ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

TREŠDIENA
ALŪKSNES NOVADA
PAŠVALDĪBA izsludina
konkursu uz vakanto
ALSVIĶU, ILZENES UN
ZELTIŅU PAGASTU
PĀRVALŽU VADĪTĀJA
amatu
Galvenie darba pienākumi:
organizēt un vadīt Alsviķu,
Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu darbu.
Prasības pretendentam:
- augstākā izglītība;
- pieredze vadošā amatā ne
mazāka kā 3 gadi;
- pamatzināšanas pašvaldības
iestādes darba organizēšanā
(lietvedība, finanšu jautājumi,
pašvaldības iepirkumi);
- labas iemaņas darbā ar
datoru;
- B kategorijas autovadītāja
apliecība;
- laba komunikācija, pozitīva
attieksme pret veicamo darbu,
augsta atbildības sajūta;
- spēja patstāvīgi pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību.
Vēlamās zināšanas un
pieredze:
- pamatzināšanas pašvaldības funkciju un pakalpojumu
jomā;
- pieredze ES struktūrfondu un
citu projektu sagatavošanā un
realizēšanā.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas un vēlams
rekomendācijas līdz 2012. gada
6. novembra plkst. 16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu
dome@aluksne.lv, pa pastu vai
nogādāt personīgi – Alūksnes
novada pašvaldībai, Dārza ielā
11, Alūksnē, LV 4301, 306.
kabinets. Ar konkursa nolikumu
var iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.
Kontaktpersona:
Janīna Čugunova, t.26118815.

Paziņojums par
Alūksnes novada
ilgtermiņa attīstības
stratēģijas 2012.-2030.
gadam apstiprināšanu
Alūksnes novada dome
25.10.2012. ar lēmumu Nr.351
(prot.Nr.18, 19.punkts) ) ir
apstiprinājusi Alūksnes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2012. – 2030.gadam.
Ar dokumentu var iepazīties
pašvaldības interneta mājas lapā
www.aluksne.lv vai 211. kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

Lasi vairāk
www.aluksne.lv
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Izstrādāts Alūksnes pilsētas Tautas
nama tehniskais projekts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ceturtdien, 25. oktobrī SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca”, kas
uzvarēja Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā konkursā par
Alūksnes pilsētas Tautas nama
rekonstrukcijas meta izstrādi,
prezentēja un pašvaldībai nodeva
izstrādāto tehnisko projektu. Līdz
ar to ir ielikts nozīmīgs stūrakmens Alūksnes novada galvenajai
kultūras iestādei – Alūksnes pilsētas Tautas namam, lai tas taptu
mūsdienu prasībām atbilstošs un
varētu piedāvāt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu kultūras dzīvi.
Objekta būvniecība ir sadalīta
divās kārtās. Pirmā kārtā paredzēts
izbūvēt piebūvi un veikt daļēju
esošās ēkas rekonstrukciju, savukārt
otrajā kārtā - esošās ēkas rekonstrukciju, skvēra labiekārtošanu un
auto stāvlaukuma būvniecību.
Esošās tautas nama ēkas veidolu
izstrādātais projekts mainīt neparedz, jo to nosaka Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
prasības. Lai saglabātu esošās ēkas
būvapjomus un iespējami mazāk
skartu tās konstrukcijas, daudzfunkcionāla zāle dažādiem koncertiem,
teātra izrādēm, kino, ballēm un
pasākumiem pie galdiņiem ir projektēta aiz esošās ēkas, ezera pusē.
Zālē paredzētas 468 skatītāju vietas,
pie tam daļa zāles (10 pēdējās

Arhitekts Laimonis Šmits (no kreisās) pasniedz tehniskā projekta eksemplāru
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Dzintaram Adleram
Evitas Aplokas foto

rindas) būs projektētas pacēlumā,
nodrošinot labāku redzamību. Savukārt esošās zāles apjomā projektēta
mazā pasākumu zāle 105 skatītāju
vietām. Galvenā ieeja paredzēta no
ēkas priekšlaukuma esošās skatītāju
zāles apjomā, kurā ir projektēta
ieejas telpu grupa. Pirmajā kārtā
iekļauta arī dažādu nepieciešamo

palīgtelpu, lietišķās mākslas studijas
telpu būvniecība. Esošās zāles
apjomā virs ieejas telpu grupas
projektēts otrais stāvs, kur atradīsies
darba telpa.
Otrā kārtā paredzēta esošās ēkas
telpu pārplānošana un renovācija,
kur 1. stāvā atradīsies administrācijas kabineti, vieta izbraukuma kafej-

Valsts svētkos Alūksnē pasniegs „Sudraba zīli”
un pateiksies uzņēmējiem
Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā „Sudraba zīles
ozolā mirdz” 16. novembrī pulksten 18 Alūksnes pilsētas Tautas
namā 10 personām pasniegs
pašvaldības Atzinības rakstu un
balvu „Sudraba zīle”, pateicoties
par viņu nesavtīgu ieguldījumu
un nozīmīgiem sasniegumiem, kā
arī Alūksnes novada popularizēšanu. Šajā pasākumā pašvaldība
pateiksies arī 25 uzņēmumiem,
kas bijuši lielākie iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāji
Alūksnes novadā 2011. gadā.

Alūksnes novada dome 25. oktobra
sēdē nolēma, ka pašvaldības Atzinības rakstu un „Sudraba zīli” valsts
svētku pasākumā pasniegs Evai
Aizupei, Intai Aizupietei, Edgaram
Bertukam, Lidijai Juksei, Aigaram
Peperniekam, Aigaram Steberim,
Zitai Skultei, Aldim Verneram, Gunitai Virkai un Sacha Duchaine.
Saskaņā ar nolikumu par apbalvošanu ar Alūksnes novada pašvaldības Atzinības rakstu un „Sudraba
zīli”, šo augstāko apbalvojumu var

pasniegt līdz 10 cilvēkiem vairākās
nominācijās. Nominācijā „Izglītība” to saņems Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra vadītāja Eva Aizupe,
kas apbalvojumam pieteikta par
ieguldījumu jauniešu iniciatīvām
atbilstošas vides radīšanā un novada
interešu izglītības sistēmas attīstībā.
Nominācijā „Kultūra” apbalvojumu saņems Saša Dišeins (Sacha Duchaine), Alūksnes novada
pašvaldības sadarbības pilsētas
Marsanēlakotes (Francija) Kultūras biedrības prezidents, Mūzikas
centra direktors. No 2009. gada veidojusies viņa sadraudzība ar Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestri. 2011. un 2012.
gadā mūziķis uz Alūksni atvedis
divus franču muzikālos kolektīvus
– džeza bigbendu un pūtēju orķestri.
Pateicoties viņa iniciatīvai, šogad
Alūksnes novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Marsanēlakotes pašvaldību.
Nominācijā „Mecenāts” par nozīmīgu devumu Alūksnes pilsētas un
novada kultūras aktivitāšu atbalstīšanā apbalvojums tiks pasniegts
SIA „Veltījums Jums” valdes

priekšsēdētājs Aigaram Steberim.
Nominācijā „Sabiedrība” balvu
saņems Inta Aizupiete, kura ilgus
gadus vada un organizē Jaunalūksnes pagasta pensionāru apvienību, iesaistās novada pensionāru
apvienības pasākumos, ir sabiedriski aktīva un Kolberģa labiekārtošanā un apzaļumošanā iesaista ne tikai
vienaudžus, bet aktīvi sadarbojas
ar jauniešiem. Arī dabas muzeja
„Vides labirints” izveidotājs Aldis
Verners tiks apbalvots nominācijā
„Sabiedrība”. Izveidojot un vadot
unikālu tūrisma un izglītojošu
objektu – dabas muzeju „Vides labirints”, viņš devis nozīmīgu ieguldījumu tūristu piesaistei Alūksnes
novadam un tā popularizēšanai.
Nominācijā „Sports” pašvaldības
apbalvojumu pasniegs Pasaules
čempionam orientēšanās sportā
vidējā distancē Edgaram Bertukam par augstajiem sasniegumiem
sportā, pašatdevi sportisko rezultātu
sasniegšanā, nozīmīgu ieguldījumu
Alūksnes un novada atpazīstamībai
Latvijā un pasaulē.
Nominācijā „Tautsaimniecība”
arī divi apbalvojuma saņēmēji. SIA

nīcai, kora telpa, bet cokola stāvā
amatierteātra un disko zāles telpas,
kā arī saimnieciskas telpas.
Līdz ar tehniskā projekta izstrādi
pašvaldība ir izpildījusi priekšdarbus, lai varētu iesniegt dokumentus
būvniecībai nepieciešamā finansējuma piesaistei, tiklīdz tāda iespēja
rastos.

„UNTI” vadītājs Aigars Pepernieks
apbalvošanai izvirzīts kā atsaucīgs
un precīzs uzņēmējs, kas savu darbu
dara pēc labākās sirdsapziņas, ir
pretimnākošs un sadarbības partneri
nekad nepieviļ. Savukārt bioloģiskās un vides veselības saimniecības
„Mauriņi” īpašniece Gunita Virka
jau ilgus gadus darbojas šajā jomā
un viņas saimniecība ir pazīstama visā Latvijā. G. Virka aktīvi
darbojas vietējās sabiedriskajās
organizācijās un pulcē citus vietējos
lauksaimniekus, mudinot sadarboties un attīstīt savas nozares.
Nominācijā „Veselības aprūpe”
pašvaldības apbalvojumu pasniegs
divām mediķēm - ārstei Zitai Skultei, par kuru ieteikumā uzsvērts, ka
daktere strādā ar atdevi, ir laipna,
atsaucīga un rūpīga, un ģimenes
ārstei Lidijai Juksei. Par viņu pieteikumā sacīts: „Ārsts ar lielo burtu,
profesionāla savā jomā, prot ārstēt
ar vārdu un pieskārienu, sirsnību,
laipnību. Neskaita darba stundas,
neatsaka palīdzēt sirgstošajiem
jebkurā diennakts laikā.”.
Turpinājums 6. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis

31.10.2012.

Pašvaldībā
Nākamā gada
budžetā meklēsim
līdzekļus
iedzīvotāju ceļu
tīrīšanai
Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs vietnieks
Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē
oktobrī apspriedām jautājumu
par iedzīvotājiem piederošo
ceļu tīrīšanu no sniega un tam
nepieciešamo naudas apjomu,
kas būtu jāatvēl pašvaldības
budžetā.
Komitejas deputāti konceptuāli
atbalstīja priekšlikumu par iedzīvotājiem piederošo ceļu tīrīšanu
un šis jautājums tiks skatīts,
plānojot 2013. gada pašvaldības
budžetu.
Tiekoties ar iedzīvotājiem,
nereti esmu dzirdējis, ka viņiem
būtiskākais pašvaldības atbalsts
būtu tieši sniega tīrīšana piederošajos ceļos, lai ziemā ir iespējams uz skolu aizvest bērnus,
aizbraukt uz veikalu, lai nepieciešamības gadījumā ir piekļuve
neatliekamajiem dienestiem mediķiem, ugunsdzēsējiem.
Esam apkopojuši informāciju, ka novadā ir 445 kilometri
pašvaldībai nepiederošu ceļu.
Vidēji ziemā ceļi tiek tīrīti 8 – 9
reizes, bet maksimālais tīrīšanas
reižu skaits ir bijis 14. Esam
aprēķinājuši, ka minētā kilometru apjoma tīrīšanai 14 reizes
būtu nepieciešami 80 tūkstoši
latu. Šādas summas pašvaldībai
nav, taču plānojot 2013. gada
budžetu, varētu lemt, kādā apjomā pašvaldība varētu atbalstīt šo
pakalpojumu.

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 25. oktobra sēdē
Evita Aploka

Alūksnes novada dome 25. oktobra
sēdē, kurā piedalījās 13 deputāti,
izskatīja vairāk kā 40 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:
- atcelt ciema statusu un noteikt apdzīvotas vietas statusu apdzīvotām vietām
Alsviķu pagastā: Nēķene, Silaktis,
Rezaka, Tūja. Lēmums saistīts ar to, ka
pagasta padome savulaik šīm vietām
noteikusi ciema statusu, taču pagasta
teritorijas plānojumā tās nav iekļautas
kā ciemi, tādēļ nepieciešams situāciju
sakārtot atbilstoši plānojumam;
- piedalīties ar Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējumu Ls 50
SIA „LIMA KARJERS” investīciju projektā smilšu - grants karjera
izveidošanā zemes gabalā „Dzelmītes”,
Malienas pagastā, pilnvarot pašvaldības
izpilddirektori Janīnu Čugunovu slēgt
sadarbības līgumu par SIA „LIMA
KARJERS” līdzdarbību pašvaldības
autoceļu remontdarbos;
- pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.
punktu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 4. panta trešo daļu un 5. panta
pirmās daļas 3. punktu, 06.10.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”
2., 3., 18., 76. un 77. punktiem, uzsākt
Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam izstrādi, par
teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju
iecelt pašvaldības izpilddirektori Janīnu
Čugunovu, apstiprināt darba uzdevumu
Alūksnes novada teritorijas plānojuma
2015. - 2027.gadam izstrādei saskaņā
ar pielikumu Nr.1, apstiprināt Alūksnes
novada teritorijas plānojuma 2015.
- 2027.gadam izstrādes darba grupu
saskaņā ar pielikumu Nr.2, lēmumu par
Alūksnes novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu publicēt laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Alūksnes
Novada Vēstis”, un izvietot Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv. Lēmumu par Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu divu nedēļu laikā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;

- pamatojoties uz Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. panta pirmo
daļu, 21. panta pirmo un trešo daļu,
ņemot vērā 24.09.2012. Vidzemes
plānošanas reģiona atzinumu par
Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2030. gadam
gala redakciju, apstiprināt „Alūksnes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2012. – 2030. gadam”, lēmumu „Par
Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2030.gadam
apstiprināšanu” publicēt pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv un
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.
Iesniegt apstiprināto „Alūksnes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.
- 2030. gadam” Vidzemes plānošanas
reģionam un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
- precizēt Alūksnes novada domes
23.08.2012. saistošos noteikumus
Nr.24/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā” un
Alūksnes novada domes 26.07.2012.
saistošos noteikumus Nr.22/2012
„Alūksnes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”;
- mainīt Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Naktspatversme” nosaukumu pret nosaukumu
„Alūksnes novada Naktspatversme”;
- noteikt maksu par Alūksnes novada
Naktspatversmes pakalpojumu personai, kuras pēdējā deklarētā pamata
dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā – Ls 0,40 par 1 nakti. Noteikt, ka
no maksas ir atbrīvota: persona, kuras
pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir
Alūksnes novada teritorijā – par pirmo
uzturēšanās nakti Naktspatversmē, ja
kalendārā gada laikā tā pieprasa pakalpojumu pirmo reizi; persona, kuras
pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta
ir Alūksnes novada teritorijā un kurai
noteikts trūcīgas personas statuss – uz
laiku līdz 2 mēnešiem kalendārā gada
laikā (vai 60 dienas kalendārā gada
laikā). Noteikt maksu par Naktspatversmes pakalpojumu personai, kuras
pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta
nav Alūksnes novada teritorijā, Ls
7 par 1 nakti, nosakot, ka persona
Naktspatversmē var uzturēties ne
ilgāk par 1 mēnesi. Noteikt maksu
par Naktspatversmes klienta mantu

glabāšanu Ls 2 mēnesī. Personai, kura
saņem Naktspatversmes pakalpojumu,
ir tiesības saņemt veļas mazgāšanas pakalpojumu saskaņā ar domes
26.04.2012. lēmumu Nr.145. Minētās
maksas netiek apliktas ar PVN;
- atcelt Alūksnes novada pašvaldības
īpašumā esošajai dzīvojamai mājai
Merķeļa ielā 3, Alūksnē, sociālās
dzīvojamās mājas statusu;

- apstiprināt nolikumu „Par mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2012. gadā”;
- ar 01.01.2013. interešu izglītības
programmas „Mazpulki” finansējumu, nepārsniedzot 20 mācību stundas
nedēļā, mazpulku vadītāju atlīdzībai
(atalgojums un VSAOI) nodrošināt no
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ls 605 Liepnas vidusskolas apkures
sistēmas avārijas remontam un Ls 780
Malienas pagasta mikroautobusa „Mercedes Benz Sprinter” apsildes ierīces
remontam;
- piešķirt papildus finansējumu Ls
2578, lai nodrošinātu ēdināšanas
pakalpojumu daļēju segšanu Alūksnes
novada pašvaldības vispārizglītojošo
skolu 10. - 12. klašu skolēniem. Papildus finansējums tiek piešķirts, paredzot
Ls 0,20 dienā produktu iegādei vai
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai
vienam skolēnam un izglītojamajam
pusdienām pēc faktiskā izglītības
iestādes apmeklējuma, laika periodam
no 01.11.2012. līdz 31.12.2012.;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.29/2012 „Par grozījumiem Alūksnes
novada pašvaldības budžetā 2012.
gadam”;
- apstiprināt viena skolēna izmaksas
par pašvaldības pamata un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem mēnesī;
- izskatot Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu
pagastu pārvalžu vadītāja Jura Griščenko iesniegumu, atbrīvot viņu no
pagastu pārvalžu vadītāja amata pēc

viņa paša vēlēšanās, iecelt Āriju Roni
par Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu
pārvalžu vadītāja pienākumu izpildītāju
līdz turpmākam lēmumam;
- par Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktoru iecelt
Līgu Tomsoni, direktora iecelšanu
saskaņot no Izglītības un zinātnes
ministriju. Lēmums stāsies spēkā pēc
saskaņojuma saņemšanas;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem Ls 2783 Zeltiņu
estrādes grīdas atjaunošanai;
- komandēt domes priekšsēdētāju
Aivaru Fominu no 12. līdz 13. novembrim uz Sanktpēterburgu, lai piedalītos
Vidzemes plānošanas reģiona sadarbībā
ar LR Ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā un Eiropas Reģionālo Attīstības
biedrību par godu Latvijas neatkarības
pasludināšanai organizētajās Vidzemes
dienās Sanktpēterburgā, segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma
izdevumus, apmaksāt dalības maksu Ls
300 pēc iesniegtā rēķina;
- apstiprināt projektu ,,Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Pededzes
un Liepnas pagastos” un ,,Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana īpašumā „Medņukalni” Zeltiņu pagastā”
iesniegumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātēm,
apstiprināt to kopējās izmaksas attiecīgi
Ls 2512,85 un Ls 3100,85, pašvaldības
līdzfinansējumu attiecīgi Ls 1150,91 un
Ls 1386,11. Projektu atbalsta gadījumā,
nodrošināt to priekšfinansēšanu no
pašvaldības šī gada budžeta līdzekļiem;
- piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā ar pašvaldības iestādes „Ziemeru pamatskola” projektu „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. Apstiprināt projekta kopējās
izmaksas līdz Ls 110 000 un pašvaldības līdzfinansējumu 25% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
finansējumu nodrošināt no pašvaldības
2013. gada budžeta.
Ar domes lēmumiem pilnībā var iepazīties www.aluksne.lv sadaļā “Ziņas
par pašvaldību”.

Aicinām izteikt priekšlikumus novada teritorijas plānojumam
Aivita Māsēna,
Alūksnes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

Sēdes novembrī
Sociālo pakalpojumu un veselības
aprūpes jautājumu komitejas
sēde
1. novembrī 14.00
Teritoriālās komitejas
sēde
5. novembrī 10.00
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēde
7. novembrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
13. novembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde
15. novembrī 10.00
Domes sēde 22. novembrī 10.00

Ar Alūksnes novada domes
25.10.2012. lēmumu Nr.352 „Par
Alūksnes novada teritorijas
plānojuma 2015. - 2027. gadam
izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta
Alūksnes novada teritorijas plānojuma izstrāde.
Teritorijas plānojumā visai novada
teritorijai kopumā tiks izstrādāta
tā telpiskā attīstības koncepcija,
pašreizējā un plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (apbūve, lauku
zemes, meži, karjeri, dīķsaimniecības u.c.) un teritorijas izmantošanas
ierobežojumi, kuru mērķis būs
novada teritoriju saplānot tā, lai

tiktu attīstītas dažādas saimnieciskās darbības, veicināt investīciju
piesaistīšanu kā arī saudzētu esošās
dabas bagātības.
Iedzīvotājus un citas mērķa grupas
- uzņēmējus, zemes īpašniekus,
nevalstiskās organizācijas un citus
interesentus aicinām iesniegt savus
priekšlikumus par novada teritorijas
izmantošanu.
Tas nozīmē, ka katram iedzīvotājam vajadzētu apdomāt sava zemes
īpašuma pašreizējo un turpmāko
izmantošanu. Ja turpmāko 12 gadu
laikā plānojat mainīt zemes gabala
vai tā daļas izmantošanas veidu
(piemēram, transformēt karjerā,
īpašumu sadalīt mazākos apbūvei
paredzētos gabalos, apmežot, varbūt
jūsu īpašums atrodas ainaviski
skaistā vietā, kas būtu saglabājams

kā dabas ainava), tad tas jādara
zināms pašvaldībai.
Tomēr ieceres vajag apdomāt nopietni, jo no zemesgabala izmantošanas mērķa būs atkarīgs nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs. Piemēram, nodoklis par apbūves zemi ir
lielāks nekā par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi.
Ja zināt, ka nākotnē realizēsiet
kādu savu ideju par zemes apsaimniekošanu, iesniedziet savus priekšlikumus, lai tos varētu iestrādāt
jaunajā teritorijas plānojumā.
Iesniegumus ar priekšlikumiem
varat iesniegt vietējā pagasta pārvaldē, Alūksnes novada pašvaldībā
vai sūtīt pa pastu – Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV –
4301, vai elektroniski uz adresi
dome@aluksne.lv.

Priekšlikumus lūdzam iesniegt
līdz 2013. gada 2. janvārim. Pēc
iesniegumu un nosacījumu saņemšanas tiks organizētas tikšanās ar
sabiedrību katrā pagastā un pilsētā,
par ko paziņosim atsevišķi.
Ar lēmumu par Alūksnes novada
teritorijas plānojuma 2015. 2027. gadam izstrādes uzsākšanu
un darba uzdevumu plānojuma
izstrādei iepazīties, kā arī saņemt
iesniegumu prekšlikumu izteikšanai var www.aluksne.lv un
personīgi 211.kabinetā Dārza ielā
11, Alūksnē.
Ja ir kādi jautājumi, aicinām griezties pie Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotājas Aivitas
Māsēnas 211. kabinetā Dārza ielā
11, Alūksnē vai zvanīt pa tālruni
64381487.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka. Iespiests SIA “Latgales druka” Tirāža 8001 eksemplārs
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Tikšanās ar uzņēmējiem – abpusējas ieinteresētības gaisotnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
12. oktobrī Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars
Adlers uz tikšanos aicināja novada
uzņēmējus, lai kopā ar viņiem un
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Alūksnes
nodaļas vadītāju Juri Priednieku
diskutētu par ik pavasari aktuālo
autoceļu slēgšanas jautājumu, kā arī
informētu uzņēmējus par pašvaldības plāniem attiecībā uz iespējām
veicināt uzņēmējdarbību.
J. Priednieks atzina, ka ceļu stāvoklis
Alūksnes novadā ir kritisks - šobrīd 65
kilometri ceļu posmu esot sabrukuši,
grantēto ceļu seguma uzlabošanā 20
gadu laikā gandrīz nekas neesot darīts,
izņemot nedaudz pašus nepieciešamākos darbus.
Uzņēmējs Pēteris Melngailis taujāja,
kādēļ jāmaksā ceļa nodoklis, ja ceļu
stāvoklis ir tik kritisks, uz ko J. Priednieks paskaidroja, ka viss iemaksātais
nodoklis nonāk valsts budžetā un no
turienes tikai 10% tiek atgriezti ceļiem.
Viņš uzsvēra, ka ar finansējuma trūkumu ir saistīta arī ceļu būves kvalitāte.
J. Priednieks informēja par autoceļa
P-40 Alūksne – Zaiceva rekonstrukciju, kas šobrīd rit pirmajā posmā no
Pededzes tilta līdz Zaicevai. Uzņēmējs
Arturs Dukulis aizsāka diskusiju par
to, kāpēc rekonstruēts tiek tieši ceļš
Alūksne – Zaiceva, kas viņaprāt nav
stratēģiski svarīgs. J. Priednieks piekrita, ka šis nav stratēģiski svarīgs ceļš,
taču bijusī Alūksnes rajona padome to
akceptējusi. Dzintars Adlers uzsvēra,
ka tieši šādas situācijas dēļ, kad tiek
rekonstruēts novadam stratēģiski mazāk svarīgs ceļš, pašvaldībai jātiekas ar
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, jādiskutē
par to un savs viedoklis jādara zināms
valdībai.
Alūksnes novada domes deputāts un
uzņēmējs Verners Kalējs izteica neizpratni par to, kādēļ šobrīd ceļi līdzinās
silei – tiem netiek noņemtas apmales,
tīrīti grāvji, griezti koki un krūmi. Viņš
ierosināja, ka kopā ar Alūksnes novada
pašvaldību LVC Alūksnes nodaļa
varētu prasīt piešķirt finansējumu tik
daudz, lai būtu iespējams izcirst grāvmalas un sakārtot grāvjus, jo ceļiem ir
vajadzīgs profils. J. Priednieks piekrita,
ka ceļa normālai funkcionēšanai ir vajadzīga ūdens novadīšana. Viņš atzina,
ka aprēķinājis – vajadzīgi pieci miljoni
latu piecos gados, lai to novada terito-

rijā izdarītu. J. Priednieks pastāstīja, ka
LVC Alūksnes nodaļa šogad pasūtījusi
ceļa nomaļu noņemšanu un grāvju
rakšanu vairākās vietās, piemēram,
Mālupē, Malienā, Sofikalnā, Pededzē,
Zaicevā, taču šobrīd ir 30 tūkstošus
latu parādā darbu izpildītājam.
Uzņēmēji ar LVC pārstāvi pārrunāja
arī citus jautājumus, piemēram, par
uzņēmēju sodīšanu par krautuvju
izveidi ceļmalās, par finansējuma
piesaistes iespējām ceļu sakārtošanai
no ES, taču būtiskākā sarunas tēma,
par ko tikšanās laikā J. Priednieks
diskutēja ar uzņēmējiem, bija autoceļu
slēgšana pavasaros šķīdoņa laikā. LVC
pārstāvis atzina, ka tas notiek saskaņā
ar normatīvo aktu nosacījumiem, tādēļ
nekādus uzlabojumus viņš nevar solīt,
taču uzņēmēji vēlējās panākt kādu
risinājumu šajā jautājumā.
Uzņēmējs Ainārs Ribaks norādīja, ka
neviens uzņēmējs nevar gaidīt divus
mēnešus, kad drīkstēs izvest gatavo
produkciju, tādēļ vēlējās noskaidrot,
kura persona šo uzņēmējiem aktuālo
problēmu varētu darīt zināmu augstākām institūcijām, lai rastu risinājumu
un arī slēgto ceļu laikā uzņēmēji
drīkstētu izvest gatavo produkciju.
Viņam piekrita arī uzņēmējs Modris
Lazdekalns, kurš uzsvēra, ka uzņēmēji
nav ieinteresēti pasliktināt ceļu stāvokli, taču pašlaik ik gadu pirms šķīdoņa
pastiprināti jāiepērk izejmateriāls un
tad vēl pāris mēnešus nav iespējams
izvest saražoto.
Uzņēmēji atminējās, ka savulaik
saņemtas atļaujas, tomēr arī tās nav
bijušas risinājums, jo zem izliktajām
satiksmi ierobežojošajām ceļa zīmēm
nav bijis papildplāksnes, kas ļautu
pārvietoties ar atļaujām.
Dzintars Adlers atzina, ka atļauju
sistēma būtu efektīva un palīdzētu
uzņēmējiem, tādēļ norādīja, ka pašvaldība ir gatava šo ierosinājumu darīt
zināmu atbildīgajām iestādēm. Viņš
uzsvēra, ka pašvaldība no savas puses
rīkosies un, tiekoties ar Satiksmes
ministriju un Latvijas Pašvaldību
savienību, runās par šo problēmu, kā
arī lūgs J. Priednieku to aktivizēt viņa
kompetences līmenī.
Tikšanās gaitā Dzintars Adlers uzņēmējus iepazīstināja par pašvaldības
iespējām palīdzēt atbalstīt uzņēmējdarbību. Viņš uzsvēra, ka ir divas iespējas,
kā to darīt – pašvaldības budžets un
Eiropas Savienības struktūrfondi.
- Atbalstīt uzņēmējdarbību no pašvaldības budžeta ir ierobežotas iespējas,

savukārt Eiropas struktūrfondu finansējumā ir iezīmēti līdzekļi uz teritoriju
un projektu konkursiem dažādās aktivitātēs. Mūsu galvenā sāpe ir nevienlīdzīga finansējuma sadale. Piemēram,
šai plānošanas periodā mūsu novads
no tā sauktā policentriskā finansējuma
ir saņēmis tikai 22 latus uz iedzīvotāju!
Šo naudu esam izmantojuši Mākslas
skolas būvniecībai un Rūpniecības ielas rekonstrukcijas pirmajai kārtai. Jau
vairāk kā pusgadu veidojam dialogu
ar ministrijām un citām atbildīgām instancēm par finansējuma nevienlīdzīgo
sadali, taču pagaidām ir tikai solījumi,
ka turpmāk naudu dalīs kvotās pēc iedzīvotāju skaita un teritorijas. Vēl šajā
plānošanas periodā gribējām papildu
finansējumu, bet risinājuma pagaidām
nav. Par nevienlīdzīgo naudas sadali
uzņēmēju vārdā ir sagatavota vēstule
Zatlera Reformu partijai, kuru pārstāv
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs,
jo 11. Saeimas vēlēšanās tieši šī partija
saņēma vislielāko mūsu novada iedzīvotāju atbalstu – 32%. Valdis Zatlers,
būdams Valsts prezidents, runāja par
līdzsvarotu attīstību valstī, taču kur tā
ir? Gribētos, lai šo jautājumu risinām
kopā – pašvaldība un uzņēmēji, - sacīja
Dz. Adlers.
Viņš informēja, ka pašvaldība sniegs
priekšlikumus par to, kā nākamajā
plānošanas periodā tā plāno izmantot
finanses uzņēmējdarbības atbalstam,
un pārrunāja ar uzņēmējiem šos priekšlikumus. Viens no tiem ir novada attīstības programmā iekļautā industriālā
parka izveide. Dz. Adlers paskaidroja,
ka industriālā parka izveidei vispirms
būtu jāizzina uzņēmēju vēlmes. Saskaņā ar tām kādā pašvaldībai piederošā
teritorijā tiek izbūvētas nepieciešamās
komunikācijas, ierīkots laukums,
uzstādīts žogs, izbūvēta ražošanas ēka,
kuras uzņēmumi var pielāgot savām
vajadzībām. Viņš uzsvēra, ka jau
laikus jāsagatavo nepieciešamie dokumenti, lai brīdī, kad atveras aktivitāte,
var pagūt tos iesniegt.
Otrs priekšlikums uzņēmējdarbības
atbalstam ir biznesa inkubators, kur ir
pieejamas biroja telpas, aprīkojums,
atbalsts grāmatvedības pakalpojumiem
un projektu sagatavošanai. Šis projekts
vairāk būtu orientēts uz jaunajiem
uzņēmējiem. Dz. Adlers atgādināja, ka
Alūksnes novada teritorijā viens biznesa inkubators ir reģistrēts, taču reāli
šeit nestrādā, tādēļ pašvaldības mērķis
ir aktivizēt šo inkubatoru, bet, ja tas
nestrādās, pašvaldība ir gatava veidot

Dzintars Adlers (no labās) uz sarunu ar uzņēmējiem bija aicinājis VAS “Latvijas
Valsts ceļi” Alūksnes nodaļas vadītāju Juri Priednieku
Evitas Aplokas foto

kaut ko jaunu jaunajiem uzņēmējiem.
Uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldībai ir priekšlikums izveidot un
finansēt uzņēmējdarbības un investīciju speciālista darbu. Dz. Adlers
atgādināja, ka jau pērn pašvaldībā
deputāti diskutējuši par šāda speciālista
nozīmi un Tautsaimniecības komiteja
to atbalstījusi. Viņš uzsvēra, ka šim
speciālistam nepārtraukti būtu kontakti
ar visiem uzņēmējiem, plašs informācijas apjoms gan par projektu iespējām
uzņēmējiem, gan par pašvaldības darbu. Tāpat šis speciālists varētu strādāt
ar investīciju piesaisti, meklēt noieta
tirgu vietējo uzņēmēju ražojumiem, ja
tas būtu nepieciešams.
Uzņēmēji piekrita, ka šāds speciālists
ir vajadzīgs kā centrs, kur saplūst
visa informācija par to, ko dara mūsu
ražotāji. Viņi saskatīja, ka jau ilgi
strādājošajiem uzņēmumiem jaunu
noieta tirgu meklēšanā palīdzība
nepieciešama nebūtu, taču tas varētu
būt noderīgi jaunajiem uzņēmējiem un
šāds speciālists būtu nepieciešams arī
investīciju piesaistei novadam.
Uzņēmēji interesējās arī par citām
aktuālām lietām pašvaldības darbā.
Viens no viņus interesējošajiem jautājumiem bija saistīts ar to, cik projektus
pašvaldība ir sagatavojusi, lai tos
varētu iesniegt projektu konkursiem.
Dz. Adlers paskaidroja, ka ir izstrādāts
tehniskais projekts Rūpniecības ielas
otrā un trešā posma rekonstrukcijai,
tiks gatavoti tehniskie projekti piecu
kritiskāko pilsētas ielu posmu rekonstrukcijai, ir izstrādāti arī divi apjomīgi
tehniskie projekti – Alūksnes pilsētas
Tautas nama un Alūksnes pilsētas
sākumskolas sporta zāles būvniecībai,

kā arī daudz mazo projektu.
Dz. Adlers atzina, ka pateicoties deputātu sapratnei, pašvaldības budžetā
izveidota sadaļa tehnisko projektu
finansējumam - aptuveni 80 tūkstoši
latu gadā, kas nepieciešama tādēļ, lai
pašvaldība varētu izstrādāt tehniskos
projektus un būt gatava tos iesniegt
projektu konkursos tiklīdz atbilstošas
aktivitātes tiek izsludinātas.
Uzņēmējus interesēja pašvaldības budžeta veidošanās principi. Dz. Adlers
norādīja, ka ar 2011. gadu izveidota
sistēma vismaz atsevišķos posmos,
lai finansējuma sadale pašvaldības
budžetā būtu godīgāka. Viņš skaidroja,
ka no pašvaldības budžeta vispirms
tiek paredzēta summa kredītprocentu
nomaksai, tālāk novada kopējām funkcijām, piemēram, bāriņtiesas, sociālā
dienesta darbības nodrošināšanai.
Izglītības iestādēm finansējums tiek
piešķirts pēc audzēkņu skaita un platības, kā arī papildu tiek atvēlēti līdzekļi
skolēnu ēdināšanai. Dz. Adlers pastāstīja, ka attiecībā uz naudas sadalījumu
teritorijām, pieņemts lēmums piemērot
koeficientu – lielajām teritorijām
mazāku, mazajām – lielāku, tādejādi
sabalansējot naudas plūsmu teritorijā,
pretējā gadījumā ņemot vērā iedzīvotāju sarūkošo skaitu pagastos, mazākajās
teritorijās, kā Ilzenē, Jaunlaicenē,
Kalncempjos, Malienā, Zeltiņos, Veclaicenē budžets būtu divreiz mazāks kā
pirms reformas.
- Aicinu uzņēmējus, ja ir jebkādi
priekšlikumi par pašvaldības budžeta
līdzekļu sadales principiem, izteikt tos
pašvaldībai, esmu gatavs tos uzklausīt,
- norāda Dz. Adlers.

Grants seguma ielas atjaunosim ar nofrēzēto asfaltu
Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Tautsaimniecības komitejas
deputāti oktobra sēdē, izskatot
jautājumu par Alūksnes pilsētas
grants seguma ielu atjaunošanu,
vienojās, ka materiālu, kas rodas,
no Pils ielas nofrēzējot veco asfalta
segumu, izmantos pilsētas grantēto
ielu seguma atjaunošanai.
Pašvaldībā esam apsekojuši pilsētas
grantēto ielu seguma stāvokli un noskaidrojuši kritiskākās vietas, kur segums būtu jāsakārto iespējami ātrāk,
tādēļ esam domājuši, kā to izdarīt,
izmantojot pieejamos resursus.
Esam sagatavojuši pilsētas grants
seguma ielu atjaunošanas plānu
trīs kārtās. Pirmajā kārtā iekļautas
Šķūņu, Mālupes, Augusta, Valkas,
Annas ielas un Brīvības ielas posms

no Merķeļa līdz Valkas ielai. Pirmās
kārtas īstenošanai būtu vajadzīgi 56
955 lati un par šo summu lemsim,
plānojot pašvaldības 2013. gada
budžetu. Otrajā kārtā esam iekļāvuši
Zemgales, Meža, Ezera, Lauku, Kalna, Cēsu ielas un Alsviķu ielas posmu
no Helēnas ielas līdz Lauku ielai,
savukārt trešajā kārtā būtu Malienas,
Melleņkalna, Smilšu, Mežinieku,
Tempļakalna ielas un Krišjāņa Barona
iela no Tālavas līdz Smilšu ielai.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta
„Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes
pilsētā” gaitā no Pils ielas demontēs
visu veco asfalta segumu. Šobrīd demontētais asfalts tiek uzkrāts atbērtnē
ar mērķi to izmantot kā izejmateriālu
minēto pilsētas grantēto ielu seguma
sakārtošanai. Nākamgad, sākot īstenot
otra tranzīta maršruta – Jāņkalna ielas
– rekonstrukcijas projektu, arī radīsies
izejmateriāls šādiem darbiem.

Konsultējoties ar ceļu būves speciālistiem, esam apzinājuši, ka ir vairāki
varianti, kā sadrupināto materiālu
ieklāt, un aprēķinājuši arī orientējošās izmaksas. Jāteic, ka vecā asfalta
otrreizējā izmantošana būtu finansiāli
pieejamākais veids, kā pašvaldība varētu sakārtot grantētās ielas ar zemāku
satiksmes intensitātes slodzi.
Šobrīd pilsētā norit ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts, kas skar
arī vairākas grants seguma ielas.
Tautsaimniecības komitejas sēdē
deputāti vienojās, ka vispirms no Pils
ielas iegūto materiālu izmantos, lai
sakārtotu segumu tajās grantētajās
ielās, kur šobrīd notiek ūdenssaimniecības projekta būvdarbi.
Tautsaimniecības komitejas sēdē
izskatījām arī SIA „Alūksnes koks”
lūgumu ļaut demontēto asfaltu izmantot, lai uzņēmums varētu sakārtot
savā teritorijā esošos iebraucamos un
izbraucamos ceļus. Līdzīgu interesi

par demontētā asfalta izmantošanu ir
izrādījušas arī citas personas. Komitejas locekļi nolēma neatbalstīt citus
iesniegumus pirms nav veikta grants
seguma ielu uzlabošana. Šobrīd būvfirmai esam norādījuši, ka nofrēzētais
asfalts jāved uz laukumu Kanaviņu
ielā un neviens cits, izņemot pašvaldību, to izmantot nedrīkst.

Diskusijās deputāti vienojās, ka
šobrīd demontēto asfalta segumu
pašvaldība uzkrās, lai nākamgad to
izmantotu pašvaldības grantēto ielu
remontam Alūksnē, bet pāri palikušo
materiālu, izstrādājot kritērijus, varētu
bez maksas piedāvāt uzņēmējiem
savu teritoriju sakārtošanai.

4. Alūksnes Novada Vēstis
Pašvaldības iestāžu
darbinieki papildina
zināšanas
Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja
24. oktobrī Alūksnes novada
pašvaldības iestāžu darbiniekiem noslēdzās apmācības
„Projektu vadība”, kas tika organizētas Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/
APIA/SIF/070 „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma
piesaistē” ietvaros.
Piecu dienu apmācību laikā
37 pašvaldības darbinieki no
24 pašvaldības iestādēm ieguva
pamatzināšanas par projektu ideju
attīstīšanu, projektu vadības pamatiem. Apmācības tika organizētas,
lai iedrošinātu pašvaldības iestādes
aktīvāk piedalīties jaunu projektu
ideju attīstīšanā un ārējā finansējuma piesaistē, tādejādi veicinot
kopējo Alūksnes novada attīstību
un uzlabojot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.
Projekta laikā galvenie ieguvumi,
kas minēti novērtējuma anketās,
bija iespēja praktiski attīstīt un
izstrādāt savas projektu idejas,
paplašināt zināšanas par informācijas atrašanas iespējām interneta
vietnēs saistībā ar projektu konkursiem un iegūta pārliecību, ka
projekta uzrakstīšana ir iespējama
ikvienam.
Kā papildus ieguvums minama
arī komunikācija starp pašvaldības
iestāžu darbiniekiem un Plānošanas un attīstības nodaļu.
Projekta mērķis ir panākt
Alūksnes novada pašvaldības iestāžu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē, paaugstinot
darbinieku kvalifikāciju projektu
vadībā.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 6299,74 LVL.
„100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā
fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu.”
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Deju kopa „Jaunanna” sezonu uzsāk,
šujot jaunus tērpus
Baiba Gusta,
biedrības „Interešu centrs „Jaunanna”” valdes priekšsēdētāja
Biedrība „Interešu centrs „Jaunanna””, kuras viens no mērķiem
ir finansējuma piesaistīšana
pagasta pašdarbības kolektīvu
darbības nodrošināšanai, pavasarī piedalījās biedrības „Alūksnes
lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
Šobrīd uzsākta projekta „Kultūras
tradīciju kopšana, izceļot latviešu
tautas tērpu, tautiskās dejas popularizēšana sabiedrībā” īstenošana,
kurš tika atbalstīts ES ELFLA Lauku attīstība programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (ieskaitot apmācību un
interešu klubus, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citas brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekta īstenošanai nepieciešamais

finansējums ir Ls 3066, kam tiks
izmantots ELFLA finansējums Ls
2759,40, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 257 un
biedrības līdzfinansējums Ls 50.
Jau 23. sezonu deju kopa „Jaunanna” attīsta un parāda citiem
tautiskās dejas mākslu, īpaši izceļot
malēnisko savdabību. Lai to varētu
labāk parādīt, svarīgs ir etnogrāfiski pareizs tautas tērps. Uzvelkot
skaistu tautas tērpu, dejotāji mācās
to godāt un nest ar cieņu, jo tā taču
ir unikāla Latvijas kultūras vērtība.
Šajā sezonā kolektīvam tas ir īpaši
svarīgi, jo notiek gatavošanās Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju
svētkiem.
Projekta īstenošanas laikā, pirmkārt, tiks izgatavotas 12 tautiskās
vīriešu vestes, pusgarie svārki (pusmēteļi) un cepures, kas bija nepieciešamas, lai pilnībā nokomplektētu
deju kopas „Jaunanna” Vidzemes
novada 19. gs. tautas tērpu. Otrkārt,
tiks izveidots jauns deju kopas „Jaunanna” iestudētajām raksturdejām
un oriģināldejām nepieciešamais
meiteņu 19. gs. beigu svētdie-

Deju kopa „Jaunanna” ar savu sniegumu ir priecējusi daudzus novada pasākumus, tostarp Alūksnes novada svētkos 2011. gadā
Evitas Aplokas foto

nas tērps no vestes un brunčiem
(kostīmkleitas). Līdz šim ir veikta
izmēru noņemšana, audumu, krāsu,
rakstu un fasonu saskaņošana, kā arī
ir uzsākta jau tērpu šūšana.
Projekta rezultātā deju kopa „Jaunanna” iegūs etnogrāfiski pareizi
darinātus un vizuāli krāšņus tērpu
komplektus, kas radīs estētisku baudījumu un priekšstatu par Vidzemes
tautas tērpiem dažādos kultūras pa-

sākumos. Tiks ievērojami uzlabots
deju kopas „Jaunanna” vizuālais
tēls un deju mākslinieciskais atainojums. Dejotāji būs ieguvuši novērtējumu savam ieguldītajam darbam,
motivāciju tālākai izaugsmei un
attīstībai, jauniem uzvedumiem un
koncertprogrammām ar kā palīdzību
veicināt Alūksnes novada un sava
pagasta atpazīstamību.

Alūksnes Jaunajā pilī remontē divas telpas
Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes Jaunajā pilī šobrīd
notiek divu telpu vienkāršota renovācija. Tā tiek veikta Igaunijas
– Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta 2007. - 2013. gadam
atbalstītā projekta Nr. ELRI-191
„ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaeological
heritage/ AAC” („Arheoloģija,
vara un sabiedrība: sadarbība
arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/AAC”) ietvaros.
Plānots, ka abas telpas pēc remonta izmantos Alūksnes muzejs.

Viena no tām iepriekš ilgus gadus
bija avārijas stāvoklī un nebija
pilnvērtīgi izmantojama. Turpmāk
tajā paredzēta vieta pētniekiem un
krājuma darbiniekiem, bet otra būs
krājuma priekšmetu pirmapstrādes
telpa jeb izolators, kurā atradīsies
priekšmeti pirms to nonākšanas
muzeja krājumā.
- Līdz ar šo abu telpu remontiem
uzlabosim apstākļus muzeja krājuma saglabāšanas nodrošināšanai, kā
arī tā pieejamību, - teica Alūksnes
muzeja direktore Inita Veismane.
Remontdarbus veic SIA „JASCO”
un saskaņā ar līgumu tie jāpaveic
līdz gada beigām.
Projekta vadošais partneris ir
Tartu Universitāte un projekta
īstenošanā iesaistīti 8 partneri no
Latvijas, Krievijas un Igaunijas.
Alūksnē šī projekta laikā paredzēts

arī organizēt lekcijas un seminārus
par dažādām arheoloģijas tēmām,
sagatavot informatīvus materiālus
par arheoloģiju, pētījumiem, izrakumiem. 2013. gadā Alūksnes ezera
apkārtnē projekta ietvaros Latvijas
Vēstures institūta arheologi apsekos
arheoloģiskos pieminekļus un veiks
arī arheoloģiskos izrakumus. Kopumā visi projektā iesaistītie partneri
apzinās un apsekos dabā ap 800
arheoloģijas pieminekļiem, par tiem
apkopotā informācija dos iespēju

nākotnē piedāvāt objektu apskati
tūristiem, kā arī veikt tālāku šo
vietu izpēti nākotnē. Tiks izveidota
kopīga arheoloģijas pieminekļu
datu bāze un informācija apkopota
kartēs, kurās atzīmētas šo pieminekļu atrašanās vietas, kā arī desmit
bojātos vai apdraudētos objektos (3
Latvijā, 3 Krievijā un 4 Igaunijā)
tiks veikti „glābšanas” izrakumi.
Informācija par projektu publicēta
arī projekta mājaslapā www.aacproject.eu.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros
2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus
pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs
starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Sociālā darba speciālisti apgūst igauņu pieredzi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada Sociālā dienesta
īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta (Nr.1 DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/070) „Alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstīšana
Alūksnes novadā” ietvaros sociālie
darbinieki apmeklēja apmācību
kursu, kurā iepazina sociālā darba
pieredzi Veru apriņķī Igaunijā.
Semināru dalībnieki uzzināja par
sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās,
dienas aprūpes centrs personām
ar funkcionāliem traucējumiem –
sniegšanu un grupu konsultāciju
sistēmas darbību Veru apriņķī.
Veru apriņķa Pašvaldību savienības
pārstāve, sociālā darba speciāliste

Marianne Hermann iepazīstināja ar
sociālo sistēmu Igaunijā, šīs jomas
likumdošanu, valsts un vietējo
pašvaldību pienākumiem šajā jomā.
Tāpat viņa iepazīstināja ar pieredzi,
kā Igaunijā tiek izmantotas ES finansētās programmas, kā arī demonstrēja videofilmu par Veru dienas
aprūpes centra darbu.
Veru apriņķa Mācību konsultēšanas centra speciālā pedagoģe
Elmi Mürkhain skaidroja Igaunijas
normatīvajos aktos pamatskolām
un ģimnāzijām paredzētos atbalsta
pakalpojumus skolēniem ar īpašām
vajadzībām, informēja par darbu
sadarbības tīklā starp skolu, bērnu
vecākiem un pašvaldību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām
vajadzībām. Vēlāk semināra dalībnieki strādā darba grupās.

Sociālā darbiniece Maija Podegrade
pēc semināra apmeklējuma atzina,
ka tas noticis jauka gaisotnē.
- Lektori profesionāļi, sava darba
entuziasti, sniedza atbildes uz mūs
interesējošiem jautājumiem. Radās
iespaids, ka Igaunijā sociālajā jomā
normatīvo aktu sistēma ir sarežģītāka
kā Latvijā. Uzzinājām par ES finansēto programmu cilvēku ar multiproblēmām konsultēšanai. Igaunijā
daudz domā un dara, lai pilnveidotu
atbalsta pakalpojumus skolēniem
ar īpašām vajadzībām un dažādām
mācīšanās grūtībām. Šo pieredzi
mums būtu nepieciešams pārņemt,
lai vairāk varētu attīstīt atbalsta
pakalpojumus un palīdzētu šiem
bērniem. Patika igauņu pieredze
dažādu sociālo gadījumu risināšanā,
kad tiek iesaistīti vairāki speciālisti
- zinošu speciālistu komanda, kas

strādā pie galda kopā ar ģimeni un
bērnu. To mēs arī varētu mēģināt
īstenot. Noderīgs veidojums šķita
mācību konsultēšanas centrs un konsultēšanas komisija, kas palīdz gan
bērniem, gan vecākiem, - uzskata M.
Podegrade.
Arī Sociālā darbiniece Inga Strauta
ir gandarīta par seminārā iegūtajām
zināšanām.
- Divās apmācību dienās saskatīju to, ka Igaunijā sociālais darbs
tiek organizēts tā, lai būtu attīstīts
kvalitatīvs sociālo pakalpojumu
tīkls tuvāk cilvēka ierastajai videi.
Šāda tīkla izveidē izmanto valsts,
pašvaldības, nevalstisko organizāciju un citu organizāciju resursus.
Manuprāt, kā labas prakses piemēru
var minēt to, ka šāda tīkla izveidē
ir labi attīstīts starpprofesionāļu un
arī starpinstitūciju komandas darbs,

ar vienotu mērķi atrisināt klienta
problēmas. Sociālais darbs šādā tīklā
ir radošs un katra pašvaldība var
atrast unikālu risinājumu sarežģītām
problēmām, kas varbūt pat galīgi
neder citai pašvaldībai. Mani priecē
tas, ka reālajā dzīvē tiek ietverta ideja par cilvēku spēju darboties kopīgi,
sadarboties, balstoties uz savstarpējo
atbildību risināt problēmas, izvirzīt
nākotnes plānus, veidot vietējās
kopienas attīstību, - vērtē I. Strauta.
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Aicinām sveikt mālupiešus
Jau par tradīciju kļuvis, ka novembra nogalē svinīgi tematiskā pasākumā “Sirdspuksti Mālupei” sveicam pagasta iedzīvotājus, kuri ar
savu personīgo devumu atbalstījuši Mālupes pagasta cilvēkus.
2010. gadā sveicām Mālupes pirmskolas izglītības iestādes skolotājas Guntu Presņikovu un Elitu Janiku, Mālupes pamatskolas direktoru
Broņislavu Andranovu, bet 2011. gadā - Edīti un Ivaru Bindrus, Anitu un
Ainaru Alvaterus, Mālupes pagasta pārvaldes sekretāri – lietvedi Mudīti
Mucenieci.

Alūksnē būs Ernsta Glika 360. jubilejai
veltīti pasākumi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieteiktās personas vārds, uzvārds

Vācu mācītājam Ernstam Glikam, kurš, dzīvojot Alūksnē, šeit
paveica nozīmīgāko sava mūža
darbu – latviešu valodā iztulkoja
Bībeli, šogad aprit 360 gadi un
Alūksnes evaņģēliski luteriskā
draudze sadarbībā ar Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju rīko Glika jubilejai veltītus
pasākumus.

Pieteicēja vārds, uzvārds, telefona numurs

Glika 360. gadskārtai veltītie
pasākumi notiks 9. un 10. no-

Aicinām šogad Mālupes pagasta iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt
apbalvošanai tos iedzīvotājus, kuri devuši ieguldījumu pagasta dzīvē vai
personīgi atbalstījuši kādu no līdzcilvēkiem.

vembrī Alūksnē. Piektdien, 9.
novembrī Glika 360. jubilejai
veltītie pasākumi sāksies pulksten
12 ar dievkalpojumu Alūksnes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Pulksten 13 mācītājmuižā Pils ielā
15 priekšlasījumu vadīs mācītājs
Jānis Bitāns. Arī pulksten 15 turpat
mācītājmuižā turpināsies J. Bināna
vadītais priekšlasījums un apcere,
kas noslēgsies ar kopsavilkumu un
vesperi pulksten 17.
Savukārt sestdien, 10. novembrī
pulksten 10 sāksies dievkalpojums
baznīcā, kam pulksten 11.30 sekos
dalībnieku sadraudzība pie tējas
galda Ernsta Glika Alūksnes Valsts

Izrāde „Hamilkāra kungs” Alūksnē

Pamatot, kāpēc jāapbalvo

8. novembrī 19.00 Alūksnes pilsētas Tautas namā režisores Ditas
Balčus iestudētā Ī. Žamiaka luga
„Hamilkāra kungs” ar aktieri
Jāni Reini titullomā.

Ierosinājumus līdz 10. novembrim lūdzam iesniegt personīgi
Mālupes pagasta pārvaldē vai bibliotēkā, vai rakstīt elektroniski uz
kādu no adresēm malupe@aluksne.lv , bibl.malupe@aluksne.lv.
Pēc iesniegto ierosinājumu apkopošanas, sveikšanai tiks virzīti
kandidāti, kuri būs saņēmuši lielāko iedzīvotāju atbalstu.

Šī leģendām apvītā, melodramatiskā, meistarīgi uzrakstītā luga
„Hamilkāra kungs” runā ar skatītāju
par nemainīgām un katram cilvēkam būtiskām tēmām ar francisku
vieglumu, it kā spēlējoties.
Lugas darbība risinās pagājušā
gadsimta septiņdesmitajos gados
kādā Parīzes dzīvoklī, kur Aleksandrs Hamilkārs ir uzaicinājis uz
darba interviju aktrisi Eleonoru

Diroku, kādu Tronšē ielas staiguli
Kleo un bezdarbnieku Genolē.
Hamilkāra kunga neordinārais darba
piedāvājums šokē šos cilvēkus,
proti – „nopirkt to, ko dzīve ar tik
nekaunīgu stūrgalvību liegusi – sievas mīlestību, bērna pieķeršanos un
kāda sena, uzticama vīra draudzību...”.
Hamilkāra kungs nolemj nopirkt
sev teātra krēslu dzīvē, pēc iespējas
ērtāk iekārtoties tajā un svētlaimē
baudīt ilūzijas.
Lomās darbosies arī aktieri Aīda
Ozoliņa, Enriko Avots, Egija Missa
- Silāre, Jānis Mūrnieks. Izrādes
mākslinieks Jānis Jansons, kustību

„Brīnumskapis” Ziemassvētku noskaņās Alūksnē
Evita Aploka
Muzikālais projekts „Brīnumskapis” paspējis aizraut visus Latvijas
bērnus. Nu jau tradicionāli trešo
gadu Latvijas bērni un vecāki Ziemassvētkus svin Brīnumskapī.
Alūksnes pilsētas Tautas namā „Brīnumskapis” viesosies 13. decembrī.
Koncertprogramma veidota no
Pētera Brūvera un Aigara Voitišķa
dziesmām, kuras izdotas 2012. gadā
izlaistā albumā „Actiņas, Austiņas”.
Par ko būs stāsts šajos Ziemassvētkos? Par to, ka ikviens uz šīs
pasaules ir bijis bērns, kurš ar bailēm
skaitījis savu pantiņu pie Ziemassvētku eglītes un kura prieks par

dāvanām ir redzams joprojām viņu
acīs. Arī skatītāju zāles noformējums
ir paredzēts smaržīgs un garšīgs ar
piparkūkām, pīrāgiem un Ziemassvētku makaroniem. Pēc pasākuma
apmeklētāji varēs cienāties ar piparkūkām un arī fotografēties kopā ar
„Brīnumskapja” māksliniekiem.
- Pateicoties vietējo uzņēmēju nozīmīgam atbalstam, Alūksnē notiks
pat divi „Brīnumskapja” koncerti
– pulksten 14 un pulksten 17, ļaujot
šo krāšņo muzikālo piedzīvojumu
baudīt dubultlielam skatītāju pulkam.
Tad nu ikviens varēs izvēlēties sev
pieņemamāko laiku, kad būt Ziemassvētku noskaņā kopā ar „Brīnumskapi”. Sirsnīgs paldies visiem uzņēmējiem, kuri atsaucās un atbalsta šos

koncertus Alūksnē, - saka Alūksnes
pilsētas Tautas nama direktore Sanita
Bērziņa.
Biļetes iepriekšpārdošanā iegādājamas jau no 1. novembra. Sēdvietas
pasākumā nebūs numurētas, jo
„Brīnumskapis” ikvienu aicinās dzīvot un kustēties līdzi, tā ka mierīgai
sēdēšanai nebūs pat laika!
Ja iegādāsieties biļeti jau novembrī,
tā maksās 3 latus, decembrī biļetes
cena būs 4 lati. Mazuļi līdz 2 gadu
vecumam šo krāšņo pasākumu varēs
apmeklēt bez maksas.
Pasākuma Lieldraugs: SIA
„4Plus”, atbalstītāji: SIA „GMS”,
SIA „Veltījums Jums”, SIA
„Alūksnes Energoceltnieks”, SIA

„Alūksnes Celtniecības Kompānija”,
SIA „Pamati”,
SIA „Jaunlaicenes Industrija”, SIA „Ozoli AZ”,
SIA „MCD”, SIA „ZB auto”, SIA
„Auto SCAN”, apdrošināšana „BALTIKUMS”, SIA „Deiwoss”, SIA
„IGG Serviss”, SIA „AŠUKALNS”,
SIA „Skaistuma Darbnīca”, SIA
„Verners un draugi”, SIA „Alūksnes
bruģakmens”, SIA „JM Grupa”, z/s
„Klajalkšņi”, SIA „RIJAS”, SIA
„Jaunrota”, SIA „VALRITO” un citi.
Informatīvi atbalsta laikraksti
„Malienas Ziņas”, „Alūksnes Ziņas”,
portāls www.aluksniesiem.lv
Pasākumu organizē Alūksnes pilsētas Tautas nams, atbalsta Alūksnes
novada pašvaldība.

„Dobeles zemessargu” koncerts Jaunannā
Iveta Baltā - Vanaga,
Jaunannas tautas nama vadītāja

17. novembrī Jaunannas tautas
namā aicinām uz ansambļa
„Dobeles zemessargi” koncertu
„Latvju meitenēm”.
Par ansambļa ,,Dobeles zemessargi” dzimšanas dienu grupas
dalībnieki uzskata pirmo koncertu
pirms 17 gadiem 11. novembrī
Aucē. Šobrīd Dobeles zemessargu ansamblī dzied septiņi vīri, no
kuriem gandrīz visi ir 1991. gada
barikāžu dalībnieki, vairāki ansambļa dalībnieki ir II pasaules kara un
Afganistānas kara veterāni, kā arī
pretošanās kustības dalībnieki, kas
10 gadus pavadījuši Sibīrijā. No pirmās ansambļa pastāvēšanas dienas
vīrus vada zemessardzes seržants
Artūrs Reiniks. Par Zemessardzes

ģimnāzijā. Pulksten 13 mācītājs
Jānis Bitāns vadīs priekšlasījumu,
bet pulksten 15.30 sāksies Svēto
Rakstu lasījums un apcere Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
telpās. Pulksten 16.45 mācītājmuižā
notiks vespere.
Abās dienās Glika jubilejai veltīto
pasākumu dalībniekiem būs arī
iespēja pusdienot (pusdienu maksa
2 lati no personas dienā). Tiem,
kas vēlēsies pusdienot, jāpiesakās
līdz 1. novembrim pie mācītāja
personīgi vai uz e-pastu: magnus.
bengtsson@lelb.lv.

prestiža celšanu un latviešu karavīra
vārda nešanu Latvijā un ārpus tās,
ansamblis saņēmis dažāda ranga
apbalvojumus, no kuriem visaugstākais ir zemessardzes komandiera 1.
un 2. pakāpes Goda zīmes.
„Dobeles zemessargi” regulāri
koncertē Latvijā, bijuši koncertbraucienos Anglijā, Vācijā,
kaimiņvalstī Lietuvā. Šajos gados
ansamblis piedalījies vairākos televīzijas projektos - tai skaitā Latvijas
mūzikas Gada Balvas pasniegšanas ceremonijā 2010. gadā. Par
ansambli uzņemts raidījums LTV1
un „Dobeles zemessargi” ilgstoši
sekmīgi startē LTV1 raidījumā
„Latvijas šlāgeraptauja” un regulāri
dzirdami LR2 viļņos, redzami Latvijas šlāgerkanālā.
Grupai ir izdoti četri albumi,
jaunākais „Latvju meitenēm” ir
patriotisma un dzīvesprieka pilns ar

Ansamblis „Dobeles zemessargi” aicina uz koncertu „Latvju meitenēm” Jaunannā
Foto no ansambļa albuma

ansambļa vadītāja Artūra Reinika
dziesmām. Koncertprogrammā ir
apkopotas labākās dziesmas no
ansambļa repertuāra. 17. novembrī

„Dobeles zemessargi” koncertēs
Jaunannas tautas namā ar koncertu
„Latvju meitenēm”. Laipni gaidīti!

konsultants Alberts Kivlenieks,
mūziku rakstījis Juris Kulakovs
Izrādē skan arī K. Gardēla, S.
Gensbūra un citu franču komponistu radīta mūzika. Izrādes tapšanā
piedalījies arī gleznotājs Juris
Ģērmanis un audiovizuālo mediju
speciālists Zigmunds Ziemelis.
Ieeja: Ls 3 – 5.
Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes
pilsētas Tautas nama un Biļešu
paradīzes kasēs.
Biļetes jau pārdošanā!

Esiet aicināti skaņu
un rakstu zīmēs!
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja
Rudens negribīgi lēnām ieņem
savas pozīcijas. Pagrabos sagulst vasaras devums un lauku
ļaudīm šis ir brīdis, kad vairāk
laika var veltīt atpūtais, sevis
pilnveidošanai.
Jaunlaicenes tautas nama logi ik
vakaru iemirdzas, aicinot pie sevis
dziedātājus, teātra spēlētājus un citus interesentus, kuriem televizora
ekrāns par savējo kļūst tikai tad,
kad galīgi nav ko darīt.
Joprojām jaunus dalībniekus
gaida folkloras kopa „Putnis”.
Darbojoties šajā kolektīvā jūs
iepazīsiet daudzveidīgo, krāsaino
un nekur citur pasaulē neatrodamo
latviešu rakstu un skaņu zīmes.
Tiem, kuriem ir tuva teātra māksla, savas spējas realizēt piedāvā
amatierteātris „Jumts”. Ja ir vēlme
iedzīvoties un izdzīvot dažādus
tēlus, „izgaršot” dažādu emociju gammas, jūs esiet gaidīti pie
mums, nedaudz „trakajā” teātra
pasaulē.
Jaunlaicenes sieviešu vokālā
ansambļa radošais mūžs ir iekāpis
jau trešajā gadu desmitā. Šis kolektīvs ir nostabilizējies un tam par
pierādījumu ir daudzie koncerti
un sasniegumi gan vietējās, gan
reģionālās skatēs. Taču ikviena
skanīgas balss īpašniece tiks gaidīta arī šajā kolektīvā, jo pastāvēt
var tikai tas, kurš aug, pilnveidojās
un mainās.
Esiet gaidīti gan jaunlaicenieši,
gan Alūksnes, citu pagastu ļaudis!

6. Alūksnes Novada Vēstis

31.10.2012.

Kultūra
Piedalīsies
oficiālā vizītē
Francijā
Evita Aploka
Alūksnes novada dome 25.
oktobra sēdē nolēma atbalstīt
pašvaldības delegācijas dalību
oficiālā vizītē Marsanēlakotē
Francijā 2013. gadā.
Dome nolēma, pamatojoties uz
10.07.2012. noslēgto sadarbības
līgumu starp Marsanēlakotes
(Francija) pašvaldību un Alūksnes
novada pašvaldību, pašvaldības
delegācijai piedalīties oficiālā vizītē
Marsanēlakotē no 2013. gada 9. līdz
15. jūlijam.
Pieņemtais lēmums nosaka, ka
delegāciju veido pašvaldības
vadības, Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas un Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestra pārstāvji un tās skaits
nepārsniedz 63 personas. Aviobiļešu
iegādei dome atbalstīja finansējuma
piešķiršanu Ls 13230 apmērā.

Pašvaldība
piedalīsies
konkursa “Mis un
Misters” rīkošanā
Evita Aploka
Alūksnes novada dome 25.
oktobra sēdē nolēma piedalīties konkursa „Mis un Misters
Alūksne” rīkošanā.
Dome nolēma atbrīvot konkursa
rīkotājus no maksas par telpu nomu
Alūksnes pilsētas Tautas namā
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijā, atbalstīt finansējuma
piešķiršanu konkursa rīkošanai Ls
3143, tajā skaitā: telpu nodrošinājumam Ls 1343, datorpakalpojumu,
skatuvei, apgaismošanai un atskaņošanai Ls 1800 apmērā;

Lielā rudens
balle Ilzenē
Aira Vērse,
Ilzenes sporta darba
organizatore
Jau kā tradīcija Ilzenē ir
rudens balle, kad ikviens var
atpūsties pēc lielajiem rudens
darbiem.
Pasākums ir lieliska iespēja pateikties visiem čaklajiem darba
rūķiem, kas uzlabo Ilzenes ainavas, sakārto savas saimniecības,
rūpējas par ģimeņu tradīcijām,
par drosmi uzsākt arī savu mazo
biznesu, kā arī par uzticēšanos
savam pagastam. Šogad par
zemniekiem, aitkopjiem, piemāju saimniecībām, kā arī biškopjiem tika veidotas filmiņas, kurās
atspoguļots viņu ikdienas darbs.
Kopā 23 Ilzenes saimniecības
saņēma pateicības no Ilzenes
pagasta pārvaldes, kā arī nelielas
piemiņas dāvanas. Noslēgumā
visus priecēja Medņevas Jāzepa
kapelas koncerts.

www.aluksne.lv

Valsts svētkos Alūksnē pasniegs „Sudraba zīli”
un pateiksies uzņēmējiem
Turpinājums no 1. lappuses
Kopumā noteiktajā termiņā pašvaldība saņēma vairāk kā 40 pieteikumus apbalvošanai valsts svētkos.
Jāteic, ka tik liels apbalvošanai pieteikto pretendentu skaits līdz šim nav
bijis. Diemžēl 4 pieteikumi neatbilda
nolikumam – tajos nebija precīzi
nosaukti apbalvošanai pieteikto
personu vārdi un uzvārdi vai arī
nebija minēts pamatojums konkrētas
personas apbalvošanai.
Bez jau desmit iepriekšminētajiem,
apbalvojuma saņemšanai iedzīvotāji
bija pieteikuši arī: Ilzi un Sandoru
Saulvedi Līviņus, Elvīru Aizupi,
Ludmilu Uglovsku, Sanitu Eglīti,
Alvitu Grīvnieku, Jolantu Baldiņu,

Olīviju Jēģeri, Sandru Jankovsku,
Andu Ēveli, Noras un Arvja Pauloviču ģimeni, Intu Cingleri, Elitu Laivu,
Daigu Vītolu, Maiju Ozoliņu, Vizmu
Orlovsku, Konstantīnu Rakovu,
Dainu Siņeļņikovu, Ainu Renci,
Dainu Fatkuļinu, Mariju Aļeksjuku,
Guntaru un Kristīni Briežus, Ilvaru
un Ivitu Krevicus, Ilzi Andronovu,
Andu Pundiņu, Laimonu Šelderu,
Nikolaju Irtiševu, Aldi Līci, Rūtu
Dreimani un Marutu Kauliņu.
Valsts svētkiem veltītajā pasākumā pašvaldība pateiksies arī
uzņēmumiem, kuri 2011. gadā ir
bijuši lielākie iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji Alūksnes novadā,
dāvinot tiem 925. proves sudraba monētu, kuras aversā ir viens

Mālupes bibliotēkai
šoruden 65. gadskārta
Anita Gusta,
Mālupes bibliotēkas vadītāja
Šajā rudenī Mālupes bibliotēka
svin savu 65. dzimšanas dienu.
Sākot jau ar 2004. gadu, bibliotēka
pakāpeniski piedzīvojusi labas
pārmaiņas - paplašinājušās telpas,
nomainīts jumta segums un logi.
Sagaidot jubileju, kopā ar pagasta
pārvaldi tika rasta iespēja nomainīt arī grīdas segumu, kurš bija
savu laiku nokalpojis.
Remontdarbu laikā visu augustu
bibliotēka bija slēgta, taču septembrī
visiem bija prieks par pārmaiņām, jo
vizuālais izskats ir ļoti svarīgs. Remontdarbus veica SIA „RC Ainava”.
Paldies viņiem par paveikto darbu.
Iedzīvotāju vajadzības pēc bibliotē-

kas pakalpojumiem pieaug un līdz ar
to arī bibliotēkas loma. Fakts gan, ka
interneta lietotāju skaits palielinās,
bet lasītāju skaits sarūk.
Lieliska sadarbība jau daudzu gadu
garumā ir ar Mālupes pirmsskolas
grupiņas bērniem un audzinātājām
E. Janiku un G. Presņikovu. 18.
oktobrī bibliotēkā bija pasākums
mazajiem bērniem „Grāmatiņu māja
– bibliotēka”, kur bērni iepazinās ar
to, kur dzīvo grāmatiņas un arī to,
kas dzīvo grāmatiņās. Ciemos bija
ieradusies arī pasaku vecmāmiņa un
Karlsons ar jubilejas torti.
Mūsu uzdevums ir piesaistīt
bibliotēkai jaunus lasītājus, tāpēc ir
svarīgi, lai katrs šeit justos gaidīts,
laipni apkalpots un gribētu iegriezties atkal. Mēs gaidām jūs Mālupes
bibliotēkā!

no Alūksnes simboliem – Slavas
templis jeb rotonda un vārdi „Lielākais nodokļu maksātājs 2011”, bet
reversā – Alūksnes novada ģerbonis.
Jāpiebilst, ka šis apbalvojums tika
iedibināts pērn pēc domes priekšsēdētāja vietnieka Dzintara Adlera
iniciatīvas.
Pašvaldības dāvināto sudraba
monētu saņems lielākie uzņēmēji trīs
kategorijās – 10 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības, 10 zemnieka saimniecības un 5
individuālie uzņēmēji. Balvu saņems
gan Alūksnes novadā reģistrētie
komersanti, gan arī citur reģistrētie
komersanti, kuriem mūsu novadā
darbojas kāda struktūrvienība, dodot
darbu novada iedzīvotājus. SIA un

AS kategorijā pašvaldības balvu
pasniegs SIA „Ozolmājas”, SIA
„4Plus”, SIA „Verners un draugi”,
SIA „MCD”, SIA „Alūksnes lielā
aptieka”, AS „SEB banka”, SIA
„Jaunlaicenes industrija”, SIA „Ozoli
AZ”, SIA „ALTA S”, SIA „Alūksnes
energoceltnieks”. Zemnieka saimniecību kategorijā balvu saņems
šādas z/s „Briednieki”, „Priedkalni”,
„Rīti”, „Dzirnavu 8”, „Grundas”,
„Brīdaki”, „Kadiķi M.A.”, „Vaskupītes”, „Klajalkšņi” un „Sauleskalns”.
Savukārt individuālo uzņēmēju kategorijā balvu pasniegs i/u „ELDO”,
Inesei Priedītei, Ingai Dreimanei,
Ausmai Miningai un Inetai Kaktiņai.

Aktīvās atpūtas sestdiena
Jaunlaicenē
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja
13. oktobris bija diena, kad
Jaunlaicenes centrā pulcējās tie,
kuriem sveša ir sēdēšana dīvānā
un kurnēšana, ka „nekas jau pie
mums nenotiek”! Jaunlaicenes
Muižas parks bija vieta, kuru devās iepazīt gan paši jaunlaicenieši,
gan atbraucēji no kaimiņu pagasta
un pat no kaimiņu novada.
Kā izrādījās, lietas, kuras mēs katru
dienu redzam, nav nemaz tik atpazīstamas un zināmas. Pasākuma dalībnieki veica dažādus uzdevumus. Bija
jāsavāc pēc iespējas vairāk gliemeži
un neparastas dabas veltes, kuras
parkā joprojām atrodamas oktobra
mēnesī, jāskaita un jāsameklē dažādi
parkā esošie objekti, jāapmeklē muzejs, kur darbinieces bija izdomāju-

šas āķīgus uzdevumus.
Un kā izrādījās, daudzi Jaunlaicenes muzeju apmeklēja pirmo reizi un
bija patīkami pārsteigti par redzēto
un protams, par muzeja darbinieces
Ineses Dārziņas interesantajiem
stāstījumiem.
Pēc vairāk kā stundas, kura tika
pavadīta parkā, pasākuma dalībnieki
pulcējās tautas namā, kurā turpinājās
gan sēdošās, gan kustīgas aktivitātes.
Paldies visiem, kuri piedalījās
šajā notikumā, jo, redzot cilvēku
ieinteresētību un darbošanās prieku,
rodas stimuls organizēt un realizēt
jaunus pasākumus. Paldies bibliotekārei Ivetai Šķepastei, skolotājām
Ingai Ārstei un Antai Apinei, kuras
palīdzēja, lai viss ritētu bez aizķeršanās, Jaunlaicenes muzeja darbiniecēm un mūsu video operatorei
Solvitai Cekulei, kura šo pasākumu
iemūžināja video.

Gadu pirms Viktora Ķirpa muzeja akreditācijas
Ina Rubene,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja vadītājas pienākumu
izpildītāja
Oktobris Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
aizritējis radošs un apmeklētājiem
bagāts. Tradicionāli šai mēnesī par
savu ekskursiju pieturas punktu
izvēlas skolotāji savos svētkos. Arī
šogad muzeju iepazina divas grupas no Valmieras un Lubānas, no
kurām jau tuvākajā laikā gaidām
atgriezenisko saisti, jo pedagogi
novērtēja iespēju pie mums vest
skolēnu grupas.
Savukārt balvēnieši ciemos ieradās
ar saviem viesiem no Krievijas, bet
Rēzeknes augstskola šurp atveda studentus no Eiropas valstīm, kas studē
šeir ERASMUS programmas ietvaros. Ciemiņu vidū pabijuši Vaives
pašvaldības darbinieki un pašmāju
visu vecumu viesi. Mums prieks ne
tikai par apmeklētāju daudzumu, bet
arī par iespēju komunicēt, izrādīt
Ates muzejā savāktās bagātības un
saprast, ka Viktora Ķirpa mantojums
ir vērtība, kas dod prieku un rada apbrīnu vai ik vienā mūsu apmeklētājā.
Muzejā pie dažādu prasmju apguves darbu uzsākusi radošā studija
„Ottiņa”. Tai skaitā ir animācijas
filmu veidošana par Vidzemes lauku

sētas objektiem un to krājumu,
liekot tiem atdzīvoties multiplikācijas filmā, ko sadarbībā ar Ziemeru
folkloras kopu paredzēts ieskaņot
malēniski.
Nozīmīga mums bija tikšanās ar
novada mazpulku vadītājiem, kurā
lēmām par sadarbību. Šī kustība Ates
muzejā jau ir tā veidotāja Viktora Ķirpa iedibināta un iepazīstot
vadītājus Alūksnes novadā, aktīvos,
jauniešu izaugsmēs patiesi ieinteresētus ļaudis, un gūstot atsaucību no
republikas mazpulku organizācijas
vadītājas Ilzes Kļavas, ir pamats domāt, ka Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejs varētu rast drošu
pamatu seno prasmju un latviskās
dzīves ziņas tradīciju pārmantojamībai.
Oktobrī sapulcējāmies arī uz
sarunām par latvieša dzīves ziņu
„Iepazīsti sevi caur tradīcijām”,
ko vasarā kopā ar Marutu Voitkus
– Lūkinu aizsākām vasarā, pētot
mūža godu rituālu. Tikšanās mēneša
pēdējā sestdienā muzejā nepretendē
uz absolūtajām patiesībām, bet gan
rosina uz diskusiju un cenšas veidot
mūsdienīgu sapratni par dzīvi senatnē, par līdzņemamajām vērtībām
un šodienas sapratni. 27. oktobrī
lasījām Marutas atsūtīto vēstuli,
domās dalījāmies par veļu laiku, vārījām veļu putru un kopā ar ilzenieti
Olīviju Jēģeri dziedājām dziesmas.

Ja vēlaties, varat to saukt par vakarēšanu, diskusiju, vai vienkārši kopā
būšanu - viedokļos, domās, vērtību
meklēšanā mūsu omulīgajā saimes
mājā Atē.
Esam izveidojuši piedāvājumu
„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja vērtību pūrs”, ko vedam
uz skolām. Pirmā tikšanās jau notikusi Alsviķu profesionālajā skolā un
divi šādi izbraucieni - uz Valmieru
un Gulbīšu skolu Gulbenes novadā
plānoti novembrī.
Rudens atnācis arī ar jauku
dāvinājumu – pieciem hortenziju
krūmiem no dekoratīvās dārzniecības „Annasbirzs” Mālupē īpašnieka
Jakoba Rāphorsta (Jacob Raaphorst).
Viņš piedāvā par saviem līdzekļiem
projektēt un iekārtot vēl kādu vietu
muzeja teritorijā, saskaņojot to ar
Alūksnes novada pašvaldības ainavu
arhitektu Agri Veismani.
Vēl tikai gads līdz muzeja akreditācijai, kas notiek ik pēc 5 gadiem.
Šobrīd tiek mobilizēti spēki, lai
iespējamo līdzekļu robežās varētu to
godam sagaidīt. Muzeja teritorijā ir
uzsākta elektrības sakārtošanas darbi
un tiek strādāts pie ugunsdrošības un
apsardzes signalizācijas izveidošanas. Ar cerībām muzeja darbinieki
skatās uz Ottes dzirnavu ēkas izsoli,
jo tiekoties ar pretendentiem sarunās
saklausīti sadarbības piedāvājumi no
potenciālajiem jaunajiem īpašnie-

kiem, kuri ir ieinteresēti ēkas kultūrvēsturiskās vērtības atjaunošanā.
Norit nopietns darbs pie nākamā
gada darbu plānošanas, kurā mēs
iesim ar muzeju nakts devīzi „Zaļā
krāsa – mežs”. Muzeja darbinieki
nolēmuši sadarbībā ar Alūksnes
novada mazpulkiem iepazīt to gan
tiešā, gan asociatīvā nozīmē – pētīt
mežu, tā faunu un floru, iepazīt
dižkokus vai interesantus dabas
veidojumus, gan dzimtas kokus, tā
saknes un zarus, kas liek būt radu
saimēs, tās iezīmes, kas ik pa laikam
parādās kādā atzarā. Muzejs jau
uzsācis darbu pie Cauku dzimtas iepazīšanas un šai jomā turpinās darbu,
bet mazpulki un ikviens interesents
aicināts pētīt savas dzimtas koku un
iepazīstināt ar to muzeja darbiniekus,
tādejādi veicot kopīgu darbu mūsu
vēstures izpētē. Šogad īpašu akcentu
vēlamies likt uz muzikāli mākslinieciskajiem pavedieniem, dzimtas
dziedāšanas tradīcijām, jo nākošais
Dziesmu svētku gads, bet 2014. gadā
Rīga grasās kļūt par Eiropas kultūras
galvaspilsētu un varbūt mēs tieši
šai laikā varam apzināt tās kultūras
un sabiedrisko aktivitāšu norises un
cilvēkus, ar ko bagāti esam mēs.
Gaidām ciemos arī rudens - ziemas
sezonā!
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„Sprīdītis” iesaistījies COMENIUS projektā
Anta Apine,
PII „Sprīdītis” vadītājas vietniece
izglītības jomā
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestāde „Sprīdītis” īsteno Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” atbalstīto
projektu „Veidosim mūsu pasauli
zaļāku un tīrāku!” (identifikācijas
Nr.2012-1-GRI-COM06-09939 5).
Projekts tiks īstenots no šī gada 1.
augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam
un tajā piedalās 12 izglītības iestādes no Grieķijas, Latvijas, Turcijas,
Spānijas, Itālijas, Norvēģijas, Lietuvas, Francijas, Polijas, Rumānijas,
Slovēnijas, Lielbritānijas. Jāpiebilst,
ka COMENIUS projektu īstenosim
pirmo reizi.
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis” padomei un
pedagogiem ideja par šāda veida
sadarbības projektu ar Eiropas
valstu izglītības iestādēm radās
jau iepriekš, jo vairākus gadus
pastiprināti pievēršam uzmanību
vides izglītībai, aktīvi iesaistāmies
dabas saudzēšanas projektos: vācam
makulatūru, izlietotās baterijas,
tetrapakas.
Šī projekta koordinatorvalsts ir
Grieķija. Kontaktus ar Trikālas
pilsētas Rizario pirmskolas izglītības iestādes vadītāju Annu Magkiosi nodibināja izglītības iestādes
„Sprīdītis” padomes priekšsēdētāja
Kristīne Vimba.
Projekta laikā bērni, izmantojot

piecas maņas, eksperimentēs un mācīsies par dabas elementiem, atklās
veidus, kā aizsargāt apkārtējo vidi,
uzlabot savu dzīves kvalitāti, dalīsies pieredzē un idejās ar bērniem
no citām Eiropas valstīm, tādejādi
uzzinot par dabas problēmām visā
pasaulē, tajā pašā laikā viņi dalīsies
ar dziesmām, stāstiem, paražām, lai
apzinātos, ka viņi ir daļa no lielās
pasaules, kuru sauc par Eiropu.
Pirmā tikšanās sadarbības partneriem notika Grieķijā no 25. līdz 31.
augustam. Tikšanās laikā klātienē
tika sastapti sadarbības partneri,
prezentēta Latvija un Alūksne,
saskaņoti un precizēti katras dalībvalsts uzdevumi. Sadarbības partneriem bija iespēja gūt priekšstatu
par valstī esošo izglītības sistēmu,
pirmsskolas darba specifiku. Projekta koordinatori iepazīstināja katrs ar
savu valsti, pārsteigums bija tas, ka
vairākiem sadarbības partneriem par
Latviju nebija nekāda priekšstata.
Interesants bija Rizario pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas apmeklējums. Iepazīstoties ar
telpām, vērojām, ka tās aprīkotas
ļoti līdzīgi, kā pie mums - paredzēti stūrīši zēnu, meiteņu rotaļām,
dažādām radošām aktivitātēm.
Bērniem arī Grieķijā augustā ir
brīvlaiks, tāpēc nodarbības vērot
diemžēl iespējas nebija, bet izstādītie bērnu darbiņi, fotogrāfijās
redzamās aktivitātes, pirmskolas
izglītības iestādes vadītājas Annas
Magkiosi stāstījums ļāva secināt,
ka pirmsskolas apmācība Grieķijā
notiek ļoti līdzīgi, kā pie mums atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu

Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja
Septembra nogalē Annas bibliotēkā bija pulcējies krietns
pulciņš senioru, lai kopā
atzīmētu Starptautisko Veco
ļaužu dienu.

Projekta partneri pirmajā tikšanās reizē Grieķijā
Foto no PII „Sprīdītis” albuma

interesēm, rotaļu veidā. Rizario
pirmsskolas izglītības iestādes bērni
apmācību turpina blakus esošajā
sākumskolā, starp abām izglītības
iestādēm izveidotas ciešas sadarbības saites, kas veicina veiksmīgu
apmācības pēctecību.
Tikām iepazīstināti ar Trikālas
pilsētas pašvaldību, kur mūs laipni
uzņēma pašvaldības vadītājs, izpilddirektore un izglītības nodaļas
vadītājs. Interesanta bija iespēja īsu
brīdi vērot pašvaldības deputātu

sēdi. Prieku sagādāja arī iespēja
prezentēt Alūksni, atstāt piemiņas
veltes.
Paralēli darbam pie projekta turpmāko aktivitāšu plānošanas, visiem
partnervalstu pārstāvjiem bija iespēja nedaudz iepazīt Grieķiju. 2013.
gada septembrī projekta dalībvalstu
delegācijas uzņemsim Alūksnē un
iepazīstināsim ar savu valsti, novadu, iestādi.

„Pūcēni” iepazīst pasaku taku Pededzē
Agita Pakalniete,
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūcīte” skolotāja
Satraukti par to, kā būs un kas
būs, 27. septembri gaidījām ar
lielu nepacietību un beidzot šī
diena bija atnākusi, kad mēs, 20
„pūcēni”, sēdāmies autobusā un
devāmies tālu tālā piedzīvojumā
uz Pededzes pasaku taku – spēli:
,,Pasaka ir pasaka, tāpēc, ka tā
pasaka”.
Ceļš līdz Pededzei ir ļoti garš, jo
īpaši tagad, kad tur notiek lielais
ceļa remonts. Bērniem bija lieliska
iespēja redzēt luksoforus, kuri
regulē satiksmes plūsmu no abām
pusēm, kā arī lielo ceļa remonta

Mazie „pūcēni” Pededzes pasaku takā

tehniku – buldozerus, mašīnas, ekskavatorus, greiderus un ceļa frēzi.
Zēniem acis spīdēja no redzamā,
katrs centās nosaukt sev zināmo
mašīnas, traktora nosaukumu.
Arī meitenes izrādīja interesi, jo
vienviet tik daudz „lielas” tehnikas
bieži redzēt negadās. Tā braucot un
vērojot apkārtni, drīz vien ieradāmies mūsu pirmajā pieturas punktā
Silenieku dzirnavās.
Silenieku dzirnavas ir ievērojamas
ar to, ka te saimnieki nodarbojas
ar foreļu audzēšanu un piedalās
projektā „Miljons foreļu atgriešanās”, lai atjaunotu strauta foreļu
populāciju Latvijas upēs. Armands
Roze ļoti daudz zina stāstīt par
foreļu audzēšanu, līdz ar to raisot
interesi bērnos un aizraujot ar savu

Foto no PII „Pūcīte” albuma

Annas seniori
svinēja svētkus

stāstījumu. Bērni uzzināja par zivju
vannām, kurās dzīvo zivju mazuļi,
par to, ka zivīm ir sava īpaša barība
mazuļiem un jau lielākām zivīm, ka
zivīm vajadzīgs skābeklis tāpat kā
cilvēkiem un to var nodrošināt tikai
ūdens nepārtraukta cirkulēšana.
Pēc foreļu mājas apskatīšanas tikām ielūgti uz cienastu „mednieku”
mājā. Ļoti garšīgs bija smiltsērkšķu
dzēriens un pašceptie auzu pārslu
cepumi. Sēdējām un mielojāmies
īstā mednieku mājā, kur saimnieks
mums stāstīja par to, kas jādara, ja
gadās mežā satikt lāci. Liels paldies
Silenieku dzirnavu saimniekiem par
viesmīlīgo uzņemšanu un vispusīgo,
interesanto stāstījumu par foreļu
dzīvi.
Atstājot aiz muguras Silenieku
dzirnavas, mēs devāmies tālāk uz
Pededzes pamatskolu, pa autobusa
logu vērodami kokus, kuros savas
krāsas atstājis rudens rūķis. Pļavās
vēl varēja vērot ganāmies govis, pie
mājām bija vērojami aitu un kazu
ganāmpulciņi. Tā bijām atbraukuši
uz Pededzes pamatskolu, kur mūs
laipni sagaidīja pasaku takas saimniece Ieva Mellīte un aicināja doties
pasakā.
Bērniem bija jādarbojas deviņās
pasaku pieturās un jākrāj punkti, lai
uzzinātu, kurš no mums ir visveiklākais. Ieejot iekšā pa pasaku vārtiem, mums tika dots uzdevums būt
vērīgiem, veikliem, uzmanīgiem, lai
varam tikt līdz pasaku ceļa galam,
izejot visus pārbaudījumus, un
uzvarēt. Katrā pieturā bērniem bija
jāatmin, no kuras latviešu tautas

Katrs dalībnieks saņēma
apsveikumu un laba vēlējumus.
Izteicām pateicības vārdus un
novēlējumus turpmākai darbībai
vadītājai Guntai Rozītei, kura
saņēma Alūksnes novada pašvaldības Atzinības rakstu par
pensionāru dzīvesziņas uzturēšanu un garīguma stiprināšanu
dažādos un daudzveidīgos padomes rīkotajos pasākumos. Gunta
visiem senioriem saka sirsnīgu
paldies par atbalstu, jo viens jau
neko nevar izdarīt un priecājas,
ka aktīvo pensionāru ir krietns
pulciņš. Par to liecina arī kopbilde Annas bibliotēkā pasākuma
noslēgumā. Gunta arī informēja
klātesošos gan par notikušajiem
pasākumiem, gan jaunākajiem
notikumiem.
Pasākuma labvēlīgu noskaņu
radīja dzejas mēneša viešņa
Jausma Kalna, kura savā dzīvē
ir sacerējusi ļoti daudz pantiņus,
varētu teikt, veltījumu dzejoļus
personīgi cilvēkiem, jubilejas
reizēs, dažādām iestādēm un arī
par citām neparastākām tēmām.
Katram pantiņam ir īpaša aura,
jo tas tiek radīts ieliekot savu
dvēseli un Jausma to prot.
„Saki tēmu – taps tev vārsma,
jautra, smaidīga vai rāma”. Kopā
ar Jausmu atcerējāmies gan
pagājušos skolas, gan kolhoza
gadus, gan viņas kolēģus svētkos
(Jausma Annas skolā nostrādāja
vairāk kā 30 gadus). Sirsnīgs
paldies Jausmai Kalnai par
jaukajām rindām, ko velta, lai
cilvēkus iepriecinātu.

Maina izglītības
iestāžu
nosaukumus
Evita Aploka
Iepazīstoties ar foreļu audzēšanu
Silenieku dzirnavās

pasakas ir šis tēls, īsumā jāizstāsta
pasaka. Ja pasaku nezinājām, tad
„pasaku takas” saimniece mums
īsumā šo pasaku izstāstīja.
Pastaigai takā sekoja pusdienas
svaigā gaisā – pikniks un vēl pie
ugunskura! Pie ugunskura tika arī
apsveikti mūsu veiklākie bērni un
visiem cienasts pasaku takas – spēles „Pasaka ir pasaka, tāpēc, ka tā
pasaka” kliņģeris.
„Pūcēni” vēlas pateikties laipnajiem, viesmīlīgajiem saimniekiem,
kuri veltīja mums savu laiku
Silenieku dzirnavās un Pededzes
pasaku takā, kā arī atsaucīgajiem
vecākiem, kuri saposa savus bērnus
ceļam un kuri brauca līdz – Jūlijai
Bogdanovai, Marikai Sloģei un
Agnesei Forsterei, kā arī mūsu neatkarīgajam ekspertam Aleksandram
Vasakovam.

Alūksnes novada dome 25.
oktobra sēdē nolēma mainīt
Alūksnes novada pašvaldības
iestādes ,,Alūksnes speciālās
pirmsskolas izglītības iestāde
,,Cālis”” nosaukumu pret nosaukumu ,,Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestāde ,,Cālis”” un
pašvaldības iestādes ,,Malienas
speciālās pirmsskolas izglītības
iestāde ,,Mazputniņš”” nosaukumu pret nosaukumu ,,Malienas
pirmsskolas izglītības iestāde
,,Mazputniņš””.
Lēmums saistīts ar Izglītības un
zinātnes ministrijas ieteikumu
nosaukumos atteikties no vārda
“speciālā”.
Finansējumu, ko no valsts budžeta
piešķir šīm iestādēm, nosaukuma
maiņa neietekmēs.
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Alūksnes ezerā notver
divus maluzvejniekus
Māris Lietuvietis,
pašvaldības aģentūras „ALJA”
direktors
15. un 16. oktobrī, veicot reidu
Alūksnes novada publiskajās
ūdenstilpnēs, Tempļakalna ielas
rajonā Alūksnes ezerā izturētas
divas personas, kas nodarbojās
ar nelikumīgu zivju ieguvi.
Vainīgās personas tiks sauktas
pie administratīvās atbildības un
saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 80. panta 2.
daļu par šādu nelikumīgu rīcību
tiek piemērots administratīvais
sods no 200 līdz 500 latiem, kā arī
nelikumīgo zvejas rīku un transporta līdzekļu konfiskācija.
Kopīgais reids organizēts,
sadarbojoties Valsts Vides dienesta
Jūras un iekšējo ūdeņu kontroles daļas Madonas sektoram,
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūrai „ALJA”, Alūksnes
novada pašvaldības policijas darbiniekiem un biedrībai „C. Albula”
biedriem.
Aizturētās personas likumpārkāpumu veica ar sev nepiederošu
ūdens transporta līdzekli - airu
laivu ar reģistrācijas numuru
LV2930. Laivu apsekojot, tika
atrasti un izņemti četri zvejas tīkli,
kuru kopējais garums bija 280
metri. Lomā esošās zivis maluzvejnieki pēc inspektoru pieprasījuma saudzīgi atlaida atpakaļ
ezerā. Ja nebūtu bijis iespējams
atlaist atpakaļ ezerā nelikumīgi
iegūto lomu, tad tiesas ceļā tiktu
pieprasīts atlīdzināt videi nodarīto
zaudējumu. Tā, kā šie vīri zvejoja
bez rūpnieciskās zvejas atļaujas
(licences), tad dabai nodarīto
zaudējumu trīskāršo.
Iestājoties rudenim maluzvejnieku aktivitāte palielinās, līdz ar to
arī ezeru apsardzībai kā ik gadu
pievērsīsim pastiprinātu uzmanību.

Alūksnes Lielajos kapos
šogad paveikts daudz
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūra „Spodra”, kas apsaimnieko Alūksnes Lielos kapus, šogad tur veikusi vairākus būtiskus
darbus, lai uzlabotu apstākļus
kapsētas apmeklētājiem.
Pašvaldības aģentūras „Spodra”
direktors Guntis Kozilāns norāda,
ka šobrīd Lielajos kapos turpinās
ēkas būvniecība, kas kalpos kā
darba vieta kapsētas pārzinim. Lai
gan sabiedrībā izskanējis, ka 18
tūkstoši latu tiek izmantoti minētās
ēkas būvniecībai, tomēr G. Kozilāns
uzsver, ka tas ir nevis vienas pašas
mājiņas, bet vesela darbu kompleksa finansiālais apjoms.
- Pirms būvniecības uzsākšanas
tika nolīdzināta pamatne ēkas būvniecībai un tās apkārtnē. Līdztekus
ēkas būvniecībai, kas kalpos kā kapsētas pārziņa darba telpa un vieta,
kur šis darbinieks pieņems apmeklētājus, otrā ēkas galā tiks izveidota
nojume, kur cilvēkiem patverties no
nokrišņiem sliktos laika apstākļos,
gaidot sabiedrisko transportu. Ēkas
kopējā platība ir 33,12 m2, tajā
skaitā 8,64m2 ir nojume. Šobrīd tiek
bruģēts iekāpšanas un izkāpšanas
laukums autobusa pieturā, kas kopā
ar apkārtējo teritoriju ir 129,8 m2
un automašīnu stāvlaukums 77,1
m2 platībā, kas atradīsies ēkas vienā
galā. Pie ēkas tiks izveidota arī
velosipēdu novietne, būs pieci jauni
soliņi. Izveidota elektroapgāde kapsētas pārziņa namiņam, apgaismes
stabam un arī tualetei. Apgaismes
stabs ar divām lampām, kas strādās
automātiskā režīmā, apgaismos laukumu pie kapsētas pārziņa namiņa
un līdz ar to arī autobusu pieturvietu. Vēl būs jāpaveic apkārtnes
apzaļumošana, - stāsta pašvaldības

aģentūras „Spodra” direktors Guntis
Kozilāns.
Apjomīgs remonts šogad veikts
arī tualetē - būvei salabotas jumta
konstrukcijas, ierīkotas ūdens
notekcaurules, salabots un nokrāsots iekšējo un ārējo sienu apmetums, noflīzēta grīda, ielikti logi
un durvis, ierīkotas sēdvirsmas.
Gan iekšienē, gan ārpusē ierīkots
apgaismojums. Tas darbojas ar sensoru, tādēļ tualetes apmeklētājam
nav jāmeklē gaismas slēdzis – tāda
vienkārši nav. Gaisma ieslēdzas,
sistēmai reaģējot uz kustībām. Ārpusē pie būves nolīdzināta pamatne,
izrauti divi celmi, esošās betona
plāksnes pārliktas, atjaunojot vecos
un izveidojot jaunus celiņus.
Domājot par gados vecākajiem
kapsētas apmeklētājiem, pašvaldības aģentūra „Spodra” domā, kā
pieejamo līdzekļu robežās sagādāt
soliņus. Jau ir atjaunoti vairāki veci
soliņi un plānots to darīt arī turpmāk, lai sākotnēji šaipus kapsētas
žogam, bet pēc tam arī otrpus tam
izvietotu soliņus.
Pašvaldības aģentūras „Spodra”
direktors G. Kozilāns aicina kapsētas apmeklētājus būt atbildīgiem
un nesot no savu tuvinieku kapu
kopiņām atkritumus, tos bērt tikai
attiecīgo atkritumu veidam paredzētās vietās.
- Pašvaldības policija jau kapsētā
brīdināja apmeklētājus, kuri meta
atkritumus tiem neparedzētās vietās,
un, ja vajadzēs, tas tiks darīts vēl.
Kopā ar trūdošajiem atkritumiem
nedrīkst bērt plastmasas, stikla un
cita veida atkritumus. Lūdzam ievērot norādījumus, kādi ir izvietoti
kapsētā – sarkanās un zaļās plāksnes, kas nozīmē, kur atkritumus
drīkst bērt un kur nedrīkst, uzraksti
uz konteineriem par to, kāda veida
atkritumiem katrs ir paredzēts, uzsver G. Kozilāns.

Apmeklētāju pieņemšana novembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
9. un 23. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī
Deputāts

Pieņemšanas datums

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Verners KALĒJS

28.11.2012.

Andis KRĒSLIŅŠ

15.11.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA

22.11.2012.

13.00 – 14.00

Jaunannas pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS

22.11.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS

01.11.2012.

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS

07.11.2012.

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE

20.11.2012.

10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA

07.11.2012.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS

22.11.2012.

14.00 – 15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ

12.11.2012.

10.00 – 11.00

„Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

07.11.2012.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA

07.11.2012.
22.11.2012.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00

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

Valda ZELTIŅA

30.11.2012.

15.00 – 16.30

Ziemera pagasta pārvaldē

Aktuālā informācija
lauksaimniekiem

1. Zemkopības ministrija sadarbībā
ar Valsts lauku tīklu rīko reģionālo
konferenci „Esi informēts un ražo
laukos” 2. novembrī plkst. 11.00
Madonas kultūras namā, Raiņa ielā
12, Madonā.
2. Tiešmaksājumu avansa maksājumu izmaksu lauksaimniekiem Lauku
atbalsta dienests (LAD) - kā katru
gadu - uzsāks no 22. oktobra, un naudu saņems tie lauku uzņēmēji, kuru
atbalsta iesniegumam būs pabeigtas
atbilstības nosacījumu pārbaudes.
Novembrī plānots izmaksāt vienoto
platību maksājumu (VPM) 50%,

mazāk labvēlīgo apvidu (MLA)
maksājumu 70%, bioloģiskās lauksaimniecības (BLA) maksājumu 70%
apmērā.
3. Piensaimniekiem lūgums sekot
līdzi piena kvotu izpildei, jo uz
01.10.2012. valstī izpildīti 52,76%.
4. Novembrī plānots izglītojošais
seminārs gaļas lopu audzēšanā, kurā
iekļautas tēmas aitkopībā un gaļas
liellopu audzēšanā. Sīkāku informāciju par semināru var iegūt Alūksnes
konsultāciju birojā vai pie novada
konsultantiem.

Pašvaldība uzsākusi organizēt
„Iekšezers 1” nojaukšanu
Evita Aploka
23. februāra sēdē Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu atzīt
laivu novietnes „Iekšezers 1” un
„Bērzi” (Iekšezers 17) par būvēm,
kas nonākušas tādā stāvoklī, ka
to lietošana ir bīstama un tās bojā
ainavu, un uzdot minēto būvju
lietotājiem līdz šī gada 15. augustam tās nojaukt un vidi sakārtot
pirmatnējā stāvoklī.
Lēmums arī paredzēja, ka tad, ja
minēto laivu novietņu lietotāji norādītajā termiņā būves nenojauc un vidi
nesakārto, tad Alūksnes novada pašvaldība to veic par saviem līdzekļiem
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
piedzenot ar darbu veikšanu saistītos
izdevumus no šo būvju lietotājiem.
Tā kā abu minēto laivu novietņu
lietotāji tās norādītajā termiņā nav
nojaukuši, Alūksnes novada pašvaldība uzsākusi darbības novietņu
nojaukšanas procesa organizēšanai
– ir noslēgts līgums ar SIA „INSPEC-

TUM” par tehniskā projekta izstrādi
laivu novietņu kompleksa „Iekšezers 1” nojaukšanai. Saskaņā ar šo
līgumu, tehniskajam projektam jābūt
sagatavotam līdz novembrim. Līdz ar
to aicinām laivu novietnes „Iekšezers
1” lietotājus izvērtēt un no novietnes
evakuēt nepieciešamās lietas, ja tādas
tur atrodas.
Savukārt laivu novietnes „Bērzi”
(„Iekšezers 17”) lietotājus pašvaldība
aicina sarosīties un turpināt uzsākto
būves nojaukšanu.
Par abu minēto laivu novietņu
nojaukšanu pašvaldībai bija jālemj
tādēļ, ka laika gaitā tās nav pienācīgi uzturētas un nu nonākušas tādā
stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama
cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī
tās bojā ainavu un degradē vidi. Par
to, ka pussabrukusī laivu novietne
„Iekšezers 1” patiesi vidi nekrāšņo,
var pārliecināties ikviens, kas dodas
uz Pilssalu. Šo nepievilcīgo skatu redz
ne tikai Alūksnes iedzīvotāji, bet arī
viesi no citām pilsētām un ārzemēm.

Atgādinām, ka jāreģistrē suņi!
Evita Aploka
Atgādinām, ka Alūksnes novada domes saistošie noteikumi
„Par mājdzīvnieku uzturēšanu
Alūksnes novadā”, kas ir spēkā
no 4. jūlija, nosaka, ka novada
teritorijā drīkst turēt tikai vakcinētus un reģistrētus suņus.
Līdz oktobra vidum pilsētas
teritorijā reģistrēti tikai 50 suņi, bet
kopumā novada teritorijā līdz 24.
oktobrim bijuši izsniegti vien 125
žetoni!
Atgādinām, ka, ja suņa turēšanas
vieta ir kādas pagasta pārvaldes teritorijā, tad suni reģistrēt saimniekam
jādodas uz šo pagasta pārvaldi. Savukārt, ja suns tiek turēts Alūksnē,
tad to reģistrēt jāiet pašvaldības
aģentūrā „Spodra” Pils ielā 58,
Alūksnē.
Īpašniekam jāsamaksā vienreizējā
reģistrācijas maksa, kas saskaņā
ar domes 26. aprīļa lēmumu ir
1 lats plus pievienotās vērtības
nodoklis, tātad, Ls 1,21. No maksas
par suņa reģistrāciju ir atbrīvotas
personas, kas reģistrējušas suni
mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē
(valsts aģentūrā „Lauksaimniecības
datu centrs”), Alūksnes novada
pašvaldībā vai pirms 2009. gada 1.
jūlija – pašvaldībā, kuras tiesību
un saistību pārņēmēja ir Alūksnes
novada pašvaldība, tātad kādā no

bijušajām pašvaldībām, kas šobrīd
apvienojušās Alūksnes novadā.
Maksu par suņa reģistrāciju iekasē
p/a „Spodra” vai pagasta pārvalde,
kurā suni reģistrēsiet.
Savukārt domes saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām
Alūksnes novadā” nosaka, ka par
suņa turēšanu ik gadu jāmaksā nodeva – 6 lati, ja suni turat daudzdzīvokļu mājā, 3 lati – ja privātīpašumā. Par otrā un katra nākamā suņa
reģistrāciju neatkarīgi no dzīvnieka
pamatuzturēšanās vietas nodevas
apmērs ir 10 lati. No nodevas par
suņu un kaķu turēšanu ir atbrīvoti
lauku viensētu īpašnieki ārpus
Alūksnes pilsētas un novada ciemu
teritorijām. Nodevas likme par 50%
ir samazināta personām no 65 gadu
vecuma – par pirmo reģistrējamo
mājdzīvnieku; par katru kastrētu
vai sterilizētu dzīvnieku, uzrādot
veterinārārsta ierakstu vakcinācijas
apliecībā.
Ja dodaties reģistrēt suni, tad ikgadējā nodeva pirms tam jāsamaksā
pilnā apmērā.
Nodevu var iemaksāt attiecīgās
pagasta pārvaldes kasē vai Alūksnes
novada pašvaldības norēķinu kontā
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5,
A/S „SEB banka”, nodevas saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90000018622,
adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē,
LV-4301.
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Jauniešu lapa
Otrais Alūksnes novada jauniešu
forums novembrī!
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs (ABJC) sadarbībā ar
Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldi organizē
otro Alūksnes novada jauniešu
forumu ar mērķi pulcēt kopā
jauniešus, pašvaldības, darbā ar
jauniešiem iesaistīto institūciju un
nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai diskusiju ceļā rastu idejas
jauniešu aktivitātes, līdzdalības,
radošuma un uzņēmības veicināšanai novadā.
Forums notiks 2012. gada 16.
novembrī no pulksten 10.00 līdz
15.00 Alūksnes novada pašvaldības
administratīvās ēkas lielajā zālē,
darbs grupās arī multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra „Pa
GALMS” (Dārza ielā 8a) telpās.
Dalībnieki strādās 4 grupās par
šādām tēmām:
1. Jauniešu radošums un uzņēmī-

ba. Radoša uzņēmējdarbība?
2. Jauniešu līdzdalība un iniciatīva.
3. Brīvprātīgais darbs. Kā ieguldīt
savā nākotnē?
4. Jauniešu aktivitāte pagastos.
Foruma sākumā paredzētas īsas
labo piemēru prezentācijas saistībā
ar katru tēmu, lai gūtu iedvesmu
turpmākajam dienas darbam. Foruma rezultāts – apkopotas idejas un
izstrādāti konkrētu pasākumu plāni,
ko realizē foruma dalībnieki un citi
interesenti turpmākajos gados.
Alūksnes novada pirmais jauniešu
forums notika 2009. gada decembrī,
kad dalībnieki diskutēja par tādām
tēmām kā „Jaunietis kā resurss”,
„Jauniešu atgriešanās dzimtajā vietā
un nodarbinātība”, „Informācijas
pieejamība un jauniešu informētība”
un „Drošība”. Katras grupas darba
rezultātā tapa projekta/pasākuma
plāns. Šo trīs gadu laikā pilnībā vai
daļēji realizēti trīs no pasākumiem,
piemēram, jau trīs gadus notikušas
jauniešu līderu apmācības, izveidota

www.aluksne.lv
Alūksnē tiekas
Latvijas un
Francijas jaunieši
Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste
Turpinot divu valstu jauniešu
uzsākto sadarbību, skolēnu
rudens brīvdienās, Alūksnē,
norisināsies programmas
„Jaunatne darbībā” finansiāli
atbalstītais apmaiņas projekts
„TOGETHER!”.

Pirmajā Alūksnes novada jauniešu forumā dalībnieki diskutēja par tādām tēmām
kā „Jaunietis kā resurss”, „Jauniešu atgriešanās dzimtajā vietā un nodarbinātība”, „Informācijas pieejamība un jauniešu informētība” un „Drošība”
Evitas Aplokas foto

informācijas aprites sistēma jauniešiem un iestādēm, kā arī noticis
apmācību cikls un konkurss „Radi
drošu vidi pats”, kurā piedalījušies
vairāki desmiti skolēnu, iegūstot zināšanas un prasmes pirmās

palīdzības sniegšanas, izdzīvošanas,
ugunsdrošības un tamlīdzīgos jautājumos un nododot tās arī saviem
skolas biedriem.
Tiekamies otrajā Alūksnes novada
jauniešu forumā!

Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 3”
Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste
Sākot ar oktobri Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrs (ABJC),
pateicoties Eiropas Savienības
sniegtajam finansiālajam atbalstam programmas „Jaunatne
darbībā” realizētajam projektam
„Ieelpo Eiropu 3”, ir sagaidījis
Eiropas brīvprātīgā darba veicēju
Alūksnē, šoreiz tas ir puisis no
Gruzijas - Levan Jugheli (attēlā).
Projekts ilgst no šī gada pirmā
oktobra līdz 2013. gada 30. jūnijam,
kura ietvaros brīvprātīgais Levan
iesaistīsies ABJC rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, nodrošinās saturīga brīvā laika pavadīšanu centrā,
vadīs video veidošanas un mediju
nodarbības, vadīs angļu valodas
diskusiju klubiņu, kā arī piedāvās
jauniešiem papildus apgūt teātra

un tēlošanas pamatus. Brīvprātīgais Levan vēlas apmeklēt Apes
un Alūksnes novada skolas, lai
prezentētu savu kultūru un Eiropas
brīvprātīgā darba (EBD) projektu,
kā arī vairākas citas idejas, ko viņš
labprāt īstenotu sadarbojoties ar
jauniešiem.
Ja Tev ir interese par brīvprātīgā
gaitām Alūksnē, nāc uz ABJC vai
arī iepazīsties ar informāciju, lasot
http://evsaluksne.blogspot.com.
“Šis projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.”

EVS - Es Varu Saprast
Sanita Pāsa

Viss sākas ar motivāciju. Katram tā ir cita. Kāds vēlas iegūt
pieredzi konkrētajā darbības
jomā, cits iemācīties valodu, vēl
kāds izvēlas brīvprātīgo darbu,
lai izbēgtu no ikdienas rutīnas.
Šeit nav pareizā vai nepareizā
ceļa. Svarīgi ir saprast, ka EVS
nav veidots, lai tu mainītu pasaules kārtību vai risinātu globālas
problēmas, bet pašā sākumā, lai
mainītos pats.
Eiropas brīvprātīgā darba programmā var iesaistīties ikviens
jaunietis no 18 līdz 30 gadiem. Darbības sfēras ir visdažādākās - darbs
ar bērniem, sabiedrības minoritātēm, ekoloģiskās aktivitātes, sporta,
kultūras vai māksla pasākumu
organizēšana. Lai tas viss īstenotos,
jaunietim ir nepieciešams atrast
savu nosūtītājorganizāciju. Alūksnē
tādas ir divas - Alūksnes Bērnu
un jauniešu centrs un Alūksnes un
Apes novada fonds. Tālāk jāsāk

meklēt projekts. Tas var ilgt no
divām nedēļām līdz vienam gadam,
un noteikti jāpiemin, ka Eiropas
brīvprātīgo darbu var veikt tikai
vienu reizi mūžā.
Nesen no brīvprātīgo gaitām
atgriezās pieci jaunieši no Alūksnes.
Gunārs Misiņš devās uz Slovēniju.
Viņa projekts bija saistīts ar parka
renovāciju no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Pats Gunārs
atzīst, ka spilgtākās atmiņas viņam
saistās ar kāpšanu augstākajā
Slovēnijas kalnā - Triglavā, kā arī
ar ceļošanu ar stopiem uz Itāliju.
Leonards Raiļans savukārt divus
mēnešus pavadīja Polijā, kur līdzīgi
kā Gunāram projekts bija saistīts
ar fizisku darbu, jo viņš strādāja
parkos, pļāva zāli un uzkopa apkārtni. Vēlāk tomēr Leonards saprata,
ka ar to viņam nepietiek, un viņš
pievienojās teātra sakopšanai, kā arī
uzņemšanas ģimenes pagalma un
skolas labiekārtošanā. Diāna Lozko
izvēlējās doties uz Polijas galvaspilsētu Varšavu, lai mācītu bērniem
taisīt foto un video. Diāna pati

atzīst, ka „Varšavā apmaldīties bija
lielākā bauda. Un bērniem iemācītā
ilgā ekspozīcija lika noticēt - es
arī varu būt noderīga! Es arī varu
iemācīt!”.
Ilze Zvejniece savu projektu
atrada Slovēnijā. Ilze atzīst: „EVS
man prātā bija daudzus gadus. Un
vienā brīdī sapratu, ka ir īstais laiks.
Varbūt pēdējais laiks, pirms ērti „iesūnoju” Alūksnē. Slovēnija tāpēc,
ka maza un man nepazīstama”.
Ilzes galvenie pienākumi bija
komunicēt ar partnerorganizācijām
par jau iesāktajiem projektiem,
kā arī sagatavot jauniešus pirms
došanās uz jauniešu apmaiņām. Ilze
Slovēnijā pavadīja 12 mēnešus.
Visbeidzot, es savu projektu
izvēlējos veikt Rumānijā, kaut gan
man pašai patīk domāt, ka Rumānija izvēlējās mani, nevis otrādi.
Man šī valsts atklājas kā brīva un
nepiespiesta vieta. Tur nav striktas
organizācijas, kāda, piemēram, ir
Austrumeiropā, taču var sastapt
daudz jaunas enerģijas un kontrastus. Ir teiciens, ka „viedoklis

ir kā transporta līdzeklis - ja nav
savējā, tad lieto sabiedrisko”. Man
nebija sava viedokļa par Rumāniju
pirms devos turp un saskāros ar
daudz negācijām par manu izvēli,
bet es izvēlējos to visu nedzirdēt un
sekot savam mērķim. Ja man kāds
jautātu, vai es to darītu vēlreiz, es
nevilcinoties teiktu - jā!
Eiropas brīvprātīgais darbs atvēra
manus horizontus, ļāva novērtēt
nebeidzamās iespējas un iemācīja,
ka nekur nav tik labi kā mājās.
Līdzcietība un tolerance, manuprāt,
mūsdienās ir ekskluzīvas lietas, taču
EVS liek to uztvert kā normu.
Lai parādītu mazu daļiņu no visa
piedzīvotā, visi jaunieši veidoja foto
izstādi, kura ir apskatāma katru darba dienu Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas vestibilā.
Tajā katrs izvēlējies bildes, kas
raksturo kā tieši viņš redz laiku, ko
pavadījis kā brīvprātīgais.

Pagājušajā gadā, skolēnu rudens brīvdienās, desmit jaunieši
no Alūksnes novada piedalījās
jauniešu apmaiņas projektā
„Culture and Environement in
Europe” („Kultūra un apkārtējā
vide Eiropā”) Francijā, kura
ietvaros abu valstu jauniešiem
bija iespēja iepazīt starpkultūru
atšķirības, izmantojot neformālās
izglītības metodes.
Projekta īstenošanas laikā
radās ideja šo projektu turpināt,
uzaicinot franču jauniešus uz
Latviju. Šīs ieceres īstenošanai
tika rakstīts projekts un piesaistīts programmas „Jaunatne
darbībā” finansējums apmaiņas
projektam „TOGETHER!”.
Tāpēc laika posmā no šī gada
27. oktobra līdz 3. novembrim
divdesmit jaunieši no Francijas
un Latvijas satiekas Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrā, lai
pārrunātu vairākas būtiskas
tēmas, kā piemēram, diskriminācija, stereotipi, bezdarbs, Eiropas
pilsonība, kā arī aktīvs dzīvesveids. Projekta ietvaros jaunieši,
izmantojot neformālās izglītības
metodes, pārrunās šīs tēmas.
Jauniešu uzdevums ir parādīt
savu skatījumu uz šīm lietām
un kopīgi meklēt risinājumus,
kā viņi paši tās spētu ietekmēt.
Projekta ietvaros jaunieši dosies
arī uz citiem jauniešu centriem,
lai kopīgi piedalītos dažādās
aktivitātēs, ko projekta laikā būs
sagatavojuši.
“Šis projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.”

10. Alūksnes Novada Vēstis

31.10.2012.
Saistošie noteikumi Nr.26/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
23.08.2012. lēmumu Nr.279
(protokols Nr.14, 17.p.)

Spēkā no 01.11.2012.

Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010.
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”12.un13.punktu
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos
Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes
novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem”:
1.1.papildināt saistošos noteikumus ar
2.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.3. Alūksnes pilsētas teritorijā
dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības
iestāžu (1. – 9.klase) skolēniem, kuri
mācās Alūksnes novada vispārējās
pamatizglītības izglītības iestādēs, kas
atrodas Alūksnes pilsētā, ja skolēns
dzīvo tālāk par trīs kilometriem no
Alūksnes pilsētas centra, kas šo noteikumu izpratnē ir Pils un Lielā Ezera
ielas krustojums Alūksnes pilsētā”;
1.2.izteikt saistošo noteikumu
3.1.punktu šādā redakcijā:
,,3.1.Tiesības saņemt kompensāciju 50
% apmērā par braukšanas izdevumiem,
kas saistīti ar braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā, ja tiek izmantots
sabiedriskais transports, kas pārvadā
pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā un reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā, ir Alūksnes novada
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
(10.-12.klase) skolēnu kategorijām:
3.1.1.ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas
dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestāžu (10.-12.klase) skolēniem;
3.1.2.Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības
(10.-12.klase) skolēniem:
3.1.1.1. kuri mācās Alūksnes novada
vispārējās vidējās izglītības iestādēs,
kas realizē atšķirīgu vidējās izglītības

programmu, kas skolēna dzīvesvietai
tuvākajā iestādē nav iegūstama;
3.1.1.2.kuri mācās Alūksnes novada
vispārējās vidējās izglītības iestādē,
kas atrodas Alūksnes pilsētā, ja skolēns
dzīvo tālāk par trīs kilometriem no
Alūksnes pilsētas centra, kas šo noteikumu izpratnē ir Pils un Lielā Ezera
ielas krustojums Alūksnes pilsētā”;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 4.1.
punktā vārdus „attiecīgā pagasta pārvalde” ar vārdiem „pagasta pārvalde,
vai šo noteikumu 2.1.3. un 3.1.1.2.punktā noteiktajos gadījumos – attiecīgajā
Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestādē, kurā skolēns mācās, turpmāk –
izglītības iestāde”;
1.4.papildināt saistošo noteikumu
4.1.2.punktu ar vārdiem „vai šo noteikumu 2.1.3. un 3.1.1.2.punktā noteiktajos gadījumos – izglītības iestādē”;
1.5.aizstāt saistošo noteikumu
4.2.1.1.punktā vārdus „pagasta pārvaldes” ar vārdiem „pagasta pārvalde
(izglītības iestāde)”;
1.6.aizstāt saistošo noteikumu
4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.2.1., 4.2.2.2.,
4.2.2.5. punktā vārdus „pagasta pārvalde” ar vārdiem „pagasta pārvalde (izglītības iestāde)” attiecīgajā locījumā;
1.7.izteikt saistošo noteikumu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Paskaidrojuma raksts Alūksnes
novada domes saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Alūksnes novada
domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā
Alūksnes novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami,
lai noteiktu skolēnu kategoriju loku,
kurām tiek segti braukšanas izdevumi
no dzīvesvietas uz izglītības iestādi
un atpakaļ, ja skolēns dzīvo Alūksnes
pilsētas teritorijā un apmeklē Alūksnes
pilsētas vispārējās pamatizglītības iestādes, kā arī lai braukšanas izdevumiem
paredzēto finansējumu sabalansētu ar
pašvaldības budžeta iespējām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
04.08.2009. noteikumu Nr.872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras
ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktu.
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts transporta izdevumu atmaksu
Alūksnes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāžu skolēniem,
kuri dzīvo Alūksnes pilsētas teritorijā,
ja skolēns dzīvo tālāk par trīs kilometriem no Alūksnes pilsētas centra,
kas šo noteikumu izpratnē ir Pils un
Lielā Ezera ielas krustojums Alūksnes
pilsētā.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas,
darba vietas.
Saistošo noteikumu izpilde finansiāli
ietekmēs pašvaldības budžetu, samazinot pašvaldības izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Pielikums
Alūksnes novada domes 18.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010
(Alūksnes novada domes 23.08.2012.
saistošo noteikumu Nr.26/2012 redakcijā)

_______________________
(iestādes nosaukums)
_______________________
(vecāka vārds, uzvārds)
_______________________
(dzīves vietas adrese)
IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par _______________________,
(skolēna vārds, uzvārds)
personas kods ______________________, nokļūšanu uz ____________
________________________ un atpakaļ no tās, saskaņā ar iesniegtajām
(izglītības iestādes nosaukums)
braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts: ________________________________.
Braukšanas izdevumu saņēmējs: ________________________________.
Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt: _____________
__________________________________________________________.
(norādīt kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē)

Vecāka paraksts ____________________________
20__. gada __.____________________

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz vispārējās
pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā
„Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti
Alūksnes novada pašvaldības mājas
lapā www.aluksne.lv .

Spēkā no 01.11.2012.

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Alūksnes novadā

Saistošo noteikumu piemērošanā
privātpersona, kas atbilst saistošajos
noteikumos nodefinētai mērķgrupai,
var griezties Alūksnes novada administratīvās teritorijas vienībā (pārvaldē)
atbilstoši savai dzīvesvietai.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.24/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
23.08.2012. lēmumu Nr.269
(protokols Nr.14, 7.p.)
precizēti ar Alūksnes novada domes
25.10.2012. lēmumu Nr.354
(protokols Nr.18, 22.p.)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku
ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras
kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
metodiku zaudējumu aprēķināšanai
un samaksas kārtību par koku ciršanu
Alūksnē novada teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums ir
vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma
valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.
3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši
kompetencei kontrolē un administratīvo pārkāpumu protokolu sastāda
Alūksnes novada pašvaldības policija,
Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija (turpmāk
Apstādījumu aizsardzības komisija).
4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā
vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumus Nr.309 „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža”.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas
kārtība
5. Iesniegumus par koku ciršanu
ārpus meža Alūksnes novadā izskata
Apstādījumu aizsardzības komisija.
6. Apstādījumu aizsardzības komisijas
lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada
domē.
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
7. Publiskā apspriešana rīkojama, ja
paredzēta koku bez bojājumu pazīmēm
retināšana publiskos skvēros, parkos un
kapsētās. Par koku ciršanu ārpus meža
būves būvniecības ieceres realizācijai
ir rīkojama būves publiskās apspriešanas ietvaros Ministru kabineta noteiktā
kārtībā.
8. Publisko apspriešanu par koku
ciršanu ierosina pēc Apstādījumu aizsardzības komisijas iniciatīvas.
9. Publiskās apspriešanas rīkošanas
kārtība noteikta Alūksnes novada
pašvaldības nolikumā.
IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas
kārtība par koku ciršanu
10. Papildus Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 3.pielikuma koeficientiem tiek
noteikts Alūksnes novada koeficients,
kuru nosaka Apstādījumu aizsardzības
komisija:
1 - koks būtiski ietekmē pilsētas vai
ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta;
0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē;
0 - koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu
vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, ar koku nogriešanu tiks
sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks
uzlabota.
11. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā
pēc izrakstītā rēķina Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžeta kontā.
V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
12. Par šo noteikumu neievērošanu
piemēro administratīvo atbildību
saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža Alūksnes
novadā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta

pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka
Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu, par citiem likumos
un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.
Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka,
ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu
ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā
nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu, kā arī šo
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Meža likums nosaka, ka
zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās
pašvaldības budžetā.
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka,
ka vietējās pašvaldības dome izdod
saistošos noteikumus par koku ciršanu
ārpus meža, nosakot koku ciršanas
izvērtēšanas kārtību un publiskās
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī
sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad
rīko publisko apspriešanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību,
publiskās apspriešanas procedūras
kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
metodiku zaudējumu aprēķināšanai

un samaksas kārtību par koku ciršanu
Alūksnē novada teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta
pašvaldības pamatbudžetā.
4.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu saistībā
ar koku ciršanu Alūksnes novada
teritorijā.
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā
apspriešana koku ciršanai ārpus meža,
tādejādi dodot iespēju sabiedrībai
piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības
vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā,
ir Alūksnes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar pārvalžu vadītājiem, Apstādījumu aizsardzības komisiju.

Alūksnes Novada Vēstis 11.

31.10.2012.

Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv
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Saistošie noteikumi Nr.22/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
26.07.2012. lēmumu Nr.246
(protokols Nr.12, 14.p.)

Alūksnes novada
sabiedriskās kārtības noteikumi

precizēti ar Alūksnes novada domes
25.10.2012. lēmumu Nr.355
(protokols Nr.18, 23.p.)

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Alūksnes novada domes saistošo
noteikumu „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk
– Noteikumi) uzdevums ir nodrošināt
sabiedrisko mieru un kārtību Alūksnes
novadā, aizsargāt personu tiesības un
likumīgās intereses publiskās vietās.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas.
3. Šie Noteikumi ir saistoši visām
personām un darbojas visā Alūksnes
novada administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
4.1.1. noteikumu pārkāpums –
prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai
aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai
bezdarbība, kas vērsta uz sabiedriskās
kārtības un miera traucēšanu vai necieņu pret sabiedrību;
4.1.2. noteikumu pārkāpējs – persona, kura izdarījusi pārkāpumu, par ko
šajos Noteikumos paredzēta atbildība;
4.1.3. sabiedriska vieta – jebkura
vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu
vai bez maksas ir pieejama ikvienai
fiziskajai personai, kura nav attiecīgās
vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs,
turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā
ir saistīta ar darba pienākumu izpildi,
pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar
uzņēmuma līgumu;
4.1.4. trokšņošana – ar personas balsi
vai rīcību radīts troksnis, kā arī trokšņa
pieļaušana, ko rada personas valdījumā
esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā
atrašanās vietas.
5. Noteikumu pārkāpēji ir saucami pie
šajos Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai
administratīvā atbildība, kas paredzēta
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā.
6. Administratīvā pārkāpuma protokolu sastāda, kā arī kontroli par šo
Noteikumu izpildi veic Alūksnes novada pašvaldības policijas un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktās pašvaldības amatpersonas.
7. Alūksnes novada domes izveidota
Administratīvā komisija izskata administratīvā pārkāpuma lietas.
8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo vainīgo personu no šo Noteikumu
pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo
zaudējumu atlīdzības.
II. Pārkāpumi un atbildība
9. Par sabiedrisku vietu piegružošanu
ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām,
papīriem, košļājamām gumijām u.tml.)
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu Ls5,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls10,-.
10. Par spļaušanu sabiedriskās vietās
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu Ls 5,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls10,-.
11. Par dabisko vajadzību nokārtošanu
tam neparedzētās vietās uzliek naudas
sodu Ls5,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls10,-.
12. Par ubagošanu (diedelēšanu)
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas

sodu Ls5,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls10,-.
13. Par mitināšanos (nakšņošana,
gulēšana u.tml.) sabiedriskā vietā
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu Ls5,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls20,-.
14. Par stacionāro tirdzniecības vietu,
klubu un atpūtas vietu apkārtnes (ne
mazāk kā 10 m rādiusā) neuzturēšanu
kārtībā, kā arī atkritumu urnu novietošanas pie stacionāro tirdzniecības,
klubu un atpūtas vietu ieejas (brīvi
pieejamā vietā) un atkritumu regulāras izvešanas nenodrošināšanu uzliek
naudas sodu Ls20,-. Par tādu pašu
pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu Ls50,-.
15. Par sporta laukumu, stadionu, citu
sporta un atpūtas nodarbībām paredzētu
izbūvju (biatlona un slēpošanas trases,
pludmales volejbola laukumi, bērnu
rotaļu laukumi utt.) un citu sabiedriska rakstura vietu izbraukāšanu ar
transporta līdzekļiem uzliek naudas
sodu Ls20,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls50,-.
16. Par automašīnu un citu mehānisko
transporta līdzekļu mazgāšanu un/vai to
remonta vai profilaktiskās apkopes izdarīšanu sabiedriskā vietā uzliek naudas
sodu Ls20,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls50,-.
17. Par dažādu priekšmetu (piemēram,
malkas krautne, transporta līdzeklis)
novietošanu daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmos tuvāk par 3 metriem no
atkritumu konteineriem, sašķidrinātas
gāzes rezervuāriem un apakšzemes
komunikāciju kontrolaku vākiem, kas
kavē piekļūšanu šīm komunikācijām,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu Ls10,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls20,-.
18. Par braukšanu ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus Alūksnes novada
publiskajās ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību
vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī
publiska pasākuma ietvaros, piemēro
administratīvo atbildību saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu.
19. Par sabiedriskā vietā pašvaldības
uzstādīto aizlieguma zīmju un/vai norobežojumu prasību neievērošanu uzliek
naudas sodu Ls10,-. Par tādu pašu
pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu Ls20,-.
20. Par bērna līdz 16 gadu vecumam
atrašanos izklaides iestādēs (kafejnīcās,
restorānos, bāros, klubos, diskotēkās,
kā arī vietās, kur par maksu sniedz
interneta un datorspēļu pakalpojumus
u.tml.) bez vecāku vai personu, kas
viņus aizstāj, uzraudzības nakts laikā no
plkst.2200 līdz 600 izklaides iestādes
īpašniekam vai iestādes atbildīgajai
personai uzliek naudas sodu Ls20,. Par
tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc soda piemērošanas, uzliek naudas sodu Ls50,-.
21. Par bērna līdz 16 gadu vecumam
atrašanos vietās, kurās par maksu
sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus, darba dienās laikā no plkst.800
līdz 1500 mācību gada mācību procesa
laikā bez izglītības iestādes amatperso-

nas rakstiskas atļaujas vai vecāku vai
personu, kas viņus aizstāj, pavadības
šo pakalpojumu sniedzošās iestādes
īpašniekam vai iestādes atbildīgajai
personai uzliek naudas sodu Ls 20,-.
Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc soda piemērošanas, uzliek naudas sodu Ls50,-.
22. Par pirotehnisko ierīču lietošanu
sabiedriskā vietā bez Alūksnes novada
pašvaldības rakstiskas atļaujas (izņemot
gadu mijas sagaidīšanu), izņemot
1.klasifikācijas klases pirotehniskos
izstrādājumus piemēro administratīvo
atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Šajā
punktā noteikto pirotehnisko ierīču
lietošana sabiedriskā vietā Alūksnes pilsētas teritorijā saskaņojama ar Alūksnes
novada pašvaldības izpilddirektoru, bet
pārējā teritorijā – ar attiecīgā pagasta
pārvaldes vadītāju.
23. Par trokšņošanu, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, atpūtu, iestāžu,
organizāciju normālu darbību, bet nav
saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas
saskaņoti ar Alūksnes novada pašvaldību, un troksnim nav pastāvīgs raksturs
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu Ls20,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls50,-.
24. Par lēkšanu ūdenī no tiltiem un
citiem tam neparedzētiem sabiedriskas
nozīmes objektiem izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu Ls10,-.
25. Par mazgāšanos vai veļas mazgāšanu publiskās peldēšanās vietās, dīķos
un citās ūdenstilpēs (izņemot privātās
teritorijas) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu Ls 5,-. Par tādu pašu
pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu Ls20,-.
26. Par lauksaimniecības dzīvnieku
peldināšanu publiskās peldēšanās vietās, dīķos un citās ūdenstilpēs (izņemot
privātās teritorijas) izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu Ls5,-. Par tādu
pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu Ls20,-.
27. Par lauksaimniecības dzīvnieku
ekskrementu savākšanas nenodrošināšanu uz Alūksnes pilsētas un Alūksnes
novada ciemu teritorijā esošajām
publiskajām ielām, ceļiem lauksaimniecības dzīvnieka īpašniekam (turētājam)
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu Ls5,-. Par tādu pašu pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls20,-.
28. Par ziedojumu vākšanu Alūksnes
novada pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos bez Alūksnes novada pašvaldības saskaņojuma (ziedojumu vākšana Alūksnes pilsētas teritorijā
publiska pasākuma laikā saskaņojama
ar Alūksnes novada pašvaldības
izpilddirektoru, bet pārējā teritorijā – ar
attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju)
uzliek naudas sodu fiziskām personām
Ls5,- un juridiskām personām Ls 10,-.
Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām Ls20,- un juridiskām personām
Ls 50,-.
29. Par informācijas nesēju (norādījumu zīmju, stendu, afišu u.c.) bojāšanu
un iznīcināšanu uzliek naudas sodu Ls
5,-. Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu
Ls50,-.
30. Par īslaicīgas reklāmas un reklāmnesēju, sludinājumu, paziņojumu (arī
par komunālās saimniecības avārijas

darbiem), izkārtņu, afišu nenovākšanu
tūlīt pēc pasākuma vai notikuma beigām uzliek naudas sodu Ls5,-. Par tādu
pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu Ls10,-.
31. Par sabiedriskas nozīmes ēku,
palīgēku, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļlaukumu spēļu
atrakciju un citu tamlīdzīgu objektu
(priekšmetu) bojāšanu, tajā skaitā ar
dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem,
uzliek naudas sodu Ls10,-. Par tādu
pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu Ls50,-.
III. Noslēguma jautājums
Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē Alūksnes novada domes
27.05.2010. saistošie noteikumi
Nr.15/2010 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Paskaidrojuma raksts saistošajiem
noteikumiem „Alūksnes novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - likums) 15.panta pirmās daļas
12.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
2.Īss projekta satura izklāsts
Alūksnes novada domes 27.05.2010.
saistošajos noteikumos Nr.15/2010
„Alūksnes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” ir veicami grozījumi, tie ir
papildināmi ar jaunām normām un svītrojamas tās normas, par kurām atbildība
paredzēta likumos. Tā kā saistošo
noteikumu grozāmo normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu
normu apjoma, tiek plānots izdot jaunus
saistošos noteikumus „Alūksnes novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Pilnvarojums domei izstrādāt saistošos
noteikumus izriet no likuma 43.panta
pirmās daļas 4.punkta, kas nosaka,
ka dome ir tiesīga izdot saistošus
noteikumus par sabiedrisko kārtību,
paredzot administratīvo atbildību par
to pārkāpšanu. Noteikumu projektā
noteikta kārtība, kādā Alūksnes novada
pašvaldība piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
3.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas
pašvaldības institūcijas, darba vietas.
4.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms
projekta tiesiskais regulējums, ir visas
personas un tie darbosies visā Alūksnes
novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs
sabiedrību, nodrošinot sabiedrisko
kārtību novadā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības
vidi neietekmēs.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā,
ir Alūksnes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts publicēts
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv
sabiedrības priekšlikumu uzklausīšanai.

Sveicam
jaundzimušos
Alūksnes novada
iedzīvotājus!
no 27. septembra līdz
30. oktobrim
Alūksne
Toms Baldonis
Kristers Vindels
Alekss Skuja
Hugo Berļakovs
Dmitrijs Zavadskis
Reinis Žagats
Viesturs Puzulis
Nikola Ruža
Diāna Djačenko
Anna
Elza Inese Luika
Sniedze Līviņa
Aivis Celmiņš
Jaunalūksne
Edijs Volbergs
Jaunlaicene
Keita Lācupe
Jaunanna
Diāna Timofejeva
Mālupe
Deivids Augstkalnietis
Zeltiņi
Līva Maršava
Ziemeri
Undīne Ģiptere

Aizsaulē
aizgājuši
no 27. septembra līdz
30. oktobrim
Alūksne
Andrejs Slaucītājs 47 gadi
Lucija Cīrule 74 gadi
Valija Indzere 89 gadi
Asja Jargane 79 gadi
Modris Ice 73 gadi
Anna Guseva 96 gadi
Olga Šabanova 82 gadi
Edgars Putnis 91 gads
Māris Voskis 43 gadi
Sergejs Černomirdins 58 gadi
Jaunanna
Valdis Klepermanis 73 gadi
Valdis Nemiķis 79 gadi
Gaida Skudra 88 gadi
Jaunlaicene
Vitolds Apinis 76 gadi
Jaunalūksne
Vera Vihrova 58 gadi
Alīda Harjo 64 gadi
Liepna
Erna Zadumova 81 gads
Pededze
Raisa Vaviļina 60 gadi
Roberts Skaliņš 90 gadi
Ziemeri
Modris Kļavs 84 gadi
Meta Rimša 76 gadi
Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

12. Alūksnes Novada Vēstis

31.10.2012.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Sporta pasākumi
3. novembrī 8.15 Ziemera pagasta
„Jaunsētās” spiningošanas sacensības „Alūksnes rudens plēsējs 2012”.
Reģistrācija no 6.00 līdz 8.00. Sīkāka
informācija www.aluksne.lv.
No 3. novembra Ilzenes sporta zālē
volejbola sacensības Ilzenes „Rudens
balva 2012”.
24. novembrī 11.00 Alūksnes Bērnu
un jaunatnes sporta skolas angārā
Alūksnes novada čempionāts novusā.
Alūksnē
1. novembrī 19.00 Alūksnes pilsētas
Tautas namā „Sound systems” piedāvā
koncertu „Brāļi Auzāni un slavenais
Jersikas orķestris”. Koncertā piedalās:
Ēriks Upenieks, Jānis Lemežis, Viktors
Veļičko, Kaspars Stankevičs, Nauris
Bartusevičs, Sergejs Ivanovs, Juris
Vucāns un Oranžā kora meitenes – Anita
Levša, Olga Stupiņa, Inta Ļaksa. Ieeja:
Ls 3 – Ls 5. Biļešu iepriekšpārdošana
Alūksnes pilsētas Tautas nama un Biļešu
paradīzes kasēs.
8. novembrī 19.00 Alūksnes pilsētas
Tautas namā režisores Ditas Balčus
iestudētā Ī. Žamiaka luga „Hamilkāra
kungs”. Ieeja: Ls 3 – 5. Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas Tautas
nama un Biļešu paradīzes kasēs.
11. novembrī 11.00 Alūksnes pilsētas
Tautas namā ukraiņu cirks „Transformeris”. Ieeja: Ls 2, bērniem līdz 3 gadu
vecumam, ejot kopā ar pieaugušo – ieeja
bez maksas. Biļešu iepriekšpārdošana
Alūksnes pilsētas Tautas nama kasē.
11. novembrī Lāčplēša dienai veltītie
pasākumi
9.00 Alūksnes Lielajos kapos ziedu
nolikšana pie karavīru atdusas vietām;
9.30 Garnizona kapos piemiņas brīdis;
11.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā Lāčplēša dienai veltīts
dievkalpojums;
13.00 – 15.30 Ojāra Vācieša ielā
pretim kafejnīcai „Altiņš” armijas
tehnikas paraugdemonstrējumi;
12.45 pie Bībeles muzeja svinīgs
piemiņas brīdis;
~13.15 gājiens uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli. Aicinām ņemt līdzi
neiedegtu svecīti;
~13.45 pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa piemiņas brīdis. Pēc tā
svecīšu nolikšana izveidotajā Latvijas
kontūrā;
22.00 pie 7. Siguldas kājnieku pulka
pieminekļa Kājnieku skolas svinīgā Vakarjunda. Iedzīvotāji aicināti apmeklēt
šo notikumu, ņemot līdzi svecītes, lāpas.
16. novembrī 18.00 Alūksnes pilsētas
Tautas namā Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts svinīgs
pasākums „Sudraba zīles ozolā mirdz”,
Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana. Piedalās: dziedošā
Krūmiņu ģimene, Alūksnes pilsētas
Tautas nama skolotāju koris „Atzele”.
Pasākumu vada Aigars Veldre (Smiltene).
16. novembrī 22.00 Alūksnes pilsētas
Tautas namā svētku balle ar grupu
„Apvedceļš”. Ieeja: Ls 2 iepriekšpārdošanā, Ls 3 pasākuma dienā.
Iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Alūksnes pilsētas Tautas namā no 1.
novembra.
25. novembrī 16.00 Alūksnes pilsētas
Tautas namā Baltinavas dramatiskā
kolektīva „Palādas” izrāde „Ontans i
Anne” 4. daļa. Ieeja: Ls 1,50. Biļešu
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas
Tautas nama kasē.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Valsts svētkiem veltītas izstādes:
No 5. novembra „Eposs „Lāčplēsis”
ilustrācijās 1888 – 2008” .
No 5. novembra „Pilis, muižas un pilskalni Latvijā”.
No 13. novembra „Gods kalpot
Latvijai!” NBS Kājnieku skolas 20.
gadadienai veltīta izstāde, atklāšana 13.
novembrī 14.00.
„Tiem, kam pāri 100...”.
„Satiec savu meistaru!”.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”.
„Krustpunktā”.

„Marienburgas noslēpumi”.
„Senču istaba”.
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Stāsts par Leo Kokli”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes
liecinieki”.
Pasākumi
14. novembrī 14.00 Alūksnes muzejā
tikšanās ar NBS Kājnieku skolas karavīriem, kuri piedalījušies starptautiskajās
miera uzturēšanas misijās.
30. novembrī 14.00 Alūksnes muzejā
EST-LAT-RUS projekta „Arheoloģija,
vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” ietvaros
Kājnieku skolas karavīriem lekcija
„Zemē apslēptā pils”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. - 30.11. Caur gadu simtiem (Ernstam
Glikam – 360)
01. – 30.11. Mani joprojām var pārsteigt
(L. Ozoliņai – 65)
05. – 30.11. Tev sveces iedegsim mēs,
Latvija… (K. Apškrūma)
01. – 30.11. Latvijas leģendas
01. – 30.11. Viss sākās ar Pepiju Garzeķi
(A. Lindgrēnei – 105)
01. – 11.11. Kad dzied Mārtiņu gailis
Pasākumi:
15. novembrī T. Ēgnera „Kāpējpeļuks
un citi dzīvnieki Šurumburummežā” - literārs lasījums - aktrise Ilga Hincenberga. (12. – 18.11. Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa)
26. novembrī Jauno grāmatu diena
Alsviķu pagastā
1., 2. novembrī 18.00 Alsviķu kultūras
namā projekta „Radošo prasmju klubiņš
„Savam un citu priekam”” nodarbības
„Zīda apgleznošana” (vadītāja Rita
Nīkrence).
3. novembrī 17.00 Alsviķu kultūras
namā viesojas Jaunannas dramatiskais
kolektīvs ar izrādi – A. Banka „Meitiņa”. Ieeja: Ls 1, bērniem līdz 12 gadu
vecumam – Ls 0,50.
8. novembrī 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas „Noskaņa” dalībnieku tikšanās – videofilmu apskats.
11. novembrī 9.30 Alsviķu kultūras namā piemiņas brīdis un ziedu
nolikšana Karvas Brāļu kapos, godinot
Lāčplēša kara ordeņa kavalierus.
11. novembrī 17.00 viesojas ukraiņu
cirks „Transformeris”. Ieeja: Ls 2.
12. novembrī 17.00 Alsviķu kultūras
namā Ziemeļlatvijas kameransambļa
„Livonija” koncerts „Veltījums Latvijai”. Ieeja: Ls 0,50 un Ls 1.
14. – 26. novembrī Alsviķu kultūras
namā projekta „Radošo prasmju klubiņš
„Savam un citu priekam” dalībnieku
darbu izstāde.
17. novembrī 19.00 Alsviķu kultūras namā Latvijas proklamēšanas 94.
gadadienai veltīts sarīkojums „Manā
Latvijā...” – Strautiņu pamatskolas jauno
mazpulcēnu svinīga uzņemšana; LNT
III šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāju
Puncuļu ģimenes koncerts. Ieeja: Ls 1.
17. novembrī 22.00 Alsviķu kultūras
namā svētku balle ar Ēriku Gruzniņu.
Ieeja: 1,50, no 23.00 – Ls 2.
26. novembrī 17.00 Alsviķu kultūras
namā radošā darbnīca „Adventes vainaga veidošana”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: vācu tautības latviešu literātam,
tulkotājam Ernstam Glikam – 360,
dramaturgam Paulam Putniņam – 75,
dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam – 75, zviedru rakstniecei
Astrīdai Lindgrēnei – 105; tematiskās
izstādes: „Nu atnāca Mārtiņdiena”,
„Valsts svētuma zīmes”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekiem – E. Kociņai – 110,
A. Lindgrēnei – 105, dzejniekiem – J.
Auziņam – 75, A. Ločmelim – 75, Bībeles tulkotājam Ernstam Glikam – 360;
tematiskās izstādes: „Lāčplēsis – tautas
varonis”, „Rokdarbniecēm”, „Sargāsim
un mīlēsim dzīvniekus” (bērniem).

Annas pagastā
9. novembrī 10.00 Annas bibliotēkā
pasākums „Kad zemes darbi atpūtā svinēsim svētkus”.
17. novembrī 19.00 Annas kultūras
namā svētku koncerts „Tik un tā”.
Annas bibliotēkā izstādes: „Ik brīdi
svētī sirds” (novadniecei – dzejniecei
Terēzei Brencei – 115), „Ar savu zemi
priecājos,/ar savu zemi skumu” (Imantam Auziņam – 75), trimdas rakstniecei
Elvīrai Kociņai – 110, iemīļotajai bērnu
grāmatu autorei Astrīdai Lindgrēnei –
105.
Ilzenes pagastā
9. novembrī Lāčplēša dienai veltīta
ziedu nolikšana Zeltiņu un Gaujienas
kapos.
18. novembrī 18.00 lāpu gājiens no
Čonku skolas uz Jaunzemiem.
18. novembrī 1000 Ilzenes sporta zālē
„Rudens balvas izcīņa 2012” volejbolā.
1. decembrī 10.00 Ilzenes sporta zālē
finālspēles „Rudens balvas izcīņa 2012”
volejbolā.
Centrā „Dailes” zīmējumu izstāde „Nāk
rudens uzgleznot Latviju!”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde „Dzimsti,
varoņu zvaigzne!”, literatūras izstāde „...
no zemes un debesīm svētību, lai pastāvēt Tēvzeme smeļ” (K. Apškrūma).
Jaunalūksnes pagastā
Līdz 2. novembrim Bejas novadpētniecības centrā (NC) Latvijas Okupācijas
muzeja ceļojošā izstāde „Pretējās pusēs:
Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”.
4. novembrī 12.00 Bejas bibliotēkas
zālē Eināra Grosa filma „Bejas skolai
– 140”.
No 5. līdz 30. novembrim Bejas (NC)
krājumā esošo ar karu un armiju saistīto
eksponātu izstāde „Karavīra stāsts”.
11. novembrī 15.00 Bejas (NC) tematisks pasākums „Novadniekam Lāčplēša
Kara ordeņa kavalierim Eduardam
Sīmanim Koklem – 120”, 16.00 lāpu
gājiens uz Somu karavīru Brāļu kapiem
(pulcēšanās pie Bejas pamatskolas).
No 13. līdz 23. novembrim Kolberģa
tautas nama foajē PII „Pūcīte” audzēkņu darbu izstāde „Latvijai dzimšanas
dienā!”.
17. novembrī 19.00 Kolberģa tautas
namā Valsts svētku sarīkojums - pagasta
amatierkolektīvu koncerts, pēc koncerta
svētku balle kopā ar grupu „OTTO”.
28. novembrī 15.00 Bejas novadpētniecības centrā nodarbība seno amatu
darbnīcā „Lakatu aušana rāmī (bez
stellēm)”, dalības maksa: Ls 2.
Bejas NC pastāvīgās ekspozīcijas:
Bejas skolas darbība 19. - 21. gs.,
Jaunalūksnes pagasta saimnieciskā un
kultūras dzīve 19. gs. beigās un 20. gs.;
seno amatu darbnīca ar iespēju mācīties
vērpt, šķeterēt, tīt, aust.
Jaunannas pagastā
2., 9., 23. novembrī 17.00 Jaunannas
tautas nama mazajā zālē Mākslas
studijas nodarbības.
6. novembrī 12.00 Jaunannas tautas
nama mazajā zālē senioru ikmēneša
tikšanās.
12. novembrī 14.00 Jaunannas tautas
namā Jaunannas iedzīvotāju Mārtiņdienas andele.
17. novembrī 19.00 Jaunannas tautas
namā ansambļa „Dobeles zemessargi”
koncerts „Latvju meitenēm”. Ieeja uz
koncertu: Ls 1,50, pamatskolas skolēniem – Ls 1.
24. novembrī tiekamies klubiņā „Vārnas krogs” tajā, kas notiks Jaunannas
tautas namā 19.00. Iedzersim tēju, cienāsimies ar līdzpaņemtiem cienastiem,
iepazīsimies. Gaidīti tiek visi. Sabīdīsim
lietas, kam kas vēl trūkst, un norunāsim
datumus savai pirmajai sezonai.
P.s. Galds jau rezervēts.
Jaunlaicenes pagastā
3. novembrī 22.30 Jaunlaicenes tautas
namā diskotēka.
17. novembrī 16.00 Jaunlaicenes
tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums
„Par zemi, kur mūsu mājvieta…”.
24. novembrī 11.00 Jaunlaicenes mui-

žas muzejā Malēniešu valodas skolas
17. nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā
ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”; izstāde „Novēlējums”; nodarbības: divu zaķu
ķeršana, vāveru tīšana, cāļu sargāšana,
pastalu darināšana, dārgumu meklēšana,
malēniešu vārdu spēle, galda spēle „no
muižas uz baznīcu”, sveču gatavošanas
nodarbība ziemas mēnešiem (no 1.
novembra līdz 28. februārim), … nu ir
gaiša istabiņa; pastaigas stāstnieka pavadībā: pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā
pa stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca un
draudzes skolas vieta.
Kalncempju pagastā
10. novembrī 10.30 Viktora Ķirpa
Ates muzejā radošās studijas „Ottiņa” nodarbība - animācija, dekupāža,
grozu pīšana, Ziemassvētku gaismekļu
gatavošana.
24. novembrī 10.30 Viktora Ķirpa
Ates muzejā radošās studijas „Ottiņa”
nodarbība - animācija, grozu pīšana,
Ziemassvētku gaismekļu gatavošana
24. novembrī 12.00 Viktora Ķirpa Ates
muzejā „Iepazīsti sevi caur tradīciju”
– maskošanās, iepazīšanās ar bluķa
velšanas tradīciju.
Viktora Ķirpa Ates muzejā ekskursijas „Vidzemes lauku sētas” 12 ēkās,
kāzu un izglītojošas programmas par
seno darba procesu.
Kalncempju bibliotēkā: literatūras
izstādes Latvijas dzimšanas dienai „Tev
mūžam dzīvot, Latvija!” un jubilāram
dramaturgam Paulam Putniņam - 75.
Liepnas pagastā
8. novembrī 19.00 Liepnas tautas
namā Kinopunkts piedāvā filmu „Vientuļā sala”.
10. novembrī 12.00 pie Liepnas
tautas nama pasākums „Mārtiņam gaili
vedu...”.
10. novembrī 19.00 Liepnas tautas
namā Santas Zapackas un Harija Ozola
koncerts „Ar mīlestību un smaidu”.
11. novembrī 17.00 lāpu gājiens no
Liepnas pagasta pārvaldes.
18. novembrī 19.00 Liepnas tautas
namā Latvijas gadadienai veltīts pasākums „Skaista mana tēva sēta”.
Liepnas pagasta bibliotēkā: grāmatu un citu materiālu izstāde Lāčplēša
dienai un Latvijas proklamēšanas dienai
„Latvija laikmetu griežos” (8. - 19.
novembrī), Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļai, zīmēšanas stunda pēc Vīslanderi grāmatas „Mūmammas pavasara
tīrīšana” lasījuma (20. novembrī)
Malienas pagastā
2. novembrī 20.00 Malienas tautas
namā Gulbenes Tautas teātra izrāde
„Soliņš Nr. 2”. Ieeja: Ls 1,50, pensionāriem un bērniem no 8 līdz 12 gadu
vecumam – Ls 1, bērniem līdz 7 gadu
vecumam - bez maksas.
17. novembrī 20.00 Malienas tautas
namā Valsts svētkiem veltīts koncerts,
dejo Alūksnes pilsētas tautas nama deju
kopa „Jukums”, 22.00 balle.
Mālupes pagastā
11. novembrī 16.30 pulcēšanās pie Mālupes pagasta pārvaldes lāpu gājienam
un piemiņas brīdim Mālupes kapos.
21. novembrī Mālupes bibliotēkā cikla
„Mālupes bibliotēkai – 65” pasākums
kopā ar Mālupes pamatskolas skolēniem „Bibliotēka man, tev, visiem
mums”.
24. novembrī 19.00 Mālupes Saieta
namā svinīgs tematisks pasākums
„Sirdspuksti Mālupei”.
24. novembrī 22.00 Mālupes Saieta
namā balle.
Mālupes bibliotēkā: Jauno grāmatu
diena; tematiskās izstādes: 11. novembris – Lāčplēša diena, „Nu atnāca
Mārtiņdiena”, Valsts svētuma zīmes,
dramaturgam Paulam Putniņam – 75.
Mārkalnes pagastā
17. novembrī Mārkalnes tautas namā
svinīgais sarīkojums un svētku koncerts.
17. novembrī 22.00 Mārkalnes tautas
namā balle, muzicēs duets „Inga un
Normunds”.
5. - 12. novembrī Mārkalnes bibliotē-

kā Lāčplēša koka veidošana „Mārkalnes
pagasta bibliotēkas apmeklētāju labie
darbi 2012. gadā”, literatūras izstādes: „Mārtiņi, Mārtiņi!.../ Ziemai vaļā
vārtiņi” (5. - 9. novembris), „Mums tikai
viena Latvija” (12. - 19. novembris),
jaunāko grāmatu izstāde „Tava grāmata
Tevi gaida!” (26. - 30. novembris).
Pededzes pagastā
3. novembrī 21.00 Pededzes tautas
namā diskotēka.
No 7. līdz 16. novembrim Pededzes
muzejā Okupācijas muzeja ceļojošā
izstāde ,,Pretējās pusēs: Latvijas karavīri
Otrajā pasaules karā”.
9. novembrī Pededzes bibliotēkā
Ernsta Glika 360. jubilejai veltīta literatūras izstāde „Cilvēks ar izcilām gara
spējām”.
9. – 18. novembrī Pededzes bibliotēkā Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem
veltīta literatūras izstāde „Latvija likteņa
gaitās”.
11. novembrī 12.00 Pededzes tautas
namā Lāčplēša diena, sveču aizdegšana
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas
vietā Akmeņdruvās.
16. novembrī 19.00 Pededzes tautas
namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Mana
Latvija, gaismas stars..!”.
21. novembrī Pededzes bibliotēkā
Jauno grāmatu diena „Lielai jūrai lieli
viļņi”.
23. novembrī 12.00 Pededzes tautas
namā projekta ,,Jauniešu darbībai un
sadarbībai Alūksnes un Apes novados”
noslēguma pasākums.
Pededzes muzejā pastāvīgā ekspozīcija
,,Pierobežas krievu istaba”, muzejs
piedāvā lellīšu tīšanu.
Veclaicenes pagastā
10. novembrī 13.00 Veclaicenes tautas
namā trīspagastu (Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera) pensionāru pasākums
„No sirds uz sirdi gaisma iet”. Pasākumā
labu noskaņojumu uzturēs Zeltiņu tautas
nama retro grupa „Lauku suvenīrs” G.
Kalēja vadībā.
17. novembrī 18.00 Veclaicenes tautas
namā svētku koncerts „Latvija, tev
saules mūžu!”.
Zeltiņu pagastā
11. novembrī 12.00 Lāčplēša dienai
veltīts piemiņas brīdis varoņu atdusas
vietā Zeltiņu kapos.
17. novembrī 16.00 Zeltiņu tautas
namā LNT šova Dziedošās ģimenes
uzvarētāju Puncuļu ģimenes koncerts
(Rēzekne). Ieeja: Ls 1,50, bērniem –
brīva.
18. novembrī 15.00 Zeltiņu tautas
namā Alsviķu teātra studijas sniegumā
E. Vulfa viencēliens „Grūts uzdevums”
(45 min.) un Annas amatierteātra sniegumā E. Vulfa viencēliens „Lielinieks
Švukte” (30 min), režisore Monika
Upeniece. Ieeja – brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes:
LR proklamēšanas gadadienai „Tik tev
Latvijas, cik savā sirdī iekšā”, „Latviskā
dzīvesziņa” (Mārtiņi, Katrīnas, Andreji).
Ziemera pagastā
5. – 13. novembrī Māriņkalna bibliotēkā tematiska izstāde Bībeles tulkotājam, literātam Ernstam Glikam – 360.
8. – 14. novembrī Māriņkalna bibliotēkā Lāčplēša dienai veltīta tematiskā
izstāde „Paturi šo dienu savā sirdī un
prātā, paturi atmiņā”.
10. novembrī 18.00 Māriņkalna tautas
namā teātrmīļu skeču šovs „Teātra
rosols”. Piedalās Veclaicenes, Jaunlaicenes un Ziemera pagastu amatierteātru
kolektīvi. Ieeja: Ls 0,50.
11. novembrī 19.30 Māriņkalna tautas
namā ukraiņu cirks „Transformeris”.
Ieeja: Ls 2.
17. novembrī 14.00 Māriņkalna tautas
namā Latvijas
24. novembrī 19.00 Māriņkalna tautas
namā Jaunlaicenes,Veclaicenes un
Ziemera pagastu zemnieku un uzņēmēju
atpūtas vakars „Rudens krāsu virpulī”.
16. – 24. novembrī Māriņkalna bibliotēkā LR proklamēšanas gadadienai
veltīta tematiska izstāde „Manai
Latvijai – 94”.

