ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

OTRDIENA
Baltijas čempionāts
ūdens motosportā
Alūksnes ezerā,
7. jūlijā
12.00 Sacensību atklāšana un
starts Pilssalā (pirms atklāšanas
muzicēs Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris)
19.00 Apbalvošanas ceremonija
Pilssalā
Ieeja Pilssalā: Ls 1, peldvietā
„Vējiņš” - Ls 0,50.

Pūtēju orķestru
svētki Alūksnē
„Mūzika veido
Eiropu”
9. jūlijā 16.00 sadraudzības
dienu oficiāla atklāšanas ceremonija un koncerts administratīvās
ēkas laukumā. Piedalās: Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, Marsannay –
la – Côte Mūzikas centra pūtēju
orķestris;
10. jūlijā Alūksnes muzejā
apskatāma Marsannay – la –
Côte pilsētas jubilejai veltīta
izstāde;
11. jūlijā 20.00 sadraudzības
dienu lielkoncerts „Mūzika
veido Eiropu” Pilssalas estrādē.
Pasaules hītus, skaistākās latviešu un franču melodijas atskaņos
Marsannay – la – Côte Mūzikas
centra pūtēju orķestris, Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, solisti:
Amelia Drelon, Edgars Krūmiņš,
Signe Eglīte, Līva Zariņa
Ieeja uz visām norisēm - brīva
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Alūksnē viesosies
pūtēju orķestris no Francijas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jūlija sākumā sadraudzības
projekta „Mūzika veido Eiropu”
ietvaros Alūksnē viesosies Marsanēlakotas (Marsannay-la-Côte)
(Francija) pašvaldības pārstāvji
un Mūzikas centra pūtēju orķestris.
Sadraudzības projekta laikā Francijas pārstāvji Alūksnē uzturēsies
no 7. līdz 12. jūlijam, bet galvenās
projekta aktivitātes noritēs 9., 10.
un 11. jūlijā.
Pirmdien, 9. jūlijā pulksten 16,
piedaloties Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrim
un Marsanēlakotas Mūzikas centra
pūtēju orķestrim, laukumā pie
administratīvās ēkas Dārza ielā 11,
Alūksnē notiks sadraudzības dienu
oficiāla atklāšanas ceremonija un
koncerts. Orķestriem atskaņojot abu
valstu himnas, svinīgā atmosfērā
tiks pacelti Francijas un Latvijas
karogi. Piedalīties šajā svinīgajā
pasākumā aicināta arī Francijas
ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece
Latvijas Republikā Šantāla Puarē
(Chantal Poiret), kā arī Francijas Institūta pārstāvji. Aicinām alūksniešus un pilsētas viesus apmeklēt šo
pūtēju orķestru sadraudzības svētku
atklāšanas pasākumu!
Pēc projekta oficiālās atklāšanas
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins un Marsanēlakotas mērs Žans Fransuā Gondeljers (Jean-Francois Gondellier)
parakstīs vienošanos par sadarbību

Marsanēlakotas Mūzikas centra pūtēju orķestris un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 11. jūlijā
gaidīs mūzikas cienītājus uz brīnišķīgu koncertu Alūksnes Pilssalas estrādē. Aicinām apmeklēt!

starp abām pašvaldībām, kas paredz
abpusējus apmaiņas projektus kultūras, jauniešu, vides un sporta jomās.
Otrdien, 10. jūlijā Alūksnes muzejā ikvienam būs iespēja apskatīt
Marsanēlakotas pilsētai veltīto
izstādi, kas stāstīs par tās vēsturi,
dabu, kultūras mantojumu, kā arī

tās vīnkopības tradīcijām.
Savukārt svētku kulminācija būs
trešdien, 11. jūlijā, kad pulksten 20
Alūksnes Pilssalas estrādē sadraudzības dienu lielkoncertā „Mūzika
veido Eiropu” pasaules hītus, skaistākās latviešu un franču melodijas
atskaņos Marsanēlakotas Mūzikas

centra pūtēju orķestris, Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris, kā arī solisti Amēlija
Drelona (Amelia Drelon), Edgars
Krūmiņš, Signe Eglīte un Līva
Zariņa.
Turpinājums 2. lappusē

Atskatoties uz trīs novada darbības gadiem

Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs
1. jūlijā aprit trīs gadi kopš
strādā pirmais Alūksnes novada
pašvaldības deputātu sasaukums.
Tātad, lielāko daļu sasaukuma
termiņa jau esam aizvadījuši,
tādēļ ir vērts atskatīties, kāds tas
bijis.

Pirmais gads, sākot strādāt novada
pašvaldībā, visiem bija sarežģīts, jo
bija daudz nezināmā, trūka skaidrības. Tika izstrādāti daudzi saistošie
noteikumi, kas regulē pašvaldības
darbu dažādās jomās. Arī šobrīd vēl
ir daudz darāmā to izstrādē, jo tas ir
nebeidzams process.
Atšķirībā no vairākām citām novadu pašvaldībām, esam izveidojuši
kompaktu, mazu administrāciju,
izvairoties no dubultstruktūras, kad
novadā ir arī pilsētas pārvalde. Trīs
gadu laikā savstarpēji ir sastrādājušies deputāti. Šajā sasaukumā ir
veiksmīgs deputātu sadalījums, jo
vienlīdzīgi ir pārstāvēta gan pilsēta,
gan pagasti. Labi, ka viņiem ir
dažādi konstruktīvi viedokļi, jo
uzskatu dažādība virza progresu.
Domāju, ka gan domes deputāti, gan pašvaldības darbinieki ir
pelnījuši dzirdēt arī atzinīgus, labus
vārdus, kas dotu stimulu strādāt
vēl labāk. Nevar visu laiku tikai
kritizēt. Būtu labi, ja iedzīvotāji
savus ieteikumus un ierosinājumus
konstruktīvi izteiktu pašvaldībai,

nevis atstātu anonīmus komentārus
sociālajos portālos. Ja kaut kas nav
skaidrs, jānāk uz pašvaldību un
jājautā, jo, ja cilvēks nav informēts,
tas rada iespēju parādīties dažādām
interpretācijām. Gribētos arī, lai
cilvēki neizmantotu deputātus kā
lobijus saimniecisku jautājumu
risināšanā – deputāti ir lēmējvara,
bet saimnieciskās lietas jārisina ar
izpildvaru.
Runājot par paveikto, jāteic, ka
ir daudz lielāku un mazāku darbu.
Jaunā Alūksnes novada pašvaldība
2009. gada jūlijā no iepriekšējām
pašvaldībām pārņēma 16 projektus
par kopējo summu 6,8 miljoni latu,
no kā pašvaldības līdzfinansējums
bija 693 tūkstoši latu. Paldies par
šīm iestrādnēm!
Starp pārņemtajiem un nu jau
pabeigtajiem darbiem bija projekti,
kas saistīti ar bērnudārzu „Pienenīte” un „Sprīdītis” infrastruktūras
uzlabojumiem, Alūksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošanu
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem, dabaszinātņu kabi-

netu materiālās bāzes uzlabošanu
divās Alūksnes skolās, Malienas pagasta ūdenssaimniecības
sakārtošanu, Alūksnes pilsētas un
Liepnas pagasta ūdenssaimniecības
I kārtas darbu pabeigšanu, Liepnas
pagasta autoceļu rekonstrukcijas I
kārtas darbu pabeigšanu, projektu
,,Pārrobežu bumba”, kura rezultātā
uzlaboti sporta infrastruktūras objekti Liepnā, Annā, Ilzenē, Zeltiņos un Strautiņos, iegādāts jauns
aprīkojums Ilzenes sporta zālei.
Turpinājām arī jau iesniegto projektu realizāciju - ceļu rekonstrukciju
Veclaicenē, Mārkalnē, Pededzē,
Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas
parka izveidi, Malienas tautas nama
ēkas rekonstrukciju un piebūves
celtniecību, Māriņkalna tautas nama
rekonstrukciju.
Trīs savos darbības gados
Alūksnes novada pašvaldība realizējusi un realizē 79 dažādus projektus, kuru kopējā summa ir 13,6
miljoni latu, savukārt pašvaldības
līdzfinansējums – 4,06 miljoni latu.
Ir daudzas lietas, ko esam sakār-

tojuši ātrāk par kolēģiem citās pašvaldībās, to varētu teikt, piemēram,
par centralizētās grāmatvedības
un dokumentu aprites programmu
ieviešanu pašvaldībā, sadarbību ar
biedrību „Astes un ūsas” dzīvnieku mājas izveidē. Šovasar novada
teritorijā uzsāksim suņu reģistrāciju.
Arī sakoptībā un tīrībā latiņu esam
pacēluši augstu. Cita lieta, ka cilvēku attieksme pret kārtības uzturēšanu ir audzināšanas jautājums, ko
nevar dažos gados izmainīt.
No lielākajiem projektiem jāmin
Pils ielas rekonstrukcija, ir atbalstīta
arī otra tranzīta maršruta atjaunošana, līdz ar to varēs sakārtot vēl vairākas ielas. Pēc ūdenssaimniecības
projekta Alūksnē trim ielām – Kanaviņu, Miera un posmam Helēnas
ielas plānojam uzklāt jaunu asfalta
seguma kārtu. Tāpat nozīmīgs ir a/s
„Simone” siltumapgādes trašu un
katlu māju sakārtošanas projekts.
Cerams, ka to īstenojot, no ziemām
mums vairs nebūs jābaidās.
Turpinājums 3. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis

03.07.2012.

Pašvaldībā
Alūksnes novada
pašvaldība rīko
izsoles
Alūksnes novada pašvaldība
22.08.2012. rīko starpgabala
Latgales ielā 20B, Alūksnē,
Alūksnes novadā mutisku
izsoli ar augšupejošu soli, ar
noteiktu personu loku.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 64381492.
Nosacītā cena – Ls907. Nodrošinājums – Ls90, kas ieskaitāms
pašvaldības budžeta kontā līdz
17.08.2012. Samaksa 100% latos, kura jāveic līdz 05.09.2012.
Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, 306.telpā no 9.00 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz
17.08.2012. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
22.08.2012. rīko starpgabala
Latgales ielā 20C, Alūksnē,
Alūksnes novadā mutisku
izsoli ar augšupejošu soli, ar
noteiktu personu loku.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 64381492.
Nosacītā cena – Ls1004.
Nodrošinājums – Ls100, kas
ieskaitāms pašvaldības budžeta
kontā līdz 17.08.2012. Samaksa
100% latos, kura jāveic līdz
05.09.2012. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā
11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz
17.08.2012. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība 18.07.2012. rīko cirsmu
„Fričos”, Mārkalnes pagastā,
Alūksnes novadā mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 26597354.
Nosacītā cena – Ls7865,00.
Nodrošinājums – Ls787, kas
ieskaitāms pašvaldības budžeta
kontā līdz 13.07.2012. Samaksa
100% latos, kura jāveic līdz
01.08.2012. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā
11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz
13.07.2012. plkst. 16.00.

Sēdes jūlijā
Sociālo pakalpojumu un veselības
aprūpes jautājumu komitejas
sēde
5. jūlijā 14.00
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēde
11. jūlijā 10.00
Teritoriālās komitejas
sēde
9. jūlijā 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
17. jūlijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
19. jūlijā 10.00
Domes sēde

26. jūlijā 10.00

www.aluksne.lv

Paziņojums par Alūksnes
novada ilgtermiņa attīstības
stratēģijas 2012. - 2030.
1. redakcijas publisko
apspriešanu

Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdē

Atbilstoši Alūksnes novada
domes 2012. gada 28. jūnija
lēmumam Nr. 212 „Par Alūksnes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. - 2030. 1. redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”, sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts
no 2012. gada 2. jūlija līdz 2012.
gada 2. augustam. Ar plānošanas
dokumentu var iepazīties:
• Pagastu pārvaldēs, Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā
ēkā, Dārza ielā 11, 211. kabinetā;
• pašvaldības interneta mājas lapā

- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamā īpašuma 1/6 domājamo daļu Ezera ielā 8, Alūksnē. Atsavināt minēto pašvaldības īpašumu,
kas sastāv no zemesgabala 316m²
kopplatībā 1/6 domājamās daļas un
garāžas ēkas 1/6 domājamās daļas,
pārdodot izsolē;

www.aluksne.lv.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt pašvaldībā līdz 2012.
gada 2. augustam:
• Alūksnes novada pašvaldībā
Dārza ielā 11 vai sūtot pa pastu
- Alūksnes novada pašvaldībai,
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301;
• elektroniski uz e-pasta adresi:
aivita.masena@aluksne.lv
Kontaktpersona: Jānis Līcis,
kontakttālrunis 64381487, Alūksnes
pašvaldības administratīvajā ēkā,
211. kabinetā.

Apstiprināts Alūksnes
novada pašvaldības
2011. gada
publiskais pārskats
Alūksnes novada pašvaldība
paziņo, ka ar 28.06.2012. domes
lēmumu Nr. 213 (sēdes prot. Nr. 10,
12.p.) apstiprināts Alūksnes novada
pašvaldības 2011. gada publiskais
pārskats.
Ar pilnu pārskata tekstu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldībā,
Dārza ielā 11, Alūksnē un Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.

Alūksnē viesosies
pūtēju orķestris no Francijas
Turpinājums no 2. lappuses
Jāpiebilst, ka visas norises projekta
laikā būs apmeklējamas bez maksas.
Francijas un Latvijas mūziķu
izpildījumā koncerta apmeklētājiem
būs iespēja veldzēties tādās visiem
labi zināmās melodijās kā „I feel
good”, „You can leave your hat
on”, „I want to spend my lifetime”,
„Tomorrow never dies”, „Don’t let
the sun”, izskanēs arī vairāki franču
skaņdarbi „Ici et maintenant”,
„L’epreuve du temps”, „Quelques
minutes”, „Si c’est bon comme
ca”, kā arī dziesmas latviešu valodā
„Glāze piena”, „Apēst tevi”, „Rīts ir
tālu vēl”, „Tu izvēlējies palikt”.
Par ciešo sadarbību starp franču
un Alūksnes mūziķiem jāpateicas
Marsanēlakotas Mūzikas centra un
Mūzikas skolas direktoram Sašam
Dišēnam (Sacha Duchaine). Šīs sadarbības ietvaros jau aizvadītā gada
pavasarī Alūksnē viesojās franču
džeza bigbends „L’JBB”.
Vizītes laikā abu orķestru mūzi
ķi tiksies kopīgos mēģinājumos,
viesi iepazīsies ar Alūksni un
novadu, apmeklēs bijušo Zeltiņu

kodolraķešu bāzi, Viktora Ķirpa
Ates muzeju. Marsanēlakotas
pašvaldības pārstāvji apskatīs arī
Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku
skolu, apmeklēs Alūksnes Mūzikas skolu, pašvaldības aģentūrā
„ALJA” interesēsies par Alūksnes
ezera apsaimniekošanu. Tāpat
pašvaldības pārstāvji tiksies arī ar
biedrības Alūksnes rajona bērniem
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
„Saulstariņi” biedriem, lai dāvinātu
speciāli sarūpētu aprīkojumu sporta
aktivitātēm.
Marsanēlakotas pilsētas aizsākumi
meklējami jau mūsu ēras 1. gadsimtā. 18. gadsimta nogalē ciemats
ieguvis pašreizējo nosaukumu.
Šobrīd Marsanēlakotā dzīvo 5200
iedzīvotāju. Tā atrodas labvēlīgā
ģeogrāfiskā situācijā – krustojumā
starp Burgundijas hercogu vēsturisko galvaspilsētu Dižonu un Bonu,
kas pasaules slavu ieguvusi ar
savām vīna darīšanas tradīcijām. Arī
muzikālās tradīcijas Marsanēlakotas
iedzīvotāju vidū ir spēcīgi attīstītas,
jo šogad un nākamgad tiek svinēta
komūnas visvecākās asociācijas –
Mūzikas centra 120. gadadiena.

Alūksnes novada domes 28. jūnija sēdē deputāti izskatīja 27 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:

- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Dārzi”,
Mārkalnes pagastā. Atsavināt minēto
nekustamo īpašumu - zemesgabalu
1,18 ha kopplatībā ar nedzīvojamo
ēku - bērnu dārzs „Dārzi”, Mārkalnes pagastā, pārdodot izsolē;
- apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes gala ziņojumu
par veikala Pils ielā 38A, Alūksnē
būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas rezultātiem. Noteikt
SIA „Firma Madara 89” veikala
Pils ielā 38A, Alūksnē, būvniecības ieceres realizēšanai papildu
nosacījumu: projektā apbūvei iekļaut
tikai to zemes gabala daļu, kura nav
paredzēta ēku Pils ielā 38 un Pils
ielā 40 apsaimniekošanai, atbilstoši
08.02.1999. ēku būvju reģistrācijai
Zemesgrāmatā nepieciešamās platības zemes robežu plāniem. Apbūve
pārējā zemes gabala daļā pieļaujama
tikai, vienojoties ar minēto ēku īpašnieku/pārvaldnieku.
Būvniecības ieceres publiskā
apspriešana notika no 10. aprīļa
līdz 11. maijam, tās ietvaros arī
prezentācijas pasākums 24. aprīlī.
Apspriešanas laikā iesniegtas 47
aptaujas lapas, no kurām 6 lapās
izteikts atbalsts (no tām 4 aizpildītas
nepilnīgi), 40 - izteikts noraidījums
(no tām 16 aizpildītas nepilnīgi, 4 –
anonīmas), 1 aptaujas lapa aizpildīta
nesaprotami (iecere atbalstīta, bet
teksta daļā noraidīta). Apspriešanas
laikā izteikti iemesli ieceres noraidīšanai, piemēram iedzīvotāji zaudēs
automašīnu stāvvietu, atkritumu
konteineru laukumu, zaļo zonu,
pastaigu vietu, skatu no dzīvokļu
logiem uz Pils ielu, bērnu rotaļu laukumu, būs apdraudēta bērnu drošība
un ēku drošība būvniecības laikā,
pilsētā veikalu ir pietiekoši, nepatīk
ēkas arhitektūra, zemesgabalu nav
piedāvāts iegādāties ēku īpašniekiem. Iedzīvotāji pauduši ieteikumus
veikalu būvēt citur, ierīkot šajā vietā
bērnu rotaļu laukumu, apsaimniekot
jau esošās tirdzniecības platības,
pārvietot automašīnu stāvlaukumu
zaļā zonā pie dzīvojamās mājas.
- paredzēt līdzfinansējumu Ls 257
biedrībai „Interešu centrs „Jaunanna”” projekta „Kultūras tradīciju
kopšana, izceļot latviešu tautas
tērpu, tautiskās dejas popularizēšana sabiedrībā” realizācijai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai (ELFLA) atklātā projektu
iesniegumu konkursā pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu, to paredzot no pašvaldības šī gada budžeta
līdzekļiem;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada Sociālā dienesta nolikumā,
nosakot, ka dienesta struktūrvienība
„Naktspatversme” sniedz pakalpojumu personām, kuras ir bez mājokļa
un atrodas pašvaldības teritorijā.
Sēdē arī tika noteikta maksa par
Naktspatversmes pakalpojumu
personai, kuras pēdējā deklarētā
pamata dzīvesvieta ir Alūksnes
novada teritorijā - Ls 0,40 par vienu
nakti. Noteikt, ka naktspatversmes
pakalpojumu līdz diviem mēnešiem
kalendārā gada laikā (vai 60 dienas
kalendārā gada laikā) var saņemt
persona, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Alūksnes novada
teritorijā un kurai noteikts trūcīgas
personas statuss. Noteikt maksu
par naktspatversmes pakalpojumu
personai, kuras pēdējā deklarētā
pamata dzīvesvieta nav Alūksnes novada teritorijā, Ls 7 par vienu nakti,
nosakot, ka persona naktspatversmē
var uzturēties ne ilgāk par vienu
mēnesi. Noteikt maksu par Naktspatversmes klienta mantu glabāšanu
Ls 2 mēnesī. Personai, kura saņem
naktspatversmes pakalpojumu, ir
tiesības saņemt veļas mazgāšanas
pakalpojumu saskaņā ar Alūksnes
novada domes 26.04.2012. lēmumu
Nr.145 „Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu”.
- izdalīt no valsts mērķdotācijas
interešu izglītības programmu un
sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu rezerves
fonda finansējumu Ls 1087 vasaras
interešu programmu īstenošanai
no 01.06.2012. līdz 31.08.2012.
šādām izglītības iestādēm: Alūksnes
Bērnu un jauniešu centram Ls 479,
Pededzes pamatskolai Ls 91, Ilzenes
pamatskolai Ls 151, Bejas pamatskolai Ls 196, Alūksnes pilsētas
sākumskolai Ls 170;
- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 1640 Alūksnes Mākslas
skolai skolas saimnieka amata vienības izveidošanai no 01.07.2012.;
- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 5464 Liepnas vidusskolai
apkures sistēmas apkures katlu avārijas remontam.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem iespējams iepazīties
www.aluksne.lv.
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Klauvēsim skaļāk, prasīsim uzstājīgāk

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, bija svarīga katra iedzīvotāja
balss. Mums tika stāstīts, cik labi ir
būt šai savienībā un kādi ieguvumi
no tā būs. Viens no šiem ieguvumiem ir ES investīcijas. Atskatoties
uz šī finansējuma sadali, jāatzīst,
ka tā valstī nav bijusi taisnīga, jo
mūsu novads šajā un iepriekšējā
plānošanas periodā nav saņēmis
tādu investīciju apjomu, kāds
mums pienāktos.
2013. gadā noslēgsies pašreizējais
plānošanas periods, kurā Alūksne no
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, kas
paredzēti pašvaldību attīstības programmu realizācijai, aktivitātēs 3.6.1.1
„Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un
3.6.2.1 „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai”, saņēmusi vien

23 latus uz 1 novada iedzīvotāju, bet
tai pat laikā citas līdzīga statusa pilsētas pat 200 latus. Jāpiebilst, ka šis
finansējums policentriskajai attīstībai
ir paredzēts tieši pilsētu attīstībai.
Te jāpaskaidro, ka Latvijas teritorijā
ir izveidoti 5 plānošanas reģioni un
Alūksnes novads ietilpst Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijā kopā
ar 25 citām Vidzemes pašvaldībām.
Valmiera Vidzemes reģionā ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, savukārt pārējās lielās pilsētas, tostarp
arī Alūksne, ir reģionālās nozīmes
attīstības centri.
Analizējot uz šo brīdi izmaksāto ES
fondu finansējumu novadiem ar reģionālas nozīmes attīstības centriem
pašreizējā plānošanas periodā, jāteic,
ka mūsu novadam arī šajā griezumā
ir zemākais rādītājs - 206 lati uz 1
iedzīvotāju.
Ņemot vērā to, ka ES fondu finansējuma sadale starp pašvaldībām
ir acīmredzami nevienlīdzīga, uz
Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdi aicināju Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes priekšsēdētāju Nikolaju
Stepanovu, lai viņš izskaidrotu, kādēļ
šāda situācija radusies.
Lai arī N. Stepanovs jau sākotnēji sarunā uzsvēra, ka plānošanas
reģiona rokās nav fondu līdzekļu, ko
tas varētu piešķirt pašvaldībām, mēs,
pašvaldības, sagaidām, lai reģions
ar saviem priekšlikumiem atbalstītu
pašvaldību centienus saņemt ES
fondu finansējumu.
N. Stepanovs komitejas sēdē
informēja, ka šobrīd notiek sarunas
par iespējām grozīt ES finansējuma
sadales kārtību un nākamajā plānošanas periodā to varētu dalīt pēc kvotu
principa katram reģionam. Tad katra
reģiona pašvaldību politiķi varētu

lemt, kādiem mērķiem šo kvotu
visvairāk vajadzīgs izlietot. Tomēr
ministrijām šāds finansējuma sadales
princips neesot tīkams.
Uz jautājumu, kādēļ Alūksne
policentriskajai attīstībai paredzēta
finansējuma sadalē ir saņēmusi tik
nelielu līdzekļu apjomu, salīdzinot ar citiem reģionālās nozīmes
attīstības centriem, N. Stepanovs
to skaidroja ar tā laika politiskajām
kolīzijām Alūksnes pilsētas domē,
kuru dēļ Alūksne politiski palikusi
malā no finansējuma saņemšanas.
Taču manuprāt, lai īstenotu novada
attīstības mērķus, nav tiešas saistības
ar to, kurš vada pašvaldību, jo
pašvaldībai ir attīstības programma,
kura jāīsteno. Uzskatu, ka plānošanas
reģionam jāaizstāv savu pašvaldību intereses un augstākstāvošām
personām jāsniedz ieteikumi, ka
investīcijas vajadzētu dalīt līdzsvaroti
visiem novadu attīstības centriem.
Ja tas nenotiek, tad kam mums šāda
institūcija – plānošanas reģions - ir
vajadzīga? Manā skatījumā Vidzemes plānošanas reģions un tā vadība
nav pietiekami aizstāvējusi Alūksnes
novada intereses un par to liecina
šīs ievērojamās atšķirības naudas
sadalījumā pašvaldībām.
Bijušais Valsts prezidents Valdis
Zatlers, pamatojot savu lēmumu par
rīkojuma Nr. 2 izdošanu, norādīja, ka
jāpieliek punkts tam, „ka daži reģioni
mūsu valstī ir ar īpašām tiesībām”.
Jautājums par valsts līdzsvarotu
attīstību arī šobrīd izskan dažādos
dokumentos un plānos, bet diemžēl
ne dzīvē. Tad jājautā – ko valdība īsti
saprot ar līdzsvarotu attīstību?
Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai, kas šobrīd cenšas runāt par kvotu
sadali un līdzsvarotu attīstību, bet tas
notiek ļoti lēni. Nožēlojami, ka valsts

nevēlas finansējumu dalīt pēc vienotiem kritērijiem. Ja šīm diskusijām
nesekos reālas izmaiņas, esam gatavi
rīkoties līdzīgi kā Krāslavas novads
– izstāties no Latvijas Pašvaldību
savienības. Arī plānošanas reģionam
ir jābūt tai institūcijai, kas aktīvi
iesaistās finansējuma sadales kārtības
maiņā, lai to padarītu maksimāli
līdzvērtīgu.
Šis plānošanas periods beigsies
nākošā gada beigās. Alūksnes novada
pašvaldība, vadoties pēc savas attīstības programmas, šobrīd izstrādā
pietiekoši daudz tehnisko projektu un
rudenī būsim gatavi uzsākt konkrētu
projektu apguvi, ja vien būs finansējums. Tādēļ no Vidzemes plānošanas
reģiona vadītāja vēlējāmies uzzināt,
ja esam gatavi apgūt konkrētu finanšu apjomu šajā plānošanas periodā,
vai pašvaldībai ir iespējas uzstāt
ministrijai, pieprasīt finansējumu un
to saņemt.
Diemžēl N. Stepanovs atbildēja,
ka nekādas garantijas dot nevar,
vien atgādināja, ka šobrīd pieņemts
lēmums uz Latgalei paredzētajiem 20
miljoniem izsludināt atklāto konkursu, kurā projektu pieteikumus varētu
iesniegt arī citas pašvaldības, tostarp
Alūksne, tomēr šādā gadījumā līdzīgu projektu konkurencē priekšroka
tomēr būtu Latgales pašvaldību
izstrādātam projektam.
Jūlija sākumā tikšos ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāru par papildu finansējuma iespēju izskatīšanu
Alūksnes novada pašvaldībai vēl
šajā plānošanas periodā, lai atgūtu
to finansējumu, kas mums uz vienu
iedzīvotāju pienākas. Šobrīd gatavojam tehniskos projektus Alūksnes
pilsētas sākumskolas sporta zālei,
Alūksnes pilsētas Tautas namam,

Pilssalas attīstībai, ielu atjaunošanai
un rudenī būsim gatavi īstenot ieceres 5 miljonu latu apmērā.
2014. gadā sāksies jauns plānošanas
periods, kas ilgs līdz 2020. gadam.
Šobrīd bažījamies arī par to, vai tas,
ka Alūksnes novads pašreizējā plānošanas periodā ir saņēmis salīdzinoši
maz ERAF naudas un līdz ar to maz
varējis sevi attīstīt, nevar kļūt par
apdraudējumu, ka nākošajā plānošanas periodā vispār vairs nesaņemsim
finansējumu kā mazāk attīstīts centrs,
jo jau pašreizējā plānošanas periodā
atsevišķās aktivitātēs bija norādīts,
ka nauda tiek piešķirta reģiona
spēcīgākajiem attīstības centriem. Šīs
bažas izteicām arī N. Stepanovam.
Plānošanas reģiona vadītājs to neapstiprināja, bet arī nenoliedza, sakot
ka pašvaldībai pašai jābūt vērīgai,
lai pretendētu uz finansējumu, jo
plānošanas reģions var atbalstīt tikai
jau iesniegtos pašvaldību projektus.
Tomēr uzskatu, ka plānošanas reģiona atbalsts ir vajadzīgs jau tajā brīdī,
kad ar Ministru kabineta noteikumiem tiek regulēts, kādas kategorijas
būs finansējuma saņēmēji.
Esam apkopojuši finanšu datus un
lūdzam pašvaldībai tuvāko institūciju – Vidzemes plānošanas reģionu
- atbalstīt mūsu vēlmi pieprasīt papildu finansējumu Alūksnes novada
pašvaldībai ERAF aktivitātēs 3.6.1.1.
vai 3.6.2.1., lai mēs neatpaliktu no
pārējiem reģionālās nozīmes attīstības centriem un spētu sniegt tikpat
kvalitatīvus pakalpojumus saviem
iedzīvotājiem, kā to var darīt citas
pašvaldības. Tas mums ļautu sakārtot
pilsētas infrastruktūru, radīt kvalitatīvāku vidi, kas būtu konkurētspējīga
ar citiem novadiem un dotu iespēju
atslogot pašvaldības budžetu par labu
pagastu attīstībai.

Atskatoties uz trīs novada darbības gadiem
Turpinājums no 3. lappuses

Notikusi Jaunās pils kompleksa
rekonstrukcija un šobrīd domājam,
ka Dzimtsarakstu nodaļa varētu
pārcelties uz Jauno pili, savukārt nodaļas līdzšinējo vietu varētu izmantot
bibliotēka, kam trūkst telpu. Esam
apsekojuši un strādājam ar pašvaldības nekustamā īpašuma, tajā skaitā
dzīvojamā fonda, stāvokli.
Ļoti priecē, ka ar nelielu naudu
sakārtojām Alūksnes pilsētas Tautas
namu un estrādi. Tas devis pavisam
citu auru ēkai un palielinājis apmeklētību. Manuprāt, tas ir labs piemērs,
kā ar maziem līdzekļiem var pagaidu
variantā labas lietas atrisināt. Tagad
pēc metu konkursa top arī tautas
nama rekonstrukcijas tehniskais
projekts.
Vairākos pagastos strādā pie
ūdenssaimniecības, pašvaldības ceļu
sakārtošanas. Pateicoties pilsētas domes iniciatīvai, mūsu novadā šķiroto
atkritumu konteineri ir pieejami ne
tikai pilsētā, kā tas ir citos kaimiņu
novados, bet arī katra pagasta iedzīvotājiem.
Esam nosargājuši Alūksnes
slimnīcu, kur šobrīd notiek Eiropas
Savienības finansēts modernizācijas
projekts. Lai gājējiem būtu vieglāka
pārvietošanās, līdz slimnīcai atjaunosim ietvi. Labi strādā Sociālais
dienests, kam 2010. gadā sāka darboties jaunais dienas aprūpes centrs
„Saules stars”, sadarbībā ar Alūksnes
un Apes novada fondu iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot

„Zupas virtuvi”, trūcīgām personām
- iespēja izīrēt sociālos dzīvokļus.
ESF projektu ietvaros tika piesaistīts
darbinieks darbam ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem, attīstīti
alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi, kas ļauj vēl 60 personām
visā novadā piedāvāt biroja „Aprūpe
mājās” , veļas mazgāšanas pakalpojumus, ir paplašināta dienas aprūpes
centra „Saules stars” darbība un
nodrošināta individuālā psiholoģiskā
atbalsta sniegšana iedzīvotājiem.
Šogad plānojam atvērt naktspatversmi Alūksnē.
Domāju, ka vairākus sekmīgus
lēmumus esam pieņēmuši izglītības
jomā, piemēram, par Alūksnes novada vidusskolas izveidi, pastāvīgas
ēkas piešķiršanu Alūksnes Mūzikas
skolai, ceru, ka arī risinājums par
jaunās izglītības iestādes izveidi
Jaunannas pagastā būs ilgtermiņā.
Šobrīd koncentrējamies uz Alūksnes
Mākslas skolas ēkas pabeigšanu, rit
darbi „Pienenītē”. Notiek ģimnāzijas
un sākumskolas ēku siltināšana, jūlija sākumā atklāsim jauno Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru.
Novada attīstības programmu
izstrādājot, tika veikta visaptveroša
situācijas analīze un rīcības plānā
ietverti iedzīvotājiem un izglītības
iestādēm būtiskākie uzdevumi
izglītības jomā. Turpinām strādāt pie
izglītības iestāžu tīkla pilnveides un
ir konkrēts plāns tā pilnveidei līdz
2015. gadam. No 2009. gada pašvaldība piešķir vienreizējās stipendijas
skolēniem par panākumiem mācību

priekšmetu olimpiādēs novada un
valsts mērogā, bet nākamgad plānots
tādas piešķirt arī skolēniem par izciliem panākumiem sportā, interešu
izglītībā, mūzikā un mākslā. Tāpat
līdzfinansējam bērnu un jauniešu
vasaras nometnes.
Lielākā izglītības iestāžu problēma ir to infrastruktūra un materiāli
tehniskais nodrošinājums. No 2009.
līdz 2011. gadam papildu izglītības iestāžu budžetiem pašvaldība
ieguldīja apmēram 903 tūkstošus
latu skolu infrastruktūras sakārtošanā. Lai varētu izpildīt šobrīd skolās
apzinātās vajadzības, būtu nepieciešami 2 miljoni!
Šajos trijos gados esam gājuši uz
priekšu arī vērienīgu un nozīmīgu
pasākumu organizēšanā. Saglabājot
iepriekšējās tradīcijas un lielākos
svētkus, esam iedibinājuši arī jaunas.
Trīs gados esam bijuši saimnieki
lieliem reģiona līmeņa pasākumiem
- Vidzemes un Latgales Dziesmu
svētkiem, Vidzemes un Latgales skolu pūtēju orķestru svētkiem. Ar pašvaldības atbalstu izdotas grāmatas,
organizētas nozīmīgas kultūrvēstures
un zinātniskās konferences. Esam
noturējuši stabilu kultūras bāzi,
nelikvidējot nevienu kultūras iestādi.
Kultūras jomā aktīvi uzturēti arī pārrobežu sakari un sadarbība, iesākta
nopietna sadarbība ar Franciju.
Esam noslēguši sadarbības līgumus
ar pašvaldībām Igaunijā, Krievijā,
Baltkrievijā, jūlija sākumā dosimies
uz Lietuvu, kur oficiāli atjaunosim
sadarbību ar Jonišķu pašvaldību.

Laba sadarbība pašvaldībai ir ar
nevalstiskajām organizācijām, valsts
iestādēm, te īpaši jāizceļ Kājnieku
skola, kas mūs atbalsta dažādās
lietās, sākot no cilvēku meklēšanas
līdz svētku pasākumiem.
Novada pirmsākumos mūsu sadraudzības pašvaldības Veru pilsētas pārstāvis, tiekoties sarunā par iespējamiem kopīgiem projektiem, jautāja,
kādiem objektiem mums ir gatavi
tehniskie dokumenti. Mums nebija,
ko piedāvāt un tad sapratām, ka
iespējamo projektu pamatdokumentiem ir jābūt sagatavotiem! Šobrīd no
savas puses esam sagatavojušies, lai
varētu veiksmīgi realizēt projektus,
bet finansējuma piesaistes ziņā
jūtamies stipri apdalīti, salīdzinot ar
Latgali un arī citām pašvaldībām.
Sāpīgi, ka mūs salīdzina ar Balviem
un Gulbeni projektu līdzekļu ziņā, lai
gan tas nav salīdzināms, jo viņiem
nesaprotamu iemeslu dēļ līdzekļi
tika piešķirti, bet mums nē. Gulbene
ir saņēmusi 4,6 miljonus, Balvi – 3,
bet mums no tā sauktā policentriskā
finansējuma „atmeta” 430 tūkstošus. Tos arī mēs uzreiz esam gatavi
izmantot – ir jāpabeidz Mākslas
skolas ēka, jāsalabo Rūpniecības
ielas kritiskākais posms. Mums bija
vēl vairākas iespējas, kur šo naudu
ieguldīt, taču izvēlējāmies sabiedriski nozīmīgākās un sāpīgākās. Ja valdība ņemtu vērā valsts vienmērīgu
un godīgu attīstību, mēs pāris gados
to naudu varētu apgūt. Neesam sēdējuši bez darba, galvenajos projektos
ir veikti priekšdarbi un šobrīd esam

gatavi saņemt finansējumu.
Plānošanas reģionu teritorijas
plānojumā 2007. – 2027. gadam
Alūksne ir definēta par reģionālās
nozīmes centru kopā ar Gulbeni, Madonu, Valku, Smilteni. Finansējuma
piešķiršanā savukārt starp reģionālās
nozīmes centriem Alūksnes nav.
Jautājums - kā mēs no turienes tikām
ārā? Katrā ziņā malā nestāvēsim un
par vienādu pieeju līdzekļu piešķiršanā cīnīsimies. Turpmāk ir noteikti
jāpanāk, ka tiekam atpakaļ apritē un
saņemam vienlīdzīgu finansējumu.
Ja būs vajadzīgs, lūgsim arī sabiedrības atbalstu.
Jādomā par atbalstu ražošanas
attīstībai, infrastruktūras sakārtošanai. Jau šobrīd pašvaldība ir ieviesusi
tradīciju līdzfinansēt jauno uzņēmēju
biznesa idejas. Sākumā jaunieši
pieteicās kūtri, bet tagad ceru, ka
aktivitāte augs.
Jāmēģina panākt, lai tūristiem
būtu vēlme šeit pavadīt vismaz
divas dienas un lai būtu, kā interesanti pavadīt laiku. Mums blakus ir
Krievija, ir nepieciešama atvieglota
robežšķērsošana. Tā ir liela problēma tūrismā un uzņēmējdarbībā, jo
Rīga ir 200 kilometru, bet Pleskava
– simts. Mums taču ir Alūksnes ezers
– liela bagātība, vērtība un vienlaikus iespēja, bet vēl jāiegulda daudz
darba, lai to padarītu pievilcīgāku un
sakoptāku.
Nedrīkst aizmirst par pagastiem,
attīstībai novadā jābūt līdzvērtīgai
un godīgai, lai iedzīvotāji vēlētos te
palikt un dzīvot.

4. Alūksnes Novada Vēstis

Novadā
Līdz 17. jūlijam jaunieši
var pieteikt biznesa idejas
pašvaldības finansējuma
saņemšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
jau trešo reizi ir izsludinājusi
projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai
Alūksnes novadā”, aicinot
18 – 30 gadus vecus jauniešus
iesniegt savus pieteikumus.
Jauniešu biznesa ideju atbalstam pašvaldība paredzējusi
4000 latus.
Konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību
par finansējuma saņemšanu
komercdarbības uzsākšanai. Aizvadītajā gadā Alūksnes novada
pašvaldības finansiālu atbalstu
saņēma trīs jaunie komersanti.
Pieteikumu konkursam var
iesniegt Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējuši jaunieši, kuri
apņemas nodibināt un reģistrēt
komercreģistrā uzņēmumu un
uzsākt komercdarbību Alūksnes
novadā, ja saņems konkursā
paredzēto finansējumu. Jāņem
gan vērā, ka pretendents nevar
būt iepriekš veicis uzņēmējdarbību un nevar būt īpašnieks jau
esošam uzņēmumam.
Konkursa nolikums pieejams
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv sadaļā „Konkursi”,
pašvaldības kancelejā vai nosūtot
pieprasījumu uz e-pasta adresi:
arita@aluksne.lv. Nolikums
paredz, ka vienam pretendentam
piešķiramā summa ir līdz diviem
tūkstošiem latu. Iesniegtajos
projektos atbalstīs izmaksas, kas
saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem
komercdarbības pamatlīdzekļos,
kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes izmaksām:
specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi, ārpakalpojumu izdevumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, uzņēmuma reģistrācijas
izmaksas), interneta mājas lapas
izstrādi, licenču iegādi, specifiska
rakstura datorprogrammu iegādi,
specifiska rakstura darbaspēka
apmācību, preču zīmes reģistrāciju, telpu remontu izmaksas, ja
ir telpu nomas līgums, patentu
reģistrāciju Latvijas Republikas
Patentu valdē, citām pamatotām
vajadzībām.
Aizpildītu pieteikuma veidlapu
kopā ar iesniedzēja dzīves un
darba aprakstu (CV) līdz 17.
jūlijam plkst. 17.00 var iesniegt
personīgi pašvaldības kancelejā
vai nosūtīt pa pastu Alūksnes
novada pašvaldībai, Dārza ielā
11, Alūksnē, Alūksnes novadā,
LV-4301, ar norādi – „Konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
Alūksnes novadā””.
Iegūt precīzāku informāciju
un uzdot neskaidros jautājumus
iespējams, sazinoties ar Alūksnes
novada pašvaldības Plānošanas
un attīstības nodaļas vadītāju
Aritu Prižavoiti pa tālruņiem
64381475, 26668502 vai e-pastu:
arita@aluksne.lv.

03.07.2012.
www.aluksne.lv

Iedzīvotāju sniegtās ierosmes
2010. gada vasarā Alūksnes novada teritoriālajās vienībās – katra
pagastā un arī pilsētā – notika
Ideju forumi, kuros iedzīvotāju
paustās idejas tika apkopotas un
arī iekļautas Alūksnes novada
attīstības programmā.
Apkopojot paveikto, redzams, ka
daudzi no iedzīvotāju izteiktajiem
priekšlikumiem, kuru risināšana ir
bijusi pašvaldības kompetenču lokā,
ir īstenoti. Šeit piedāvājam iespēju
novada iedzīvotājiem pārliecināties,
kādas Ideju forumos paustās idejas
šajā laikā jau īstenotas vai arī kuru
īstenošana ir sagaidāma tuvākajā
laikā.
Alūksnē
• Noslēdzies Alūksnes Jaunās pils
kompleksa rekonstrukcijas projekts,
kas devis iespēju saglabāt kultūras
pieminekli un iecienītu tūrisma
objektu;
• Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots arheoloģisko
izrakumu projekts Livonijas ordeņa
pilsdrupās;
• Pašvaldības aģentūra „ALJA”
iegādājusies ūdens transportlīdzekļus
– laivas, katamarānus, ko iedzīvotājiem ir iespēja nomāt;
• SIA „Alūksnes nami” māju
siltināšanas programmā iesaistījusi
vairākus daudzdzīvokļu namus;
• Ik gadu tiek izveidotas jaunas
puķu dobes, piemēram, pie tilta uz
Pilssalu, pie Jaunās pils dīķa. Dobju
ierīkošanā atsaucīgi iesaistās sabiedriskās organizācijas;
• Tūrisma informācijas centrs pārcelts uz ērtāk pieejamu vietu Bībeles
muzeja ēkā. Blakus tai izveidots
ērts laukums, kur iespējams piestāt
tūristu autobusiem, atjaunots asfalta
segums;
• Lielās Talkas laikā Tīklu saliņa
būtiski sakārtota – izgriezti krūmi,
nojaukta sabrukusī estrāde, bojātie
soli;
• Turpinās ūdenssaimniecības
sakārtošanas projekts, ir būtiski
uzlabota ūdens kvalitāte un vairākās
ielās iedzīvotājiem radīta iespēja
pieslēgties centrālajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai;
• Noticis metu konkurss par Saieta
laukuma Dārza ielā 11, rekonstrukcijas priekšlikumiem un izstrādāts
tehniskais projekts, kā arī konkurss
par skvēra Lielā Ezera ielā rekonstrukcijas idejām;
• Apstiprināti projekti abu tranzīta
maršrutu rekonstrukcijai. Pils ielas,
kā arī otra tranzīta maršruta (Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas), kam sagatavots tehniskais projekts un saņemts
finansējums, rekonstrukcija būtiski
uzlabos ceļu infrastruktūru. Atjaunots
segums un labiekārtots laukums
pie luterāņu baznīcas. Izstrādāts
tehniskais projekts Rūpniecības ielas
atjaunošanai, kas sadalīta trīs posmos
un darbi sāksies ar kritiskāko vidus
daļu. Projektu ietvaros bruģētas
ietves vairākās pilsētas ielās;
• Veikta Alūksnes pilsētas Tautas
nama lielās zāles atjaunošana. Noslēdzies tautas nama rekonstrukcijas
metu konkurss un tiek izstrādāts
tehniskais projekts. Turpinās Mākslas
skolas ēkas atjaunošana;
• Tiek veikti priekšdarbi Alūksnes
novada Dzimtsarakstu nodaļas
pārvietošanai uz Jauno pili, līdz ar to
bibliotēkai būs papildu telpas;

• Biedrība „Hokeja klubs
„Alūksne”” īstenojusi projektu,
kura rezultāta izveidots āra hokeja
laukums pie Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas;
• Īstenots projekts, kura rezultātā
„Mežiniekos” nobruģēti trīs laukumi, uzstādīti soliņi un atkritumu
urnas, paplašināta šautuve un uzklāts
jauns asfaltbetona segums 1250
metru trases posmā;
• Tiek izstrādāts tehniskais projekts
Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta
halles būvniecībai;
• Īstenots projekts, kura laikā
izveidots Multifunkcionāls jaunatnes
iniciatīvu centrs;
• Pašvaldība uzsākusi jaunu tradīciju – jauniešu biznesa ideju konkursu
un piešķir finansējumu jauniešu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai;
• Biedrība „Sociālās palīdzības
atbalsts Alūksnei” īstenojusi projektu
un iegādājusies veļasmašīnas. Šis
pakalpojums ir pieejams Sociālā
dienesta klientiem;
• Pašvaldība izdod laikrakstu
„Alūksnes Novada Vēstis”, kas tiek
izplatīts privātpersonām;
• Pašvaldība uzsākusi jaunas tradīcijas – novada lielāko uzņēmumu
godināšanu, ik pēc 3 gadiem rīko
konkursu par sakoptākajām sētām
novadā. Valsts svētkos Alūksnes
novada iedzīvotāji tiek godināti,
pasniedzot apbalvojumu „Sudraba
zīle”;
• Biedrība „Astes un ūsas” izveidojusi dzīvnieku patversmi.
Alsviķu pagastā:
• Alsviķu pienotavas bijušās kantora
ēkas pielāgošana jauniešu centra
izveidei - izskatītas dažādas projektu
idejas par ēkas izmantošanu, ja
radīsies iespēja piesaistīt līdzekļus no
projektiem, tad telpas varētu piemērot jauniešiem vai sociālo jautājumu
risināšanai;
• Attīrīšanas iekārtu modernizācija –
SIA „Rūpe”, kas ar 1. jūniju pārņēma
ūdenssaimniecību un attīrīšanas
iekārtas, pasūtījusi tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Alsviķu
ciema teritorijai un arī Strautiņu teritorijai. Realizējot ūdenssaimniecības
projektus, iedzīvotājus nodrošinās ar
kvalitatīvu dzeramo ūdeni un uzlabos
attīrīšanas iekārtu darbību atbilstoši
ES prasībām;
• Sporta laukums Alsviķos - biedrība „Alsviķu pagasta attīstībai un
labklājībai” Alūksnes lauku partnerībā iesniegusi projektu „Sporta
laukuma labiekārtošana un inventāra
papildināšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Alsviķu pagastā”,
lai iegādātos sporta inventāru un
aprīkojumu sporta laukumam, veiktu
teritorijas labiekārtošana, iegādātos
soliņus un galdus.
Annas pagastā:
• Ierīkots jauns informācijas stends
pie pagasta pārvaldes;
• Saglabāts pagasta iedzīvotājiem
būtiskais medpunkts;
• Otro gadu darbojas deju kopa
„Anniņas”, kas priecē skatītājus
gan savā, gan kaimiņu pagastos un
novados;
• Iedzīvotājiem pieejama sporta
zāle sporta nodarbībām. Zālei blakus
esošajam sporta laukumam nepieciešama pamatīga atjaunošana, ir iecere
to uzlabot, piesaistot finansējumu;
• Pirmsskolas grupa šobrīd atrodas

Pašvaldība uzsākusi jaunu uzņēmējdarbības atbalsta veidu - jauniešu biznesa
ideju atbalstu. Attēlā pirmo līgumu par pašvaldības finansējumu paraksta Ingus
Rinka (no labās). Līdz 17. jūlijam var iesniegt jaunus pieteikumus

Jaunannas pamatskolā, uz kurieni
bērnus ved ar autobusu.
Ilzenes pagastā:
• Centrā „Dailes” no pagājušā gada
novembra iedzīvotājiem ir iespēja
reizi mēnesī izmantot friziera pakalpojumus;
• Tiek organizētas veselības dienas,
notiek nūjošanas pasākumi instruktores Līgas Janušas vadībā;
• Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties
dažādās sevis pilnveides nodarbībās,
pērnvasar interesenti varēja apgūt
iemaņas darbā ar datoru;
• Centrā „Dailes” regulāri tiek organizēti novusa, galda tenisa, dambretes turnīri, kā arī puzles likšanas un
filmu skatīšanās vakari;
• Ilzenes pamatskola ieguvusi telpas
zēnu darbmācības kabineta izveidei.
Darbmācības skolotāja vadībā veic
telpu remontu un iespēju robežās tajā
piedalās arī skolēni;
• SIA „Rūpe” ar 1. jūniju pārņēma ūdenssaimniecību un attīrīšanas iekārtas, ir pasūtījusi tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi
Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema
teritorijai. Realizējot ūdenssaimniecības projektu, iedzīvotājus nodrošinās
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un
atjaunos attīrīšanas iekārtu darbību
atbilstoši ES prasībām.
Jaunalūksnes pagastā:
• Ūdenssaimniecība nodota apsaimniekošanā pašvaldības SIA „Rūpe”,
kas izstrādājusi un tuvākajā laikā
īstenos projektu „Ūdenssaimniecības
attīstība Alūksnes novada Kolberģa
ciemā”;
• Ceļu infrastruktūras sakārtošanai
piesaistīti līdzekļi no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” un Alūksnes
novada pašvaldības 2011. gada
pavasara plūdu laikā radīto postījumu
novēršanai uz autoceļa Upeskakts –
Līgotņi;
• Īstenots projekts „Jaunalūksnes
pagasta autoceļu rekonstrukcija” –
rekonstruēti Kolberģa iekšējie ceļi un
ceļš Bundzene – Matisene;
• Ceļa asfaltēšana līdz Pededzei – ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) atbalstu VAS „Latvijas
Valsts ceļi” plāno īstenot šo ieceri;
• Estrādes „Dainas” rekonstrukcija
– nomainīta estrādes grīda un notiek
labiekārtošana;
• Rotaļu laukums Kolberģī – izstrādāts un vērtēšanai iesniegts projekts,
ar kura atbalstu plānots to iekārtot
pagasta centrā;
• Ierīkoti soliņi un puķu dobe pie

tautas nama;
• Jauni afišu stendi izvietoti Kolberģī un šogad būs arī Bejā.
Jaunannas pagastā:
• Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sakārtošana - tiks realizēts
ūdenssaimniecības projekts, šobrīd
notiek projektēšana;
• Dabas takas renovācija - katru
pavasari Lielajā talkā sakopjam dabas taku „Bebru valstībā” un vasarā
pagasta pārvalde regulāri rūpējas, lai
tajā valdītu kārtība, bet ir nepieciešams atjaunot un papildināt takas
vides elementus. Šogad ar to nodarbosies algoto pagaidu sabiedrisko
darbu veicēji Daigas Gritānes vadībā.
Plānots arī piedāvāt gida pakalpojumus dabas takas apmeklētājiem;
• Pasākumi visai ģimenei – tautas
namā pieejamas nodarbības visu
paaudžu jaunanniešiem, tas kļuvis
par kultūras, mūžizglītības un sabiedrisko centru, piesaistot apmēram 135
pašdarbības kolektīvu un interešu
grupu dalībniekus. Jaunieši aktīvi
iesaistās sabiedriskajā dzīvē, rīkojot
talkas, labdarības akcijas, koncertus;
• Ūdens tūristiem labiekārtotas
atpūtas vietas Pededzes krastā;
• Rotaļu laukuma izveide pie
skolas - plānots piedalīties LEADER
projektu konkursā, lai piesaistītu
līdzekļus rotaļu laukuma izveidei.
Jaunlaicenes pagastā:
• Noslēgusies siltumapgādes moernizācijas projekta 1. kārta, šogad tiks
realizēta 2. kārta un siltumtrasei tiks
pieslēgts tautas nams un muzeja ēka;
• Tiek izdota ikmēneša “Jaunlaicenes Ziņu” lapa;
• Ūdenssaimniecību un attīrīšanas
iekārtas pārņēmusi SIA „Rūpe”. Lai
turpmāk nodrošinātu dzeramā ūdens
kvalitāti un uzlabotu attīrīšanas iekārtu darbību, sākta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
• Pagājušajā gadā veikts estrādes
jumta remonts;
• Realizējot projektu, tautas namam
iegādāta skaņas un gaismas aparatūra, kā arī klavieres;
• Realizēts projekts Jaunlaicenes
muižas muzeja teritorijas labiekārtošanai;
• Izstrādāts tehniskais projekts, lai
veiktu muzeja ēkas rietumu spārna
rekonstrukciju;
• Notiek aktīva kultūras dzīve pagastā; iespēju robežās tiek organizēti
atpūtas pasākumi pensionāriem kopā
ar pārējo pagastu senioriem.
Turpinājums 5. lappusē
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novada attīstībai īstenojas
Turpinājums no 4. lappuses
• Pakāpeniski tiek kopts parks;
• Izveidots strītbola laukums;
• Veikta Jaunlaicenes pamatskolas jumta nomaiņa un datorklases
remonts;
• Sākta Opekalna kapsētas taciņu
tīkla izveide;
• Notiek baronu fon Volfu dzimtas
kapsētas labiekārtošanas darbi;
• Uzcelta nojume malkas novietošanai;
• Sociālās aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai
izvietota veļas mašīna aprūpējamo
personu veļas mazgāšanai;
• Sadarbībā ar biedrību „Jaunlaicenes nami” iesniegts un apstiprināts
projekts 2 daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanai.
Kalncempju pagastā:
• Izveidots sabiedriskais centrs,
kur satikties kalncempiešiem gan
ikdienā, gan dažādos pasākumos. Tas
kalpo arī kā bibliotēkas lasītava;
• Skolas autobuss uz Beļavu, pagasta autobuss - pagastam ir mikroautobuss, kuru izmanto skolēnu pārvadāšanai, kā arī iedzīvotāju nokļūšanai
uz dažādiem pasākumiem kaimiņu
pagastos. Lielāku autobusu mazā
iedzīvotāju skaita dēļ iegādāties nav
ekonomiski, to nepieciešamības
gadījumos var izīrēt;
• Ates dzirnavu tilta atjaunošana
- tilts uzbūvēts no jauna, remontēta
Ozolu iela;
• Sapulce par ūdenssaimniecību notikusi sapulce ūdens lietotājiem,
ir nodrošināta nepārtraukta ūdens
padeve, tuvākajā laikā Kalncempjos
ūdenssaimniecības projektu nav
paredzēts īstenot;
• Reklāma par Viktora Ķirpa Ates
muzeju - muzeja kolektīvs nepārtraukti pie tā strādā, rīkojot interesantus pasākumus, presē izplatot
informāciju par muzeju.
Liepnas pagastā:
• Sociālās mājas izveide - rasts
līdzīgs risinājums, ar Alūksnes un
Apes novada fonda atbalstu izremontējot dzīvokli, kurā atrodas telpa
Latvijas Sarkanajam Krustam, lietotu
preču apmaiņas punkts, mobilajai
brigādei novietota veļas mašīna aprūpējamo personu veļas mazgāšanai;
• Kultūras dzīves attīstība - izveidots vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs, turpina pilnveidoties
sieviešu vokālais ansamblis, veikts
tautas nama apkures un kosmētiskais
remonts;
• Pašvaldības ceļu remonts - ELFLA projekta ietvaros centrā noasfaltēts 1,84 km ceļa un ierīkots apgaismojums, veikti ceļu uzturēšanas
darbi arī pārējiem pagasta autoceļiem
plānoto līdzekļu ietvaros;
• Sakārtota Liepnas pagasta ūdenssaimniecība - foruma laikā šis darbs
bija iesākts, bet tika izteiktas dažādas
idejas par notiekošajiem rekonstrukcijas darbiem;
• Arodapmācība Liepnas skolās Liepnas vidusskolā jau māca traktormācību un tiek izstrādātas vairākas
citas arodapmācības programmas;
• Attīstīt dažādu sportošanu Liepnā
- ir izveidojušās aktīvas florbola
un volejbola komandas, ir iespēja
izmantot trenažieru zāli;
• Sakopt Liepnas kaujas vietas teritorijas tiek koptas katru gadu ar

bezdarbnieku vai skolēnu palīdzību,
lieliem kapitālieguldījumiem nav
līdzekļu;
• Sakārtot peldētavu pie Liepnas internātpamatskolas - izstrādāts tehniskais projekts peldētavas rekonstrukcijai un iesniegts projekta pieteikums
Alūksnes lauku partnerībā LEADER
aktivitātē. Ja projektu atbalstīs, veiksim iepirkumu un rekonstrukciju.
Malienas pagastā:
• Īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada
Malienas pagasta Brencu ciemā”;
• Ceļu infrastruktūras sakārtošanai
piesaistīti līdzekļi no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” un Alūksnes
novada pašvaldības 2011. gada
pavasara plūdu laikā radīto postījumu
novēršanai uz autoceļa Kopmaņi –
Pūriņi;
• Īstenots projekts „Alūksnes novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Malienas pagastā”- veikta ceļa
Kopmaņi – Pūriņi tilta rekonstrukcija
32,5 m2 un ceļa Tomsona pagrieziens – Sebežnieki 2,1 km posma
rekonstrukcija;
• Pasākumi maziem bērniem - organizē Malienas tautas nams sadarbībā
ar bērnudārzu un skolu;
• Malienas pamatskolā dušas - tās ir
iespējams izmantot.
Mālupes pagastā:
• Sociālās mājas izveide, mobilās
brigādes izveide, krīzes centrs - izremontēts un izveidots sociālais centrs
„Māras”, kurā ir lietotu preču apmaiņas punkts, dušas, veļas mazgāšanas
pakalpojumi, krīzes istaba, telpas
sociālajam darbiniekam un mobilajai
aprūpes brigādei;
• Ārsta prakses un aptiekas saglabāšana - Mālupē izveidots feldšerpunkts un uzsākusi darbu jauna
ģimenes ārste;
• Informācijas stendi pagasta centros - izvietoti Mālupes un Sofikalna
centrā.
Mārkalnes pagastā:
• Labi ceļi uz viensētām - īstenots
projekts „Mārkalnes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” un
rekonstruēti 3 ceļi „Ezīšava- Mārkalne, „Mežamuiža- Pakalni – Ezīšava
Vecagas” posmā „Ezīšava - Vecagas”
un „Vecagas – Cirakalns - Šūpalas”
11 km garumā;
• Estrādes apgaismojums un
ģērbtuve - iesniegts projekts „Skaņu
aparatūras iegāde un estrādes
„Lakstīgalas” atjaunošana Mārkalnes
pagastā”;
• Jāsaglabā Mārkalnes skola – Mārkalnes pamatskola turpina darbību;
• Jāpapildina sporta veidi (volejbola laukums) un sporta inventārs –
īstenots projekts „Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošanai Mārkalnes pagastā”;
• Mārkalnes pamatskolā jaunus
datorus, jaunu inventāru, mēbeles,
kosmētiskais remonts – pakāpeniski
tiek veikti remonti, iegādātas jaunas
mēbeles un inventārs;
• Jāatjauno sadarbība ar Misso skolu
- Mārkalnes pamatskola uzsākusi
sadarbību ar Misso skolu.
Pededzes pagastā:
• Autobuss uz baznīcu - tiek
nodrošināts dievkalpojumu apmeklējumiem;

Turpinās otrais foto
un videoklipu
konkurss jauniešiem
Līdz 1. oktobrim turpinās
Alūksnes novada pašvaldības
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu
un jauniešu centru un Izglītības
pārvaldi rīkotais fotogrāfiju un
videoklipu konkursu jauniešiem „Mans Alūksnes novads”.

Ainaviskajā Veclaicenē izveidota jauna Raipala dabas taka un
Ziemeru mazpulka dalībnieki iepazīst takas piedāvājumu

• Pirts, veļas mazgātava, malkas
piegāde - tiek risināts sadarbībā ar
Alūksnes novada Sociālo dienestu;
• Veco cilvēku aprūpe mājās –
notiek sadarbībā ar Sociālo dienestu
ESF projekta ietvaros;
• Rotaļu laukums - iesniegts
projekts „Bērnu un jauniešu atpūtas,
spēļu un rotaļu laukuma izveidošana
Pededzes pagastā”;
• Ceļmalu sakopšana - strādā algoto
pagaidu sabiedrisko darbu veicēji;
• Atkritumu urnu izvietošana - tiek
risināts;
• Aiz autoostas jāattīra peldētava
- Lielajā talkā uzsākta apkārtnes
sakārtošana un paredzēts labiekārtot
peldētavu;
• Tīras autobusu pieturas - uzkopj
algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veicēji;
• Ceļa asfaltēšana līdz Pededzei
– atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fondā iesniegtais projekts.
Veclaicenes pagastā:
• Romeškalna skolas ēka nodota
apsaimniekošanā biedrībai „Veclaicenes avotiņš”, notiek vasaras nometnes u.c. pasākumi, tāpat bijušajā
skolas ēkā iespējams nakšņot;
• Realizējot projektu, labiekārtotas
2 peldvietas pagasta centrā, izvietoti
āra trenažieri;
• Izveidota vēstures istaba pagasta
pārvaldes ēkā;
• Ūdenssaimniecību un attīrīšanas
iekārtas pārņēmusi SIA „Rūpe”. Lai
turpmāk nodrošinātu dzeramā ūdens
kvalitāti un uzlabotu attīrīšanas iekārtu darbību, sākts izstrādāt ūdenssaimniecības tehniskais projekts;
• Rekonstruēti ceļi „Papardes 1”,
„Krustiņi – Palpierkalns” un „Korneti – Slokas”;
• Iespēju robežās notiek pasākumi
tautas namā;
• Notiek sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vidzemes augstskolu kopīgu pasākumu realizācijā;
• Izveidots strītbola laukums;
• Realizējot projektu, izveidota
jauna Raipala ezera tūrisma taka,
iespēju robežās plānots pilnveidot
Pilskalna taku;
• Notiek sadarbība ar Francijas Vogēzu klubu, tiek plānota otrā franču
vizīte vasarā Veclaicenē un kopīgs
darbs pie jaunas takas marķēšanas.
Zeltiņu pagastā:
• Pie bijušās pamatskolas ēkas
ekspluatācijā nodots sporta laukums
ar futbola laukumu, trīs pludmales
volejbola laukumiem, skrejceļu un
volejbola laukumu ar cieto segumu.

Vasarā regulāri notiek sacensības;
• Sporta un atpūtas parkā izveidota
kvalitatīva atpūtas vieta mazajiem
bērniem, kas veicina aktīvās atpūtas
iespējas ģimenēm;
• Biedrība „Sporta klubs „Zeltiņi””
realizēja projektu, kura rezultātā sporta aktivitāšu dažādošanai
iegādāts inventārs un dažādas galda
spēles, izveidota dušas telpa, iegādāti
matrači. Skolas ēkā ir viss nepieciešamais, lai organizētu vasaras
nometnes;
• Realizēts pagasta autoceļu rekonstrukcijas projekts - atjaunots tilts pār
Melnupi, asfaltēts ceļa posms pagasta
centrā. Šovasar paredzēts sākt darbus
uz ceļa Zeltiņi – Laimiņi, tos finansēs
no pašvaldības līdzekļiem;
• Vides sakopšana - pie Ģenerāļa
avotiņa ierīkotā atpūtas vieta regulāri
tiek sakopta, kas laika gaitā izveidojusies par kvalitatīva dzeramā ūdens
ņemšanas vietu;
• Ūdenssaimniecību un attīrīšanas
iekārtas pārņēma SIA „Rūpe”, lai
turpmāk nodrošinātu dzeramā ūdens
kvalitāti un uzlabotu attīrīšanas iekārtu darbību, sākta tehniskā projekta
izstrāde.
Ziemera pagastā:
• Ar projekta palīdzību izveidots un
darbojas sabiedriskais centrs Māriņkalna tautas nama 2. stāvā;
• Izveidoti interešu pulciņi jauniešiem - katru dienu ir nodarbības
un aktivitātes sabiedriskajā centrā,
ar jauniešiem strādā brīvprātīgā
jauniete;
• Ūdenssaimniecību un attīrīšanas
iekārtas pārņēmusi SIA „Rūpe”. Lai
turpmāk nodrošinātu dzeramā ūdens
kvalitāti un uzlabotu attīrīšanas iekārtu darbību, sākts izstrādāt ūdenssaimniecības tehniskais projekts Ziemera
pagasta Māriņkalnā, Ziemera ciemā
to plānots veikt nākamajā gadā.
• Rekonstruēti ceļi Māriņkalns Šļukums un Parka iela;
• Iespēju robežās tiek atbalstītas
Ziemeru 29. mazpulka aktivitātes,
paplašinot iespējas jauniešiem brīvā
laika pavadīšanai;
• Šogad plānoti izveidot volejbola
un strītbola laukumi;
• Izvietots jauns afišu stabs;
• Skolā darbojas pirmsskolas
grupiņa;
• Iespēju robežās tiek organizēti
atpūtas pasākumi pensionāriem kopā
ar pārējo pagastu senioriem.
• Notiek dažādi pagasta teritorijas
labiekārtošanas darbi.

Konkurss tiek rīkots otro gadu
un arī šogad tajā aicinām piedalīties jaunus cilvēkus vecumā līdz
30 gadiem, iesniedzot fotogrāfijas
un videoklipus, kas no jauniešu
skatupunkta raksturotu novadu.
Labāko darbu autori saņems
naudas balvas. 30 labākās fotogrāfijas, ko izvēlēsies žūrija, būs
apskatāmas izstādē, bet veiksmīgākos klipus varēs aplūkot
Alūksnes novada pašvaldības
mājas lapas www.aluksne.lv
apmeklētāji.
Par labākajiem atzītos foto un
video darbus pašvaldība lietos
dažādu prezentācijas materiālu
veidošanai.
Ar konkursa nolikumu aicinām
iepazīties Alūksnes Bērnu un
jauniešu centrā, bet elektroniski
tas ir pieejams www.aluksne.lv un
www.abjc.lv, kā arī saņemams,
sūtot pieprasījumu uz e-pastu:
evita.aploka@aluksne.lv.
Piedāvājumi iesniedzami līdz
2012. gada 1. oktobrim, plkst.
17.00 Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Dārza ielā
8A, Alūksnē.

Centralizētās
grāmatvedības
programmas ieviešana
attaisnojusies
Tamāra Stafecka,
Alūksnes novada pašvaldības
finanšu nodaļas vadītāja
2011. gada janvārī Alūksnes
novada pašvaldība ieviesa
centralizēto grāmatvedības sistēmu un esam pārliecinājušies,
ka tās ieviešana sevi ir pilnībā
attaisnojusi.
Pateicoties grāmatvedības
centralizācijai, ir samazinājušies
maksājumi par bankas pakalpojumiem, tāpat arī sarukuši izdevumi
par grāmatvedības programmas
uzturēšanu.
Sakarā ar darba apjoma samazināšanos tika samazināta darba
samaksa grāmatvežiem pagastu
pārvaldēs.
Ir sarucis arī Valsts Ieņēmumu
dienestā, Statistikas pārvaldē,
Valsts kontrolē, Satiksmes ministrijā un citās iestādēs iesniedzamo
atskaišu apjoms, jo šobrīd varam
atskaites gatavot par visu novadu
kopumā, izmantojot datus no
centralizētās programmas.
Gatavojot gada pārskatu, vairs
nav jāveic visu iestāžu finanšu
datu konsolidācija, ir arī uzlabojusies grāmatvedības iekšējā
kontrole.
Šobrīd, par pamatu izmantojot
centralizētās grāmatvedības programmu, bez lieliem izdevumiem
izveidota papildu iespēja suņu
reģistrācijai.
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Projekti
Apstrīd Pils ielas
rekonstrukcijas
atklātā konkursa
rezultātus
Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Alūksnes novada pašvaldības
iepirkumu komisija pieņēma
lēmumu atklātajā konkursā
„Būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils
iela” rekonstrukcija Alūksnes
pilsētā”.
Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija
nolēma slēgt līgumu ar pretendentu piegādātāju apvienība
SIA „MATTHAI” un MATTHAI BAUUNTERNEHMEN
GmbH&Co.KG, kuru piedāvātā
līgumcena bija Ls 1 637 851,58
bez PVN.
Viens no pretendentiem – SIA
„LIMBAŽU CEĻI” Iepirkumu
uzraudzības birojā iesniedzis
iesniegumu, kurā lūdz aizliegt
pašvaldībai slēgt iepirkuma
līgumu ar izvēlēto pretendentu,
atcelt lēmumu par atklātā konkursa rezultātiem un uzdot veikt
pretendentu atkārtotu vērtēšanu,
savu pieprasījumu pamatojot
ar viņuprāt saskatītu nolikuma
prasību neievērošanu. Jāpiebilst,
ka SIA „LIMBAŽU CEĻI” piedāvājums ir par Ls 157 655,38
bez PVN dārgāks nekā minētajai
piegādātāju apvienībai.
Jāuzsver, ka no iesniegtajiem
pieciem piedāvājumiem tikai abu
minēto pretendentu piedāvājumi bija vienīgie, kas atbilda
konkursa nolikuma prasībām.
Izvērtējot piedāvājumus, pašvaldība nešaubīgi ņem vērā savas
finanšu iespējas. Jāatzīst, ka arī
pašvaldības izvēlētā pretendenta
– piegādātāju apvienības - piedāvājums pārsniedz konkrētā projekta plānoto kopējo attiecināmo
izmaksu summu par 153 773
latiem bez PVN. Savukārt SIA
„LIMBAŽU CEĻI” iesniegtais
finanšu piedāvājums projekta
attiecināmo izmaksu apjomu
pārsniedz par 311 428,96 latiem
bez PVN. Līdz ar to pašvaldībai
jādomā par finansējumu šīs starpības segšanai, pie kam projekta
gaitā tai jāmaksā arī pievienotās
vērtības nodoklis.
Līdz brīdim, kad saņemsim
Iepirkumu uzraudzības biroja
lēmumu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, pašvaldība
nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu,
kas nozīmē, ka nedrīkstam uzsākt Pils ielas rekonstrukciju.

www.aluksne.lv

Top tehniskais projekts sporta zālei Alūksnē
Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
SIA „Belss” pēc Alūksnes
novada pašvaldības pasūtījuma
saskaņā ar noslēgto līgumu turpina izstrādāt tehnisko projektu
Alūksnes pilsētas sākumskolas
sporta zālei, kas kalpos arī un
Alūksnes Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vajadzībām.
Projektu izstrādājot, regulāri
notiek projektētāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās. Arī jūnijā
pašvaldības un abu skolu pārstāvji
tikāmies ar SIA „Belss” speciālistiem, lai precizētu projekta izstrādes
laikā radušos jautājumus, pārrunātu
ēkas fasādei izmantojamo materiālu
un krāsu toņu izvēli.
Šobrīd plānots, ka sporta zālē būs
paredzēta vieta diviem basketbola laukumiem, cīņu zālei džudo
sacensībām, vingrošanas zālei, būs
palīgtelpas, biroja telpas, sanitārie
mezgli, paredzēs arī pieslēguma
vietu izbraukuma
Kad sporta zāles ēkai būs
izstrādāts tehniskais projekts, ar
to varēsim pretendēt finansējuma
saņemšanai Eiropas Savienības
struktūrfondu projektu konkursos.

Parakstīta vienošanās par projekta „Tranzītceļa P43
maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins 25.
jūnijā parakstīja vienošanos starp
Alūksnes novada pašvaldību un
Satiksmes ministriju par projekta „Tranzītceļa P43 maršruta
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”
īstenošanu.
Pašvaldība minēto projektu īstenos
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
3.2.1. pasākuma „Pieejamības
un transporta sistēmas attīstība”
3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”
ietvaros.

pievēršot uzmanību gājēju infrastruktūras pielāgošanai personām ar
īpašām vajadzībām. Tāpat projekta
gaitā rekonstruēs ielu apgaismojuma sistēmu, izbūvēs lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu, nodrošinot
kvalitatīvu lietus ūdens aizvadīšanu
no brauktuves, ietvēm un stāvlaukumiem, rekonstruēs autobusu
pieturvietas, izveidos brauktuves
paplašinājumus, kā arī prettrokšņa
stādījumus.
2011. gadā Alūksnes novada pašvaldība pasūtīja un tika izstrādāts
tehniskais projekts „Tranzīta ielu

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā autoceļa P43 Litene - Alūksne 25,533
- 27,283 km, Tālavas, Jāņkalna,
Helēnas, Bērzu ielas”, kā arī tika
veikta izstrādātā tehniskā projekta
ekspertīze.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1
620 821,57, kas sadalās attiecināmajās izmaksās – Ls 1 596 832,85
un neattiecināmajās izmaksās - Ls
23 988,72. Kopējās attiecināmās izmaksas sadalās - ERAF finansējums
Ls 1 197 464,95, pašvaldības līdzfinansējums Ls 351 462,91, valsts
budžeta dotācija Ls 47 904,99.

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sāksies zušu tača rekonstrukcija
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

http://twitter.com/Aluksnes_novads

Šogad aprīlī Alūksnes novada
pašvaldība izsludināja iepirkumu
par hidrotehniskās būves – zušķērāja „Tacis” rekonstrukciju un
19. jūnijā noslēgts līgums ar SIA
„JAUNMĀJA”, kuri veiks šos
darbus.

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

Tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA „BELSS”,
būvuzraugs būs SIA „VALKAS
MELIORĀCIJA”. Darbus paredzēts
pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā līdz šī gada 22. oktobrim.
Projekta mērķis, rekonstruējot un

Jaunākajām ziņām par
Alūksnes novadu var sekot arī
Twitter lietotāji.
Mūsu konts:

Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi Alūksnes
pilsētas tranzītielās, rekonstruējot
valsts 1. šķiras autoceļa P43 Litene
- Alūksne maršruta turpinājumu
pilsētā vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies. Projekta laikā
rekonstruēs Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmus 1,721
km garumā.
Minētajā maršrutā notiks brauktuves seguma kapitālā rekonstrukcija,
ievērojami uzlabojot tā nestspēju un
ekspluatācijas īpašības. Rekonstruēs
Helēnas un Bērzu ielas krustojumu,
izveidojot rotācijas apli, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošību un
organizāciju līdz šim ļoti bīstamajā
mezglā. Izveidotais aplis īpaši
uzlabos gājēju satiksmes drošību,
kā arī atvieglos kreisā pagrieziena
veikšanu tranzīta maršruta mērķtiecīgajā virzienā. Rekonstruēs
un izbūvēs gājēju ietves, īpaši

modernizējot hidrotehnisko būvi –
zušķērāju „Tacis” uz Alūksnes upes,
ir veicināt zvejas attīstību Alūksnes
ezera iekšējos ūdeņos. Rekonstruēto hidrotehnisko būvi galvenokārt
paredzēts izmantot rūpnieciskajai
zvejai nepieciešamo instrumentu
un aprīkojuma uzglabāšanai (zvejas
murdi, zvejas loma savākšanas tīkli
(kumi) un zvejas loma šķirošanas
platforma ar trīs konteineriem),
zvejnieku aprīkojuma un apģērba
uzglabāšanai ar iespēju to izžāvēt,

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

kā arī nozvejoto zivju uzglabāšanai.
Rekonstruējot un modernizējot
zvejas aprīkojuma uzglabāšanas
vietu, tiks uzlabota un optimizēta
zvejas organizācija uz Alūksnes
upes. Projektu īstenojot, paredzēts
izveidot dzīvo zušu uzglabāšanas
iekārtas, lai nodrošinātu to augsto
tirgus vērtību un iespēju piedalīties
Eiropas zušu migrācijas izpētes
projektos. Izveidos arī uzglabāšanas
vietu nedzīvajiem zušiem, kuri paredzēti tālākai tirdzniecībai, bet nav

paredzēti pārdošanai dzīvā veidā.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir Ls 44 578,81, tajā skaitā
attiecināmās izmaksas Ls 36 540.
No Eiropas Zivsaimniecības fonda
līdzekļiem finansēs Ls 32 886
(68%), pašvaldības līdzfinansējums
– Ls 11 692,81 (10% no projekta
attiecināmajām izmaksām Ls 3 654,
22% projekta neattiecināmās izmaksas – PVN maksājums).
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Kultūra
ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI
“TREJDEVIŅI VĀRTI VAĻĀ VĒRTI”

3. - 5. augusts

PIEKTDIENA, 3. augusts
Alūksnes muzeja teritorijā - Vīna pagrabā
18:00 „Marienburgas cietoksnis cauri gadsimtiem”
Izstāde par svarīgākajiem notikumiem cietokšņa 670 gadu
mūžā, prezentācija par izrakumiem 2011.gadā, liliju
izstāde par godu jubilāram
		
Pilssalā, P/a „Alja” teritorijā
plkst. 20:00 Svētku atklāšanas uzvedums ar viduslaiku
elpu „Senās Marienburgas pilī svētki”
Piedalās: bungu un dūdu mūzikas grupa Auļi (Rīga), uguns
šova grupa un smilšu gleznu meistari (Baltkrievija)
Plkst. 22:30 Svētku uguņošana
Plkst. 22:40 Disko nakts kopā ar Robertu Lejasmeijeru
(Rīga)
Pilssalas estrādē
no plkst. 22:30 – 03:00 Balle Marienburgas pilī kopā ar
grupu „Black Diamond” (Ukraina) un Uldi Mūrnieku&Arni
Grāpu (Alūksne)
Ieeja Pilssalā uz atklāšanas pasākumu un balli: Ls 2,- bērniem līdz 14 gadiem un
pensionāriem Ls 1,-

SESTDIENA, 4. augusts
Lielā Ezera ielā
no plkst. 9:00 Amatnieku tirgus
Ielas koncerti „Aiz trejdeviņām zemēm”
10:00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris
11:00 Grupa „THE 4”
11:30 Amanda Bašmakova ar draugiem - Kristīni
Zaharovu, Andri Ērgli u.c.
13:30 Daugavpils senioru deju kolektīvs „Atbalss”,
Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa „Jukums” ar
uzvedumu „Malēnieši smalki ļaudis”
14:00 Viktors Zemgals
22:00 Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris
„Atzele” ar koncertprogrammu „Dzīve kā tango”
22:30 Ielas balle kopā ar grupu „Daylight” (Sigulda) un
grupa „Džems” (Cēsis)
Alūksnes muzejā
15:30 Alūksnes un Apes novada fonda Labdaru
pēcpusdiena

www.aluksne.lv

Šķirot ir viegli!
Dari to pareizi!
Indra Soika – Dreimane,
kampaņas koordinatore
„Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar 28 Latvijas pašvaldībām un
vadošajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem no 12. jūnija līdz
16. septembrim organizē Alūksnes
novadā rosinošu izglītojošu pasākumu kopumu ”ŠĶIROT IR VIEGLI.
DARI TO PAREIZI”! sadarbībā ar
uzņēmumiem „ALBA 5”, „Rūpe” un
Alūksnes novada pašvaldību.
„Latvijas Zaļā punkta” direktors
Kaspars Zakulis stāsta: „... vienā no
Latvijas pašvaldībām, kurā veiksmīgi
notiek atkritumu šķirošana, konteinerā,
kas paredzēts plastmasai, iedzīvotājs
izbēris sava kamīna pelnus. Poligona darbiniekiem bija speciāli jāattīra
plastmasas pudeles no pelniem, lai šī
konteinera saturu varētu pārstrādāt.
Aizdomājos par iedzīvotāju zināšanu
līmeni iepakojuma šķirošanas jomā un
uzsāku jaunu zināšanu palielināšanas
kampaņu.”
Varam sākt šķirot ar vienu tvertni/
maisiņu, kurā mest visas šķirojamās
lietas. Šo tvertni/maisiņu šķirojam jau
dalīti vākto atkritumu laukumā. Ērtāk
virtuvē zem izlietnes izvietot tvertnes
katram no šķirojamajiem materiāliem
– papīram, plastmasai, stiklam un

Estrādē
19:00 Vasaras mūzikls „Teic, kur zeme skaistākā”
Ieeja: Ls 4 – Ls 6. Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu
Paradīzes” un Alūksnes pilsētas Tautas nama kasēs

SVĒTDIENA, 5. augusts
Tempļakalna pussalā
11:00 Kapusvētki
11:00 Ekumeniskais aizlūgums par mirušajiem Alūksnes
Lielajos kapos
12:00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos
Tempļakalnā
13:00 Grupas „EOLIKA” koncerts
Svētku programmā iespējamas izmaiņas.
Lūdzam sekot aktuālākajai informācijai!

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

sadzīves atkritumiem.
Dalāmies ar šķirošanas pieredzi un
iedvesmojam rīcībai citus cilvēkus,
kas nav mēģinājuši šķirot, piedalāmies
fotokonkursā „PARĀDI, KĀ ŠĶIRO TU!”. Labāko ideju un piemēru
autoriem būs balvas. Iesūtām savas
fotogrāfijas e-pastu vai arī uzreiz paši
ievietojam tās Zaļā punkta izveidotajā
galerijā Draugiem.lv, parādot kā ikdienā šķiro atkritumus savā virtuvē.
Zināšanu nostiprināšanai par pareizu
atkritumu šķirošanu, uz krāsainajiem
konteineriem būs īpašas uzlīmes ar
zīmējumiem, kuros parādīts, ko drīkst
mest konkrētajā konteinerā. 14 Rimi
un 3 Supernetto veikalos visā Latvijā
būs izvietoti informatīvie punkti ar
detalizētu instrukciju par pareizu un
atbildīgu atkritumu šķirošanu, to varēs
paņemt līdz.
Turpinām vai sākam vēl aktīvāk šķirot, izmantojam pieejamos šķirošanas
punktus, turklāt daram to pareizi.
„ŠĶIROT IR VIEGLI. DARI TO
PAREIZI!”

VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši”
projektu konkursā atbalstu
guvis Annas pagasta iedzīvotāju
iniciatīvas grupas „Mēs – mūsu
bērniem” iesniegtais projekts
„Atpūtas un rotaļu vieta Annas
pagastā”.
Projekta laikā ierīkos nelielu atpūtas vietu laukumā pie bijušās Annas
pamatskolas pagasta bērnu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai.
Projekta vadītāja ir Ina Balaņuka.
Ar Hipotēku un zemes bankas
atbalstu par kopējo summu 390,40
lati tiks iegādātas un uzstādītas
šūpoles, slidkalniņš, virvju šūpoles
un šūpoles – riepa, kā arī ierīkota
smilšu kaste un uzstādīts galds ar
soliem.
Šūpoles un slidkalniņu apvienos
rotaļu platformā, kuru izgatavos
vietējais kokapstrādes uzņēmums
SIA „Deiwoss”, kas arī sniegs savu
ieguldījumu projekta realizācijā, sedzot uz sava rēķina zāģmateriālu un
darba izmaksas 678,40 latu apmērā.
Paldies Hipotēku un zemes bankai
un SIA „Deiwoss” vadībai par
skaisto dāvanu Annas bērniem!

Kampaņas atbalstītāji ir „Latvijas
Televīzija”, „JCDecaux”, „inbox.lv”,
VAS „Latvijas valsts meži”, „Tallink”
un „RIMI”.

Aicinām atsaukties uzņēmējus
Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Alūksnes novada pašvaldība jau
pagājušajā gadā izrādīja interesi par
„Lattelekom” īpašumā esošās teritorijas, kas atrodas Ojāra Vācieša ielā
Alūksnē, izmantošanu pašvaldības
aģentūras „Spodra” vajadzībām.

Šobrīd no „Lattelekom” esam saņēmuši
piedāvājumu atpirkt visu šo īpašumu. Tā
kā pašvaldībai viss īpašums nav nepieciešams, aicinām atsaukties uzņēmējus,
kam būtu interese par daļas no šīs lielās
ēkas izmantošanu. Ja šāda interese ir,
lūdzu vērsties Alūksnes novada pašvaldībā.

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Pilssalā
no plkst. 10:00 - 14:00 Sporta aktivitātes
P/a „Alja” teritorijā
Ģimeņu satikšanās „Trejdeviņu smaidu salā”
11:00 Bērnu ratiņu parāde, rotaļas, atrakcijas, izklaides
12:00 Mazo vokālistu, konkursa „Cālis 2012” dalībnieku
koncerts
12:30 Netradicionālais plosts 2012
14:00 Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrāde bērniem
„Brīnumu lāde”

Ierīkos atpūtas
vietu Annā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
13. un 27. 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.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā
Deputāts

Pieņemšanas datums

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS

09.07.2012.

11.00 – 12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis KRĒSLIŅŠ

19.07.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA

16.07.2012.

9.00 – 10.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS

26.07.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS

05.07.2012.

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS

11.07.2012.

13.00 – 15.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE

24.07.2012.
24.07.2012.

9.00 – 10.00
10.30 - 11.30

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

Zinaida SILIRAVA

11.07.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS

26.07.2012.

14.00 – 13.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ

11.07.2012.

10.00 – 11.00

„Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

11.07.2012.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA

11.07.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Valda ZELTIŅA

23.07.2012.

8.00 – 9.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

8. Alūksnes Novada Vēstis

Izglītība
Alūksnes novada
vidusskola
2012./2013.
mācību gadā
aicina jaunus
audzēkņus
• pirmsskolas izglītības programmā (piecgadīgus un sešgadīgus bērnus)
• pamatizglītības programmās
(1. - 9. klase)
• vispārējās vidējās izglītības
programmās (10. - 12. klase)
UZMANĪBU!
JAUNUMS - 10. klasē piedāvā
profesionāli orientētu valsts aizsardzības mācību programmu.
• bez vecuma ierobežojuma
neklātienes pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības
programmās.
Paralēli mācībām būs iespēja:
1) iegūt dažāda veida transportlīdzekļu vadītāja kategorijas,
2) apgūt dažādas amatnieku
prasmes,
3) piedalīties dažādos projektos,
4) iesaistīties interešu izglītības
programmās.

03.07.2012.
www.aluksne.lv

Strautiņu skolēnu sasniegumi
Līga Šteinere,
Strautiņu pamatskolas direktores
vietniece izglītības jomā

Pagājis kārtējais ražīga darba
gads Strautiņu pamatskolā. Priecājamies, ka šogad no 107 mūsu
skolas audzēkņiem 50 mācās labi
un teicami.
Jau otro mācību gadu skolā ir
izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība, kas paredz skolēnu
apbalvošanu ar „zelta” nozīmīti, ja
vidējais vērtējums gadā ir augstāks
par 8 ballēm un nav neviena vērtējuma zemāka par 7, kā arī apbalvošanu ar „sudraba” nozīmīti, ja
vidējais vērtējums ir 7,5 – 7,9 balles
un visi vērtējumi ir tikai labi un
teicami. „Zelta” nozīmītes šogad saņēma 25 2. – 9. klases audzēkņi, bet
„sudraba” godalgas – 7. Augstākie
vidējie vērtējumi bija 2. klases audzēknim Kristapam Āboliņam (9,5),

devītklasniekam Artūram Kalašņikam (9,4) un Annijai Āboliņai (2.
kl.), Sigitai Huščai (3. kl.), Laurim
Zaķim (4. kl.), kuru vidējie vērtējumi bija 9,0 balles. Vēl „zelta” laureātu godā bija 2. klases audzēkņi:
Laura Krastiņa, Rūdolfs Brahmanis,
Ingars Mukstiņš, Emīls Magaziņš,
trešklasnieki: Mareks Cepītis,
Amanda Ieva Kalniņa, Lauris Liepiņš, ceturtklasnieki: Baiba Bērtiņa,
Kristaps Renārs Nikolajenko, 5.
klases audzēkņi: Ramona Kubulniece, Krišjānis Stilve, Solvija Ozoliņa,
6. klases skolēni: Ieva Krēsliņa, Inese Bērtiņa, Agate Mūrniece, Lāsma
Ludviga, septītklasnieces - Annika
Epnere un Alise Kozilāne, Roberts
Āboliņš no 8. klases un Arvīds
Veigners no 9. klases. „Sudraba”
nozīmītes ieguva: Santa Spieģele
(2. kl.), Egons Ļuļis (3. kl.), Lāsma
Liepiņa (4. kl.), Kristīne Prokopoviča (4. kl.), Dinārs Prokofjevs (4.
kl.), Kārlis Ludvigs (6. kl.), Zane
Vanaga (9. kl.).

Narcises

Strautiņu pamatskolā pēc noteiktas
punktu sistēmas tiek uzskaitīti un
izvērtēti izglītojamo sasniegumi
mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās.
Šogad dažādos novada, reģiona
un valsts mēroga konkursos un
mācību priekšmetu olimpiādēs ir
piedalījušies 67 skolēni, no kuriem
40 ir ieguvuši godalgotas vietas.
Daudz godalgu izcīnījuši skolotājas
Tijas Āboliņas vadītie velosipēdisti
un Sandras Buliņas mazpulcēni.
Visvairāk punktu par piedalīšanos
un sasniegumiem konkursos un
olimpiādēs ir ieguvuši: Rainers
Zvirbulis (5. kl.), Ieva Krēsliņa (6.
kl.), Sigita Hušča (3. kl.), Kristaps
Renārs Nikolajenko (4. kl.), Annija
Āboliņa (2. kl.), Elīna Uvārova (5.
kl.), Roberts Āboliņš (8. kl.), Lāsma
Ludviga (6. kl.), Kārlis Ludvigs (6.
kl.) un Artūrs Kalašņiks (9. kl.).
Īpašs prieks ir par Artūru Kalašņiku,
kurš ieguva 1. vietu Alūksnes un
Apes novada bioloģijas un mate-

mātikas, 2. vietu ķīmijas olimpiādē,
piedalījās valsts matemātikas olimpiādē, uzvarēja valsts bioloģijas
olimpiādē, kopā ar komandu ieguva
2. vietu novada konkursā literatūrā
un kultūrā „Par latviešiem lepni…”.
Paldies par skolēnu gatavošanu
konkursiem un olimpiādēm pedagogiem: Intai Kozilānei, Santai Masingai, Sandrai Reķei, Guntai Epnerei,
Ligitai Medisai, Lidijai Rundzānei,
Allai Jaunzemai, Agrim Poišam, kā
arī bērnu vecākiem par atbalstu.
Izvērtēti arī skolēnu sasniegumi
sporta sacensībās. Desmit sportiskākie skolēni šajā mācību gadā
Strautiņu pamatskolā ir: Kārlis
Ludvigs (6. kl.), Roberts Āboliņš (8.
kl.), Rainers Zvirbulis (5. kl.), Edijs
Ivanovs (6. kl.), Krišjānis Stilve (5.
kl.), Sintija Kristīne Dubrovska (5.
kl.), Ivo Žibojēdovs (6. kl.), Mārtiņš
Prokofjevs (7. kl.), Annika Epnere
(7. kl.) un Rolands Tišanovs (9. kl.).
Paldies par ieguldīto darbu!

Ilzenes mazpulcēni vasarā
kopā strādā un atpūšas

Visi interesenti aicināti darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 vai,
zvanot pa tālruņiem 64381669,
64381670, 26133347, e-pasts:
sekret.alvsk@aluksne.edu.lv

Iecēla jaunus
izglītības
iestāžu
vadītājus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome 28.
jūnija sēdē lēma par vairāku
Alūksnes novada izglītības
iestāžu vadītājiem.
Alsviķu pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” vadītājas
amatā dome iecēla Eviju Kubulnieci. Savukārt par Jaunlaicenes
pamatskolas direktori dome
iecēla Daigu Birkenbergu. Abu
izglītības iestāžu jauno vadītāju
iecelšanu pašvaldība saskaņos ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
Ņemot vērā Alūksnes novada
Jaunannas pamatskolas direktores Līgas Tokas - Čeveres
iesniegumu, dome pieņēma
lēmumu atbrīvot viņu no amata
dienā, kad beigsies viena mēneša
uzteikuma termiņš, to skaitot no
6. jūnija.
Par Alūksnes novada Jaunannas
pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju no 6. jūlija dome
iecēla Alūksnes novada Jaunannas pamatskolas skolotāju Janīnu
Pužuli, bet no 27. augusta viņa
veiks arī Jaunannas mūzikas un
mākslas pamatskolas direktora
pienākumus skolas direktores
Lienas Priedes prombūtnes laikā.

Gunāra Birznieka dāvinātās narcises krāšņo Strautiņu pamatskolas apkārtni
Foto no Strautiņu pamatskolas albuma

Roberts Āboliņš,
Strautiņu pamatskolas 9. klases
skolnieks
paldies Gunāram Birzniekam
Reiz dzīvoja kāds dārznieks, kurš
bija ļoti dāsns un kuram patika narcises. Viņa dārzā šīs skaistās puķes
auga un ziedēja krāšņāk nekā citos.
Laikam narcises juta, ka dārznieks
atdod tām savu mīlestību, tāpēc
gribēja atdarīt ar to pašu - ziedēja
un priecēja ne tikai dārznieka sirdi.
Jo vairāk dārznieks rūpējās par
ziediem, jo dāsnāk tie apveltīja savu
saimnieku ar jauniem sīpoliem.
Līdz beidzot to bija pārpārēm, un
viņš nolēma ar tiem iepriecināt sava
pagasta ļaudis.
Dārznieks izdalīja narcišu sīpolus
Alsviķu pagasta izglītības iestādēm, arī manai skolai – Strautiņu
pamatskolai. Tās skolu krāšņo jau
kopš 2011. gada rudens un šopavasar skaisti ziedēja. Narcises katru
dienu sasveicinās ar skolēniem. Tās
gaida, ka tām izteiks komplimentus,
kāds ieliks vāzē un priecāsies par
ziediem.
Kādā dienā meitene piegāja pie
narcises un teica: „Cik skaista narcise!”. Puķe tai atbildēja: „Paldies, ka
novērtē manu skaistumu!”. Meitene
pārbijās, bet neaizbēga un palika
klausīties puķes pārsteidzošajā
runā. Narcise atkal iesāka: „Nekad

neesmu mēģinājusi ar kādu sarunāties, es no tā baidījos, bet tu mani
pārliecināji, jo izskatījies tik jauka,
bet nenoplūc mani, man šeit ļoti
patīk!”. Meitene noklausījās puķes
atzīšanos un piekrita, tikai viegli ar
skatienu noglāstīja maigo ziedu.
No šī brīža trauslajai narcisei un
mazajai meitenei bija savs noslēpums.
Kādu dienu meitene nāca uz skolu
un vietā ,kurā bija augusi mazā
narcise, vīdēja tumšs, tukšs zemes
pleķītis. Meitenei acīs saskrēja asaras, viņa uztraukta lūkojās apkārt un
ieraudzīja vāro ziediņu, bezpalīdzīgi
nomestu zemē. Vien spēja saklausīt
klusus čukstus: „Ūdeni, ūdeni!”.
Meitene pacēla norauto puķi, un pār
viņas vaigiem ritošās asaras deva
spēku mazajam ziediņam, tas teica:
„Paldies!”. Meitene narcisi aiznesa
uz mājām. Taču mamma viņai
pateica, ka narcisi, kad tā norauta,
iestādīt vairs nevar. Meitene noskuma un apsolīja pusvītušajai puķei,
ka šogad savā dārzā sastādīs daudz
narcišu. To meitene arī izdarīja, bet
mazais, norautais ziediņš, kas atvēra
meitenei durvis uz brīnumaino puķu
pasauli, tika ielikts grāmatā kā atgādinājums par neseno notikumu.
No tā laika par meitenes mīļākajiem
ziediem kļuva narcises. Viņa izmācījās par daiļdārznieci, joprojām mīl
narcises un ar tām sarunājas.

Ilzenē mazpulka dalībnieku rūpējas par augiem siltumnīcā

Sarmīte Salmiņa,
Ilzenes mazpulka vadītāja
Ilzenes mazpulcēni vasarā ne
tikai atpūšas, bet arī strādā, jo
maijā Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši” guva
atbalstu siltumnīcas un darbarīku
iegādei.
Tā nu visas vasaras garumā skolēni
divas reizes nedēļā pulcēsies, lai
apkoptu augus siltumnīcā. Tur mazpulcēniem aug tomāti, pipari, gurķi
un pa kādam arbūzam un melonei.
Esam nolēmuši veikt arī novērojumus, kuras šķirnes tomāti ir garšīgākie un ražīgākie, tādēļ pie katra
stādiņa ir zīmīte ar šķirnes nosaukumu. Liels prieks, ka mazpulcēniem
palīgā nāk arī citi Ilzenes pamatskolas skolēni, kas vēl nav iestājušies
mazpulkā. Tomāti aug griezdamies,
tādēļ šoruden skolas saimniecēm
nebūs galva jālauza, ko galdā celt.
Visu pavasari audzējām dažādus
vasaras puķu, kāpostu un tomātu
dēstus, jo vēlējāmies šopavasar
iepriecināt Ilzenes pensionārus, dāvinot viņiem pašu audzētos stādiņus.
Seniori bija ļoti priecīgi gan par
stādiņiem, gan apciemojumu, gan arī
par to, ka aug jaunieši, kas nebaidās

no darba. Lai stādus varētu izaudzēt,
ir nepieciešamas gan sēklas, gan
kūdra. Tos iegādājāmies ar vietējo
zemnieku saimniecību „Madaras”,
„Paipalas”, „Vārpas” un „Amatnieki” atbalstu.
Paldies sakām arī Inesei Pušpurei,
kura palīdzēja projektu pareizi noformēt, un Ilzenes pamatskolas amatu
mācības skolotājam Zintim Cepurniekam, kurš kopā ar 5. - 9. klašu
zēniem izgatavoja dēstu kastītes.
Siltumnīcu uzsliet palīdzēja atsaucīgie mazpulcēnu vecāki Jānis Dzilna,
Tālivaldis Mednis, Juris Līdumnieks
un Gundars Salmiņš.
Maija beigās mazpulcēni guva arī
atbalstu pašu iesniegtajam projektam biedrībai „Latvijas Mazpulki”, lai iegādātos nepieciešamās
lietas piknikam. Un tā, saulainā 14.
jūnija rītā devāmies vienas dienas
piedzīvojumā, lai apceļotu savu
dzimto pagastu. Šajā dienā apmeklējām visās ievērojamākās Ilzenes
vietas, kur mazpulcēni pārējiem bija
sagatavojuši pa kādam saistošam
un interesantam uzdevumam. Bijām
apskatīt arī z/s „Madaras” fermu, kur
mūs uzņēma Laila Boka, kuru mīļi
esam iesaukuši par mazpulka krustmāti, jo viņa mūs nesavtīgi atbalsta
un palīdz.
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Mazie mārkalnieši rāda savus talantus
Monika Upeniece,
Mārkalnes tautas nama vadītāja
„Tie ir mūsu sapņi, mūsu krāsas,
kurās savu dienu krāsojam!” - tā
skanīgās balsīs dziedāja Mārkalnes pamatskolas bērni Mārkalnes
jauno talantu parādē „Gribu,
protu, daru!” 8. jūnijā.
Šis pasākums jau otro gadu tapa
tautas nama un skolas sadarbības
rezultātā un šo tradīciju noteikti turpināsim. Katrs bērns, kurš prot un
vēlas rādīt citiem kādu savu radošo
vai praktisko talantu, rod iespēju
izpausties pasākumā, kurā tiek
vērtēts, izcelts un ar atzinību mudināts turpināt saturīgi un lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku. Labvēlīga
žūrija un skatītāji ir mielojušies ar
pašceptām kūciņām, priecājušies
par daudzveidīgiem koka izstrādājumiem, svecēm, zīmējumiem,
klausījušies gan pašu sacerētus,
gan pazīstamu autoru dzejoļus,
instrumentu spēli, dziesmas, šova
numurus, vērojuši dejas soļus –
katru gadu piedāvājums mainās,
bet neizsīkstošs paliek dalībnieku

prieks un gandarījums par savām
prasmēm. Koncerta nobeigumā visi
dalībnieki apvienojas iemīļotā hīta
„Es skrienu” ritmos, un viņiem
piepulcējas mazie līdzjutēji no
skatītāju rindām, cenšoties „trāpīt”
horeogrāfijas rakstā. Tātad – nākošajā gadā dalībnieku pulkā būs arī
viņi, jo piedalīties tiek aicināti arī
bērniņi, kuri skolu vēl neapmeklē.
Un, ja kāds no mazuļiem šogad vēl
nebija uzdrošinājies, tad jautrā kopības sajūta ir labs pamudinājums lūgt
māmiņu palīdzēt sagatavoties nākošā gada pasākumam. Arī šajā gadā
bez balvas un diploma nepalika
neviens dalībnieks. Pēc pasākuma
dalībniekus sagaidīja liels, smaržīgs
kliņģeris un tēja, bet noslēgumā
tie, kuri vēl nebija piekusuši, varēja
piedalīties jautrā diskotēkā.
Sirsnīgā un jaukā gaisotnē noritēja
arī Mātes dienas sarīkojums Mārkalnes pamatskolā 11. maijā. Māmiņas un vecmāmiņas tika iepriecinātas ar jauku muzikālu uzvedumu par
kukainītes bizMārītes gaitām „Kā
Mārīte māmiņu meklēja”, ko bērni
bija sagatavojuši mūzikas skolotājas
vadībā. Māmiņu, vecmāmiņu, sko-

Bibliotēkās
darbu uzsāk
„Bērnu / jauniešu /
vecāku žūrija”!
Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
direktore
Latvijā jau 11 gadus norisinās
valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”.
Tās galvenais mērķis ir modināt
un uzturēt bērnos lasītprieku, kā
arī nodrošināt bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu
izlasi.
Tā kā kopā ar žūriju ir jau izaugusi
viena lasītāju paaudze, 2011. gadā
„Bērnu žūrijai” pievienojās „Jauniešu žūrija”, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī šogad ir kāds jauninājums
– „Vecāku žūrija”, kuras mērķis
ir mudināt arī pieaugušos lasīt un
vērtēt grāmatas. Tagad aizraujošajā
lasīšanas maratonā var piedalīties
visa ģimene!
Kas jādara, lai kļūtu par „Bērnu /
jauniešu / vecāku žūrijas” ekspertu?
1. Nāc uz kādu no šīm Alūksnes un
Apes novada bibliotēkām: Alūksnes
pilsētas, Alsviķu, Apes, Gaujienas,
Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Mālupes, Mārkalnes, Trapenes, Vidagas,
Zeltiņu, Māriņkalna bibliotēkas un
Malienas un Strautiņu pamatskolas
bibliotēkas;
2. Piesakies par Bērnu/ jauniešu/
vecāku žūrijas ekspertu un noslēdz
līgumu;
3. Līdz 2012. gada 30. decembrim
izlasi 5 grāmatas no žūrijas kolekcijas atbilstoši savai vecuma grupai.
Drīkst mainīt 3 savas vecumgrupas
grāmatas ar citām žūrijas kolekcijas
grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam
šķiet interesantākas;
4. Kad esi izlasījis 5 grāmatas,
aizpildi vienu anketu par, tavuprāt,

vislabāko grāmatu;
5. Saņem pārsteigumu!
Kā ik gadu, veidojot „Bērnu žūrijas” kolekciju, eksperti raudzījušies,
lai tās būtu patiešām jaunākās un
labākās Latvijā izdotās grāmatas
un lai līdzsvarā atrastos tulkotās un
latviešu bērnu oriģinālliteratūras
piedāvājums. Apstākļos, kad skolās
nepastāv īpašs ieteicamo grāmatu
saraksts, „Bērnu žūrijas” kolekcija
ir kā literārās kvalitātes zīme, īpašs
ceļvedis skolām un vecākiem, izvēloties grāmatas, kuras bērnam būtu
ieteicams izlasīt.
„Bērnu žūrijas” pastāvēšanā milzu
ieguldījumu sniedz pašvaldības.
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības
datiem, 2011.gadā tās šim mērķim kopumā veltīja 112 595 latus,
nodrošinot programmas norisi 450
novadu bibliotēkās. Pateicoties LR
Kultūras ministrijas finansiālajam
atbalstam bibliotēkas, kas piedalās
žūrijā saņems grāmatas, plakātus,
bukletus un balviņas.
Arī šogad turpinās labdarības
projekts „Sirsniņa prasa, lai bērniņš
lasa”, kura gaitā ikviens var palīdzēt
bērnu grāmatām nonākt bibliotēkās,
piezvanot uz ziedojumu tālruni 90
006 889 un ziedojot vienu latu, vai
ziedot naudu ar portāla www.ziedot.
lv starpniecību.
Aicinām arī Jūs dāvināt savai bibliotēkai kādu no grāmatām un dot
iespēju tās izlasīt citiem bērniem!
Esiet gaidīti novada bibliotēkās!
Lai Jums veicas Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas darbā! Lai vairojas
lasītprieks!

Aicina pieteikties
Latvijas Bērnu
fonda nometnei
Inese Mollere,
Latvijas Bērnu fonda Alūksnes
un Apes nodaļas pārstāve
Viens no nozīmīgākajiem
Latvijas Bērnu fonda projektiem, kas tiek īstenots jau kopš
1992. gada, ir vasaras atpūtas
nometnes bērniem ar īpašām
vajadzībām.

Mārkalnē ir gan dziedošie, gan dejojoši mazie talanti
Foto no arhīva

lotāju rokās uzsmaržoja pavasara
ziedi un pie krūtīm spārnus izpleta
mīļumā dāvātie tuvojošās vasaras
vēstneši - krāsaini taurenīši. Bet
nobeigumā - jautras sarunas pie
smaržīgas tējas tases un tradicionālā, bet neapnīkstošā kliņģera. Auglīga ir izveidojusies Mārkalnes tautas

nama un Mārkalnes pamatskolas
radošo talantu sadarbība ne tikai
skolā. Skolēni, savas muzikālās
audzinātājas Janitas Keivas vadīti
un rosināti, vienmēr ir atsaucīgi un
aktīvi tautas nama rīkoto pasākumu
atbalstītāji un dalībnieki.

Balvā ekskursija par
čaklu lasīšanu

Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja
Alsviķu skolēni, čaklākie grāmatu vērtētāji „Bērnu žūrijā”, devās
ekskursijā pa Alūksnes un Apes
novadiem.
Ceļā devāmies agri no rīta, lai
vairāk paspētu apskatīt un izbaudīt
saulaino laiku. Mūs, ceļā pavadīja,
tūrisma darba organizators Jānis
Polis, kurš vienmēr zina atbildes uz
visiem bērnu jautājumiem (attēlā).
Ceļojumu sākām ar Karvu. Apskatījām Karvas hidroelektrostaciju,
dzelzceļa staciju un noklausījāmies
mūsu gida stāstījumu, kājām izgājām pa akmeņiem bruģēto ceļu un
devāmies uz Jaunlaiceni - apskatījām parku muižas ēkas, estrādi un
skaisti noformēto autobusu pieturu.
Turpinājumā devāmies uz Veclaiceni - pabijām Drusku pilskalnā,
estrādē.
Tālāk mūsu ceļojums turpinājās pa
Apes novadu - apmeklējām Grūbes
hidroelektrostaciju, Raganu klintis,
Sīkzaru priedi, Dzenīšu vītolu, Apes
mototrasi, Gaujienā - baronu Vulfu
Gaujienas muižas ansambli, piemiņas akmeni dzejniekam Ojāram Vācietim, Livonijas ordeņa pilsdrupas,
Baznīckalnu Gaujas upes krastā,
Jāzepa Vītola muzeju „Anniņas”
un tā apkārtni , nobaudījām garšīgo

avota ūdeni, Trapenē - baronu Vulfu
Trapenes muižu, izbraucām pa garāko lapegļu aleju Latvijā, pieminekli
Ojāram Vācietim, pieminekli Linardam Laicenam, Mikužu saiešanas
namu, Trapenes bibliotēku, Trapenes muzeju. Paldies Emmai Valijai
Šļukumai par sirsnīgo sagaidīšanu
un izjusto stāstījumu un bibliotēkas
darbiniecēm Dzidrai Zariņai un
Maijai Kalniņai par sirsnību.
Tālāk mūsu ceļš turpinājās atkal pa
Alūksnes novadu – baudījām dabu
Ilzenes pagastā un atpūtāmies pie
Sloku ezera, kur varējām veldzēties
ezerā - peldēties un iztukšojām
piknika grozu, tālāk braucām uz
Zeltiņiem - apskatījām pagasta
centru, ūdenskritumu, kurš mums
ļoti visiem patika un atkal baudījām
visgaršīgāko avota ūdeni, priecājāmies par jaukajiem karuseļiem aiz
bibliotēkas, kā arī viesojāmies Zeltiņu bibliotēkā. Paldies Agitai Žīgurei
par uzņemšanu.
Ceļojumu izbaudīja bērnu žūrijas
eksperti - Monta, Vivita Ruta un
Linards Žibojedovi, Ērika Logina,
Marta Līva Ziņģe, Daina Lūse,
Estere un Ingars Mukstiņi, Sanija
un Solvija Ozoliņas, un Amanda
Ieva Kalniņa.
Paldies autobusa šoferim Uldim
Vimbam, Alsviķu, Ilzenes un
Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītājam
Jurim Griščenko par atbalstu.

Šādas nometnes nav tikai
atpūtas laiks ar pilnvērtīgu saturu
kvalificētu speciālistu uzraudzībā, bet arī iespēja bērniem
mācīties savā situācijā, būt pēc
iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē. Arī vecākiem tā ir
iespēja atpūsties un veltīt laiku
pašiem sev.
Šogad Alūksnes un Apes novada 30 bērniem tiks organizēta
integrējošā nometne, kurā aicināti piedalīties 15 bērni ar īpašām
vajadzībām un 15 bērni no
daudzbērnu un maznodrošinātām
ģimenēm. Nometne notiks no
20. līdz 29. augustam Abragciemā, pašā Rīgas jūras līča krastā,
skaistā priežu meža ielokā.
Nometnē aicināti bērni no 8
līdz 16 gadu vecuma. Nometnes
vadītāja būs Ilze Andronova.
Nometne ir bez maksas, tajā
piedalīsies 25 bērni, tāpēc ļoti
gaidām pieteikumus dalībai
nometnē līdz šī gada 15. jūlijam.
Aicinu vecākus uzdrošināties un
pieteikt nometnei bērnus, arī tos,
kuri iepriekš nav bijuši līdzīgā pasākumā. Tad vecāki tiks
aicināti uz sapulci par nometni,
par to informēsim katru vecāku
atsevišķi. Tā kā vietu skaits ir
ierobežots, lūdzu, nenokavējiet
pieteikšanos.
Pieteikties: Latvijas Bērnu fonda Alūksnes un Apes
nodaļas pārstāve Inese Mollere,
29406938

Sākusies Sociālā
dienesta organizētā
nometne
No 2. līdz 13. jūlijam Alūksnē
notiek Alūksnes novada
Sociālā dienesta organizēta nometne, kurā piedalās 20 bērni
no dienesta redzeslokā esošām
ģimenēm.
Šādu nometni Alūksnes novada
pašvaldība finansē katru gadu.
Šogad tā notiek pilnu darba dienu un bērni ik dienu saņem divas
maltītes – pusdienas un launagu.
Nometnes dalībnieki ir sākumskolas vecuma bērni un šajās
divās nedēļās viņi kopā saturīgi
pavadīs brīvo laiku, iesaistoties gan dažādās nodarbībās
Alūksnes pilsētas sākumskolā,
gan arī ārpus telpām. Bērni
varēs, piemēram, piedalīties dažādās fiziskās nodarbēs, tūrisma
aktivitātēs, izbaudīs braucienu ar
plostu pa Alūksnes ezeru, dosies
ekskursijā uz Līgatni. Strādājošajiem bērnu vecākiem šajā
laikā nebūs jāuztraucas par savu
atvašu nodarbēm brīvajā laikā.
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Kultūra
Jaunlaicenes
pensionāri dodas
vasaras izbraucienā
Ārija Ratsepa,
ekskursantu grupas vadītāja
Vasara ir ekskursiju laiks,
kad visvairāk varam izmantot
iespēju iepazīt citas vietas. Šajā
ziņā aktīvi ir arī Jaunlaicenes
pensionāri. Tā 16. jūnijā 34
cilvēku liela grupa devāmies
ceļojumā uz Aglonas maizes
muzeju, Aglonas baziliku,
Čertoka ezeru jeb Velnezeru,
Krusta kalnu un Preiļu leļļu
muzeju.
Ikviena vieta, kuru redzējām,
bija interesanta un aizraujoša.
Labāk visu izprast palīdzēja
stāstnieki un gidi, kuri bija gan
Aglonas maizes muzejā, gan
Aglonas bazilikā, pie Čertoka
ezera un Krusta kalnā. Lai arī par
Čertoka ezeru klīst visādas leģendas, tas mūs neatturēja tur ieturēt
pusdienas, notiesājot līdzpaņemtās maizītes.
Tas redzējums un sajūsma nav
aprakstāma, vienkārši jāizbauda.
Diena ļoti skaista, saulainām
emocijām bagāta.
Par šo braucienu paldies gribam
pateikt pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Vārtukapteinei, kultūras
darbiniecēm Mārai Svārupei un
Ivetai Šķepastei, kuras sniedza
mums atbalstu, organizējot šo
ekskursiju. Paldies arī Jaunannas
pagasta autobusa šoferim, kurš
uzklausīja ikvienu mūsu lūgumu.
Bijām pacilāti un emocijām
bagāti visas dienas garumā.
Savu lielu paldies par atsaucību
saku visiem ekskursijas dalībniekiem.

Jaunlaicenes un
Ziemera folkloras
kopas piedalīsies
„Baltica 2012”
No 5. līdz 8. jūlijam Latvijā
notiks starptautiskais folkloras
festivāls „Baltica 2012”, kura
dalībnieku vidū ir arī divi
kolektīvi no Alūksnes novada
– Jaunlaicenes folkloras kopa
„Putnis” un Ziemera folkloras
kopa.
Šogad festivāla tēma ir – ceļš.
Četru dienu garumā festivāla
norises notiks gan Rīgā, kur
koncerti būs 6. un 7. jūlijā, gan
citviet Latvijā – Ikšķilē, Ķekavā,
Turaidā, Siguldas novadā, Barkavā, Cesvainē, Ērgļos, Koknesē,
Ļaudonā un Madonā, kur festivāla dalībnieki uzstāsies 8. jūlijā.
Jaunlaicenes folkloras kopa
„Putnis” 6. jūlijā piedalīsies koncertos Vērmanes dārzā uz lielās
skatuves, Ķīpsalā, 7. jūlijā - uz
mazās skatuves Vērmanes dārzā,
Brīvdabas muzejā un „Alfā”,
savukārt 8. jūlijā jaunlaiceniešus
varēs redzēt Novadu dienas koncertos Siguldā. Ziemera folkloras
kopa savukārt 6. un 7. jūlijā
muzicēs koncertos Puķu ballē
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā un novadu programmā
Vērmanes dārzā. Abi kolektīvi
piedalīsies arī svētku gājienā 6.
jūlijā.
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Raimonda Paula ceremonijorķestris
„Miers un Bērziņš” viesosies Alūksnē!
Daiga Mazvērsīte,
Latvijas Radio2

2011. gada siltā vasaras vakarā
Kuldīgā, koncertā „Nakts vēstules” publika pirmoreiz uzgavilēja
Raimonda Paula jaunradītajam
projektam „Miers un Bērziņš”.
No Maestro fantāzijas krāsns tikko
izvilktās, dažas pavisam karstās
dziesmas kā pirmie priekšā cēla
aktieru ansamblis „Drama” un „Mirāžas” džeza orķestris, un it visiem
estrādē bija skaidrs tituldziesmas
kods, jo pirms neilga laika Latvija
bija tikusi pie sava jaunā prezidenta
Andra Bērziņa.
Sākotnējais kolektīva apakšno-

saukums bija aizgūts no Gorana
Bregoviča kāzu un bēru orķestra, un,
nenoliedzami, daži Balkānu motīvi
ieskanas arī jaunajos, citādi latviski
gruntīgajos opusos.
Kā zināms, kāzu un bēru tradīcijas
arī pie mums izsenis bijušas ļoti
svarīgas, un pamatoti varam lepoties
ar saviem unikālajiem kapusvētkiem.
Tā kā Paula sabiedrotie gatavi spēlēt
ne tikai kāzās un bērēs, bet arī kristībās, sagaidot un pavadot, ievēlot un
atlaižot, tad nosaukums ir pilnveidots kā ceremo-nijorķestris „Miers
un Bērziņš”.
Kā saka, pat slikts miers ir labāks
par karu, savukārt bērziņš noder i
meijām, i žagaru buntei. Arī šiem
Raimonda Paula skaņdarbiem ar

Andris Bērziņš, Harijs Spanovskis un Jānis Paukštello izpildīs Raimonda Paula
skaņdarbus ar Guntara Rača vārdiem

Koncertā Alūksnē skatītājus ar savu klātbūtni priecēs arī Maestro Raimonds Pauls
Publicitātes foto

Guntara Rača vārdiem raksturīgs ironisks un filozofiski daudznozīmīgs
piesitiens, bet galvenais - komponista nolūks bija padarīt dzīvi raibāku
un krāsaināku jeb vienkārši – uzlabot
cilvēkiem garastāvokli. Un tas ir
izdevies, jo šī gada sākumā izdotā
albuma „Raimonda Paula ceremonijorķestris „Miers un Bērziņš” dzīro
Kuldīgā” melodijas „Un tieši tāpēc”,
„Zemeņu lauks”, „Dieviņš klusē”,
„Dīvaina vasara” un pārējās ir
populāras un bieži skan radio, un nu
tās dosies pie klausītājiem raiburaibā
koncertprogrammā.
Tāpat kā albuma ierakstā, arī 13. jūlijā 19.00 Alūksnes Pilssalas estrādē
galvenie dziedātāji būs Dailes teātra
talantīgie un pieredzējušie aktieri

Harijs Spanovskis, Jānis Paukštello
un Andris Bērziņš, pie klavierēm,
protams, pats notikuma vaininieks Raimonds Pauls!
Ceremonijorķestra „Miers un Bērziņš” instrumentālajā daļā apvienoti
spoži spēki no „Mirāžas” džeza orķestra - Lauris Amantovs (trombons,
tenors), Normunds Piesis (trompete),
Raivo Stašans (saksofons) un Indriķis Veitners (klarnete), kā arī Jānis
Amantovs (trompete), Nacionālā
simfoniskā orķestra mūziķis Roberts
Brants (tuba), dzīvespriecīgais dziedātājs un akordeonists no Somijas
Marko Ojala, ļoti pieredzējušais
sitamo instrumentu mūziķis Māris
Briežkalns un visu šo spilgto aranžējumu autors Ainārs Vilde (alts).

Jūlijs – kultūras un sporta notikumiem bagāts
Sanita Eglīte,
Alūksnes novada pašvaldības
kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Jūlijs Alūksnē un novadā ir dažādiem interesantiem notikumiem
bagāts.
Šogad esam saimnieki Baltijas
ūdens motosporta čempionātam
Alūksnes ezerā, uz kuru 7. jūlijā
gaidām ierodamies līdz 60 dalībniekiem. Šogad jauninājums būs tāds,
ka sacensības notiks tikai vienu dienu, lai skatītājam būtu interesantāk
un tās būtu dinamiskākas. Diemžēl
ideja par Defilē svētku ienākšanu
šajā dienā Alūksnē nerealizēsies,
jo vairāki orķestri dēļ objektīviem
iemesliem, kas saistīti ar transporta
un dalībnieku nepietiekamā skaita

problēmām, atteica dalību svētkos.
Pūtēju orķestru, kuri sagatavojuši
defilē programmas, Latvijā nav
daudz, līdz ar to svētkus nācās
atcelt. Bet noteikti no šo svētku
idejas neatteiksimies. Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris mazliet kompensēs šo svētku neesamību, muzicējot Pilssalā sacensību dienā. Gan sestdien, gan arī
nākamajā dienā 8. jūlijā Alūksnes
Muižas parkā notiks Livonijas kausa
izcīņa apvidus loka šaušanā, ko arī
noteikti ir vērts redzēt.
Tās pašas dienas vakarā gaidām
ierodamies Francijas pilsētas Marsanē pūtēju orķestri, kas noteikti nākamnedēļ Alūksnē ienesīs Francijas
elpu un mūziku, tāpēc iedzīvotājiem
par pūtēju orķestru muzicēšanas
trūkumu nebūs jābēdā. Gan 9. jūlijā

pilsētā, gan 11. jūlijā Pilssalas estrādē notiks kopīgi koncerti ar mūsu
pūtēju orķestri. Gaidām ierodamies
viesos arī Marsanē pilsētas mēru ar
kundzi, Francijas vēstnieci Latvijā
un pārstāvjus no Francijas institūta
Latvijā.
15. jūlijā Alūksnē nebijis pasākums
Latvijā - Starptautiskās pludmales
volejbola sacensības „Katrīnas
kauss”, kas, cerams, pulcēs daudzus
dalībnieku un kļūs par noturīgu
tradīciju arī turpmāk.
20. jūlijā visi novada seniori tiek
mīļi gaidīti Mārkalnē uz pirmajiem
Novada senioru svētkiem „Vasaras
vidū”, kur būs gan neaizmirstamas
tikšanās ar tādiem interesantiem
cilvēkiem kā Inese Ziņģīte, Aivars
Berķis, gan novada senioru amatierkolektīvu koncerts, zaļumballe

Mārkalnē notiks Senioru svētki!
Cienījamie seniori!
Šā gada 20. jūlijā ikvienu no
jums mīļi gaidīs Mārkalnes
pagastā, kur notiks Alūksnes un
Apes novadu senioru aktivitāšu
diena.

Pasākumu ievadīs svētku atklāšana. Dienas gaitā tiks piedāvātas
tikšanās ar populāriem cilvēkiem,
sarunas par interesantām tēmām un
jaunu prasmju darbnīcas. Interesentiem būs iespēja piedalīties
fiziskajās aktivitātēs (neaizmirstiet
par sporta apģērbiem un apaviem!). Tuvojoties vakaram, visi
pulcēsimies brīvdabas atpūtas vietā
„Lakstīgalas”, lai apvienotos koncertā: senioru pašdarbības kolektīvu

dalībnieki rādot savu sniegumu, bet
pārējie – skatītāju rindās. Noslēgumā visi varēs priecāties saviesīgā
zaļumballē ar dzīvo mūziku.
Šobrīd, risinot organizatoriskos
jautājumus, pirmkārt tiek domāts
par to, lai visus dalībniekus nodrošinātu ar pajumti nokrišņu vai
karstas saules gadījumā. Darbosies
neliels kārumu tirdziņš, kur tiks
piedāvāts arī gards miestiņš, maize
un siers. Būs padomāts par sātīgām
pusdienām.
Seniorus, kuri vēlas pasākumam
pieteikties individuāli, vai gūt
kādu informāciju par norisi, lūdzu
zvanīt pa tālruņiem 26169585 vai
26544098 tautas nama vadītājai. Tāpat lūdzu sekot turpmākai

informācijai laikrakstos „Malienas
Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”, kur
tiks paziņota detalizētāka pasākuma
norise.
Alūksnes novada Senioru svētki
„Vasaras vidū”
2012. gada 20. jūlijā, Mārkalnē
14.00 - 14.30 Iebraukšana Mārkalnē
Mārkalnes pamatskolas sporta
laukumā (lietus gadījumā - tautas namā)
14.30 Svētku atklāšana
14.45 Tikšanās ar veselīga dzīvesveida piekritēju Inesi Ziņģīti

un citas interesantas nodarbes. No
Alūksnes uz svētku vietu un atpakaļ
uz Alūksni tiks nodrošināts transports.
Pilssalas estrāde šajā mēnesī aicina
un vairākiem grandioziem koncertiem, arī pagastos notiks interesanti
un nozīmīgi pasākumi. Aicinu visus
apmeklēt gan Raimonda Paula ceremonijorķestra „Miers un Bērziņš”
koncertu Alūksnē, Jaunlaicenes
Muižas svētkus, pagastu svētkus
Liepnā un Malienā, folkloras
svētkus Pededzē, laivu maratonu
Veclaicenē un daudzus citus koncertus, kultūras un sporta notikumus, ar
kuriem jūlijs ir pārbagāts.
Tāpat priecāsimies par mūsu sportistu dalību Latvijas olimpiādē un
folkloras kopu dalību Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica”.

15.45 Nūjošana - veselīgs brīvā
laika pavadīšanas veids- saruna ar
aktīvo nūjotāju Līgu Janušu
16.15 - 16.45 Zupas „Vasaras
eliksīrs” baudīšana
16.50 - 18.00 Tikšanās ar publicistu, Omulības klubiņa biedru
Aivaru Berķi
Estrādē „Lakstīgalas”
18.30 Novada senioru amatierkolektīvu un vieskolektīvu koncerts
„Kā lakstīgala sirds mana dzied”
20.30 Zaļumballe
Monika Upeniece,
Mārkalnes tautas nama vadītāja

Alūksnes Novada Vēstis 11.

03.07.2012.

Saistošie noteikumi
Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.7/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
23.02.2012. lēmumu Nr.42
(protokols Nr.4, 13.p.)

www.aluksne.lv
Spēkā no 04.07.2012

Saistošie noteikumi Nr.17/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
26.04.2012. lēmumu Nr.133
(protokols Nr.7, 20.p.)

Par mājdzīvnieku uzturēšanu
Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 04.04.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.266 „Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.2. vietas Alūksnes pilsētā un
Alūksnes novada ciemos, kurās sunim
aizliegts bez pavadas atrasties zaļajā
zonā un mežā;
1.3. mājas (istabas) un lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas kārtību;
1.4. kārtību, kādā pašvaldība atļauj
Alūksnes pilsētā vai lauku apdzīvotā
vietā dzīvojamo māju tuvumā turēt
sterilizētu bezsaimnieka kaķi;
1.5. klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas
kārtību.
II. Vietas Alūksnes pilsētā un
Alūksnes novada ciemos, kurās
sunim aizliegts bez pavadas atrasties
zaļajā zonā un mežā
2. Sunim aizliegts atrasties bez pavadas daudzdzīvokļu māju mikrorajonu
teritorijās, bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, stadionos, parkos, skvēros, dabas takās, publiskās peldēšanās vietās
(izņemot privātās teritorijas), kapsētās,
kā arī Alūksnes pilsētā „Pilssalā” un
Jāņkalna ielā 12A (Jāņkalniņā).
III. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība (Ar grozījumiem, kas
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2012, kas apstiprināti ar 2012.
gada 23.februāra lēmumu Nr.42,
protokols Nr.4, 3p., kas stājas spēkā
ar 04.07.2012.).
3. Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi:
3.1. turēt tikai vakcinētus un reģistrētus suņus;
3.2. turēt tikai vakcinētus kaķus;
3.3. samaksāt vienreizējo Alūksnes
novada domes noteikto suņa reģistrācijas maksu;
3.4. nodrošināt, lai īpašnieka (turētāja) suns, atrodoties ārpus mājas,
dzīvokļa vai īpašumā (lietojumā)
esošas norobežotas teritorijas, būtu ar
pašvaldības izsniegtu vienota parauga
kakla siksnas žetonu;
3.5. nodrošināt, lai īpašnieka (turētāja) kaķim, atrodoties ārpus mājas vai
dzīvokļa, būtu kakla siksna ar vai bez
žetona ar norādi par kaķa īpašnieka
(turētāja) dzīvesvietas adresi;
3.6. nepieļaut, ka suns vai kaķis
piemēslo Alūksnes novada sabiedriskās
teritorijas, daudzdzīvokļu māju vai
sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties
satīrot suņa vai kaķa atstātos ekskrementus;
3.7. ievērot sabiedriskās vietas īpašnieka (apsaimniekotāja) norādījumus
par suņa, kaķa aizliegumu atrasties
tajā;
3.8. nepieļaut suņa peldināšanu
publiskās peldēšanās vietās (izņemot
privātās teritorijas);
3.9. par suņa vai kaķa pazušanu
nekavējoties informēt Alūksnes novada
pašvaldības policiju vai Alūksnes
novada pašvaldības attiecīgo pagasta
pārvaldi.
4. Suņa reģistrācija:
4.1. suņa īpašniekam (turētājam) ir
pienākums divu nedēļu laikā pēc suņa
iegūšanas īpašumā to reģistrēt Suņu
reģistrā. Kucēni jāreģistrē pēc trīs
mēnešu vecuma sasniegšanas;
4.2. suņa īpašnieks (turētājs) reģistrē

suņus Alūksnes novada pašvaldības
attiecīgajā pagasta pārvaldē – ja suņa
turēšanas vieta ir attiecīgās pagasta
pārvaldes teritoriālajā vienībā, vai
Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā
„SPODRA” – ja suņa turēšanas vieta ir
Alūksnes pilsētā. Iesniegumā jābūt norādītai noteikumu 4.3.1.-4.3.10.punktos
noteiktajai informācijai, uzrādot nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
4.3. attiecīgā pagasta pārvalde vai
pašvaldības aģentūra „SPODRA”, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus
un šos noteikumus, reģistrē suni un
izsniedz suņa reģistrācijas apliecību,
kurā norāda:
4.3.1. suņa īpašnieka vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietu;
4.3.2. suņa turētāja (ja tas nav īpašnieks) vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu;
4.3.3. suņa šķirni un vārdu;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.7/2012, kas
apstiprināti ar 2012.gada 23.februāra
lēmumu Nr.42, protokols Nr.4, 3p., kas
stājas spēkā ar 04.07.2012.).
4.3.4. suņa īpašās pazīmes;
4.3.5. suņa turēšanas vietu (ja tās ir
vairākas, norādot visas);
4.3.6. informāciju par suņa vakcināciju;
4.3.7. informāciju par to, vai suns
atzīts par bīstamu;
4.3.8. informāciju par pašvaldības
nodevas un izdevumu, kas saistīti ar
suņa reģistrāciju, samaksu;
4.3.9. informāciju, vai suns ir reģistrēts valsts vienotajā mājas dzīvnieku
datubāzē un identificējams ar elektroniskās identifikācijas sistēmu;
4.3.10. informāciju par suņa izmantošanas veidu (norāda pēc suņa īpašnieka
izvēles):
4.3.10.1. mīļdzīvnieks;
4.3.10.2. sargāšanai;
4.3.10.3. medībām;
4.3.10.4. cits izmantošanas veids;
4.3.11. apliecības izsniedzēja amatu,
vārdu un uzvārdu, apliecības izsniegšanas datumu. (Ar grozījumiem, kas
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2012, kas apstiprināti ar 2012.
gada 23.februāra lēmumu Nr.42,
protokols Nr.4, 3p., kas stājas spēkā ar
04.07.2012.).
4.4. reģistrējot suni, kopā ar reģistrācijas apliecību tiek izsniegts vienota
parauga kakla siksnas žetons.
4.5. suņa reģistrācijas apliecība ir
vienīgais tiesiskais pamats suni turēt
Alūksnes novada pašvaldības teritorijā.
4.6. suņa īpašniekam ir pienākums
nekavējoties informēt Alūksnes novada
pašvaldības aģentūru „SPODRA” vai
attiecīgo Alūksnes novada pašvaldības
pagasta pārvaldi, ja mainās šo noteikumu 4.3.punktā noteiktā informācija, kā
arī informēt par suņa bojāeju, likvidāciju vai atsavināšanu.
5. Pieļaujama sterilizētu bezsaimnieka
kaķu turēšana daudzdzīvokļu māju
koplietošanas telpās vai tai piegulošā
teritorijā, ja saņemta koplietošanas
telpu īpašnieku vairākuma un apsaimniekotāja (ja apsaimniekotājs ir cita
persona) rakstiska atļauja.
6. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2012, kas apstiprināti ar 2012.
gada 23.februāra lēmumu Nr.42,

protokols Nr.4, 3p., kas stājas spēkā ar
04.07.2012.).
7. Aizliegts turēt mājas (istabas)
dzīvniekus daudzdzīvokļu māju
balkonos un lodžijās (Ar grozījumiem,
kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.7/2012, kas apstiprināti ar
2012.gada 23.februāra lēmumu Nr.42,
protokols Nr.4, 3p., kas stājas spēkā ar
04.07.2012.).
IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par
saistošo noteikumu neievērošanu
8. Protokolu par administratīvo
pārkāpumu ir tiesīgas sastādīt Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktās amatpersonas.
9. Par šo noteikumu pārkāpumiem
vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā
kārtībā un apmērā.
V. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana
10. Alūksnes novada pašvaldības
teritorijā par klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanu ir atbildīgs pašvaldības izvēlētais pakalpojumu sniedzējs, turpmāk
– Pakalpojumu sniedzējs.
11. Informāciju par klaiņojošajiem
dzīvniekiem personas sniedz personīgi
vai zvanot pa tālruni Alūksnes novada
pašvaldības policijai vai attiecīgajai
pagasta pārvaldei. Atbildīgā institūcija pārbauda saņemto informāciju un
nepieciešamības gadījumā informē
Pakalpojumu sniedzēju par dzīvnieka
izķeršanu.
VI. Noslēguma jautājumi
12. Suns, kas sasniedzis trīs mēnešu
vecumu pirms šo noteikumu spēkā
stāšanās, reģistrējams pašvaldībā trīs
mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā
stāšanās brīža.
13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē:
13.1. Alūksnes pilsētas domes
17.05.2001. saistošie noteikumi Nr.20
„Par mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšanu Alūksnes pilsētā”;
13.2. Alsviķu pagasta padomes
30.05.2002. saistošie noteikumi Nr.1
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi”;
13.3. Ilzenes pagasta padomes
10.04.2007. saistošie noteikumi Nr.5
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi”;
13.4. Jaunlaicenes pagasta padomes
10.11.2004. saistošie noteikumi Nr.17
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Jaunlaicenes pagastā”;
13.5. Kalncempju pagasta padomes
20.04.2000. saistošie noteikumi Nr.2
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Kalncempju pagastā”;
13.6. Liepnas pagasta padomes
03.05.2002. saistošie noteikumi Nr.1
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Liepnas pagastā”;
13.7. Malienas pagasta padomes
17.11.2004. saistošie noteikumi „Suņu
un kaķu turēšanas noteikumi”;
13.8. Pededzes pagasta padomes
13.09.2006. saistošie noteikumi Nr.7

„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Pededzes pagastā”;
13.9. Ziemeru pagasta padomes
31.01.2007. saistošie noteikumi Nr.3
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Ziemeru pagastā”.
Paskaidrojuma raksts par saistošo
noteikumu „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Alūksnes novadā” projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 10.punkts noteic, ka dome
tiesīga izdot saistošus noteikumus, ja
tas nav paredzēts likumos, par mājdzīvnieku uzturēšanu.
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta
trešā daļa noteic, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
dzīvnieku labturības jomu, vietējā
pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku
izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Šā panta ceturtā daļa noteic,
ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem vietējā pašvaldība var
atļaut pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā
dzīvojamo māju tuvumā turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai” 13.punkts
noteic, ka pilsētās un ciemos ārpus
norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā
(izņemot vietējo pašvaldību noteiktās
vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir
aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai
turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka prasības
mājdzīvnieku turēšanai Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpildei jaunas
institūcijas netiks veidotas.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās Alūksnes
novada pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas notikušas ar Alūksnes
novada pašvaldības aģentūru „SPODRA”, Alūksnes novada pašvaldības
policiju, Alūksnes novada pagastu
pārvaldēm, biedrību „REMIS”, privātpersonām, kuras izteica savu viedokli
un priekšlikumus.

Sveicam
jaundzimušos
Alūksnes novada
iedzīvotājus!
no 29. maija
līdz 29. jūnijam
Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.
(K. Apškrūma)
Alūksne
Danīls Jamkins
Marats Moskaļenko
Evelīna Gāršniece
Eduards Liepiņš
Edvards Priede
Alsviķi
Kristians Bušs
Georgs Grēvis
Jaunalūksne
Beāte Meise
Adriana Sibrabkalēja
Pededze
Ivans Illarionovs
Nikita Nikolajevs
Diana Orehova

Aizsaulē
aizgājuši
no 29. maija
līdz 29. jūnijam
Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs
liekas:
Te tas ieskanas klusi, pieaug
spēkā arvien;
Te tas norimst un paliek atbalsis vien…
(A. Krūklis)

Alūksne
Ivans Daņilovs 80 gadi
Aivars Ābeltiņš 67 gadi
Aleksandrs Mihailovs 66 gadi
Barbara Tēviņa 87 gadi
Jeļena Šestopalova 57 gadi
Pjotrs Bodogovskis 62 gadi
Anna Pikse 82 gadi
Liepna
Artūrs Irbe 69 gadi
Maliena
Milda Spilva - Stilve 91 gads
Mālupe
Jevgenija Aleksejeva 72 gadi
Pededze
Aleksandrs Miņins 74 gadi
Valija Skaliņa 86 gadi
Antoņina Ņezlobina 89 gadi
Veclaicene
Laimons Gradovskis 67 gadi
Zeltiņi
Aina Ozoliņa 84 gadi
Ziemeri
Līvija Muceniece 53 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

12. Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Sporta pasākumi
No 3. jūlija līdz 24. augustam
Pilssalas stadionā Alūksnes novada
čempionāts minifutbolā.
7. jūlijā 12.00 Alūksnes Muižas
parkā Livonijas kausa izcīņa apvidus
loka šaušanā.
9. jūlijā 17.00 Pilssalas stadionā
Ielu basketbola sacensības „Ghetto
basket”.
14. un 15. jūlijā 12.00 Strautiņu
apkārtnē Latvijas čempionāts orientēšanās rogainingā.
15. jūlijā 10.00 Pilssalas stadionā
starptautiskas sacensības pludmales
volejbolā „Katrīnas kauss”.
21. jūlijā 10.00 Zeltiņu pagasta
sporta un atpūtas parkā atklātā
amatieru čempionāta pludmales volejbolā „Beach Ball 2012” 8. posma
sacensības. Reģistrēšanās sacensībām
elektroniski līdz 20. jūlija 12.00, klātienē posma norises vietā no 8.30 līdz
9.20. Dalībnieku sanāksme un izloze
9.30. Informācija mājas lapā www.
beachball.lv.

Alūksnē
7. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas
estrādē „Samantas Dance Party”.
Piedalās: Samanta Tīna, DJ Japānis,
grupa „MONO”.
13. jūlijā 19.00 Alūksnes Pilssalas
estrādē „Miers un Bērziņš”. Piedalās:
Raimonda Paula ceremonijorķestris
un pats maestro Raimonds Pauls,
Jānis Paukštello, Harijs Spanovskis,
Andris Bērziņš. Ieeja: Ls 3 – Ls 5.
Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu Paradīzes” un Alūksnes pilsētas Tautas
nama kasēs.
13. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas
estrādē diskotēka (DJ parāde, jauniešu grupas uzstāšanās).
Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 5. jūlijam Alūksnes Mākslas
skolas pedagogu – jubilāru darbu
izstāde.
Tikai 10. jūlijā Francijas sadraudzības pilsētai Marsannay – la - Cote
veltīta izstāde.
„Nāc krāsu pasaulē” Gunāra Ozoliņa
personālizstāde.
No 13. jūlija R. Hofmaņa fotoizstāde
„Akmeņi”.
No 14. jūlija Kurzemes aktuālās
mākslas ceļojošā izstāde „Kurzemes
pieturas”.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. IV izstāde no
cikla „Alūksnes amatnieki 20. gs.
sākumā”.
No 13. jūlija „Krustpunktā”.
„Muzeja jaunieguvumi”.
„Senču istaba”.
TLMS „Kalme” izstāde „Satiec savu
meistaru!”.

nu izstāde (bērnu literatūras nodaļā)
30.07. Jauno grāmatu diena (abonementā)

Aleksandram Dimā tēvam - 210, „Es
esmu atradis...” Jāzepam Osmanim
– 80.

Alsviķu pagastā
12. jūlijā 10.00 Alsviķu brīvdabas
estrādē (lietus gadījumā – KN)
senioru kopas „Noskaņa” dalībnieku
tikšanās ar floristi Daci Alksni.
21. jūlijā 21.00 Alsviķu brīvdabas
estrādē (lietus gadījumā – KN)
koncertšovs „Riču nakts romantika”
– jauna programma. Īpašais viesis
– Davids Gudiashvilli no Gruzijas.
Ieeja: iepriekšpārdošanā Ls 3, koncertšova dienā – Ls 4, bērniem līdz 12
gadu vecumam – bez maksas.
21. jūlijā 23.30 Alsviķu brīvdabas
estrādē (lietus gadījumā – KN)
zaļumballe ar grupu „Rolise” un DJ
Saschu. Ieeja: Ls 1,50, no 24.00 – Ls
2.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras
izstādes dzejniekam, tulkotājam
Jāzepam Osmanim – 80, gleznotājam
Leo Svempam – 115, rakstniekam
Aleksandram Dimā – 210.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras
izstādes dzejniekiem J. Osmanim
– 80, H. Skujam - 85; rakstniekiem
A. Heniņam – 80, A. Dimā – 210;
tematiskās izstādes „Zaļā aptieka”,
„Paņem un izlasi!”.

Jaunlaicenes pagastā
28. jūlijā Jaunlaicenes muižas svētki „Tingaltangelis Muižā”:
12.00 Jaunlaicenes svētku 15 gadu
jubilejas svinīgā atklāšanas ceremonija (estrādē);
12.30 – 15.00 Jaunlaicenes muižas
centra teritorijā - izstādes, pirkšanas
un pārdošanas, seno iemaņu restaurēšana, umurkumurs, jautras malēniešu
izdarības;
13.00 – 14.30 radošās teātra studijas
„ESTEPATĀS” meistardarbnīca un
teātra izrāde bērniem (tautas namā);
15.00 jauno dejotāju (Rīga) koncerts
(estrādē);
19.00 jauniešu radošās apvienības
„Opā, opā” iestudējumā M. Zīverta
komēdija „Minhauzena precības”;
22.00 zaļumballe kopā ar grupu
„Tērvete”;
Visu nakti Muižas centrā ziedēs
ūdensrozes.

Annas pagastā
4. jūlijā Annas un Jaunannas pensionāru ekskursija.
28. jūlijā 15.00 Ezeriņu kapos
kapusvētki.
28. jūlijā 19.00 Annas kultūras
namā teātra vakars.
28. jūlijā 22.00 Annas kultūras
namā atpūtas vakars kopā ar grupu
„Rondo” (Rēzekne).
29. jūlijā 12.00 Annā sportiskas
aktivitātes mazajiem anneniešiem.
Ilzenes pagastā
1. jūlijā 11.00 Ilzenes pamatskolas
sporta laukumā sacensības par
ceļojošo kausu minifutbolā.
14. jūlijā 13.00 Ilzenes estrādē
koncerts kopā ar duetu „Sandra”.
Ieeja: Ls 2.
27. jūlijā 17.00 Ilzenes pagasta
Ontu ciemā pie piemiņas zīmes
„Ganiņš” šķēršļu skrējiens (dalība
Ls 1), 20.00 Ilzenes estrādē šķēršļu
skrējiena apbalvošana un tautas deju
ansambļa „Rīdzenieks” koncerts,
22.00 zaļumballe kopā ar grupu „Galaktika”, ieeja: Ls 2.

Pastāvīgās ekspozīcijas
„Stāsts par Leo Kokli”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes
liecinieki”.

Jaunalūksnes pagastā
13. jūlijā 23.00 Bejas brīvdabas
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā ar
grupu „Ginc un es”.
14. jūlijā 18.00 Bejas brīvdabas
estrādē „Dainas” U. Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis”
ar A. Upīša izrādi „Trīs stāsti ne par
mācītājiem”.
20. jūlijā 22.30 Bejas brīvdabas
estrādē „Dainas” diskotēka ar DJ Ga
Ga Dance un Cherry.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02. - 31.07. „Savu dzīvi veido pati”
(abonementā) (L. Slavai - 65)
02. - 31.07. „Vēsturiski romāni par
mīlestību” (abonementā)
02. - 31.07. „Tavs sapņu dārzs”
(abonementā)
02. - 31.07. „Lasi un piedalies Bērnu
un jauniešu žūrijā - 2012!” (bērnu
literatūras nodaļā)
02. - 31.07. „Lasītprieks vasarai”
(bērnu literatūras nodaļā)
09. – 31.07. „Kipras prezidentūra ES”
(ESIP)
02. - 31.07. Viestura Jakobsona glez-

Jaunannas pagastā
4. jūlijā Jaunannas un Annas pagastu
senioru ekskursija.
14. jūlijā 20.00 Jaunannas Zaķusalas estrādē brālēnu Kaspara Antesa
un Dzintara Čīčas koncerts „Atkal
kopā”. Ieeja: Ls 2, skolēniem Ls 1.
14. jūlijā 22.00 Jaunannas Zaķusalas estrādē balle „Svinēsim vasaru”
(spēlē dziedošo ģimeņu finālisti
Zigmārs un Edgars Krūmiņi, starpbrīžos latviešu deju mūzika). Ieeja līdz
24.00: Ls 2, pēc pusnakts Ls 3.
28. un 29. jūlijā Jaunannā bērnu teātru radošās dienas „Lomu karuselī”.
Jaunannas bibliotēkā: izstādes

28. jūlijā 11.00 Jaunlaicenes muižas
muzejā Malēniešu valodas skolas 13.
nodarbība.
29. jūlijā 13.00 Opekalna kapos
kapusvētki.
Jaunlaicenes bibliotēkā: literatūras
izstāde J. Osmanim – 80, tematiskā
izstāde par godu Jaunlaicenes svētku
15. reizei „Jaunlaicene manas mājas”.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”, izstāde „Novēlējums”,
nodarbības: kad muižā zvani skanēja,
divu zaķu ķeršana, vāveru tīšana,
cāļu sargāšana, pastalu darināšana,
dārgumu meklēšana, malēniešu vārdu
spēle, galda spēle „no muižas uz baznīcu”, pastaigas stāstnieka pavadībā:
pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa
stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca un
draudzes skolas vieta.
Muižas svētku laikā muzejs gaidīs
apmeklētājus no 12.30 līdz 18.30,
nodarbība „Kad muižā zvani skanēja”
notiks 13.00; 14.00; 15.00; 16.00;
17.00; 18.00.
Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā: literatūras
izstāde Jāzepam Osmanim – 80.
Liepnas pagastā
13. jūlijā 21.00 Liepnas brīvdabas
estrādē „Saidupīte” dueta „Sandra”
koncerts, 23.00 balle. Ieeja: Ls 2.
28. jūlijā Liepnas pagasta svētki:
10.00 - 11.00 makšķerēšana ar pašu
gatavotiem rīkiem;
11.00 svētku atklāšanas uzruna, sporta
atraktivitātes u. c. spēka un izturības
pārbaudījumi (Liepnas internātpamatskolas sporta laukumā);
~ 13.30 kopējā zupas vārīšana, ēšana;
15.00 teātra izrāde „Draugu lokā
prieks būt kopā” Liepnas brīvdabas
estrādē „Saidupīte”. Ieeja: Ls 1;
~16.00 disenīte bērniem ar atrakcijām
Liepnas brīvdabas estrādē „Saidupīte”. Būs iespēja vizināties zirga
pajūgā;
22.00 balle, spēlē grupa „Otto” Liepnas brīvdabas estrādē „Saidupīte”.
Ieeja: Ls 1,50.
Liepnas pagasta bibliotēkā: literatūras izstādes „Lasīt mākam, nu, tad,
sākam!” (Bērnu žūrija un jauniešu
žūrija; 2. - 13.07.), „Jauni rakstnieki jaunas grāmatas” (2.07.- 13.07.).
29. jūlijā 14.00 Liepnas pagasta
Sprinduļkalna kapos kapusvētki.
Malienas pagastā
12. jūlijā 14.00 Malienas tautas
namā disenīte bērniem un pusau-

džiem. Spēlē DJ, disenītes ietvaros
nometnes „Paralēle” jauno dīdžeju
konkurss. Ieeja: Ls 0,50.
13. jūlijā 23.00 pie Malienas tautas
nama nakts koncerts „Pikniks mēnesnīcā”. Piedalās Rīgas Doma kora
skolas mūsdienu un džeza mūzikas
nodaļas studenti un absolventi (bez
maksas).
14. jūlijā Malienas pagasta svētki
„Re, Maliena var!”:
9.00 amatnieku un mājražotāju tirdziņš (pie Malienas pamatskolas);
11.00 sporta svētku atklāšana (Malienas pamatskolas sporta laukumā). Piedalās nometnes „Paralēle”
jaunieši;
11.20 sporta aktivitātes. Atbalsta
klubs „Spēka pasaule”;
22.30 balle, spēlē Raivo Andersons.
Ieeja: Ls 1,50.

Mālupes pagastā
28. jūlijā Mālupes kapsētā kapu
svētki.
28. jūlijā 22.00 Mālupes salā zaļumballe ar grupu „Rolise”.
Mālupes bibliotēkā: tematiskās
izstādes „Ārstniecības augi – tavai
veselībai”, „Gatavosim krājumus
ziemai”, Jauno grāmatu diena.
Mārkalnes pagastā
6. jūlijā 20.00 Mārkalnes brīvdabas
estrādē „Lakstīgalas” koncerts, piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Zigurds Neimanis un Voldemārs
Šoriņš, un dziedātāja Sandra, 22.00
balle, spēlē „Sandra” un DJ Andža.
20. jūlijā Alūksnes novada senioru
svētki „Vasaras vidū”:
14.00 - 14.30 iebraukšana Mārkalnē
Mārkalnes pamatskolas sporta
laukumā (lietus gadījumā - TN):
14.30 svētku atklāšana;
14.45 tikšanās ar veselīga dzīvesveida
piekritēju Inesi Ziņģīti;
15.45 nūjošana - veselīgs brīvā laika
pavadīšanas veids, saruna ar aktīvo
nūjotāju Līgu Janušu;
16.15 - 16.45 zupas „Vasaras eliksīrs”
baudīšana;
16.50 - 18.00 tikšanās ar publicistu,
Omulības klubiņa biedru Aivaru
Berķi;
Estrādē „Lakstīgalas”:
18.30 novada senioru amatierkolektīvu un vieskolektīvu koncerts „Kā
lakstīgala sirds mana dzied”;
20.30 zaļumballe.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: literatūras izstādes „Bērnu žūrijas 2012”
grāmatu izstāde (2. - 6. jūlijs), jaunāko grāmatu izstāde (9. - 20. jūlijs), no
1. jūlija līdz 20. oktobrim - makulatūras vākšanas akcija „Bibliotēka man,
es bibliotēkai”.
Pededzes pagastā
6. jūlijā 22.00 Pededzes estrādē
(lietus gadījumā – tautas namā) diskotēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 – Ls 1,50.
14. jūlijā Folkloras svētki
„Harmonika” Pededzes estrādē
(lietus gadījumā – TN):
18.00 dalībnieku sagaidīšana, amatnieku izstrādājumu tirdziņš;
18.30 svētku atklāšana, dalībnieku
un kolektīvu māksliniecisko darbu
tirdziņš (vizītkarte);
20.00 koncerts, piedalās harmoniku spēlētāji, solisti, dejotāji un dziedātāji, repertuārā dziesmas un dejas
par harmoniku un harmonikas pavadījumā. Ieeja: Ls 1;
22.00 balle. 28. jūlijā 13.00 Kūdupes
kapos kapusvētki.
28. jūlijā 22.00 Pededzes estrādē
(lietus gadījumā – TN) diskotēka.
Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 – Ls 1,50.
Pededzes bibliotēkā: izstāde „Pavardam ziedotais laiks…“ krievu Jāņu

03.07.2012.

tradīciju ietvaros (6. jūlijā), Jauno
grāmatu diena (18. jūlijā).
Veclaicenes pagastā
14. jūlijā laivu maratons Peļļi –
Paganamaa 2012,
Veclaicenes un Varstu (Igaunija)
pagastos:
10.30 - 11.30 dalībnieku reģistrēšanās
pie Ilgāja ezera Veclaicenē;
12.00 pasākuma atklāšana;
13.00 maratona starts, laivu brauciens pa Ilgāja, Sūnekļa un Smilšāja
ezeriem.
Maratona noslēgums Varstu pagasta Paganamaā. Apbalvošana un
Veclaicenes, Varstu amatierkolektīvu
priekšnesumi.
27. jūlijā 20.00 Veclaicenes tautas
namā Annas amatierteātris ar Eduarda Vulfa izrādi „Lielinieks Švukste”
(režisore M. Upeniece), Alsviķu teātra
studija ar Eduarda Vulfa izrādi „Grūts
uzdevums” (režisore M. Upeniece),
Veclaicenes amatierteātris ar Maijas
Bleifertes izrādi „Turi uz acs” (režisore M. Bleiferte),
27. jūlijā 22.00 Veclaicenes estrādē
diskomaratons, spēlēs DJ Ruslan
ZVANER, DJ VIKX, DJ Migla, DJ
KRUST.
Zeltiņu pagastā
19. jūlijā 11.00 Zeltiņu tautas namā
pasākums pagasta bērniem un jauniešiem „Brīnumu pēdās” - ekskursija
uz pagasta kultūrvēsturiskiem dabas
objektiem, iepazīšanās ar vietējo
zemnieku saimniecību un uzņēmēju
darbu, fotografēšanas iemaņu apguve.
21. jūlijā 10.00 Zeltiņu pagasta
sporta un atpūtas parkā atklātā
amatieru čempionāta pludmales volejbolā „Beach Ball 2012” 8. posma
sacensības. Reģistrēšanās sacensībām
elektroniski līdz 20. jūlija 12.00, klātienē posma norises vietā no 8.30 līdz
9.20. Dalībnieku sanāksme un izloze
9.30. Informācija mājas lapā www.
beachball.lv.
27. jūlijā no 11.00 līdz 13.00 Zeltiņu
tautas namā aicinām bērnus un jauniešus apgūt ziedu pušķu gatavošanu
no dzīvajiem ziediem un konfektēm.
Līdzi jāņem šķēres, ziedi, konfektes
(1 pušķim 10 - 15 gab.). Uz nodarbību lūdzam pieteikties līdz 24. jūlijam
pa mobilo tālruni 29492284 vai rakstot uz e - pastu: tn.zeltini@aluksne.lv.
27. jūlijā 18.00 Zeltiņu tautas
namā atpūtas un izklaides pasākums
bērniem un jauniešiem „Esmu stilīgs,
jo...” ar dziesmām, dejām, vaļasprieku izstādi.
Zeltiņu bibliotēkā: „Lasīšanas
piedzīvojums ir sācies!” (Bērnu žūrija
2012), „Ceļo ar grāmatu” (grāmatu
sērija „Aiz apvāršņa”), „Zālītes –
nezālītes” (ārstniecības augi), izstāžu
cikls „Latviskā dzīvesziņa” (Jēkabi,
Annas).
Zeltiņu muzejā: pastāvīgās ekspozīcijas „Nesenā pagātne”, „Novadnieku
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”,
izstādes „Šādi raksti, tādi raksti - visi
manā pūriņā”, „Kā taurenim lidot
- nozīmē dzīvot”, „Zeltiņi – 2011”,
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu
bāzi.
Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Prinduļu kaujas
vietā Ziemera pagasta „Prinduļos”
piemiņas brīdis.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes
„Nu lasītpriekam vaļu dodu” (dzejniekam J. Osmanim – 80; 5. – 13.
jūlijs), aktierim A. Bērziņam – 60
(23. – 31. jūlijā), pasākums pārgājiens
skolēniem „Dabas skaņās ieklausoties
(17. jūlijā).

