aizvadītajā ceturtdienā Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs Arturs
Dukulis, domes deputātu vārdā,
nosūtīja vēstuli valsts augstākajām
amatpersonām, veselības ministrei,
Saeimas frakcijām un citiem adresātiem, pieprasot saglabāt Alūksnes
slimnīcai tās pašreizējo statusu – 24
stundu neatliekamās palīdzības
daudzprofilu slimnīca.
Šāda reforma īpaši apgrūtinās
savlaicīgas palīdzības pieejamību
traumu gadījumā. Tuvākās slimnīcas, kas nodrošinās akūto stacionāro
un ambulatoro 24 stundu neatliekamo palīdzību traumatoloģijas un
ķirurģijas profilā, būs vairāk kā 100
km attālumā - Valmierā, Madonā,
Rēzeknē. Ņemot vērā ceļu infrastruktūras stāvokli, nav iespējama
pacienta nogādāšana uz kādu no šīm
medicīnas iestādēm, lai nodrošinātu
pēc Veselības ministrijas kritērijiem
noteikto medicīniskās palīdzības
sniegšanas laiku – vienu stundu.
Tiekoties ar vietējo laikrakstu žurnālistiem aizvadītajā nedēļā, domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis uz-

2016. gada
18. novembrī
ALŪKSNĒ
Latvijas Republikas
neatkarības proklamēšanas
98. gadadienas svinības

“SARKANBALTA
DEBESS MIRDZ”
plkst.16.00
Alūksnes Kultūras centrā
Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojuma “Sudraba zīle”
pasniegšanas ceremonija
Ceremoniju vadīs Valmieras
drāmas teātra aktieris Mārtiņš
Meiers, muzicēs Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijas
kamerorķestris “Gaudeamus
orchestra”
svēra, ka jau kopš augusta beigām,
kad aktualizējusies informācija par
iespējamām reformām veselības
aprūpes sistēmā, pamatojoties uz
Pasaules bankas pētījumu, situācijai
līdzi seko gan pats, gan arī priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins,
kura pārziņā ir veselības jautājumi.
Tomēr līdz šim pilnvērtīga komunikācija par Alūksnes slimnīcas
nākotni ar Veselības ministriju tā arī
nav bijusi.
Zaļo un Zemnieku savienības paplašinātajā valdes sēdē A. Dukulis
veselības ministrei jautājis, vai reforma skars arī slimnīcu tīkla izvietojumu, uz ko ministre atbildējusi,
ka teritoriālo izvietojumu šis jautājums būtiski neskars. Tomēr jau pēc
pāris nedēļām Veselības ministrija
uz tikšanos aicinājusi visas pašvaldības, kurām pieder slimnīcas.
Sanāksmē A. Dukulis piedalījies

kopā ar SIA “Alūksnes slimnīca”
valdes priekšsēdētāju Marutu Kauliņu. Šajā reizē jau no ministrijas
puses izskanējusi informācija, ka
slimnīcu tīklu reforma skars, taču
par to ar katru pašvaldību ministre
runās atsevišķi. Nākošajā tikšanās
reizē ministre solījusi, ka oktobrī
tiksies ar visām pašvaldībām, taču
oktobris ir beidzies un šāda tikšanās
ar Alūksnes novada pašvaldību nav
bijusi.
- Uzskatu, ka visām iesaistītajām
pusēm – ministrijai, pašvaldībai un
slimnīcai - jānosēžas pie galda un
jāizrunā, kas galu galā Alūksnes
slimnīcā būs, lai noņemtu pašreiz
vietējā sabiedrībā valdošo spriedzi,
- norāda A. Dukulis.
Pirmo vēstuli veselības ministrei,
kā arī Ministru prezidentam un citiem adresētiem pašvaldība nosūtīja
jau septembra beigās. No Veselības

ministrijas saņemtajā atbildē teikts,
ka ministrija plāno slimnīcas iedalīt
līmeņos, nosakot prasības, kurām
katra attiecīgā līmeņa slimnīcai
būs jāatbilst, lai veselības aprūpes
pakalpojumus sniegtu atbilstošā
kvalitātē.
Ministrijas atbildes vēstulē sacīts,
ka nacionālajā politikas plānošanas
dokumentā paredzēts noteikt tādu
veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju tīklu, kas nodrošina
iedzīvotājiem pieejamu, efektīvu
un kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu. Pašvaldība
uzskata, ka, īstenojot Veselības ministrijas plānoto reformu, rezultāts
būs tieši pretējs - novada iedzīvotājiem tiks liegti pieejami, efektīvi
un kvalitatīvi veselības aprūpes
pakalpojumi.
Turpinājums 8. lappusē

plkst.18.00
Alūksnes Kultūras centra
skvērā
Spēka pļavas veidošana
“LAIMES ZĪMES LATVIJAI”
Aicinām visus iedzīvotājus,
ģimenes, organizācijas ar savām
līdzi paņemtajām svecēm veidot
un iedegt katram savu latvju
spēka zīmi
plkst.19.00
Alūksnes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
Svētku koncerts “SVEČU
GAISMĀ”
Piedalās Latvijas Nacionālās
operas un baleta solists,
tenors Nauris Puntulis, pūtēju
ansamblis “Rīga” (Gunārs
Piesis – trompete, Oleksijs
Demčenko – trompete,
Lauris Amantovs – trombons,
Armands Ozols – tuba)

Lāčplēša dienas pasākumi Alūksnē 11. novembrī
11.00 - 15.00 Militārās tehnikas
un ieroču izstāde laukumā pie
Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas, Dārza ielā 11
14.30 Ziedu nolikšana pie Lāčplēša
ordeņa kavalieru kapiem Alūksnes
Lielajos kapos
15.00 Piemiņas brīdis Alūksnes
Garnizona kapos
16.00 Dievkalpojums Alūksnes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
17.00 Piemiņas brīdis pie Alūksnes
Jaunās pils. Militārās sporta spēles
“Lāčplēša stafete 2016” dalībnieku
apbalvošana
~17.40 Lāpu gājiens uz 7.Siguldas
kājnieku pulka pieminekli
~18.10 Svētbrīdis pie 7.Siguldas
kājnieku pulka pieminekļa
Pēc piemiņas brīža notiks
Alūksnes novada jaunsargu

kandidātu svinīgā solījuma došana,
pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga
kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē
un saņem jaunsarga apliecību.
Lāčplēša dienas pasākumi
Alūksnes muzejā
5. novembrī 12.00 izstādes
“7. Siguldas Kājnieku pulka
mantojums Alūksnē” atklāšana.
Iespēja uzzināt par 7. Siguldas
Kājnieku pulka kara gaitām
Brīvības cīņu laikā un atstāto
mantojumu Alūksnē. Izstādē
būs apskatāmi 20. - 30. gadu
karavīru tērpi un sadzīviski
priekšmeti no Latvijas
Kara muzeja un Alūksnes muzeja
krājumiem.

11. novembrī:
Izstādes “7. Siguldas Kājnieku
pulka mantojums Alūksnē”
bezmaksas apmeklējums visas
dienas garumā.
Dokumentālo filmu seansi (bez
maksas):
10.00, 11.50 un 13.40 filma
“7. Siguldas Kājnieku pulks”
(2008). Filma veidota pēc
2002. gadā filmētajiem
videomateriāliem. Videofilmu
veidojis Vilnis Blūms un Kārlis
Zēģele. Filmā izmantoti foto
materiāli no Alūksnes muzeja un
Ulda Veldres personīgā arhīva.
Filmas garums 32 min.
10.40, 12.30 un 14.20 filma
„Latvijas Atbrīvošanas karš”.
Mecenāta Vigo Raudas un Latvijas
kara muzeja filma. Stāsts ir par

Latvijas atbrīvošanās kara
notikumiem no 1918. 1920. gadam. Tajā uzzināsiet par
Brīvības cīņu gaitu, vēsturiskām
personām un cilvēkiem, kas valsts
nākotnes vārdā ziedoja savas dzīves
un dzīvību. Filmas garums 21 min.
11.10, 13.00 un 14.50 filma
“Jaunatne Latvijas Brīvības cīņās”.
Stāsts par to, kā uzreiz pēc valsts
neatkarības pasludināšanas
1918. gada novembrī skolēni un
studenti pieteicās aizstāvēt
Latvijas valsti un kā Latvijas
Brīvības cīņās un frontes
aizmugurē iesaistījās ap
300 skolēnu un 1000 studentu
visā Latvijā. Filmas garums 27 min.
Apmeklējumiem grupās uz filmu
seansiem ieteicams iepriekš
pieteikties!

26. novembrī
Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
un administratīvās ēkas
foajē, Dārza ielā 11
mājražotāju un
amatnieku izstrādājumu

TIRDZIŅŠ
Pieteikšanās līdz 21. novembrim
pa tālruni 29207776 vai e-pasta
adresi: gundegaand@gmail.com

2. Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldībā
Izsoles
Alūksnes novada
pašvaldība 15.11.2016. rīko
cirsmas “Runči”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objektu
apskate piesakāma pa tālruni
25667781. Nosacītā cena –
39519 EUR. Nodrošinājums –
3952 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
11.11.2016. Samaksa jāveic
līdz 22.11.2016. Pieteikumu
reģistrācija katru darba
dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, 306.telpā no
9.00 - 11.00 un no
14.00 -16.00, līdz 11.11.2016.
plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
15.11.2016. rīko cirsmas
“Kaktiņi ZR3”, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objektu apskate
piesakāma pa tālruni 25667781.
Nosacītā cena – 8898 EUR.
Nodrošinājums – 890 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 11.11.2016. Samaksa jāveic
līdz 22.11.2016. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē,
306.telpā no 9.00 - 11.00
un no 14.00 -16.00,
līdz 11.11.2016.
plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
15.11.2016. rīko cirsmu
“Ceļmalītes”, Mārkalnes
pagastā, un “Valsts mežs
36560090095”, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā
(vienā paketē) mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objektu apskate
piesakāma pa tālruni 25667781.
Nosacītā cena –
6645 EUR. Nodrošinājums –
665 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
11.11.2016. Samaksa jāveic
līdz 22.11.2016. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00
-16.00, līdz 11.11.2016. plkst.
16.00.

Sēdes
Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas sēde
9. novembrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
14. novembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde		
17. novembrī 10.00
Domes sēde

01.11.2016.
www.aluksne.lv

27. oktobra domes sēdē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
27. oktobra sēdē piedalījās
14 deputāti un izskatīja 26 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- izdalīt no Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem papildus finansējumu
1 000 EUR XVI Starptautiskā
Ziemassvētku džudo turnīra
rīkošanai, kas notiks Alūksnē no
16. līdz 18. decembrim;
- piešķirt papildus finansējumu
9 900 EUR Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolai sporta programmu
nodrošināšanai;
- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala
„Kolberģis 8”, Kolberģī,
Jaunalūksnes pagastā, pie
dzīvokļa īpašuma Nr.6
piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo
īpašumu “Pīlādži”, Zeltiņu
pagastā, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības 6,18 ha platībā.
Noteikt atsavināšanas veidu pārdošana izsolē, uzdot
nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- precizēt Alūksnes novada
domes 2016. gada 29. septembra
saistošos noteikumus
Nr.19/2016 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu
Alūksnes novadā”;
- atbalstīt biedrības “Orientēšanās
klubs “Alūksne”” piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas
2014. – 2020. gadam
apakšprogrammas 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projektu
„Jaunu orientēšanās sporta
veidu popularizēšana un ieviešana
novadā”. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt līdzfinansēju-

mu 1000 EUR no pašvaldības
2017. gada budžeta līdzekļiem;

- iesniegt projekta “Saule brida
rudzu lauku…” iesniegumu ELFLA
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam. Apstiprināt projekta
kopējās izmaksas 10594,80 EUR,
ko sastāda: maksimāli pieejamais
ELFLA finansējums 9000 EUR un
pašvaldības finansējums 1594,80
EUR. Projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu no
pašvaldības 2017. gada budžeta
līdzekļiem;
- atbalstīt biedrības „Pierobežas
raksti” piedalīšanos ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Kur ir “Jukums”,
tur ir smukums!”. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1000 EUR no pašvaldības 2017.
gada budžeta līdzekļiem;
- atbalstīt biedrības „Attīstības
horizonti” piedalīšanos ELFLA
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu “No arheoloģijas
līdz etnogrāfijai”. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1000 EUR no pašvaldības 2017.
gada budžeta līdzekļiem;
- atbalstīt biedrības “ULDA SEDLENIEKA ALŪKSNES TAUTAS TEĀTRIS “SLIEKSNIS””
piedalīšanos ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projektu
„Jo vairāk redzi, jo gudrāks topi”.
Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 985,47 EUR
no pašvaldības 2017. gada budžeta
līdzekļiem;
- atbalstīt biedrības “EKO TERITORIJU ATTĪSTĪBA” piedalīšanos
ELFLA Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam

apakšpasākuma 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projektu
“Inovatīva un mūsdienīga sporta
pasākumu organizācija”. Projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1000 EUR no pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;

novērstu ilglaicīgu nokrišņu radītos
zaudējumus;

- iesniegt projekta “Vēja svilpes
Jaunlaicenes tautas namā” iesniegumu ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšprogrammas 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 31 458,55 EUR, ko sastāda
paredzamais ELFLA finansējums
90% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 28312,69 EUR un pašvaldības
finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 3145,86 EUR.
Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu
no pašvaldības 2017. gada budžeta
līdzekļiem;

- izskatot maksātnespējīgās SIA
“Kolonna Invest” administratora informatīvo paziņojumu “Par
sanācijas procesa gaitu un kreditoru prasījumu kapitalizāciju/
norakstīšanu”, noraidīt MSIA
“Kolonna Invest” administratora
piedāvājumu kapitalizēt Alūksnes
novada pašvaldības prasījumu 4539
EUR apmērā pret MSIA “Kolonna
Invest” ar Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas 2015. gada
25. novembra lēmumu apstiprinātā
sanācijas plāna ietvaros. Pēc sanācijas procesa pabeigšanas, atbilstoši
apstiprinātajam sanācijas plānam,
norakstīt Alūksnes novada pašvaldības prasījumu 4539 EUR apmērā
pret MSIA “Kolonna Invest”;

- izdarīt grozījumus 2012. gada
24. maija Alūksnes novada domes
lēmumā Nr.188 „Par siltumapgādes
maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā” - apstiprināt maksu par
Liepnas internātpamatskolas piegādāto siltumenerģiju 18 dzīvokļu
mājai “Skolotāju māja – 1”, Liepnā,
Liepnas pagastā, 44,73 EUR/MWh
bez PVN, pievienotās vērtības nodokli siltumenerģijas pircējs maksā
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lēmums stājas
spēkā 1. novembrī. Ar šī lēmuma
spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku
zaudējušu Alūksnes novada domes
2016. gada 29. septembra lēmumu
Nr.316 “Par grozījumu Alūksnes
novada domes 25.06.2015. lēmumā
Nr.217 “Par siltumapgādes maksas
noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”;

- Alūksnes novada domes
20.10.2016. lēmumā Nr.339 “Par
projekta prioritātes noteikšanu un
aizņēmumu tā īstenošanai” izdarīt
grozījumus: lēmuma pamatojošā
daļā vārdus “likuma „Par valsts budžetu 2016. gadam” 15. panta trešās
daļas 5. punktu” aizstāt ar vārdiem
“likuma „Par valsts budžetu 2016.
gadam” 15. panta trešās daļas 1.
punktu”, 1. punkta teikumu aiz
vārda “prioritārais” papildināt ar
vārdiem “izglītības iestādes”, bet lēmuma 3. punkta teikumu aiz vārda
“prioritārā” papildināt ar vārdiem
“izglītības iestādes”;

- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem 4 044 EUR pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanai
ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai - 511 EUR Alsviķu
pagasta ceļu uzturēšanai, 2748 EUR
Jaunlaicenes pagasta ceļu uzturēšana un 785 EUR Veclaicenes pagasta
ceļu uzturēšanai. Līdzekļi piešķirti kā līdzfinansējums līdztekus
normatīvajos aktos paredzētajam
finansējumam, ko pašvaldība var
pieprasīt Ministru kabinetam, lai

- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.21/2016 „Par grozījumiem
Alūksnes novada domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam””;

- komandēt domes priekšsēdētāju
Arturu Dukuli no 8. līdz 12. decembrim uz Melliehas pašvaldību,
Maltā, lai piedalītos programmas
„Eiropa Pilsoņiem” projekta „Small
markets at the Heart of te European
Economy – SMHEE” atklāšanas
konferencē. Projekta mērķis ir
veicināt pašvaldību savstarpējo
ilgtermiņa sadarbību, lai izpētītu
konkrētus jautājumus un tēmas,
dalītos ar resursiem un interesēm,
palielinātu ietekmi un pārvarētu kopīgus izaicinājumus mazā un vidējā
biznesa attīstībā.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā “Ziņas par
pašvaldību”.

Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” pasākumi novembrī
2. novembrī 10.00 Videofilmas par
izstādi “Mans dārziņš mani baro”
un “No diedziņa līdz…” skatīšanās.
9. novembrī 10.00 Tikšanās ar
Alūksnes novada pašvaldības

Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāju Aritu Prižavoiti.
16. novembrī 10.00 Tikšanās ar
Dzintru Zvejnieci (Alūksnes un
Apes novada fonds, Nevalstisko

organizāciju atbalsta centrs).
23. novembrī 10.00 Tikšanās ar
SIA “Alūksnes primārās aprūpes
veselības centrs” (poliklīnika) valdes priekšsēdētāju Rolandu Puriņu.

30. novembrī 10.00 Tikšanās ar
SIA “Alūksnes slimnīca” valdes
priekšsēdētāju Marutu Kauliņu.

24. novembrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās ēkas
Mazajā zālē, Dārza ielā 11,
Alūksnē.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri
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Trīs novada skolas sagaida pārmaiņas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada dome
27. oktobra sēdē pieņēma
lēmumus par izmaiņām trīs
novada vispārizglītojošo skolu
statusā.
Šī gada martā Alūksnes
novada domes sēdē apstiprinātā
Alūksnes novada izglītības attīstības
programma 2016. – 2020. gadam
nosaka kritērijus, kas ņemami
vērā, veicot novada izglītības
iestāžu tīkla sakārtošanu. Tie
paredz, ka skolās, kurās nākamajā
mācību gadā prognozētais skolēnu
skaits 7. – 9. klasēs ir nepietiekams,
jāizvērtē audzēkņu skaits,
infrastruktūra, pedagogu
nodrošinājums, valsts mērķdotācijas
apjoms pedagogu darba samaksai,
kā arī telpu racionāla izmantošana
un izmaksu pamatotība. Analīze
veikta, ņemot vērā arī pašreizējo
pedagogu darba samaksas modeli
un tajā paredzētos kritērijus, kā
finansējums šim mērķim skolām
atkarībā no skolēnu skaita tiks
piešķirts nākamajā gadā.
Ņemot vērā skolēnu skaitu
2016. gada oktobrī, atbilstībai kritērijiem šobrīd tika izvērtētas šādas

novada izglītības iestādes – Ilzenes
pamatskola, Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskola, Jaunlaicenes
pamatskola, Malienas pamatskola,
Mālupes pamatskola un Ziemeru
pamatskola. Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Kupča ar veikto
iestāžu izvērtējumu domes Sociālās,
izglītības un kultūras komitejas
deputātus iepazīstināja komitejas
oktobra sēdē. Domes sēdē 27.
oktobrī deputāti pieņēma lēmumus,
kas attiecas uz trim no minētajām
skolām.
Lai izveidotu optimālu un
kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu novadā, un nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu
izmantošanu, dome nolēma slēgt
Mālupes pamatskolu ar 2017. gada
1. septembri, bet Ilzenes pamatskolu no 2018. gada 1. septembra.
Savukārt Jaunlaicenes pamatskola
no 2017. gada 1. septembra tiks
reorganizēta par Jaunlaicenes
sākumskolu, kurā būs pirmsskolas
izglītības grupa un 1. – 4. klase.
Raksturojot Ilzenes pamatskolas
situāciju, komitejas priekšsēdētājs
Aivars Fomins norādīja, ka pašvaldības darba grupai ir priekšlikums
dot iespēju visām deviņām klasēm
Ilzenes pamatskolā strādāt vēl arī
nākamajā mācību gadā, taču pēc

tam skolas darbība nelielā skolēnu
skaita dēļ vairs nav iespējama.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Kupča informēja, ka nākamajā
mācību gadā 1. - 9. klasēs Ilzenē
mācīsies 25 skolēni trijos klašu
komplektos – divos mācību darbs
tiks organizēts kopā trīs klašu
skolēniem, trešajā divu - 8. un
9. klases skolēniem.
- Ilzenes pamatskolas pedagogi
radīja pārliecību, ka viņi var
strādāt šādā modelī ar alternatīvām
mācību metodēm. Ļoti laba ir
skolas iniciatīva šajā mācību
gadā ķīmijas praktisko darbu
izstrādē sadarboties ar Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.
Nākamā mācību gadā gan ir
risks, ka skolai pietrūks finansējuma
pedagogu darba samaksai no
valsts mērķdotācijas un pašvaldībai
būs jāpiemaksā direktora darba
samaksai. Jāņem vērā arī tas, ka
Ilzene atrodas novada nostūrī,
līdzīgā attālumā no tās ir gan Lejasciema vidusskola, gan Strautiņu
pamatskola. Aptaujājot vecākus,
viņi vairāk sliecas uz Lejasciemu.
Šobrīd Ilzenes pamatskolai
pašvaldības piešķirtais finansējums
ir 51 tūkstotis eiro. Ja visi
Ilzenes bērni mācītos Gulbenes
novadā, pašvaldībai būtu
jāmaksā 44 tūkstoši eiro

Apmeklētāju pieņemšana novembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
11. un 25. novembrī 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.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī
Deputāts

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS
Viola Aija
KAPARŠMITE
Maruta
KAULIŅA
Elita
LAIVA
Modris
LAZDEKALNS
Ainars
MELDERS
Jānis
SADOVŅIKOVS
Laimonis
SĪPOLS
Guntars
ŠVOLMANIS
Andis
ZARIŅŠ
Askolds
ZELMENIS
Jana
ZILKALNE

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

21.11.2016. 13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

23.11.2016. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

28.11.2016. 11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

21.11.2016. 17.00 – 18.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

14.11.2016. 16.00 – 17.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

17.11.2016. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

30.11.2016. 12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

24.11.2016. 15.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

14.11.2016. 9.00 – 10.00

Latgales ielā 3B, Alūksnē

24.11.2016. 16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

09.11.2016. 16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

15.11.2016. 9.00 – 12.00

Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,
tālrunis 29355400

savstarpējos norēķinos un
jāatdod arī 57 tūkstoši eiro
pedagogu valsts mērķdotācijas, skaidroja G. Kupča.

Analizējot Mālupes pamatskolas
situāciju, darba grupas viedoklis
sakritis ar skolas direktora
Broņislava Andranova un pagasta
pārvaldes vadītājas Ivetas Priedes
viedokli – mazā skolēnu skaita dēļ
ne vieni, ne otri skolas darbību no
nākamā mācību gada nesaskata.
- Ņemot vērā skolēnu skaitu,
saprotam, ka nākamajā mācību
gadā būtu jāapvieno trīs klases
vienā komplektā un tad ir ļoti
jādomā par izglītības kvalitāti.
Skolā mācās tikai mūsu pagasta
bērni un neviens no malas
neatbrauc, - pamatojumu, kādēļ
Mālupes pamatskolas darbība no
nākamā mācību gada nav
iespējama, komitejas sēdē skaidroja
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta
Priede.
Līdz ar to Mālupes pamatskolai šis
būs pēdējais mācību gads. Sporta
zāli aprūpēs pagasta pārvalde, bet
skolas telpām nāksies meklēt citu
pielietojumu.
Jautājums par Jaunlaicenes
pamatskolas statusu redzeslokā
jau otro reizi. Ņemot vērā skolas
tuvumu Ziemeru pamatskolai un
nepietiekamo skolēnu skaitu 7. –
9. klasēs, lai mācības varētu
organizēt neapvienotos komplektos, darba grupas priekšlikums bija
Jaunlaicenes pamatskolu
reorganizēt par sākumskolu ar
pirmsskolas grupu un 1. – 4. klasi.
Diskusijā par to, vai veidot
sākumskolu ar pirmajām četrām
vai sešām klasēm, izlemts par labu
pirmajām četrām tādēļ, ka no 5.
klases sākas tādi mācību priekšmeti,
kuriem skolai ir grūtības nodrošināt
pedagogus. Reorganizējot pamatskolu, četras klases mācīsies divos
klašu komplektos. Skolas telpās
varēs izvietot bibliotēku, ģimenes
ārsta praksi.
Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolas sakarā darba grupas
priekšlikums bija saglabāt skolai
esošo statusu, ņemot vērā, ka tā ir

vienīgā skola Annas, Kalncempju
un Jaunannas pagastu teritorijā, ir
audzēkņu skaita pieaugums
jaunākajās klasēs, turklāt skola
īsteno arī profesionālās ievirzes
izglītības programmas mūzikā
un mākslā gan savā skolā,
gan arī vairākās citās novada
skolās. Šīs programmas apmeklē
arī septiņi skolēni no Litenes
pagasta. Nevienam no klašu
komplektiem nedraud trīs klašu
apvienošana.
- Skolai ir veicami uzlabojumi
dabaszinātņu mācību priekšmetiem nepieciešamajā aprīkojumā.
Pedagogu darba samaksai valsts
mērķdotācijas finansējuma pietiek,
direktora darba samaksai gan līdzekļi pietrūkst, taču, tā kā direktors
ir atbildīgs gan par pirmsskolas, gan
pamata, gan profesionālās ievirzes
programmām, faktiski veicot trīs
izglītības iestāžu vadītāju funkcijas,
tad pašvaldības piemaksa ir loģiska
un pamatota, - uzsvēra G. Kupča.
Malienas pamatskolā līdz optimālajam skolēnu skaitam 7. – 9. klasēs
trūkst vien divu skolēnu. Skolas
kolektīvs saskata iestādes darbības
nākotni, veido interesantu piedāvājumu saviem audzēkņiem. Pagastā
ir daudz audžuģimeņu. Finansējuma
no valsts mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai skolai pietiek, lai
arī direktora atalgojumam nedaudz
trūkst.
- No 2018. gada sagaidāmas
izmaiņas speciālo bērnudārzu
uzturēšanā, tādēļ darba grupa
saskata, ka pirmsskolas izglītības
iestāde “Mazputniņš” varētu
apvienoties ar skolu. Šāds
priekšlikums nācis arī no abu
iestāžu vadības, - sacīja G. Kupča.
Vērtējot Ziemeru pamatskolu,
darba grupas priekšlikums bija
neizdarīt izmaiņas tās statusā un trīs
pagastu – Jaunlaicenes, Veclaicenes
un Ziemera – teritorijā saglabāt to
kā pamatskolu. Nākamajā mācību
gadā pedagogu finansējumam valsts
mērķdotācijas pietiks. Skolai ir
labi sakārtota infrastruktūra, stabils
pedagogu kolektīvs un labs mācību
darbs.

Aicina palīdzēt sprādziena
Torņa ielā 15 rezultātā nelaimē
nonākušajiem!
Alūksnē sprādzienā cietušajā
mājā Torņa ielā 15 kopumā ir
75 dzīvokļi. No šiem dzīvokļiem
iedzīvotājiem nav pieejami 15
dzīvokļi, kas atrodas mājas daļā,
kur 2016. gada 3. septembrī pirmā stāva dzīvoklī notika propāna
gāzes eksplozija.
Sprādziena rezultātā 15 ģimenes
palika bez savām mājām. Kāpņu
telpā Nr.5 pasludināts avārijas
stāvoklis, jo nobīdījušās mājas
konstrukcijas. Konkrētajā mājas
daļā atslēgtas komunikācijas un
izsisto logu vietā ielikti dēļi.
Lai cilvēki kādreiz atkal varētu
atgriezties savos mājokļos, ir nepieciešama iespaidīga naudas summa

avārijas seku likvidācijai - tālākam
mājas remontam un vides labiekārtošanai.
Torņa ielas 15 iedzīvotāji pēc
palīdzības vērsās nodibinājumā
“Alūksnes un Apes novada fonds”.
Ikvienam, kas vēlas palīdzēt mājas
iedzīvotājiem, ir iespēja sniegt savu
artavu, ziedojot.
Bankas konta rekvizīti
ziedojumiem:
Nodibinājums “Alūksnes un Apes
novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96UNLA0050019750651
Mērķis: “Torņa ielai 15”
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Alsviķu pagasta iedzīvotājus
aicina uz sanāksmēm
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta
pārvalžu vadītāja
Alsviķu pagasta pārvalde
2016. gada 23. novembrī pulksten
11.00 Alsviķu kultūras nama
zālē un pulksten 15.00 Strautiņos
pirmsskolas grupas “Zemenīte”
zālē aicina pagasta iedzīvotājus
uz sanāksmi.
Pagasta pārvaldes vadītāja sniegs
informāciju par aktualitātēm
pagastā. Sanāksmē tiks apspriestas
turpmāk realizējamo projektu idejas. Sanāksmes noslēgumā iedzīvotājiem kopīgi ar pagasta pārvaldi
jāvienojas par projektu, kuru Alsviķu pagasta pārvalde 2017. gadā

realizēs pagasta teritorijā Alūksnes
novada pašvaldības budžeta pagastu
teritoriālo vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. - 2017. gadam
jeb tā saucamās pagastu attīstības
naudas ietvaros.
Lūdzam Alsviķu pagasta iedzīvotājus līdz 2016. gada 15. novembrim
elektroniski uz pagasta pārvaldes
elektroniskā pasta adresi alsviki@
aluksne.lv iesūtīt savus ierosinājumus projekta idejām un paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kuri to jau
izdarījuši. Šīs idejas jau iekļautas
sarakstā. Tā kā pagasta teritorija ir
plaša, vēlams, lai projekta realizācijas rezultātā ieguvums būtu vērsts
uz lielāko daļu pagasta iedzīvotāju.

Mārkalnē apgūst pašvaldības
mērķprogrammas līdzekļus

Pie brīvdabas estrādes “Lakstīgalas” uzbūvēta plaša nojume
Foto no pagasta pārvaldes arhīva
Viesturs Zaķis,
Mārkalnes un Pededzes pagastu
teritorijas attīstības speciālists
Izmantojot Alūksnes novada
pašvaldības budžeta pagastu
teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas 2014. 2017. gadam ietvaros
piešķirtos līdzekļus, Mārkalnē
veikta brīvdabas atpūtas vietas
„Lakstīgalas” labiekārtošana un
notiek jauniešu interešu telpas
izveide ēkā “Pūcīte”.
Mārkalnes pagastā vienmēr liela
uzmanība veltīta apkārtējās vides
sakopšanai. Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras
un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas 2014. - 2017.
gadam līdzekļi pagasta pārvaldei
devuši iespēju labiekārtot esošās,
un radīt jaunas brīvā laika pa-

vadīšanas vietas. 14405,93 eiro
izlietoti atpūtas vietas „Lakstīgalas”
sakārtošanai. Par šiem līdzekļiem
SIA „Pamati” darbinieki atjaunojuši esošo estrādi - nomainīts sienu
segums, veikti nepieciešamie darbi
grīdas un jumta kalpošanas laika
pagarināšanai, bet lielākais ieguvums ir plašā nojume, kas kultūras
pasākumu apmeklētājiem, pagasta
senioriem un citiem interesentiem
ļaus izmantot atpūtas vietu jebkuros
laika apstākļos.
Līdztekus „Lakstīgalu” sakārtošanai, pārvalde radusi iespēju izveidot
jauniešu interešu telpu. Uzsākts
bijušās skolas darbmācības klases
remonts, tam paredzēts izlietot
6747,29 EUR pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu un 481,09
EUR pagasta pārvaldes budžeta
līdzfinansējuma. Lai iegūtu nepieciešamo aprīkojumu pilnvērtīgai
telpas izmantošanai, tiek gatavots
projekta pieteikums dalībai ELFLA
projektu konkursā.

“KALME” aicina uz lekciju
par zīļu jostu izšūšanu
2016. gada 26. novembrī
pulksten 10.00 Alūksnes Kultūras
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnes
Kultūras centra Tautas lietišķās
mākslas studija “KALME”
aicina uz lekciju “Zīļu jostu
izšūšana”.
Lekciju vadīs Latvijas Amatniecības kameras meistare, TLMS
“Kalme” dalībniece Māra Krieviņa.
Lekcija būs par etnogrāfisko zīļu

jostu izšūšanu, vēsturisko attīstību
un iespējamo pielietošanu mūsdienu
apģērbā. Šūšanas paņēmienu un paraugu demonstrējumi, prezentācija.
Dalības maksa: 2 eiro.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc
interesentus aicinām pieteikties līdz
20. novembrim pie TLMS “Kalme”
vadītājas Renātes Pilipas pa tālruni
29374625 vai e-pastu:
tlms_kalme@inbox.lv.

Kādi projekti īstenoti Zeltiņos
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta
pārvaldes vadītāja
Zeltiņu pagasta pārvalde
2016. gadā, ņemot vērā pagasta
iedzīvotāju, pagasta pārvaldes
darbinieku, struktūrvienību un
iestāžu vadītāju ierosinājumus,
realizējusi vairākus projektus
ar ieguldījumiem ilgtermiņā par
2015. gadā ietaupītajiem un 2016.
gadā iedalītajiem un ar domes
lēmumu papildus piešķirtajiem
budžeta, ceļu un ielu uzkrājuma
fonda līdzekļiem.
Vislielākās pārmaiņas Zeltiņu
pagasta teritorijā vizuāli redzamas
uz pašvaldības autoceļa “Zeltiņi
– Zemītes”, kura sastāvā ietilpst
Dambja tilta slūžas. Pamatojoties uz
iepirkuma rezultātiem, SIA “Ilgma”,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju
un tehnisko projektu, veica Dambja
tilta slūžu atjaunošanas darbus
kopsummā par 58739,30 EUR.
Uzsākot būvdarbus, atklājās, ka
nepieciešams veikt papildus darbus,
lai Dambja tilts ar slūžām kļūtu
pilnībā drošs tālākā ekspluatācijā.
Tas tika izdarīts un šo darbu rezultātā novērsti arī redzamie bojājumi
tilta apakšējā daļā, lai tilts un slūžas
kalpotu ilgu laiku pie savlaicīgas
apkopes un atbilstoša ūdens līmeņa
uzturēšanas.
Būvdarbu autoruzraudzību saskaņā
ar līgumu veica būvprojekta autors
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” par summu
860,84 EUR. Būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar līgumu veica individuālais komersants “A. Sluckis”
par summu 727,78 EUR. Pagasta

pārvalde novērtē būvuzrauga,
autoruzrauga un būvnieka darbu, jo,
pateicoties viņu profesionalitātei un
visu pušu komunikācijai, būvdarbi
tika izpildīti saskaņā ar projektu
labā kvalitātē. Būvdarbi pabeigti un
objekts nodots ekspluatācijā. Garantijas termiņš būvdarbiem ir trīs gadi
no akta parakstīšanas par objekta
pieņemšanu ekspluatācijā dienas.
Paralēli būvdarbiem, pēc pagasta
pārvaldes pasūtījuma Valsts SIA
“Meliorprojekts” par summu 200
EUR izstrādāja Zeltiņu dzirnavezera
ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
projektu atbilstoši noteikumiem, ņemot vērā, to, ka slūžu ekspluatācijā
ir jānodrošina pareiza ūdens līmeņa
režīma ievērošanas nepārtrauktība
visu gadu. Apsaimniekošanas plāns
saskaņots Valsts Vides dienesta
Madonas reģionālajā pārvaldē
un pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātnes institūtā
“BIOR”. Ūdens līmeņa režīma ievērošanu nodrošinās pagasta pārvaldes
darbinieki, kuri ir instruēti veikt šos
darbus.
Pirms kultūras pasākumu vasaras
sezonas sākšanas vizuālas pārmaiņas ieguvusi Zeltiņu estrāde. SIA
“Pamati” saskaņā ar līgumu veica
Zeltiņu estrādes skatītāju zonas
remontu par summa 10 089,97
EUR. Remonta rezultātā estrādē
tika uzstādīti arī jauni soli skatītājiem. Pagasta pārvalde arī nākošajā
periodā turpinās estrādes labiekārtošanas un vizuālā skata uzlabošanas
darbus.
Šogad realizēts ilgi gaidītais projekts “Tūrisma objekta “Padomju
armijas raķešu bāze Zeltiņos” koncepcijas izstrāde”. Tūrisma objekta
koncepciju saskaņā ar līgumu un
darba uzdevumu pēc Zeltiņu pagas-

ta pārvaldes pasūtījuma izstrādāja
SIA “TOTUS” par kopējo līguma
summu 4416,50 EUR. Koncepcijas
gala variants no izpildītāja pagasta
pārvaldē pieņemts tikai oktobrī.
Koncepcijas ietvaros kā papildus
dokuments tika saņemts posteris,
kurā atspoguļotas galvenās tūrisma
objekta “Padomju armijas raķešu
bāze Zeltiņos” attīstības pozīcijas.
Pagasta pārvaldes darbinieki, kuri
strādāja koncepcijas izstrādāšanas
darba grupā, ļoti rūpīgi sekoja koncepcijas izstrādāšanas gaitai, sniedza savus priekšlikumus, piedalījās
divās darba sanāksmēs, apmeklēja
studentu plenēru Jelgavā Lauksaimniecības universitātes ainavu
arhitektu fakultātē, kura rezultātā
prezentācijas veida materiālā ieguva
studentu redzējumu un idejas tūrisma objekta attīstībai. Noslēgumā
pirms koncepcijas pieņemšanas Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja un
teritorijas attīstības speciāliste sīki
iepazinās ar izstrādāto koncepciju
un veica nepieciešamos redakcionālos labojumus, lai ikvienam, kurš
lasīs šo dokumentu, būtu skaidrs
tūrisma objekta attīstības redzējums. Pagasta pārvaldes vadītāja
koncepciju prezentēs deputātiem un
iesniegs komitejās un domes sēdē
apstiprināšanai.
Pagasta pārvaldes un visu pagasta
iedzīvotāju vārdā pagasta pārvaldes
vadītāja izsaka lielu paldies visiem
pagasta pārvaldes, struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem, kuri
bija un ir iesaistīti projektu ideju
ģenerēšanā un realizācijā, jo tikai
ar labu komandu, kurai ir tālredzīgs
skatījums attīstībā, pārvaldes vadība
var realizēt apjomīgus, svarīgus un
kvalitatīvus projektus.

Ilzenē īstenotie projekti
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta
pārvaldes vadītāja
Ilzenes pagasta pārvalde
2016. gadā izmantoja iespēju
un atlikušo daļu līdzekļu, kas
paredzēti pagasta teritorijai no
Alūksnes novada pašvaldības
budžeta pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas 2014. 2017. gadam, saskaņā ar
iedzīvotāju sabiedriskajā
apspriešanā nolemto, novirzīja
projekta „Pašvaldības autoceļa
„Jaunzemi - Zvirgzdiņi”
(0,00 - 0,470 km) seguma
atjaunošana” realizācijai.
Projekta pilnīgai realizācijai
papildus tika novirzīti arī pagasta
pārvaldes 2015. gadā ceļu un ielu
fondā uzkrātie līdzekļi. Būvdarbus
saskaņā ar iepirkuma rezultātu
veica SIA „Limbažu ceļi” par
summu 31 981,51 EUR.
Būvdarbu rezultātā atjaunots
asfalta segums konkrētā ceļa
posmā, atjaunotas nobrauktuves
uz nekustamajiem īpašumiem, kas
atrodas blakus ceļa posmam. Būvdarbi veikti saskaņā ar
SIA „XDRAFTS” izstrādāto

projektdokumentāciju par summu
1815 EUR. Projektētājs būvdarbu
laikā nodrošināja projekta
realizācijas autoruzraudzību. Kā
normatīvie akti paredz, būvdarbu
būvuzraudzību saskaņā ar līgumu
veica SIA “Sorma” par summu
471,90 EUR. Būvdarbi ir pabeigti
un objekts nodots ekspluatācijā.
Būvvaldes speciālisti atzinīgi
novērtēja izpildītos darbus.
Būvuzņēmējs garantē veikto
būvdarbu un materiālu kvalitāti
sešdesmit mēnešu laikā pēc darbu
pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas.
Finiša taisnē virzās projekts
“Bibliotēkas un feldšerpunkta
telpu remontdarbi adresē “Zinīši”,
Jaunzemi, Ilzenes pagasts,
Alūksnes novads”. Projektam
līdzekļi Ilzenes pagasta pārvaldei
tika piešķirti 2016. gada novada
budžetā ar mērķi uzlabot darba
apstākļus pagasta pārvaldes
struktūrvienībām un efektīvi
izmantot telpas pašvaldības
nekustamajos īpašumos.
Remontdarbus pēc Ilzenes pagasta
pārvaldes pasūtījuma veica
SIA “Pamati” saskaņā ar līgumu par
summu 16 910 EUR. Bibliotēka jau
pārcelta un darbojas
izremontētajās gaišajās un
siltajās telpās. Vēl atlikuši darbi,

kas saistās ar telpu juridiskā statusa
noformēšanu.
Pagasta pārvaldes un visu
pagasta iedzīvotāju vārdā
izsaka lielu paldies visiem
pagasta pārvaldes,
struktūrvienību un iestāžu
darbiniekiem, kuri bija un ir
iesaistīti projektu ideju
ģenerēšanā un realizācijā, jo tikai
ar labu komandu, kurai ir
tālredzīgs skatījums attīstībā,
pārvaldes vadība var realizēt
apjomīgus, svarīgus un kvalitatīvus
projektus. Īpašu un ļoti lielu
paldies sakām Alūksnes
pilsētas bibliotēkai un tās
vadītājai Ivetai Ozoliņai un
pārējiem darbiniekiem, Alsviķu
bibliotēkas vadītājai Sarmītei
Meļķei, Strautiņu bibliotēkas
vadītājai Svetlanai Vēverei,
Zeltiņu bibliotēkas vadītājai
Agitai Žīgurei par atbalstu un
palīdzību Ilzenes bibliotēkas
pārcelšanas un iekārtošanas darbos.
Liels paldies Alsviķu pagasta
pārvaldes, Ilzenes pagasta
pārvaldes, struktūrvienību, Ilzenes
pamatskolas darbiniekiem, abu
pagastu pagaidu algotajos darbos
iesaistītajiem darbiniekiem un
Ilzenes brīvprātīgajiem par
palīdzību Ilzenes bibliotēkas
pārcelšanas darbos.
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Alsviķu pagastā realizētie projekti Sakopta vieta
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta
pārvaldes vadītāja
Alsviķu pagasta pārvalde
2016. gadā, ņemot vērā pagasta
iedzīvotāju, pagasta pārvaldes
darbinieku, struktūrvienību un
iestāžu vadītāju ierosinājumus,
realizējusi vairākus projektus
ar ieguldījumiem ilgtermiņā par
2015. gadā ietaupītajiem un šogad
iedalītajiem pamatbudžeta un
speciālā budžeta – ceļu un ielu
fonda budžeta līdzekļiem.
Pašvaldības autoceļa “Līvkalni Nēķene” (0,00 - 0,60 km)
Strautiņos paveikto seguma
atjaunošanas būvdarbu rezultātā
uzlabots ceļa segums, sakārtota
ūdens novadīšanas sistēma no ceļa,
kā arī šajā ceļa posmā uz dzīvojamo
māju nekustamajiem īpašumiem
uzlabotas, atjaunotas un izbūvētas
nobrauktuves. Būvdarbus, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem,
veica SIA “SORMA” par kopējo
summu 28 864,95 EUR.
Būvdarbi tika veikti saskaņā ar
SIA „XDRAFTS” izstrādāto
būvprojektu, kura izmaksas
sastādīja 1815 EUR. Būvdarbu
izpildes būvuzraudzības
pakalpojumu sniedza būvuzraugs
Andris Kļaviņš, kura darba
izmaksas sastādīja 437 EUR, ieturot
valstī noteiktos nodokļus likumā
paredzētajā kārtībā. Ceļa posma
atjaunošanas darbi nodoti
ekspluatācijā un darbu garantijas termiņš saskaņā ar līgumu 24
mēneši. Pagasta pārvalde ļoti cer, ka
turpmāk, regulāri nodrošinot šī ceļa
posma ikdienas uzturēšanas darbus,
vairs uz ceļa neveidosies neizbrau-

cama situācija pavasara atkušņu un
ilgstoša lietus laikā. Uz autoceļa
Zeltiņu ceļš – Dišleri - Burtnieki
(2,250 km) sakārtota ūdens
novadīšanas sistēma (iebūvēta viena
jauna caurteka), ko veica VAS
“Latvijas autoceļu uzturētājs”
Alūksnes ceļu rajons par kopējo
summu 1840,17 EUR.
Alsviķos no kultūras nama līdz
sporta laukumam un estrādei izbūvēts asfaltēts gājēju ceļš ar mērķi,
lai pagasta iedzīvotāji uz kultūras
un sporta pasākumiem varētu pārvietoties pa līdzenu un labiekārtotu
ceļu. Būvdarbus veica VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes
ceļu rajons par kopējo summu
6580,92 EUR. Būvdarbi tika veikti
saskaņā ar SIA „XDRAFTS” izstrādāto būvprojektu, kura izmaksas
sastādīja 726 EUR. Gājēju ceļa darbi nodoti ekspluatācijā un darbu garantijas termiņš saskaņā ar būvnieka
garantiju ir pieci gadi. Alsviķu pagasta iedzīvotājiem, apmeklējot jau
vairākus pasākumus Alsviķu centrā,
ir bijusi iespēja novērtēt paveiktos
darbus un atsauksmes ir pozitīvas.
Alsviķu pagastā regulāri visos gadalaikos un dažādos laika apstākļos
notiek sporta un kultūras pasākumi.
Lai pasākumu organizatoriskais
nodrošinājums kļūtu kvalitatīvāks,
pagasta pārvalde vasarā no SIA
“Komercio” iegādājās divas tērauda
nojumes ar trīs sienām 3 x 6 m
lielas par 1460,26 EUR. Jumīša godināšanas svētkos neparedzēti stiprā
lietus laikā tās ļoti noderēja un bija
kā apliecinājums tam, ka pirkums ir
kvalitatīvs un izmantojams kritiskos
laika apstākļos.
Lai uzlabotu Alsviķu pagasta
pārvaldes komunālās saimniecības
darbiniekiem darba apstākļus tika
iegādāts jauns krūmgriezis par

759,05 EUR, kā arī iegādājās trīs
sekciju tipa paceļamie vārti automašīnu garāžām no SIA “Ripo International Ltd” par summu 2875,89
EUR. Uzņēmums nodrošināja vārtu
piegādi un uzstādīšanu.
Pirms apkures sezonas Alsviķu
kultūras nama ēkā tika veikti darbi
siltuma zudumu samazināšanā,
nosiltinot bēniņus ar beramo
“Isover” vati. Darbus veica
SIA „JUVI GROUP” par summu
3991,32 EUR. Alsviķu pagasta
pārvalde arī turpmāk iespēju
robežās plānveidīgi ieguldīs
līdzekļus pagasta pārvaldes
atbildībā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanā.
Pēdējais, viennozīmīgi viens
no svarīgākajiem realizētajiem
projektiem visiem Alsviķu pagasta
iedzīvotājiem, ir 100 krēslu iegāde
Alsviķu pagasta kultūras nama
skatītāju zālei. Krēslus, atbilstoši
iepirkuma rezultātiem, piegādāja
SIA „ALB” par summu 5082 EUR.
Iepirkuma rezultātā krēslus izdevās
iegādāties lētāk, nekā tos piedāvā
tirdzniecības tīklos.
Finiša taisnē startējis jau 2015.
gadā uzsāktais projekts - grāmatas
“Alsviķu vēstures atspulgi” izdošana, kuru realizē Alsviķu pagasta
struktūrvienību darbinieki. Par šo
projektu informēsim iedzīvotājus
grāmatas prezentācijas pasākumā.
Pagasta pārvaldes un visu pagasta iedzīvotāju vārdā izsaku lielu
paldies visiem pagasta pārvaldes,
struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem, kuri bija un ir iesaistīti
projektu ideju ģenerēšanā un realizācijā, jo tikai ar labu komandu,
kurai ir tālredzīgs skatījums attīstībā, pārvaldes vadība var realizēt
apjomīgus, svarīgus un kvalitatīvus
projektus.

„Nāc un dari, jo - TU VARI ”
Iveta Baltā – Vanaga,
Biedrības „Interešu centrs
„Jaunanna”” valdes locekle

Jau no pavasara biedrība
“Interešu centrs „Jaunanna””
sadarbībā ar Jaunannas Tautas
namu īsteno projektu „Nāc un
dari, jo – TU VARI”, ko
atbalsta Alūksnes novada
pašvaldība.
Maijā māmiņu klubiņš
aicināja uz pēcpusdienu
“Mammu, es Tevi mīlu”,
kur bērni kopā ar
vecākiem, vecvecākiem radoši
darbojās dažādās darbnīcās.
16. oktobrī mazie ķipari ar
saviem vecākiem tika aicināti
uz pirmo Bērnu rītu, kas pulcēja
daudzus priecīgus bērnus un
vecākus, lai tiktos, parunātos,
paspēlētos, klausītos pasaku,
sēžot košos un mīkstos spilvenos.
Esam vienojušies, ka nākošais
bērnu rīts notiks 13. novembrī,
kur kopā ar bērniem iesim rotaļās
un, protams, klausīsimies pasaku.
Vasaras sākumā projektā
iesaistījās arī seniori un jaunieši.
Jauniešu klubiņš izsludināja
fotokonkursu „Notver mirkli Jaunannā”, oktobra beigās

Sarūpētie gardumu tiek glīti noformēti
jaunieši izvērtēja
iesūtītos darbus, lai uz
Latvijas Valsts svētkiem
18. novembrī, iedzīvotāji
balsojot, varētu noteikt fotogrāfiju,
kas būs ieguvusi
iedzīvotāju simpātijas un
tiks apbalvota pasākuma
laikā.
Savukārt seniori maija beigās
vienojās, ka vasarā izvārīs
brīnumgardu ievārījumu, lai
rudenī varētu doties ciemos.
12. oktobrī seniori tikās, lai
paši savām rokām glīti

Foto no biedrības arhīva
noformētu
savārītos gardumus. Labo
darbu nedēļā aktīvākie seniori
devās ciemos, lai iepriecinātu
savus līdzcilvēkus – veltītu laiku
sarunām, spēlētu galda spēles,
līdzi ņemot sagatavotos gardumus un cienastu, ko sarūpējis SIA
„Valrito, kas arī atbalsta šo akciju.
Šī aktivitāte
„No sirds uz sirdi” turpināsies
līdz gada beigām. Seniori atzīst,
ka šīs tikšanās silda sirdi un
rada prieku.

Annas pagasta centrā cilvēku ērtībām

Ina Balaņuka,
biedrības „Nāc pretim” valdes
priekšsēdētāja

Pavasarī tika uzsākts un līdz
rudenim īstenots biedrības „Nāc
pretim” projekts „Annas pagasta
centra teritorijas sakopšana un
labiekārtošana”.
Cilvēku paradumi – staigāt pa
taisnāko ceļu, ir pašsaprotami un
tādēļ arī pagasta centrā no kultūras
nama līdz „Annekes” veikalam
bija izveidojusies iemīta taka. Kaut
gan slapjajās vasarās, rudeņos un
pavasaros tā bija dubļaina un
daudzreiz neizbrienama, cilvēki
vienalga pa to gāja, tātad vajadzīga.
Daudzus gadus tika domāts, kā to
sakārtot ar minimāliem līdzekļiem.
Radās iespēja, ka uz taciņas varētu
uzlikt plāksnes, kuras tika
noņemtas pie kultūras nama un
pagasta pārvaldes ēkas, lai tur
uzklātu bruģi. Izmantojām šo
iespēju un, lai būtu labāks skats no
ceļa puses, iestādījām fizokarpu
aleju, kā arī atsevišķus ceriņus un
hortenzijas. Šajā laukumā atrodas
aka, kurā savulaik ūdeni izmantoja
bijušās „Liedes” mājas iedzīvotāji.
Tagad uz tās uzstādīta dekoratīvās

akas apdare, bet pavasarī to iztīrīs
un ikvienam būs pieejams
dzeramais ūdens.
Projekts tika īstenots ar Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējumu
600 EUR apmērā. Finansiāli un ar
darbaspēku atbalstīja Annas pagasta
pārvalde. Lielu paldies gribas izteikt
visiem brīvprātīgajiem, kuri pielika
savu roku, lai mums apkārtne kļūtu
pievilcīgāka un ērtāka lietošanai.
Īpašu paldies gribas teikt Mārim
Skunstiņam par darbu
virsvadīšanu, Mārai Lapiņai un
Rolandam Aumeisteram – par
melnzemes sponsorēšanu
stādījumiem no savas saimniecības,
transporta pakalpojumiem un
dažādiem darbiem, Imantam
Romeram, kurš ar savu traktoru
izdarīja pašus smagākos darbus
– plākšņu transportēšanu takas
izveidei. Paldies stādaudzētavas
„Ievugravas” darbiniekiem par
lieliskajiem stādiem un labvēlīgo
attieksmi, SIA „Abio” par
dekoratīvās akas apdares
izgatavošanu un uzstādīšanu.
Varbūt nākamajā gadā kopā varam
sakārtot, pārveidot vai izveidot kādu
lietu, lai pašiem ir patīkami ikdienā
vai atpūtas brīžos.

Ražas svētki Mālupē atskats uz padarīto
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja
14. oktobrī uz Mālupes
Saieta namu aicinājām visus
mālupiešus, lai svinētu Ražas
svētkus un atskatītos uz šajā
gadā paveikto.
Miķeļi ir diena, kad visai ražai
jāatrodas zem jumta. Arī mēs
šogad esam čakli strādājuši, par ko
varējām pārliecināties šajos svētkos. Lielais Mālupes ķirbis, kurš
svēra 40 kg, šogad izaudzis Terēzas
Babres dārzā, bet tas jau nebija vienīgais milzenis, kurš visus priecēja.
Dzeltenīgi un oranži, zaļgani un
svītraini - tādi auguši Līgas Savko,
Anitas Gustas, Ineses Sakvārnes,
Marutas Gallas, Ilmāra Kabluka,
Irēnas Lukjanovas un Dagmāras
Markovas dārzos un tādi bija apskatāmi izstādē. Pupiņu izstādē bija
apskatāmas 46 pupiņu šķirnes, kas
izaugušas mūsu dārzos.
Šis ir laiks, kad gribas paskatīties
ne tikai uz izaudzēto, bet arī uz
paveikto kultūras jomā. Ar Ražas
svētkiem noslēdzām šī gada pasākumu ciklu, kuri bija veltīti Mālupes
muižas 165 gadu jubilejai. Muižā
bija gan ansambļu sadziedāšanās,
gan līnijdeju sadancis, gan radošās
aktivitātes. Saieta namā bija skatāma Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolas un Mālupes bērnu
zīmējumu izstāde „Mālupes muiža”.
Lielu darbu Mālupes muižas vēstures pētīšanā ir veikušas Mālupes

bibliotēkas darbinieces.
Pateicoties Rīgas Stradiņa
universitātes profesorei Ingrīdai
Čēmai, kuras vecvecmāmiņa
Auguste Preinvalcs ilgus gadus ir
strādājusi muižā par saimniecības
daļas vadītāju, bibliotēka ir
ieguvusi vairākas senās liecības
vēstulēs un fotogrāfijās. Pie
Mālupes bibliotēkas, kura
atrodas muižas Kungu mājā,
pēc senās fotogrāfijas mākslinieks
Ivars Vecāns izgatavoja lielu
informatīvo stendu ar Kungu
mājas fotogrāfiju no 1890. gada.
Paldies māksliniekam!
Par godu Muižas svētkiem
dīķī pie pagasta tika uzstādīta
strūklaka, kuru ierīkoja meistars
Alvits Grīvnieks. Dienā strūklaka
priecē garāmgājējus ar ūdens
rotaļām saules staros, bet vakaros –
ar bagātīgo krāsu gammu.
Mālupieši saka lielu paldies
Alvitam Grīvniekam. Pirms
Muižas svētkiem ar svinīgu
vakara pasākumu tika atklāta
strūklaka un arī informatīvais
stends.
Muižas svētkus, kuru
galvenais pasākums notika
30. jūlijā, filmēja Ojārs Rusakovs
un izveidoja videofilmu
„Mālupes muižai 165”.
Ražas svētku pasākumā filma
tika demonstrēta. Sakām lielu
paldies svētku režisorei Astrīdai
Bēterei par lielisko izdomu
un interesanto svētku
scenāriju.

6. Alūksnes Novada Vēstis

Aktuāli
Alūksnes novada tūrisma
pakalpojumu sniedzējus
aicina uz semināru
Noslēdzot aktīvo tūrisma
sezonu, 8. novembrī Alūksnē
notiks bezmaksas seminārs
“Tūrisma pakalpojuma kvalitāte
un mārketings”, kurā piedalīties
aicināti Alūksnes novada tūrisma
nozarē strādājošie uzņēmēji,
īpaši viesu izmitināšanas un
ēdināšanas pakalpojumu
sniedzēji, kā arī ar tūrismu
saistīto pašvaldības iestāžu
darbinieki un citi interesenti.

Seminārs, ko organizē Alūksnes
novada pašvaldība, Alūksnes
tūrisma informācijas centrs un
biedrība “Alūksnes lauku
partnerība”, notiks Alūksnes
Kultūras centra Mazajā zālē,
Brūža ielā 7, no pulksten 9.00
līdz 16.00. Lūdzam dalībai šajā
seminārā iepriekš pieteikties
līdz 3. novembrim.
Par LEADER finansējumu, kas
pieejams uz vietējiem resursiem
balstītu tūrisma pakalpojumu
attīstībai, semināra dalībniekus
informēs biedrības “Alūksnes lauku
partnerība” koordinatore, LEADER
administratīvā vadītāja Santa Harjo
- Ozoliņa.
Vidzemes Augstskolas docents,
tūrisma jomas eksperts Juris
Smaļinskis, kurš sadarbojas arī ar
Latvijas Lauku tūrisma asociāciju
“Lauku ceļotājs”, sniegs dažādus
ieteikumus tūrisma pakalpojumu

sniedzējiem par atvērtību viesiem,
analizēs biežāk pieļautās kļūdas
tūristu uzņemšanā, kvalitātes
jautājumus lauku tūrismā, runās
par to, kā sasniegt klientu un
komunicēt ar to, kā arī informēs
par aktualitātēm lauku tūrismā.
Semināra otrajā daļā komunikācijas
konsultante Liene Kupča sniegs
padomus, kā veidot un sadarboties
veiksmīgu tūrisma pakalpojumu
radīšanā un kā izmantot
komunikāciju un mārketingu
tūrisma nozarē, uzsverot, ka ir
svarīgi ne tikai radīt tādus tūrisma
produktus un pakalpojumus, kuri
piesaista viesus, ir atšķirīgi un
unikāli, bet arī tādus, kuru
mārketinga aktivitātes rodas dabiski
un ļauj attīstīties uzņēmējdarbībai,
novadam un reģionam kopumā.
Semināra laikā Alūksnes novada
pašvaldība godinās arī sadarbības
partnerus Tūrisma rallija
organizēšanā.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz
3. novembrim pa e-pastu:
sanita.auseja@aluksne.lv, tālrunis
25425222 vai tic@aluksne.lv,
tālruņi 64322804, 25442335.
Kontaktinformācija: Sanita Ausēja,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste, e-pasts:
sanita.auseja@aluksne.lv,
tālrunis 25425222.

Aicina uz semināru par
interneta mārketingu
Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība
un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Vidzemes
nodaļa 30. novembrī aicina uz
semināru “Interneta mārketings”.
Pieteikšanās semināram līdz 25.
novembrim.
Seminārs “Interneta mārketings”
notiks no pulksten 11.30 līdz
17.30 Alūksnes Kultūras centra
Mazajā zālē Alūksnē, Brūža ielā 7.
Semināra tēmas:
1. Vispārīgas kļūdas, ko pieļauj
digitālajā komunikācijā,
2. Google reklāmas iespējas. Aplūkosim šo rīku dziļāk un praktiskāk,
3. Padziļināti un praktiski par Facebook reklāmu.
Semināru vadīs lektori Sergejs
Volvenkins un Elīna Rudzīte. S.
Volvenkins ir sertificēts Google
treneris, vienīgais Latvijā sertificēts Google AdWords un analytics
eksperts ar doktora grādu (digitālajā

mārketingā). Vada digitālo nodaļu
iMarketings.lv aģentūrā. Savukārt
E. Rudzīte ir iMarketings.lv aģentūras reklāmas speciāliste.
Semināra dalībnieki varēs ņemt līdzi savus datorus un sekot līdzi prezentācijai savos Google AdWords
un Facebook kontos.
Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar to, kā pareizi uzsākt komunikāciju ar klientu internetā, uzzināt,
kādas ir biežāk pieļautās kļūdas
digitālajā komunikācijā, un padziļināti un praktiski apgūt Google un
Facebook reklāmu iespējas.
Reģistrēties semināram var
www.aluksne.lv vai pie Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības
atbalsta speciālistes Sanitas
Ausējas, tālrunis 25425222 vai
e-pasta adrese:
sanita.auseja@aluksne.lv. Ir
iespēja arī pieteikt pusdienas
(3 EUR personai).

01.11.2016.
www.aluksne.lv

Pasniegs pašvaldības
apbalvojumu “Sudraba zīle”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
27. oktobra sēdē nolēma
piešķirt pašvaldības augstāko
apbalvojumu „Sudraba zīle”
pieciem Alūksnes novada
iedzīvotājiem.
Nominācijā “Sabiedrība” apbalvojums piešķirts Edītei Ojai par

Pagasts

Alsviķu pagasts

Karvas pagrieziens
– Skujenieki –
Dimdenieki – Čukstu
karjers

5,11

363 749

Plānotā
autoceļa
pārbūves
uzsākšana,
gads
2017.

Pededzes pagasts
Jaunalūksnes
pagasts

Pļevna – Stuborova
Auseji – Garjuri
Garjuri – Lašķi

3,77
3,516
2,95

163 508
230 632

2017.
2017.

Liepnas pagasts
Annas pagasts
Malienas pagasts

Franciskopole – Kavaci
Atte – Lejas
Tomsona pagrieziens –
Sebežnieki
Brenci – Sakvārne
P41 – Cūku komplekss
Rūķīši – Gribažas

3,256
3,464
3,50
1,50
0,396
2,66

115 777
115 517
172 352

2016.
2017.
2017.

161 853

2017.

Ieviņas – Laimiņas

4,315

176 573

2017.

187 935

2017.

5,84

238 651

2018.

4,44
2,05

188 870
132 771

2018.
2018.

0,434
2,242
0,344
4,843

163 313

2018.

215 282

2018.

Jaunannas
pagasts
Zeltiņu pagasts
Jaunlaicenes
pagasts

Mārkalnes
pagasts
Mālupes pagasts
Kalncempju
pagasts
Ilzenes pagasts
Veclaicenes
pagasts
Ziemera pagasts

Alūksne
Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet savā
pastkastītē nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”,
aicinām informēt par to pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu
Aploku, zvanot pa tālruņiem 64381502 vai 26646749.

gu un panākumiem bagātu darbu.
Nominācijā „Izglītība” apbalvojums
piešķirts Metai Lerhai par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbu izglītības attīstībā Alūksnes
novadā.
Apbalvojuma “Sudraba zīle”
pasniegšanas ceremonija notiks
Latvijas Republikas proklamēšanas
98. gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā 18. novembrī pulksten
16.00 Alūksnes Kultūras centra
Lielajā zālē. Aicinām piedalīties!

Plānotā Alūksnes novada pašvaldības
autoceļu un pilsētas ielu pārbūve
2016. – 2018. gadā

Darba kārtība un informācija par
reģistrēšanos - www.aluksne.lv.

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”

atbalstu Ziemeru skolas audzēkņiem, viņu vecākiem un pagasta
iedzīvotājiem. Nominācijā “Tautsaimniecība” apbalvojumu saņems
Nata Meģe par nozīmīgu atbalstu un
palīdzību uzņēmējdarbības attīstībā.
Par izciliem sasniegumiem sporta
pedagoģijā un novada popularizēšanā sporta jomā “Sudraba zīle”
piešķirta Aivaram Mālniekam nominācijā “Sports”. Savukārt nominācijā “Medicīna” apbalvojums Irēnai
Greivulei par mūža ieguldījumu
medicīnā un ilgstošu, priekšzīmī-

Plānotā pārbūvējamā
autoceļa vai posma
nosaukums

Bambāļi – Tortuži –
Dēliņkalns
Jaunlaicene – Dauguļi –
Vidzemes šoseja
Jaunlaicene – Jānīši –
Balti
Mežumuiža – Pakalni –
Ezīšava – Vecāgas
Mālupe – Purmala
Lūkuži – Gotlupi –
Nāzupi
Darbnīcas – Līvāni
Liepiņi – Jaunzemi
Siceci – Darbnīcas
Dzintari – Cīņas

Autoceļa
garums, km

Plānotās
būvniecības
izmaksas,
EUR

4,19
2,83
1,164

Indrāni – Blūmji –
Gailīši
Rijukalns – Vengerski
Ziemeri – Murati
Stūrīši – Ziemeri
Atvases – Ziemeļnieki

1,1
3,937
2,13
0,34
0,56

282 993

2018.

Tempļakalna iela
Torņa iela
Rūpniecības un Ganību
ielas
Rijukalna, Vējakalna un
Lāčplēša ielas
Rīgas iela

1,1
0,416
1,49

130 109
134 444
1 204 675

2016.
2016.
2016.

0,84

371 361

2016.

0,646

523 639

2017.

Alūksnes Novada Vēstis 7.
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Izglītība

www.aluksne.lv

“Sprīdītim” Alūksnē – 30

Jauniešu forums
novembrī notiks Ilzenē
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

12. novembrī no pulksten 11.00
līdz 14.00 Ilzenes SKIM centrā
“Dailes” notiks Ilzenes jauniešu
forums.
Foruma mērķis ir apvienot
Ilzenes pagasta jauniešus,
pagasta pārvaldes, vietējās NVO,
uzņēmējus un citus ieinteresētos
cilvēkus, lai kopīgi pārrunātu
problēmas, kas uztrauc vietējos
jauniešus, un rastu risinājumus,
kā kopīgiem spēkiem dzīvi Ilzenes
“Sprīdītis” sagaida savu trīsdesmitgadi
Anta Apine,
Alūksnes PII “Sprīdītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā
Tuvojas novembris – Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādes
“Sprīdītis” dzimšanas diena.
Pie bērniem, vecākiem un draugiem atkal ciemos nāks Sprīdītis un
ar saviem piedzīvojumiem iestādes
darbinieku un bērnu iestudētajā teātra izrādē gan ar jautrību un jokiem,
gan nopietnību ikvienu aicinās
padomāt par tikumiskajām vērtībām: drosmi, draudzību, atjautību,
ģimenes mīlestību.
Bet kā tad “Sprīdīša” lielajam
pulkam klājies, gaidot nozīmīgo
jubileju?
Visi mūsu darbi veikti ar vienu
mērķi - lai bērniem pie mums
labi, priecīgi, droši, lai vecāki var
mierīgi doties savos pienākumos
bez raizēm, zinot, ka diena dārziņā
mazajam ķiparam paies aktīvā,
radošā darbībā.
Nopietnākais darbs turpinās pie
iestādes laukumu pilnveides, kur
reālu pielietojumu rod pieredzes
apmaiņas braucienos smeltās idejas.

Prieks, ka Dabas takas centri iestādes laukumā ir apdzīvoti, darbīgi
gan rotaļnodarbībās mācoties, gan
sportojot un rotaļājoties. Jau vasaras
sākumā mūs visus visvairāk priecēja
jaunā velotrasīte, kur reālos apstākļos bērni var mācīties satiksmes
noteikumus savai drošībai.
1. septembrī visus sagaidīja
vēl viens pārsteigums - krāsains
Sprīdīša logo, kurā katram burtam
sava simboliska, mums pašiem
svarīga nozīme. Ja tikai vēlamies
lasīt uzmanīgi, ar sirdi, šie burti
runā par daudz ko vērtīgu, nozīmīgu gan meitenēm kā skaistām
princesēm, gan zēniem kā brašiem
bruņiniekiem - paaudžu saikni, kas
paslēpta tautiskā jostā un vecmāmiņas saktiņā, maziem ikdienas prieka
mirkļiem, iepildītiem krāsainos
balonos bērnu rokās, sapņiem, kuri
gaist un piepildās gulbīša ceļā un
spēka avotiņa burbuļos, darbiem
zemē iedurtajā Sprīdīša lāpstā.
Miķeļdienā katra grupiņa saņēma
“Labo darbu krātuvi”, kurā visa
gada garumā krāt savus čaklos
darbus, vērtīgās, jaunapgūtās dzīves
mācības. Katra labā doma, ideja viena zīle, kura simbolizē apgūto,

Evas Antras Raipales foto
padarīto. Ticam - katras grupas
trauks līdz pavasarim būs pilns līdz
malām! Jo kā gan savādāk - vecāki
un darbinieki gādājuši, lai būtu
iespējami labi apstākļi (to pierāda
gan visu kopēja aktīva iesaistīšanās
“Maxima” akcijā “Savai skolai”,
gan jaunais sporta inventārs, gan
jaunās rotaļlietas, mācību materiāli
grupiņās) un bērni aktīvi, radoši
mācīsies un darbosies!
Katrs mēs nākam no savas bērnības
zemes, kas kādreiz likās kā milzīga
pasaule. Vai mūslaiku bērniem
savādāk? Nē, kad apstājamies un
skatāmies šoruden tapušo darbinieku bērnības foto gleznu iestādes
gaitenī, atklājas, ka arī tagad mazā
bērna pasaule, kurā justies laimīgam, ir mājas, pilsēta, bērnudārzs, ģimene un draugi. No savas
bērnības zemes nākušās skolotājas
katra savā bērnības foto ar biželēm,
smieklīgām kleitiņām un bērna prieku sejās sadodas rokās ar saviem
audzēkņiem un kopīgi ceļ godā,
sargā un notur Sprīdīša lepnumu
visos, kas Alūksnē sevi sauc par
“sprīdīšiem”!

“Pienenītē” svin Miķeļdienu

Skaidrīte Melne,
PII “Pienenīte” skolotāja

Miķeļdiena iezīmē latviešu
rudens saulgriežus, un tie ir
arī ražas svētki. Par godu tiem
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē “Pienenīte” tika rīkots
Miķeļdienas pasākums „Rudens
recepšu svētki”.
Tradicionālās izstādes vietā rīkojām praktisku darbošanos, kuras
laikā bērni varēja paši, skolotāju
uzraudzībā, gatavot salātus, kopīgi
izgaršojot mazāk iecīnītos sīpolus
un bietes. Svētku reizē pie bērniem
ciemos bija atnācis pavārs Miķelis,
kurš aicināja kopīgi izvārīt dārzeņu
zupu, izmantojot jaunu recepti.
Pēc rotaļām un jautrām dziesmām
par rudeni, bērni un audzinātājas
prezentēja gatavotos dārzeņu salātus
un citus gardumus un arī salātu
receptes, visiem bija iespēja piedalīties degustācijā.
„Lācēnu” grupiņas bērnu vecāki
svētkiem bija sarūpējuši garšīgu
cienastu – ābolkūku. „Mārīšu”

pagastā padarīt labāku.
Forumu organizē Alūksnes novada
Jauniešu konsultatīvā padome
(JKP) sadarbībā ar Ilzenes
pagasta pārvaldi, SKIM
“Dailes”, biedrību “Ilzenes
attīstībai”, Alūksnes novada
pašvaldību un Alūksnes Bērnu un
jauniešu centru.
Līdzīgi jauniešu forumi kopš
2014. gada notikuši Liepnā,
Pededzē, Jaunannā, Veclaicenē.
Visa novada jauniešu forums
apvienoja jauniešus un jaunatnes
lietās ieinteresētos 2015. gada
martā Alūksnē.

Pārrunā ģimnāzijas un
sākumskolas telpu risinājumu
Evita Aploka

Alūksnes novada domes
sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdē Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
direktore Daina Dubre - Dobre
un Alūksnes pilsētas sākumskolas
direktore Anita Junkure deputātus iepazīstināja ar informāciju
par atsevišķu sākumskolas klašu
iespējamu pārcelšanos uz ģimnāzijas telpām.
Ņemot vērā to, ka ģimnāzijā ir
telpas, kas tiek izmantotas minimāli, savukārt sākumskolā klašu
piepildījums ir maksimāls, iespēja
sākumskolas klases pārcelt uz kādu
no ģimnāzijas ēkām komiteju sēdēs
ir izskatīta jau arī agrāk. Ģimnāzijas
direktore D. Dubre – Dobre komitejas sēdē norādīja, ka ir izskatīti vairāki varianti, kā sākumskola varētu
izmantot ģimnāzijas telpas.
Par iespējamāko rasts risinājums,
ka ģimnāzija jaunajā korpusā
atbrīvo 3. un 4. stāvu, kurā var pārcelties sākumskolas 4. – 6. klases.
Jāuzsver, ka šāda pārcelšanās gan
būtu iespējama ne ātrāk par 2018.
gada rudeni.
- Ir jādomā par klašu piepildījumu
un telpu noslogojumu, taču arī
par skolēnu ērtībām. Jau šobrīd
sākumskolas skolēni nāk pie mums
uz mājturības stundām, mums ir
kopīga viena vēstures skolotāja,
varam kopīgi izmantot arī citas
telpas. Jā, ģimnāzijai jādomā par
uzņemšanas konkursu, satura izmaiņām, tomēr, ja arī samazinām klašu

komplektu skaitu uz 12, tad, ņemot
vērā, ka jāizpilda visas normatīvo
aktu prasības, vienalga visas klases
nevarēs ietilpt vecajā ēkā, - norādīja
D. Dubre – Dobre.
Arī A. Junkure apliecināja, ka izveidotajā modelī brīvi ievietotos 4.,
5. un 6. klases un šādā veidā varētu
atbrīvot sākumskolas mazo korpusu
un atrisinātu skolas saspiestības
problēmu. Tāpat viņa norādīja, ka
var sadarboties ar ģimnāziju kopīgos kabinetos. Visas sākumskolas
pārcelšanās gadījumā A. Junkure
saskata problēmas garderobju lietošanā, ēdināšanā, sportošanā, kā arī
jaunāko bērnu nogādāšanā maksimāli tuvu skolai.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Kupča atgādināja, ka skolēniem
skolā ir nepieciešamas telpas
ne tikai mācību darbam, bet arī
atpūtai un citām nodarbēm ārpus
mācībām. Viņa uzsvēra, ka, ņemot
vērā skolēnu skaitu novadā, tuvāko
gadu pāreja varētu būt, ka ģimnāzija plāno divu klašu komplektu
uzņemšanu, līdz ar to arī Alūksnes
novada vidusskolā būtu iespējams
līdzsvaroti komplektēt 7. – 12.
klases. Vidusskolu varētu izvēlēties
skolēni, kas priekšroku dod profesijas izvēlei, ģimnāzijā izglītību
turpinātu motivētākie, izcilākie. G.
Kupča aicināja ģimnāziju izsvērt, ar
kādu vērtējumu tā ir gatava uzņemt
jaunus skolēnus, lai saglabātu
ģimnāzijas statusu, kas ir būtiski
arī sakarā ar valsts plānu pārņemt
valsts ģimnāzijas, kas savukārt var
novest pie valsts ģimnāziju skaita
optimizēšanas.

Aicina balsot par
“Pienenītes” projektu
“Skudriņu” grupa saņēmusi cildinājumu par krāsainākajiem salātiem
Foto no PII “Pienenīte” arhīva
grupiņa savukārt uzdeva mīklas par
zirņiem un demonstrēja vecāku gatavoto rotaļlietu. „Bitīšu” grupiņa ar
dziesmu slavināja pupas, un dalījās
ar pupiņu salātu recepti. „Rūķīšu”
grupiņa ar tautasdziesmu palīdzību
pastāstīja par latviešu ”otro maizi”kartupeli, bet „Pūcīšu” grupiņa
prezentēja burkānu un tā vērtīgās

īpašības. „Taurenīšu” grupiņas bērni
gatavoja un prezentēja garšīgos
salātus no kāpostiem un „Skudriņu”
grupiņas bērni godā cēla veselīgo
bieti un dalījās ar savu pagatavoto
biešu salātu recepti.
Liels paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību!

Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestāde “Pienenīte”
iesniegusi If Drošības fondā
projektu “Drošu vidi mūsu
bērniem Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē “Pienenīte””.
Projekts paredz četru
videokameru iegādi, ko
izvietos bērnudārza
teritorijā mazuļu drošībai un
huligānisma novēršanai. Līdz
6. novembra pulksten 23.59 aktīvi
jābalso, lai ieceri varētu īstenot!
Projekta atbalstīšanas gadījumā

If Drošības fonds piešķirs
940,02 eiro 4 kameru un ieraksta
iekārtas ar datu nesēju iegādei.
Trūkstošo finansējuma daļu (ap
60 eiro instalācijas materiālu
iegādei) segs bērnudārzs.
Šobrīd “Pienenītes” projekts ir
starp 11 projektiem, kas teju
50 iesniegto projektu konkurencē
izvirzīts 2.kārtā.
Projektu apraksti pieejami
If sociālajos tīklos facebook.com un
draugiem.lv. Nobalsot var, atzīmējot
pie konkrētā projekta bildes ar
“Man patīk” vai “I like”.
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Pašvaldība prasa saglabāt
Alūksnes slimnīcas esošo statusu
Turpinājums no 1. lappuses
Šai pašā vēstulē Veselības ministrija norāda, ka plānots izvērtēt katra
veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēja kapacitāti, pacientu plūsmu ārstniecības iestādē, pakalpojumu kvalitāti un citus parametrus.
To, ka SIA “Alūksnes slimnīca”
piemīt pietiekama kapacitāte, lai
sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību, apliecina līdzšinējais
darbs, uz ko aizvadītajā nedēļā
nosūtītajā vēstulē norāda arī domes
deputāti. Jau šobrīd SIA “Alūksnes
slimnīca” ir izveidojusies par
reģiona slimnīcu, jo pēdējos gados
pacientu plūsma ir arī no Gulbenes,
Balvu, Rugāju, Baltinavas, Viļakas,
Valkas, Smiltenes novadiem. Viņu
īpatsvars sastāda pat ¼ no visiem
apkalpotajiem pacientiem, taču
šobrīd Veselības ministrijas iedalītā
kvota, pēc kuras aprēķina valsts
piešķirtā finansējuma apjomu,
diemžēl ir attiecināta vien uz 22 000
Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem.
Pašvaldība ir vērsusies arī pie
Aizsardzības ministra, Nacionālo
bruņoto spēku komandiera un Ze-

messardzes komandiera, ņemot vērā
to, ka Alūksnē ir dislocēta Kājnieku
skola un Zemessardzes bataljons, kā
arī ir plānota “Lāčusila” poligona
attīstība Alsviķu pagastā. Alūksnes
slimnīcai ir ilgstoša sadarbība
ar Kājnieku skolu, ir līgumi par
profesionālā dienesta karavīru,
zemessargu un ārvalstu bruņoto
spēku karavīru veselības aprūpes
nodrošināšanu, kā arī medicīnisko
nodrošinājumu kandidātiem uz karavīra amatiem. Īstenojot Veselības
ministrijas plānotās strukturālās
reformas, Kājnieku skolas kursantiem, zemessargiem, abu vienību
komandējošam sastāvam un darbiniekiem būs apgrūtināta jebkāda
savlaicīga neatliekamā medicīniskā
palīdzība, īpaši traumu gadījumā.
Ar iespējamām veselības aprūpes
sistēmas reformām, kas var ietekmēt Alūksnes slimnīcas darbību,
mierā nav arī Alūksnes novada
iedzīvotāji. Sabiedrība aktīvi pauž
savu nostāju un pieprasa saglabāt
Alūksnes slimnīcu tās pašreizējā
statusā, vācot parakstus, savukārt
3. novembrī Rīgā plānots pikets pie
Saeimas nama.

Norit ielu pārbūve
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Ielu pārbūves darbi uzsākti
ar ūdensvada un kanalizācijas
izbūvi Rijukalna ielā un ūdensvada izbūvi Vējakalna ielā. Šonedēļ
veikta ūdensvada maģistrāles
cauruļvadu savienošana, sadzīves kanalizācijas izbūve, kā arī
ūdensvada tīklu montāža. Uzsākti
darbi, kas saistīti arī ar pašu ielu
seguma pārbūvi, nospraustas ceļa
asis Rijukalna un Vējakalna ielās,
kā arī pēc saskaņošanas ar ainavu
arhitekti uzsākta koku zāģēšana.
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Uzņēmums, kurš veic ielu pārbūves
darbus SIA “Limbažu ceļi” informē,
ka tuvākajā laikā plānots turpināt
koku zāģēšanu un uzsākt sāngrāvju
rakšanu. Turpinās arī kanalizācijas
un ūdensapgādes tīklu izbūvi.
Projektu “Lāčplēša, Vējakalna
un Rijukalnas ielas pārbūve”,
“Ūdensvada un kanalizācijas izbūve
Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve
Vējakalna ielā” daļēji līdzfinansē
arī Aizsardzības ministrija. Tā piešķīrusi finansējumu ūdensvada tīkla
izbūvei Rijukalna ielā un ūdensvada
izbūvei Vējakalna ielā. Pārējos
darbus 513 867 eiro apmērā finansē
Alūksnes novada pašvaldība.

Novadpētniecības konkursā
pēta tradīcijas

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļa kopā
ar Alūksnes pilsētas bibliotēku
ik gadu rīko novadpētniecības
konkursu novada pašvaldības
kultūras, izglītības un
kultūrizglītības iestādēm
un šogad tā tēma bija
“Latvijai – 100. Nacionālās
vērtības un laika liecības
Alūksnes novadā. Tradīcijas”.
Konkursa dalībnieki veica
pētījumus, izzinot, apkopojot un
dokumentējot informāciju, stāstus
un faktus par vietējām tradīcijām,
kurām bijusi svarīga loma Latvijas
kā valsts pastāvēšanā un
nacionālu vai lokālu vērtību
radīšanā un saglabāšanā kādā
jomā – kultūrā, sadzīvē, sportā,
izglītībā, saimnieciskajā darbībā
u.c.
Šogad kopumā bija iesniegti
11 darbi, kurus bija sagatavojušas
novada kultūras un kultūrizglītības iestādes. Darbi tika vērtēti trīs
kategorijās – word formātā iesniegti
darbi, prezentācijas un videofilmas.
Konkursa rīkotāji tā dalībniekiem
pateicās 13. oktobrī notikušajā novada kultūras darbinieku seminārā.
Konkursa godalgoto vietu ieguvēji
saņem naudas balvas, ko varēs izlietot iestādes darbības uzlabošanai
- 1. vietai tie ir 100 eiro, 2. vietai –
80 eiro un 3. vietai – 50 eiro. Savukārt visiem konkursa dalībniekiem
būs iespēja apmeklēt izcilā pianista
Vestarda Šimkus koncertu Alūksnes
Kultūras centrā.
Starp word formātā iesniegtajiem darbiem atzinību par 1. vietu
saņēma Zeltiņu muzejs un Zeltiņu

Konkursa dalībnieki kopā ar Kultūras un sporta nodaļu
Foto no Alūksnes pilsētas bibliotēkas arhīva
tautas nams, kas pētījusi, apkopojuši un dokumentējuši Zeltiņu pagasta
teātra vēsturi. Atzinību par 2. vietu
saņēma Māriņkalna tautas nams
un Māriņkalna bibliotēka, kuru
pētījums saistīts ar Ziemera pagasta
29. Ziemera mazpulka vēstures
izpēti. Otra 2. vieta un atzinība vēl
vienam kopdarbam - Jaunlaicenes
bibliotēkai un Jaunlaicenes tautas
namam par nozīmīgu ieguldījumu
Jaunlaicenes pagasta talkas tradīciju
izpētē.
Prezentāciju formātā iesniegto
darbu vidū 1. vieta nav piešķirta
nevienam. Atzinību par 2. vietu
saņēma Bejas novadpētniecības
centra un Bejas bibliotēkas kopīgais
projekts par Bejas mākslas zāģēšanas tradīciju izpēti. Tāpat 2. vieta
un atzinība par nozīmīgu ieguldījumu Mālupes aušanas tradīciju izpētē
Mālupes bibliotēkai un Mālupes
Saieta namam. Savukārt 3. vieta
šajā kategorijā Pededzes tautas
namam par Pededzes Masļeņicas
tradīciju izpēti.

Atzinību par piedalīšanos novadpētniecības konkursā saņēma
vēl vairākas pašvaldības kultūras
iestādes. Alūksnes muzejs veicis
pētījumu par Alūksnes Lielo un
Mazo kapu kapusvētku un svecīšu
vakara tradīcijām. Annas pagasta
kapusvētku tradīcijas pētījusi Annas
bibliotēka. Jaunannas bibliotēkas
un Jaunannas tautas nama kopīgais pētījums stāsta par Jaunannas
pagasta teātra tradīcijām. Mārkalnes
bibliotēka un Mārkalnes tautas
nams konkursā piedalījās ar
pētījumu par Mārkalnes
pamatskolas salidojumu
tradīcijām. Pētījumu par Dzejas
dienu tradīcijām konkursam
iesniedza arī Alūksnes pilsētas bibliotēka, taču, tā kā šī iestāde ir viens
no konkursa rīkotājiem, šis darbs
netika vērtēts ar godalgotu vietu.
Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēma
atzinību par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada pašvaldības
novadpētniecības konkursā.

“ALJA” gūst pieredzi publisko
ūdeņu apsaimniekošanas jomā Norvēģijā
Laura Jansone,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
No 17. līdz 19. oktobrim notika
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Vidzemes
plānošanas reģiona un Latvijas
pašvaldību pārstāvju darba vizīte
Norvēģijā, piedaloties pieredzes
apmaiņas pasākumā publisko
ūdeņu apsaimniekošanas un
aizsardzības jomā.
Vizītē piedalījās ministrijas,
Vidzemes plānošanas reģiona,
Raunas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Amatas, Vecpiebalgas un Alūksnes
novada pašvaldību pārstāvji, kuru
darbs ikdienā saistīts ar publisko
ūdeņu apsaimniekošanas un
aizsardzības jautājumiem
attīstības plānošanā. Alūksnes
novada pašvaldību pārstāvēja
pašvaldības aģentūras “ALJA”

direktors Māris Lietuvietis.
Tiekoties ar Norvēģijas iestāžu
darbiniekiem, kuri ir atbildīgi
par publisko ūdeņu pārvaldības
jautājumiem, iegūta informācija
par institucionālo atbildību ūdeņu
pārvaldībā un kompetenču
sadalījumu. Norvēģijas Vides
aģentūras darbinieki Latvijas
delegāciju iepazīstināja ar Norvēģijas normatīvo regulējumu ūdeņu
pārvaldībā, tai skaitā upju baseinu
pārvaldības plānu izstrādē, kas
balstās uz OECD (Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas) izstrādātajiem principiem ūdeņu
pārvaldībai.
Latvijas delegācijas apmeklēja arī
Spidebergas un Askimas pašvaldības, izzinot Norvēģijas pašvaldību
aktualitātes un projektus publisko
ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā. Tika pārrunāts, kā nodrošināt iedzīvotājus ar ūdensapgādi
un kanalizācijas pakalpojumiem,
salāgojot to ar vides aizsardzību.
- Spilgts piemērs bija Norvēģijas

sadarbības modelis starp valsti un
pašvaldībām, kā arī pašvaldību
politika par ūdeņu apsaimniekošanu
kopumā, kur liela atbildības daļa
tiek nosvērta uz piekrastē esošajām
viensētām, uzņēmumiem un zemes
īpašniekiem. Spilgti iezīmējās,
kādā veidā tiek noteikta atbildība
par vides un ūdeņu aizsardzības
jautājumiem, sadalot šo atbildību
gan pēc izmaksām - ūdens ņemšana un izmantošana, kanalizācijas
tīklu pieslēgumu izveide, gan pēc
sabiedriskā ieguldījuma - pamanīt
un ziņot par konstatētiem piesārņojuma avotiem arī potenciāli
iespējamiem, kā arī par jeb kurām
citām likumu pārkāpumu normām.
Apziņā un zemapziņā visiem viena
doma – “Visi ir vienlīdz atbildīgi
par tīru vidi un pareizi izmantotiem
resursiem”, - vērtējot būtiskākos
ieguvumus un gūtās atziņas, norāda
M. Lietuvietis.
Vizīte finansēta no Norvēģijas
finanšu instrumenta 2009. - 2014.
gada programmas „Kapacitātes

Ceturtais no labās – Pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris
Lietuvietis
Projekta publicitātes foto
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas
valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” Divpusējās
sadarbības fonda, projekta „Latvi-

jas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības
plānošanas kapacitātes palielināšana
un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana” ietvaros.
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Alūksnes novadā ar LMT atbalstu īsteno
iedzīvotājiem nozīmīgus projektus

Šovasar ar “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) finansiālu atbalstu projektu konkursā “LMT Latvijai” Alūksnes novada attīstībai īstenoti jau četri no atbalstu guvušajiem pieciem
projektiem. Alūksnes novada iedzīvotāji projektu konkursam iesniedza rekordlielu projektu pieteikumu skaitu – 33. No tiem iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā tika izvirzītas
27 idejas. Apkopojot balsojuma rezultātus, kopumā tika saņemtas 8648 balsis.
Ar LMT atbalstu novada attīstībai šogad realizēti četri projekti – Liepnā izveidots bērnu rotaļu laukums, pie Alūksnes dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas” radīta šķēršļu josla
dzīvnieku apmācībām, Alsviķu pagastā ierīkots velo parks “ALFO Diamond” ekstrēmā sporta veida piekritējiem un Jaunannā pilnveidota un modernizēta aktīvās atpūtas
un rekreācijas vieta Zaķusalā. Piektā projekta atklāšana gaidāma nākamgad “Medus muzejā”, Veclaicenes pagastā, līdz ar jauno tūrisma sezonu. Tur plānots iekārtot telpu
grupu nodarbībām, kur skolēniem notiks izbraukuma mācību stundas, tūristi varēs vērot videofilmas par biškopību, bet biškopji – rīkot pieredzes
apmaiņas seminārus.

Liepnā tapis jauns rotaļu laukums
Evita Aploka,
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālisti
Līdz ar pirmā projekta
īstenošanu 30. augustā Alsviķu
pagasta “Dimantos 1” atklāts
velo parks “ALFO Diamond”.
Jaunajā velo parks riteņbraucējiem
iespēja uzlabot šķēršļu
pārvarēšanas prasmes, pilnveidot
fizisko sagatavotību un pavadīt
brīvo laiku. Velosipēdistu ērtībām
un inventāra uzglabāšanai iegādāts
un aprīkots jūras konteiners.
Projektu iesniedza un īstenoja
alūksnietis Edgars Sināts,
administrēja Alūksnes un Apes
novada fonds. Ekstrēmajā velo
parkā braukšanai piemērotākie ir
BMX un MTB riteņi. Lielā apļa
garums ir ap 800 metru, bet kopā
ar visām taciņām trase ir apmēram
trīs kilometru gara. Parks atvērts
ikvienam interesentam. Jāpiebilst,
ka pirmos soļus ceļā uz rezultātu
Edgars paveicis Alūksnes novada
pašvaldības un Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra “Jauniešu iniciatīvu
projektu konkursā”.
10. septembrī, noslēdzoties desmitajam gaisa balonu festivālam
“Liepna no putna lidojuma”, pie
Liepnas tautas nama atklāts jaunais

Alsviķu pagastā izveidots velo parks
bērnu rotaļu laukums. Projektu
“Liepnas bērnu rotaļu laukuma
izveide” iesniedza un īstenoja
“Liepna – manas mājas”, administrēja Alūksnes un Apes novada
fonds. Liepnas iedzīvotāju ieceri
realizējot, labiekārtots laukums pie
pagasta tautas nama, kur bērni tagad
var pavadīt brīvo laiku fiziskās
aktivitātēs svaigā gaisā.
1. oktobrī Alūksnē, pie dzīvnieku
mājas “Astes un Ūsas”, notika
biedrības “Astes un Ūsas” īstenotā
projekta “Aktīvi cilvēki – laimīgi
dzīvnieki!” atklāšana. Projekta ietvaros dzīvnieku mājas teritorijā ierīkota šķēršļu josla ar barjerām, lai

nodrošinātu tur mītošajiem suņiem
lielāku kustību brīvību, savukārt iedzīvotājiem un potenciālajiem suņu
saimniekiem – iespēju līdzdarboties
un aktīvi pavadīt laiku. Tāpat arī,
lai, iesaistoties dzīvnieku mājas
suņu apmācībā, palīdzētu tiem
socializēties un kļūt par apmācītiem un gudriem mājdzīvniekiem.
Projekta īstenotāji ar šo aktivitāti
vēlas piesaistīt jaunus brīvprātīgos,
organizēt aktīvus pasākumus bērniem, skolēniem un pieaugušajiem,
apgūstot iemaņas dzīvnieku elementārai apmācībai.
20. oktobrī Jaunannas pagastā
atklāta pilnveidotā aktīvās atpūtas

Pie dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas” ierīkota šķēršļu josla dzīvniekiem

un rekreācijas vieta Zaķusalā. Šo
projektu īstenoja biedrība “Interešu
centrs “Jaunanna””, administrēja
Alūksnes un Apes novada fonds.
Projekta ietvaros izveidoti un
uzstādīti jauni un oriģināli vides
elementi: bērnu koordinācijas spēle,
pludmales volejbola laukums,
stacionārs āra galda teniss, kāpšanas un treniņu siena, kas sastāv no
trīs dažāda augstuma pievilkšanās
stieņiem, zviedru sienas un virvju
režģa.
Piecu gada laikā visā Latvijā
LMT atbalstījis vairāk nekā 100
iniciatīvas reģionu attīstībai, esot
klāt to realizēšanā 24 pilsētās un

novados. Atbalsts sniegts vairāk
nekā 320 tūkstošu eiro apjomā.
Šogad iesāktais turpināts Alūksnes,
Krāslavas, Tērvetes, Ventspils,
Grobiņas, Balvu, Jēkabpils un
Mārupes novadā, sniedzot atbalstu
64 tūkstošu eiro apjomā. Projekta
“LMT Latvijai” mērķis ir veicināt
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados,
atbalstīt privātpersonu, juridisku
personu un nevalstisko organizāciju
iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides
uzlabošanas projektus, projektus ar
plašu sabiedrības iesaisti un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu.

Jaunannas pagastā papildināta aktīvās atpūtas vieta Zaķusalā
Alūksnes novada pašvaldības un projektu publicitātes foto

10. Alūksnes Novada Vēstis

Noderīgi
Novembrī draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā:
Katru darba dienu 9.00 Laudes
Pirmdienās, otrdienās un 4. novembrī 18.00 Vespere
Otrdienās 19.00 „Brīvība Kristū”
Trešdienās 18.00 Bībeles stunda
Trešdienās 18.00 „Īsta brīvība”
Ceturtdienu 19.00 „ALPHA kurss”
Piektdienās 17.00 – 18.00 mācītāja
pieņemšanas laiks
5. novembrī 12 00 Reformācijas
svētku pusdienas ar Lutera laika
ēdieniem (lekciju vada Balvu ev.lut.
dr. mācītājs Mārtiņš Vaickovskis)
12. novembrī 10.00 Dāmu komitejas kopsapulce
25. novembrī 18.00 Laulāto vakars
Baznīcā:
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
11. novembrī 16.00Lāčplēša dienas
dievkalpojums

13. novembrī pēc dievkalpojuma
draudzes kopsapulce
18. novembrī 11.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku
dievkalpojums
18. novembrī 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
svētku koncerts
20. novembrī 11.00 Mūžības svētdienas dievkalpojums
27. novembrī 11.00 1. Adventa
dievkalpojums
Opekalna ev. lut. baznīcā
6., 20. novembrī 10.00 dievkalpojums (kalpo mācītājs V. Sliņķis)
Aicinām arī citas novada draudzes
sniegt informāciju par saviem aktuālajiem pasākumiem, līdz mēneša
20. datumam nosūtot to uz e-pasta
adresi evita.aploka@aluksne.lv!

Pastāstiet par brīvprātīgajiem!
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs (ABJC) sadarbībā ar
Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļu,
biedrību “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”
un nodibinājumu “Alūksnes un
Apes novada fonds” (AANF) līdz
2016. gada 16. novembrim aicina
pastāstīt par Alūksnes novada
cilvēkiem – brīvprātīgajiem.
Mēs vēlamies pateikt “paldies”
visu vecumu cilvēkiem, kuri šobrīd
ir vai ir bijuši brīvprātīgie, piedaloties novada kultūras, sporta,
izglītošanās dzīves veidošanā, darbojoties sociālajā, vides sakopšanas
vai jekurā citā jomā. Cilvēki, kuri
vienmēr atsaucas uz aicinājumu
darīt un palīdzēt. Ne vienmēr šie
cilvēki ir līderi un celmlauži, ne
vienmēr citiem pamanāmi, bet viņi
ir “labās rokas”, uzticami palīgi
laikietilpīgajos tehniskajos un citos

darbos. Vēlamies, lai šie cilvēki
jūtas novērtēti, jo bez viņu nesavtīgā darba daudza lietas nevarētu
notikt un būt.
Pieteikumu var iesniegt gan
brīvprātīgais pats par sevi, gan cita
privātpersona, neformāla iniciatīvu
grupa, nevalstiska organizācija,
valsts vai pašvaldības iestāde, kurā
brīvprātīgais kādreiz ir darbojies vai
joprojām darbojas.
8. decembrī visus brīvprātīgos un
cilvēkus, kuri pastāstīja par brīvprātīgajiem, kā arī ikvienu interesentu,
aicināsim uz noslēguma pasākumu.
Tie būs brīvprātīgo svētki, kur
publiski varēsim pateikties, svinēt
un veidot jaunus kontaktus.
Vairāk informācijas un pieteikuma
anketu var atrast ABJC mājas lapā
www.abjc.lv, Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv
un AANF mājas lapā www.aanf.lv.

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Reds ir apmēram sešus gadus
vecs, neliela auguma suņuks. Viņa
saimniece mirusi, tādēļ suņukam
nu jāmeklē jaunas mājās.
Iespējams, Redam kaut kur rados
bijis foksterjers, no kura suņuks
mantojis gudrību un aktivitāti.
Paklausīgs, labprāt piedalās
dažādās aktivitātēs. Cilvēkos jūtas
ļoti labi, citu suņu kompānija gan
ne īpaši patīk.
Dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”
nonākuši Gulbenes novada
Litenes pagastā mežā atrastie
pieci kucēni, kuri bija atstāti
maisā. Kucēniem tiek meklēti
jauni, atbildīgi saimnieki.

Jaunas mājas meklē arī kaķēni gan rudi, gan melnbalti.
Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

01.11.2016.
www.aluksne.lv

Informācija par vietējā
ģeodēziskā tīkla punktiem
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Ģeodēziskie punkti ir apvidū
nostiprinātas ģeodēziskās zīmes.
Šo punktu sniegtie dati par koordinātēm un augstuma atzīmēm ir
ļoti nozīmīgi būvniecībā, zemes
ierīcībā, nekustamo īpašumu kadastrālajā uzmērīšanā un dažādos
citos tehniskos aprēķinos, tādēļ
ģeodēziskos punktus nedrīkst
bojāt un iznīcināt.
Ģeodēziskos punktus iedala grunts
zīmēs un sienas zīmēs. Grunts
zīmes centrs var būt virs zemes,
zemes līmenī vai arī vairākus centimetrus zem zemes, savukārt sienas
zīme ir iebetonēta būvju pamatos
vai sienā.
Ģeodēzisko punktu kopums veido
ģeodēzisko tīklu. Valsts ģeodēziskais tīkls atrodas valsts aizsardzībā, to izveido un uztur Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Vietējais ģeodēziskais tīkls ir
piesaistīts valsts tīklam, bet vietējā
tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar Ministru
Kabineta noteikumiem nodrošina
vietējā pašvaldība.
Alūksnes vietējais ģeodēziskais
tīkls aptver visu Alūksnes pilsētas
teritoriju un daļu tai piegulošo
Alsviķu, Ziemera un Jaunalūksnes
pagastu teritorijas. Apkopojot
pašvaldības kartogrāfa sagatavotos
ģeodēzisko punktu apsekošanas
rezultātus, konstatēts, ka apvidū
vietējā tīkla pilnveidošanai no
kopējā ģeodēzisko punktu apjoma
– 206 punktiem saglabājušies un ir
izmantojami 114 punkti jeb 55%.
Taču šo punktu ģeodēziskie dati
vairs neatbilst normatīvajos aktos
noteiktajām precizitātes prasībām.
Lai esošo tīklu pilnveidotu, nepieciešams sagatavot vietējā tīkla
pilnveidošanas plānu, sakārtot

Ģeodēziskās zīmes
Foto no pašvaldības arhīva
esošos ģeodēziskos punktus un
ierīkot jaunus, nodrošinot savstarpēju redzamību, un veikt vietējā
tīkla uzmērīšanu. Tāpat pašvaldībai,
izvērtējot esošo apbūvi, nākotnes
plānojumu un citas teritorijas īpatnības, jālemj, kādā apjomā atjaunot
un pilnveidot vietējo tīklu.
Alūksnes novada pašvaldība atgādina, ka ģeodēziskajiem punktiem ir
noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas. Aizsargjoslu likums nosaka aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem, lai nodrošinātu tiem piekļuvi
un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos,
kā arī šo punktu ilgstošu saglabāšanu, stabilitāti un konstrukcijas
nemainību. Aizsargjoslas lielums
ap valsts ģeodēziskā tīkla punktiem
ir 50 metru rādiusā ap punktu, ap
visiem pārējiem ģeodēziskajiem

punktiem - 5 metri. Šādi punkti arī
pārsvarā atrodas Alūksnes pilsētā.
Aizsargjoslās, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, aizliegts veikt
tādas darbības, kuras traucē pieeju
ģeodēziskajiem punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos. Tāpat,
aizliegts veikt saimniecisko darbību
vai būvniecību ģeodēzisko punktu
aizsargjoslās bez saskaņošanas ar
pašvaldību. Ģeodēzisko punktu
aizsragjoslās ir pieļaujama vienīgi
zāles nopļaušana vai krūmu izciršana, lai uzturētu kārtībā īpašumu.
Tuvāku informāciju par ģeodēziskajiem punktiem var saņemt
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvās ēkas 202. kabinetā
vai Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras mājaslapā
(www.lgia.gov.lv).

Godina sportistus

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai atskatītos uz šī gada
sportiskajiem notikumiem un
godinātu tos sportistus, kas
šopavasar Alūksnes novadu
pārstāvēja Latvijas IV Olimpiādē,
22. oktobrī pašvaldības vadība
viņus bija aicinājusi uz tikšanos
Alūksnes Kultūras centrā.
Alūksnes novadu Latvijas IV
Olimpiādē pārstāvēja 14
sportisti - vieglatētikā Ilona
Marhele, Kalvis Kaktiņš, Zanda
Šķetika, riteņbraukšanā Oskars
Muižnieks, Reinis Markss,
Beāte Kovgere, Kristers Kovgers,
orientēšanās disciplīnās Edgars
Bertuks, Jānis Umurs, Jānis
Veļķeris, Līva Veļķere un Erika
Olberkyte, pludmales volejbolā
Andis Grambergs un Jānis
Grīnbergs.
Ne visiem sportistiem bija
iespēja ierasties uz šo neformālo
tikšanos oktobra nogalē, tomēr
tie, kuri varēja būt Alūksnē, no

Sportisti kopā ar pašvaldības pārstāvjiem
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja Artura Dukuļa un
priekšsēdētāja vietnieka Aivara Fomina rokām saņēma piemiņas veltes
– pateicību un krūzīti ar foto, kurā
iemūžināta daļa Alūksnes novada
komandas jaunajos Olimpiādes
parādes tērpos. Kopā ar sportistiem
bija arī pašvaldības Kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Sanita
Eglīte un sporta darba

Evitas Aplokas foto

organizators Vilnis Veļķeris.
Pēc piemiņas velšu saņemšanas
visi draudzīgā gaisotnē risināja
sarunas par sportiskiem
jautājumiem un arī citām tēmām.
Īpašs prieks, ka tikšanās reizē
varēja piedalīties arī Ilona Marhele,
kura augustā Latviju pārstāvēja
Olimpiskajās spēlēs maratona
distancē.

Alūksnes Novada Vēstis 11.

01.11.2016.

Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.¹ punktu, 1. panta 2.1 daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu,
9. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Alūksnes novadā
ar nekustamā īpašuma nodokli
tiek apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25m2, inženierbūves – laukumi,
kas tiek izmantoti kā
transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi, vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves un būves,
kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu un maksāšanas
paziņojumu izdošanu veic
Alūksnes novada pašvaldības
Administrācijas Grāmatvedības
nodokļu administrators un
grāmatvedis-uzskaitvedis/
sekretārs-lietvedis pagastu
pārvaldēs. Nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņu veic
Alūksnes novada
pašvaldības Administrācijas
Grāmatvedības nodokļu
administrators un pagastu pārvalžu
vadītāji.
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliek dzīvojamo māju palīgēkas,
kas netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, ja palīgēkas
platība pārsniedz 25m2, izņemot
garāžas.

4. Garāžas ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek un piemēro likumā
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktās nodokļa likmes.
5. Ar nekustamā īpašuma nodokli
1,5 % apmērā no inženierbūves
kadastrālās vērtības apliek inženierbūves — laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi.
6. Nodokļu maksāšanas pienākums
attiecībā uz inženierbūvēm —
laukumiem, kas tiek izmantoti kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, rodas ar nākamo mēnesi
pēc tam, kad ir uzsākts izmantot
inženierbūvi kā transportlīdzekļu
maksas stāvlaukumu.
7. Kadastra informatīvajā sistēmā
nereģistrētas inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi,
tiek apliktas ar nekustamā īpašuma
nodokli, piemērojot likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.3 daļā noteikto kārtību. Tādos
gadījumos, maksāšanas paziņojums
tiek izsūtīts viena mēneša laikā
no brīža, kad pašvaldība konstatē,
ka inženierbūve tiek izmantota kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukums un nodokļu maksāšanas
pienākums rodas ar nākamo mēnesi
pēc tam, kad pašvaldība ir konstatējusi, ka inženierbūve tiek izmantota
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukums.

8. Ar nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā no lielākās (būvei piekritīgās zemes vai būves) kadastrālās vērtības, apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošās būves.
9. Lēmumu par būves klasificēšanu
par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu,
vai lēmumu par attiecīga statusa
atcelšanu pieņem Alūksnes novada
pašvaldības iestāde “Būvvalde”
un 14 dienu laikā nosūta Alūksnes
novada pašvaldības nodokļu administratoram.
10. Nekustamā īpašuma nodokli šo
noteikumu 8.punktā minētajā apmērā aprēķina sākot ar nākamo mēnesi
pēc lēmuma par būves klasificēšanu
par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu pieņemšanas, un maksāšanas paziņojumu
nosūta nodokļu maksātājam.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu par būvi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajā apmērā veic, sākot ar
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo
noteikumu 9.punktā minētā būves
statusa atcelšanu.
12. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās
līdz mēnesim, kad parakstīts akts
par būves pieņemšanu ekspluatāci-

jā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, no lielākās
(būvei piekritīgās zemes vai būves)
kadastrālās vērtības.
13. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2017. gada 1. janvārī.
Alūksnes novada domes saistošo
noteikumu projekta
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Alūksnes novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2.1 daļu,
3.panta 1.4 daļu, 3.panta 1.6 daļu un
9.panta otro daļu pašvaldībām ir deleģētas tiesības, pieņemot saistošos
noteikumus, precizēt nodokļa objektus, noteikt kādā veidā piemērojama
paaugstināta nodokļa likme, noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpildes termiņu.
Noteikumi nepieciešami, lai mazinātu nodokļa slogu iedzīvotājiem,
kā arī, lai veicinātu ēku uzturēšanu
pienācīgā stāvoklī, kas neapdraud
citas personas un nedegradē
vidi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
29.09.2016. lēmumu Nr.312
(protokols Nr.15, 5.punkts)
precizēti ar Alūksnes novada domes
27.10.2016. lēmumu Nr. 345
(protokols Nr. 17, 4.p.)
Spēkā no 01.01.2017.
2. Īss projekta satura izklāsts
Nepieciešams precizēt un
vienkāršot atsevišķas saistošo
noteikumu normas Alūksnes
novada domes 2016.gada
29.septembra saistošajos
noteikumos Nr.19/2016 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Alūksnes novadā”
ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
05.10.2016. atzinumu
Nr.18-6/7391 un ievērot
prognozējamības un stabilitātes
principu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Budžeta ieņēmumi no nekustamā
īpašuma nodokļa
samazināsies neievērojami.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
būs nenozīmīga un būtiski
neietekmēs kārtējo nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās
Alūksnes novada pašvaldības
Administrācijas Grāmatvedības
nodokļu administratori un pagastu
pārvalžu vadītāji.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Nav notikušas.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā novembrī

Sporta pasākumi novadā

5. novembrī 14.00 pie atpūtas
bāzes „Grūbe” orientēšanās
sezonas noslēgums.
11. novembrī 20.30 Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta
zālē LBL 3. divīzijas spēle
basketbolā Alūksnes BJSS – Rugāji.
18. novembrī 17.00 Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta
zālē LBL 3. divīzijas spēle basketbolā Alūksnes BJSS – Jaunpils.
27. novembrī 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas angārā Alūksnes novada
atklātā kausa izcīņa galda tenisā.
Alūksnē
11. novembrī Alūksnē Lāčplēša
dienas pasākumi (skatīt programmu
1. lappusē).
18. novembrī Alūksnē Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas
98. gadadienas svinības “Sarkanbalta debess mirdz” (skatīt programmu
1. lappusē).
Alūksnes Kultūras centrā
2. novembrī 13.00 Lielajā zālē
PII “Sprīdītis” bērnu un darbinieku
jubilejas teātra izrāde “Sprīdītis”.
Ieeja: bez maksas.
6. novembrī 17.00 Lielajā zālē
svētku koncerts “Manas tautas likteņdziesmas”. Ieeja: 8, 11, 15 EUR.
10. novembrī 18.00 izstāžu
vestibilā Tautas lietišķās mākslas

studijas “Kalme” 50 darbības gadu
jubilejas izstādes atklāšana. Ieeja:
bez maksas.
11. novembrī 19.00 Lielajā zālē
grupas “Sestā jūdze” jubilejas koncerts “Man citas zemes nevajag”.
Ieeja: 5, 7, 10, 12 EUR.
12. novembrī 14.00 Mazajā zālē
bērnu pēcpusdiena kopā ar vecākiem “Es savā zemītē…”. Radošās
darbnīcas, valsts svētkus gaidot.
Ieeja: 1 EUR.
12. novembrī 18.00 Lielajā zālē
Viestura Kairiša jaunā spēlfilma
“Melānijas hronika”. Ieeja: 2,50.
19. novembrī 18.00 Lielajā zālē
Rīgas Stradiņa universitātes TAD
“Ačkups” 65 gadu jubilejas ieskaņas koncerts. Ieeja: 2 EUR.
23. novembrī 10.00 Mazajā zālē
Vidzemes Nevalstisko organizāciju
forums. Ieeja: bez maksas.
26. novembrī 18.00 Lielajā zālē
pianista Vestarda Šimkus solokoncerts. Ieeja: 7, 10, 15 EUR.
27. novembrī visas dienas garumā
Lielajā zālē un kamerzālē Alūksnes
novada amatierteātru skate.
2. decembrī 19.00 Lielajā zālē
Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris lietuvieša Modesta Pitrena
vadībā, solists Ints Dālderis (klarnete). Ieeja: 10 EUR, pensionāriem un
skolēniem 7 EUR.
3. decembrī 17.00 Lielajā zālē
Nika Matvejeva un Marata Samauska muzikālā izrāde “Kraukšķītis”.
Ieeja: 7, 8, 10 un 12 EUR.

3. decembrī ~ 19.00 (pēc izrādes
“Kraukšķītis”) Alūksnes Kultūras
centra skvērā Alūksnes pilsētas
Galvenās egles iedegšana “Ziemassvētku brīnumnaktī līdzinās viss
pasakai…”.
4. decembrī 17.00 Lielajā zālē
komponista Mārtiņa Brauna 65
gadu jubilejas koncerts “Darbi un
nedarbi”. Ieeja: 8, 10, 12, 15 EUR.
Alūksnes muzejā
Pasākumi
5. novembrī 12.00 izstādes
“7. Siguldas Kājnieku pulka
mantojums Alūksnē” atklāšana.
Izstāde par 7. Siguldas Kājnieku
pulka kara gaitām Brīvības
cīņu laikā un atstāto mantojumu
Alūksnē.
11. novembrī Lāčplēša dienas
dokumentālo filmu seansi
(bez maksas):
10.00, 11.50 un 13.40 filma
“7. Siguldas Kājnieku pulks”
(2008). Filmas garums 32 min.;
10.40, 12.30 un 14.20 filma
„Latvijas Atbrīvošanas karš”.
Filmas garums 21 min.;
11.10, 13.00 un 14.50 filma
“Jaunatne Latvijas Brīvības cīņās”.
Filmas garums 27 min.
Apmeklējumiem grupās uz filmu
seansiem ieteicams iepriekš pieteikties!
Izstādes
Roberta Kulpes privātkolekcijas
izstādes “Nauda Latvijā un pasaulē”

un “Ieskats Dziesmu svētku vēsturē”. Izstādes apskatāmas līdz 26.
novembrim.

Pastāvīgās ekspozīcijas
“Asaru senkapi”.
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”. 1941., 1949. gada represiju
atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Muzejpedagoģiskās programmas
No 7. novembra “7. Siguldas Kājnieku pulka mantojums Alūksnē”
(izzināt Brīvības cīņas, Latvijas
neatkarības pasludināšanu un 7. Siguldas Kājnieku pulka dzīves gaitu
un pienesumu Alūksnei).
Līdz 26. novembrim “Nauda
Latvijā un pasaulē” (nauda Latvijā
un pasaulē).
Līdz 26. novembrim “Ieskats
Dziesmu svētku vēsturē” (Dziesmu
un deju svētku vēstures liecības).
“Laikmetu mielasts” (Alūksnes
pilsētas vēsture no aizvēstures līdz
mūsdienām).
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji
aizvēsturē” (aizvēstures
laika posmi un cilvēces attīstība).
“Iepazīsti Alūksni” (Alūksnes
pilsētas kultūrvēsturiskais
mantojums).

Kāzu un jubileju programma.
Muzejpedagoģiskajām
programmām un apmeklējumiem
grupās lūdzam iepriekš pieteikties
pa tālruni 25665538, 64381321 vai
e-pastu muzejs.info@aluksne.lv
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dzīvi un
saullēktus mīlot”: rakstniecei Dainai
Avotiņai – 90 (01. – 30.11. abonementā), “Nav tādas krāsas, Kuras
tavā villainē nebūtu, Latvija…”
(I. Nagla): izstāde veltīta Latvijas
98. dzimšanas dienai (01. – 30.11.
abonementā), “Latvijas vēsture”
(01. – 30.11. lasītavā), “Ērikam
Kūlim - 75” (11. - 15.11. bērnu
literatūras nodaļā), “Ar mīlestību
Latvijai” (14. – 20.11. bērnu
literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
07.11 – 05.12. Olgas Ratmanes
akvareļi un Ināras Cines akrila
gleznas (bērnu literatūras nodaļā).
01. - 30.11. Izstāde no cikla
“Alūksniešu vaļasprieki”:
“…manā mīlestībā Tu…” Alūksnes
novada vidusskolas pedagoģes
Sanitas Čibalas foto izstāde,
papildināta ar skolas audzēkņu
dzeju (lasītavā).

Turpinājums 12. lappusē

12. Alūksnes Novada Vēstis

01.11.2016.

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

15.11. pulksten 17.00 Bibliotēkas
draugu klubiņā tikšanās ar novadpētniekiem Vilni Blūmu un Gunāru
Ozoliņu “Vienas mājas stāsts”;
spēles “Iepazīsti Alūksnes novadu!”
prezentācija.
14. – 20.11. Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa (bērnu literatūras nodaļā).
14.11. Rīta stunda. S. Hols.
“Gārmana vasara” – lasījums kopā
ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas audzēkņiem (bērnu
literatūras nodaļā).
01. - 21.11. Zīmējumu konkurss
“Manai Latvijai” (bērnu literatūras
nodaļā).
28.11. Jauno grāmatu diena. Pulksten 12.00 jauno grāmatu apskats
(abonementā).
Alsviķu pagastā
2., 15., 23., 30. novembrī 9.00
Alsviķu bibliotēkā tiekas senioru
grupa „Par prieku sev un citiem”.
4. novembrī 19.30 Alsviķu kultūras namā viesojas Annas amatierteātris “Kodols” ar izrādi – E. Vulfs
“Tapiņa atgriešana jeb kāzas
“Lielceros” būs!”. Ieeja bērniem
līdz 12 gadu vecumam 1 EUR,
pieaugušajiem 1,50 EUR.
9. novembrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā senioru kopas
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša
tikšanās – saruna ar pagasta
pārvaldes darbiniekiem.
16. novembrī 10.00 Alsviķu bibliotēkā Ziemeļvalstu nedēļas
ietvaros „Rīta lasījums”
PII „Saulīte” audzēkņiem.
18. novembrī 20.00 Alsviķu
kultūras namā Latvijas dzimšanas
dienai veltīts sarīkojums – pagasta
pārvaldes pateicību pasniegšana,
jaundzimušo alsviķiešu sveikšana,
trio “Mediante” koncerts. Ieeja
bez maksas. 22.00 Svētku balle
ar Kasparu Maku. Līdzi var ņemt
“groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
3. decembrī 19.00 Alsviķu kultūras namā pagasta amatiermākslas
kolektīvu un viesu koncerts. Ieeja:
1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras
izstādes „Koks nevar augt bez
saknēm. Tauta nevar dzīvot un attīstīties bez savas vēstures zināšanas
un šodienas izpratnes” - rakstniecei
Dainai Avotiņai - 90, „Sliktos darbus darīt ir vilinošāk, un mēs tiem
allaž rodam attaisnojumu” - rakstniekam Ērikam Kūlim - 75, aktrisei
Helgai Dancbergai - 75, režisoram,
aktierim Eduardam Smiļģim – 130;
tematiskās izstāde „Valsts svētuma
zīmes” (Lāčplēša diena, Latvijas
Republikas proklamēšanas diena).
Strautiņu bibliotēkā: literatūras
izstādes rakstniecei Dainai Avotiņai – 90, rakstniekam Ērikam
Kūlim – 75, rakstniekam Arnoldam
Auziņam – 85; tematiskās izstādes
“Rokdarbniecēm”, “Latvija - mana
dzimtene”, Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas aktivitātes.
Annas pagastā
13. novembrī 13.00 Annas kultūras namā Latvijas Republikas
Proklamēšanas 98. gadadienai
veltīts pasākums: 2016. gadā Annas
pagastā dzimušo bērnu sveikšana,
Annas pagasta pārvaldes atzinību
pasniegšana atsaucīgākajiem iedzīvotājiem; 14.00 grupas „Ginc un
ES” koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana no 3. novembra Annas pagasta
pārvaldē darba dienās no 9.00 līdz
14.00. Ieeja: 3,50 EUR, pasākuma
dienā – 4 EUR.
Annas bibliotēkā: izstādes „Annas
bibliotēkas vēsture dokumentālajos
materiālos”, „Saule, dod man spēku
savu…” (rakstniecei, tulkotājai
Dainai Avotiņai – 90), „Tēvzemes

mīlestībai…” – Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai.

Ilzenes pagastā
17. novembrī 19.00 SKIIM centrā
“Dailes” koncerts “Pieskarties
pasaulei”. Koncertā piedalās: balss,
flauta – Santa Sāre – Gerža, klavieres – Ģirts Ripa, bungas, perkusijas
– Mārcis Kalniņš. Ieeja: 1 EUR,
bērniem un skolēniem līdz 12 gadu
vecumam – bez maksas.
Ilzenes bibliotēkā: literatūras
izstādes “Ilzenes pagasta Lāčplēša
ordeņa kavalieri un viņu cīņu ceļi”,
“Latvieša dzīvība karoga dvēselē,
maizē, valodā, valstī” (veltīta Latvijas Republikas Proklamēšanas 98.
gadadienai), “Rakstniecei Dainai
Avotiņai – 90”; ziedu nolikšana un
svecīšu aizdedzināšana Lāčplēša
ordeņa kavalieru ilzeniešu atdusas
vietās Gaujienas un Zeltiņu kapos.
Jaunalūksnes pagastā
5. novembrī 12.00 Bejas novadpētniecības centrā nodarbība Seno
amatu darbnīcā “Adīšana uz rokām”. Dalības maksa 2 EUR, līdzi
jāņem visbiezākā dzija.
Pasākumu cikla “Solis pretī Latvijas simtgadei” atklāšana Bejā
11. novembrī:
15.00 Pastāvīgās ekspozīcijas
“Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz
1945. gadam” (kuratore: A. Ievedniece) un digitālās ekspozīcijas
“Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes
pusē” (kuratore: J. Baldiņa) atklāšana,
15.40 Informatīvā stenda “Babeckas kauja” (kurators: T. Juntunens)
atklāšana pie Bejas novadpētniecības centra,
16.10 Lāpu gājiens uz Somu karavīru Brāļu kapiem.
12. novembrī 19.00 Kolberģa tautas namā pagasta amatiermākslas
kolektīvu koncerts “Mēs būsim tā
kā balta svītra karogā”, 21.00 balle
kopā ar Krūmiņu ģimeni.
16. novembrī Bejas bibliotēkā
pasākums lasītāju klubiņā “Uz tevi,
Latvija, iet visas mūsu domas”.
30. novembrī 13.00 Bejas bibliotēkā Bejas skolas 150 gadu, Bejas
novadpētniecības centra 30 gadu un
Bejas bibliotēkas 70 gadu jubilejas
pasākumu cikla 3. pasākums - Bejas
bibliotēkai – 70.
Bejas bibliotēkā: literatūras izstādes “Rakstniecei Dainai Avotiņai
– 90”, “Iešu, iešu pasavērti, kas ārā
rībināja: Mārtiņš savu kumeliņu aiz
istabas dancināja”, “Iedegsim sveces varoņu piemiņai”, “Režisoram,
aktierim Eduardam Smiļģim – 130”,
“Tēlniekam Teodoram Zaļkalnam
– 140”; Ziemeļvalstu bibliotēkas
nedēļas pasākumi - Rīta stundas
lasījumi bērniem (14. - 15.11.).
Jaunannas pagastā
5. novembrī 19.00 Jaunannas
tautas namā jauniešu klubiņš
“Tikšķis” aicina bērnus uz
pasākumu „Ciemos pie
spociņiem jociņiem”.
10. novembrī 18.00 Jaunannas
tautas nama mazajā zālē
„Rokdarbu darbnīca savam
priekam” nodarbība.
13. novembrī 11.00 Jaunannas
tautas namā bērnu rīts - iesim
rotaļās un lasīsim pasaku.
16. novembrī Jaunannas
bibliotēkā Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas aktivitātes - Rīta stundas
lasījumi bērniem.
18. novembrī 18.00 Jaunannas
tautas namā Latvijas dzimšanas
dienai veltīts pasākums „Ar mājas
sajūtu sirdī”. Ieeja: brīva.
Jaunannas bibliotēkā: tematiska
literatūras izstāde „Senā Latvija”
(piedāvā bērniem gūt pirmos
priekšstatus par senlatviešu dzīvi,

par Latvijas kultūrvēsturisko
mantojumu), „Mūžu vajag kā
medu/ savākt tik pa lāsei vien…”
- rakstniecei, dzejniecei Dainai
Avotiņai - 90.

Jaunlaicenes pagastā
12. novembrī 20.00 Jaunlaicenes
tautas namā “Danču vakars
tautiešiem”. Izaicinājums ikkatram,
kurš prot svinēt kustību. Mirkļos
starp dančiem intelektuāla atelpa
kopā ar muižas muzeja
horstmadāmām, vingrinot pirkstus
un prātus. Ieeja: 1 EUR.
19. novembrī 12.00 Jaunlaicenes
tautas namā Latvijas Republikas
neatkarības pasludināšanas
gadadienai veltīts pasākums
“Godinām Latviju un tās ļaudis”:
izstāde “Maestro Račevskim 80”,
Jaunlaicenes pagasta
jaundzimušo godināšana, koncerts
(Gunārs&Zane).
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas – “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”;
Izstāde – “Sporta gadi, ceļi, atmiņas” stāsta par sportu Opekalna
draudzes teritorijā;
Izglītojošās programmas – “Teatralizētas krustabu izdarības pēc
sentēvu rituālu motīviem” (literatūra 8. klasei, folklora - cilvēka mūža
ritums latviešu tautas dziesmās),
“Zemnieku ēšanas paradumi” (latviešu zemnieku ēšanas paradumi);
Skološanās ne pa jokam – iegūt zināšanas par skolu sistēmu Vidzemē
19. un 20. gadsimtā;
Vāveru tīšana – vingrinot pirkstus
un prātu, satin vāverīti – suvenīru;
Pastalu darināšana – apgūst pamatiemaņas 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 puse;
Nodarbība pirmskolas vecuma bērniem „Kur palika cālīši?” – muzeja
pagalmā, 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
muižas”.
Lekcijas: „Malēniešu valoda” un
malēniešu vārdu spēle, „Lintenes
meitu skola” un boksterēšanas spēle
(caur sadzīves lietām par meiteņu
augstskolas darbību Opekalna draudzes teritorijā 19. gs.).
Kalncempju pagastā
17. novembrī 14.00 Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā Latvijas Valsts
proklamēšanas 98. gadadienai
veltīts pasākums, Kalncempju
pagasta pārvaldes cildinājumu
pasniegšana sadarbībā ar
Kalncempju sabiedrisko centru un
Kalncempju pagasta pārvaldi.
6. - 16. decembrī Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā izglītojošā programma
“Ottes Ziemassvētki”. Dalības
maksa: 3 EUR.
Kalncempju bibliotēkā: literatūras
izstāde Dainai Avotiņai – 90.
Liepnas pagastā
11. novembrī 16.30 Lāpu gājiens
no Liepnas pagasta pārvaldes.
17. novembrī 19.00 Liepnas
tautas namā Latvijas gadadienai
veltīts pasākums.
19. novembrī 17.00 Liepnas tautas namā latviešu režisora Viestura
Kairiša jaunā spēlfilma “Melānijas

hronika”, kas veidota pēc Melānijas
Vanagas dzīvesstāsta.
25. novembrī 19.30 Liepnas
tautas namā dramatiskā teātra
“Troksnis” pirmizrāde.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras un grāmatu izstāde Lāčplēša
dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, tematiskā stunda
bērniem “Kas man ir Latvija”
(7. - 21.11.); literatūras izstādes:
“Mārtiņam gaili kāvu vaskotām
kājiņām, Lai aug mana rudzu druva
zeltītām vārpiņām” (7. - 21.11.),
literatūras izstāde “Rakstniecei
Dainai Avotiņai - 90” (1. - 30.11.),
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Rīta stundas lasījums bērniem (14.
- 20.11.).

Malienas pagastā
5. novembrī 16.00 Malienas
tautas namā Annas amatierteātra
“Kodols” izrāde - Ē. Vulfs “Tapiņa
atgriešana jeb kāzas “Lielceros”
būs!”. Ieeja: 1,50 EUR.
19. novembrī 20.00 Malienas
tautas namā Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs
sarīkojums un Zemessardzes 51.
kājnieku bataljona vīru ansambļa
“Dobeles zemessargi” koncerts.
Ieeja: brīva.
Mālupes pagastā
11. novembrī 16.30 pulcēšanās
pie Mālupes pagasta pārvaldes
lāpu gājienam un piemiņas brīdim
Mālupes kapos.
17. novembrī 20.00 Mālupes
Saieta namā svinīgs tematisks
pasākums „Mana zeme - Latvija”,
22.00 svētku balle kopā ar grupu
„Sikspārnis” no Kokneses.
26. novembrī 10.00 Mālupes
Saieta namā radošā nodarbība Adventes vainagu gatavošana.
Mālupes bibliotēkā: literatūras
izstādes rakstniecei Dainai Avotiņai – 90, rakstniekam Ērikam
Kūlim – 75, „Ir tikai viena Latvija,
un tā ir mana” - (Lāčplēša dienai un
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai); tematiska izstāde no
vēstures materiāliem „Reiz bija
kolhozs „Igrīve””.
Mārkalnes pagastā
9. novembrī 14.00 Mārkalnes tautas namā pēcpusdiena Mārtiņdienas
noskaņās.
19. novembrī 18.00 Mārkalnes
tautas namā Latvijas Valsts svētku
svinīgs
pasākums ar koncertu un kopīgu
ballēšanos. Pagasta jaundzimušo
godināšana, “Gada cilvēks Mārkalnē” apbalvošana.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: tematiskā izstāde „Klāt Mārtiņdiena”;
jaunākās literatūras izstāde „Vēl var
paspēt izlasīt vecā gadā”; literatūras izstāde „Rakstniecei Dainai
Avotiņai -80”.
Pededzes pagastā
11. novembrī 17.00 Lāčplēša
dienas pasākums „Mirdz svecītes,
tās drīzi dziest” - svecīšu aizdegšana un ziedu nolikšana Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru atdusas vietā
Pededzes pagasta “Akmeņdruvās”.
17. novembrī 20.00 Pededzes tautas namā Latvijas Valsts svētkiem
veltīts svinīgs pasākums „Dziesmas
Brīvajai Latvijai!” - koncerts, balle.
Pededzes bibliotēkā Latvijas Valsts
svētkiem veltīta kompozīcija „Latvija, Tu smaržo tā – pēc priežu, egļu
skujām, sveķu dzintara, pēc saules,
jūras, rudzu maizes, tikko ceptas, un
darba sūra” (11. - 20.11.).
Veclaicenes pagastā
12. novembrī 19.00 Veclaicenes
tautas namā tematisks sarīkojums
„Kam būs kalnu, kam pakalnu

nest”. Tiksimies ar novadniekiem
jubilāriem Māru Svīri un Aivaru
Berķi, ļausimies pēc 25 gadiem
atmiņām un skatīsim dokumentālo
filmu par Veclaiceni, ieklausīsimies
dziesmās, godināsim saimniekus,
sveiksim jaundzimušos veclaiceniešus, skatīsim izstādes: muzejā
„Veclaicenes pakalnu nesēji”,
bibliotēkā „Ar vakardienu kabatā”.
Pēc sarīkojuma atpūtas vakars kopā
ar Gunāru un Zani. Ieeja uz balli: 2
EUR.
19. novembrī 14.00 Veclaicenes
tautas namā latviešu režisora
Viestura Kairiša spēlfilma “Melānijas hronika“. Stāsts par rakstnieces
Melānijas Vanagas (1905–1997)
izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi pēc Melānijas Vanagas atmiņu
romāna “Veļupes krastā” motīviem.
Ieeja: 2 EUR.
No 12. novembra Veclaicenes muzejā izstāde “Veclaicenes pakalnu
nesēji”.
Veclaicenes muzejā Veclaicenes dabu un pierobežu izzinošas
muzeja spēles skolēnu grupām (pēc
pieprasījuma). Tālrunis informācijai
29347398.
Zeltiņu pagastā
9. novembrī 14.00 Zeltiņu tautas
namā interešu grupas „Zeltenes”
nodarbība „Mans dzimtais novads”
(stāsti, foto, jautājumi par Latvijas
novadiem).
11. novembrī 16.00 Zeltiņu kapos
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas
brīdis.
18. novembrī 18.00 Zeltiņu tautas
namā aicinām pagasta pārvaldes
darbiniekus, uzņēmējus, sporta
un kultūras aktīvistus uz Latvijas
dzimšanas dienai veltītu pasākumu
„Simts prieka mirkļi kopā”. Par dalību pasākumā lūgums informēt līdz
14. novembrim, zvanot uz tālruņa
numuru 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā “Ir tikai viena
tēvu zeme – Latvija”, “Dainai
Avotiņai – 90”, “Niķis, Ciķis, Riķis,
Stiķis, Nikniķis” (Ē. Kūlim - 75);
Jauno grāmatu apskats (3.11. pulksten 14.00).
Zeltiņu muzejā novembrī pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”,
„Novadnieku istaba”, „Mana skola
Zeltiņos”; izstādes: “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam),
“Vasara padomju sievietes skapī”,
“Vēdera vai prieka pēc…”; foto
ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2015”; ekskursijas
uz padomju armijas raķešu bāzi
Zeltiņos.
Ziemera pagastā
2. un 9. novembrī 19.00
Māriņkalna tautas namā
Hip – Hop un Break – Dance
nodarbības.
19. novembrī 15.00 Māriņkalna
tautas namā Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīts
svētku koncerts “Pieskarties pasaulei”. Koncertā piedalās Santa Sāre
– Gerža (balss, flauta), Ģirts Ripa
(klavieres), Mārcis Kalniņš (bungas,
perkusijas). Pagasta jaundzimušo
sveikšana.
26. novembrī 15.00 Māriņkalna
tautas namā Jaunlaicenes amatierteātra „Jumts” izrāde - A. Niedzviedzis „Viņa ir īstā, muterīt!”. Ieeja:
1,50 EUR.
30. novembrī 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes
“11. novembris – Lāčplēša diena”,
“Mārtiņdiena – ziemai vārti vaļā”;
Ziemeļvalstu nedēļa - 2016”,
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija –
2016”; pasākums bibliotēkā „Iepazīsim Ziemeļvalstu bērnu rakstnieku
darbus” (16.11.)

