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Paziņojums par 
sabiedrisko 
apspriešanu
  Alūksnes novada pašvaldība pa-
ziņo, ka pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 2010. gada 28. 
oktobra lēmumu Nr. 617 (protokols 
Nr.18, 8.p.), ir uzsākta Ziemera 
pagasta teritorijas plānojuma 
2003.-2015. grozījumu pirmās 
redakcijas sabiedriskā apspriešana 
un atzinumu saņemšana.
  Sabiedriskās apspriešanas un 
atzinumu saņemšanas termiņš 
noteikts no 2010. gada 12. novem-
bra līdz 27. decembrim. Ziemera 
pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu pirmās redakcijas 
materiāli izlikti Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, 2. 
stāvā un Ziemera pagasta pārvaldē, 
„Pagastmājā”, Māriņkalna ciemā, 
Alūksnes novadā, LV-4332. Raks-
tiskas atsauksmes un priekšlikumus 
par teritorijas plānojuma grozīju-
mu pirmo redakciju var iesniegt 
Alūksnes novada pašvaldībā līdz 
2010. gada 27. decembra pulksten 
17.00.
  Sabiedriskās apspriešanas 
sapulce notiks šī gada 2.decem-
brī pulksten 17.30 Māriņkalna 
tautas namā.
  Apmeklētāju pieņemšana 
Alūksnes novada pašvaldībā pie 
teritoriālplānotāja katru darba dienu 
no pulksten 10.00-12.00 un 13.00-
15.00, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
2.stāva 211.kabinetā.

Liepnas pagasta pārvalde
izsludina pretendentu 
pieteikšanos uz vakanto
Alūksnes novada Liepnas 
pagasta pārvaldes  
TAUTAS NAMA 
VADĪTĀJA  amatu

Prasības:
  - pirmā  līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība, vēlams kultūras 
jomā;
  - vēlama pieredze kultūras darbā;
  - labas organizatora un 
komunikācijas spējas;
  - normatīvo aktu pārzināšana 
savas darbības jomā, prasme tos 
pielietot darbā;
  - izpratne par pašvaldības darba 
organizāciju,
  - labas plānošanas spējas, augsta 
atbildības sajūta;
  - prasme strādāt ar datoru un lietot 
datorprogrammas;
  - vēlama  B kategorijas 
autovadītāja apliecība.

Motivācijas vēstuli, CV līdz 
10.12. 2010. pulksten 12.00 var 
nosūtīt pa faksu 64381132, e-pastu 
liepna@aluksne.lv, pa pastu vai 
nogādāt personīgi Liepnas pagasta 
pārvaldē, Liepnā, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā, LV-4354.
Kontaktpersona Iveta Priede, 
mob.t.26437421.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ar 1. janvāri visā Alūksnes novada 
teritorijā atkritumu apsaimniekoša-
na un izvešana būs Alūksnes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA 
„Rūpe” pārziņā. Kas šajā sakarā 
jāņem vērā iedzīvotājiem, stāsta 
SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds 
Vilks.

Jābūt noslēgtam līgumam
  Saistošie noteikumi „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā”, kas ir spēkā no 29. sep-
tembra, nosaka, ka Alūksnes novadā 
tiek izveidota viena sadzīves atkri-
tumu zona, kurā ietilpst visa novada 
teritorija.
  Minētie noteikumi arī nosaka kārtību, 
kādā veicami maksājumi par atkritumu 
apsaimniekošanu, atkritumu apsaim-
niekošanā iesaistīto personu pienāku-
mus un tiesības. 
  Saistošie noteikumi nosaka, ka 
fiziskām un juridiskām personām 
– nekustamā īpašuma īpašnie-
kiem, nomniekiem, valdītājiem vai 
apsaimniekotājiem - līdz 2011. gada 
1. janvārim jānoslēdz līgumi par at-
kritumu apsaimniekošanu ar Alūksnes 
novada pašvaldības noteiktu atkritumu 
apsaimniekotāju. Alūksnes novada 
pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA 
„Rūpe” par atkritumu apsaimniekoša-
nu novada teritorijā.
  - Pirmkārt iedzīvotājiem jāņem vērā, 
ka ikviena fiziska un juridiska persona 

ir atkritumu radītājs, līdz ar to viņu pie-
nākums ir iesaistīties atkritumu savāk-
šanas sistēmā, tātad ir jābūt noslēgtam 
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju 
un jābūt konteineram, kā arī jāapmak-
sā apsaimniekotāja sniegtie pakalpoju-
mi, - norāda V. Vilks. 
  Viņš norāda, ka pagastos, kur līdz šim 
bija cits atkritumu apsaimniekotājs, 
ar katru klientu tiks noslēgts jauns 
līgums. To varēs izdarīt organizēti pa-
gastu pārvaldēs konkrētā dienā un lai-
kā, kad tur būs SIA „Rūpe” pārstāvji, 
bet, ja būs nepieciešams, viņi ir gatavi 
braukt arī uz viensētām pie klientiem. 
Pagastu pārvaldēs būs informācija par 
to, kad uzņēmuma pārstāvji brauks uz 
katru pagastu, lai noslēgtu līgumus ar 
klientiem. Līgums noteiks attiecības 
starp pakalpojumu sniedzēju – SIA 
„Rūpe” un klientu, piemēram, samak-
sas kārtību, izvešanas kārtību.
  Gadījumā, ja sarunas ar līdzšinē-
jo atkritumu apsaimniekotāju būs 
veiksmīgas, klientiem saglabāsies 
esošie konteineri, ja nē, SIA „Rūpe” 
klientiem piegādās jaunus konteinerus, 
kurus varēs uzreiz vai pa daļām atpirkt 
vai arī nomāt.

Konteiners jānogādā pieejamā vietā
  - Gada sākumā klienti saņems 
grafiku, kurā būs atzīmētas dienas, 
kad konkrētajā pagasta teritorijā tiks 
izvesti atkritumi. Šajās dienās pagastu 
iedzīvotājiem savi konteineri būs 
jāizvelk no viensētas laukā pie pagasta 
ceļa, jo ar lielo automašīnu pie katras 
mājas piebraukt nevarēsim. Lūdzu 

klientus ņemt vērā, ka atkritumu 
izvešana ir maksas pakalpojums un to 
varam sniegt tajā vietā, kur ir tehniski 
iespējams ar atkritumu savākšanas au-
tomašīnu piebraukt, - norāda V. Vilks.
  Arī jau minētie saistošie noteikumi 
nosaka, ka atkritumu tvertņu iztuk-
šošanas dienās tvertnes no viensētu 
teritorijām jāpārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei 
pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju 
un transportlīdzekļu kustību.
  Ņemot vērā, ka uzņēmuma klientu 
skaits visā novada teritorijā būs liels, 
rēķinu izsūtīšana katram klientam pra-
sītu pārāk lielus finansiālus izdevumus, 
tādēļ klientiem jāņem vērā, ka rēķini 
privātpersonām netiks izrakstīti un 
katram pašam jāseko līdzi tam, vai par 
saņemto pakalpojumu ir samaksāts.
  Saistošie noteikumi arī paredz, ka 
nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs 
rakstiski lūgt atkritumu apsaimnieko-
tāju no aprēķina izslēgt ilgāk par vienu 
mēnesi prombūtnē esoša ģimenes 
locekļa maksas daļu uz konkrētu laiku, 
pamatojot ģimenes locekļa ilgstošo 
prombūtni.
  Arī turpmāk iedzīvotājiem ir atļauts 
kompostēt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus, piemēram, dārzu un parku 
atkritumus, pārtikas produktu atkritu-
mus sava īpašuma teritorijā, protams, 
pirms tam parūpējoties, lai komposta 
kaudzes neradītu draudus cilvēku dzī-
vībai un veselībai, videi, citu personu 
mantai, lai to izdalītā smaka netraucētu 
apkārtējos. Komposta bedres vai kau-
dzes drīkst ierīkot tuvāk par 3 metriem 

no pieguļošo teritoriju robežām.
  Saistošie noteikumi papīru un koka 
atkritumus atļauj dedzināt māju ar 
krāsns apkuri kurtuvēs, kā arī speciāli 
iekārtotās āra kurtuvēs utt. Citādi 
atkritumus ir aizliegts dedzināt, kā arī 
ierakt zemē.
  Atkritumu tvertnēs nedrīkst ievietot 
degošus, viegli uzliesmojošus un 
eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkri-
tumus, infekcijas slimības izraisošus 
atkritumus, liela izmēra atkritumus, 
būvniecības un būvju nojaukšanas 
atkritumus, rūpniecības atkritumus, 
ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus 
un bīstamos atkritumus.
  Atgādinām iedzīvotājiem, ka par šo 
noteikumu neievērošanu vai pār-
kāpšanu vainīgās personas var tikt 
sauktas pie administratīvās atbildības. 
Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez 
protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti 
pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu 
līdz 10 latiem, savukārt pašvaldības 
administratīvā komisija par šo noteiku-
mu pārkāpšanu fiziskām personām var 
uzlikt naudas sodu līdz 250 latiem, bet 
juridiskām personām – līdz pat 1000 
latiem.
  Saistošie noteikumi „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā” ir izlasāmi pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā „Nor-
matīvie akti un dokumenti”, kā arī tie 
tika publicēti pašvaldības laikraksta 
„Alūksnes Novada Vēstis” septembra 
numurā.

Alūksnes novadā mainīsies atkritumu apsaimniekotājs

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Trešdien, 17. novembrī Alūksnes 
pilsētas Tautas namā Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienai veltī-
tajā pasākumā „Latvijas plaukstās 
zeltainas zīles zied” Alūksnes 
novada pašvaldība pateicās 
desmit cilvēkiem, kurus 
vietējā sabiedrība bija 
ieteikusi  apbalvošanai 
ar pašvaldības 
Atzinības rakstu un 
balvu – Sudraba zīle.

  Pašvaldības apbalvojumi tika 
 pasniegti sešās nominācijās –  
„Sabiedrība”, „Kultūra”, „Izglītība”, 
„Sociālie pakalpojumi un sociālā  
palīdzība”, „Sports” un „Mecenāts”.
  Nominācijā „Sabiedrība” balvu saņē-
ma vēsturnieks Jānis Polis par nesav-
tīgu ieguldījumu un devumu Alūksnes 
novada kultūrvēstures izzināšanā un 
saglabāšanā, politiski represēto kluba 
„Sarma” vadītāja Dzidra Mazika par 
vēstures liecību apkopošanu un sagla-
bāšanu, veicinot sabiedrības patriotis-
ko audzināšanu, Strautiņu pamatskolas 
pavāre Agrita Šaicāne par radošu un 
nesavtīgu attieksmi, veicot darba pie-
nākumus un aktīvi iesaistoties sabied-
riskajās aktivitātēs un policists Andrejs 
Aleksejevs par apzinīgu un nesavtīgu 
darbu kārtības nodrošināšanā.
  Kultūras jomā apbalvojumu saņēma 
fotogrāfs un operators Vilnis Blūms 

Pasniegtas pirmās Sudraba zīles

par nesavtīgu ieguldījumu Alūksnes 
kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā 
un atbalstu jauniešiem, kā arī diriģents 
Jānis Baltiņš par kvalitatīvu un radošu 
pieeju darbam, nozīmīgu ieguldīju-
mu koru mūzikas mākslā, veicinot 
Alūksnes novada koru māksliniecisko 
izaugsmi.
  Nominācijā „Sociālie pakalpojumi un 
sociālā palīdzība” balva par pašaizlie-
dzību un sirdssiltumu bērnu aprūpē un 
atbalstu līdzcilvēkiem tika pasniegta 

Zinovijai un Gunāram Aplokiem, 
kas izveidojuši pirmo audžuģime-
ni Alūksnē. Savukārt nominācijā 
„Mecenāts” tika sveikts SIA „Ozoli 
AZ” ražošanas inženieris Ivars Zariņš 
par atsaucību un atbalstu jaunlaicenie-
šiem un Jaunlaicenes pagasta kultūras 
dzīvei.
  Nominācijā „Sports” pašvaldības 
apbalvojumu saņēma biatlona treneris 
Intars Berkulis par entuziasmu un 
profesionālu ieguldījumu jaunās 

biatlona paaudzes sagatavošanā. Bijusī 
Liepnas internātpamatskolas skolotāja 
Lidija Zitāne saņēma balvu nominā-
cijā „Izglītība” par darba mīlestību un 
sirsnību, spēju ieinteresēt, profesionāli 
strādājot ar bērniem.
  Svētku pasākumā ar ziediem un 
aplausiem tika godināti arī Gunārs 
Stradiņš un Uldis Veldre, kuri 11. 
novembrī saņēma piektās šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Attēlā no kreisās 1. rindā: Lidija Zitāne, Dzidra Mazika, Zinovija un Gunārs Aploki, Agrita Šaicāne, Uldis Veldre, Gunārs Stradiņš, 
2. rindā no kreisās: Aivars Fomins, Jānis Polis, Vilnis Blūms, Ivars Zariņš, Intars Berkulis, Jānis Baltiņš, Andrejs Aleksejevs



2.  Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldībā

30.11.2010.

www.aluksne.lv

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. Iespiests SIA “Latgales druka” Tirāža 6000 eksemplāru

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Tauvas josla. 
Ko tas nozīmē?
  Evita Aploka

  Pašvaldība ir saņēmusi ie-
sniegumu no kāda iedzīvotāja, 
kurš informējis par problēmām 
izstrādāt un tūristiem piedāvāt 
tūrisma maršrutus, kas ved gar 
ūdenstilpēm, jo zemju īpašnieki 
pret to iebilst.

  Saskaņā ar Civillikuma 118. panta 
un Zvejniecības likuma 9. panta 
nosacījumiem ūdenstilpju krastos 
ir noteikta tauvas josla. Dabiskās 
tauvas joslas platums gar privāto 
ūdeņu krastiem ir 4 metri, gar pā-
rējo ūdeņu krastiem - 10 metri, bet 
gar jūras piekrasti pat 20 metri.
  Tauvas joslas platums gar upju un 
ezeru lēzeniem krastiem tiek skai-
tīts no normālās ūdenslīnijas, gar 
upju un ezeru kraujiem krastiem - 
no krasta nogāžu augšmalas, turklāt 
tauvas joslas platumā ietilpst arī 
zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta 
nogāzei un pati nogāze. Ja dabiski 
mainās ūdenslīnija, atbilstoši tai 
mainās arī tauvas josla.
  Tauvas joslas bezmaksas lietošana 
bez iepriekšējas saskaņošanas 
ar zemes īpašnieku ir paredzēta 
kājāmgājējiem (tātad arī tūristiem), 
zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai 
un izpētei, robežapsardzībai, vides 
aizsardzības, ugunsdrošības un 
glābšanas pasākumu veikšanai.
  Savukārt pēc saskaņošanas ar 
zemes īpašnieku tauvas joslā ir 
atļauta laivu un kuģu piestāšana, to 
izkraušana un pagaidu uzglabāšana, 
laivu un kuģu pārziemošana, būve 
un remonts, zvejnieku apmetņu 
ierīkošana, atpūta, zvejas rīku 
žāvēšana un citas ar zveju saistītas 
darbības un ūdenstūristu apmetņu 
ierīkošana.

Ierobežos  
satiksmi
  Lai nodrošinātu sniega tīrīšanu 
Alūksnes ielās, no 1. decembra 
līdz 1. aprīlim atsevišķu ielu pos-
mos būs satiksmes ierobežojumi.

  Šādu lēmumu oktobrī pieņēma 
Alūksnes novada domes deputāti. 
Augusta ielā (posmā no Helēnas 
līdz Pils ielai) Augusta un Pils ielu 
krustojumā tiks uzstādīta aizlie-
guma ceļa zīme Nr.301 „Iebraukt 
aizliegts”, bet Augusta un Helēnas 
ielu krustojumā norādījuma ceļa 
zīme Nr.501 „Vienvirziena ceļš”.
  Bērzu ielā tiks uzstādītas divas 
aizlieguma ceļa zīmes Nr.328 „Ne-
pāra datumos stāvēt aizliegts” un 
divas aizlieguma ceļa zīmes Nr.329 
„Pāra datumos stāvēt aizliegts” 
Bērzu un Pils ielu krustojumā, kā 
arī Bērzu un Helēnas ielu krusto-
jumā.
  Arī Torņa ielā uzstādīs divas aiz-
lieguma ceļa zīmes Nr.328 „Nepāra 
datumos stāvēt aizliegts” un divas 
aizlieguma ceļa zīmes Nr.329 „Pāra 
datumos stāvēt aizliegts” Torņa un 
Pils ielu krustojumā, kā arī Torņa 
un Rijukalna ielu krustojumā.
  Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, 
ka ja 328. un 329. zīmes attiecīgi 
uzstādītas vienā un otrā ceļa pusē, 
tad laikposmā no pulksten 21.00 
līdz 24.00 transportlīdzekļi, kam 
nākamajā dienā būs aizliegts stāvēt 
attiecīgajā ceļa pusē, jāpārvieto uz 
ceļa otru pusi.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 25. 
novembrī tika izskatīti vairāk nekā 
40 darba kārtības jautājumi.

Dome nolēma:
  - pilnvarot Aināru Rezakovu veikt 
makšķerēšanas, zvejošanas un 
vides aizsardzības noteikumu, kā arī 
licencētās makšķerēšanas kontroli 
Alūksnes ezerā (tajā skaitā – pārbaudīt 
makšķernieku un zvejnieku lomus, kā 
arī izmantotos makšķerēšanas un zve-
jas rīkus), Zvejniecības likuma un Mi-
nistru kabineta 10.01.2006. noteikumu 
Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi” 
normu kontroli publiskajās ūdenstilpēs 
un to tiešā tuvumā Alūksnes novada 
teritorijā;

  - pilnvarot Alūksnes novada 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas 
komisiju veikt pašvaldības nomas 
objektu iznomāšanu Ministru kabi-
neta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
noteiktajā kārtībā;

  - atbalstīt traktorapmācības program-
mas ,,A kategorijas traktortehnikas 
vadītāju sagatavošana”  īstenošanu 
izglītojamajiem Liepnas vidusskolā;

  - izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu Ls 1815 Alūksnes muze-
jam tehniskā projekta izstrādei Ledus 
pagrabam un Ls 277 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijai elektronis-

kā tablo remontam;

  - Alūksnes novada pašvaldībai 
piedalīties atklātā projektu konkursā 
„Atbalsts jauniešu centru darbības no-
drošināšanai pašvaldībā” ar projektu 
„Radi drošu vidi pats”, noteikt kopējās 
budžeta izmaksas Ls 1400;

  - apstiprināt projektus ,,Sporta inven-
tāra iegāde Annas sporta centram”, 
,,Sabiedriskais centrs Kalncempjos”, 
,,Sporta inventāra iegāde brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai Mār-
kalnes pagastā” iesniegumus Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasā-
kuma ,,Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstības stratēģiju īstenošanas teri-
torijā” atklātajam projektu konkursam, 
kā arī apstiprināt šo projektu kopējās 
izmaksas un paredzamo pašvaldības 
līdzfinansējumu;

 - paredzēt līdzfinansējumu 8% apmē-
rā - Ls 619,30 biedrībai „Sporta klubs 
,,Zeltiņi”” projekta „Sporta centrs 
Zeltiņos”, 10% apmērā - Ls 1366,01 
biedrībai „Ilzenes attīstībai” projekta 
„Sociālo pakalpojumu centrs Ilzenes 
pagastā”, 10% apmērā - Ls 370,35 
biedrībai „Alūksnes novada attīstībai” 
projekta „Infrastruktūras izveide brīvā 
laika pavadīšanas iespēju dažādošanai 
Veclaicenes pagastā” un 10% apmērā 
– Ls 475,82 biedrībai „Sociālās 
palīdzības atbalsts Alūksnei” projekta 
„Veļas mazgāšanas nodrošināšana 
Alūksnes novada iedzīvotājiem” 
realizācijai ELFLA atklātā projektu 
iesniegumu konkursā pasākumā „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā”;

 - apstiprināt projekta ,,Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzla-
bošana Alūksnes novada pašvaldības 
Pededzes pagasta pārvaldes lauku 
ambulancē” iesniegumu Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
atklātā projektu konkursa apakšakti-
vitātē 3.1.5.1.1. ,,Ģimenes ārstu tīkla 
attīstība”. Projekta kopējās izmaksas 
- Ls 11 216,07 un projekta atbalsta 
gadījumā pašvaldības līdzfinansējums 
būs Ls 1682,42;

 - piedalīties Igaunijas – Latvijas - 
Krievijas Pārrobežu sadarbības prog-
rammas atklātajā projektu konkursā ar 
projektiem „Muzeji kā kultūrvēsturis-
kā mantojuma sekmētāji un veicinā-
tāji”, „Izmantojot kultūrvēsturisko 
mantojumu radīt inovatīvas aktivitātes 
trīs cietokšņu apgabalā”, „Mūsdie-
nīgas bibliotēkas kā komunikāciju 
centri ilgtspējīgai sociālekonomiskai 
attīstībai”, „Arheoloģija, pašvaldības 
un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā 
mantojuma saglabāšanai”, „Kul-
tūrvēsturiskā mantojuma tūrisma 
maršruta izveide Eiroreģiona Pleskava 
– Livonija teritorijā” un „Paaugstināt 
enerģijas taupīšanu ielu apgaismoju-
mā Igaunijas, Latvijas un Krievijas 
pilsētās”, kā arī apstiprināt to kopējās 
izmaksas un paredzamo pašvaldības 
līdzfinansējumu;

 - apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikumu;

 - atbalstīt akciju sabiedrības „SI-
MONE” izstrādātā projekta „Sil-
tumsaimniecības attīstība Alūksnes 

novada Alūksnes pilsētā” aktivitātes, 
apstiprināt tā realizācijas kopējo 
apmēru līdz Ls 2000000. Projekta rea-
lizācija paredzēta 2011. - 2012. gadā. 
Pašvaldības līdzfinansējums projekta 
realizācijā plānots 60% apmērā no 
kopējās summas - līdz Ls 1200000, ie-
skaitot šos līdzekļus akciju sabiedrības 
„SIMONE” pamatkapitālā;

 - noteikt, ka Alūksnes novada pašval-
dība ir ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniedzējs Liepnas pagasta Liepnas 
ciemā. Noteikt minētajā teritorijā 
šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu 
veidus un maksu par ūdenssaimniecī-
bas sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
sākot ar 2011. gadu: dzeramā ūdens 
sagatavošana un piegāde 0.562 LVL/
m3 (bez PVN); notekūdeņu savākša-
na un attīrīšana 0.541 LVL/m3 (bez 
PVN). Fiziskām personām, ja ūdens 
patēriņš netiek uzskaitīts, noteikt 
ūdens patēriņa normu 150 litri 1 per-
sonai diennaktī, pēc kuras aprēķināt 
samaksu par saņemtajiem pakalpoju-
miem. Valsts un pašvaldības iestādēm, 
kā arī citām juridiskām personām 
jānodrošina ūdens skaitītāju uzstā-
dīšana līdz 2011. gada 1. janvārim. 
Jaunajiem pieslēgumiem pakalpojums 
nodrošināms tikai pēc ūdens patēriņa 
uzskaites ierīkošanas. Fiziskām perso-
nām līdz projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Alūksnes rajona Liepnas 
pagasta Liepnas ciemā” 2. kārtas būv-
darbu pabeigšanai jānodrošina ūdens 
skaitītāju uzstādīšana.

 Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties pašvaldības administrācijā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, pagastu pār-

valdēs un www.aluksne.lv.

Alūksnes novada domes sēdē 25. novembrī

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 28. 
oktobrī tika izskatīti vairāk nekā 
50 darba kārtības jautājumi.

 Dome nolēma:
 - sagatavot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma daļu „Alsviķu 
cehs”, Alsviķu pagastā, kas sastāv no 
apbūvēta zemesgabala daļas, nedzī-
vojamās ēkas (noliktavas) 414,6m² 
platībā un palīgēkas (šķūņa) 173,6m² 
platībā un pašvaldības nekustamo 
īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 
„Saides 3”, Liepnas pagastā 0,174 ha 
kopplatībā, uz kura atrodas fiziskai 
personai uz mantojuma pamata 
piederošās ēkas; nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu - neapbūvētu 
zemes starpgabalu „Starpgabals 3642 
014 0202”, Alsviķu pagastā, pārdo-
dot to mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli par latiem, apstiprināt tā izsoles 
sākumcenu Ls 670, kā arī izsoles 
noteikumus;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 09.07.2009. lēmuma Nr. 
43 „Par Alūksnes novada pašvaldī-
bas administrācijas amatu saraksta 
apstiprināšanu” 3. punktā. Grozīju-
mi paredz no 1. novembra mainīt 
amata „Ekonomists – grāmatvedis” 

nosaukumu pret „Ekonomists”, kā 
to nosaka profesiju klasifikators. Tas 
saistīts ar projekta „Speciālistu pie-
saiste Alūksnes novada pašvaldībai” 
īstenošanu;

 - atbrīvot Kristīni Vimbu no Tūrisma 
informācijas centra vadītājas amata 
ar 31. oktobri pēc pašas vēlēšanās, 
bet par centra vadītāja pienākumu 
izpildītāju iecelt Ingūnu Dovgāni; ie-
celt Dainu Gailāni Mārkalnes pamat-
skolas direktora amatā; atbrīvot no 
amata Liepnas Tautas nama vadītāju 
Ilzi Briediņu pēc pašas vēlēšanās;

 - noteikt, ka Alūksnes Mūzikas skola 
un Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skola ir tiesīgas iznomāt to lietošanā 
esošos mūzikas instrumentus šo sko-
lu audzēkņiem muzikālās apmācības 
pilnveidošanai ārpus skolas, kā arī 
noteikt mūzikas instrumentu nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību;

 - izdarīt grozījumus pagastu pārval-
žu nolikumos, kā struktūrvienības 
iekļaujot tajos feldšeru - vecmāšu 
punktus, feldšerpunktus un ambulan-
ces, kā arī komunālās saimniecības 
tajos pagastos, kur tās ir;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls 3667 

vienotās finanšu vadības un grāmat-
vedības datorprogrammas ieviešanai 
un iegādei un skeneru iegādei; Ls 
3630 Alūksnes pilsētas Tautas nama 
skatuves un zāles elektroapgaismo-
juma remontam; izdalīt no atsavinā-
šanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu Ls 508,70 zibens radīto 
bojājumu novēršanai Alūksnes vidus-
skolā; Ls 1056,98 dūmvadu kanālu 
sakārtošanai ēkai Dārza ielā 8A, 
Alūksnē un avārijas apgaismojuma 
ierīkošanai Dārza ielā 8A un Tirgotā-
ju ielā 3, Alūksnē;

 - apstiprināt viena skolēna izmaksas 
Alūksnes novada pašvaldības pamata 
un vispārizglītojošo izglītības iestāžu, 
kā arī  viena audzēkņa izmaksas 
Alūksnes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem mēnesī;

- apstiprināt pašvaldības SIA ,,Ie-
vedne” Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda aktivitātes 3.4.1.1. projek-
ta ,,Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Jaunannas pagasta 
Jaunannā” iesniegumu. Projekta 
kopējās izmaksas - Ls 339 388,06. 
Pašvaldība līdzfinansējuma nodro-
šināšanai 2011. gadā ņems kredītu 
līdz Ls 42072,90, to ieguldot SIA 
,,Ievedne” pamatkapitālā. Projekta īs-
tenošanas gaitā neattiecināmo izmak-

su (PVN maksājuma) nodrošināšanai 
2011. gadā ieguldīt SIA ,,Ievedne” 
pamatkapitālā Ls 10 000;

- piešķirt līdzfinansējumu Ls 1000 
biedrībai „Iespēja” projekta „Skeit-
parka iekārtošana Liepnā” realizācijai 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklātā projektu iesnie-
gumu konkursā, līdzfinansējumu 
paredzot no pašvaldības 2011. gada 
budžeta;

- ar mērķi sporta infrastruktūras 
attīstībai Zeltiņu pagastā, treniņu un 
ikdienas sporta nodarbību nodro-
šināšanai biedrībai „Sporta klubs 
„Zeltiņi”” uz 7 gadiem iznomāt 
telpas Zeltiņu pamatskolā;

- atbalstīt amata vietas – ēku uzraugs 
izveidošanu Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā, noteica atlīdzību 
ēku uzraugam Ls 266 un piešķīra pa-
pildus līdzekļus 2010. gada budžetā 
darba algām Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai Ls 990 apmērā.

 Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties pašvaldības administrāci-

jā Dārza ielā 11, Alūksnē, pagastu 
pārvaldēs un www.aluksne.lv.

Alūksnes novada domes sēdē 28. oktobrī



Aktuāli

Alūksnes Novada Vēstis  3.30.11.2010.

www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lielākā pārvaldāmā pagastu te-
ritorija Alūksnes novadā ir Alsvi-
ķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja Jura Griščenko 
(attēlā) pārziņā. Sarunā ar viņu 
par to, kā izdodas pārraudzīt trīs 
pagastu ikdienas dzīvi.

  - Jūsu pārziņā ir trīs pagastu 
pārvalžu vadīšana, no kurām 
Alsviķi ir vislielākais novada 
pagasts. Kā izdodas vadīt trīs 
pārvaldes?
  - Viennozīmīgi vienu pārvaldi 
vadīt ir vieglāk, bet arī ar trim pār-
valdēm nu jau viss ir sakārtots sistē-
mā. Par to, vai es tieku galā, drīzāk 
gan jāspriež pagastu iedzīvotājiem, 
katrā ziņā cenšos. Laiks pašreiz ir 
lielākais deficīts.
  - Kāds izskatās trīs pārvalžu 
vadītāja nedēļas režīms?
  - Darbs šobrīd vairāk ir aktīvi 
pārvietojoties starp pārvaldēm. Rīts 
parasti sākas ar septiņu bērnu atve-
šanu no Strautiņiem uz Alūksnes 
skolām. Tad aizbraucu uz Alsvi-
ķiem, pirmdienās parasti braucu 
uz novada administrāciju Alūksnē, 
pēc tam kārtoju aktuālākos darbus 
pagastos.
  Otrdienās ir iedzīvotāju pieņemša-
na Ilzenē, tādēļ no Alsviķiem brau-
cu uz turieni, pa ceļam iebraucot arī 
Zeltiņu pagasta pārvaldē. Trešdiena 
ir Alsviķu diena. Ceturtdien ir pie-
ņemšanas laiks Zeltiņos, bet arī šajā 
dienā iebraucu Ilzenē. Piektdienas 
tiek veltītas tiem darbiem, kas nav 
pagūti nedēļas laikā.
  - Noteikti šajā laikā esat paguvis 
iepazīt arī Zeltiņu un Ilzenes 
pagastu iedzīvotājus.
  - Protams, problēmas ir apzinātas. 
Kas ir mūsu spēkos, tās risinām, 
bet ir arī tādi sarežģījumi, kuriem 

pašreiz risinājums nav redzams. 
Piemēram, Ilzenē ir daudzdzīvokļu 
māja, kas nepieder pašvaldībai, bet 
tai ir nepieciešams jumta un no-
tekcauruļu remonts, ūdensapgādes 
sistēmas sakārtošana. Iedzīvotājiem 
nav tādu līdzekļu, bet pagastam nav 
nekādas juridiskas iespējas investēt 
šajā mājā.
  - Vai pagastos iedzīvotāji ir ak-
tīvi un nāk pie jums uz pieņem-
šanām?
  - Visos trīs pagastos procentuāli 
no iedzīvotāju skaita ir apmēram 
līdzīgs aktīvo iedzīvotāju skaits. Ir 
arī iedzīvotāji, kas pārvaldi apmeklē 
tikai, lai nomaksātu nekustamā 
īpašuma nodokli un, ja tas nebūtu 
jādara, tad viņiem neko pārvaldē 
nevajadzētu – viņi ļoti veiksmīgi 
paši tiek galā.
  - Pērn, kad sāka strādāt novada 
dome, tika izveidota iedzīvotā-
ju pieņemšana Strautiņos. Cik 
aktīvi Strautiņu ļaudis izmanto šo 
iespēju?
  - Ļoti aktīvi izmanto un ne mirkli 
nav bijusi doma, ka no tā būtu 
jāatsakās. Ceturtdienās, braucot uz 
Ilzeni, aizvedu uz Strautiņiem gan 
kasieri, gan sociālo darbinieku, kā 
arī pārtikas pakas.
  - Kas šobrīd pagastos aktuāls 
projektu jomā?
  - Tas gan nav saistīts ar pagastu 
projektiem, bet ļoti patīkams jau-
nums ir skolēnu autobusa saņemša-
na Ilzenes pagastam, par ko bērni 
ļoti priecājas.
  Alsviķos pašreiz izstrādes stadijā ir 
Strautiņu pamatskolas sporta zāles 
vienkāršotas renovācijas projekts. 
No izdarītajiem darbiem priecājos, 
ka Strautiņu skolā izdevās uzstā-
dīt ūdens atdzelžošanas iekārtu. 
Iepriekš problēmas sagādāja ūdens 
kvalitāte, tagad ūdens ir ļoti labs. 
  Ilzenē vēlamies realizēt sociālā 
centra projektu - „Leader” prog-

rammas ietvaros esam iecerējuši 
izremontēt vienu dzīvokli, kas būtu 
neliels multifunkcionāls centrs, kurā 
īslaicīgi varētu uzturēties cilvē-
ki, kas nonākuši krīzes situācijā, 
būtu pieejamas telpas, piemēram, 
lekcijām audžuģimenēm. Projek-
tā iesaistījusies biedrība „Ilzenes 
attīstībai”.
  Zeltiņos strādājam pie bijušās sko-
las ēkas turpmākām izmantošanas 
iespējām. Startēsim „Leader” pro-
jektu konkursā. Ja izdosies projekta 
ieceres, domājam skolu izmantot 
sporta nometņu izmitināšanai. Ne-
sen, apgūstot Eiropas finansējumu, 
pie skolas tika sakārtots stadions 
un sportiskās aktivitātes ir iespēja-
mas gan ziemā, gan vasarā. Turpat 
netālu ir Ilzenes „Dailes” ar ļoti 
labu sporta zāli. Ceram, ka sporta 
nometnes varētu apdzīvot skolu.
  Ir arī iecere uz skolu pārcelt 
Zeltiņu muzeju. Pašreiz notiek telpu 
atbrīvošana un sagatavošana, pie-
mēram, tiek remontēti veci klases 
soli, lai radītu iespaidu, kā mācījās 
sešdesmitajos, septiņdesmitajos 
gados.
  Zeltiņos šobrīd aktuāls ir ceļu 
remonts – viens projekts ir saska-
ņošanas stadijā, bet pašreiz notiek 
tilta rekonstrukcija pār Melnupi 
un ceļa rekonstrukcija. Līdz ar to 
pagasts varēs nokļūt uz tam piede-
rošo grants karjeru, kas ļaus lētāk 
remontēt ceļus.
  - Kādi ir projektu plāni?
  - Viens no plāniem ir Strautiņu 
skolas virtuves rekonstrukcija, jo ie-
kārtas ir ļoti vecas. Ceru, ka atvero-
ties kādām Eiropas naudas apguves 
iespējām, tas arī varētu notikt.
  Otra ļoti svarīga lieta, kas ir aktuā-
la visos trīs pagastos, ir notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu modernizācija. Tā 
kā ūdenssaimniecību pārņems SIA 
„Rūpe”, tas būs viņu kompetencē, 
taču ceru, ka sadarbība turpināsies 

Pārvalda lielākās pagastu teritorijas
un šo iekārtu modernizācija tiks 
realizēta.
  - Neapšaubāmi, ka izglītības 
iestādes ir viens no kultūras cen-
triem pagastā. Jūsu pārvaldītajos 
pagastos ir vairākas izglītības 
iestādes.
  - Jā, ir Strautiņu un Ilzenes pa-
matskolas, pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” un „Zemenīte”, 
pirmsskolas grupa Ilzenes pamat-
skolā, kā arī Alsviķu profesionālā 
skola, kas gan nav pašvaldības 
izglītības iestāde.
  Ar izglītības iegūšanu bērniem 
nevajadzētu būt problēmām, jo viņu 
nokļūšanu skolā pagasti nodrošina. 
Arī tiem bērniem, kas izvēlējušies 
mācīties Alūksnē, ir iespējams tur 
nokļūt.
  Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Zemenīte” pie pašreizējā 
amatu saraksta gandrīz vairs nav 
brīvu vietu audzēkņiem. Bija iecere, 
ka „Zemenītē” varētu izveidot dien-
nakts grupu, kā arī krīzes centru. 
Cilvēki par diennakts grupu jau 
interesējas, bet Alsviķu „Saulītē”, 
kur ir šāda grupa, tā jau ir piepil-
dīta. Gaidām tālāku virzību šinī 
jautājumā.

Jaunlaicenes 
bibliotēkā
Iveta Šķepaste,
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas 
vadītāja

  Jaunlaicenes pagasta 
bibliotēka piedalījās Salac-
grīvas novada bibliotēku un 
biedrības „Salacas baseina 
bibliotēku apvienības „Salacas 
Bibliotēkas”” rīkotajā dzejas/
esejas konkursā „Mani vārdi 
Latvijai”.

  Konkursam tika nosūtīti 
Jaunlaicenes pamatskolas 8. 
klases skolnieču Unas Muriņas 
un Danas Korobovas darbi. Una 
uzrakstīja dzejoli „Mēs esam 
lepni”, kurā atspoguļoja Latvijas 
skaistumu un to, ar ko mēs lepo-
jamies, Savukārt Dana rakstīja 
eseju par Latvijas patriotismu. 
11. novembrī tikām uzaicinātas 
piedalīties Vidzemes 4. Patriotis-
kajā dzejas festivālā Salacgrīvā, 
kurā notika konkursa noslēgums. 
Šajā festivālā tika apbalvoti 
konkursa uzvarētāji, bija tikšanās 
ar rakstniekiem un  dzejniekiem, 
Salacgrīvas mūzikas skolas kon-
certs. Katrs dalībnieks par dalību 
konkursā saņēma grāmatu.
 Paldies Unai un Danai!

  15. novembrī sākās  ikga-
dējais erudīcijas konkurss 
bibliotēkās „Meklē un atrodi 
datu bāzē letonika.lv!”.

  Šo konkursu rīko sabiedrība 
„Tilde” un valsts aģentūra „Kul-
tūras informācijas sistēmas”, 
sadarbojoties ar portālu www.
ParSportu.lv un sadarbībā ar Ei-
ropas Parlamenta deputāti Inesi 
Vaideri. Konkurss noritēs trijās 
kārtās un papildkārtā. Konkursā 
var piedalīties ikviens bibliotēkas 
apmeklētājs. Jaunlaicenes pagas-
ta bibliotēkas vadītāja un astoņi 
apmeklētāji piedalās konkursā 
un jau pirmās kārtas atbildes ir 
atrastas un nosūtītas. Prieks par  
apmeklētāju atsaucību un dalību 
konkursā. Lai mums veicas! 

  Iepriekšējā  „Alūksnes Nova-
da Vēstu” numurā rakstīju par 
Jaunlaicenes pagasta bibliotē-
kas konkursu, kurš norisinājās 
Jaunlaicenes pamatskolā un 
bija veltīts Krišjāņa Barona 
175. dzimšanas dienai.

  Konkursā cīnījās četras koman-
das, kuras sagatavoja atbildes uz 
dažādiem jautājumiem un uzde-
vumiem. Pirmo vietu ieguva 6. 
un 7. klases, 2. vietu – 8. klase, 
3. vietu – 4. un 5. klases un 4. 
vietu – 9. klases komanda. Visas 
komandas saņēma konkursa rī-
kotāju balvas. Paldies komandām 
par dalību un atsaucību!       

„Sprīdīša” bērni
iepazina pašvaldības
ikdienu
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Lāčplēša dienā, 11. novembrī, 
Alūksnes novada pašvaldību 
apmeklēja Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis” 10. 
grupas „Laimīgā zeme” audzēkņi 
un skolotājas.

  Vairāk nekā 20 piecgadīgie 
alūksnieši vēlējās noskaidrot, kas 
ir pašvaldība un ko ikdienā dara 
tās darbinieki. Lai to noskaidro-
tu, devāmies nelielā ekskursijā, 
kurā bērnus pavadīja arī Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Fomins.
  Ekskursijas laikā bērni ne tikai 
interesējās par to, ko katrs apmek-
lētais darbinieks dara, bet arī aktīvi 
izteica savas domas. Piemēram, 
tiekoties ar pašvaldības Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāju Aritu 
Prižavoiti, mazie alūksnieši stāstīja, 
kādu rotaļu laukumu viņi gribētu 
Alūksnē un kādām rotaļu iespējām 
viņuprāt tajā būtu jābūt.
  Bērniem bija interesanti iepazīties 
ar zemes ierīkotājas Ineses Randas, 

kartogrāfa Jāņa Līča un teritoriāl-
plānotājas Santas Harjo – Ozoliņas 
ikdienas darbu, apskatīt dažādas 
kartes un atrast tajās savas dzīves-
vietas un bērnudārzu.
  Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte pastāstīja 
par nodaļas darbu, bērni iepazina 
datorspeciālista Māra Āboltiņa ik-
dienas pienākumus. Finanšu nodaļā 
bērni uzzināja, kādi ir grāmatvežu 
un ekonomistu pienākumi, par to 
viņiem pastāstīja ekonomiste Valda 
Silicka. Savukārt pašvaldības juriste 
Ilze Kalniņa bērniem pastāstīja, ar 
ko ikdienā nodarbojas pašvaldī-
bas juridiskā nodaļa. Mazie viesi 
apmeklēja arī divas pašvaldības 
iestādes – Būvvaldi un Izglītības 
pārvaldi.
  Ekskursijas noslēgumā mazie 
„sprīdīši” ciemojās priekšsēdētāja 
kabinetā, pārrunāja iespaidus un 
kopīgi nofotografējās.
  Izrādījās, ka nav vienkārši pastāstīt 
mazam piecgadniekam par savu 
darbu, tomēr ceram, ka bērni guva 
nelielu ieskatu pašvaldības darbinie-
ku ikdienas pienākumos.

Jaunieši diskutēja ar
pašvaldības pārstāvjiem
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

   Novembrī jauniešu centrā „Te - 
ELPA” notika apaļā galda diskusija 
„Jaunatne – uzstājies!” par jau-
niešu tagadni un nākotni Alūksnes 
novadā.

  Diskusijā piedalījās Alūksnes novada 
domes deputāte, Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas vadītāja 
Sandra Zeltiņa, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra vadītāja Eva Aizu-
pe, metodiķe Iveta Baltā – Vanaga, 
jaunatnes lietu koordinatore Ilze Zvej-
niece, Izglītības pārvaldes metodiķe 
Inga Meirāne, pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste Evita Aploka un 
jaunieši Zane Apsīte, Lelde Kozilāne, 
Rūdolfs Bērziņš un Gunārs Rudzītis.
  Diskusijas dalībnieki izteica viedokli 
par to, vai Alūksnes novads ir jau-
niešiem atvērta un pievilcīga vide un 
vērtēja, kādi ir tā plusi un mīnusi.
  Jaunieši atzinīgi novērtēja pašreizējo 
piedāvājumu „Te – ELPĀ”, taču at-
zina, ka ir nepieciešams vairāk telpu, 
kur dažādu interešu grupu jaunieši 
vienlaikus varētu uzturēties un organi-
zēt savas aktivitātes.
  E. Aizupe pastāstīja par projekta 

idejām saistībā ar telpu remontu paš-
reizējā pašvaldības policijas mājvietā 
Dārza ielā 8A Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra vajadzībām.
  Diskusijas dalībnieki arī runāja par 
to, kā veidot aktīvāku sadarbību starp 
pašvaldību un jauniešiem, lai notiktu 
savstarpēja domu un ideju apmaiņa. 
Izskanēja ierosinājumi šo dialogu vei-
dot ar jauniešu apvienības palīdzību, 
reizi ceturksnī vai, ja nepieciešams, 
arī biežāk, domes deputātiem un 
pašvaldības pārstāvjiem tiekoties ar 
jauniešiem.
  Tāpat diskusijas dalībnieki bija 
vienisprātis, ka ir svarīgi iesaistīt 
jauniešus dažādās aktivitātēs un 
atbalstīt viņu projektu idejas, tādēļ ir 
nepieciešams pašvaldības budžetā pa-
redzēt finansējumu jauniešu projektu 
konkursam.
  Pasākums notika Viljandi apriņķa 
valdības un Viljandi apriņķa Jaunat-
nes padomes projekta „Igaunijas un 
Latvijas jauniešu lēciens jauniešu 
līdzdalības metro kopā ar lēmumu 
pieņēmējiem” laikā. Projekta mērķis 
ir uzlabot Viljandi apriņķa un ziemeļu 
Latvijas jauniešu iesaistīšanos pašval-
dību lēmumu pieņemšanas procesos.
  Projektu atbalsta ES programma 
„Jaunatne darbībā”.

7. decembrī 14.00 Alūksnē, 
Ojāra Vācieša ielā 2A, jauniešu 
centra “Te-ELPA” zālē notiks 
Alūksnes novada zupas virtuves 
darbībai veltīta pateicības 
pēcpusdiena.

 Pasākumā aicināti piedalīties 
gan cilvēki, kas atbalstījuši zupas 
virtuves darbību, gan tie, kas ir šī 
pakalpojuma saņēmēji.
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  Aina Ezeriņa,
Alūksnes vidusskolas skolotāja
  
  Mūžizglītības programmas 
„Comenius” apakšprogrammas 
aktivitātes „Skolu daudzpusīgās 
partnerības” projekta „Esi sveici-
nāts manā pilsētā/novadā” darba 
vizīte Čehijā.

  No 2010. gada septembra Alūksnes 
vidusskola ir uzsākusi darbu jaunā 
starptautiskā projektā, kurā tiks 
tuvāk iepazīta un prezentēta dzimtā 
pilsēta, tās vēsture, ievērojamākie 
cilvēki, Latvijas kultūra, amatnie-
cība un tradīcijas. Projektā piedalās 
septiņas valstis: Lietuva, Zviedrija, 
Itālija, Čehija, Spānija, Kipra un 
Latvija (Alūksnes vidusskola). Tā ir 
laba iespēja skolēniem un skolo-
tājiem pilnveidot  angļu valodas 
zināšanas, paplašināt savu redzeslo-
ku, iepazīties ar citu tautu tradīcijām 
un kultūru.
  No 30. oktobra līdz 6. novembrim 
Alūksnes vidusskolas direktore Vija 
Puzule, skolotājas Marina Saveļjeva 
un Aina Ezeriņa un 8. klases skol-
nieces Santa Sīle, Lāsma Teterovska 
un Dana Karsaka bija darba vizītē 
Frenštatē pod Radhostem, Čehijā. 
Septembrī un oktobrī tika sagatavota 
prezentācija, filma par Alūksnes 
tūrisma apskates vietām, ko vedām 
kā mājas darbu. Pirmajā dienā 
ieradāmies skolā, kur mūs sagaidīja 

skolas direktors, skolotāji un skolēni 
ar sālsmaizi un sveicieniem katras 
valsts valodā, tas bija patīkams 
pārsteigums. Iepazināmies ar skolu, 
tās skolotājiem, klasēm un citām 
telpām. Daudzas klases bija renovē-
tas, pateicoties Eiropas Savienības 
projektiem, klasēs katram skolēnam 
bija moderns dators, interaktīvās 
tāfeles, laboratorijās mūsdienīgas 
iekārtas, plašas klases. Interesanti, 
ka labākā atzīme ir vieninieks un 
sliktākā piecinieks. Pārsteidzoši bija 
tas, ka skolēni  un skolotāji pa skolu 
staigāja čībās, skola bija perfekti 
tīra. Otrajā dienas pusē dalībvalstu 
skolotāji un skolēni prezentēja savus 
mājas darbus. Tika rādītas prezentā-
cijas par savām pilsētām, skolu un 
projekta dalībniekiem. Paldies mūsu 
skolēniem, kuri paveica savu darbu 
lieliski!
  Nākošajās dienās iepazināmies ar 
Frenštates apkārtnes ievērojamā-
kajām vietām, apskatījām brīvda-
bas muzeju, sveču rūpnīcu, griķu 
dzirnavas, etnogrāfisko muzeju un 
citu. Klausījāmies un mācījāmies par 
čehu tradīcijām un vēsturi. Guvām  
pirmās iemaņas čehu tautas dejās un 
mācījāmies tautas dziesmas, kuras 
mums parādīja Frenštates tautas 
nama pašdarbnieki (arī ļoti maziņi 
dejotāji, 3 - 6 gadi jauni), garšojām 
vietējo iedzīvotāju sieto sieru. Tie ir 
emocionāli un neaizmirstami mirkļi, 
kad bērni ar prieku rāda savas tradī-

Alūksnes vidusskola iesaistījusies jaunā starpvalstu projektā

cijas, kultūru un iesaista arī citus.
  Pilsētas municipalitātē notika pie-
ņemšana pie pilsētas mēra, kurš pār-
steidza ar krievu valodas zināšanām. 
Mērs bija ļoti ieinteresēts sadarboties 
ar Baltijas valstīm, tāpēc ceram, ka 
varbūt nākotnē Alūksnei būs vēl vie-
na sadraudzības pilsēta. Mērs lepojās 
ar Frenštati, kura ir ļoti maza (tāda 
kā Alūksne), tā ir slavena ar saviem 
sportistiem (arī Olimpiskā zelta me-
daļniekiem), amatniekiem un vēsturi. 
Apmeklējām pilsētas vēstures un 
dabas muzeju, kurā skolēniem bija 
uzdevums atrast noteiktus datus no 
muzeja ekspozīcijām.
  Noslēguma dienā mums bija jā-

strādā pie tūrisma saukļiem, redzētā 
apkopojuma. Katra valsts izstrādāja 
savu prezentāciju par gūtajiem 
iespaidiem.
  Skolēni ļoti cieši sadraudzējās cits 
ar citu, daudz uzzināja par citām 
valstīm un to izglītības sistēmu. 
Prieks par to, ka mūsu skolnieces, 
kuras bija visjaunākās, ļoti labi veica 
savu darbu, spēja labā līmenī komu-
nicēt un prezentēt gan Alūksni, gan 
Latviju. Tā ir ļoti laba motivācija, 
pilnveidot savas angļu valodas zinā-
šanas, kā arī redzēt to, ko mācamies  
skolā, mēs nedarām veltīgi.

No labās: Lāsma Teterovska, Dana Karsaka un Santa Sīle (septītā no labās)

Jaunlaicenes skolēni Alūksnes muzejā
  Vija Miķelsone,
Jaunlaicenes pamatskolas skolotāja
  
  Kad skolā bērniem uzdod jautā-
jumu - vai esi bijis kādā muzejā, 
viņi parasti atbild - nē, jo tur 
nekā nav. Lai kliedētu šo maldīgo 
iespaidu,  sadarbībā ar Alūksnes 
muzeja speciālisti komunikāciju 
darbā Līvu Liepiņu un pārējiem 
muzeja darbiniekiem, nolēmām 
organizēt Jaunlaicenes pamat-
skolas skolēniem dienu Alūksnes 
muzejā.

 Lai iekļautos ieplānotajā laikā, sko-
lēnus sadalījām divās grupās: 4. - 6. 
klašu un 7. - 9. klašu audzēkņi. Visu 
muzejā pavadīto stundu laikā au-
dzēkņi iepazinās ar muzejā esošajām 
vērtībām no Jaunās pils bēniņiem 
līdz pat pagrabstāvam.
  Ja skolotājas sākumā no atsevišķu 
bērnu puses juta skepsi - ārprāts, ko 
visas dienas garumā es te sadarīšu, 
tad jau pēc pirmajām muzejpeda-
goģiskajām programmām „Kā tapa 
Latvijas prece” (krājuma glabātāja 
Vizma Supe) un „Alkohols cilvēka 
organismā” (speciāliste komunikā-

ciju darbā Līva Liepiņa) attieksme 
mainījās. „Senču istabā” V. Supe 4. 
- 6. klašu grupas skolēnus uzrunāja 
ar jauku stāstījumu par to, kādi darbi 
veicami, lai no grauda tiktu pie 
klaipiņa. Nodarbības laikā muzeja 
darbiniece nodemonstrēja arī dažā-
dus piena pārstrādes priekšmetus.
 7. - 9. klašu grupa tajā laikā pils 
bēniņos apmeklēja nodarbību 
„Komikss – lomu spēles” izstādes 
„Alkohols cilvēka organismā” ietva-
ros. Paralēli izglītojošajai nodarbībai 
skolēniem tika dota iespēja iesais-
tīties atraktīvā darbībā – iejūtoties 
attēlos redzamajos tēlos, izveidot 
stāstu, kuru verbāli vai ar kustības 
palīdzību nodot pārējiem skolēniem. 
Nodarbībai noslēdzoties, visi klašu 
grupas audzēkņi deva zvērestu par 
tēmu „Alkoholam – nē!”. Pataustīt 
un izpētīt čaukstošās senās bankno-
tes, iepazīstoties ar naudas tapšanas 
vēsturi skolēnus aicināja galvenā 
krājuma glabātāja Astrīda Ieved-
niece un datu bāzes analītiķe Elīna 
Āboltiņa programmā „Kad man būtu 
tā naudiņa...”. Abas klašu grupas 
aizrāva ne tikai šī nodarbība, bet arī 
kolekcionāra Pētera Zālīša stāstījums 

Bejas pamatskolā svin Mārtiņus un valsts svētkus
Linda Dobre, Līva Roze,
Bejas pamatskolas audzēknes

  Bejas pamatskolā 10. novembrī 
notika Mārtiņdienas rīta tirdziņš, 
kurā pirkt un pārdot gribētāju 
pulks bija ļoti liels.

  Tirgotāji pirms tirgus atklāšanas 
reklamēja savu preci, stāstīja, ar ko 
tā ir labāka par citām. Tirdziņā tika 
pārdoti dažādi kārumi - ķiršu sula, 
vafeles, bulciņas, ķiploku grauzdi-
ņi, cepumi, popkorns, konfektes, 
dzērvenes pūdercukurā, āboli, kēksi, 
kvass, tēja, telefona maciņi, puzles, 
plakāti, matu gumijas, taureņi, 
auskari, burtnīcas. Lielu prieku 
radīja tas, ka daudzas preces bija 
pašu tirgotāju roku darbs. Tirdziņā 
bija unikāla iespēja iegādāties lauku 
pienu, tas bija lielā cieņā. 
  Vakarpusē notika ķekatu gājiens pa 

Bejas ciematiņu. Visi, kas tērpušies 
maskās, sapulcējās pie pieturas. 
Lai arī lija lietus, ķekatniekiem tas 
nemaz netraucēja. Zābakiem dimdot, 
instrumentiem skanot, tika apstaigā-
tas ciemata iedzīvotāju mājas. Ķe-
katnieki tika pacienāti ar saldumiem, 
ko tie nopelnīja, dziedot dziesmas, 
skandējot tautasdziesmas un uzdodot 
mīklas. Pēc ķekatu gājiena visi bija 
izmirkuši, bet laimīgi par savu senču 
tradīciju turpināšanu.
  No 15. līdz 17. novembrim skolā 
notika tematiskā nedēļa „Mana 
Latvija, manas mājas”. Katru dienu 
bija jāveic dažādi uzdevumi - sa-
gatavotajā Latvijas kartē jāatzīmē 
ar simboliņiem attiecīgās vietas, 
kur būts, apceļojot Latviju, ar citu 
simboliņu vietas, kur dzīvo radinieki. 
Uz pašgatavotiem dāvanu maisiņiem 
rakstījām novēlējumus, pateicības 
vārdus Latvijai. Darbi bija skatāmi 

izstādē skolas zālē.
  Tikāmies ar Kājnieku skolas 
instruktoriem, uzzinājām, kas notiek 
šajā iestādē. Pirmssvētku dienā 
notika klašu konkurss. 1. - 4. klašu 
konkursā varēja piedalīties skolēni, 
kuri pareizi atminēja krustvārdu 
mīklu par Latviju. Skolēni izlozes 
kārtībā tika sadalīti četrās koman-
dās: Vidzeme, Latgale, Kurzeme, 
Zemgale. Visām komandām bija 
jāsagatavo prezentācija par savu 
novadu. Konkursa laikā bija jāveic 
dažādi uzdevumi. 
  5. - 9. klases skolēni konkursā tika 
sadalīti 6 krāsu komandās. Katrai 
komandai bija jāizdomā savs nosau-
kums, un tie bija šādi - Tēvzemieši, 
Homo latvieši, Latvijas cālīši, Lat-
vieši un Latvijas gudrie. Konkursa 
laikā skolēniem bija jāatbild uz da-
žādiem jautājumiem un jāveic radoši 
uzdevumi. Viens no uzdevumiem 

bija Latvijas kartē ierakstīt upes, 
ezerus un pilsētas. Vēl kādā uzde-
vumā bija dotas dažādu prezidentu, 
piemiņas vietu un ēku fotogrāfijas, 
kuras bija jāatpazīst. Par katru pa-
reizo atbildi skolēni savai komandai 
nopelnīja 1 karodziņu. Komandām 
bija jāveido sveiciens Latvijai dzim-
šanas dienā. Apsveikumi izdevās ļoti 
dažādi un skaisti. Diena beidzās ar 
ļoti jauku koncertu, kurā dziedāja 
ansamblis „Elēģija” un 2. un 4. klašu 
ansambļi. Varējām ieklausīties arī 
Elvijas un Artūra klavierspēlē, Ances 
vijoļspēlē, Signes trompetes skaņās 
un Līvas saksofonspēlē. Rainers 
runāja paša sacerētu Latvijas armijas 
karavīriem veltītu dzejoli. 
  Ar dzimtenes sajūtu sirdī katrs 
turpināja svētku svinēšanu brīvajās 
dienās.

Iedzīvotāju 
pieņemšanas laiks 
Liepnas pagastā
 
Mālupes un Liepnas pa-
gastu pārvalžu vadītāja Iveta 
Priede iedzīvotājus Liepnas 
pagasta pārvaldē pieņem:
otrdienās - no pulksten 9.00 
līdz 13.00; trešdienās - no 
pulksten 9.00 līdz 13.00.

„Pūcītē” 
viesojās Rūķu 
mamma un 
Muzeja gariņš
  Jolanta Baldiņa,
Bejas novadpētniecības centra 
pārzine

  Mūsu Latvijai bija dzimšanas 
diena, to apzinājās gan mazie 
ķipari, gan pieaugušie, kas 
Valsts svētkos centās saviem 
bērniem audzināt patriotiskās 
jūtas un mīlestību pret savu 
zemi.

  22. novembrī Jaunalūksnes 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pūcīte” viesojās Bejas 
novadpētniecības centra Rūķu 
mamma (Jolanta Baldiņa) un 
Muzeja gariņš (Elvija Hvaleja), 
lai kopā ar vecākās grupiņas 
bērniem un audzinātājām dar-
botos konkursā „Muzeja gariņa 
pārsteigumu lāde”.
  Rūķu mammai ierodoties 
ciemos bērnudārzā, viss liecināja 
par mazo audzēkņu ievadīšanu 
valsts svētku norisēs. Bērni 
mācēja parādīt un pastāstīt par 
Latvijas simboliem – karogu, 
ģerboni un himnu, atpazina pre-
zidentu Valdi Zatleru, pastāstīja 
par Brīvības pieminekli. Kā 
pārsteigums, kas bija noslēpies 
Rūķu mammas somā, ciemos 
atnāca Muzeja gariņš, līdzi nesot 
pārsteigumu lādi. Mazie ķipari 
bija ļoti uzmanīgi un gudri, 
atbildot uz jautājumiem, kas bija 
gan par Jaunalūksnes pagas-
tu, gan Alūksnes novadu, gan 
senatnīgām, bet mums visiem 
svarīgām lietām un norisēm. Visi 
par aktīvo darbošanos saņēma 
no Muzeja gariņa pārsteigumu. 
Noslēgumā bērni kopā ar gariņu 
uzbūra Rūķu mammas marmelā-
di. Tā garšoja lieliski!
  Prieks par bērnudārza vei-
kumu, audzēkņu izglītošanā 
un patriotiskajā audzināšanā, 
prieks par sadarbību ar pagasta 
Bejas novadpētniecības centru. 
Bērnu ciemošanās novadpētnie-
cības centrā un Rūķu mammas 
ciemošanās „Pūcīte” ir jauka un 
izglītojoša tradīcija jau vairāku  
gadu garumā.

un kolekcijas „Mehāniskie mūzikas 
instrumenti” demonstrējums.
  Iepazīstoties ar muzejpedagoģiska-
jām programmām, skolēnu interese 
bija liela, vairums izteica vēlmi 
izpētīt visus ēkas noslēpumus. Šāda 
iespēja viņiem tika dota, apskatoties 
esošās izstādes un ekspozīcijas.  Eks-
pozīcija „Marienburgas cietoksnis” 
lieliski parāda Alūksni Ziemeļu kara 
laikā. Ekspozīcija „Skulptūras un citi 

nesenās pagātnes liecinieki” attīstīja 
bērnu izpratni par padomju laiku.
  Noslēdzot muzeja dienu, visas 
klašu grupas devās uz Jaunās pils 
bēniņiem, kur katrs individuāli 
rakstiskā veidā fiksēja muzeja dienas 
iespaidus. Par piedalīšanos, iecie-
tību un ieinteresētību katrs skolēns 
saņēma pateicības rakstu no muzeja 
direktores Initas Veismanes.
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„Mana Latvija ir Latvija mana”
  Ilona Kazimirjonoka,
Liepnas internātpamatskolas direktora 
vietniece mācību jomā
  
  Ar šādu domu skaistā, rudenīgā 
dienā, 16. novembrī, kad no tumša-
jiem mākoņiem paspīdēja saulīte, 
Liepnas internātpamatskolas bērni 
un skolotāji pulcējās skolas sporta 
zālē uz Latvijas gadadienas svētku 
koncertu.

  Gan lielajā zālē, gan skolēnu un sko-
lotāju sirdīs un domās virmoja mīļums 
un siltums. Šīs jūtas atklājās arī bērnu 
sagatavotajos priekšnesumos. 5. klases 
skolēni runāja dzejas kompozīciju „Ai, 
tēvu zemīte, tavu jaukumiņu” , kuru 
viņiem palīdzēja sagatavot skolotāja 
un audzinātāja Inese Toka. Svētku 
koncertu kuplināja un visu sirdis 

aizkustināja skolotājas Līgas Sīpolas 
vadītais skolēnu jauktais ansamblis. 
Īpašu piederību Latvijai sajutām, klau-
soties dziesmu „Māte Marija” mazā 
Andreja Sočenko solo izpildījumā.
  Svētku kocertu vadīja skolēnu līdz-
pārvaldes aktīvākās dalībnieces Ineta 
Poliščenko un Elīna Pērkona. Viņām 
palīdzēja direktores vietniece audzinā-
šanas jomā Marina Spirka.
  Koncerta noslēgumā  skolas direktore 
Ina Aizupe pateicās skolēniem un kla-
šu kolektīviem, kas ar saviem labajiem 
darbiem apliecināja savu mīlestību  
Latvijai. 
  Koncerts ir izskanējis, bet visu sirdīs 
paliek sajūta, ka ar saviem mazajiem 
un lielajiem labajiem darbiem mēs 
stiprinām mūsu Latviju. 
  Paldies skolēniem un skolotājiem par 
dvēselisko koncertu!

Jauna iniciatīva „Muzejs ārpus muzeja”
  Inita Veismane,
Alūksnes muzeja direktore

  Alūksnes muzejs ir atvērts apmek-
lētājiem tā plašākajā nozīmē. Sistē-
miski un mērķtiecīgi plānojot savu 
darbu, pārvarot līdz 2007. gadam 
iegūtās problēmas un paralēli īste-
nojot aktivitātes, kas vērstas uz to, 
lai muzejs būtu apmeklējuma vērts, 
tas kļuvis par nopietnu sadarbības 
partneri Alūksnes novada kultūras, 
izglītības iestādēm, dažādu sociālo 
grupu un sabiedrisko nodibinājumu 
pārstāvjiem.

  Viens no muzeja izvirzītajiem mēr-
ķiem ir infrastruktūras izveide pakal-
pojumu kvalitātei un pieejamībai vietē-
jiem iedzīvotājiem, attīstīt iestrādātās 

un veidot jaunas sadarbības formas 
ar dažāda vecuma auditoriju, veicināt 
izglītošanos visa mūža garumā.
  Sasniedzot šo mērķi, muzejam 
izdevies sekmīgi īstenot ikmēneša 
viesošanos Sociālās aprūpes centrā 
„Alūksne”. Tā kā centra klienti pār-
svarā ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
viņu ierašanās muzejā ir praktiski 
neiespējama. Sadarbojoties ar centra 
direktori Rasmu Mucenieci un sociālo 
rehabilitētāju Dzintru Sapuli, mek-
lējām iespēju dažādot centra klientu 
sociālās rehabilitācijas programmu. 
Bija nepieciešams atrast veidu, kā 
padarīt muzeja piedāvājumu pieejamā-
ku. Pateicoties jaunajām informācijas 
tehnoloģijām, šādu apņemšanos nebija 
grūti nodrošināt. 
  Aizsākām veidot mobilu pakalpoju-

mu - gan fiziska, gan digitāla krājuma 
priekšmetu, pētniecisko rezultātu, 
izglītojošo programmu prezentācija un 
īstenošana vietās ārpus muzeja. Muze-
ja galvenā krājuma glabātāja Astrīda 
Ievedniece ar zināšanām par vēstures 
faktiem un muzeja krājuma saturu 
tandēmā ar datu bāzes analītiķi Elīnu 
Āboltiņu, kas pārzina biroja tehnikas 
un programmu iespējas, rada individu-
ālu piedāvājumu interesentiem.
  Pirmajās tikšanās reizēs ar Sociālā 
aprūpes centra „Alūksne” iemītnieki 
tika iepazīstināti ar muzeja krājumā 
esošajām Viļņa Blūma veidotajām 
vēsturiskajām videofilmām - „1940. 
gada ugunsgrēks Alūksnē”, „Alūksnes 
ielu stāsti „Pils iela”” u.c., nākamajā 
reizē tika izveidota prezentācija par 
Alūksnes muzejā esošajām izstādēm 

un ekspozīcijām. Ar katru tikšanos in-
terese pieaug, sāk veidoties diskusijas 
un ierosmes no iemītnieku puses. Kā 
viena no tām bija vēlme izzināt centra 
ēkas vēsturi. 
  Tā arī radās lokāls pētījums un 
prezentācija par Šloskrogu. Darba 
gaitā atklājās, ka muzeja krājumā par 
šīs ēkas vēsturi ir ierobežots materiālu 
daudzums. Savukārt Alūksnes zonālajā 
valsts arhīvā esošie materiāli vēstīja 
par ēkas iemītnieku dzīvi pēckara 
gados. Neraugoties uz visai pieticīgo 
materiālu klāstu, prezentācija izdevās 
interesanta un rosinoša turpināt 
pētījumu.
  Paldies centra darbiniekiem un 
iemītniekiem par sirsnīgo uzņemšanu 
un vēlmi sadarboties!

Malienā sumina sakoptāko sētu saimniekus
  Evita Bogdanova,
Malienas tautas nama vadītāja

  19. novembrī publikai durvis vēra 
renovētais Malienas tautas nams un 
jaunās piebūves telpas, kur atrodas 
kurinātava, kas apsilda visas tautas 
nama un pagasta pārvaldes telpas, 
mazā zāle, rekvizītu noliktavas telpa 
un tautas nama vadītāja kabinets.

  Projekts „Malienas pagasta tautas 
nama ēkas rekonstrukcija un piebūves 
celtniecība” tapis Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas 2007. - 
2013. gadam pasākuma 321 „Pamat-
pakalpojumi ekonomikai un iedzīvo-
tājiem” ietvaros un liels paldies par tā 
veiksmīgu noslēgumu un pasākuma 
cikla sagatavošanu Malienas pagasta 
pārvaldes vadītājai Intai Cinglerei.
  Svētku diena iesākās ar atvērto durvju 
pasākumu Malienas tautas namā, kur 
bija iespēja fotogrāfijās skatīt senākus 
un ne tik senus Malienas kultūras 
dzīves notikumus. Par šo materiālu 
apkopošanu bija parūpējusies no-
vadpētniecības istabas izveidotāja un 
krājumu vācēja Vizma Dravniece. Tie, 
kuri vēlējās, varēja ierakstīt savu laba 
vēlējumu viesu grāmatā. 
  Mazajā zālē, kas ir ieguvusi šādu 
nosaukumu kā otrā lielākā tautas nama 
telpa, uz ekrāna tika demonstrēti 2009. 
un 2010. gada tautas nama rīkotie pa-
sākumi un Malienas pamatskolas paš-
reizējo un bijušo audzēkņu uzņemtās 
filmas. Šeit iedzīvotāji uzturējās ar lielu 
interesi, jo no malas vērot uzņemto 
ir tik patīkami un te izskanēja kādas 
kundzes teiktais: „Cik Maliena tomēr 

skaista!”. Pavadot laiku, vērojot filmas 
un foto, apmeklētāji tika cienāti ar tēju 
un kafiju. Jauko atmosfēru palīdzēja 
radīt Violeta Kļaviņa.
  Lielajā zālē varēja aplūkot Malienas 
pamatskolas atpūtas istabas „Kabata” 
izstādi, kuru kopā ar skaistākajām ru-
dens ogām - ķirbjiem, iekārtoja Biruta 
Koknese. Šinī zālē varēja klausīties 
Malienas dāmu klubiņa „Ābele” dalīb-
nieču Daces Riņķes, Daces Orlovas un 
Ritas Bušmanes muzicēšanā, kuru vada 
Aiva Lielbārde.
  Iecerētais piepildījās un bija patīka-
mi, ka neskatoties uz nelabvēlīgajiem 
laika apstākļiem atvērto durvju dienu 
apmeklēja gan Malienas centra, gan 
tālāki iedzīvotāji.
  Vakara svinīgajā koncertā suminājām 
„Malienas pagasta sakoptākās sētas 
2010” uzvarētājus. Žūrijas komisijas 
locekļiem Janīnai Čugunovai, Elzai 
Andrejevai, Violetai Kļaviņai un Evitai 
Bogdanovai nebija viegli izvēlēties la-
bākos, jo Malienas pagastā ir tik daudz 
sētu, kas pelnījušas atzinību. Nomināci-
jā „Sakopta vide” sumināja prasmīgā-
kos malieniešus, kas vaļasprieka līmenī 
ieguldījuši izdomu un enerģiju vides 
sakopšanā - 1. vietas ieguvējus „Kop-
maņu” saimniekus Maiju un Gunti 
Skaliņus, 2. vieta – „Luņķu” saimniecei 
Intai Briediņai, kuras māja vienmēr ir 
ieskauta krāšņos ziedos, bet 3. vieta – 
„Tēraudu” saimniekiem Antoņinai un 
Jānim Gražanskiem. Šajā nominācijā 
pasniedza arī veicināšanas balvas: Dai-
nai un Ivaram Vikiem no „Upmaļiem”, 
Brigitai un Modrim Mālkalniem no 
„Vidzemniekiem”, Birutai Ertmanei no 
„Lapulīčiem” un Ivaram Peperniekam 
no „Brūnām”, kur šovasar auga milzu 

„Es nāku uz taviem smiekliem,
es nāku uz komplimentiem,

uz karstu elpu un niekiem
tik muļķīgi nozīmīgiem.”

/A. Mielavs/

Alsviķu
kultūras nama 
50 gadu
jubilejas
svinības
  Ieva Bistrova 

  11. decembrī pulksten 
19.00 Alsviķu kultūras namā 
notiks tā 50 gadu jubilejas 
svinības „Es nāku uz taviem 
smiekliem”, ko organizē 
Latvijas Kultūras koledžas 3. 
kursa studente, alūksniete Ieva 
Bistrova sava diplomprojekta 
ietvaros.

  1959. gada beigās tika atklāts 
jaunais Alsviķu kultūras nams. 
Nu, pēc 50 gadiem, tas cēli stāv 
tajā pašā vietā, skaisti sakopts 
un atjaunots, turpinot uzņemt 
viesus un glabāt cilvēku radošos 
noslēpumus.
  Kultūras nams bez cilvēkiem, 
kas to piepilda ar savu radošo 
garu un dzīvesprieku, pieskan-
dē ar smiekliem, dziesmām un 
dejas soļiem, ir tikai ēka. Tādēļ 
jubilejas pasākums būs stāsts 
par cilvēkiem, kas rada kultūras 
namu, par notikumiem, kas to 
veidojuši tādu, kāds tas ir šobrīd, 
par sajūtām, ko rada kultūras 
nams.
  Alsviķu kultūras nama stāsti 
tiks stāstīti deju virpuļos, dzies-
mās, atmiņās un iespaidos, pie-
daloties pagasta amatiermākslas 
kolektīviem, grupai „Savējie” un 
Ievai Bistrovai.
  „Uzcelt klubu ir ļoti nepiecie-
šama un sabiedriski derīga lieta, 
jo esošais klubs nespēj uzņemt 
visus tos, kas vēlas kulturāli 
atpūsties, noskatīties teātra izrādi 
vai kino, kā arī padejot...,” tā 
1958. gadā ir teikusi Vietējo 
Strādnieku komitejas biedre 
Skrodele.
  Aicināti visi bijušie un esošie 
Alsviķu kultūras nama vadītāji, 
kolektīvu vadītāji, dalībnieki, 
atbalstītāji un apmeklētāji. Pa-
sākums plānots divās daļās. Pēc 
svinīgās daļas pulksten 22.00 
visi aicināti uz balli kopā ar 
grupu „Savējie”. Līdzi var ņemt 
„groziņus”.saulespuķes un ķirbji.  Otra nominā-

cija sakoptāko sētu saimniekiem bija 
„Sakārtota vide”, novērtējot iedzīvotāju 
prasmi un finansiālos ieguldījumus 
savas dzīves vides uzlabošanai. Šajā 
nominācijā 1. vietu piešķīra „Kaķu” 
saimniekiem Intai un Ivim Cingleriem, 
2. vietu – „Pērkonu” saimniekiem 
Ievai un Andim Pilsētniekiem, 3. vietu 
– „Luņķu” saimniekiem Ritmai un 
Mārim Briediņiem. Šajā nominācijā 
veicināšanas balvas saņēma Dace un 
Vitauts Baltie no „Sprīdīšiem”, Mudīte 
un Arvīds Pētersoni no „Liepām”, Ma-
rija Aļeksjuka un Teodors Zlotars no 
„Luņķiem”. Pasākuma laikā sumināja 
arī konkursa „Malienas robežzīme” 
uzvarētāju Madaru Ezeriņu. 
  Valsts svētki ir laiks, kad īpaši  izjūtam 
patriotismu un ceru, ka daudziem 
aizdomāties par to, ko katrs varam darīt 
sava pagasta, savas saimes labā, lika 

Malienas pagasta pārvaldes vadītājas 
Intas Cingleres svētku uzruna pagasta 
iedzīvotājiem.
  Paldies koncerta vadītājai Sanitai Eglī-
tei, koncerta dalībniekiem - Alūksnes 
Mūzikas skolas audzēkņiem, deju 
kolektīviem „Jaunanna” un „Maliena”, 
Malienas pamatskolas 5. – 9. klašu 
tautisko deju kolektīvam un visiem 
to vadītājiem Ingai Kalniņai, Aivai 
Vilciņai, Teklai Cinglerei. Paldies arī 
puišiem, kas iejutās pasākuma apska-
ņotāju lomā – Viesturam Baltajam, 
Naurim Dundeniekam un Aināram 
Dravniekam, kā arī Dacei Dravniecei, 
Dainai Baltajai, Mārim Briediņam un 
Aivaram Mihailovam par palīdzību 
pasākumu organizēšanā!

Pasākuma apmeklētāji vēro Malienas pamatskolas audzēkņu uzņemtās filmas

Sēdes decembrī
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja          2. decembrī 14.00

Teritoriālā komiteja
6. decembrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja          8. decembrī 10.00 

Tautsaimniecības komiteja
          14. decembrī 10.00

Finanšu komiteja
        16. decembrī 10.00

Domes sēde   23. decembrī 10.00
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Saistošie noteikumi Nr.43/2010
apstiprināti ar  

Alūksnes novada domes
28.10.2010. lēmumu Nr.619

(protokols Nr.18, 11.p.)

Par Alūksnes no-
vada pašvaldības 
autoceļu un ielu 
ikdienas uzturē-
šanas prasībām 
ziemas sezonā
1.Vispārīgie jautājumi

  1.1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu un ielu (turpmāk – 
autoceļi) ikdienas uzturēšanas 
prasības un to izpildes kārtību 
ziemas sezonā no 1.novembra 
līdz 31.martam. 
1.2. Saistošie noteikumi izstrā-
dāti atbilstoši Ministru kabineta 
09.03.2010. noteikumiem Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašval-
dību autoceļu ikdienas uzturē-
šanas prasībām un to izpildes 
kontroli”.
  1.3. Alūksnes novada paš-
valdības pagastu pārvaldes un 
pašvaldības aģentūra „SPOD-
RA” nodrošina šos noteikumos 
minēto autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas darbu veikšanu ziemas 
sezonā, ievērojot prasības, kas 
attiecīgajai autoceļu uzturēša-
nas klasei noteiktas saskaņā ar 
Ministru kabineta 09.03.2010. 
noteikumiem Nr.224 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildi kontroli” un Alūksnes 
novada domes apstiprinātajā 
ikdienas uzturēšanas klasēm 
ziemas sezonai.
  1.4. Autoceļu ikdienas uzturēša-
nai noteiktās uzturēšanas klases 
nepiemēro, ja:
  1.4.1. attiecīgajā ceļa posmā 
tiek veikta autoceļa būvniecība 
vai rekonstrukcija;
  1.4.2. attiecīgais autoceļš vai 
tā daļa tiek izmantota transport-
līdzekļu satiksmes novirzīšanai 
autoceļu būvniecības un rekons-
trukcijas laikā;
  1.4.3. autoceļu uzturēša-
nai paredzētais (pieejamais) 
finansējums nav pietiekams, lai 
nodrošinātu klasei atbilstošo 
uzturēšanas prasību izpildi. Šādā 
gadījumā tiek veikta autoceļu 
ārkārtas uzturēšanu.

2. Autoceļu, tiltu, satiksmes 
pārvadu, caurteku, gājēju celi-
ņu ikdienas uzturēšana ziemā

  2.1. Virziena spraužu uzstādīša-
na, novākšana un glabāšana.
  2.2. Autoceļa attīrīšana no snie-
ga un sniega aizvākšana:
  2.2.1. autoceļa attīrīšana no 
irdena sniega, izmantojot au-
tomobiļus un mehānismus, kas 
aprīkoti ar sniega lāpstām;
  2.2.2. autoceļa attīrīšana no 
sniega slīpi attiecībā pret ceļa 
asi;
  2.2.3. sniega vaļņu pārvietošana 
ārpus autoceļa klātnes;
  2.2.4. autopaviljonu, autobusu 
pieturvietu un atpūtas vietu attīrī-
šana no sniega;

(turpinājums 7.lappusē)

Jaunlaicenes amatierteātrim „Jumts” 10 gadi
  Sandra Jankovska
  
  13. novembra vakarā lietus gāza 
kā ar spaiņiem, bet Jaunlaicenes 
tautas nams aicināja zem sava 
jumta, lai brīnišķīgā siltā gaisotnē 
svinētu amatierteātra „Jumts” 10 
gadu darbības jubileju.

  Jaunlaicenes amatierteātris ir 
iemantojis skatītāju mīlestību. Uz 
pirmizrādēm parasti sanāk pilna 
tautas nama zāle un skatītāji no 
sirds dzīvo līdzi notikumiem uz 
skatuves. 
  Tā bija arī šoreiz. Zāle pilna ar 
skatītājiem. Mēs baudījām vien-
cēliena pirmizrādi, kuru režisore 
Māra Svārupe uzdrīkstējās iestudēt, 
uzņemoties zināmu risku, jo šis 
viencēliens bija nedaudz savdabīgs. 
Zāles reakcija kā lakmusa papīrs 
rādīja, ka trāpīts pareizi. Skanē-
ja smiekli un aplausi. Atkal bija 
panākta pilnīga savstarpēja sapratne 
starp aktieriem un skatītājiem.
  - Pirms desmit gadiem mums 
ar Māru radās doma uz Jāņiem 
iestudēt Blaumaņa lugas „Skro-
derdienas Silmačos” trešo cēlienu. 
Par amatierteātra  krusttēvu nāca 
Alūksnes Tautas teātra režisors 

Uldis Sedlenieks. Viņš mūs iedro-
šināja un pamācīja, un tā pamazām 
pa šiem gadiem tapušas divpad-
smit izrādes, kas spēlētas ne tikai 
Jaunlaicenē, bet arī ārpus rajona un 
novada robežām,” atceras amatier-
teātra dibinātāja un  pirmā režisore 
Izolda Krūmiņa.
  Māra Svārupe beigusi kultūras 
darbinieku tālākizglītības kursus 
amatierteātra izrāžu režijā un 
turpina savās mātes iesākto. Žēl, ka 
Māra vienlaicīgi nevar atrasties uz 
skatuves un būt režisore, jo viņas 
spēlētās raksturlomas bija neatkār-
tojamas. 
  Bet atgriezīsimies pie jubilejas 
vakara. Pasākuma gaitā noskaid-
rojās, ka aktiera lomās 10 gadu 
garumā iejutušies 25 dalībnieki. 
Kopš kolektīva dibināšanas ikvienā 
izrādē ir spēlējuši Inga Raudiņa un 
Valdis Kampe. 
  Pēc izrādes aktieri un abas režiso-
res saņēma daudz suminājumu no 
saviem atbalstītājiem, kolēģiem un 
vienkārši teātra mīlētājiem. 
  Sveicēju pulkā bija Ziemera, Jaun-
laicenes un Veclaicenes pārvalžu 
vadītāja Iveta Vārtukapteine, kai-
miņi un kolēģi - gan Ziemera, gan 
Veclaicenes, gan Alsviķu un Apes 

amatierteātri, kā arī Ulda Sedlenie-
ka Alūksnes tautas teātra “Slieks-
nis” režisore Daiga Bētere. 
  Bija ieradies „Karlsons, kas dzīvo 
uz jumta” (tēlā iejutās Inga Ārste) 
un dziedāja jubilāriem skaistu dzies-
mu. Viņš dāvināja torti un izteica 
cerību, ka jubilāri noteikti saņems 

desmit tortes.
  Šī – apsveikumu daļa - izvērtās 
ļoti interesanta, jo katrs apsveicējs 
bija ielicis savu talantu un izdomu, 
lai apsveikums izdotos vienreizējs, 
neatkārtojams un paliktu atmiņā.

  Vija Vārtukapteine,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
vadītājas vietniece

 Alūksnes novada Sociālais 
dienests atkārtoti vēlas atgādināt 
novada iedzīvotājiem, ka, uzrā-
dot atbilstošu Sociālā dienesta 
izsniegtu izziņu, iedzīvotāji var 
saņemt daļēju vai pilnu atbrī-
vojumu no maksas par valsts 
apmaksātiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem. 
  • Ja persona uzrāda izziņu „Par at-
bilstību trūcīgas personas (ģimenes) 
statusam” vai,
  • ja atsevišķi dzīvojošas perso-
nas vai ģimenes, kas sastāv no 

laulātajiem, personām, kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī, ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju 
mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas 
nepārsniedza 120 latu mēnesī un 
minēto faktu apliecina pašvaldības 
sociālā dienesta izsniegta izziņa,   
 persona var saņemt: 
 1. pilnu atbrīvojumu no pacienta 
iemaksas un līdzmaksājuma;
 2. atbrīvojumu no pacienta līdz-
maksājuma par zālēm un medicīnas 
precēm saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par ambulatorajai ārstēšanai 
paredzēto zāļu un medicīnisko ierī-
ču iegādes izdevumu kompensācijas 
kārtību aptiekās.

  Ja atsevišķi dzīvojošas personas 
vai ģimenes, kas sastāv no laulāta-
jiem, personām, kurām ir kopēji iz-
devumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī, ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā pēc nodokļu nomaksas pār-
sniedz 120 latu, bet nepārsniedz 150 
latu mēnesī, tad uzrādot attiecīgu 
izziņu, persona saņem 50 % atbrī-
vojumu no pacienta iemaksas un 
līdzmaksājuma. 
  Dažreiz ir situācijas, kad cilvēki 
ar zemiem ienākumiem nonāk 
slimnīcā, bet, neuzrādot attiecīgo 
izziņu, viņiem nākas samaksāt pilnu 
pakalpojuma maksu. Ja personas 
vēlas saņemt speciālista konsultāci-

ju vai veikt izmeklējumus, vispirms 
ir nepieciešams sava ģimenes ārsta 
nosūtījums.
  Lai saņemtu šīs izziņas, Sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums un 
ienākumus apliecinoši dokumen-
ti. Pensijas vecuma personām, 
invalīdiem un citiem valsts sociālo 
pabalstu saņēmējiem nav nepie-
ciešama izziņa par pensijas sociālā 
nodrošinājuma vai citu pabalstu 
apmēru. 
  Aicinām novada iedzīvotājus 
savlaicīgi padomāt par saviem 
ienākumiem un, ja nepieciešams, 
konsultēties pie sociālā darbinieka 
pagastā vai pilsētā.

Ir iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

  Evita Bogdanova

  Tuvojas Ziemassvētki - nebei-
dzamo cerību laiks, kad gribas 
aizmirst par visām problēmām 
un ar gaišu sirdi skatīties ārā pa 
logu.

  Gan lieli, gan mazi gaida mirkli, 
kad varēs iedegt pirmo Adventes 
svecīti, galvā virmo domas par 
dāvanu sagādāšanu. Nav svarīgi, cik 
tā maksā un vēl labāk, ja tā ir paša 
roku darināta, jo tā tik un tā būs pati 
jaukākā un mīļākā. Varbūt vismīļākā 
dāvana būs kopā būšana ar saviem 
mīļajiem cilvēkiem.
  Katrai ģimenei ir savas tradīcijas, 
kā sagaidīt un  svinēt šos jaukos 
svētkus. Citiem tā ir dziedāšana, 
ejot apkārt eglītei, citiem katru gadu 
nāk Ziemassvētku vecītis, citi dodas 
uz mežu pušķot eglīti un iepriecināt 
meža iemītniekus.
  Šogad Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis”, 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
Tūrisma informācijas centra darbi-
nieki, Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra „Teātra pulciņa” dalībnieki, 
kopīgiem spēkiem apvienojoties, 

piedāvās pilsētas un novada pirms-
skolas un sākumskolas vecuma 
bērniem savu versiju par to, kā kopā 
rūķoties.
  Ja vēlies redzēt kā Ziemassvēt-
kus un Jauno gadu sagaida rūķi 
Arro, Lādītis, Čunčurs, Tunturs un 
daudzi citi, tad iepriekš piesakoties 
Alūksnes tūrisma informācijas 
centrā pa tālruni 64322804, būsi 
mīļi gaidīts 20., 21., 22. decembrī 
pulksten 13.00 un 28. un 29. de-
cembrī pulksten 11.00 un 14.00 uz 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sprī-
dītis”, kur notiks darbošanās kopā 
ar rūķiem āra darbnīcās, siltas tējas 
malkošana, zālē rūķu teātra izrāde 
un Ziemassvētku vecīša ierašanās. 
Ieejas maksa Ls 1.
  Šis gaišais un priecīgais rūķošanās 
laiks ļaus aizmirst raizes un ieprie-
cinās gan mazos, gan lielos.
Mīļi gaidīti ciemos!

Jaunlaicenes pagasta amatierteātra “Jumts” kolektīvs svētku reizē (no kreisās):
1. rindā Guna Klote, Astra Plukša, Judīte Kaktiņa, Māra Svārupe, Inga Raudiņa,

2.rindā Ingus Vārtiņš, Mārtiņš Muižnieks un Valdis Kampe

Nāc uz „Sprīdīti” 
rūķoties!

  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

  Jaunlaicenē Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros 
noslēguma stadijā ir projekts 
Nr.10-07-L32100-000073 „Jaun-
laicenes ciema siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācija”.

  Projekta rezultātā abas lokālās 
katlu mājas ir apvienotas, izveido-
jot vienu, aprīkotu ar moderniem 
apkures katliem. Vienlaikus re-
konstruēta esošā siltumtrase. Katlu 
mājai pieslēgtas 4 ēkas, bet katlu 
jaudas tikušas plānotas ar mērķi, lai 
turpmāk, attīstot ciema infrastruktū-
ru, pieslēgtu centralizētai siltum-
apgādes sistēmai arī tautas namu, 
muzeju, pagasta pārvaldes ēku un 
sporta centru.
  Iepirkuma rezultātā rekonstrukci-
jas darbus veica SIA „Infrateh”. Sil-
tumapgādes infrastruktūras moder-
nizācijas projekta kopējās izmaksas 

ir 63177,12 lati bez PVN, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
projekta realizācijā ir 10%. 
  Darbu laikā radušās neērtības 
lielākā daļa iedzīvotāju uzņēma 
ar sapratni, par ko viņiem paldies 
pagasta pārvaldes vārdā.

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu vadītāja Iveta

Vārtukapteine pie jaunā katla

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

Modernizē siltumapgādi 
Jaunlaicenē
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  (turpinājums no 6. lappuses)
  2.2.5. sniega novākšana no tiltu 
un satiksmes pārvadu braucamās 
daļas un ietvēm;
  2.2.6. sniega vaļņu un tranšeju 
izveidošana.
  2.3. Sniega vairogu uzstādīšana un 
novākšana.
  2.4. Slīdamības samazināšana:

  2.4.1. ar smilšu un sāls maisījumu;
  2.4.2. ar smiltīm vai šķembiņām;
  2.4.3. ar mitro sāli;
  2.4.4. ar sāls šķīdumu;
  2.4.5. izveidojot rievas apledoju-
mā.
  2.5. Caurteku ieziemošana un 
atkausēšana vai atsegšana.
  2.6. Tilta balstu atbrīvošana no 

ledus.
  2.7. Autoceļu apsekošana.
  2.8. Autoceļu operatīvā kopšana.
  2.9. Ziemas dienesta dežūras.
  2.10. Gājēju celiņu uzturēšana:
  2.10.1. attīrīšana no sniega;
  2.10.2. slīdamības mazināšana, 
kaisot smilti vai šķembiņas.

Piezīmes.
  1. Tiltu brauktuvēm un autoceļu 
paplašinājumiem izvirzītas tādas 
pašas prasības, kādas noteiktas 
pamatceļa brauktuvei.
  2. Laiku autoceļu brauktuves attīrī-
šanai no sniega skaita no brīža, kad 
sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, 
kad autoceļa brauktuve attīrīta no 
sniega.
  3. Autoceļus, kuriem noteikta D 
uzturēšanas klase, attīra no sniega 
līdz četrām reizēm sezonā atkarībā 
no sniega daudzuma.
  4. Laiku autoceļa brauktuves 
kaisīšanai ar pretslīdes materiālu 
un rievu izveidošanai sasalušā 
vai piebrauktā sniegā uz autoceļa 
brauktuves skaita no brīža, kad 
konstatēta apledojuma izveidoša-
nās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi 
izpildīti.
  5. Ārpus šīs tabulas 18.punktā 
minētā laikposma pieļaujama 
autoceļiem noteiktās uzturēšanas 
klases samazināšana no A un A1 uz 
B klasi, no B uz C klasi.
  6. Ja autoceļa brauktuves tempera-
tūra ir zemāka par -6 ºC, no sniega 

un ledus brīva brauktuve netiek 
prasīta.
  7. Autoceļa brauktuvē ir ietverta 
cietā seguma nomale, kas izbūvēta 
atbilstoši Latvijas standartā LVS 
190-2:2007 „Ceļu projektēšanas no-
teikumi. Normālprofili” noteiktajam 
normālprofilam NP-14 un kuru lieto 
transportlīdzekļu satiksmei.

3. Autoceļu uzturēšanas nosacī-
jumi

  3.1. Ceļa īpašnieks informē 
autoceļu lietotājus par noteiktajām 
autoceļu uzturēšanas klasēm ziemā. 
Informāciju par pašvaldības autoce-
ļiem publicē pašvaldības mājas lapā 
internetā.
  3.2. Lai veiktu autoceļu uzturē-
šanas darbus, nepieciešami šādi 
dokumenti:
  3.2.1. autoceļu uzturēšanas darbu 
tehniskās specifikācijas;
  3.2.2. autoceļu tehniskā stāvokļa 
apsekošanas žurnāls. Tajā norāda 
autoceļa apsekošanas datumu, 
apsekotā autoceļa nosaukumu un 
kilometrāžu, atklātos trūkumus, 

nepieciešamos pasākumus trūkumu 
novēršanai un trūkumu novēršanas 
termiņu;
  3.2.3. darbu nodošanas un pieņem-
šanas žurnāls. Tajā norāda autoceļa 
nosaukumu un kilometrāžu, veikto 
darbu nosaukumu, mērvienību, 
daudzumu, izmantotos mehānis-
mus, izlietotos materiālus un darbu 
veikšanas datumu.

4. Autoceļu uzturēšanas prasību 
izpildes kontrole

  4.1. Pastāvīgos un mainīgos laik-
apstākļos Alūksnes novada pagastu 
pārvaldes un pašvaldības aģentūra 
„SPODRA” nodrošina autoceļu un 
ielu uzturēšanas prasību izpildes 
kontroli:
  4.1.1. uz A un A1 uzturēšanas kla-
ses autoceļiem – reizi divās nedēļās;
  4.1.2. uz B uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi mēnesī;
  4.1.3. uz C uzturēšanas klases 
autoceļiem - reizi ceturksnī;
  4.1.4. uz D uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi pusgadā;
  4.1.5. ārkārtējos laikapstākļos uz A 

un B uzturēšanas klases autoceļiem 
– reizi divās diennaktīs. 
  4.2. Ja autoceļu uzturēšanu, pa-
matojoties uz līgumu, kas noslēgts 
saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu, veic komersants, tad ceļa 
pārvaldītājs veic pārbaudi, sagatavo 
ziņojumu par autoceļu uzturēšanas 
prasību kontroles rezultātiem un 
triju kalendāro dienu laikā iesniedz 
to komersantam. Ziņojumā norāda 
kontroles datumu, apsekotā autoceļa 
nosaukumu un kilometrāžu, atklātos 
trūkumus, nepieciešamos pasāku-
mus trūkumu novēršanai un izpildes 
termiņus.

Alūksnes novada domes sais-
tošo noteikumu projekta „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļu un ielu ikdienas uzturē-
šanas  prasībām ziemas sezonā” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  1.1. Saistošie noteikumi nepie-
ciešami, lai noteiktu Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļu un ielu 
ikdienas uzturēšanu un to izpildes 
kārtību ziemas sezonā.
  1.2. Saistošie noteikumi izstrā-
dāti atbilstoši Ministru kabineta 
09.03.2010. noteikumiem Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašval-
dību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”, 
kuri nosaka autoceļu ikdienas uz-
turēšanas darbu veikšanu, ievērojot 
prasības, kas attiecīgajai autoceļu 
uzturēšanas klasei noteiktas attiecī-
gā pašvaldībā.
  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  2.1. Saistošie noteikumi tiek 
izdoti, pamatojoties uz Ministra 
kabineta 09.03.2010. noteikumu 
Nr.224 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildi 
kontroli” otrās daļas 4.2.punktu.
  2.2. Saistošie noteikumi izdoti 
ar mērķi noteikt Alūksnes nova-
da pašvaldības autoceļu un ielu 
ikdienas uzturēšanas kārtību un to 
izpildes kontroli ziemas sezonā (no 
1.novembra līdz 31.martam).
  2.3. Saistošos noteikumos norādīti 
veicamie autoceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanas darbi ziemā, prasī-
bas autoceļu uzturēšanai ziemā, 
atbilstoši noteiktajām uzturēšanas 
klasēm, kā arī autoceļu uzturēšanas 
nosacījumi un uzturēšanas prasību 
kontrole.      
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  3.1. Saskaņā ar Ministru kabine-
ta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 
„Valsts pamatbudžeta valsts auto-
ceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas kārtība” 10. 
un 23.1.punktu pašvaldību ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanai mērķdotā-
ciju pašvaldība saņem no Satik-
smes ministrijas. 2010.gadā katru 
mēnesi Alūksnes novada pašvaldība 
saņēma mērķdotāciju Ls 21195,- 
apmērā, no kuras tiek nodrošināta 
saistošo noteikumu izpilde. Gadīju-
mā, ja autoceļu uzturēšanai paredzē-
tais (pieejamais) finansējums nav 
pietiekams, lai nodrošinātu klasei 
atbilstošo uzturēšanas prasību izpil-
di, noteikumos paredzēta autoceļu 
ārkārtas uzturēšana.  
  3.2. Noteikumu prasību nodrošinā-
šanu veiks Alūksnes novada pagastu 
pārvaldes un Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „SPODRA”.    
  4. Informācija par plānoto pro-

Nr. 
p. 
k.

Prasības
Uzturēšanas klase

A A1 B C D
Pieļaujamie rādītāji

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ledus vai sniega vidējais biezums uz 

autoceļa brauktuves pastāvīgos laikaps-
tākļos

Atsevišķas 
sniegotas vietas 

līdz 1cm

Atsevišķas 
sniegotas vietas 

līdz 1cm
4cm 10cm Netiek 

normēts

2.
Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 
platumā no brauktuves malas pastāvīgos 

kaikapstākļos
5cm 10cm 15cm 20cm Netiek 

normēts

3. Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvī-
gos laikapstākļos

Ledus risaas 
līdz 1cm

Ledus risas līdz 
2cm

Ledus risas 
līdz 4cm

Ledus 
risas līdz 

5cm

Netiek 
normēts

4. Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no 
sniega 3 stundas 4 stundas 6 stundas 18 stundas Netiek 

normēts

5. Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar 
pretslīdes materiālu 3 stundas 4 stundas 6 stundas Netiek 

normēts
Netiek 

normēts

6. Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai 
piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves - - 6 stundas Netiek 

normēts
Netiek 

normēts

7. Sniega biezums uz autoceļa brauktuves 
mainīgos laikapstākļos 6cm 6cm 8 cm 10cm Netiek 

normēts

8. Sniega sanesumu biezums uz autoceļa 
brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī 12cm 12cm 16cm 20cm Netiek 

normēts

9.
Slapja sniega biezums vai ar sāli un smil-
tīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa 

brauktuves mainīgos laikapstākļos
3cm 3cm 5cm 6cm Netiek 

normēts

10. Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos 
laikapstākļos

Ledus risas līdz 
2cm

Ledus risas līdz 
3cm

Ledus risas 
līdz 4cm

Ledus 
risas līdz 

6cm

Netiek 
normēts

11. Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz 
autoceļa klātnes šķautnes 40cm 60cm 80cm 100cm Netiek 

normēts

12. Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst 
krāties ūdens Jā Jā Jā Jā Jā

13. Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega 
sasniedz biezumu, kas lielāks par 15cm 24 stundās 24 stundās 72 stundās Netiek 

normēts
Netiek 

normēts
1 2 3 4 5 6 7

14.
Autobusu pieturvietas platformas jātīra, 

ja sniega sega sasniedz biezumu, kas 
lielāks par 10cm 

24 stundās 24 stundās 24 stundās Netiek 
normēts

Netiek 
normēts

15. Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra 
no sniega Jā Jā Jā Jā Jā

16. Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades 
sistēma jāuztur kārtībā Jā Jā Jā Jā Jā

17.
Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju 

simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes 
jāattīra no pielipušā sniega 

1 diennakts 
laikā 

1 diennakts 
laikā

Netiek 
normēts

Netiek 
normēts

Prasību 
nav

18. Uzturēšanas klases ir spēkā šādās dien-
nakts stundās 6.00-22.00 6.00-20.00 6.00-18.00 6.00-18.00 Netiek 

normēts

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  4.1. Saistošie noteikumi regla-
mentē pašvaldības autoceļu un ielu 
lietošanu, kas izmantojami trans-
portlīdzekļu un gājēju satiksmei, 
normatīvos aktos paredzētajiem 
mērķiem.
  4.2. Ceļu lietotājiem ir tiesības 
transportlīdzekļu satiksmei lietot vi-
sus ceļus, uz kuriem neattiecas īpašs 
aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes 
noteikumus.     
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.
  5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma, Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200.      
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
  Nav notikušas.

Par sniega 
tīrīšanu
  
  Mārkalnes pagasta pārvalde 
informē, ka 2010./2011. gada 
ziemā no sniega tiks tīrīti tikai 
pašvaldībai piederošie ceļi: 
Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava 
- Vecagas; Vecagas – Cirakalns 
– Šūpalas; Ezīšava - Mārkalne; 
Ezīšava - Dekšņi; Blektes-
kalns - Ceļmalas; Blekteskalns 
- Mežmaļi; Siļķene - Zīles; 
Cirakalns - Silamalu krus-
tojums; Silamalu krustojums 
- Silamalas; Zemesbanka 
– Tamaci – Ķīvistene; Zemes-
banka - Lielāsgāršas; Lielliepas 
- Mikalītes; Vuķi - Ezerkalns; 
Sviestagārša – Augupurvs.
 Ja kāds vēlēsies, lai ceļš tiktu 
tīrīts uz privāto māju, tad par sa-
maksu iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju. Varēs 
interesēties arī pagasta pārvaldē, 
kuras darbinieks palīdzēs 
noorganizēt ceļa tīrīšanu 
(uzņēmēju tālruņi: 29476324; 
29425559 un pagasta pārvaldes 
tālruņi: 64322113; 26597354.

  Pededzes pagasta pārvalde 
informē, ka 2010./2011.gada 
ziemas periodā no sniega tiks at-
tīrīti tikai pašvaldībai piederošie 
autoceļi un stāvlaukumi: Kūdupe 
– Kapsēta, Čistigi – Zagorje, 
Čistigi – Skaliņš, Pededze – 
Naumova, Ķurši – Kapsēta, Or-
līši – Boiņica, Zabolova – Bīberi 
– Bairīši, Zabolova – Rudzīši, 
Stuborova – Šeļehova, Pļevna 
– Stuborova, Ponkuļi – Punce-
ne, Kūdupe – Vokica, Kūdupe 
– Pļitka, Ķurši – Gundegas, 
Snopova – Brūklenāji, Vjazina – 
Muratovs, Vjazina – Sterženova 
Rūķi – Krustceles, Klementīne, 
autostāvlaukumi pie pagasta 
pārvaldes, skolas.
 Ja kāds vēlēsies, lai ceļš tiktu 
tīrīts uz privāto māju, tad par 
samaksu varēs personiski griez-
ties pie ceļu tīrītāja vai vērsties 
pagasta pārvaldē, kura palīdzēs 
noorganizēt ceļa tīrīšanu (tel. 
64324309). 



8.  Alūksnes Novada Vēstis 30.11.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 01.12.2010.
01.12.2010.

11.00 – 12.00
13.00 – 14.00

Ziemera pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis KRĒSLIŅŠ 16.12.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 06.12.2010. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 23.12.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 27.12.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 01.12.2010. 14.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 14.12.2010.
14.12.2010.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

Alsviķu pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 08.12.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 23.12.2010. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 03.12.2010. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”

Askolds ZELMENIS 08.12.2010. 15.00 – 16.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 10.12.2010.
10.12.2010.

10.00 – 11.00
12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Alsviķu pagasta pārvaldē

Valda ZELTIŅA 08.12.2010.
22.12.2010.

8.00 – 9.00
16.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ziemera pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Sporta pasākumi
16. decembrī 20.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Latvi-
jas basketbola amatierlīgas spēle BK 
Alūksne – Madona SEB.
18. – 19. decembrī 10.00 E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē 
X Starptautiskais Ziemassvētku džudo 
turnīrs.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
Alūksnes mākslinieku kopizstāde „5. 
rudens”; „Alkohols cilvēka organismā”; 
„Senču istaba”; „Mehāniskie mūzikas 
instrumenti”.
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
 „Marienburgas cietoksnis 1342. 
– 1702.”; „Stāsts par Leo Kokli” 
(papildināta); „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”; „Totalitārā režīmā 
cietušo piemiņas istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
1. – 27.12. „Lai kluss un mīļš pa snie-
giem atbrien svētvakars...” /V. Poļaka – 
Rikveile/ (abonementā) 
1. – 30.12. „Saldā svētku pieburšana” /
Našķi Ziemassvētkiem/ (lasītavā)
01. – 27.12. „Ziemassvētku gaisma” 
(bērnu literatūras nodaļā)
01. - 30.12. „Starp savējiem būt savējam” 
/I. Pētersonei – 60/ (abonementā)  

Pasākumi:
2. decembrī 16.00 Seminārs „Dzīves-
veids un veselība” (lektore psihoterapeite 
A. Poiša)
6. decembrī 11.40 „Brīnums, kas turpi-
nās” - tikšanās ar aktrisi I. Hincenbergu 
(bērnu literatūras nodaļā)
8. decembrī 12.00 Literātu Lielā gada 
tikšanās
06. – 17.12. Radošās darbnīcas „Ziemas-
svētku priekam” (bērnu lit. nod.)
18. decembrī 12.00 Mīklu minētāju 
čempionāts sadarbībā ar laikrakstu „Ma-
lienas Ziņas” (lasītavā)
27.12.2010. Jauno grāmatu diena

Alūksnē
3. decembrī 15.00 Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra zālē galda tenisa, prāta 
spēļu, domino un „Dullā desmitnieka” 
turnīrs skolēniem. 
3. decembrī 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā deju kopas „Jukums” 
Ziemassvētku koncerts „Balti snieg...”. 
Koncerta viesi - Apes koris un sieviešu 
vokālais ansamblis. Ieeja Ls 0,50.
4. decembrī 17.30 Tautas namā „Zelta 
talantu” koncerts. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā Ls 4, koncerta dienā Ls 5. Pirmās 
100 biļetes par Ls 3.
4. decembrī 19.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē koncerts 
„Mīlestības pieskāriens paaudžu deju 
rakstos. Piedalās: ABJC deju kolektīvs 
„Virpulītis”, E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris, Alsviķu bēr-
nu deju kolektīvs, Alsviķu kultūras nama 
deju kopa „Jandāls” un senioru deju kopa 
„Vēlreiz”.
8. decembrī 13.00 Tautas namā teātra iz-
rāde bērniem „Sniega Karaliene” (Teātra 
biedrība „Divas acis”, Rīga). Ieeja Ls 1. 
Biļetes iepriekšpārdošanā.
9. decembrī 19.00 Tautas namā Imanta 
Kalniņa dziesmas dzied grupa „Turaidas 
Roze”. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 4, 
koncerta dienā Ls 5.
10. decembrī 17.15 Ziemassvētku 
egles iedegšana (pie administratīvās 
ēkas);18.00 Alūksnes administratīvās 
ēkas zālē  Eglīšu ģimenes Ziemassvētku 
koncerts ģimenēm „Eglīšu Ziemassvēt-
ki”.
12. decembrī 13.00 Tautas namā LNT 
šova „Dziedošās ģimenes” dalībnieku 
koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 4, 
koncerta dienā Ls 5.
15. decembrī 18.30 Tautas namā 
ABJC izrāde „Puteklīšu Ziemassvētki”. 
Piedalās ABJC “Teātra pulciņš”, deju 
kolektīvs “Enku drenku”, mūsdienu deju 
studija “Dejo savam priekam”, Sandija 
Dovgāne. Ieeja bez maksas.
17. decembrī 13.00 Tautas namā „Kino 
punkts” kopā ar „Amigo” rāda animāci-
jas filmas bērniem.
19. decembrī 13.00 Tautas namā koru 

„Sonus” un „Dzelme” Ziemassvētku 
koncerts „Mazu brīdi pirms gaismiņas”. 
Ieeja Ls 0,50.
20. decembrī 17.00 Tautas namā 
Alūksnes Mūzikas skolas Ziemassvētku 
koncerts.
20. decembrī 17.00 pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Sprīdītis” ABJC dziedāšanas 
pulciņa „Puķuzirņi” pirmsskolas grupas 
Ziemassvētku koncerts.
20., 21., 22. decembrī 13.00 un 28., 29. 
decembrī 11.00 un 14.00 pirmsskolas 
izglītības iestādē „Sprīdītis” Rūķu darbi 
Ziemassvētkos, Jauno gadu gaidot. 
Iepriekš pieteikties pa tālruni 64322804. 
Ieeja: Ls 1.
21. decembrī 17.00 pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Sprīdītis” ABJC dziedāša-
nas pulciņa „Puķuzirņi” Ziemassvētku 
koncerts „Kā dāvana”.
22. decembrī 18.00 ABJC zālē ABJC 
pulciņa „Vokālists - estrādes dziedāšana” 
Ziemassvētku koncerts”.
23. decembrī 19.00 Tautas namā 
skolotāju kora „Atzele” Ziemassvētku 
koncerts. Ieeja Ls 0,50.
1. janvārī 00.30 administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11 Jaungada balle. Spēlē grupa 
„Vējš” (Rīga). Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 13. decembra Ls 2, pasākuma laikā 
Ls 2,50.

Alsviķu pagastā
11. decembrī 19.00 Alsviķu kultūras 
nama 50 gadu jubilejas sarīkojums „Es 
nāku uz Taviem smiekliem”. Ieeja brīva. 
22.00 atpūtas vakars – balle, spēlēs grupa 
„Savējie”. Līdzi var ņemt „groziņu”. 
Ieeja – Ls 1,50; pēc 24.00 – Ls 2.
17. decembrī 16.30 pie kultūras nama 
pagasta egles svinīga iedegšana.
19. decembrī 15.00 kultūras namā 
Ziemassvētku sarīkojums pagasta 
pirmskolas vecuma bērniem „Meža fejas 
valstībā”.
23. decembrī 14.00 kultūras namā Zie-
massvētku sarīkojums pagasta vecākās 
paaudzes iedzīvotājiem „Skan Ziemas-
svētku zvani...”. 
25. decembrī 15.00 kultūras namā Ritma 
un mākslas studijas audzēkņu un pedago-
gu Ziemassvētku koncerts „Sniegpārslām 
krītot”. Ieeja – brīva. 22.00 Ziemassvētku 
balle, spēlēs grupa „ROLISE”. Līdzi var 
ņemt „groziņu”. Ieeja Ls 2, pēc 24.00 – 
Ls 2,50.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Žanim Grīvam – 100”, „Regīnai Ezerai 
– 80”, „Zentai Ērglei – 90”, tematiskā 
izstāde „Ziemas saulgrieži”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Ž. Grīvam – 100”, „R. Ezerai – 80”, 
„Z. Ērglei – 90”, tematiskās izstādes: 
„Rokdarbniecēm”, „Ziemassvētku motīvi 
dzejā”.

Annas pagastā
18. decembrī 21.00 kultūras namā atpū-
tas vakars sveču gaismā, deju mūzikas 
ritmos. Spēlēs Kaspars Maks no Gulbe-
nes. Ieeja vienam – Ls 1,50, ģimenei (2 
cilvēki) - Ls 2,50.
19.decembrī. plkst. 12.00 Ziemassvētku 
noskaņu koncerts “Pa kādu trauslu pave-
dienu....” koncertē Vītolu ģimene (LNT 
1. šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāja) 
un Annas pagasta jauktais vokālais 
ansamblis. 
23. decembrī 15.00 kultūras namā 
pirmsskolas vecuma bērniem tikšanās ar 
Spilvenu feju pie Ziemassvētku eglītes. 

Ilzenes pagastā
Līdz 20. decembrim centra „Dailes” iz-
stāžu zālē Ziemassvētku dāvanu izstāde.
4. decembrī 9.00 – 20.00 sporta zālē SK 
„Zeltiņi” kausa izcīņa florbolā. Piedalās: 
Gaujiena, Gulbene, KRK „Vidzeme”, 
Liepna, Zeltiņi – Ilzene.
7. decembrī centrā „Dailes” „Dzīves 
skolas” 1. nodarbība - Ziemassvētki.
No 13. decembra centra „Dailes” izstāžu 
zālē mākslinieces Dinas Ābeles darbu 
izstāde „Tuvāk būt...”.
18. decembrī 17.00 centrā „Dailes” pa-
sākums „Rūķu zeme” kopā ar rūķiem Pe-
ciņu, Pigoru, Tipiņu un Bemolu, Ilzenes 
pagasta Ziemassvētku egles iedegšana, 
darbošanās Rūķu darbnīcās.
23. decembrī 18.00 centra „Dailes” 
lielajā zālē Ilzenes pamatskolas skolēnu 
Ziemassvētku koncerts „Nāk eņģeļi ar 
zvaigžņu svecēm rokās...”.

27. decembrī 17.00 centrā „Dailes” 
Ritma un mākslas studijas Ziemassvētku 
koncerts „Dedz svētku liesmu sirdī savā”.

Jaunannas pagastā
10. decembrī 19.00 tautas namā Litenes 
amatierteātris „Nebēdnieki” ar Mati Unts 
komēdiju 2 cēlienos „Čārlija krustmāte”. 
Ieeja Ls 1, skolēniem Ls 0,50.
23. decembrī 12.00 tautas namā koncerts 
„Ziemassvētku sapnis”. Piedalās Jaunan-
nas pamatskolas un Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi. Ieeja brīva. 
Pēc koncerta senioru pēcpusdiena kopā 
ar Annas un Kalncempju senioriem.
23. decembrī 18.00 tautas namā Ziemas-
svētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem „Ziemassvētku ceļojums”.
Naktī uz 1. janvāri 0.30 tautas namā 
Jaungada nakts balle kopā ar grupu 
„Rolise”. Ieeja Ls 2.

Jaunalūksnes pagastā
10.decembrī plkst.16.00 egles iedegšana 
pie administratīvās ēkas “Dālderi” kopā 
ar PII “Pūcīte” un Bejas pamatskolas 
bērniem. Aicinām iedzīvotājus ierasties 
katram ar savu egles rotājumu!
25. decembrī 15.00 Kolberģa tautas 
namā Ziemassvētku koncerts „Eņģel, 
rādi man ceļu...”. Ieeja brīva.
25. decembrī 21.00 Kolberģa tautas 
namā Ziemassvētku balle kopā ar grupu 
„Rakari”. Ieeja: Ls 2. 
30. decembrī 15.00 Kolberģa tautas 
namā pirmsskolas vecuma  bērnu eglīte 
- Ziemassvētku uzvedums „Meža fejas 
valstībā”.
Bejas novadpētniecības centrā ekspozī-
cijas par Bejas skolas vēsturi un kultūras 
un saimniecisko dzīvi Jaunalūksnes 
pagastā 19., 20.gs., tematiskā fotoizstāde 
„Toreiz un tagad”, no 13. decembra 
izstāde „Gaismekļi”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Redzi, es stāvu durvju priekšā un 
klaudzinu. Ja kāds dzird manu balsi un 
durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu 
ar viņu mielastu, un viņš ar mani” (Atkl 
3,20), „Rakstniecei Regīnai Ezerai – 80”, 
„Vakars atspiedies uz palodas,
Istabā lej Ziemassvētku mieru...”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstā-
des „Uz sapņiem jāraugās vaļējām acīm” 
(R. Ezerai – 80), „Zentai Ērglei – 90”, 
„Ziemassvētku brīnums”.

Jaunlaicenes pagastā
4. decembrī 16.00 tautas namā U. Sedle-
nieka Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” 
izrāde „Kalmāru konservi”.
6. - 27. decembrī tautas namā Ziemas-
svētku izstāde „Eņģeļi starp mums”.
11. decembrī 22.30 tautas namā diskotē-
ka DJ GaGa Dance, DJ Lisa Polana.

23. decembrī 19.00 tautas namā Ziemas-
svētku koncerts „Kad snieg visdziļākie 
sniegi”.
26. decembrī 13.00 tautas namā svētku 
uzvedums pirmskolas vecuma bērniem 
„Meža fejas valstībā”.
Jaunlaicenes muižas muzeja darba laiks 
ziemā: darbdienās 8.00 – 16.00, sest-
dienās 9.00 – 13.00, citā laikā - iepriekš 
piesakoties.

Kalncempju pagastā
Bibliotēkā literatūras izstādes: „Jubilārei 
Regīnai Ezerai – 80” un „Ziemassvētku 
sabraukuši...”.

Liepnas pagastā
Bibliotēkā literatūras izstādes: „Rūķi. 
Ziemassvētki. Dāvanas”, „Ziemassvētku 
gaismā” (13. - 30. decembrī).

Malienas pagastā
11. decembrī 14.00 tautas namā 
Ziemassvētku egles iedegšanas koncerts 
„Ja brīnums ir egles zarā!“. Piedalās 
Uģis Prauliņš un draugi. Aptuveni 15.00 
Ziemassvētku egles iedegšana.
30. decembrī 21.00 tautas namā Jaunga-
da balle. Spēlē grupa „Savējie“. Ieeja līdz 
23.00  - Ls 2, vēlāk Ls 2,50. Iepriekš var 
pieteikt galdiņu pa telefonu 26241461.

Mālupes pagastā
17. decembrī Mālupes Saieta namā 
Ziemassvētku pasākums senioriem.
21. decembrī Mālupes bibliotēkā Rīta 
stunda kopā ar čaklākajiem lasītājiem.
22. decembrī Mālupes pamatskolā 
Ziemassvētku pasākums pagasta skolas 
bērniem.
23. decembrī Mālupes Saieta namā Zie-
massvētku pasākums pagasta mazajiem 
bērniem.
30. decembrī Mālupes Saieta namā sa-
viesīgs sarīkojums ar koncertuzvedumu 
„Manā četristabu sirdī” un balle.

Mārkalnes pagastā
4. decembrī 16.00 tautas namā grupas 
„PA – PA BLICE” koncertprogramma 
„Eņģel, rādi man ceļu”. Pēc koncerta 
pagasta egles iedegšana.
24. decembrī 11.00 tautas namā Zie-
massvētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem. Dziesmas un rotaļas kopā ar 
Spilvenu Feju no Jelgavas, Ziemassvētku 
vecīti un Ķipariem – Mārkalnes pamat-
skolas mazajiem aktieriem. 
Bibliotēkā literatūras izstādes „Rakst-
niekam Žanim Grīvam – 100” (7. decem-
brī), „Rakstniecei Regīnai Ezerai – 80” 
(20. decembrī), „Rakstniecei Zentai 
Ērglei – 90” (23. decembrī), Ziemassvēt-
ku apsveikuma kartīšu izstāde (22. – 31. 
decembris).

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

110. decembrī 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.

Pededzes pagastā
Bibliotēkā Adventes sveču aizdegšana 
(29.11.; 06.12.; 13.12.; 20.12.), jauno 
grāmatu diena „Jaunas idejas tautā nav 
iedēstāmas vienā dienā” 15. decembrī.
Pededzes pagasta muzejā izstāde 
„Pareizticības gaisma Pededzē”, dažādu 
laikmetu Ziemassvētku un Jaungada 
kartīšu izstāde (no 20. decembra līdz 10. 
janvārim).
30. decembrī 20.00 tautas namā Vecgada 
balle „Līksmā gaisotnē”.

Veclaicenes pagastā
11. decembrī 19.00 tautas namā Veclai-
cenes senioru jubilejas pasākums “Lai 
sasildās sirds tai dziesmā...”.
26. decembrī 14.00 tautas namā LNT 
2. šova “Dziedošās ģimenes” dalībnie-
ku Krūmiņu ģimenes Ziemassvētku 
koncerts „Katram savs Ziemassvētku 
brīnums...”.
26. decembrī 20.00 tautas namā Vec-
laicenes jauniešu atpūtas pasākums „Ar 
baltām domām...”.

Zeltiņu pagastā
19. decembrī 13.00 tautas namā 
Ziemassvētku pasākums Zeltiņu pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem „Meža 
fejas valstībā”.
25. decembrī 19.00 tautas namā pagasta 
pašdarbības kolektīvu koncertprogramma 
„Kopā ar debesīm sakust”, 22.00 balle, 
spēlēs grupa „Laikam līdz”. Ieeja – Ls 
1,50, pēc 23.00 – Ls 2,00.
Bibliotēkā literatūras izstādes „Regīnai 
Ezerai – 80”, „Ceļā uz Ziemassvētkiem”, 
„Katram gadam ir savs svētvakars”.
Zeltiņu muzejā izstādes „Durvis, kas tev 
atvērtas”, „Gadsimta vējos šūpojoties”.

Ziemera pagastā
18. decembrī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Ziemassvētku pasākums Veclaice-
nes, Jaunlaicenes, Mārkalnes, Jauna-
lūksnes un Ziemera pagasta senioriem 
„Kad egles zaros sveces deg...”.
19. decembrī 17.00 tautas namā Zie-
massvētku ieskaņas koncerts „Ar gaišām 
domām Ziemassvētki nāk”.
19. decembrī 18.30 pie pagasta pārval-
des ēkas pagasta egles iedegšana.
30. decembrī 22.00 tautas namā Vecgada 
balle „Zaļš egles zars par gadu miju stās-
ta...”. Spēlē Kaspars Maks. Ieeja: Ls 2.
Bibliotēkā izstādes ,,Lai katra aizdegtā 
svece/Adventes vainagā/Rāda mums 
gaismu/Šajā pārdomu un gaidīšanas 
laikā” (līdz 17. decembrim), ,,Dzīvot 
divas dzīves reizē – tā ir mana katar-
se” (rakstniecei R. Ezerai – 80; 2.- 29. 
decembris), ,,Lai Jaunais gads piepilda 
skaistākos Ziemassvētku sapņus!” (27. – 
30. decembris).


