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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Sēdes jūlijā
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja             7. jūlijā 14.00

Teritoriālā komiteja
                11. jūlijā 10.00
 
Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja             13. jūlijā 10.00

Tautsaimniecības komiteja 
              19. jūlijā 10.00

Finanšu komiteja
             21. jūlijā 10.00

Domes sēde        28. jūlijā 10.00

  Ilona Brūvere

 Amerikas latviešu vokāli instru-
mentālais ansamblis „Čikāgas 
piecīši” piecdesmito dzimšanas 
dienu šī gada jūlijā un augustā 
svin kopā ar saviem skatītājiem 
Londonā un Latvijā. „Piecīšu” 
dziesmas šovasar skanēs Sigul-
dā, Ventspilī, Jelgavā, Preiļos, 
Alūksnē, Bauskā, Baložos un 
Valmierā, bet jubilejas koncertu 
turnejas noslēguma koncerts 
notiks Latvijas Nacionālajā teātrī, 
Rīgā.

 Alūksnes Pilssalas estrādē „Čikā-
gas piecīšu” koncerts notiks 13. 
augustā pulksten 19.00 un biļetes uz 
šo koncertu jau ir iegādājamas gan 
„Biļešu paradīzes” kasē Alūksnes 
pilsētas Tautas namā, gan arī www.

bilesuparadize.lv.
 Pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados Latvijā „Čikāgas piecīšu” 
dziesmas ienāca ar lenšu magne-
tofona ierakstiem, kurus latvieši, 
ignorējot padomju pilsoņu pasta 
uzraudzību ar ārvalstīm un Drošības 
komitejas kontroles, slepus klausī-
jās tikai uzticamu draugu vai radu 
lokā. „Piecīši” atskaņoja tolaik vēl 
aizliegto klaida latviešu mūziku, 
kuru ballītēs un godos latvieši 
Latvijā sāka dungot un dziedāt tikai 
septiņdesmitajos. Tā stāstīja par 
kādu citu, Latvijā tolaik tik svešu 
pasauli, kuru nebija iespējams iepa-
zīt vai izzināt, bet kura vienkāršās 
un populārās melodijās runāja par 
cerībām un sapņiem, kas cilvēkus 
vieno vienmēr un visur, lai kur viņi 
arī atrastos un kā viņiem klātos.
 „Čikāgas piecīšu” pirmie koncerti 

Latvijā deviņdesmito gadu sākumā 
kļuva par sensāciju. Vokālā ansam-
bļa dziedātāju balsis ieguva atpazīs-
tamību un popularitāti arī Latvijā. 
2008. gadā, koncertu turnejā, kas 
veltīta Latvijas 90. gadskārtai, ska-
tītāji atkal apliecināja „Piecīšiem” 
savu nedalīto publikas mīlestību.
 Par ansambļa dibināšanu „Čikāgas 
piecīši” uzskata 1961. gadu, kad 
Čikāgas latviešu jaunatnes sarīkoju-
mā iepazinās Modris Avotiņš, Uldis 
Ievāns, Alberts Legzdiņš un Jānis 
Rinkušs, kurus vienoja kopīga inte-
rese par mūziku un veselīga humora 
izjūta. Pēc neilga laika grupa kļuva 
par Amerikas latviešu jaunatnes 
ceļojošo muzikālo sūtni Amerikā un 
Kanādā. Sekoja ielūgumi uz latvie-
šu jaunatnes centriem arī Austrālijā, 
Dienvidamerikā un Eiropā. Laika 
gaitā mainījās ansambļa sastāvs, 

„Čikāgas piecīši” atkal Alūksnē!

to papildināja Janīna Ankipāns, 
Armands Birkens, Uldis Streips, 
Lorija Vuda un Alnis Cers.
 „Piecīši” paši raksta dziesmu 
vārdus un aranžējumus, satīriskus 
skečus un liriskus monologus. Par 
priecīgāko un laimīgāko laiku savā 
mūziķu karjerā „Čikāgas piecīši” 
uzskata 1989. gadu, kad vokāli 
instrumentālā grupa pirmo reizi 
koncertēja Latvijā, Mežaparka 
estrādē un viņos klausījās vairāki 
desmiti tūkstoši skatītāju.

Pasaules čempionāts 
ūdens motosportā

9. - 10. jūlijā 
Alūksnes ezerā

UIM World Championship 
JT250, F4S

S550, F2, RN2000, FR1000 
klasēs

9. jūlijā
13.00 Sacensību atklāšana un starts
21.00 Atpūtas vakars Pilssalas es-
trādē. Muzicē Atis un Jānis Auzāni 
ar pavadošo grupu un DJ Gatis 
(Daugavpils)

10. jūlijā
10.00 Sacensību starts
14.00 Apbalvošana Pilssalas 
estrādē

Ieeja Pilssalā: (divām dienām) 
Ls 1, peldvietā „Vējiņš” Ls 0,50, 
pirmsskolas vecuma bērniem ieeja 
brīva. Ieeja atpūtas pasākumā: Ls 3, 
pēc plkst. 23.00 – Ls 4.

Sacensību laikā būs 
satiksmes 
ierobežojumi
  Sakarā ar Pasaules un Latvijas 
čempionāta ūdens motosportā 
norisi Alūksnes ezerā, no 8. līdz 
10. jūlijam Alūksnē būs satik-
smes ierobežojumi.

  Pilssalas tilts transporta kustībai 
būs slēgts no 8. jūlija plkst.15.00 
līdz 9. jūlija plkst.7.00 (izņemot ar 
organizatoru noteiktām caurlai-
dēm). Pilssalas iela posmā no tilta 
līdz Pilssalas ielai 10 satiksmei būs 
slēgta no 9. jūlija plkst.7.00 līdz sa-
censību beigām 10. jūlijā, aptuveni 
plkst.16.00 (izņemot ar organizato-
ru noteiktām caurlaidēm).
  Savukārt laivu kustība makšķer-
niekiem un atpūtniekiem Alūksnes 
ezera iekšezerā būs slēgta 9. jūlijā 
no plkst.7.00 līdz 18.00 un 10. 
jūlijā no plkst.7.00 līdz 14.00.
  Sacensību laikā aizliegts peldēties 
peldvietās Vējiņā, Tempļakalnā un 
Pilssalā.
  9. un 10. jūlijā Alūksnes Pilssalā 
nestrādās laivu noma.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Vairāk nekā tūkstotis dziedātāju 
no 55 koriem sestdien, 2. jūlijā 
pieskandēja Alūksni Vidzemes un 
Latgales Dziesmu dienā.

  Šķiet, augstākie spēki bija parū-
pējušies, lai šī diena Alūksnē būtu 
jauka un patiesi izdevusies. Svētki 
jau no rīta sākās ar garīgās mūzi-
kas koncertu Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, vēlāk muzicēja 
dziedošās Eglīšu, Eriņu un Krūmiņu 
ģimenes. Vakarā alūksnieši pilsētas 
ielās varēja sveikt svētku dalībnieku 
gājienu, bet Dziesmu dienas noslē-
gumā skaistākās dziesmas izskanēja 
koncertā „Skan Atzeles novads”.
  Koncertu atklājot, Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars Fo-
mins uzsvēra, ka ne velti Dziesmu 
diena notiek tieši Alūksnē, jo šeit ir 
bagātas kultūrvēsturiskās tradīci-
jas. Viņš pasākuma dalībniekiem 
novēlēja gūt patiesu baudījumu no 
svētku vakara un izteica cerību, ka 
viesi iemīlēs Alūksni un vēlēsies 
šeit atgriezties. 
  Kopā ar sieviešu un jauktajiem 
koriem koncertā piedalījās Krū-
miņu, Eglīšu, Eriņu dziedošās 
ģimenes, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 
(diriģents Sandors Līviņš, defi-
le vadītāja Ilze Līviņa), Alsviķu 
deju kopa „Jandāls” (vadītāja Ilze 
Līviņa), Jaunlaicenes folkloras 
kopa „Putnis” (vadītāja Inga Ārste), 
Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju 
ansamblis (vadītāja Inga Kalniņa) 
un mūziķu grupa.
  Svētku koncertprogrammas autori 
bija Alūksnes novada koru virsva-
dītājs, svētku mākslinieciskais va-
dītājs Roberts Liepiņš un Alūksnes 
pilsētas Tautas nama kora „Atzele” 
diriģents Jānis Baltiņš, koncerta 
režisore – Ina Rubene.
  Dziesmu dienas dalībnieku pulkā 

bija arī četri Alūksnes novada kori - 
Alūksnes pilsētas Tautas nama sko-
lotāju koris „Atzele” (diriģenti Jānis 
Baltiņš, Ina Perevertailo), Alūksnes 
pilsētas Tautas nama jauktais koris 
„Dzelme” (diriģente Ināra Kravale), 
Alūksnes pilsētas Tautas nama jauk-
tais koris „Sonus” (diriģentes Ināra 
Kravale, Vita Vērdiņa) un Ziemeru 
un Mārkalnes pagasta sieviešu koris 
„Elisa” (diriģente Ilze Briediņa).
  Svētku kopkori diriģēja virsdiri-
ģenti Jānis Baltiņš, Ēriks Čudars, 
Ilze Dubere, Uldis Kokars, Roberts 
Liepiņš, Anda Lipska, Jevgeņijs 
Ustinskovs un Edgars Znotiņš. Gan 
viņiem, gan koru diriģentiem turp-
māk par Dziesmu dienu Alūksnē 
atgādinās mākslinieka Ivara Vecāna 
apgleznotie zīda lakatiņi.
  - Esam kopā pavadījuši vienu brī-
nišķīgi skaistu dienu Alūksnē tāpēc, 
ka mēs, alūksnieši ļoti gribējām, lai 

jūs atbraucat šodien ciemos tieši pie 
mums un dziedat skaistākās dzies-
mas no Latgales, Vidzemes un visas 
Latvijas, lai skan Alūksne! Paldies, 
ka izvēlējāties Alūksni šodien par 
dziesmoto vietu! – koncerta noslē-
gumā Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte pateicās svētku dalīb-
niekiem.
  Svētku rīkotāju vārdā paldies 
visiem, kas gādāja par Dziesmu 
dienas norisi - Robertam Liepiņam, 
Jānim Baltiņam, Inai Rubenei, kon-
certa vadītājiem, Ilzenes aktrisēm, 
darba grupai, novada amatierko-
lektīviem, dziedošajām ģimenēm, 
pašvaldības aģentūras „Spodra”, 
SIA „Rūpe”, pašvaldības policijas 
un novada kultūras iestāžu darbinie-
kiem, brīvprātīgajiem jauniešiem, 
Alūksnes evaņģēliski luteriskajai 
baznīcai, Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Alūksnes daļai, 
Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Alūksnes iecirknim, me-
diķei Unai Bernānei, paldies svētku 
atbalstītājiem – SIA „Antaris”, SIA 
„Unti”, SIA „Valrito”, SIA „Ašu-
kalns”, SIA „JM grupa”, „Rēzeknes 
gaļas kombināts”.
  Jāteic, ka jau svētku laikā organi-
zatori saņēma pozitīvas atsauksmes 
par Alūksni kā skaistu, sakoptu un 
interesantu pilsētu un arī pēc svēt-
kiem pašvaldība saņem pateicības 
vēstules no koncerta dalībniekiem 
ar labām atsauksmēm par svētkiem.
  Vidzemes un Latgales Dziesmu 
dienu organizēja Alūksnes novada 
pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes 
pilsētas Tautas namu un Kultūriz-
glītības un nemateriālā mantojuma 
centru.

Alūksnē svinēja svētkus dziesmai

Deja un dziesma ir vienotas – Dziesmu dienā savu deju programmu Jaunlaicenes folkloras kopas „Putnis” pavadījumā 
 rādīja Alsviķu deju kolektīva „Jandāls” 

Evitas Aplokas foto
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes lēmumi www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
30. jūnija sēdes darba kārtībā 
bija 34 jautājumi.

  Dome nolēma:

- pazemināt atsavināmo Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo īpa-
šumu „Tūjas noliktava”, „Brūzis” 
un „Spirta brūzis”, Alsviķu pagastā 
trešās izsoles sākumcenu par 21% 
no nosacītās cenas un noteikt to 
attiecīgi Ls 514, Ls 869 un Ls 790, 
apstiprināt minēto atsavināmo 
nekustamo īpašumu trešās izsoles 
noteikumus, kā arī uzdot pašvaldī-
bas īpašuma atsavināšanas komisi-
jai organizēt trešo izsoli. Jāpiebilst, 
ka divas iepriekšējās šo īpašumu 
izsoles ir bijušas nesekmīgas;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Ausekļi 6”, 
Alsviķu pagastā. Izsoles veids: 
mutiska izsole ar augšupejošu soli, 
samaksa 100% latos; apstiprināt 
atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 
Ls 4000 un tā izsoles noteikumus;

- nodot atsavināšanai pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
„Niedrāji”, Alsviķu pagastā. Izsoles 
veids: mutiska izsole ar augšup-
ejošu soli, samaksa 100% latos; 
apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu Ls 53000 un tā izsoles 
noteikumus;

- sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bas īpašumā esošu dzīvokli Nr.6, 
Rūpniecības ielā 2, Alūksnē kopā 
ar pie dzīvokļa īpašuma piederošā 
kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas; noteikt, ka at-
savināšanas izdevumus, saistītus ar 
dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprinā-
šanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināšanu, 
sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc atsavinā-
šanas procesa atsavināšanas izde-
vumi tiek iekļauti dzīvokļa pirkuma 
līguma noteiktajā cenā. Jāpiebilst, 
ka pašvaldības dzīvokļu īrnieki, kas 
vēlētos tos atsavināt (iegādāties), 
aicināti interesēties pašvaldībā par 
šādu iespēju;

- sagatavot atsavināšanai pašval-
dībai piekritīgo zemesgabalu „Ēr-
glēni”, Ziemera pagastā, par kuru 
noslēgts lauku apvidus zemes no-
mas līgums starp Ziemera pagasta 
pārvaldi un privātpersonu; noteikt, 
ka atsavināšanas izdevumus, saistī-
tus ar zemesgabala īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, novērtēšanu un 
atsavināšanu, sedz zemes nomnieks. 
Pēc atsavināšanas procesa, atsavinā-
šanas izdevumi tiek iekļauti zemes 
pirkuma līguma noteiktajā cenā;

- ierosināt pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu: Jāņkalna ielā 51, 
Alūksnē, kas sastāv no zemes gaba-
la 2033m² platībā, uz kura atrodas 
nedzīvojamā ēka un palīgēka - no-

liktava; Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, 
kas sastāv no zemes gabala 1523m² 
platībā, uz kura atrodas nedzīvo-
jamā ēka un palīgēka – noliktava; 
Merķeļa ielā 18, Alūksnē, kas 
sastāv no katlu mājas, atsavināšanu. 
Kā atsavināšanas veidu nekustama-
jiem īpašumiem Jāņkalna ielā 51 un 
Jāņkalna ielā 52 noteikt pārdošanu 
atklātā izsolē. Par Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu nekustamajam 
īpašumam Merķeļa ielā 18 pieņemt 
atsevišķu lēmumu;

- ņemot vērā, ka Alūksnē ir vairāki 
pašvaldībai piederoši nekustamie 
īpašumi, kas nav nepieciešami 
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju 
nodrošināšanai, ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, bojā ainavu un to reno-
vācija ir ekonomiski neizdevīga, 
pamatojoties uz Būvniecības likuma 
31.panta pirmo un ceturto daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, nojaukt 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu: garāžas ar šķūni Ojāra 
Vācieša ielā 2, Alūksnē un nedzī-
vojamo ēku Ojāra Vācieša ielā 9, 
Alūksnē. Tā kā būves ir vecākas par 
50 gadiem un atrodas Alūksnes pil-
sētbūvniecības pieminekļa teritorijā, 
būvju nojaukšana saskaņojama ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekciju;

- nodot biedrībai „Jaunlaicenes 
nami” pārvaldīšanas tiesības uz 
nekustamo īpašumu „Dārziņi”, 
Jaunlaicenes pagastā, kas sastāv 
no: zemes gabala 0,7 ha platībā, 
trīs stāvu dzīvojamās ēkas, kas 
sastāv no trīsdesmit trīs dzīvokļu 
īpašumiem un sešām neapdzīvotām 
telpām, ēkas kopējā platība 2944,1 
m2, dzīvokļu īpašuma kopējā platība 
2123,8 m2, un palīgceltnes. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektorei organi-
zēt īpašuma nodošanas - pieņemša-
nas akta sagatavošanu un parakstīt 
to pašvaldības vārdā; lai nodroši-
nātu apkuri pašvaldības iestādēm, 
noslēgt bezatlīdzības līgumu par 
palīgceltnes un zemes gabala 0,3 ha 
lietošanu. Uzdot pašvaldības finan-
šu nodaļai izdarīt galējo aprēķinu 
par šī nekustamā īpašuma pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu un fiksēt 
to nodošanas – pieņemšanas aktā. 
Dzīvojamo māju darbības uzrau-
dzību veikt pašvaldības nekustamā 
īpašuma speciālistam;

- izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem finansējumu Ls 23090,86 
Jaunlaicenes pamatskolas ēkas 
remontam - jumta seguma nomaiņai 
un ventilācijas sistēmas renovācijai;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 27.05.2010. lēmumā 
Nr.280 „Par Alūksnes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma - kūts 
ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē nodošanu 
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
apsaimniekošanā” un turpmāk: 
izteikt šī lēmuma virsrakstu šādā 
redakcijā: „Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 
- šķūņa ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē 
nodošanu pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” apsaimniekošanā”, 
izteikt šī lēmuma 1.punktu šādā re-
dakcijā: „1. Nodot Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – šķūņa ēku Ošu ielā 5, 
Alūksnē (kadastra Nr. 3601 001 
1428 005) pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” apsaimniekošanā”;

- ar mērķi izveidot dzīvnieku māju 
klaiņojošu un pamestu un bezpa-
līdzīgā situācijā nonākušu mājas 
dzīvnieku aprūpes un veterinārās 
palīdzības nodrošināšanai, kā arī 
(slimo un ievainoto) savvaļas 
dzīvnieku iespējamā nodarītā posta 
novēršanai Alūksnes novadā, uz 12 
gadiem iznomāt biedrībai „Astes un 
Ūsas” kūts ēku Ošu ielā 5, Alūksnē. 
Noteikt nomas maksas apmēru Ls 
0,05 par katru iznomātās telpas 
kvadrātmetru mēnesī, tajā skaitā 
PVN maksājums (nomas maksā ne-
ietilpst maksa par elektroenerģijas 
izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju, 
kā arī atkritumu izvešanu). Noteikt, 
ka biedrība „Astes un Ūsas” 
atbrīvojama no nomas maksas pie 
nosacījuma, ka kūts ēka Ošu ielā 5, 
Alūksnē un tai pieguļošā teritorija 
tiek uzturēta Alūksnes novada do-
mes saistošajos noteikumos, kas re-
gulē ēku un būvju, kā arī teritorijas 
uzturēšanas un apsaimniekošanas 
kārtību Alūksnes novadā, noteiktā 
kārtībā. Nomnieka atbrīvošana no 
nomas maksas pārskatāma gadīju-
mā, ja netiek pildītas minēto domes 
saistošo noteikumu prasības;

- apstiprināt Alūksnes novada 
attīstības programmu 2011. - 2017. 
gadam. Ar attīstības programmu var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā „Normatīvie 
akti un dokumenti”;

- izdarīt grozījumus Liepnas inter-
nātpamatskolas nolikumā, papil-
dinot to ar 9.5.apakšpunktu šādā 
redakcijā: ,,9.5.speciālās pamatiz-
glītības programmu izglītojamiem 
ar smagiem garīgās attīstības  trau-
cējumiem vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem (program-
mas kods 21015911).”;

- izdarīt grozījumus Mārkalnes 
pamatskolas nolikumā, papildinot to 
ar 11.4. un 11.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „11.4.Speciālās pamatiz-
glītības programma izglītojamiem 
ar mācīšanās traucējumiem, Kods 
21015611; 11.5.Pamatizglītības 
profesionāli orientētā virziena prog-
ramma, Kods 21014111”;

- apstiprināt maksu par Bejas 
pamatskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras nometni „Raibā 
nedēļa” no 1. līdz 8. augustam – Ls 
8 dalībniekam;

- noteikt nomas maksu 0,25 Ls/m2 

(bez PVN 22%) mēnesī pašvaldībai 
īpašumā esošajām nedzīvojamām 
telpām „Ielejas 1”, Jaunalūksnes 

pagastā. Par ūdens apgādi, kana-
lizāciju, atkritumiem nomnieks 
samaksā pēc atsevišķi piestādītiem 
rēķiniem. Noteikt, ka nomas maksu 
nepiemēro pašvaldībai sniegtajiem 
pakalpojumiem un ar pašvaldības 
izpilddirektora rīkojumu, ja iznomā-
tās telpas tiek izmantotas nekomer-
ciāliem mērķiem un labdarības pa-
sākumiem, kā arī citos gadījumos, 
ja telpas tiek izmantotas pašvaldības 
patstāvīgo funkciju nodrošināšanai 
vai šādu funkciju nodrošināšanas 
veicināšanai;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 30.04.2010. ārkārtas 
sēdes lēmumā Nr.243 „Par projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, II kārta” tehniski 
ekonomiskā pamatojuma apstip-
rināšanu” un turpmāk šī lēmuma 
6.punktu izteikt šādā redakcijā: 
„6. Projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, II 
kārta” īstenošanai ņemt kredītu Ls 
419199,73 (četri simti deviņpadsmit 
tūkstoši viens simts deviņdesmit 
deviņi lati un 73 sant.), tajā skaitā 
Ls 251977,98 (divi simti piecdesmit 
viens tūkstotis deviņi simti septiņ-
desmit septiņi lati un 98 santīmi), 
kas ir kopējā projekta neattiecinā-
mās izmaksas (pievienotās vērtības 
nodokļa maksājums), ko ieguldīt 
SIA „RŪPE” pamatkapitālā”. 
Grozījumi nepieciešami, jo pēc 
iepirkuma precizēta summa un tā ir 
samazinājusies;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju pašvaldī-
bai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
Kohēzijas fonda projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnē, II kārta” īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapi-
tālā LVL419199,73, tajā skaitā pro-
jekta īstenošanai 2011. gadā ieguldīt 
LVL173142, projekta īstenošanai 
2012. gadā ieguldīt LVL246057,73;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju pašvaldī-
bai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta „Kalncempju 
pagasta slūžu tilta, autoceļa un 
ielas rekonstrukcija” īstenošanai 
LVL133174,00;

- piedalīties Eiropas Sociālā fonda 
darbības programmas „Cilvēkresur-
si un nodarbinātība” papildinājuma 
1.4.1.2.4.aktivitātes „Sociālās reha-
bilitācijas un institūcijām alterna-
tīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstība reģionos” atklātajā konkur-
sā ar projektu „Alternatīvo sociālo 
pakalpojumu attīstīšana Alūksnes 
novadā”. Projektā paredzēta aprū-
pes pakalpojumu mājās sniegšana 
novada teritorijā, izveidojot 3 mo-
bilās aprūpes vienības. Projekta at-
balsta gadījumā to realizēs ar 100% 
ESF finansējumu. Projektā īstenoto 
sociālo pakalpojumu sniegšana tiks 
nodrošināta ne mazāk kā vienu gadu 
pēc tā noslēguma.

Alūksnes novada domes 30. jūnija sēdēAlūksnes novada 
vidusskolas
direktore būs Ilze 
Līviņa
  Alūksnes novada dome 30. jū-
nija sēdē par Alūksnes novada 
vidusskolas direktori iecēla Ilzi 
Līviņu.

  Pašvaldība saņēma 8 preten-
dentu pieteikumus Alūksnes 
novada vidusskolas direktora 
amatam.
  Izvērtējot iesniegtos dokumen-
tus, uz pārrunām tika aicināti 6 
pretendenti.
  Pamatojoties uz Alūksnes nova-
da vidusskolas direktora amata 
kandidātu izvērtēšanas komisijas 
sēdes protokolu un konkursa 
komisijas locekļu kopējo vērtē-
šanas tabulu, komisija balsoša-
nai domes sēdē izvirzīja divus 
pretendentus – Līgu Krūmiņu un 
Ilzi Līviņu.
  Domes sēdē par Līgas Krūmi-
ņas iecelšanu par Alūksnes nova-
da vidusskolas direktori balsoja 
2 deputāti, par Ilzi Līviņu – 13 
deputāti.
  Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas priekšsē-
dētāja Sandra Zeltiņa informēja 
par abu pretendenšu skatījumu 
attiecībā uz skolas attīstību.
  Līga Krūmiņa skolas attīstībai 
izvirzījusi šādus mērķus: skolas 
konkurētspēja sekmēšana, skolas 
attīstības plāna izstrāde un 
skolas pedagoģiskā un tehniskā 
personāla nokomplektēšana.
  Ilze Līviņa akcentējusi  pro-
fesionāli orientētu izglītības 
programmu piedāvājumu, gaidu, 
skautu un jaunsargu kustības at-
tīstīšanu, skolas kā mūžizglītības 
centra veidošanu.
  Lēmums stāsies spēkā ar šī 
gada 24. augustu pēc saskaņoju-
ma saņemšanas no Izglītības un 
zinātnes ministrijas. 
  Jāpiebilst, ka Alūksnes vi-
dusskolas un Alūksnes vakara 
(maiņu) un neklātienes vidussko-
las direktores Alūksnes novada 
vidusskolas direktora amatam 
savus pieteikumus iesniegušas 
nebija.

Mūzikas skolai 
būs ēka 
Jāņkalna ielā
  Alūksnes novada dome 30. 
jūnija sēdē pieņēma lēmumu, 
ka Alūksnes Mūzikas skola ar 
šī gada 1. septembri atradīsies 
Jāņkalna ielā 38, kur līdz šim 
atradās Alūksnes vakara (mai-
ņu) un neklātienes vidusskola. 

  Attiecīgs grozījums izdarīts 
arī Alūksnes Mūzikas skolas 
nolikumā, tā 4. punktu ar šī 
gada 1. septembri izsakot šādi: 
„4. Skolas pilns nosaukums 
un adrese: Alūksnes Mūzikas 
skola, Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301.”.
  Alūksnes Mūzikas skolas vadī-
bai uzdots nekavējoties brīdināt 
ēkas Tirgotāju ielā 3, Alūksnē, 
īpašnieku par nomas līguma 
izbeigšanu.
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Alūksnes pilsētas 
svētki 2011

„900. vasara”
Piektdien, 5.augustā 

Administratīvās ēkas laukumā
„Skaistākās dziesmas manai 
pilsētai” 
20:00 Svētku atklāšana un kopīga 
sadziedāšanās 
Piedalās: Alūksnes un Apes novadu 
kori, grupa „Savējie”, ABJC jauniešu 
deju kolektīvs „Enku drenku”. Pa-
sākumu vada Lauris Reiniks. Māksli-
nieciskais vadītājs Jānis Baltiņš
22:00 – 03:00 Balle kopā ar grupām 
„Tērvete”, „Savējie” un Daini 
Dobelnieku

Pie Jaunās pils 
24:00 Uguņošana  

Sestdien, 6.augustā

„Izbaudi vasaru Alūksnē” 

Pie Alūksnes pilsētas Tautas nama
svētki bērniem un visai ģimenei 
10:00 Atrakcijas bērniem un tirdziņš
11:00 un 13:30 Cirka „Arino” 
izrādes 
Ieeja: Ls 2,00. Biļešu iepriekšpār-
došana no 25.07.2011. Alūksnes 
pilsētas Tautas namā
12:40 Alūksnes novada jauno talantu 
koncerts 
22:00 - 03:00 Grupa „Rebel”(Rīga) 
un diskotēka kopā ar Alūksnes DJ
 
Lielā Ezera ielā un skvērā
No 09:00 -17.30 Amatnieku tirgus 
10.00 Svētku dienas atklāšana, ielas 
koncerti
Piedalās: Alūksnes pilsētas Tautas 
nama ATT „Slieksnis” (režisore 
Daiga Bētere), amatnieki, Tautas 
deju ansamblis „Rīdzenieks” (vadī-
tājs Andis Kozaks, repetitore Egita 
Vītola) no Rīgas, lauku muzikanti, 
folkloras kopas 
15:30 Konkursa „Skaista mana tēva 
sēta” noslēguma pasākums
Piedalās: džeza kvartets „Stella 
Band” (Rīga) Borisa Bannih vadībā
 
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā
11:00 Svētku dievkalpojums un 
Alūksnes novada karoga iesvētīšana
 
Alūksnes Pilssalā
Pie p/a „Alja”
12:00 Nemotorizēto – netradicionā-
lo peldlīdzekļu konkurss – parāde 
„Alūksnes plosts – 2011”
Piedalās: Jaunalūksnes dāmu deju 
grupa „Džalila”, tautas deju ansamb-
lis „Rīdzenieks” (vadītājs Andis 
Kozaks, repetitore Egita Vītola) 
no Rīgas, sporta klubs „Partizānu 
ugunskurs” (Jūrmala) ar akrobātikas 
uz ūdens paraugdemonstrējumiem
11:00 – 14:00 Sporta aktivitātes
 
Pilssalas estrādē
19:00 Mūzikls „Grēku kalna dē-
kaiņi” (Rīga,  Izklaides producentu 
apvienība 7) 
Biļešu cenas no Ls 4,00 - Ls 6,00
22:00 Svētku balle
Spēlē grupas „Klaidonis” (Bauska) 
un „Otto” (Balvi)
Ieeja: Ls 1,00

Svētdien, 7.augustā 

Tempļakalna pussalā
11.00 Kapusvētki 
11:00 Ekumeniskais aizlūgums par 
mirušajiem Alūksnes Lielajos kapos
12:00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos 
kapos
13:00 Koncerts Tempļakalnā.
Muzicē grupa „Mirage Jazz Orches-
tra” kopā ar Kristīnu Zaharovu un 
jaunajiem talantiem Amandu Bašma-
kovu un Ainaru Bumbieri

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Nākošmēnes trīs dienu garumā 
no 5. līdz 7. augustam Alūksne 
svinēs pilsētas svētkus. Par godu 
senā Atzeles novada deviņsimtga-
dei, tiem dots nosaukums „900. 
vasara”. Kādi būs šie svētki, 
sarunā ar Alūksnes pilsētas Tautas 
nama direktori Sanitu Bērziņu.

  - Svētki sāksies piektdienā ar 
kopīgu sadziedāšanos. Kādas būs 
skaistākās dziesmas, ko veltīsim 
savai pilsētai?
  - Kopīgā sadziedāšanās ar 
Alūksnes un Apes novadu koriem 
un pasākuma vadītāju Lauri Reiniku 
būs jaunums. Visi apmeklētāji varēs 
dziedāt līdzi, jo uz lielā ekrāna būs 
redzami dziesmu vārdi. Repertuārs 
ir pasākuma mākslinieciskā vadītāja 
Jāņa Baltiņa ziņā, taču skaidrs, ka 
dziedāsim gan tautā populāras ziņ-
ģes, gan kora dziesmas. Arī Lauris 
Reiniks dziedās savas dziesmas kā 
solo, tā kopā ar kori. Grandiozs kop-
projekts būs populārās dziesmas „Es 
skrienu” izpildījums, ko kuplinās 
deju kolektīvs „Enku – drenku”.
  Pusnaktī visus priecēs uguņošana 
pie Jaunās pils, kas drošības apsvē-
rumu dēļ ir piemērotākā vieta. Bez 
tam, ir taču jauki nedaudz izkustē-
ties, īpaši tādēļ, ka pie pils tagad ir 
tik skaisti celiņi.

  - Jau tradicionāli, ka sestdien 
teritorija pie Tautas nama atvēlēta 
bērniem.
  - Pērn apmeklētāji bija priecīgi, ka 
ir atsevišķa vieta, kur visa ģimene 
var mierīgi pavadīt laiku. Piedāvā-
sim dažādas atpūtas iespējas, būs 
cirka „Arino” izrādes, kuru ieejas 
biļetes cena būs tikai divi lati, patei-
coties Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstam. Te uzstāsies arī novada 
jaunie talanti – mazo vokālistu 
konkursa „Cālis” dalībnieki un 
Ineses Krūmiņas audzēkņi – jaunie 
vokālisti.

Gaidām Alūksnes pilsētas svētkus 
„900. vasara”!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Februārī Alūksnes novada 
pašvaldība un Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija 
noslēdza sadarbības līgumu. 
Kā veidojusies abu institūciju 
sadarbība, vērtē RPIVA Alūksnes 
filiāles vadītāja Anita Pētersone.

  - Jāteic, ka savstarpējā sadarbī-
ba arī pirms līguma slēgšanas ir 
bijusi laba, jo pašvaldības pārstāvji 
vienmēr ir piedalījušies filiāles 
nozīmīgākajos notikumos. Viens 
no svarīgākajiem ir atbalsts studiju 
procesa organizēšanai, īpaši saistībā 
ar studiju programmu licencēšanu 
un akreditēšanu. Šopavasar filiālē 
tika akreditētas divas programmas, 
viena no tām - 1. līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības programma 
darba aizsardzībā un tās akreditā-
cijas procesā piedalījās arī domes 

priekšsēdētājs Aivars Fomins 
un izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
Sandra Zeltiņa, - stāsta A. Pēter-
sone, uzsverot, ka ir svarīgi, lai 
akreditācijas procesā piedalītos arī 
pašvaldības pārstāvji.
  Noslēgtajā līgumā paredzēta arī 
sadarbība mūžizglītības nodrošinā-
šanā novada iedzīvotājiem dažādos 
virzienos gan Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) ietvaros, gan arī kā maksas 
pakalpojumu. A. Pētersone atgādi-
na, ka akadēmijā nupat noslēdzies 
ESF projekts, kurā bija iesaistītas 
vairākas Alūksnes novada skolas 
- Alūksnes vidusskola, Alūksnes 
vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskola, Alsviķu profesionālā 
skola.
  - Šajā projektā bija iespēja bēr-
niem ar kognitīviem traucējumiem 
organizēt papildu nodarbības, 
attīstīt skolu materiāli tehnisko 
bāzi, bet skolotājiem – arī nedaudz 
papildu nopelnīt. Tagad akadēmija 

ir pieteikusi jaunu projektu, kurā no 
Alūksnes novada ir iesaistīta Ilzenes 
pamatskola un Alūksnes vidusskola, 
kā arī Smiltenes, Apes un Balvu 
novadu skolas, - stāsta A. Pētersone.
  Viņa norāda, ka akadēmija ir 
ieinteresēta pārrobežu projektos, 
kas saistīti ar augstākās izglītības 
virzienu, tādēļ ar Alūksnes novada 
pašvaldības atbalstu plāno tikties 
ar Pleskavas pašvaldības pārstāv-
jiem, lai izvērtētu reālās sadarbības 
iespējas. 
  Filiāles darbinieki šogad apmek-
lējuši Alūksnes novada skolas, 
informējot par akadēmijas piedāvā-
jumu. A. Pētersone atzīst, ka šajos 
braucienos jutusi lielu interesi par 
studijām Alūksnē, jo studijas un 
dzīvošana Rīgā ir dārga, savukārt 
šajā augstskolā ir demokrātiska 
studiju maksa, par studijām var 
maksāt arī pa mēnešiem, saņemt 
valsts aizdevumu, jo RPIVA ir 
valsts akreditēta augstskola. Filiāles 
vadītāja norāda, ka šogad Alūksnes 

filiālē studentus uzņems gan jau tra-
dicionālajās un gadu gaitā studentu 
novērtētajās komercdarbības, biroja 
administrēšanas, darba aizsardzības, 
pedagoģijas, skolvadības maģistran-
tūras programmās, gan arī jaunajā 
organizācijas vadības maģistrantū-
ras programmā. Minētajā program-
mā varēs iegūt gan maģistra grādu 
vadības zinātnē, gan uzņēmuma un 
iestādes vadītāja kvalifikāciju.
  Akadēmijas un pašvaldības 
sadarbību A. Pētersone saskata arī 
studentu darbā.
  - Jau šobrīd daudzi studenti savos 
kvalifikācijas darbos veic pētījumus 
par jautājumiem, kas saistīti ar 
Alūksnes novada pašvaldības iestā-
žu darbu. Mēs būtu priecīgi, ja paš-
valdība dotu konkrētus virzienus, 
kādas tēmas tai būtu nepieciešams 
pētīt komercdarbības programmu 
studentiem, kādas – pedagoģijā 
vai darba aizsardzībā, - saka A. 
Pētersone.

Pašvaldības sadarbība ar akadēmiju

  - Sestdien svētku norises, kas 
parasti bija pie Jaunās pils, šogad 
notiks Lielā Ezera ielā un skvērā.
  - Tā kā ir sākusies Jaunās pils 
rekonstrukcija, svētku aktivitātes 
šogad notiks Lielā Ezera ielā. Šeit 
svētku norises būs visas dienas 
garumā – gan svētku atklāšana un 
rīta koncerti, gan aktivitātes dienas 
laikā. Koncertos piedalīsies vairāki 
vieskolektīvi, piemēram, koris 
„Ņiva” no Pečoriem, tautas deju 
ansamblis „Rīdzenieks”, džeza kvar-
tets „Stella band” no Rīgas.
  Prieks, ka Alūksnes pilsētas svētki 
ir ieguvuši lielu popularitāti visā 
Latvijā un gan deju kolektīvu, gan 
džeza kvartetu šurp ir atveduši 
alūksnieši. Tā „Rīdzeniekā” dejo 
alūksniete Elīna Pētersone un 
kolektīvs izteica piedāvājumu, ka 
labprāt priecētu alūksniešus pilsētas 
svētkos. Savukārt džeza kvartetu 
„Stella band” un arī grupu „Rebel”, 
kas muzicēs vienā no sestdienas va-
kara ballēm, šurp atvedis alūksnietis 
Valters Titajevs.

  - Pēc gada pārtraukuma atkal 
notiks nemotorizēto - netradi-
cionālo peldlīdzekļu konkurss 
– parāde „Alūksnes plosts 2011”. 
Tātad visi entuziasti jau var sākt 
gatavot peldlīdzekļus?
  - Jā, pērn notika netradicionālo 
sauszemes braucamrīku konkurss, 
taču izvērtējām, ka peldlīdzekļu 
konkursam ir lielāka atsaucība. Kon-

kursa nolikums jau ir atrodams paš-
valdības mājas lapā www.aluksne.lv 
sadaļā „Konkursi”. Protams, kā allaž 
- labākajiem būs balvas.
  Pirms netradicionālo peldlīdzek-
ļu parādes skatītāji varēs vērot 
Jūrmalas sporta kluba „Partizānu 
ugunskurs” akrobātikas paraugde-
monstrējumus uz ūdens. Arī ar šo 
kolektīvu ir veiksmīga sadarbība 
un viņi dāvina savu priekšnesumu 
alūksniešiem. Pēc šī pasākuma svēt-
ku viesiem būs iespēja vizināties un 
mācīties braukt ar ūdensslēpēm un 
citiem ūdens atrakciju priekiem.
 Šajā dienā Pilssalā notiks arī citas 
sportiskas aktivitātes – atraktīvs 
minifutbols, pludmales volejbols, 
loka šaušana, ielu basketbols, iespē-
jams arī veloorientēšanās un sporta 
aktivitātes bērniem.

  - Sestdien Pilssalas estrādē atkal 
būs mūzikls, bet vakarā svētku 
apmeklētāji varēs ballēt pat divās 
vietās!
  - Jā, pilsētas svētku viesus priecēs 
mūzikls „Grēku kalna dēkaiņi”. 
Veikalos „Superneto” un „Maxi-
ma” otrdienās un ceturtdienās no 
pulksten 17 līdz 19 un sestdienās 
no pulksten 9 līdz 12 var iegādāties 
biļetes gan uz mūziklu, gan uz 13. 
augusta „Čikāgas piecīšu” koncertu.
  Pilsētas svētku laikā būs trīs balles 
– viena piektdien pie administratīvās 
ēkas un divas sestdien - Pilssalas 
estrādē un pie Tautas nama.

  - Nu jau ierasts, ka svētdien pēc 
kapusvētkiem Tempļakalnā notiek 
koncerts, kurā šogad dzirdēsim 
vairākus alūksniešus.
  - Tempļakalnā muzicēs alūksnietis 
Lauris Amantovs ar grupu „Mirage 
Jazz Orchestra” un jauno solistu 
Ainaru Bumbieri. Ar grupu dziedās 
arī alūksnietes Kristīna Zaharova un 
Amanda Bašmakova. Liels prieks, 
jo dziedātājas pašas izteica piedā-
vājumu dāvināt savu dziedājumu 
alūksniešiem kā vēl vienu pateicību 
par atbalstu viņām.

  - Acīmredzot, gatavojoties šiem 
Alūksnes pilsētas svētkiem, ir bijis 
daudz labu sadarbības piedāvā-
jumu?
  - Jā, patiešām tā ir un par to ir mil-
zīgs gandarījums. Ja agrāk svētku 
dalībnieki bija jāaicina un jāpārlieci-
na, tad šogad atliek tikai atrast vietu 
svētku programmā.
  Paldies Alūksnes novada paš-
valdībai, kas finansē Alūksnes 
pilsētas svētku norises, kā arī visiem 
atbalstītājiem – galvenajam svētku 
atbalstītājam A/S „SEB banka”, 
AAS „Baltikums”, informatīvajiem 
atbalstītajiem – laikrakstiem „Ma-
lienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”. 
Pateicoties pašvaldībai un svētku 
atbalstītājiem, gandrīz visas pilsētas 
svētku norises to apmeklētājiem 
varam dāvināt.
 Jaukus svētkus!
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  Simona Sakalauskīte,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību praktikante

  Alūksnes novada pašvaldības 
policijas priekšnieka pienākumu iz-
pildītājs Gints Teterovskis informē 
par aktuālāko pašvaldības policijas 
darbā aizvadītajā mēnesī.

  - Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki laika posmā no 
20. maija līdz 22. jūnijam izbraukuši 
uz 27 notikumiem, kuros ir adminis-
tratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes, 
un par kuriem iedzīvotāji pašvaldības 
policiju informējuši telefoniski vai 
iesniedzot rakstveida iesniegumus.
  11 no minētajiem gadījumiem 
pašvaldības policijas palīdzība 
bija vajadzīga kaimiņu savstarpējo 
attiecību risināšanai, 7 gadījumos 
fiksēti sabiedriskās kārtības no-
teikumu pārkāpumi, 2 gadījumos 
saņemtas sūdzības par dzīvnieku 
turēšanas noteikumu pārkāpšanu un 7 
reizes pašvaldības policijas darbi-
nieki izbraukuši sadarbībā ar citām 

pašvaldības institūcijām – Sociālo 
dienestu, bāriņtiesu. Kopumā tika 
izskatīti 14 iesniegumi, nodrošinā-
ta sabiedriskā kārtība 4 publiskos 
pasākumos, sastādīti 3 administratīvie 
protokoli, kas nosūtīti izskatīšanai 
tiesai, administratīvajai komisijai un 
valsts policijai. Sešos gadījumos, kas 
saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu, par administratīvajiem 
pārkāpumiem lēmums tika pieņemts 
uz vietas. Divos gadījumos pārkāpēji 
nodoti valsts policijas amatpersonām 
protokolu sastādīšanai.
  Pašvaldības policijas darbinieki pa-
stiprināti turpina kontrolēt Alūksnes 
novada domes saistošos noteikumus 
par teritorijas kopšanu un būvju uztu-
rēšanu ievērošanu prasību ievērošanu 
Alūksnē. Kopā ar pašvaldības amat-
personām apsekojām nesakoptās teri-
torijas pilsētā, uzmanība tika pievērsta 
nenopļautiem zālājiem, 18 gadījumos 
uzsākta administratīvā lietvedība par 
pašvaldības saistošo noteikumu „Par 
Alūksnes novada zaļumstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību” neievēro-
šanu. Šobrīd pagājis vēlākais termiņš, 

kad visiem zālājiem jābūt nopļautiem, 
ja tas netiks darīts, tad tiks piemērots 
sods līdz Ls 250 fiziskām personām. 
Daudzi nekopto zemju īpašnieki 
dzīvo ārpus Alūksnes novada, viņus 
aicinām ierasties pašvaldības policijā.
  Kopš skolēnu brīvdienu sākuma 
jau pagājis mēnesis, pagaidām nav 
konstatēti nekādi pārkāpumi. Tomēr, 
jāatgādina, ka jauniešiem 22.00 
līdz 06.00 līdz 16 gadu vecumam 
jāatrodas mājās, tie, kas atradīsies 
sabiedriskās vietās bez vecākiem, 
tiks aizturēti un nogādāti policijas 
iecirknī, bet vecāki tiks uzaicināti 
ierasties pakaļ saviem bērniem. Vecā-
ki šādā gadījumā par bērnu aprūpes 
pienākumu nepildīšanu tiek saukti pie 
administratīvās atbildības un adminis-
tratīvā komisija par izdarīto pārkāpu-
mu var piemērot naudas sodu - pirmo 
reizi līdz 100 latiem, otro reizi – no 
150 latiem līdz 250 latiem.
  Jauniešiem, kas sasnieguši 16 gadu 
vecumu, bet vēl nav pilngadīgi, li-
kums neaizliedz atrasties sabiedriskās 
vietās pēc pulksten 22. Jāatceras, ka 
atrodoties sabiedriskā vietā, jāres-

pektē sabiedriskā kārtība, jāievēro 
pieklājības normas, nevajag trokšņot, 
nepilngadīgie nedrīkst būt alkohola 
reibumā, smēķēt. Par smēķēšanas 
ierobežojumu neievērošanu jaunietis 
var tikt sodīts ar naudas sodu līdz 10 
latiem, par atrašanos alkohola reibu-
mā - pirmo reizi līdz 25 latiem, otro 
reizi - no 25 līdz 50 latiem.
  Šogad vēl nav bijuši negadījumi 
uz ūdeņiem, taču tiem pievēršam 
ļoti lielu uzmanību, īpaši jauniešus 
aicinām nelēkt no Pilssalas tilta, jo 
tas ir aizliegts. Lūdzam vecākus to 
atgādināt saviem bērniem. Braucot ar 
velosipēdu jāievēro visas satiksmes 
noteikumu prasības, jo ir redzams, 
ka tas notiek ļoti haotiski, piemēram, 
nepareizi tiek šķērsotas gājēju pārejas 
un krustojumi.
  Lūdzam pieaugušos sargāt sevi un 
savus bērnus, nepieļaujot to atraša-
nos uz ielām pēc noteiktā laika un 
atgādināt tiem par aizliegumu peldēt 
neatļautās vietās!

Pašvaldības policija informē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  21. jūnijā Alūksnes slimnīcā tika 
atklāta jauna, mūsdienīga video-
endoskopijas iekārta, ar kuras 
palīdzību gan stacionāra, gan 
ambulatorajiem pacientiem varēs 
veikt plašus izmeklējumus.

  SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa 
atklāšanas pasākumā atzina, ka 
jaunā iekārta būs liels ieguvums gan 
Alūksnes, gan arī kaimiņu novadu 
iedzīvotājiem, jo tepat uz vietas 
Alūksnē varēs veikt gan augšējo 
endoskopisko izmeklēšanu – fibro-
gastroskopiju, gan arī zarnu trakta 
izmeklējumus – kolonoskopiju ar 
modernas, pacientiem un mediķiem 
ērtākas aparatūras palīdzību.
  Jauno aprīkojumu SIA „Alūksnes 
slimnīca” iegādājusies par saviem 
līdzekļiem un tas izmaksājis 36 
tūkstošus latu. Līdz ar izmeklēšanas 

aprīkojumu iegādāts arī aprīko-
jums tā kopšanai un endobāze jeb 
arhīva sistēma, kas saglabā datus par 
veiktajiem izmeklējumiem, līdz ar to 
nepieciešamības gadījumā ir iespē-
jams atrast vajadzīgo izmeklējumu 
rezultātus.
  Ārste Zita Skulte, kas strādās ar 
jauno iekārtu, atzīst, ka tā ir ļoti laba 
un ar augstu izšķirtspēju.
  - Ar šo aprīkojumu ir ērti strādāt gan 
ārstam, gan medmāsai. Izmeklējuma 
laikā uz ekrāna visam var sekot līdzi 
arī pacients. Iegūto attēlu var nofoto-
grafēt, nosūtīt uz datoru un izdrukāt 
ģimenes ārstam atbildi. Pievienojot 
internetu, attēlu var nosūtīt arī uz 
e-pastu. Vēl jāpiebilst, ka jaunais 
gastroskops, salīdzinot ar iepriekšējo, 
ir ievērojami smalkāks un pacientam 
būs ērtāks, - skaidro Z. Skulte.
  Izmeklējumus pacienti varēs saņemt 
gan kā valsts apmaksāto pakalpojumu 
ar pacienta līdzmaksājumu, gan arī 
par pilnu maksu.
 M. Kauliņa norāda, ka kopumā 
Alūksnes slimnīcā pēc 1. jūlija īpašu 

Alūksnes slimnīca attīstās
izmaiņu, kas attiektos uz pacientiem, 
nebūs.
  - Slimnīcā tāpat strādās visas 
nodaļas, tikai uzņemšanas nodaļā ir 
samazināts finansējums obligātajiem 
speciālistiem un turpmāk četru vietā 
būs trīs, taču Veselības ministrija ir 
solījusi, ka palielinās ambulatorās da-
ļas finansējumu, jo mums ir pārstrāde 
jau no gada sākuma. Paplašināsim 
dienas stacionāru, - stāsta M. Kauliņa.

  Diemžēl valsts no tā sauktā sociālā 
spilvena turpmāk vairs neapmaksās 
veselības pakalpojuma daļu par ārstē-
šanos stacionārā un ambulatorā. Līdz 
ar to trūcīgajām personām būs jāgaida 
valsts apmaksātā pakalpojuma rindā 
un tikai tad tās saņems pakalpoju-
mu nevis kā bija līdz šim, kad šīs 
personas pakalpojumu varēja saņemt 
ārpus rindas.

Bērnu laukumā 
Alūksnē 
atjaunotas
šūpoles
Simona Sakalauskīte,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību praktikante

  Alūksnē, bērnu laukumā 
pie Jaunās pils, kalēja amata 
meistars Laimonis Bāliņš pēc 
Alūksnes novada pašvaldības 
pasūtījuma atjaunojis šūpoles.

  Šūpolēm nolīmeņoti pamat-
balsti un nostiprināti pamati, 
lai būtu lielāka drošība. Ierīkoti 
jauni šūpoļu turētāji, kas izbūvēti 
uz slēgtajiem gultņiem, līdz ar to 
šūpojoties vairs nav trokšņa, kas 
iepriekš laukuma apmeklētājiem 
varēja radīt nepatiku.
  Nomainīti arī šūpoļu sēdekļi, 
bet pašas šūpoles nokrāsotas 
košās krāsās, lai spētu labāk pie-
saistīt jaunos šūpoties gribētājus.
 Alūksnes novada pašvaldība 
šūpoļu atjaunošanai izlietoja Ls 
770.

Opekalna baznīcā 
koncertstāsts 
„Pacel acis!”
  31. jūlijā 14.00 Opekalna baz-
nīcā ikvienu mūzikas cienītāju 
aicina koncertstāsts „PACEL 
ACIS!”.

  Koncertstāstā piedalās: Jānis 
Lūsēns – skaņa, Māra Zālīte 
– vārds, Kristīne Zadovska - 
balss, Zigfrīds Muktupāvels 
– balss.

  Lūk, ko saka autori par kon-
certstāstu „Pacel acis!”. Jānis 
Lūsēns: „Māra Zālīte manā 
komponista biogrāfijā ieņem 
nozīmīgu vietu. Kopā radīti 8 
lieli kopdarbi, no kuriem šajā 
koncertstāstā skanēs mums 
– autoriem, tuvākās un nozīmī-
gākās dziesmas, kuras, laikam 
ejot, šķiet tikpat dzīvas, aktuālas 
un īpašu mīlestības enerģiju 
starojošas. .
  Māra Zālīte: „Daudz dažādu 
personāžu un lomu ir mūsu 
kopdarbos ar Jāni Lūsēnu. Kat-
ram atsevišķam darbam ir savs 
galvenais varonis vai varone. Bet 
visos darbos, personu sarakstā 
neparādoties, ir ierakstīta vēl 
kāda loma. Mītiska, vēsturiska, 
izsapņota, reāla, simboliska - tā 
ir visu mūsu muzikāli drama-
tisko darbu galvenā varone – 
Latvija. Tā, ko elpojam kā gaisu, 
tā, kas ir mūsu dzīves satvars. To 
lūdzam, to sūdzam. Tai atklāja-
mies, to atklājam. Pie tās tvera-
mies. To tveram. To izsāpam, to 
izdziedam. Pacel acis, Latvija!”.

Ārste Zita Skulte demonstrē jaunā videoendoskopa darbību
Evitas Aplokas foto

Novada upēs ielaisti 50 tūkstoši strauta foreļu mazuļu
 Lai atjaunotu strauta foreļu po-
pulāciju, „Skonto Būve” iniciētā 
projekta „Miljons foreļu atgrieša-
nās” ietvaros 22. jūnijā Alūksnes 
novada Pededzes upes baseinā 
ielaida 50 000 strauta foreļu ma-
zuļu. Šos zivju mazuļus izaudzēja 
Armands Roze.

 Projekta „Miljons foreļu atgrieša-
nās” ietvaros četru gadu laikā Latvi-
jas upēs tiks ielaisti miljons strauta 
foreļu mazuļu – katru gadu pa 250 
tūkstošiem. Šogad pirmajā strauta 
foreļu mazuļu ielaišanas reizē Ogres 
upē ielaisti 50 tūkstoši strauta foreļu 
mazuļu.

 Armands Roze ir viens no labā-
kajiem strauta foreļu pazinējiem, 
tāpēc uzaicināts iesaistīties projektā. 
Armands Roze savā zivju audzētavā 
„Faps” uzņēmies arī zivju mazuļu 
izaudzēšanu un devis lielu ieguldī-
jumu izlaišanas vietu plānošanā 7 
Latvijas upju baseinos un 37 izlaiša-

nas vietās, ko apstiprināja Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts “BIOR”.

 Guntis Rāvis, „Skonto Būve” 
valdes priekšsēdētājs: „Vēl pagā-
jušā gadsimta sākumā strauta forele 
bija plaši izplatīta visā Latvijas 
teritorijā, savukārt tagad strauta 
forele makšķernieku lomos ir reti un 
sastopama vairs tikai ap 200 upēs. 
Neskatoties uz to strauta forele nav 
Latvijas īpaši aizsargājamo zivju 
sarakstā, arī valsts atbalsta prog-
rammas to populācijas atjaunošanai 
līdz šim nebija, tāpēc nolēmām nākt 
ar privātu iniciatīvu un četru gadu 
laikā Latvijas upēs ielaist miljons 
strauta foreļu mazuļu. Pateicoties 
vides ekspertu, zinātnieku un au-
dzētāju atbalstam un konsultācijām, 
šogad Latvijas upēs varam ielaist 
pirmos 250 tūkstošus strauta foreļu 
mazuļu.”

 Māris Olte, dabas pētnieks: 

“Jaunsudrabiņš, Kirke, Daņiļevs-
kis, Robežnieks (arī Pauls)- tie ir 
vīri, kas savulaik saviem darbiem 
iedvesmojās Latvijas strautos 
medījot šīs tramīgās ēnām līdzīgās 
zivis. Es nezinu citu zivi, kas savā 
medīšanas taktikas daudzveidībā 
un dzīves azartā ir tik radoša un 
daudzveidīga. Tāpēc iet forelēs un 
iet brīnīties man nozīmē vienu un 
to pašu. Bet forele - tā ir iedvesma 
tālākai dzīvošanai. “Skonto Būve” 
nolēmusi pievērst šim tīro upīšu 
brīnumam visas Latvijas uzmanību. 
Esam viņiem palīdzējuši ar savām 
zināšanām un pieredzi darbu padarīt 
ar maksimālo iespējamo lietderību. 
Mēs visiem sakām, ka ar miljons 
mazām zivtiņām gribam atgriezt 
mūsu Latvijai iedvesmu dzīvot un 
domāt par to, kas gaida nākotnē.”
Strauta foreļu mazuļus pēc „Skonto 
Būve” pasūtījuma izaudzēja trīs 
Latvijas zivju audzētavas – „BIOR” 
zivju audzētava „Tome”, SIA 
„Faps” un Z/s „Sillakas”. Savukārt 

zivju mazuļu ielaišanu Latvijas upēs 
nodrošina biedrība „Mēs – Zivīm”.

Arī Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Aivars Fomins piedalījās 

foreļu ielaišanā Pededzē
Evitas Aplokas foto



Alūksnē izsludina 
jauniešu biznesa 
ideju konkursu
Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
aicina novada jauniešus 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem 
piedalīties projektu konkursā 
„Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes novadā”.

  Konkurss tiek organizēts ar 
mērķi veicināt jaunu komer-
santu veidošanos novadā, 
motivējot jauniešus sava 
biznesa veidošanai. Uzvarētāji 
iegūs tiesības noslēgt līgumu 
ar pašvaldību par finansējuma 
saņemšanu komersantu izveidei 
un komercdarbības uzsākšanai. 
Konkursa īstenošanai piešķirtais 
finansējums – Ls 4000.
  Pieteikumu konkursam var 
iesniegt Alūksnes novadā 
dzīvesvietu deklarējuši jaunieši 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, 
kas apņemas nodibināt un 
reģistrēt komercreģistrā komer-
santu un uzsākt komercdarbību 
Alūksnes novadā, ja tiks 
pieņemts lēmums par finansē-
juma piešķiršanu. Jāņem vērā, 
ka pretendents nevar būt iepriekš 
veicis uzņēmējdarbību un ne-
var būt īpašnieks jau esošam 
uzņēmumam.
  Summa, ko piešķirs vie-
nam konkursa uzvarētājam, 
nepārsniegs 2000 latu. Iesnieg-
tajos projektos atbalstāmas būs 
izmaksas, kas tieši saistītas 
ar komercdarbības izveidi, 
sākotnējiem ieguldījumiem 
komercdarbības pamatlīdzekļos, 
kā arī nemateriāliem ieguldī-
jumiem, projekta tāmes izmak-
sām: specifiskas tehnikas un/vai 
iekārtas iegādi, ārpakalpojumu 
izdevumiem (grāmatvedības, 
juriskonsulta, uzņēmuma reģis-
trācijas izmaksas), interneta 
mājas lapas izstrādi, licenču 
iegādi, specifiska rakstura da-
torprogrammu iegādi, specifiska 
rakstura darbaspēka apmācību, 
preču zīmes reģistrāciju, tel-
pu remontu izmaksas, ja ir 
telpu nomas līgums, patentu 
reģistrāciju Latvijas Republikas 
Patentu valdē, citām pamatotām 
vajadzībām.
  Aizpildītu pieteikuma veidlapu 
kopā ar iesniedzēja CV var 
nosūtīt pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai, Dārza ielā 
11, Alūksnē, LV-4301, ar norādi 
– „Konkursam „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes novadā””. 
Pieteikumus var iesniegt līdz šī 
gada 20. augustam plkst. 17.00.
  Konkursa nolikums pieejams 
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv sadaļā „Konkursi”, 
pašvaldības kancelejā vai 
nosūtot pieprasījumu par 
papildus informāciju uz e-pasta 
adresi: arita@aluksne.lv.
Konkursa rīkotāja kontaktperso-
na ir pašvaldības Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Arita 
Prižavoite, tālruņi 64381475, 
26668502, e-pasts: arita@
aluksne.lv.

  Gaļina Straume,
Jaunlaicenes pamatskolas direktore

  Ir sācies skolēnu vasaras brīv-
laiks, izskanējis 15. izlaidums 
Jaunlaicenes pamatskolā, apko-
poti un izvērtēti darba rezultāti 
par paveikto 2010./2011. mācību 
gadā. 

  Tradicionālajā pateicības līnijā, 
kas notika mācību gada noslēgumā, 
atzinības, diplomus un dāvaniņas 
par labām un teicamām sekmēm 
saņēma 24 skolēni (46% no skolēnu 
kopējā skaita). Īpaši tika atzīmēti 
skolēni, kuriem mācībās vidējais 
vērtējums virs 9 ballēm – M. Gri-
gorjevs, K. Šagarova un A. Rēdelis. 
  Liels prieks par skolēnu dalību un 
panākumiem Alūksnes novada pasā-
kumos - iegūta 3. vieta matemātikas 
olimpiādē (M. Grigorjevs), 4. vieta 
mājturības olimpiādē (L. Maltenie-

ce, B. Pore). 
  Gandarījums par interešu izglītības 
kolektīvu panākumiem - volejbolā 
meitenēm 3. vieta, krosā 1. vieta (R. 
Raudiņš) un 3. vieta (R. Aumeis-
ters), vokālās mūzikas konkursā 
„Balsis” 1. pakāpes diploms (U. 
Muriņa un R. Grigorjeva), konkur-
sā „Dziedošie talanti” 2. pakāpes 
diploms (L. Kaktiņa). 1. - 4. klašu 
deju kolektīvs veiksmīgi piedalījās 
novada sadancī  Māriņkalnā un 
novada svētkos Alūksnē. 
  Prieks par 9. klases absolventu 
G. Vārtukapteines, A. Puzuļa, J. 
Grigorjeva un G. Temmera labajiem 
rezultātiem eksāmenos. 
  Sveicam jaunlaiceniešus – Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
absolventus: Sigitu Muratovu, An-
namariju Trausu, Simonu Raudiņu, 
Paulu Zariņu un Edgaru Zaļakmen-
tiņu, Apes vidusskolas absolventi 
Evelīnu Ostrovsku un Alūksnes 

Jaunlaicenē 15. izlaidums

Olimpiāžu, konkursu un mācību darba laureāti
Foto no Jaunlaicenes pamatskolas arhīva

vidusskolas absolventu Edgaru 
Blusu - Blusiņu.
  Labu veiksmi visiem absolven-
tiem, mācoties tālāk!
  Skolas kolektīvs saka lielu paldies 

skolēnu vecākiem par atbalstu un 
sadarbību. 
 Skolēniem novēlam saulainu un 
brīnumiem pilnu vasaru!

  Santa Masinga

  30. maijs bija skolas diena, kad 
izvērtējām mācību gada laikā 
paveikto.

 Rudenī direktora vietniece izglītī-
bas jomā Līga Šteinere ierosināja 
izveidot jaunu apbalvojumu tiem 
Strautiņu pamatskolas skolēniem, 
kuri bijuši izcili mācību darbā un 
nav rupji pārkāpuši iekšējās kārtības 
noteikumus. Tās ir īpašas nozīmī-
tes – sudraba (vidējais vērtējums 
7,5 balles un nedrīkst būt vērtējumi 
zem 6 ballēm) un zelta (vidējais 
vērtējums 8 balles un nedrīkst būt 
vērtējumi zem 7 ballēm). Izsludinā-
jām konkursu par nozīmītes veidolu 
un tajā uzvarēja 1. klases skolnieks 
Raitis Liepiņš, viņa zīmētā izbrīnītā 
pūcīte kļuva par centrālo tēlu Strau-

tiņu pamatskolas goda nozīmītē.
 Šogad skolas direktore Ingrīda 
Pedece pasniedza pirmos apbalvo-
jumus skolas vēsturē, pavisam 15 
zelta un 7 sudraba nozīmītes, bet vēl 
20 skolēnu liecībās nav vērtējumu 
zem 6 ballēm. Pirmo zelta nozīmīšu 
īpašnieki ir Sigita Hušča (2. kl.) un 
Lauris Liepiņš (2. kl.), Lauris Zaķis 
(3. kl.), Kristaps Renārs Nikolajen-
ko (3. kl.) un Kristīne Prokopoviča 
(3. kl.), Solvija Ozoliņa (4. kl.), 
Ramona Kubulniece (4. kl.), Krišjā-
nis Stilve (4. kl.), Ieva Krēsliņa (5. 
kl.), Lāsma Ludviga (5. kl.), Agate 
Mūrniece (5. kl.), Annika Epnere 
(6. kl.), Roberts Āboliņš (7. kl.) un 
astotklasnieki Artūrs Kalašņiks un 
Arvīds Veigners.
 Sudraba nozīmītes saņēma Mareks 
Cepītis (2. kl.), Baiba Bērtiņa (3. 
kl.), Rūdolfs Vosvenieks (3. kl.), 

Inese Bērtiņa (5. kl.), Kārlis Lud-
vigs (5. kl.), Alise Kozilāne (6. kl.), 
Signe Rappa (7. kl.) 
 Jau dažus mācību gadus Strautiņu 
pamatskolā ieviesta punktu sistēma, 
katrs skolēns par piedalīšanos 
olimpiādēs, konkursos un citos 
pasākumos saņem noteiktu punktu 
skaitu, desmit labākie skolas ražas 
laikā – maijā saņem dāvanu kartes. 
Šogad tie ir Roberts Āboliņš (7. 
kl.), Artūrs Kalašņiks (8.kl.), Alvis 
Ļeļevs (7. kl.), Lāsma Ludviga (5. 
kl.), Arvīds Veigners (8. kl.), Kārlis 
Ludvigs (5. kl.), Ieva Krēsliņa (5. 
kl.), Annika Epnere (6. kl.), Alise 
Kozilāne (6. kl.), Elīna Uvārova (4. 
kl.) un Kristaps Renārs Nikolajenko 
(3. kl.) dalīja 10. - 11. vietu.
 Šajā dienā suminājām arī citus kon-
kursu, olimpiāžu un sporta sacensī-
bu laureātus un dalībniekus.

Strautiņos labākajiem pasniedz zelta 
un sudraba nozīmītes

 Prieks, ka apbalvojumus saņēma 
vairāk nekā puse no mūsu 110 sko-
lēniem, vissirsnīgākie sveicieni arī 
visiem vecākiem. Katrs var atrast 
iespēju izcelties un pierādīt savas 
spējas.
 Jauku, saulainu, patīkamiem pār-
steigumiem bagātu vasaru!

  Dzidra Bauere,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļas vadītāja 

  Latvijas Nacionālā bibliotēka sa-
darbībā ar Latvijas Bibliotekāru 
biedrību un Valsts Kultūrkapitāla 
fondu jau vienpadsmito gadu visā 
valstī īsteno lasīšanas veicināša-
nas programmu „Bērnu žūrija”, 
kurā aktīvi iesaistās arī Alūksnes 
novada bibliotēkas.

  Programmas galvenais uzdevums 
- dot iespēju izlasīt jaunāko un 
vērtīgāko lasāmvielu, attīstīt gaumi, 
domāšanu un emocijas, iepazīstot 
interesantāko mūsdienu latviešu un 
populārāko ārzemju autoru darbus. 
  Bibliotēkas, kas piedalās projektā, 
bērniem un jauniešiem piedāvā 
īpaši atlasītas grāmatas atbilstoši 
vecuma grupām no 1. līdz 12. kla-
sei, kuras jāizlasa un jāvērtē. Šogad 
„Bērnu žūrijas” grāmatu kolekcija 
paplašināta ar jauniešu literatūru, tā-
dēļ aicinām arī jauniešus iesaistīties 
žūrijas darbā! Projekts noslēdzas ar 
Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā, 

kuros tiek sumināti grāmatu autori 
un lasītāji.
  Aicinām bērnus, jauniešus, 
mammas un tētus, vecmāmiņas un 
vectētiņus, skolotājus, lielos brāļus 
un māsas kopā ar mazajiem nākt 
uz Alūksnes pilsētas bibliotēku un 
iesaistīties „Bērnu žūrijas 2011” 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā! 
Visus „Bērnu žūrijas” dalībniekus 
gaida īpašs pārsteigums - par katru 
izlasīto grāmatu akcijas beigās va-
rēs saņemt „Bubblicious” košļājamo 
gumiju, jo piedalīsimies Latvijas 
bibliotēku un „Bubblicious” sadar-
bības projektā „Lasošā vasara kopā 
ar Bubblicious 2011”.
  Ja vēlaties kļūt par šīs žūrijas 
ekspertiem, nāciet uz bibliotēku, 
reģistrējieties ekspertu sarakstā un 
ķerieties pie grāmatu lasīšanas un 
vērtēšanas darba! Katrai klašu gru-
pai ieteiktas piecas grāmatas, kuru 
izlasīšanas termiņš ir 30. decembris. 
Izmanto vasaras brīvlaiku lietderīgi, 
lasot interesantas grāmatas!

„Bērnu žūrijas” grāmatas 

1.– 2. klase
Cellere E. Kima var būt stipra 
Vīslanderi J. un T. Mūmammas pavasara tīrīšana
Auseklis U. Runcis Francis, jeb, Pasaule sēd uz velosipēda 
Havukainena A. un Toivonens S. Tatu un Patu ērmīgās ierīces 
Cielēna M. Deguns debesīs

3.-  4. klase
Rauda P. Princese Skella un Leta kungs
Zandere I. Princešu piedzīvojumi
Olte M. Matīsa piedzīvojumi mežā 
Cielēna M. Princese Aurēlija un kokspoki 
Zvirgzdiņš J. Mufa  

5.- 7. klase
Tans Š. Aizpilsētas stāsti
Šmits Ē. E. Oskars un Rozā dāma
Kronbergs J. Mākoņu grāmata 
Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata 
Defombels T. Tobijs Lolness: dzīve uz naža asmens 

8. – 12. klase
Dreimane L. Vilcenes stāsts  
Ērgle Z. Starp mums, meitenēm, runājot-- :un citi stāsti 
Garsija K. Daiļās būtnes  
Peinkofers M. Rūnu brālība
Rungulis M. Aste, ko luncināt

„Bērnu žūrija - 2011” gaida grāmatu vērtētājus, 
šogad arī jauniešus!

Alūksnes Novada Vēstis  5.05.07.2011.

Izglītība www.aluksne.lv
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  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagasta pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste

  Realizējot projektu, sperts vēl 
viens liels solis lauku tūrisma 
objekta sakārtošanas virzienā 
Jaunlaicenē – labiekārtota Jaun-
laicenes muižas muzeja apkārtne, 
izveidojot vietējiem iedzīvotājiem 
pievilcīgu vidi, veicinot viņu līdz-
dalību Jaunlaicenes muižas vārda 
popularizēšanā, iesaistot dažādas 
sabiedrības grupas tradicionā-
lajos pasākumos, kuri iemanto 
arvien lielāku popularitāti iedzī-
votāju vidū.

  Muzejs nākotnē plāno turpināt un 
paplašināt savu darbību, izstrādājot 
arvien jaunus seno amatu un pras-
mju demonstrēšanas un apgūšanas 

veidus, ilgtermiņā izveidojot Jaun-
laicenes muižas muzeju par vienu 
no ekskursantu maršrutu pieturas 
punktiem.
  Realizējot ieceri, ir mainīts teri-
torijas iekārtojums, lai lietus ūdens 
notece nebūtu muzeja pagrabā, tā ar 
laiku apdraudot pašas ēkas pamatu 
stāvokli. Tāpat ir sakopta teritori-
ja, izgriezti sausie koki, savvaļas 
krūmi, sakopta dīķa mala, iekārtota 
ugunskura vieta ar soliņiem, un 
izveidota invalīdu uzbrauktuve.
  Minētie darbi notika projekta 
„Jaunlaicenes muižas muzeja teri-
torijas labiekārtošana” ietvaros, ko 
finansē Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai programma. Visus plānotos 
darbus veica SIA „RC Ainava”, 
projekta kopējās izmaksas bija Ls 
4980,74.

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

  Vērtējot kultūras lomu pagastu 
dzīvē, ir svarīgi neaprobežoties, 
bet gan veicināt radošās darbības 
daudzveidību, ikviena indivīda 
radošā potenciāla attīstību un 
līdzdalību kultūras procesos.

  Jaunlaicenes tautas namam iegā-
dātās materiālās vērtības - skaņas 
un gaismas aparatūru (mikrofonus, 
prožektorus, skaņas un gaismas 
pultis) un tehniku notikumu atspo-
guļošanai (videokameru, projektoru 
ar ekrānu un portatīvo datoru) varēs 
izmantot nākamo gadu aktivitātēm, 

kas kuplinās pasākumus un piesais-
tīs Jaunlaicenei vairāk dalībnieku 
un skatītāju, veidojot Jaunlaiceni 
par mazu, bet īpašu kultūras centru 
Alūksnes novadā.
  Aprīkojuma un inventāra iegāde ir 
veiksmīgs ilgtermiņa ieguldījums. 
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
7017,32, no kā Ls 4313,92 veido 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzekļi. Projekts 
realizēts ELFLA pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

Papildināta Jaunlaicenes 
tautas nama materiāli 
tehniskā bāze

Labiekārtota Jaunlaicenes 
muižas muzeja apkārtne

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

 Kalncempju pagastā 2. jūni-
jā notika sabiedriskā centra 
atklāšana, kas izveidots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstītajā 
projektā „Sabiedriskais centrs 
Kalncempjos”.

 Projekta ietvaros veikta sabiedriskā 
centra telpas vienkāršota rekons-
trukcija, kā arī centram iegādātas 
mēbeles, datortehnika, ekrāns, 
projektors, tāfele un galda spēles.
 Īstenojot projektu, Kalncempju ļau-
dis ir ieguvuši vietu, kur pulcēties 
un kopīgi darboties. Tā pa īstam 
sabiedriskais centrs droši vien sāks 
darboties rudenī, kad būs apdarī-
ti lauku darbi, un cilvēkiem būs 

vairāk brīvā laika, taču arī šobrīd 
katram ir iespējas to apmeklēt.
 Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
6565,81, no kuriem Ls 1722,18ir 
novada pašvaldības līdzfinansējums, 
bet Ls 4843,63 ir ELFLA pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” finansējums. 
 Kalncempju pagastā šogad plānots 
uzsākt arī projekta „Kalncempju pa-
gasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa 
un ielas rekonstrukcija” īstenošanu. 
Tā ietvaros plānots rekonstruēt tiltu 
pār Paparzes upi pie Viktora Ķirpa 
Ates muzeja, ceļa Ate – Augstiekal-
ni – Niedras posmu 1 km garumā 
un Ozolu ielu Kalncempju centrā. 
Tehnisko projektu izstrādāja SIA 
„Belss” un šobrīd ir izsludināts 
iepirkums rekonstrukcijas darbu 
veikšanai. Plānots, ka rekonstrukci-
ja notiks šogad.

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

 Annas pagastā šobrīd īsteno 
divus Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projektus.

 Projektā „Annas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” atjaunos četrus 
ceļus: Anna – Kantorkrogs, Kalnāji 
– Kantorkrogs, Nākotnes iela – 
Teikas, Teikas – Vējiņi.
 Rekonstrukcijas darbus veiks SIA 
„ZDZ” par summu Ls 75777,90 bez 
PVN. Rekonstrukciju sāks tuvākajā 
laikā un to plānots pabeigt šogad.

 Annas pagastā tiek realizēts arī pro-
jekts „Annas pagasta kultūras nama 
skatītāju zāles apkures uzlabošana, 
konferenču zāles un palīgtelpu 
vienkāršota rekonstrukcija”. Šobrīd 
kultūras namā notiek rekonstruk-
cija, ko veic SIA „Ozolmājas”. 
Rekonstrukcijas darbi tiks veikti par 
Ls 22608,12 bez PVN.
 Kultūras namā uzstādīs apkures 
katlu, rekonstruēs otrā stāva telpas 
un aktieru telpas zem skatuves, 
kā arī pārējās palīgtelpas. Darbus 
plānots pabeigt septembrī, lai jauno 
sezonu pašdarbnieki varētu sākt 
siltās un patīkamās telpās.

Kalncempjos jauns sabiedriskais 
centrs un ceļu atjaunošana

Annā darbi kultūras 
namā un ceļu 
rekonstrukcija

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda atbalstītā projekta 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija” ietvaros sākta 
Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
rekonstrukcija.

  Jaunās pils un tā kompleksa ēku 
– Vīna pagraba un Ledus pagraba 
rekonstrukciju veic SIA „RCI Gul-
bene”, kas tika atzīts par uzvarētāju 
būvdarbu atklātajā konkursā. Darbu 
līgumcena ir Ls 237717,63 bez 
PVN. Rekonstrukcijas darbu beigu 
termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu 

Sākta Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
rekonstrukcija

Ieguldījums Tavā nākotnē!

ir šī gada 30. oktobris.
  Pirmos darbus pie Jaunās pils 
alūksnieši jau var redzēt – notiek 
pils fasādes mazgāšana, logu restau-
rēšana un ēkas cokola sakārtošana, 
demontāžas darbi Ledus pagraba 
iekšienē, betonēšana un mūrēšana.
  Projektā paredzēts rekonstruēt pils 
fasādi, restaurēt durvis un logus, 
Ziemeļu fasādes ieejas portāla ak-
mens daļas, kā arī terases un terases 
balkonu daļas akmens daļu. Tāpat 

plānota Vīna pagraba un Ledus 
pagraba rekonstrukcija.
  Minētā projekta ietvaros pirmie 
realizētie darbi ir muižas parka 
celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu 
izgatavošana un izvietošana, dīķa 
rekonstrukcija, skulptūras „Nāra” 
atjaunošana. Savukārt pēc pils 
rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi 
tūrisma materiāli par Alūksnes 
Jaunās pils kompleksu un muižas 
parku.

 Pašvaldības mājas lapā var aplūkot, 
kāda pēc rekonstrukcijas saskaņā ar 
krāsu pasi izskatīsies pils ēka.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
434 623,60, tai skaitā attiecināmās 
izmaksas – Ls 430 493,60. No 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 
(84,9%), valsts budžeta finansējums 
ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašval-
dības finansējums – Ls 52 089,74 
(12,1%).

Atbalstīts projekts 
par arheoloģiskajiem 
pētījumiem Alūksnē
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Valsts Kultūrkapitāla fonds ir 
atbalstījis SIA „ARCHEO” pro-
jektu „Arheoloģiskie pētījumi 
Alūksnes viduslaiku pils vietā”, 
piešķirot 1500 latu finansējumu.

 2800 latus projekta īstenošanai 
26. maija domes sēdē piešķīra arī 
Alūksnes novada pašvaldība.
 - Projekta mērķis ir arheoloģiskās 
izpētes darbu pārbaudes izrakumu 
rezultātā noskaidrot Alūksnes 
viduslaiku pils ziemeļu priekšpils 
daļā esošā kultūrslāņa biezumu, 
stratigrāfiju un iespējamo datēju-
mu, noskaidrot kādreizējo ziemeļu 
priekšpils pagalma līmeni un tā 
segumu, kā arī iespēju robežās at-
sevišķās vietās noskaidrot zem ze-
mes esošo pils mūru izvietojumu 
un saglabātības pakāpi, - norāda 
projekta vadītājs Uldis Kalējs.
 Projektu paredzēts īstenot līdz 
novembra beigām un tas sastāv no 
trim lielākiem posmiem. Projekta 
pirmajā posmā paredzēts apzināt 
un vākt pieejamos rakstītos un 
lietiskos avotus par Alūksnes vi-
duslaiku pili, jo iegūtā informācija 
var būtiski palīdzēt darbā objektā.
 Otrajā projekta posmā dažādās 
ziemeļu priekšpils vietās plānots 
izrakt līdz sešiem pārbaudes 
izraukumu laukumiem. Atsevišķus 
laukumus plānots izrakt tā, lai tie 
atrastos pie potenciālajām pils 
mūru vietām, kurus šobrīd sedz 
kultūrslānis. Pēc mūru atsegšanas 
plānots pieaicināt restaurācijas 
speciālistus, lai izvērtētu mūru 
stāvokli un sniegtu atzinumu 
par to saglabātības pakāpi un 
turpmākajiem nepieciešamajiem 
darbiem, tajā skaitā izrakumu 
laukumu aizbēršanu, lai atsegtie 
mūri nepaliktu vaļā.
 Projekta noslēguma posmā 
izstrādās pārskatu par veiktajiem 
arheoloģiskajiem izrakumiem. 
Pārskats tiks nodots Valsts kultūras 
pieminekļu inspekcijai, Alūksnes 
novada pašvaldībai un Alūksnes 
muzejam, kas saņems arī visas 
pētījumā iegūtās senlietas.

Alūksnes novada 
pašvaldība piedāvā 

sadarbībai nekustamo 
īpašumu

  Alūksnes novada pašvaldība 
piedāvā sadarbībai nekustamo 
īpašumu „Veclaicenes RKP”, 
kurā ietilpst:
  - Zemesgabals 3,98ha, t.sk. 
2,1ha asfaltbetona seguma ceļi un 
laukumi 2,1ha 
  - Administratīvā un saimniecī-
bas ēka (kopējā lietderīgā platība 
1729,8m2)
  - 2 nojumes, 3 palīgēkas
  - Elektroapgāde, sakaru komuni-
kācijas, autonoma ūdensapgāde, 
kanalizācija, siltumapgāde.

Informācija: tālr. 64381492, 
e-pasts: valerijs.tabolkins@
aluksne.lv

Projekti www.aluksne.lv
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  Inese Pušpure,
SKIM „Dailes” darbiniece

  Jūnijs Ilzenē bijis spraigs gan 
lauksaimniekiem, gan skolotājiem 
un kultūras darbiniekiem.

  Karstajās jūnija sākuma dienās 
lielākās zemnieku saimniecības –  
G. Boka z/s „Madaras” un G. 
Salmiņa z/s „Siveci” jau iesāka 
gatavot lopbarību. Laika apstākļi 
ļāvuši sagatavot jau vairāk par trešo 
daļu sausā siena un skābsiena. Tiek 
veikta lauku miglošana un zemes 
gatavošana ziemājiem.
 Savukārt Ilzenes pamatskolā 
spraigs darbs ritēja eksāmenu laikā 
un 11. jūnijā izlaidumā atestātu 
par pamatizglītību saņēma pieci 9. 
klases skolēni. Tagad skolā jau iesā-
kušies remontdarbi, lai sagatavotos 

jaunajam mācību gada darbam.
  1. jūnijā, atzīmējot Starptautisko 
bērnu aizsardzības dienu, bērni 
devās apceļot Atzeles novadu - bija 
Trapenē Zigurda Safranoviča sen-
lietu muzejā un Gaujienas pilskalnā, 
izstaigāja Vizlas dabas taku un 
spēlēja spēles ar jautājumiem par 
redzēto.
  14. jūnijā ilzenieši devās uz piemi-
ņas vietu represētajiem ilzeniešiem, 
kura ar biedrības „Ilzenes attīstībai” 
iniciatīvu un Alūksnes un Apes 
novada fonda atbalstu izveidota ie-
priekšējā gadā. Smeldzīgās un skais-
tās vijoles skaņas un dzeja vedināja 
uz pārdomām par katra cilvēka un 
Latvijas vietu lielajā pasaulē. Pēc 
piemiņas brīža centrā „Dailes” varē-
ja noskatīties Sibīrijas bērnu fonda 
piedāvāto dokumentālo filmu „600 
stāsti. Mums bija tas jāizstāsta” un 

piedalīties izstādes „Pretrunīgie 
padomju gadi” atklāšanā. Izstādē 
apskatāmi materiāli no nesenās 
Ilzenes vēstures - ieskats kolhoza 
gados, Ilzenes kora vēsturē, sadzīves 
pakalpojumu punkta darbā, skolas 
dzīvē, armijas tematikā; apskatāmi 
dažādi raksturīgākās fotogrāfijas, 
plakāti, grāmatas, sadzīves lietas, 
formas tērpi, kleitas utt. Aicinām arī 
citus apmeklēt šo izstādi, jo tā būs 
apskatāma līdz septembrim.
  Pirmsjāņu pasākumu cikls iesākās 
19. jūnija agrā rītā Šļoku ezerā ar 
makšķerēšanas sacensībām, kurās ar 
veiksmi un prasmēm mērojās spē-
kiem 15 ilzenieši. Finālā ap pulksten 
11, kad jau zupas katlā smaržoja 
zivju zupa, noskaidrojām titulu 
ieguvējus. 1. vietu ar 2,144 kg zivju 
ieguva Raimonds Melecis, 2. vietā 
Ivars Griščenko un 3. vietu ieguva 

pieredzējušā makšķernieka Didža 
Vinogradova dēls Arvis. Lielāko 
zivi izdevās nomakšķerēt Arman-
dam Mukstiņam. Tā kā mūsu ezers 
nav slavens ar lieliem lomiem, tad 
makšķernieki bija apmierināti arī ar 
šādu ieguvumu un solījās nākošajā 
gadā piedalīties atkal.
  20. jūnijā senioriem aizsākās 
jauka tradīcija - ciemošanās citam 
pie cita. Šoreiz visi ciemojās mājā 
un dārzā pie Džesijas Vērses, līdzi 
ņemot sava dārza skaistāko ziedu. 
Jaukā noskaņā visi atcerējās kopīgo 
- darba gadus un kopības izjūtu, kas 
toreiz visus vienoja, kā arī dalījās 
prasmēs un iespaidos par dārza 
darbiem. 
  21. jūnijs ar laika apstākļiem 
nelutināja, taču jaunieši devās 
iecerētajā pārgājienā uz ezeru, pa 
ceļam pie ganiņa pirmajā skolas 

vietā Ontu kalnā vērojot saulrietu un 
ielīgojot Jāņus. Ezera krastā kurināja 
uguni, izspēlēja tradīcijas un rotaļas, 
ļaujoties nakts burvībai un sagaidot 
saullēktu.
  22. jūnijā estrādē notika ielīgoša-
nas koncerts ar plašu programmu, 
kurā piedalījās vietējie Jāņa bērni, 
dziedātāji un dejotāji, dzīves zinātā-
jas Vizma un Zelma, Trapenes pop-
grupa, Zeltiņu deju grupa „Alise”.
 23. jūnijs, kā jau ierasts, pulcināja 
ļoti kuplu dalībnieku un skatītāju 
skaitu uz velobraucienu „Līkloči pa-
pardēs”, kurš notiek jau astoto gadu. 
Šo pasākumu organizēja velosporta 
entuziasts Viesturs Kazainis, sadar-
bībā ar pagasta pārvaldi un SKIM 
„Dailes”. Šis notikums ir vērienīgs 
un svarīgs Jāņu ielīgošanā ne tikai 
ilzeniešiem, bet arī tuvākiem un 
tālākiem ciemiņiem.

Kultūra www.aluksne.lv

Notikumi Ilzenē, vasarai sākoties

9. jūlijā 
Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes pagastu draudzības svētki

„Mūs vieno Melnupe”
•  Plkst. 14.00- 16.00 ILZENĒ
    Svētku atklāšana pie Melnupes, ekskursija, mielasts līvu piemiņas 
vietā

•  Plkst.16.30- 18.30 ZELTIŅOS
Ekskursija „Ciemos pie Ļeņina”, muzeja, sporta un kultūras iestāžu 
apskate, pašdarbības kolektīvu koncerts

•  Plkst.19.00 ALSVIĶOS
Ciemošanās PII „Zemenīte” un Strautiņu pamatskolā, tikšanās ar J.Poli 
Spidzenieku pilskalnā

Plkst. 21.00 - svētku noslēgums Alsviķu brīvdabas estrādē
      (amatiermākslas kolektīvu sveiciens)

Plkst. 21.30 - zaļumballē spēlēs
kapella „Vecie runči” (Alsviķi)

retro grupa „Lauku suvenīrs” (Zeltiņi)
ansamblis „Naktsputni” (Ilzene)

Ieeja uz balli - Ls 1,
pēc plkst. 24.00 – Ls 1,50

  Marina Ramane,
Alsviķu kultūras nama vadītāja 

  Vasara ir laiks, kad gribas pēc 
iespējas vairāk svinēt svētkus, 
vairāk iepazīt citam citu, ciemoties 
un vienkārši būt kopā!

  Tieši tāpēc vēl rudenī, plānojot šīs 
vasaras notikumus, kopā ar kolēģēm 
no Zeltiņiem un Ilzenes radās doma 
sarīkot kopīgus svētkus triju pagastu 
iedzīvotājiem, jo nu jau vairāk nekā 
gadu Alsviķu, Zeltiņu un Ilzenes 
pagastus vieno kopīgs pārvalžu 
vadītājs Juris Griščenko un kā 
galvenais vienojošais elements šiem 
draudzības svētkiem ir Melnupe, kas 
sākot no Alsviķu pagasta „Sprūšiem” 
līkumo cauri Zeltiņiem un Ilzenei. 
Ar šo pasākumu vēlamies satuvi-
nāt pagastu iedzīvotājus un vairāk 
uzzināt par katras apdzīvotās vietas 
kultūrvēsturisko mantojumu, par 
iestādēm, par ievērojamiem cilvē-
kiem, tuvāk iepazīt amatiermākslas 
kolektīvu sniegumu.
  Tātad Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes pa-
gastu draudzības svētku „Mūs vieno 
Melnupe” atklāšana notiks pulk-
sten 14 Ilzenē, kur kopā ar Ilzenes  
sieviešu vokālo ansambli godināsim 
Melnupi. Pēc tam svētku dalīb-

niekiem piedāvāsim ekskursiju pa 
pagastu. Apskatīsim sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglītības 
centru „Dailes”, kurā atraktīvā veidā 
būs redzama ikdienas rosība. Tālāk 
dosimies uz līvu piemiņas vietu 
Mežslokās, kur mācīsimies runāt 
līvu (leivu) valodā un katrs varēs 
nogaršot līvu putru. 
  Pēc mielasta Ilzenē dosimies uz 
Zeltiņu pagastu un apmeklēsim 
tūristu iecienītu apskates objektu - 
bijušo PSRS kodolraķešu bāzi, kur 
mājvietu radis arī Ļeņina piemi-
neklis. Zeltiņos viesus sagaidīs un 
svētku sveicienu sniegs pagasta 
amatiermākslas kolektīvi. Apska-
tīsim, kā zeltiniešiem ir izdevies 
apdzīvot bijušās pamatskolas telpas. 
Tur tagad ierīkots Zeltiņu muzejs, 
kurā ikvienam apmeklētājam būs 
ļauts sajust nesenās pagātnes elpu. 
Pamatskolas telpās kopš pavasara 
darbojas biedrība - sporta klubs „ 
Zeltiņi”. Viens no tās uzdevumiem ir 
atjaunot un paplašināt Zeltiņu pagas-
ta sporta kompleksus, radot iespēju 
aktīvi atpūsties un sportot dažāda 
vecuma grupu un dažādu interešu 
grupu pārstāvjiem. Tāpēc sadarbībā 
gan ar kādreizējo Zeltiņu pagasta pa-
domi, gan tagad - Alūksnes novada 
pašvaldību realizēti vairāki projekti, 

kuru ieguvums ir sakoptie sporta lau-
kumi un iegādātais inventārs. Viesi 
varēs apskatīt arī Zeltiņu tautas nama 
telpas, iepazīties ar kultūras darba 
aktualitātēm.
  Pēc iepazīšanās ar Zeltiņu pagastu 
dosimies uz Alsviķu pagastu, kur 
mūs sagaidīs ciemošanās pirmssko-
las izglītības iestādē „Zemenīte” 
un Strautiņu pamatskolas telpās, 
apskatīsim renovēto ēku un vēstures 
istabu. Tālāk dosimies uz Spidze-
nieku pilskalnu, kur mūs sagaidīs 
vēsturnieks Jānis Polis, kurš ar savu 
atraktīvo stāstījumu iepazīstinās 
ar Melnupes līkločiem laiku lokos 
Alsviķu pagastā un Spidzenieku 
pilskalna burvību, ieskatīsimies glez-
notāja Jāņa Selgas gleznās, baudīsim 
maģisko Leonardo da Vinči zupu 
pilskalnā. Tad pulksten 21 iegriezī-
simies Alsviķu brīvdabas estrādē, 
kur notiks svētku noslēgums, kurā 
piedalīsies Alsviķu pagasta amatier-
mākslas kolektīvi – sieviešu vokālais 
ansamblis un deju kopa „Jandāls”. 
Svētku izskaņā sekos zaļumballe, 
kurā savu sniegumu rādīs visu 
triju pagastu muzicējošās vienības: 
retro grupa „Lauku suvenīrs” no 
Zeltiņiem Gunāra Kalēja vadībā, 
ansamblis „Naktsputni” no Ilzenes 
Olīvijas Jēģeres vadībā un kapela 

Draudzības svētki „Mūs vieno Melnupe”

„Vecie runči” no Alsviķiem Ivara 
Ozoliņa vadībā.
 Ekskursijās pa pagastiem dosimies 
ar kopīgiem transportiem. Aicinām 
pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un 

piedalīties draudzības svētku norisēs, 
piesakoties pie saviem kultūras 
darbiniekiem līdz 6. jūlijam.
  Uz tikšanos svētkos!

  Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

  Alsviķu skolēni, kuri cītīgi lasīja 
bērnu žūrijas kolekcijā ietvertās 
grāmatas, devās ekskursijā pa 
Alsviķu pagastu.

  Ceļā devāmies agri no rīta, lai 
varētu apskatīt visas pagasta teri-
torijā esošās kultūrvēsturiskās un 
ievērojamās vietas. Diena nebija ne 
karsta, nedz arī lietus mums traucēja 
– saudzēja.
  Ekskursijas maršruts bija šāds: 
Alsviķi – seno Atzeles lielceļu krus-
tojums pie Senpils – izstāžu namiņš 
Senpilī – Spidzenieku pilskalns – 
Vizikoku Acu avotiņš – Bormaņu 
dižliepas (abas resnākas par 4 m), 
Nēķenes muiža un dižliepu grupa 
– Ambrozu dižozols (5,80 m) – Am-
brozu senkapi – Velna raga akmens 
pie Alsviķu – Annas - Kalncempju 
pagasta sadures punkta - dižakmens 
pie Nesaules ezera - Indzera ezera 

pussala ar Alsviķu baroneses vasar-
nīcas drupām - Buliņu pusmuiža ar 
akmens bruģa ceļu – Kokuža kalns 
ar baroneses (lielmātes) ceļu un Tū-
jas dižakmeni (apkārtmērs - 13 m), 
Tūjas muiža ar spirta brūža drupām.
  Ar autobusu braucām pa lielceļu, 
bet līdz katram apskatāmajam objek-
tam gājām kājām. Ekskursijā līdzi 
aicinājām zinošu stāstītāju – vēstur-
nieku, Alsviķu pagasta tūrisma darba 
organizatoru Jāni Poli. Viņš mums 
par katru apskatāmo objektu visu 
sīki pastāstīja, kas piesaistīja bērnu 
uzmanību, patīkami un izzinoši 
pavadījām šo dienu. 
  Kaut arī visi šie bērni ir alsviķie-
ši, bet šajos objektos bija pirmo 
reizi. Sevišķi labas atmiņas palika 
par Spidzenieku pilskalnu, izstāžu 
namiņu Senpilī, Velna raga akmeni, 
dižkokiem, dižakmeņiem un Indzera 
pussalu. Indzera ezerā varējām arī 
peldēt un pēc tam ieturējām pusdie-
nas.
  Apskatījām tikai Strautiņu pusi, visi 

jutāmies saguruši un Alsviķu pusi 
nolēmām apskatīt nākošajā vasarā, 
jo arī šogad visi lasīsim jauno Bērnu 
žūrijas kolekciju. 
  Secinājām, ka nevajag braukt tālu 
- arī savās mājās maz pazīstam ļoti 
nozīmīgas un skaistas vietas. Daudzi 
bērni teica, ka par redzēto stāstīs sa-
viem vecākiem un ieteiks arī viņiem 
apskatīt savu tik skaisto, ar vēsturis-
kiem objektiem bagāto pagastu.
  Paldies par šo jauko ceļojumu 
autobusa šoferim Uldim Vimbam, 
mūsu ceļojuma gidam Jānim Polim, 
Solveigai Selgai par jauko uzņem-
šanu, pagasta pārvaldes vadītājam 
Jurim Griščenko.
  Paldies visiem bērnu žūrijas eksper-
tiem - Agnesei Stradiņai, Martai Ziņ-
ģei, Solvijai un Sanijai Ozoliņām, 
Esterei un Ingaram Mukstiņiem, 
Amandai Kalniņai, Ērikai Loginai, 
Dainai Lūsei, Edgaram Orlovam, 
Sonorai Ludekai.
  Paldies par darbu grāmatu 
ekspertiem, kuri dažādu apstākļu 

Pēc labi paveikta darba – ekskursija
pēc nevarēja piedalīties ekskursijā 
- Samantai Andiņai, Montai, Vivitai 
un Linardam Žibojedoviem, Līvai 
Briedei, Justīnei Stūrei, Klāvam Klī-
dzējam, Annai Vasiļjevai un Kristīnei 
Kokarevičai.
  Paldies par darbu bērnu žūrijā 

pirmsskolas izglītības iestādes „Sau-
līte” audzinātājai Initai Gailītei un 12 
lielās grupas audzēkņiem. 
  Tiekamies jaunajā Bērnu žūrijā! Lai 
mums visiem viss izdodas!

Ekskursijas dalībnieki ieklausās Jāņa Poļa stāstījumā
Foto no Alsviķu bibliotēkas arhīva
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Apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 

30.06.2011. lēmumu Nr.253Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” 2010. gada publiskais pārskats
1. PAMATINFORMĀCIJA
  1.1. Aģentūras juridiskais statuss
  2007.gada 1.martā, pamatojoties uz Alūksnes 
pilsētas domes 2007.gada 11.janvāra lēmumu 
Nr.1 „Par Alūksnes pilsētas domes aģentūras 
„Pašvaldības aģentūra „SPODRA”” dibinā-
šanu” un Alūksnes pilsētas domes priekšsē-
dētāja 2007.gada 1.marta lēmumu Nr.7 „Par 
Alūksnes pilsētas pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „RŪPE” reorganizāciju”, 
tika izveidota pašvaldības aģentūra „SPOD-
RA”. SIA „RŪPE” struktūrvienību - „Pilsētas 
ielu un ietvju uzturēšana”, „Zaļumsaimniecī-
ba” un „Kapu apsaimniekošana” pamatlīdzek-
ļi, mazvērtīgais inventārs tika nodots Alūksnes 
pilsētas domes aģentūras „Pašvaldības aģentū-
ra „SPODRA”” darbības nodrošināšanai. Šajās 
struktūrvienībās strādājošie tika pārcelti darbā 
uz pašvaldības aģentūru „SPODRA” (turpmāk 
tekstā - aģentūra). Aģentūra ir Alūksnes pilsē-
tas domes izveidota pašvaldības aģentūra ar  
pašvaldības iestādes statusu. Saskaņā ar Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
Pārejas noteikumu 13.punktu un 2.pielikuma 
8.punktu, no 2011.gada 1.jūnija Alūksnes 
novada pašvaldība ir Alūksnes pilsētas domes 
tiesību un saistību pārņēmēja.
  1.2. Struktūra
  Aģentūrai ir uzdots veikt likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.pun-
ktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
izpildi. Aģentūra noteikto funkciju izpildi  veic 
saskaņā ar pārvaldes līgumu, kuru noslēdz 
Alūksnes novada pašvaldība ar aģentūras 
direktoru. Aģentūra savā darbībā ievēro Lat-
vijas Republikas normatīvos aktus, Alūksnes 
novada pašvaldības saistošos noteikumus, 
lēmumus, amatpersonu rīkojumus un aģentū-
ras nolikumu. Aģentūras darbības uzraudzību 
veic Alūksnes novada pašvaldība. Aģentūras 
darbu vada un organizē direktors, kurš rīkojas 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos, aģentūras nolikumā noteikto. 
  1.3. Aģentūras funkcijas
  1. Nodrošina Alūksnes pilsētas administratī-
vās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
– ielu, ceļu un laukumu plānošanu, būvnie-
cību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, parku, 
skvēru un zaļo zonu plānošanu, ierīkošanu un 
uzturēšanu, tajā skaitā zāles pļaušanu, savāk-
šanu un izvešanu, lapu savākšanu un izvešanu, 
krūmu izciršanu un izvešanu, koku un koku 
zaru nozāģēšanu un realizāciju, sabiedrisko 
stādījumu iegādi, stādīšanu, ravēšanu, laistīša-
nu un uzturēšanu utt.;
  2. Izveido un uztur kapsētas (kapsētu plāno-
šana, kapa vietu ierādīšana, kapličas uzturēša-
na, celiņu tīrīšana, zāles pļaušana, atkritumu 
savākšana un izvešana, krūmu izciršana, koku 
un zaru izzāģēšana un izvešana, smilšu pieve-
šana pirms mirušo piemiņas pasākumiem utt.);
  3. Nodrošina pilsētas uzkopšanu pirms 
lieliem pasākumiem pilsētā, sakopšanu pēc 
tiem un pilsētas noformēšanu svētkiem un 
lieliem pasākumiem (ielu un citu objektu no-
formējums un sagatavošana Ziemassvētkiem, 
Jaunajam gadam, Pilsētas svētkiem, kapsētu 
noformējums un sagatavošana kapu svētkiem 
utt.);
  4. Nodrošina pašvaldības īpašumu uzturēšanu 
un apsaimniekošanu.

2. AĢENTŪRAS FINANŠU RESURSI UN 
DARBĪBAS REZULTĀTI
2009., 2010. gada izpildītais un 2011.gada 
pieņemtais budžets

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 
N. 
p. 
k.

Rādītājs /koda 
nosaukums

Pārskats 
par 2009.
gadu (Ls)

Pārskats 
par 2010.
gadu (Ls)

Pieņemtais 
budžets 2011.  
gadam (Ls)

I IZDEVUMU 
KOPSUMMA 228546 226342 235768

II ASIGNĒJUMI 212589 218289 224968

III IEŅĒMUMU 
KOPSUMMA 15957 8053 10800

Atlīdzība 182989 130676 158184
Preces un pakal-

pojumi 45557 55606 77584

Komandējumi 24 52 125
Pasta, telefona 
un citu sakaru 
pakalpojumi

1008 1011 1120

Izdevumi par 
komunālajiem 
pakalpojumiem

2867 5479 5010

Ar iestādes pārstā-
vību, darbības un 
veicamo funkciju 

nodrošināšanu 
saistītie izdevumi

2995 3960 7375

Remonta darbi un 
iestāžu uzturēša-
nas pakalpojumi

12265 11155 20645

Īre un noma 2059 1991 2185
Biroja preces un 

inventārs 907 910 1220

Kurināmais un 
enerģētiskie 

materiāli 
11631 10518 17000

Zāles, ķimikālijas 0 28 30
Kārtējā remonta 

un iestāžu uzturē-
šanas izdevumi

11801 20502 22874

Pamatkapitāla 
veidošana 0 40060 0

  Lai paaugstinātu pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāti un samazinātu izmaksas, 2010.gadā 
tika iegādāti šādi pamatlīdzekļi:
1. Kravas - pašizgāzēja automašīna VW LT 46; 
2. Kravas - pašizgāzēja automašīna MAN 
L200;  
3. Krūmgriezis Husqvarna 343 FR – 3 gab.;
4. Akumulatoru lādētājs;
5. Metāla skapis arhīva glabāšanai;
6. Kopētājs, printeris, skeneris SHARP .

ĒKU APSAIMNIEKOŠANA
N. 
p. 
k.

Rādītājs /koda 
nosaukums

Pārskats 
par 2009.
gadu (Ls)

Pārskats 
par 2010.
gadu (Ls)

Pieņemtais 
budžets 2011.  
gadam (Ls)

I IZDEVUMU 
KOPSUMMA - 76196 65607

II ASIGNĒJUMI - 47732 40607
III IEŅĒMUMU 

KOPSUMMA - 28464 25000

Atlīdzība - 20550 32968
Preces un pakal-

pojumi - 53591 32639

Pasta, telefona 
un citu sakaru 
pakalpojumi

- 2224 120

Izdevumi par 
komunālajiem 
pakalpojumiem

- 26065 13800

Ar iestādes 
pārstāvību, 
darbības un 

veicamo funkciju 
nodrošināšanu 

saistītie izdevumi

- 959 0

Remonta 
darbi un iestāžu 

uzturēšanas 
pakalpojumi

- 11814 5949

Īre un noma - 1341 0
Biroja preces un 

inventārs - 295 70

Kurināmais un 
enerģētiskie 

materiāli 
- 6901 9000

Kārtējā re-
monta un iestāžu 

uzturēšanas 
izdevumi

- 3992 3700

Pamatkapitāla 
veidošana - 2055 0

  Pamatojoties uz  Alūksnes novada paš-
valdības izpilddirektora 2010.gada 1.marta 
rīkojumu Nr.71A „Par nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanu”, aģentūrai  ar 2010.gada 
1.martu tiek uzdots  uzturēt un apsaimniekot 
Alūksnes novada pašvaldības nekustamos 
īpašumus Dārza ielā 11, Alūksnē, Brūža ielā 
1, Alūksnē un Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē. 
Līdz ar minēto īpašumu apsaimniekošanu 
aģentūrā tiek izveidotas jaunas amata vietas 
un pārņemti darbinieki: apkopējas - 4,5 amata 
vietas, administratīvās ēkas pārzinis -1 amata 
vieta, ēkas un teritorijas uzraugs -1 amata 
vieta, sētnieks -1 amata vieta. Kopā 7,5 amata 
vietas. Uzkopšanas darba uzlabošanai tika 
iegādāti putekļu sūcēji ELEKTROLUX Z883T 

un PHILIPS FC-9176/01. 

SPORTA BŪVJU APSAIMNIEKOŠANA
N. 
p. 
k.

Rādītājs /koda 
nosaukums

Pārskats 
par 2009.
gadu (Ls)

Pārskats 
par 2010.
gadu (Ls)

Pieņemtais 
budžets 2011.  
gadam (Ls)

I IZDEVUMU 
KOPSUMMA - 9409 12999

II ASIGNĒJUMI - 8308 12999
III IEŅĒMUMU 

KOPSUMMA - 1101 0

Atlīdzība - 4398 4989
Preces un pakal-

pojumi - 4411 7310

Pasta, telefona 
un citu sakaru 
pakalpojumi

- 15 60

Izdevumi par 
komunālajiem 
pakalpojumiem

- 328 650

Remonta 
darbi un iestāžu 

uzturēšanas pakal-
pojumi

- 1794 2500

Īre un noma - 94 -
Kurināmais un 

enerģētiskie 
materiāli 

- 470 2200

Kārtējā re-
monta un iestāžu 

uzturēšanas 
izdevumi

- 1710 1900

Pamatkapitāla 
veidošana - 600 0

  2010.gadā sporta būvju labākai apsaimnieko-
šanai tika iegādāti šādi pamatlīdzekļi:
1.Motorzāģis Husqvarna 359;
2. Akumulatoru lādētājs.

ZIEDOJUMS KAPSĒTAS 
LABIEKĀRTOŠANAI

N. 
p. 
k.

Rādītājs /koda 
nosaukums

Pārskats 
par 2009.
gadu (Ls)

Pārskats 
par 2010.
gadu (Ls)

Pieņemtais 
budžets 2011.  
gadam (Ls)

I IZDEVUMU 
KOPSUMMA 607 639 1457

II ASIGNĒJUMI 0 0 0
III IEŅĒMUMU 

KOPSUMMA 1670 2096 1457

Preces un pakal-
pojumi 607 639 1457

Ēku, būvju un 
telpu uzturēšana 0 0 0

Remonta 
darbi un iestāžu 

uzturēšanas  
pakalpojumi

607 639 1457

  2010.gadā par ziedojumiem Alūksnes Liela-
jos kapos tika izgatavoti 5 jauni mazie vārtiņi 
par summu Ls 639,00:
1. vārti – 3 daļas;
2. vārti – 2 daļas;
3. vārti – 1 daļa;
4. vārti – 2 daļas;
5. vārti – 1 daļa.
KOPĀ:  9 daļas

3. 2010.GADA DARBĪBAS PLĀNS UN TĀ 
IZPILDES NOVĒRTĒJUMS
  3.1. Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimnieko-
šanas nodrošināšana:
PLĀNS: nodrošināt aģentūras pārziņā esošo 
ielu ikdienas uzturēšanu atbilstoši 2010.
gada 9.marta Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli” un Alūksnes novada domes 
lēmumiem „Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta 
ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm 
ziemas sezonai” un „Par Alūksnes pilsētas ielu 
saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas 
klasēm vasaras sezonai” un aģentūras pārziņā 
esošo ietvju un zaļo zonu ikdienas uzturēšanu.
IZPILDE: nodrošināta Aģentūras pārziņā 
esošo ielu uzturēšana atbilstoši uzturēšanas 
klasēm un šim mērķim piešķirtajam budže-
ta līdzekļu apjomam. Ikdienas uzturēšanai 
esošo ielu garums ir 68,892 km un brauktuves 
laukums 385776 m2. Grants seguma ielas 
34,284 km un melnā seguma 34,608 km. Tika 
nodrošināta ietvju uzturēšana 48126 m2  platī-
bā. Veicām ielu un ietvju attīrīšanu no sniega, 

sniega aizvākšanu, slīdamības samazināšanu, 
caurteku uzturēšanu. Tika nodrošināta zaļo 
zonu kopšana, pļaušana 182983 m2  platībā. 
57 autobusu pieturām veicām pieturu laukumu 
tīrīšanu, bojāto soliņu krāsošanu un virsmas 
latu nomaiņu. 51 autobusu pieturā tika veikta 
autobusu maršruta saraksta modelēšana un 
uzlīmēšana. 26 autobusu pieturās tika uzlīmēts 
autobusu pieturas apzīmējums un pilsētas kar-
te. Tika uzstādītas 9 jaunas ceļa zīmes, veicām 
esošo ceļa zīmju uzturēšanu.
  3.2. Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimnieko-
šanas nodrošināšana:
PLĀNS: nodrošināt aģentūras pārziņā esošo 
parku, skvēru, zālienu un mežaparku ikdienas 
apsaimniekošanu atbilstoši Alūksnes novada 
domes 2010.gada 22.jūnija saistošajiem notei-
kumiem Nr. 24/2010  „Par Alūksnes novada 
zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”.   
IZPILDE: nodrošināta aģentūras pārziņā esošo 
parku apsaimniekošana 30,2 ha platībā, meža-
parku 136,5 ha platībā, zālienu kopšana un 
pļaušana 49724 m2 platībā un dzīvžogu kop-
šana 1313 t.m. Tika nodrošināta 111 atkritumu 
urnu uzturēšana un tīrīšana. Pilsētas teritorijā 
tika koptas viengadīgās puķes 18 puķu vāzēs. 
Sezonas laikā viengadīgo puķu sortiments vā-
zēs tika nomainīts divas reizes. Pilsētas centrā 
bija novietota viena piramīda ar viengadīgajām 
puķēm. Pilsētas teritorijā tika kopti ziemciešu 
stādījumi 600 m2 platībā. Atjaunotas 12 infor-
matīvās plāksnītes. Darbi tika veikti atbilstoši 
šim mērķim piešķirtā budžeta ietvaros.
  3.3. Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms 
un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā:
PLĀNS: nodrošināt pilsētas uzkopšanas darbu 
veikšanu pirms un pēc publiskiem pasāku-
miem pilsētā.
IZPILDE: nodrošināta pilsētas uzkopšana 
pirms un pēc šādiem pasākumiem:
1. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
pasākumu vietu Alūksnē pie Mātes tēla un 
Alūksnes Lielajos kapos celiņu un laukumu 
tīrīšana, sakopšana;
2. Alūksnes un Apes novada X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku „Iegriez 
vilciņu” noformējuma izvietošana pilsētā, 
pilsētas un Pilssalas sakopšana;
3. Starptautisko XXIV orientēšanās trīsdienu 
sacensību „Kāpa 2010” norises vietu pilsētā, 
Pilssalā, Muižas parka, biatlona un slēpošanas 
centrā „Mežinieki” sakopšana un sacensību 
noformējuma izvietošana pilsētā;
4. Eiropas čempionāta un Latvijas atklātā 
čempionāta ūdens motosportā norises vietas 
Pilssalas sakopšana, laivu starta laipu remonts 
un stāvvietas sagatavošana;
5. „Mis un Misters Alūksne 2010” norises vie-
tas, Pilssalas sakopšana, estrādes solu remonts;
6. Alūksnes pilsētas  svētku „Ar saknēm 
Alūksnē, ar zariem pasaulē” noformējuma 
izvietošana pilsētā un pasākumu norises vietu 
sakopšana;
7. Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo 
kapu kapu svētku norises vietas Tempļakalna 
pussalas sakopšana;
8. Bānīša svētku noformējuma izvietošana pil-
sētā, pilsētas un dzelzceļa stacijas sakopšana;
9. Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo 
kapu svecīšu vakara norises vietas Tempļakal-
na pussalas sakopšana;
10. Lāčplēša dienas norises vietu sakopšana;
11. Latvijas Republikas proklamēšanas 
92.gadadienas svētku noformējuma izvietoša-
na pilsētā un svētku pasākumu norises vietu 
sakopšana;
12. Slidotavas ierīkošana un uzturēšana 
Alūksnē, laukumā pie administratīvās ēkas.
13. Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāša-
na, svētku noformējuma izvietošana pilsētā.
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Saistošie noteikumi Nr.13/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.04.2011. lēmumu Nr.191
(protokols Nr.6, 40.p.)Par grozījumiem 26.08.2010.Alūksnes novada domes

saistošajos noteikumos Nr. 31/2010
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu

  1. Izdarīt grozījumus 26.08.2010.
Alūksnes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.31/2010 „Par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā 
– Noteikumi), un turpmāk:
  1.1. Noteikumu 1.1. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„1.1. atkritumi – jebkurš priekšmets 
vai viela, no kuras tās valdītājs 
atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests 
atbrīvoties”.
  1.2. Noteikumu 1.2. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„1.2. bīstamie atkritumi – atkritumi, 
kuriem piemīt viena vai vairākas 
īpašības, kas padara tos bīstamus”.
  1.3. Noteikumu 1.3. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„1.3. sadzīves atkritumi – mājsaim-
niecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu 
sniegšanas procesā vai citur radu-
šies atkritumi, ja tie īpašību ziņā 
ir pielīdzināmi mājsaimniecībās 
radītajiem atkritumiem”.
  1.4. Noteikumu 1.5. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„1.5. ražošanas atkritumi — atkritu-
mi, kas radušies ražošanas procesā 
vai būvniecībā”.

  1.5. Noteikumu 1.7. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„1.7. atkritumu apsaimniekošana – 
atkritumu savākšana, uzglabāšana, 
pārvadāšana, reģenerācija un ap-
glabāšana (tai skaitā sadedzināšana 
sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās), šo darbību pārraudzība, 
atkritumu apglabāšanas vietu aprū-
pe pēc to slēgšanas, kā arī tirdznie-
cība ar atkritumiem un starpniecība 
atkritumu apsaimniekošanā”.
  1.6. Noteikumu 1.9. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„1.9. atkritumu radītājs – ikviena 
fiziskā vai juridiskā persona, kuras 
darbība rada atkritumus (sākotnējais 
atkritumu radītājs) vai kura veic at-
kritumu priekšapstrādi, sajaukšanu 
vai citas darbības, kā rezultātā mai-
nās atkritumu sastāvs vai īpašības”.
  1.7. Noteikumu 1.11. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
„1.11. atkritumu poligons – tāda 
speciāli ierīkota un aprīkota vieta 
atkritumu apglabāšanai uz zemes 
vai zemē, kur nodrošināti normatī-
vajos aktos noteiktie vides aizsar-
dzības pasākumi, Alūksnes novada 
pašvaldību teritorijā radītos sadzīves 

atkritumus apglabā tikai sadzīves 
atkritumu poligonā „Kaudzītes”, 
Litenes pagastā, Gulbenes novadā”.
  1.8. Noteikumu 2.4. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„2.4. Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā tiek noteikta minimālā 
atkritumu norma (ko saražo viens 
cilvēks) – 0,36m³ saražoto atkritu-
mu uz vienu cilvēku gadā (0,03m³ 
mēnesī). Atkritumu radītājs, kas 
saražo vairāk atkritumu par noteikto 
minimālo atkritumu normu, nodro-
šina visu saražoto atkritumu savāk-
šanu un nogādāšanu tiem paredzēta-
jās vietās, kā arī samaksā Atkritumu 
apsaimniekotājam par reāli izvesto 
atkritumu daudzumu”.
  1.9. Noteikumu 2.7. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„2.7. Alūksnes novada pašvaldība 
nodrošina dalīto atkritumu vākšanas 
laukumu apsaimniekošanu”.
  1.10. Svītrot no Noteikumiem 2.9. 
punktu.
  1.11. Noteikumu 3.1.2. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
„3.1.2. pēc Alūksnes novada pašval-
dības un Atkritumu apsaimniekotāja 
pieprasījuma, sniedz ziņas par to 

iedzīvotāju skaitu, kas faktiski dzī-
vo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, 
kā arī par komersantiem un citām 
personām, kas veic saimniecisko 
darbību attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā”.
  1.12. Noteikumu 3.1.5. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
„3.1.5. saskaņojot ar atkritumu 
apsaimniekotāju, nodrošina liel-
gabarīta un ražošanas atkritumu 
savākšanu un izvešanu pēc atsevišķi 
noslēgtiem līgumiem vai vienojoties 
ar atkritumu apsaimniekotāju”.  
  1.13. Noteikumu 3.5.1. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
„3.5.1. uztur izveidotos, daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem pieejamā 
vietā esošos, atkritumu tvertņu 
laukumus, kas paredzēti atkritumu 
tvertņu izvietošanai un atkritumu 
savākšanai, nodrošina tajos kārtī-
bu”.
  1.14. Noteikumu 4.1. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
 „4.1. Publisko iepirkumu vai pub-
lisko un privāto partnerību regulē-
jošos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izvēties atkritumu apsaim-
niekotāju, kurš veiks sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecī-
gajā sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas zonā”.
  1.15. Noteikumu 5.1. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
„5.1. Pirms attiecīgo darbību veik-
šanas saņemt Valsts vides dienesta 
atļauju atkritumu savākšanai, pār-
vadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai 
vai uzglabāšanai”.
  1.16. Noteikumu 6.4. punktu 
izteikt šādā redakcijā:
„6.4. Ievietot atkritumu tvertnēs 
degošus, viegli uzliesmojošus un 
eksplozīvus priekšmetus, šķidrus 
atkritumus, infekcijas slimības 
izraisošus atkritumus, liela izmēra 
atkritumus, ražošanas atkritumus, 
ielu smiltis, parku un dārzu atkritu-
mus un bīstamos atkritumus”.
  1.17. Noteikumu 7.sadaļu izteikt 
šādā redakcijā:
„7.1. Ikviena atkritumu radītāja vai 
valdītāja pienākums ir samaksāt 
atkritumu apsaimniekošanas maksu 
normatīvajos aktos un šajos notei-
kumos noteiktajā kārtībā. 
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  3.4. Pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodro-
šināšana:
PLĀNS: nodrošināt „Alūksnes lielo kapu” 
un Alūksnes mazo kapu” apsaimniekošanu 
atbilstoši Alūksnes novada domes 2010.
gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 
26/2010 „Alūksnes novada kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi”.
IZPILDE: nodrošināta apsaimniekošana 18,49 
ha platībā. Kārtota lietvedība par katra mirušā 
apbedīšanu, ierādītas kapuvietas, kontrolē-
ta kapuvietas sagatavošana apbedījumam, 
apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro 
normu ievērošanas uzraudzība, iekasēta 
maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 
apstiprinātajiem izcenojumiem par kapuvietas 
ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, 
kapličas izmantošanu. Organizēti kapu svētki 
Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos 
kapos. Kapsētas pārzinis 178 reizes ir sniedzis 
dažādus maksas pakalpojumus un 475 reizes 
konsultējis, informējis kapavietas uzturētājus 
un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par 
Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo kapu 
darbības un kapavietu uzturēšanas noteiku-
miem.

  3.5. Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 
uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes 
pilsētā:
PLĀNS: nodrošināt Alūksnes novada pašval-
dības īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu 
Alūksnē. 
IZPILDE: nodrošināta Alūksnes novada paš-
valdības īpašumu uzturēšana un apsaimnieko-
šana Alūksnes pilsētā Dārza ielā 11, Brūža ielā 
1, Pils ielā 58, Ojāra Vācieša ielā 2A, Pils ielā 
72A, Ošu ielā 5, Alūksnē. 

  3.6. Pasākuma „Apācība darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 
pašvaldība” bezdarbnieku nodarbināšana:
PLĀNS: nodrošināt bezdarbnieku nodarbinā-
šanu.
IZPILDE: nodrošināta 140 bezdarbnieku no-

darbināšana šādos pilsētas sakopšanas darbos: 
ietvju tīrīšanā, apstādījumu kopšanā, krūmu 
ciršanā un savākšanā, zāles un lapu grābšanā, 
dažādos iekraušanas darbos, atkritumu savāk-
šanā, puķu stādīšanā, laistīšanā un ravēšanā un 
citos pilsētas labiekārtošanas darbos.

4. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS 
PAR SAIMNIECISKO DARBĪBU
  Pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikuma 
punkts 4.2.nosaka: „Aģentūras grāmatvedības 
uzskaiti veic Alūksnes novada pašvaldības 
centralizētā grāmatvedība”.  Tāpēc ir viens 
neatkarīgu revidentu SIA „Dzene un partne-
ri” (licence Nr.85) ziņojums par pašvaldību 
kopumā, kurā teikts, ka: „...Iepriekš minētais 
konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru 
un patiesu priekšstatu par Alūksnes novada 
pašvaldības finansiālo stāvokli 2010.gada 
31.decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem 
un naudas plūsmām 2010.gadā saskaņā ar 
2010.gada 17.augusta LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavo-
šanas kārtība”. 

5. PERSONĀLS
  2010.gada beigās Aģentūrā bija nodarbināti 
45 darbinieki, tajā skaitā 23 sētnieki, 2 ēku, 
teritorijas pārziņi, 1 darbu vadītājs, 2 traktora 
vadītāji, 1 kapu uzraugs, 1 autogreidera vadī-
tājs, 1 dārzkopības speciālists, 1 lietvedības 
sekretārs, 1 mežstrādnieks, 8 apkopēji, 1 palīg-
strādnieks un 3 ēkas dežuranti. No minētajiem 
darbiniekiem  30 sievietes un 15 vīrieši. 
Darbinieku sadalījums pēc izglītības līmeņa: 
1. Augstākā izglītība – 4 darbiniekiem;
2. Vidējā speciālā – 18 darbiniekiem;
3. Vidējā izglītība – 16 darbiniekiem;
4. Pamata izglītība - 7 darbiniekiem.
Darbinieku sadalījums pa vecumiem sekojošs:  
1. Vecuma grupā no 29 līdz 40 gadiem - 9 
darbinieki;
2. Vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem - 15 
darbinieki;
3. Vecuma grupā no 51 līdz 60 gadiem -  13 
darbinieki;
4. Vecuma grupā no 61 līdz 65 gadiem  -  8 

darbinieki.
2010.gadā pieņemti 12 darbinieki un atbrīvoti 
no darba 5 darbinieki. 
  Pamatojoties uz 2010.gada 1.jūnija Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr.500 „Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu katalogs” un 
Alūksnes  novada pašvaldības amatu katalogu, 
atbilstošo mēnešalgas grupu un mēnešalgas 
minimumu un maksimumu”, 2010.gada sep-
tembrī Aģentūrā tika veikta amatu klasificē-
šana.

6. INFORMĀCIJA PAR AĢENTŪRAS 
SNIEGTAJIEM MAKSAS 
 PAKALPOJUMIEM
  2010.gadā aģentūra sniedza šādus maksas 
pakalpojumus:
Teritorijas labiekārtošanā:
1. Zālienu, zāles pļaušana;
2. Auto greidera pakalpojumi;
3. Teritoriju sakopšana;
4. Koku zāģēšana;
5. Kapu uzrauga pakalpojumus;
6. Kapličas noma;
7. Atļauju izsniegšana par iebraukšanu kapsētā;
8. Zvanītāja pakalpojumi.
Ēku apsaimniekošanā:
1. Telpu noma.
Sporta būvju apsaimniekošanā:
1. Atļauju izsniegšana par iebraukšanu 
Alūksnes Pilssalā.
  Ar finanšu rādītājiem par ieņēmumiem var 
iepazīties pārskata 2.sadaļā. Ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem tiek izmantoti maksas 
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, jo 
pašvaldību aģentūras darbībā nav paredzēta 
peļņas gūšana un maksa par publisko pakal-
pojumu nedrīkst pārsniegt aģentūras funkciju 
veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. 
Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumi apstiprināti ar Alūksnes pilsētas 
domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.90 „Par 
maksas pakalpojumu apstiprināšanu pašvaldī-
bas aģentūrai „SPODRA””, Alūksnes novada 
domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.237 
„Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu 
par Alūksnes Pilssalas izmantošanu publiskiem 

un individuāliem pasākumiem” un noslēgtajos 
nomas līgumos.   

7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
  Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem 
aģentūra izmanto mājas lapu www.aluksne.
lv un pašvaldības informatīvo izdevumu 
„Alūksnes Novada Vēstis”, sadarbojas ar 
vietējiem plašsaziņas līdzekļiem - laikrakstiem 
„Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”. Pla-
šākai sabiedrībai informācija par aģentūru tiek 
nodota, izmantojot sadarbību ar ziņu aģentūru 
LETA un dažādiem informatīvajiem portāliem.

8. AĢENTŪRAS DARBĪBAS PLĀNS  
NĀKAMAJĀ PĀRSKATA GADĀ
  2011.gadā Aģentūra turpinās pildīt deleģētās 
funkcijas, kā arī turpinās sniegt publiskos 
maksas pakalpojumus juridiskām un fiziskām 
personām. Nodrošinās šādu rādītāju sasnieg-
šanu: 

N. 
p. 
k.

Darbības rezultāts Mērvienība Apjoms

1. Ielu uzturēšana, tīrīšana km 68,892
m2 385776

2. Ietvju tīrīšana, kopšana un 
uzturēšana m2 48126

3. Autobusa pieturvietu tīrīšana, 
kopšana un uzturēšana gab. 57

4. Ielu zaļo zonu kopšana, pļaušana m2 182983
5. Skvēru kopšana, pļaušana m2 29260

6. Parku kopšana, pļaušana (Mui-
žas, Helēnas) ha 30,2

7.
Mežaparku kopšana, pļaušana 
(Tempļakalns, Kanceles, Jāņkal-
niņš, Saullēkta, Siseņu, Pilssala)

ha 136,5

8. Pārējo zālienu platību kopšana, 
pļaušana m2 49724

9. Dzīvžogu kopšana t.m. 1313
10. Kapsētu apsaimniekošana ha 18,49

11. Atkritumu urnu uzturēšana un 
tīrīšana gab. 111

12. Puķu stādīšana un kopšana vāzēs gab. 18

13. Puķu stādīšana un kopšana 
piramīdā gab. 1

14. Puķu stādīšana un kopšana dobēs m2 600
15. Dīķu uzturēšana un kopšana m2 11202

16. Rotaļu laukuma uzturēšana un 
kopšana m2 3169

17. Sabiedrisko tualešu apsaimnie-
košana gab. 6

18. Ceļa zīmju apsaimniekošana gab. 700
19. Atpūtas vietu apsaimniekošana gab. 7



10.  Alūksnes Novada Vēstis 05.07.2011.

Pašvaldības iestādēs www.aluksne.lv

1. Pamatinformācija. 
  Sakarā ar novadu izveidošanu 2009.gadā tika 
reorganizēta Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes 
rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību 
kopīgā iestāde „ALJA” , kas izveidota 2005.gada 
21.jūlijā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes 
un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta pado-
mes kopīgu lēmumu par abu pašvaldību kopīgas 
iestādes „ALJA” nolikuma apstiprināšanu, uz 2002.
gada februārī dibinātās un reorganizētās pašvaldī-
bu kopīgās aģentūras bāzes un saskaņā ar citiem 
normatīvajiem aktiem, izveidojot Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūru „ALJA”. Nodokļu maksātāju 
reģistrā reģistrēta 2002.gada 12.februārī ar kodu 
Nr.90001285868.
  Savu mērķu sasniegšanai iestāde veic darbību LR 
normatīvajos aktos, pašvaldības lēmumos, aģentūras 
nolikuma noteiktajā apmērā.
  Aģentūras darbības galvenais mērķis ir lietderīga 
un efektīva Alūksnes ezera apsaimniekošana, esošo 
zivju resursu saglabāšana un papildināšana un 
Alūksnes ezera krasta zonas apsaimniekošana, bet 
no 2009.gada rudens arī Alūksnes novada publisko 
ezeru Sudalezera, Indzera, Vaidavas, Murata un 
Ilgāja ezeru un Pededzes upes posmā no Alūksnes 
upes ietekas uz leju līdz novada robežai apsaimnie-
košana.
 
2. Iestādes darbības rezultāti. 
  Prioritātes 2010.gadā:
    - papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā 
un novada ezeros, saskaņā ar ezeru zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem;
    - turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas 
pasākumus, piesaistot Alūksnes ezeram arvien 
vairāk makšķernieku un tūristu,  
    - maluzvejniecības profilakse un novēršana. 
  PA „ALJA” organizē licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā. Licencētās makšķerēšanas licences, 
pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tiek realizē-
tas arī SIA „PIE ZVEJNIEKA” veikalā, AS „VIR-
ŠI-A” degvielas uzpildes stacijas diennakts veikalā, 
Balvu pilsētas SIA „LIARPS” veikalā Balvos, SIA 
„UNISPORTS” veikalā Gulbenē.
  2010.gadā par makšķerēšanas licencēm bija 
plānots ieņemt Ls 10000,-. Salīdzinot ar plānoto, 
licenču realizācija izpildīta par 67,22%. Savukārt, 
salīdzinot ar iepriekšējo 2009.gadu, makšķerēšanas 
licenču realizācija samazinājusies par 30%. 2009.
gadā par makšķerēšanas licencēm bija plānots 
ieņemt 12000,- Ls. Salīdzinot ar plānoto, licenču 
realizācija izpildīta par 76,85%. 

Aģentūras „ALJA” plānoto darbības rezultātu 
izpilde pārskata gadā: 
 

Ieņēmumu veids Plānotais Izpilde Starpība
Licencētās makšķerēšanas 
organizēšana

10000 6722 -3278

Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumu sniegšanas

2550 1875 -675

 
  Pamatojoties uz Nolikumu par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā, Valsts 
Zivsaimniecības pārvaldei ir pārskaitīti 30% 
no kopējiem ieņēmumiem par licencētās 
makšķerēšanas organizēšanu.
  Zivju resursu atjaunošanai Alūksnes ezerā izlietoti 
Ls 13856, ielaižot 7340 zušu mazuļus, 2300 līdaku 
mazuļus, 59700 vienvasaras zandartus, 10000 
vēdzeļu mazuļus un 7380 vienvasaras līdakas, t.sk. 
Ls 9221 no Zivju fonda līdzekļiem. 
  Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, PA „ALJA” 
realizē makšķerēšanas gada kartes.
  Aģentūra organizē un kontrolē mehānisko un citu 
ūdens transporta līdzekļu kustību Alūksnes ezerā. 
  Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta 
nelikumīgās zvejas novēršanai ezerā. Reidos 2010.
gadā Alūksnes ezerā ir izņemti 2150 metri tīklu 
un 12 murdi, Indzera ezerā 600 metri un 3 murdi, 
Sudalezerā 430 metri, Vaidavas ezerā 75 metri 
tīklu un 7 murdi. Organizējot reidus, tiek apsekota 
arī ezeru krasta līnija, konstatējot piesārņojumu 

ar sadzīves atkritumiem. Tiek organizēta šo vietu 
sakopšana.
   PA „ALJA” darba rezultātos nav uzskaitīti kopīgi 
ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektoriem 
veiktie reidi un atklātie pārkāpumi.
  Pārskata gadā pienākumu izpildes nodrošināšanai 
tika iegādāta biroja tehnika par kopējo summu Ls 
846,00.
  Pārskata periodā iekšezera krasta daļa attīrīta no 
atkritumiem, atjaunotas brīdinājuma bojas ezera 
bīstamajās vietās, izvietotas norādes. 
  PA „ALJA” atbalstīja un palīdzēja Alūksnes no-
vada pašvaldības organizētajos izklaides pasākumos 
uz Alūksnes ezera. 
  2010.gadā tika noorganizētas trīs makšķerēšanas 
sacensības Alūksnes ezerā - zemledus makšķerēšana 
3.aprīlī, pavasara spiningošana 22., 23.maijā un 
rudens spiningošana 31.oktobrī. Makšķerēšanas 
pasākumos kopā piedalījās aptuveni 100 dalībnieki. 
2010. gada ziemā uz ezera tika izveidota trase un 
noorganizēti trīs autovadīšanas prasmju uzlabošanas 
pasākumam „Alūksnes aplis 2010” posmi. Kopā 
šajos pasākumos piedalījās aptuveni 150 dalībnieki.
  
3. Budžeta informācija. 
  PA „ALJA” galvenie ienākumi ir no licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas, kuri sastāv no 2010.
gadā realizētām:
  • 130 (Ls 1950,-) gada licencēm;
  • 84 (Ls 840,-) vasaras sezonas licencēm;
  • 7 (Ls 70,-) ziemas sezonas licencēm;
  • 40 (Ls 200,-) mēneša licencēm;
  • 1001 (Ls 2002,-) dienas licencēm;
  • 32 (Ls 160,-) dienas spiningošanas licencēm;
  • 75 (Ls 1500,-) maija mēneša spiningošanas 
licencēm
    KOPĀ: Ls 6722,- 
 
2009.gadā realizētām licencēm:
  • 199 (Ls 2985,-) gada licencēm;
  • 84 (Ls 840,-) vasaras sezonas licencēm;
  • 12 (Ls 120,-) ziemas sezonas licencēm;
  • 115 (Ls 575,-) mēneša licencēm;
  • 1361 (Ls 2722,-) dienas licencēm;
  • 76 (Ls 380,-) dienas spiningošanas licencēm;
  • 80 (Ls 1600,-) maija mēneša spiningošanas 
licencēm

    KOPĀ: Ls 9222,-
 

Valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un 
to izlietojums 2010.gadā

 

Nr. 
pk.

Finanšu 
līdzekļi

Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts 
likumā

faktiskā
izpilde

1. Finanšu resur-
si izdevumu 
segšanai 
(kopā)

28526 38992 35244

1.1. dotācijas 15369 19272 18841
1.2. maksas 

pakalpojumi 
un citi pašu 
ieņēmumi

2453 2550 1875

1.3. Pašvaldības 
nodevas

10704 10000 7661

2. Izdevumi 
(kopā)

28411 39082 33954

2.1. uzturēšanas 
izdevumi 
(kopā)

28411 38232 34994

2.1.1. subsīdijas un 
dotācijas, tai 
skaitā iemak-
sas starp-
tautiskajās 
organizācijās

15369 19272 18841

2.1.2. pārējie 
uzturēšanas 
izdevumi

13042 18960 16153

2.2. izdevumi 
kapitāliegul-
dījumiem

 (latos)

 
Kopējie ieņēmumi: Ls 35244 
Kopējie izdevumi: Ls 34994 
Gada finansu rezultāts + Ls 259. 

Valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un 
to izlietojums 2009.gadā 
 

Nr. 
pk.

Finanšu 
līdzekļi

Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts 
likumā

faktiskā
izpilde

1. Finanšu resur-
si izdevumu 
segšanai 
(kopā)

45695 31455 28526

1.1. dotācijas 26296 15405 15369
1.2. maksas 

pakalpojumi 
un citi pašu 
ieņēmumi

3994 2550 2453

1.3. Pašvaldības 
nodevas

15405 13500 10704

2. Izdevumi 
(kopā)

46481 31500 28411

2.1. uzturēšanas 
izdevumi 
(kopā)

46054 31500 28411

2.1.1. subsīdijas un 
dotācijas, tai 
skaitā iemaksas 
starptautiskajās 
organizācijās

26296 15405 15369

2.1.2. pārējie 
uzturēšanas 
izdevumi

19758 16095 13042

 
Kopējie ieņēmumi: 28858 Ls
Kopējie izdevumi: 30362 Ls
Gada finansu rezultāts -1490 Ls. 

Plānotie ieņēmumi 2011.gadā

Nodevas - Ls 7 600,00
Maksas pakalpojumi - Ls 6888,00
Alūksnes novada pašvaldības finansējums – Ls 
17958,00

Plānotie izdevumi 2011.gadā

Atlīdzība - Ls 17765,00
Preces un pakalpojumi - Ls 14465,00
Pamatkapitāla veidošana - Ls 900,00
   

4. Personāls.  
  Amata vietu skaits - 3. Aģentūrā strādā trīs dar-
binieki. No tiem divi vīrieši, viena sieviete. Izglītība 
- diviem darbiniekiem vidējā speciālā, vienam - 
augstākā.

5. Komunikācija.
  Informācija par aģentūras darbu un pasākumiem 
regulāri tiek atspoguļota novada interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv, www.copeslietas.lv, kā arī vietējos 
laikrakstos „Alūksnes Ziņas”, „Malienas Ziņas” un 
Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā „ Alūksnes 
Novada Vēstis”.

6. 2011.gadā PA „ALJA” galvenie pamatuzde-
vumi.
  - papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā 
un novada ezeros, saskaņā ar ezeru zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem;
  - turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas 
pasākumus;
  - piesaistīt Alūksnes ezeram arvien vairāk 
makšķernieku un tūristu;
  - turpināt maluzvejniecības profilaksi;
  - turpināt Pilssalas labiekārtošanu, lai tā būtu 
patīkama visiem - gan novada iedzīvotājiem, gan 
ciemiņiem; 
 

Turpinājums 11. lappusē

Apstiprināts ar Alūksnes novada  domes 
30.06.2011. lēmumu Nr.254

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
2010. gada publiskais pārskats

Apstiprināts 
Alūksnes
novada
pašvaldības 
publiskais 
pārskats
  Alūksnes novada pašvaldī-
ba paziņo, ka ar 30.06.2011. 
domes lēmumu Nr.255 (sēdes 
prot.Nr.9, 20.p.) apstiprināts 
Alūksnes novada pašvaldības 
2010.gada publiskais pārskats.

  Ar pilnu pārskata tekstu var 
iepazīties Alūksnes novada paš-
valdībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā, 
Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē un 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.

PAZIŅOJUMS 
par Alūksnes 
novada attīstības 
programmas 
2011.-2017.  
apstiprināšanu
  Alūksnes novada pašvaldība 
informē, ka ar Alūksnes no-
vada domes 30.06.2011. sēdes 
lēmumu Nr.256 „Par Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2011.-2017. apstiprināšanu” 
(sēdes prot. Nr.9, 21.p.) ir 
apstiprināta Alūksnes novada 
attīstības programma 2011.-
2017.gadam.

  Alūksnes novada attīstības 
programma ir vidēja termiņa plā-
nošanas dokuments 2011.-2017.
gadam, kas nosaka pasākumu 
kopumu pašvaldības ilgtermi-
ņa prioritāšu īstenošanai. Šis 
dokuments nodrošinās līdzsva-
rotu Alūksnes novada teritorijas 
attīstību un kalpos par pamatu 
investīciju piesaistei privātajā un 
publiskajā sektorā.
  Attīstības programma izstrā-
dāta, pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 18.02.2010. 
lēmumu Nr. 74.
  Attīstības programma izstrādāta 
saskaņā ar Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas 
izstrādātajiem metodiskajiem 
ieteikumiem attīstības program-
mu izstrādei reģionālā un vietējā 
līmenī, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 1.punktu un ievērojot 
Attīstības plānošanas sistēmas 
likuma, Reģionālās attīstības 
likuma un Ministru kabineta 
25.08.2009. noteikumu Nr. 970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” 
prasības.
  Ar apstiprināto Alūksnes nova-
da attīstības programmu 2011.-
2017. var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā „Normatī-
vie akti un dokumenti”.



05.07.2011.

Sveicam 
Alūksnes novada 

 iedzīvotājus cienījamās
jubilejās jūlijā!

Sveicam
jaundzimušos

Alūksnes novada
iedzīvotājus!

(no 28. maija līdz 30. jūnijam)

      Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā -

Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Alūksne
Adriāna Zeile
Artūrs Šašnovs
Deivids Baltiņš

Anna
Sāra Maderniece

Jaunanna
Anna Stebere

Liepna
Evelīna Bērziņa - Bondare
Lauris Kozuliņš 
           
Pededze
Anna Marija Ozoliņa
Staņislavs Soldatovs

 
 
Informāciju sagatavoja 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Anita Grīvniece

Alsviķu pagastā
Gunta Riklāne - 65
Juris  Rebans - 70
Imants Stalšans - 80
Vilma Jaunzema - 85
Anelija Lapacinska - 85
Ilga Petrikalne - 85
Mirdza Vilkāja – 85

Alūksnē
Daina Bite – 65
Vizma Fridrihsone - 65
Vera Hvaleja - 65
Anna Koliste - 65
Herberts Rudzītis - 65
Nadežda Sabule - 65
Valentīna Sniķere - 65
Gaida Zujeva - 65
Valentīns Bricis - 70
Skaidrīte Dauškane – 70
Vilis Ķīsis – 70
Victor Obukhov – 70
Evija Rudzīte – 70
Mirdza Teicāne – 70

Ļucina Kapluna - 75
Inta Maka – 75
Astra Mintāle – 75
Ilga Skopāne – 75
Ausma Vika – 75
Amālija Zvaigzne – 75
Ņina Bude – 80
Gaida Jāņkalne – 80
Biruta Pavlova – 80
Jevgenija Pure – 80
Anna Tumševica – 80
Lidija Vorobjova – 80
Anele Kazinovska – 85
Pjotrs Kļaviņš – 85
Tamāra Koževņikova 
- 90

Annas pagastā
Vita Krieviņa – 70
Marija Grīsle – 70

Ilzenes pagastā
Mirdza Melece – 75

Jaunannas pagastā
Zigfrīds Dreimanis - 70
Jānis Elstiņš - 80
 
Jaunalūksnes pagastā
Ināra Brilte - 75
Skaidrīte Pūpola - 75
Jānis Abens – 85

Jaunlaicenes pagastā
Ārija Ratsepa – 75

Liepnas pagastā
Anatolijs Čuslis - 65
Ženija Repša – 70
Gunārs Eglītis - 75
Sofija Biruta Kozule 
- 75

Malienas pagastā
Ivars Lācis - 70
 
Mālupes pagastā
Andrejs Kūlis - 80

Mārkalnes pagastā
Jānis Koemecs - 65 
Elnora Miščenko - 65
Aina Leija - 70 

Pededzes pagastā
Aleksandrs Illarionovs 
- 70
Ivans Markovs - 70

Veclaicenes pagastā
Liliana Šuksta - 75

Zeltiņu pagastā
Marija Tetere – 70
Daina Ķeģe – 80

Ziemera pagastā
Gunārs Brakšs - 65
Antons Zalužinskis - 65
Jānis Adlers - 75

Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.

Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.

Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,

Lai no Tevis tie neaiziet...

Aizsaulē aizgājuši
(no 28. maija līdz 30. jūnijam)

Atkal, zeme, tava velēna vaļā 
tiek klāta,

Atkal viena dziesma līdz galam 
izdziedāta...

Alūksne
Dzintra Alīna Ziņģe 76 gadi
Jānis Vahers 87 gadi
Jānis Buls 77 gadi
Lidija Petrova 82 gadi
Māra Šķepaste 85 gadi
Anna Celmiņa 86 gadi
Ivans Bistrovs 83 gadi
Ainārs Zālītis 52 gadi (deklarētā 
dzīvesvieta - Krāslavas novads) 
Juris Kuzmins 54 gadi
Valentīna Arhipova 84 gadi
Svetlana Novokščenova 58
 
Alsviķi
Jānis Skuja 65 gadi
Guntis Pulks 51 gads
Ausma Medne 80 gadi
Vitauts Donskis 57 gadi 

Anna
Dzidra Londe 75 gadi
Mirdza Plūša 67 gadi

Jaunanna
Alfons Caune 81 gads

Jaunlaicene
Mirdza Jāņekalna 87 gadi
 
Liepna
Anna Skačkova 84 gadi

Maliena
Arvīds Mazkalns 84 gadi

Mārkalne
Domenika Bondare 87 gadi

Mālupe
Andrejs Jargāns 52 gadi
Valērijs Bistrovs 55 gadi 
 
Veclaicene
Staņislavs Volkovs 73 gadi

Turpinājums no 10. lappuses

  - turpināt Alūksnes ezera 
iekšezera aizaugušās daļas un 
krasta daļas sakopšanu;
  - licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšana Alūksnes ezerā, 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
realizēšana ezerā;
  - atbalstīt Alūksnes novada 
rīkotos pasākumus gan Alūksnes 
ezerā, gan novada ezeros.

7. Zvērināta revidenta atzinums 
par saimniecisko darbību.
  Pamatojoties uz Alūksnes novada 
pašvaldības līguma 29.10.2010. 
Nr.495/B/10 punktu 1.1., „Par gada 
pārskatu revīziju”, pašvaldības 
aģentūrai „ALJA” un Alūksnes 
novada pašvaldības centralizētajai 
grāmatvedībai ir viens kopīgs 
neatkarīgais revidents SIA „Dzene 
un partneri” (licence Nr.85), 
kura ziņojumā par pašvaldību 
kopumā, ir teikts, ka: „...Iepriekš 
minētais konsolidētais finanšu 
pārskats sniedz skaidru un patiesu 
priekšstatu par Alūksnes novada 
pašvaldības finansiālo stāvokli 
2010.gada 31.decembrī, kā arī par 
tās finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām 2010.gadā saskaņā ar 
2010.gada 17.augusta LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.777 
„Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”. 

Turpinājums no 9. lappuses
 
7.2. Pašvaldība, pamatojoties uz 
atkritumu apsaimniekotāja iesnieg-
tu izvērstu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprēķina 
projektu, nosaka maksu par atkri-
tumu apsaimniekotāja sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā, 
un iekļauj to savstarpēji noslēgtajā 
līgumā.
7.3. Pašvaldība sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja iesniegto aprē-
ķināto tarifu projektu izvērtē 30 
(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc tā 
saņemšanas.
7.4. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 
darba dienu laikā pēc līguma ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekotā-
ju noslēgšanas pašvaldība ar savu 
lēmumu nosaka sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu atkritumu 
radītājam vai valdītājam.
7.5. Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksu veidojošās 
komponentes atkritumu radītājam 
vai valdītājam nosaka Atkritumu 
apsaimniekošanas likums.
7.6. Atkritumu apsaimniekotājs ir 
tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
7.7. Atkritumu apsaimniekotājs 
vienu mēnesi iepriekš informē 
atkritumu radītājus un valdītājus par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas izmaiņām.
7.8. Atkritumu radītāji atkritumu 
apsaimniekošanas maksu maksā 
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 
ar atkritumu apsaimniekotāju vai 
atkritumu valdītāju.
7.9. Maksa par atsevišķu atkritumu 
veidu (bioloģisko, sadzīves bīstamo, 
pārstrādei derīgu, izlietotā iepakoju-
ma, lielgabarīta, ražošanas, būvnie-
cības atkritumu u.c.) savākšanu tiek 
noteikta savstarpēji vienojoties ar 

atkritumu radītāju.
7.10. Atkritumu radītājs – juridiska 
persona, kas veic komercdarbību 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, šķiroto atkritumu piegādi 
veic pats vai slēdz līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju par atkritumu 
savākšanu un transportēšanu uz 
atkritumu poligonu „Kaudzītes”, 
Litenes pagastā, Gulbenes nova-
dā, apmaksājot transportēšanas 
izmaksas.
7.11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, 
nedzīvojamo telpu īpašnieki, nom-
nieki un citi lietotāji par atkritumu 
savākšanu un apglabāšanu norēķi-
nās ar dzīvojamās mājas pārvald-
nieka starpniecību normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā. Dzīvojamās 
mājas pārvaldnieks ir atbildīgs par 
norēķinu veikšanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju saskaņā ar noslēgto 
līgumu.
7.12. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās, kurām nav 
izvēlēts pārvaldnieks vai attiecīgā 
pārvaldīšanas darbība nav uzdota 
pārvaldniekam (atbilstoši Dzīvoja-
mo māju pārvaldīšanas likumam), 
pilnvaro personu, kura visu dzīvok-
ļa īpašnieku vārdā veic maksājumus 
atkritumu apsaimniekotājam.
7.13. Ikviens atkritumu radītājs, 
valdītājs neskatoties uz to, vai 
attiecīgajā gadā no viņa īpašuma 
teritorijas ir vai nav izvesti atkritu-
mi, samaksā maksu par atkritumu 
apsaimniekošanu ne mazāk kā šo 
noteikumu 2.4. punktā noteiktās mi-
nimālās sadzīves atkritumu normas 
izvešanas apmērā. Par atkritumu 
izvešanu no attiecīgā īpašuma, kas 
pārsniedz šo noteikumu 2.4. punktā 
noteikto atkritumu minimālās nor-
mas izvešanas apmēru, atkritumu 
apsaimniekotājs attiecīgi aprēķina 
papildus maksu.
7.14. Atkritumu apsaimniekotājs ir 

tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, 
ja atkritumu valdītājs neveic samak-
su par atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem saskaņā ar līgumu, 
par to informējot pašvaldību”.  

  2. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.
gada 1.jūniju.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
„Par grozījumiem Alūksnes 
novada domes 26.08.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 
32/2010 „Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
  1.1. Saistošie noteikumi regulē 
sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā 
– atkritumi) apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā, kurā tiek iz-
veidota viena sadzīves atkritumu 
zona, kurā ietilpst visa novada 
teritorija, nosaka kārtību, kādā 
veicami maksājumi par atkri-
tumu apsaimniekošanu, atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistīto personu 
pienākumus un tiesības.
  1.2. Saistošie noteikumi 
izstrādāti atbilstoši Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma, 
prasībām. 

  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  2.1. Saistošie noteikumi tiek 
izdoti, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1.punkta, 43.panta pirmās daļas 
13.punkta prasībām un Atkritumu 
apsaimniekošanas likumu.
  2.2. Saistošie noteikumi izdoti ar 
mērķi:
  2.2.1. reglamentēt atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un 

veselību, vidi, kā arī personu mantu;
  2.2.2. veicināt atkritumu 
šķirošanu, lai samazinātu 
apglabājamo atkritumu daudzumu;
  2.2.3. radīt priekšnoteikumus 
higiēniski un ekoloģiski drošas 
vides radīšanai Alūksnes novadā;
  2.2.4. pakāpeniski ieviest at-
kritumu šķirošanu (stikls, koks, 
papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, 
kompostējamās vielas) un pārstrādi, 
vienlaicīgi samazinot atkritumu 
poligonā deponējamo atkritumu 
daudzumu;
  2.2.5. rūpēties par to, lai atkri-
tumi tiktu apsaimniekoti videi un 
cilvēkam nekaitīgā veidā.
  2.3. Saistošos noteikumos norādīta 
kārtība, kādā Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā notiek atkritumu apsaim-
niekošana, veicami maksājumi par 
šo pakalpojumu, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistīto personu 
tiesības un pienākumus.   

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 Saistošie noteikumi vērsti uz 
Alūksnes novada pašvaldības 
finanšu resursu racionālu 
izmantošanu un saglabāšanu, līdz 
ar ko – uz pašvaldības budžeta 
līdzekļu ietaupīšanu. 

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
 Noteikumi vērsti uz 
uzņēmējdarbības vides sakārtošanu   
   
  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Nav. 

  6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
Ņemti vērā privātpersonu ieteikumi.

Alūksnes Novada Vēstis  11.
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Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 15.07.2011. 
15.07.2011.

11.00-12.00 
14.00-15.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 21.07.2011. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Elita LAIVA 15.07.2011. 9.00-10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 28.07.2011. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 07.07.2011. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 13.07.2011. 13.00-15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 26.07.2011. 
26.07.2011.

9.00-10.00 
11.00-12.00

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

Zinaida SILIRAVA 13.07.2011. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 28.07.2011. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 08.07.2011. 10.00-11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”
Askolds ZELMENIS 13.07.2011. 15.00-17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 15.07.2011. 
21.07.2011.

12.00-13.00 
9.00-10.00

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

Valda ZELTIŅA 08.07.2011. 8.00-9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Sporta pasākumi
5. - 28. jūlijā Pilssalas stadionā Alūksnes 
novada čempionāts mini futbolā.
9. - 10. jūlijā Alūksnes ezerā Pasaules un 
Latvijas čempionāts ūdens motosportā.
10. jūlijā 10.00 Pilssalā Alūksnes novada 
atklātā kausa izcīņa pludmales volejbolā 
3. kārta.
16. - 17. jūlijā 10.30 Pilssalā Alūksnes 
novada čempionāts pludmales volejbolā 
(priekšsacīkstes).
23. jūlijā 11.00 Pilssalā Alūksnes novada 
čempionāts pludmales volejbolā (fināls).

Alūksnē
9. jūlijā Alūksnes pilsētas Tautas namā 
Daugavas vanagu salidojums.
9. jūlijā 21.00 Alūksnes Pilssalas estrā-
dē koncerts – balle - diskotēka. Muzicē 
Jānis un Atis Auzāni ar pavadošo grupu 
un DJ Gati no Daugavpils. Ieeja: Ls 3, pēc 
24.00 - Ls 4.
16. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas estrā-
dē putu ballīte sadarbībā ar igauņiem.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
16. jūlijā 12.00 Alūksnes muzejā Zigrīdas 
Ilenānes personālizstādes „Gadalaiki” 
atklāšanas pasākums.
„Neskati vīru no cepures!”; „Krustpunk-
tā”; „Senču istaba”.
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
 „Marienburgas cietoksnis 1342. – 1702.”; 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”; „Stāsts par Leo Kokli” (papil-
dināta);
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01.-31.07. „Latvija - mazā, skaistā un 
neparastā” (Ceļosim pa Latviju!).
04.-31.07. „Augstākais dzīves bauslis - 
darbs” (Jānim Grestem - 135).
01.-31.07. „Lasīsim Bērnu žūrijā - 2011”.
11.–31.07. „Vasara. Pusaudzis. Grāmata.”.
04.-31.07. „Polijas prezidentūra ES”.
04.-31.07. „Ceļā uz godīgāku sabiedrību”.

Pasākumi:
01.-31.07. „Lasošā vasara kopā ar Bubbli-
cious 2011” - konkursi „Krāsainā burbuļa 
burvestība” un „Uzbur lielāko burbuli”.
18.-31.07. Mākslinieka Gunāra Ozoliņa 
gleznu izstāde.
25. jūlijā Jauno grāmatu diena.

Alsviķu pagastā
9. jūlijā 19.00 Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes 
pagastu draudzības svētku „Mūs vieno 
Melnupe” ietvaros ciemošanās PII „Ze-
menīte” un Strautiņu pamatskolā, tikšanās 
ar Jāni Poli Spidzenieku pilskalnā.
9. jūlijā 21.00 Alsviķu brīvdabas estrā-
dē (lietus gadījumā kultūras namā) Alsvi-
ķu, Zeltiņu, Ilzenes pagastu draudzības 
svētku „Mūs vieno Melnupe” noslēgums 
– amatiermākslas kolektīvu sveiciens, 
21.30 zaļumballe, spēlēs ansamblis 
„Naktsputni” (Ilzene), retro grupa „Lauku 
suvenīrs” (Zeltiņi), kapela „Vecie runči” 
(Alsviķi). Ieeja: Ls 1, no 24.00 – Ls 1,50.
14. jūlijā 10.00 Alsviķu kultūras namā 
pensionāru kopas „Noskaņa” kopā sanāk-
šana – jubilāru godināšana.
23. jūlijā 22.30 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) 
DĪDŽEJU SALIDOJUMS – vasaras 
DISKONAKTS - 2011. Piedalās DJ Aivis 
(Latvijas Radio 2), DJ Ralfs Rubenis 
(„Tranzīts”), DJ Čakurs (MK „Ideja”), DJ 
Lisa POĻANA (novadnieks). Darbosies 
MK „Ideja” bārs ar atspirdzinošiem 
dzērieniem un uzkodām. Ieeja: Ls 2, no 
24.00 – Ls 2,50.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
literātam, skolotājam, muzeju darbinie-
kam Jānim Grestem – 135; rakstniekam, 
tulkotājam Harijam Gāliņam – 80; dzie-
dātājam, rakstniekam Marisam Vētram 
– 110; rakstniecei, žurnālistei Monikai 
Zīlei - 70.
 
Annas pagastā
30. jūlijā 15.00 kapu svētki Ezeriņu 
kapos. 

Ilzenes pagastā
9. jūlijā 14.00 Zeltiņu, Ilzenes, Alsviķu 
pagastu draudzības svētku „Mūs vieno 
Melnupe” atklāšana Ilzenē: kopā ar 
Ilzenes  sieviešu vokālo ansambli godina 

Melnupi, ekskursija pa pagastu - sporta, 
kultūras, interešu izglītības un mūžizglītī-
bas centrs „Dailes”, piemiņas vieta Ilzenē 
dzīvojušajiem līviem Mežslokās.
16. jūlijā 12.00 veselības diena Ilzenē. 
Ilzenes muižā nūjošanas pasākums sadar-
bībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju, 
15.00 – „Grīvās” mazā sporta pēcpusdie-
na lielajiem – šķēršļu skrējiens un dāmu 
nešanas sacensības, 22.00 Ilzenes estrādē 
zaļumballe kopā ar grupu „Romeo”, ieeja: 
Ls 1,50, pēc 23.00 – Ls 2.
Ilzenes bibliotēkā  literatūras izstādes: 
„Uz dziesmas spārniem” (kordiriģentam 
E. Račevskim - 75), „Ņem ceļam tikai 
kvēlu sirdi līdz” (J. Grestem - 135).

Jaunannas pagastā
16. jūlijā Jaunannas Zaķusalas estrādē:
- 11.00 iespēja apgūt prasmes dekupāžā 
un vitrāžu veidošanā,
- 20.00 koncerts  „Re, kā dzīvo...” (pieda-
lās Jaunannas amatiermākslas kolektīvi un 
viesi no Malienas, Grundzāles, Sarka-
ņiem, Alūksnes). Ieeja: Ls 0,50,
- 22.00 balle, spēlē Zigmārs un Edgars 
Krūmiņi & Kristīne  Šomase. Ieeja uz 
balli līdz 23.00 – Ls 1,50, vēlāk - Ls 2.

Jaunalūksnes pagastā
23. jūlijā 19.00 Bejas brīvdabas estrādē 
„Dainas” Baltinavas amatierteātris „Pal-
lādas” ar Danskovītes komēdijas jaunie-
studējumu „Lauku kūrorts pilsētniekiem”. 
Ieeja: Ls 1,50, bērniem Ls 0,50.
23. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas estrādē 
„Dainas” zaļumballe kopā grupu „Roli-
se”. Ieeja: Ls 1,50.

Jaunlaicenes pagastā
No 27. jūnija līdz 31. jūlijam Jaunlai-
cenes muižas muzejā Alūksnes muzeja 
ceļojošā izstāde „Liepaskalna mūža soļi”.
23. jūlijā 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā malēniešu valodas skolas 2. 
nodarbība (pārcelta no 30. jūlija).
30. jūlijā 20.00 Jaunlaicenes muižas 
svētki „Ūdensrožu nakts”:
- koncerts „...pēc 220 gadiem” (koncertā 
piedalās viesmākslinieki no Francijas),
- ūdensrožu mistika (vizināšanās ar prāmi, 
zīlēšana pie vāravas, laimes meklēšana 
ūdensrožu ziedos u.c.),
- 22.30 nakts balle („Kantoris 04”).
30. jūlijā Jaunlaicenes muižas svētku 
laikā Jaunlaicenes muižas muzejs atvērts 
līdz 24.00, ieeja bez maksas.
31. jūlijā 13.00 kapusvētki Opekalna 
kapsētā.
31. jūlijā 14.00 Opekalna baznīcā kon-
certstāsts „Pacel acis!”.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstāde „Monikai Zīlei – 70”, izstāde „ 
Ūdensroze”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija: Jaunlaicenes muiža, izstāde 
„Ceļš zem kājām”, izglītojošā programma 
„Muižniecība 18. – 20.gs.”, pastaigas stās-
tnieka pavadībā, nodarbības skolēniem un 
pieaugušajiem.

Kalncempju pagastā
22. jūlijā 15.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā „Radu un kaimiņu būšana”.
Kalncempju bibliotēkā jubilārei Monikai 
Zīlei veltīta literatūras izstāde.
Viktora Ķirpa Ates muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija „Vidzemes lauku sēta”, 
interaktīva nodarbība „Orientēšanās 
spēle lauku sētas un mīklu labirintos”, 
pedagoģiskās programmas „Čaklā bitīte”, 
„Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez”, 
„Seno vārdu, teicienu un malēniešu 
izrunas mācība”, kāzu programma „Lauku 
sētas gudrība”.

Liepnas pagastā
9. jūlijā 21.00 Liepnas estrādē „Saidupī-
te” (lietus gadījumā – tautas namā) dueta 
„Sandra” koncerts, pēc koncerta balle. 
Ieeja uz balli un koncertu: Ls 2.
17. - 24. jūlijā Liepnas pagastā Vispa-
saules latviešu ģimeņu nometne „3x3”.
30. jūlijā Liepnas pagasta svētki visas 
dienas garumā – sporta svētki, koncerti, 
teātra izrāde, vakarā zaļumballe.
31. jūlijā kapu svētki: 14.00 Sprinduļkal-
na kapos, 15.00 Liepnas kapos, 16.00 
Saidu kapos.
Mālupes pagastā
16. jūlijā 22.30 Mālupes salā (lietus 
gadījumā – Saieta namā) diskotēka.
30. jūlijā 12.00 kapu svētki Mālupes 
kapos.
30. jūlijā 19.00 Mālupes salā (lietus 

gadījumā – Saieta namā) Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra J. Anerauda izrāde 
„Karalistes gals”, 21.00 zaļumballe kopā 
ar Kasparu Maku.

Mārkalnes pagastā
15. jūlijā 22.00 Mārkalnes brīvdabas 
estrādē „Lakstīgalas” atpūtas vakars. 
Muzicē grupa „Rolise”.
30. jūlijā 22.00  Mārkalnes brīvdabas 
estrādē  „Lakstīgalas”  atpūtas pasākums 
ar grupas  „Galaktika”  piedalīšanos.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstādes 
„Medus -  vērtīgs saldums un zāles”, 
„Rakstniecei Monikai Zīlei – 70”.

Pededzes pagastā
6. jūlijā  Pededzes bibliotēkā krievu Jāņu 
dienai veltīta  literatūras izstāde „Tas bija 
liepu un ūdensrožu ziedu laiks”.
8. jūlijā 21.00 Pededzes estrādē vasaras 
balle par godu Ivaniem - „Sanāciet, 
sadziediet”.
11. jūlijā Pededzes bibliotēkā Jauno grā-
matu diena „Met pār plecu visas bēdas”.
16. jūlijā 22.00 Pededzes estrādē disko-
tēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 - Ls 1,50.
23. jūlijā 14.00 kapu svētki Kūdupes 
kapos.
23. jūlijā 22.00 Pededzes estrādē disko-
tēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 - Ls 1,50.
30. jūlijā 22.00 Pededzes estrādē disko-
tēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 - Ls 1,50.
Pededzes muzejā no 13. jūnija līdz 24. 
septembrim izstāde par ziediem ,,Viss 
ziedēja āriņos...” (foto, rokdarbi, kolāžas 
u.t.t.). 

Veclaicenes pagastā
15. jūlijā 22.30 Veclaicenes tautas namā 
diskoballe jauniešiem, spēlēs DJ GAGA 
Dance, DJ Lisa Poļana. 

Zeltiņu pagastā
9. jūlijā Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes pagastu 
draudzības svētki „ Mūs vieno Melnupe”: 
no 16.30 līdz 18.30 ekskursija „Ciemos 
pie Ļeņina”, muzeja, sporta un kultūras 
iestāžu apskate, pašdarbības kolektīvu 
koncerts.
16. jūlijā  11.00 pie  „Alpu” mājām 
Zeltiņu pagastā skrējiens  „Alpu pļavas 
– 2011”. Sacensības notiks 6 vecuma 
grupās. Interesēties pa tālruni  64354632  
vai  26151718  (Vanda,  Andrejs).
16. jūlijā 20.00 Zeltiņu tautas namā 
Jaunalūksnes pagasta Bejas amatierteātra 
sniegumā K. Štrāles komēdija „Kā Zie-
meļmeitas brauca puisi lūkoties”. Ieeja: Ls 
1, bērniem Ls 0,50.
23. jūlijā no 13.00 līdz 15.30 Zeltiņu 
tautas namā veselības nostiprināšanas 
un atjaunošanas lekciju un praktiskas 
nodarbības vadīs Inese Ziņģīte. 

Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Lasīšanas piedzīvojums ir sācies!”, 

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

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

4. un 18. jūlijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūlijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
8. un 22. jūlijā 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.

„Apceļosim Latviju”, „M. Zīles grāmatu 
pasaulē”.
Zeltiņu muzejā izstādes: „Spēles prieks”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”. 

Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 piemiņas brīdis Prinduļu 
kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: ,,Dabas 

un dārza veltes taviem ziemas krāju-
miem”, 12.-27. jūlijā ,,Aktrise ar savu 
gudrību un principiem” (A. Līvmanei 
– 60), 18.-28. jūlijā ,,Dzīve - mirkļu 
krelles, ar kurām mūža garumā rotāties” 
(rakstniecei, žurnālistei M. Zīlei – 70), 12. 
jūlijā ,,Sākas vasara, sākas brīvdienas ar 
vismīļāko grāmatu rokās...”.

  Alūksnes novada domes sēdē 30. jūnijā apstiprināts maksas pakalpojumu cenrādis Viktora 
 Ķirpa Ates muzejā Kalncempjos.

 

Nr. 
p/k Pakalpojuma veids Maksa par pakalpojumu 

(Ls) 
PVN 

1.1. EKSPOZĪCIJA UN IZSTĀDE (pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli) 
1.1.1. muzeja ekspozīcijas apmeklējums pieaugušajam 1,50 - 

pensionāram 
(uzrādot apliecību) 

0,70 - 

skolēnam, dienas nodaļas 
studentam (uzrādot 
apliecību) 

0,50 - 

1.1.2. izstādes apmeklējums personai 0,30 - 
1.1.3. muzeja teritorijas apskate personai 0,30 - 
1.1.4. izglītojošās programmas pieaugušajam, 

pensionāram (uzrādot 
apliecību) 

0,50 - 

skolēnam, dienas nodaļas 
studentam (uzrādot 
apliecību) 

0,30 - 

1.1.5. Ekskursijas vadīšana muzejā – gida 
pakalpojumi 

pieaugušo grupai 5,00 - 
skolēnu grupai 3,00 - 
grupai angļu un krievu 
valodā 

10,00 - 

1.1.6. Bezmaksas muzeja un izstāžu apmeklējums (pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem, 
ekskursijas grupas vadītājam (viena persona), diviem pedagogiem, kas pavada skolēnu 
grupu, Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), ICOM biedriem (uzrādot 
apliecību), žurnālistiem (uzrādot apliecību). 

1.2. MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA (pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās 
vērtības nodokli) 

1.2.1. Muzeja priekšmeta deponēšana 
(izsniegšana uz laiku) kādai institūcijai 
izstādes veidošanai vai telpu 
noformēšanai 

par vienu priekšmetu 
mēnesī 

3,00 - 

1.2.2. Muzeja priekšmeta deponēšana 
Latvijas muzejiem, Alūksnes novada 
kultūras iestādēm 

bezmaksas 

1.2.3. Krājuma materiālu (dokumentu, 
izdevumu, fotogrāfiju) digitālo kopiju 
izgatavošana (skenēšana) (atsauce uz 
muzeja krājuma materiāliem obligāta) 

1 lapa 5,00 - 

1.2.4. Muzeja ekspozīcijas filmēšana, 
fotografēšana (atsauce uz muzeja 
krājuma materiāliem obligāta) 

ar kameru 
ar fotoaparātu 

2,00 
1,00 

- 
- 

1.3.  CITI PAKALPOJUMI, kas tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 
1.3.1. Telts vieta muzeja teritorijā pieaugušajam 

skolēnam 
2,34 
1,56 

0,66 
0,44 

1.3.2. Ugunskura izmantošana ar muzeja 
malku 

1 diennakts 3,90 1,10 

1.3.3. Telpu noma vakarēšanai un citiem 
pasākumiem 

1 personai 1,56 0,44 

1.3.4. Kāzu programma un teritorijas 
izmantošana 

līdz 10 personām 7,80 2,20 

  no 11 līdz 50 personām 19,50 5,50 
  no 51 līdz 100 personām 31,20 8,80 
1.3.5. DVD pastkarte Latviešu valodā 1,23 

 
0,27 

Angļu valodā 2,05 
 

0,45 

1.4.  CITI PAKALPOJUMI, kas netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 
 Pārnakšņošana siena pūnītē 1 personai  0,78 - 

Apstiprina maksas pakalpojumu cenas 
Viktora Ķirpa Ates muzejā


