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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  20. jūnijā darbu sāka jaunais 
Alūksnes novada domes deputā-
tu sasaukums, kas savā pirmajā 
sēdē ar 13 balsīm „par” domes 
priekšsēdētāja amatā ievēlēja Ar-
turu Dukuli no Zaļo un zemnieku 
savienības.

  Domes priekšsēdētāja amatam 
deputāti citas kandidatūras neiz-
virzīja un par A. Dukuli balsoja 13 
deputāti - Dzintars Adlers, Arturs 
Dukulis, Aivars Fomins, Viola Aija 
Kaparšmite, Maruta Kauliņa, Elita 
Laiva, Modris Lazdekalns, Jānis 
Sadovņikovs, Laimonis Sīpols, 
Guntars Švolmanis, Andis Zariņš, 
Askolds Zelmenis, Jana Zilkalne. A. 
Dukuļa kandidatūru domes priekš-
sēdētāja amatam neatbalstīja divi 
deputāti - Mārtiņš Augstkalnietis un 
Ainars Melders.
  Domes ārkārtas sēdē, kas notika 
tajā pašā dienā, deputāti nolēma 
izveidot divas domes priekšsēdētāja 
vietnieka amata vietas un ievēlēja 
priekšsēdētāja vietniekus. Līdzīgi 
kā balsojumā par domes priekšsē-
dētāju, ar 13 deputātu balsīm „par” 
domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatā tika ievēlēts līdzšinējais 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers („Vienotība”) un par otru 
priekšsēdētāja vietnieku ar tādu 
pašu balsu skaitu kļuva līdzšinējais 
domes priekšsēdētājs Aivars Fomins 
(Vidzemes partija). Pret abiem kan-
didātiem balsoja Mārtiņš Augstkal-
nietis un Ainars Melders.
  Pirmajā sēdē katrs deputāts saņē-
ma arī deputāta sudraba nozīmīti, 

Darbu sākusi jaunā Alūksnes novada dome

kas izgatavota saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumos noteikto vi-
zuālo dizainu, un turpmāk kalpos kā 
Alūksnes novada domei piederību 
apliecinoša atšķirības zīme.
  27. jūnijā notika kārtējā domes 
sēde, kurā deputāti izveidoja komi-
tejas un ievēlēja to sastāvu. Dome 
nolēma izveidot trīs pastāvīgās ko-
mitejas – Finanšu, Tautsaimniecības 
un Sociālo, izglītības un kultūras 
komiteju. Līdz ar to komiteju skaits, 
salīdzinot ar iepriekšējo sasauku-

mu, ir samazināts par divām. Katrā 
komitejā strādās septiņi deputāti.
  Finanšu komitejā ievēlēti deputāti: 
Arturs Dukulis, Dzintars Adlers, Jā-
nis Sadovņikovs, Laimonis Sīpols, 
Guntars Švolmanis, Ainars Melders 
un Jana Zilkalne.
  Tautsaimniecības komitejā 
ievēlēti: Dzintars Adlers, Guntars 
Švolmanis, Andis Zariņš, Laimonis 
Sīpols, Ainars Melders, Modris 
Lazdekalns un Viola Aija  
Kaparšmite.

  Savukārt Sociālajā, izglītības un 
kultūras komitejā ievēlēti deputāti: 
Aivars Fomins,  Elita Laiva, Askol-
ds Zelmenis, Jana Zilkalne, Maruta 
Kauliņa, Mārtiņš Augstkalnietis, 
Jānis Sadovņikovs.
  Uz pirmajām komiteju sēdēm 
deputāti sanāks jūlijā.
  Laikraksta 3. lappusē lasiet in-
terviju ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
šogad izstrādāja un apstiprinā-
ja saistošos noteikumus „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu sa-
biedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, kas paredz četras 
reizes gadā atbalstīt nevalstis-
ko organizāciju aktivitātes, kas 
vērstas uz sabiedrības iesaistīšanu 
Alūksnes novadam nozīmīgās ak-
tivitātes. Alūksnes novada dome 
27. jūnija sēdē jau otrreiz šogad 
lēma par atbalstu nevalstisko or-
ganizāciju iesniegtajiem projektu 
pieteikumiem.

  Dome nolēma piešķirt līdzfinansē-
jumu šādām organizācijām to pro-
jektu īstenošanai: biedrībai „Ūdens 
motosporta klubs „NordOst”” pro-
jektam „Es un mēs ūdens motospor-
tā” Ls 300, reliģiskajai organizācijai 

„Alūksnes evaņģēliski luteriskā 
draudze” projektam „Alūksnes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 225 
gadu jubilejas svinības” Ls 300, 
biedrībai „Jaunalūksnes dālderi” 
projektam „…un atkal viens rudens 
nāk ciemā mani uz lapkrišņa balli 
lūgt” Ls 267,24, biedrībai „Ērma-
ņu muiža” projektam „Biedrības 
„Ērmaņu muiža” klasiskās mūzikas 
koncertsezona” Ls 300, biedrībai 
„Veclaicenes avotiņš” projektam 
„Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 
2013” Ls 292,50, biedrībai „Ilzenes 
attīstībai” projektam „Apvidus šķēr-
šļu skrējiens Ilzenē - 2013” Ls 300, 
biedrībai „SD Oluksna” projektam 
„Sutas balss” Ls 300  un
projektam „Palaid muti” Ls 300, 
kā arī biedrībai „Alūksnes nova-
da sieviešu apvienība „Katrīna”” 
projektam „5. sieviešu vasaras skola 
„Sievietes veselībai un dzīves-
priekam”” Ls 300. Par atbalstīto 
projektu īstenošanu ar konkrētajām 
organizācijām pašvaldība slēgs 
līgumu.

  Dome nolēma noraidīt biedrī-
bas „Alūksnes Invalīdu biedrība” 
pieteikumu un nepiešķirt līdzfinan-
sējumu pasākumu realizācijai, jo tas 
neatbilst minēto saistošo noteikumu  
izdošanas mērķim  - veicināt preten-
dentu (biedrību, nodibinājumu un 
reliģisko organizāciju) aktivitāti uz 
sabiedrības interešu apmierināšanu 
vērstu projektu (pasākumu) reali-
zēšanā un pilsoniskas sabiedrības 
attīstību Alūksnes novadā, kā arī šie 
noteikumi neregulē uz individuālu 
mērķu vai sasniegumu vērstu pro-
jektu vai pasākumu līdzfinansēšanas 
kārtību.
  Pašvaldības budžetā paredzēti 
9000 lati projektu īstenošanai piecās 
jomās - izglītība; kultūra un māksla; 
sports; sociālā joma un veselība; 
vide. Nākamais termiņš, kad paš-
valdība izskatīs iesniegtos pieteiku-
mus, ir septembris. 
  Saistošie noteikumi pieejami 
www.aluksne.lv sadaļā Normatī-
vie akti un dokumenti/Saistošie 
noteikumi.

Pašvaldība līdzfinansē nevalstisko 
organizāciju aktivitātes

12. - 14. jūlijā Alūksnes 
ezerā Pasaules čempionāta 
posms Formula4S, Eiropas 
čempionāts S550 un Latvijas 
atklātais čempionāts ūdens 
motosportā

12. jūlijā 16.00 Alūksnes Jau-
nās pils Apaļajā tornī izstādes 
“Ūdens motosportam Alūksnē - 
55” atklāšana; 

13. jūlijā 13.00 sacensību atklā-
šana Pilssalā (pie p/a “ALJA”), 
13.15 parādes aplis, 13.30 sacen-
sību starts starptautiskajās klasēs 
un Latvijas čempionātā; 

14. jūlijā 11.00 sacensību starts 
Latvijas čempionātā un starp-
tautiskajās klasēs, noslēgumā 
- uzvarētāju apbalvošana (pie p/a 
“ALJA”). 

Ieeja uz sacensībām:
Pilssalā Ls 1, pensionāriem Ls 
0,50, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam bez maksas,
peldvietā “Vējiņš” Ls 0,50.

Alūksnes novada domes deputāti (no kreisās 1. rindā): Elita Laiva, Dzintars Adlers, Arturs Dukulis, Aivars Fomins, Jana 
Zilkalne, (no kreisās 2. rindā): Askolds Zelmenis, Viola Aija Kaparšmite, Laimonis Sīpols, Maruta Kauliņa, (no kreisās 3. 

rindā): Ainars Melders,  Mārtiņš Augstkalnietis, Guntars Švolmanis, Modris Lazdekalns, Andis Zariņš,  Jānis Sadovņikovs
Evitas Aplokas foto

Alūksnes novada
pašvaldība pārdod 

par brīvu cenu
automašīnu VW SHARAN, 

valsts reģistrācijas Nr.GH7423, 
izlaiduma gads 2000. 

  Automašīnas atrašanās vieta 
– Malienas pagasta pārvaldē, 
„Brencos”, Malienas pagastā, 
Alūksnes novadā. Apskate 
piesakāma pa tālruņiem 
29219720, 64354278 vai e-pas-
tu: maliena@aluksne.lv.
Automašīnas nosacītā cena – 
Ls1095,00. 
  Personas, kuras vēlas iegādāties 
automašīnu, iesniedz pieteikumu 
Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā, tās darba laikā, 306.
kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā piecu dienu 
laikā pēc šī sludinājuma pub-
licēšanas.
  Ja pieteiksies vairāk kā viena 
persona, tiks rīkota izsole starp 
šīm personām.

Jūlijā remontēs 
segumu 
grantētajās ielās
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
iepirkuma procedūras rezul-
tātā ir noslēgusi līgumu ar AS 
„KAGU TEED” par vairāku 
Alūksnes pilsētas grants segu-
ma ielu remontdarbiem.

  Seguma remontam tiks izman-
tots no šobrīd rekonstruējama-
jām ielām nofrēzētais asfalts. 
Pirms tā uzklāšanas esošo ielas 
segumu profilēs un veltņos, iz-
sijās frēzēto asfaltu, ar ieklājēju 
veidojot astoņus centimetrus bie-
zu kārtu. Ieklāto asfalta virsmu 
apstrādās ar bitumena emulsiju 
un šķembām, kā arī noņems ap-
augumu, kur tas ir nepieciešams.
  Šādā veidā paredzēts remontēt 
ielas segumu Šķūņu, Valkas (no 
Helēnas līdz Brīvības ielai), 
Mālupes, Augusta, Brīvības (no 
Merķeļa līdz Valkas ielai), Annas 
un Peldu (no Peldu ielas sākuma 
līdz Miera ielai) ielās. Remonts 
minētajās ielās tiks veikts pakā-
peniski. Remontēšanai izvēlētas 
ielas saskaņā ar domes apstipri-
nāto ielu atjaunošanas program-
mas pirmo kārtu.
  Iepirkuma līguma summa ir 
46280 lati bez PVN. Plānots, ka 
uzņēmums darbus uzsāks jūlija 
vidū un, ja laika apstākļi neka-
vēs, šomēnes arī paveiks.



2.  Alūksnes Novada Vēstis 03.07.2013.

Pašvaldībā www.aluksne.lv
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Atsaka uzsākt 
kriminālprocesu 
SIA „Alūksnes 
nami” jautājumā 
  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome maija 
sēdē pieņēma lēmumu iesniegt 
SIA „Jurates” veiktās revīzijas 
ziņojumu tiesībsargājošām 
institūcijām. Jūnijā pašvaldība 
ir saņēmusi atbildi no Valsts 
ieņēmumu dienesta Finanšu 
policijas par atteikšanos uzsākt 
kriminālprocesu.

  Izvērtējot pašvaldības domes 
pieņemto lēmumu, iesniegumu 
un tam pievienotos materiālus 
par SIA „Alūksnes nami”, VID 
Finanšu policija konstatējusi, 
ka nodarījumā nav noziedzīga 
nodarījuma sastāva, kas pare-
dzēts Krimināllikuma 217.panta 
1. un 2. daļā un 218. panta 2. 
daļā. Līdz ar to ir atteikts uzsākt 
kriminālprocesu, jo izdarītajos 
nodarījumos nav noziedzīga no-
darījuma sastāva, kas paredzēts 
iepriekšminētajos Kriminālliku-
ma pantos.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Alūksnes novada domes 27. jūnija 
sēdē, kurā piedalījās 14 deputāti, 
izskatīja vairāk kā 30 darba kārtī-
bas jautājumus.

Dome nolēma:

  - izsludināt termiņu uz Alūksnes no-
vada pašvaldības pastāvīgās komisi-
jas „Alūksnes novada vēlēšanu komi-
sijas” locekļu kandidātu pieteikšanos 
līdz 2013. gada 15. jūlijam. Dome 
noteica, ka vēlēšanu komisijas locek-
ļu kandidātiem jāpiesakās, iesniedzot 
rakstisku iesniegumu ar Republikas 
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 
noteikto informāciju Alūksnes nova-
da pašvaldības kancelejā vai pagastu 
pārvaldēs. Iesnieguma veidlapas var 
saņemt pašvaldības kancelejā Dārza 
ielā 11, Alūksnē 306. kabinetā, katru 
darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 
vai iegūt pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv;

  - atsavināt pašvaldības nekusta-
mo īpašumu Merķeļa ielā 17A-1, 
Alūksnē ar kopējo platību 58,7m² un 
ar to saistīto daudzdzīvokļu mājas 
kopīpašuma domājamo daļu dzīvokļa 
īpašuma īrniekam, nosakot atsavi-
nāšanas veidu – pārdošana par brīvu 
cenu;

  - nepārņemt pašvaldības īpašumā 
par bezmantinieka mantu atzīto 
dzīvokļa īpašumu Nr.4, „Ošos”, 
Kalncempju pagastā, jo īpašums nav 
nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai;

  - precizēt Alūksnes novada domes 
2013. gada 23. maija saistošos notei-
kumus Nr.13/2013 „Par pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” sniegtajiem 
pakalpojumiem” un saistošos no-
teikumus Nr.14/2013 „Pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” nolikums”;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.15/2013 „Rakšanas darbu 
veikšanas kārtība Alūksnes novada 
teritorijā” un saistošos noteikumus 
Nr.16/2013 „Par reklāmas izvieto-
šanu publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, Alūksnes 
novadā”;

  -  sakarā ar Valsts reģionālās attīs-
tības aģentūras 28.05.2013. noslēgto 
iepirkuma līgumu par automātisko 
ugunsaizsardzības sistēmu uzstādī-
šanu pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs, kas veikts Latvijas – Švei-
ces sadarbības programmas individu-
ālā projekta ,,Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs”, izteikt citā 
redakcijā domes 27.09.2012. lēmuma 
2. punktu. Grozījumi bija jāveic, jo 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
veiktā iepirkuma rezultātā  par Ls 
1151,48 ir palielinājušās Alūksnes 
novada pašvaldības kopējās izmaksas 
projektā un par Ls 115,15 pieaudzis 
pašvaldības līdzfinansējums;

  - iesniegt projekta „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Alūksnes  
pilsētas publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā” iesniegumu 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas organizētā Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu konkursā „Sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšana pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” otrās 
kārtas ietvaros, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas līdz Ls 144907,97, 
ko sastāda attiecināmās izmaksas 
līdz Ls 90733,94 un neattiecināmās 
izmaksas līdz Ls 54174,03. Apstipri-
nāt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 
Ls 81394,22, ko sastāda neattieci-
nāmās izmaksas līdz Ls 54174,03 
un 30% no projekta attiecināmajām 
izmaksām;

  - piedalīties Izglītības un zinātnes 
ministrijas organizētā atklātā projek-
tu konkursā „Ikgadējā monitoringa 
ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas 
indeksa aprēķināšana pašvaldībās 
jauniešu dzīves kvalitātes novērtēša-
nai” noteikt kopējās budžeta izmak-
sas Ls 1000 un iecelt par projekta 
vadītāju Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes lietu metodiķi Ilzi 
Zvejnieci;

  - atbalstīt biedrības „Alūksnes 
pilsētas pensionāru Biedrība „SUD-
RABS”” projekta „Kamēr saule 
nenoriet, varam tālu vēl iet...”, kas 
iesniegts nodibinājuma „BORISA 
UN INĀRAS TETEREVU FONDS” 
kopienu projektu programmas 
konkursam „Nāc un dari! Tu vari!”, 
plānoto aktivitāšu īstenošanu. Pro-

jekta atbalsta gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu Ls 317 projekta 
realizācijai no pašvaldības 2013. 
gada budžeta līdzekļiem un slēgt 
sadarbības līgumu ar biedrību par 
projekta realizāciju;

  - apstiprināt maksu par Bejas pa-
matskolas pakalpojumiem, organizē-
jot vasaras nometni „Raibā nedēļa” 
Ls 10 vienam dalībniekam;

  - noteikt maksu par ielu tirdz-
niecības organizēšanas nodroši-
nāšanu Alūksnes novada domes 
noteiktās nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās divkāršā apmērā 
šādos Alūksnes novada pašvaldības 
organizētajos publiskajos pasākumos 
2013. gadā par katru pasākuma dienu 
(maksā ietilpst PVN):  Alūksnes 
Pilsētas svētkos „Būt ceļā nozīmē at-
griezties” 3. un 4. augustā un Bānīša 
svētkos „Ceļā uz 110. salidojumu” 7. 
septembrī. Alūksnes novada domes 
noteikto nodevu par tirdzniecību 
publiskās vietās par iepriekš minēta-
jiem publiskajiem pasākumiem ne-
iekasēt un noteikt, ka maksa par ielu 
tirdzniecības organizēšanas nodro-
šināšanu iekasējama, nepiemērojot 
Alūksnes novada domes 27.05.2010. 
saistošo noteikumu Nr.16/2010 „Par 
pašvaldības nodevām Alūksnes 
novadā” 18. un 19. punktā noteiktos 
atvieglojumus;

  - atbalstīt finansējuma pārdali 
Ls 2700 apmērā līdzfinansējuma 
sabiedriski nozīmīgo projektu (pasā-
kumu) īstenošanai kultūrā un mākslā 
nodrošināšanai, veicot pašvaldības 
pamatbudžeta 2013. gadam apstipri-
nātā finansējuma pārkārtojumus no 
līdzekļiem, kas paredzēti līdzfinansē-
jumam sabiedriski nozīmīgu projektu 
(pasākumu) īstenošanai izglītībā Ls 
900 apmērā, vidē Ls 900 apmērā, 
sociālā jomā un veselībā Ls 900 
apmērā uz līdzfinansējumu sabied-
riski nozīmīgu projektu (pasākumu) 
īstenošanai kultūrā un mākslā” Ls 
2700 apmērā;

  - ņemot vērā Latvijas un ASV 
sadarbības programmas Humānās - 
Civilās palīdzības projekta „Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
vecā korpusa logu un ārdurvju 
nomaiņa” ietvaros veiktā ASV 
vēstniecības Aizsardzības sadarbības 
biroja iepirkuma rezultātu un domes 

23.05.2013. lēmumu Nr.251 „Par 
finansējuma rezervēšanu”, piešķirt 
finansējumu Ls 9487 ģimnāzijas vecā 
korpusa ārdurvju nomaiņas līdzfinan-
sējumam Latvijas un ASV sadarbības 
programmas Humānās - Civilās 
palīdzības projekta „Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā 
korpusa logu un ārdurvju nomaiņa” 
ietvaros;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls 2317 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai džudo trenera darba al-
gai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātām iemaksām no 2013. gada 
septembra līdz decembrim;

  - atbalstīt Ls 1027 finansējuma pie-
šķiršanu Malienas skolēnu pārvadā-
jumu autobusa MERCEDES BENZ 
SPRINTER remontam;

  - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.17/2013 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2013.gadam””;

  - izdarīt Alūksnes novada domes 
24.11.2011. noteikumos Nr.22/2011 
„Kārtība, kādā tiek izmantota 
Alūksnes novada pašvaldības manta 
un finanšu resursi” grozījumus, 
papildinot ar 1.4.punktu šādā redak-
cijā: „1.4. kārtību Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
iegūšanai, piedāvāšanai iznomāša-
nai un atsavināšanai.” un izsakot 
65.3punktu šādā redakcijā: „65.3 Ja 
viena mēneša laikā no dienas, kad 
informācija par iznomājamu neapbū-
vētu zemesgabalu (bez apbūves tie-
sībām) ir publicēta Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.
lv, ir saņemts vēl kāds pieteikums, 
tiek rīkota nomas tiesību (uz 5 (pie-
ciem) gadiem) izsole, kuru organizē 
pašvaldības izpilddirektora apstip-
rināta komisija. Komisija apstiprina 
izsoles noteikumus, organizē izsoli 
un iesniedz domes priekšsēdētājam 
apstiprināšanai izsoles rezultātus.”

  Ar Alūksnes novada domes pieņem-
tajiem lēmumiem pilnībā iespējams 
iepazīties www.aluksne.lv.

Alūksnes novada domes 27. jūnija sēdē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 27. jūnija 
sēdē ievēlēja vairāku pašvaldības 
pastāvīgo komisiju sastāvu.

  Deputāti sēdē lēma par Alūksnes 
novada pašvaldības pastāvīgās 
komisijas „Licencēšanas komisija” 
sastāvu. Darbam minētajā komisijā 
bija saņemti pieteikumi no Māras 
Kovaļenko, Ineses Randas, Gintas 
Aizpurietes, Veras Kolas, Sanitas 
Bērziņas, Arda Tomsona un Inas 

Strupiņas. Deputāti, atklāti balsojot 
par katru pretendentu, par licencē-
šanas komisijas locekļiem ievēlēja 
Māru Kovaļenko, Inesi Randu, 
Gintu Aizpurieti, Sanitu Bērziņu, 
Ardi Tomsonu. 
  Deputāti sēdē lēma arī par pašval-
dības iepirkumu komisijas sastāvu. 
Komisijas priekšsēdētāja amatam 
tika izvirzīts un ievēlēts deputāts 
Laimonis Sīpols. Darbam minētajā 
komisijā bija saņemti Gintas Aizpu-
rietes, Jāņa Liepiņa, Līgas Langrā-
tes, Silvijas Ludvigas, Ulda Jaun-
zema, Evitas Ņedaivodinas, Aivara 
Sausā un Artura Upīša pieteikumi. 

Deputāti, atklāti balsojot par katru 
pretendentu, iepirkumu komisijā 
ievēlēja: Arturu Upīti, Aivaru Sauso, 
Evitu Ņedaivodinu, Jāni Liepiņu.
  Dome sēdē nolēma apstiprināt 
pašvaldības komisijas „Apstādījumu 
aizsardzības komisija” nolikumu, 
izveidot minēto komisiju un ap-
stiprināt tās sastāvu. Tā kā darbam 
šajā komisijā bija saņemts tāds 
pieteikumu skaits, kāds ir komisijas 
nolikumā paredzētais tās sastāvs, 
deputāti balsoja kopumā par lēmu-
ma projektu un komisijas sastāvā 
līdz ar to ievēlēja: Inesi Randu, Agri 
Veismani, Janīnu Vilciņu, Rudīti 

Fērmani un Āri Kreici.
  Tāpat 27. jūnija sēdē dome apstip-
rināja Alūksnes novada pašvaldības 
komisijas „Administratīvā komisi-
ja” nolikumu, nolēma izveidot šo 
komisiju un apstiprināja tās sastāvu. 
Arī darbam minētajā komisijā bija 
pieteikti tik daudz pretendenti, kāds 
ir skaitliskais sastāvs, kas paredzēts 
šīs komisijas nolikumā, tādēļ de-
putāti balsoja par lēmuma projektu 
kopumā, Administratīvajā komi-
sijā ievēlot Gintu Teterovski, Ansi 
Gailīti, Gunitu Girbi, Ilzi Kalniņu, 
Ingu Ozoliņu, Modrīti Vosku, Viju 
Vārtukapteini.

Ievēl pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvu

Pašvaldība 
deklarēs citu 
īpašnieku būves
  2012. gadā stājušies spēkā 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr.263 „Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi”, 
kas paredz, ka pašvaldībām, 
lai tās nodrošinātu ar likumu 
noteiktās iespējas aprēķināt 
nekustamā īpašuma nodokli, 
ir tiesības uz deklarācijas 
pamata Kadastrā reģistrēt 
tās būves, kuru īpašnieki nav 
izpildījuši Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā uzdoto 
pienākumu – reģistrēt būvi 
Kadastrā.

  Minētie Ministru kabineta no-
teikumi paredz vietējai pašvaldī-
bai tiesības iesniegt Valsts zemes 
dienestā ēkas datu deklarāciju, 
lai Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētu būvi, kurai Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā 
noteiktajā termiņā nav ierosināta 
reģistrācija.
  Lai reģistrētu būvi, ir nepiecie-
šams aizpildīt veidlapu (dekla-
rāciju), kurā prasīts norādīt ēkas 
vai zemes vienības adresi, uz 
kuras atrodas ēka, ēkas apjoma 
rādītājus, tiesiskā valdītāja vai 
lietotāja personas datus u.c. 
informāciju.
  Alūksnes novada pašvaldība 
ir uzsākusi izmantot iespēju 
ierakstīt Kadastra reģistrā būves, 
kuru īpašnieki to nav izdarīju-
ši. Šobrīd pagastu pārvaldes ir 
apzinājušas šādus īpašumus. 
Drīzumā pašvaldības pārstāvji 
dosies uz saimniecībām, lai dabā 
apsekotu šos īpašumus, un saga-
tavotu iesniegšanai Valsts zemes 
dienestā ēkas datu deklarācijas.
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldībā 
darbu sācis otrais novada domes 
deputātu sasaukums, kas no sava 
vidus pirmajā sēdē 20. jūnijā par 
domes priekšsēdētāju ievēlēja 
Arturu Dukuli. Sarunā ar viņu 
lasiet par to, kādi ir jaunā domes 
priekšsēdētāja tuvākie un tālākie 
mērķi.

  - Jaunā dome darbu uzsākusi. Kā 
tas tiks veidots pamatos?

  - No deputātu vidus tika atrasts 
kompromiss un labākais variants, 
lai dome varētu strādāt kā vienots 
mehānisms. Sarunās ar deputātiem 
izdevās vienoties par lietām, kuras 
pirmsvēlēšanu laikā nav iespējamas.
  Sabiedrībā izskanējis jautājums, 
vai ir vajadzīgi divi priekšsēdētāja 
vietnieki. Deputātiem savstarpēji 
apspriežoties un nedaloties koalīcijā 
vai opozīcijā, izdevās vienoties par 
komiteju skaita samazināšanu – 
agrāko piecu vietā tagad ir trīs – Fi-
nanšu, Tautsaimniecības un Sociālā, 
izglītības un kultūras. Finanšu komi-
teju, kā likums nosaka, vada domes 
priekšsēdētājs, abas pārējās vadīs 
priekšsēdētāja vietnieki, kas par savu 
darbu komitejas vadīšanā saņems 
atlīdzību. Gribu arī uzsvērt, ka starp 
priekšsēdētāja vietniekiem nebūs 
hierarhijas – pirmais vai otrais. 
Uzskatu, ka ir panākts politiskais 
līdzsvars un ceru, ka visu jautājumu 
risināšana komitejās notiks ātrāk, 
raitāk un koncentrētāk.
  Gribu nomierināt skeptiski 
noskaņotos, kuri uzskata, ka dome 
izveidoja jaunu amata vietu un 
tagad maksās no nodokļu maksātāju 
naudas - sadārdzinājums, kas skar 
pašvaldības budžetu, ir nedaudz pāri 
600 latiem mēnesī.
  Veidojot domes pastāvīgās komi-
sijas, visi deputāti tika informēti 
par komisiju iepriekšējo skaitlisko 
un personāliju sastāvu un jebkuram 
deputātam bija iespēja izteikt savus 
priekšlikumus. Kuri vēlējās, to arī 
izdarīja. „Viskarstākajā” – pašval-
dības iepirkumu komisijā vispirms 
izvēlējāmies priekšsēdētāju, kā to 
nosaka likums, un par personālijām 
– gan tām, kuras komisijā jau strādā-
jušas, gan arī no jauna pieteiktajām, 
deputātu attieksme parādījās balsoju-
mā domes sēdē. Pārējās pastāvīgajās 
komisijās priekšsēdētājus ievēlēs no 
komisijas locekļu vidus.
  Iepirkumu komisija strādās Taut-
saimniecības komitejas pārziņā, 
protams, neizslēdzot arī manu 
atbildību. Jautājumus, ko skatīs ie-
pirkumu komisijā, vispirms izskatīs 
Tautsaimniecības komitejā. Ja būs 
kādi steidzami risināmi jautājumi, 
tad ar manu rīkojumu komisijai 
dos iespēju sākt pie tiem strādāt un 
deputāti tiks par to informēti. Lai 
veicinātu pilnīgāku atklātību, par to, 
kas ir piedalījies konkursos un kādi 
ir rezultāti, maksimāli iedzīvotājus 
informēsim, tādēļ sekojiet mūsu 
mājas lapai, arī presei.
  Viena lieta ir uz pašvaldību rau-
dzīties no ārpuses, bet pavisam cita 
- iepazīt to no iekšpuses, iepazīties ar 
darbiniekiem, zināt, saprast, izvērtēt. 
Šobrīd notiek šis process, taču 
domāju, ka tas nebūs ilgs. Ar daļu 

jau esmu ticies, tikšos arī ar pagastu 
pārvalžu vadītājiem, pašvaldības 
iestāžu vadītājiem. Cilvēki vēlas 
pārmaiņas panākt vienā rāvienā, bet 
es savus secinājumus izdarīšu tikai 
tad, kad būšu iepazinies ar situāciju 
un pārrunājis ar deputātiem viņu 
priekšlikumus.

  - Kādas ir primārās lietas, ko, 
esot domes priekšsēdētāja amatā, 
vēlaties paveikt?

  - Vispirms gribu izprast, kā strādā 
pašvaldība. Nākamais svarīgākais 
uzdevums ir pašvaldības kapitālsa-
biedrību darba sakārtošana, jo tās 
strādā manā tiešā pakļautībā. Jāsa-
prot, kurai no tām kādā veidā vajag 
palīdzēt vai vairāk paprasīt. Katram 
kapitālsabiedrības vadītājam jāapzi-
nās, ka viņš šajā nozarē ir atbildīgais 
un viņam jābūt gatavam pieņemt 
arī nepopulārus lēmumus. Vadītaja 
uzdevums ir nodrošināt kapitālsa-
biedrības pakalpojumu sniegšanu, 
bet, ja to nevar izdarīt tādā apjomā, 
kā iedzīvotāji vēlas, tad tiem skaidri 
jāpasaka, ka risinām problēmu 
savādāk. Tāpat arī gadījumā, ja ir 
nepieciešams mainīt kādu tarifu, ir 
jāspēj iedzīvotājiem pamatot, kādēļ 
tas ir nepieciešams.

  - Vai saskatāt vēl kādas primāri 
risināmas lietas, domājot par 
iedzīvotājiem un viņu labklājību?

  - Tuvākā laikā būs skaidrība par 
policentrisko finansējumu – 2,7 
miljoniem latu. Šis tiešām ir viens no 
karstajiem jautājumiem, ko katrs pēc 
savām iespējām palīdzam risināt.
  Skatoties perspektīvā, jāsāk gatavo-
ties jaunajam plānošanas periodam 
un apzināt aktuālās vajadzības, 
jāsaprot, kā tās saskanēs ar valsts 
nospraustajām prioritātēm. Daudzas 
lietas ir ieprogrammētas valdības do-
kumentos, kura diemžēl ne vienmēr 
pašvaldību viedokļos ieklausās.
  Saglabāsim pašvaldības darba 
pēctecību - visas labās lietas, kas 
uzsāktas, mēs nepametīsim. Mūsu 
mērķis nav sagraut labi uzsākto, bet 
kādas izmaiņas varētu notikt. Izjaukt 
sistēmu ir viegli, bet jārēķinās arī ar 
to, kādi resursi ir mūsu rīcībā. Varam 
jau gribēt pasaules klases profe-
sionāļus, bet vai šādu profesionāli 
te varēsim dabūt? Tādēļ strādāsim 
turpmāk, maksimāli tiksimies ar 
iedzīvotājiem, uzklausīsim viņu vie-
dokļus, jo cik cilvēku, tik viedokļu, 
bet ir svarīgi atrast zelta vidusceļu.
  Ja runājam par konkrētām lietām, 
tad šobrīd ir būtiski tikt godam galā 
ar iesāktiem siltumapgādes un ielu 
rekonstrukcijas projektiem.
  Laikus jāsāk strādāt pie nāko-
šā gada budžeta. Arī tad, ja tas ir 
izdzīvošanas budžets, tajā jāatrod 
līdzekļi, lai tas būtu arī uz attīstību 
vērsts. Tāpēc šajā sakarā deputātiem 
būs daudz darba, jo ideju ir daudz, 
bet salikt visu pareizi, lai iedzīvotāji 
būtu apmierināti, ir lielākā problēma. 
Analizēsim budžeta sadales princi-
pus, ko izveidoja iepriekšējā dome, 
lemsim, vai tos saglabāt, mainīt vai 
izstrādāt jaunus, jo dažkārt lēmums 
varbūt būs jāpieņem ne tik daudz 
ekonomiski, cik politiski, taču esmu 
gatavs pieņemt arī nepopulārus 
lēmumus. Plānošanai ir svarīgi zināt, 
kādas būs valsts prioritātes nākam-
gad. Jāatceras, ka nākamais būs Sa-

eimas vēlēšanu gads un sagaidāms, 
ka daudzas lietas būs pieskaņotas 
vēlēšanām, bet pēc tām prioritātes un 
attieksme var izmainīties. 

  - Pašvaldībai ir pārmests, ka 
Alūksnei nav piesaistīts tik daudz 
līdzekļu kā dažai citai kaimiņu 
pilsētai. Jūsu mērķis ir panākt, lai 
dome strādātu kā vienota koman-
da. Vai tas varētu palīdzēt arī 
finanšu piesaistē un citos būtiskos 
jautājumos?

  - Jā, es vēlos, lai dome strādā kā 
vienots mehānisms un pie šī jautāju-
ma es strādāju un tādēļ arī piekritu 
šim amatam. Cik tas būs iespējams, 
ir atkarīgs ne tikai no manis, bet 
arī pārējiem deputātiem. Ja pratī-
sim visu sakārtot tā, ka jautājuma 
izskatīšanas laikā varam apmainīties 
dažādiem viedokļiem, bet rezultātā 
tomēr nonākt pie vienota skatījuma, 
tad būs viss kārtībā. Tāpat svarīgi, kā 
katrs, kas esam ievēlēts no kāda poli-
tiskā spēkā, spēsim saglabāt saikni ar 
savām partijām.
  No savas partijas puses nevilkām 
nekādas sarkanās līnijas. Mūsu 
mērķis bija viens – nākt un strādāt. 
Par to, kā tas izdosies, varēs spriest 
iedzīvotāji un tie, kas mūs ievēlēja, 
taču es lūgtu iedzīvotājiem, īpaši 
tiem, kas par mums balsoja, saprast, 
ka bieži ir jāmeklē kompromiss, jo 
mēs nenākam strādāt uz vienu vai 
četriem gadiem, bet skatāmies tālāk. 
Tādēļ nevar kādu labu ideju ar pār-
steidzīgu rīcību iznīcināt jau sākumā, 
jo bieži ir jāsāk ar mazumu, lai tiktu 
pie kaut kā lielāka.
  Pirms vēlēšanām nācās dzirdēt ko-
mentārus, ka uzņēmēji savu biznesu 
nolaiduši un tagad kāro tikt domē. 
Kas attiecas konkrēti uz SIA „Vis-
tako”, cilvēkiem vajadzētu saprast, 
ka Eiropas Savienība, kurā paši 
gribējām iestāties, uzliek arī saistības 
un pienākumus un vistu fermu gadī-
jumā tie bija cita līmeņa labturības 
noteikumi. Jā, mēs zinājām, ka tādas 
prasības būs, cits jautājums - cik tās 
ir adekvātas Latvijai un cik centīgi 
esam šo prasību pielietošanā. Tādēļ 
mums bija jāizvēlas sakārtot ražoša-
nu atbilstoši ES labturības prasībām 
vai likvidēt uzņēmumu. Izvēlējāmies 
atrast investoru un pielāgoties prasī-
bām. Pusotrs gads pagāja, kamēr tika 
kārtota dokumentācija, un ar manu 
stāšanos domes priekšsēdētāja amatā 
sakrita laiks, kad fabrikā arī sākas 
reāla darbība. Man vairs nav lemts 

piedalīties šajā procesā, taču fabrikai 
ir piesaistīts arī Eiropas finansējums 
ap 1,6 miljoniem. Mans lielākais 
gandarījums ir, kad braucot garām, 
redzu, ka tur darbi notiek. Uzņē-
mums turpinās strādāt, kā jaunajiem 
īpašniekiem ies, nav no manis atka-
rīgs, bet vēlu veiksmi un domāju, ka 
15 – 20 cilvēkiem būs darbs.

  - Jums ir pieredze pašvaldības 
darbā. Kāda ir atšķirība starp 
darbu pašvaldībā iepriekš un 
tagad?

  - Atmodas gados līdz gadsimtu 
mijai biju rajona padomē, esmu 
strādājis arī rajona padomes sastāvā, 
kad to vadīja Veronika Jurča un 
Uldis Veldre. Guntāra Bērziņa 
vadībā esmu bijis Alūksnes pilsētas 
domes deputāts. Biju iedomājies, 
ka starp pašvaldības darbu toreiz un 
tagad būs lielas līdzības, taču pēc 
secinājumiem pirmajā darba nedēļā, 
paskatoties uz pašvaldības darbu pēc 
astoņu gadu pārtraukuma, jāsaka, 
ka atšķirība ir krasi lielāka nekā biju 
iedomājies.

  - Un kāda tā ir?

  - Pirmkārt, temps ir savādāks. Ta-
gad ir jāstrādā ātrāk nekā bija toreiz, 
nav dots tik daudz laika jautājumu ri-
sināšanai, ilgam pārdomu periodam. 
Otra lieta – arī iedzīvotāji ir kļuvuši 
zinošāki un prasīgāki valsts lietās, lai 
gan nereti vairāk zina savas tiesības 
nekā pienākumus.
 Lielāku aktivitāti sagaidu no 
jaunatnes, diemžēl vēl daudzos ir 
attieksme – man pienākas, dodiet 
to, kas man pienākas. Ja salīdzinu 
atmodas gadus, tad toreiz cilvēkiem 
bija vairāk entuziasma, pašatdeves 
un ne vienmēr visu mērīja materiālā 
ieguvumā, bet tagad primārais ir - 
cik man par to būs.
  Katrā ziņā mans mērķis nebija nākt 
uz domi pēc algas. Ja deputāti un 
iedzīvotāji redzēs, ka ar pienāku-
miem netieku galā vai, ka metodes, 
ar kādām es un deputāti gribam ko 
realizēt, nav pieņemamas, viss ir 
iedzīvotāju rokās. Vislielākās cerības 
lieku uz deputātu sastāvu. Vienmēr 
dzīvē esmu vadījies pēc principa - ja 
kaut ko maini, tad liec vietā ko citu. 
Ja veicam izmaiņas, ir jāizsver visi 
par un pret, bet jārēķinās arī ar to, ka 
nav iespējams panākt, lai apmierināti 
būtu pilnīgi visi.

Uzsākta pārrobežu 
projekta īstenošana
 
  Inese Zīmele – Jauniņa,
Aluksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  Šī gada 19. jūnijā uzsākta pār-
robežu projekta Nr. ELRII-261 
„Divas ainavu parku pērles 
Austrumeiropā” („Ainavu 
pērles”) īstenošana, kura mērķis 
ir saglabāt un attīstīt Pavlovs-
kas  un Alūksnes piļu un parku 
kompleksu kultūrvēsturisko 
mantojumu.

  Projekta vadošais partneris ir 
Alūksnes novada pašvaldība un 
projekta īstenošanā iesaistīts viens 
partneris no Krievijas Federāci-
jas – Pavlovskas muzejrezervāts, 
kas atbild par Pavlovskas pils 
un parka kompleksa uzturēšanu 
un tiek uzskatīts par iedvesmas 
avotu Alūksnes Jaunās pils parka 
izveidei. Jūlija otrajā pusē notiks 
projekta partneru pirmā tikšanās 
Alūksnē.
  Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Alūksnes muze-
ju īstenos projektā paredzētos 
pasākumus Alūksnē. Te galvenais 
ieguvums projektā būs 18. gad-
simta beigās celtā valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa Aleksan-
dra paviljona restaurācija. 
Alūksnes pilī projekta laikā veiks 
telpu fragmenta restaurāciju. 
Muzejā izveidos divas jaunas iz-
glītojošās programmas, iegādāsies 
interaktīvu elektronisko stendu, 
pilsēta un parks iegūs jaunas 
informatīvās zīmes, tiks izdota 
informatīva grāmata par Alūksni 
un kopīgs buklets ar Pavlovsku.
  Projekta galvenā ideja ir saistīta 
ar restaurāciju kā iespēju sagla-
bāt vēstures dārgumus – mazās 
arhitektūras formas, kas atrodas 
šajos ainavu parkos, tāpēc projekta 
ietvaros notiks 2 konferences - 
viena Alūksnē un viena Pavlovskā, 
kas būs veltīta šai tēmai, turklāt 
Alūksnē 2014. gadā notiks arī 
praktisks seminārs ar abu valstu 
restauratoru dalību.
  Jāpiebilst, ka šis ir viens no 20 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības program-
mas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 
2007. - 2013. gadam projektiem, 
kas tika apstiprināts 2. kārtā no 
333 iesniegtajām projektu idejām 
2012. gada februārī.
  Kopējais Alūksnes novada 
pašvaldības budžets projekta 
īstenošanai ir 251 111 EUR jeb 
176481,81 lati, programmas līdzfi-
nansējums veido 225999,90 EUR, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 12555,55 EUR, 
valsts budžeta finansējums  - 12 
555,55 EUR.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārro-
bežu sadarbības programma Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instru-
menta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli 
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona kon-
kurētspēju, izmantojot tā potenciālu 
un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:

www.estlatrus.eu.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis

Vēlas panākt vienotu komandas darbu
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Jaunlaicenes 
muižas muzejā 
veidos jaunu 
pamatekspozīciju
  Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja

  Jaunlaicenes muižas muzejs 
piedalījās projektu konkursā 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas „Muzeju 
nozares attīstības programma” 
projektu konkursā un ieguva 
Ls 2800 lielu finansējumu mu-
zeja esošās pamatekspozīcijas 
„Jaunlaicenes muiža” vizuālās 
un informatīvās kvalitātes 
uzlabošanas pabeigšanai un 
jaunas pamatekspozīcijas 
„Malēnieši Opekalna draudzē” 
izveidošanai.

  Projekta ietvaros izgatavosim 
ekspozīciju inventāru – plan-
šetes, podestus, transformē-
jamu planšetsienu un soliņus. 
Sadarbībā ar Raulu Zitmani tika 
izvēlētas krāsas un noformējums 
planšetēm un podestiem, būs arī 
25 krāsainas pamatekspozīciju 
ilustrācijas. Projektā paredzētie 
darbi jāpabeidz līdz šā gada 17. 
decembrim.

  Iveta Vārtukapteine,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu vadītāja 

  Katram no mums zināms, ka 
veselā miesā mājo vesels gars un, 
ka sportiskās aktivitātes uzla-
bo garastāvokli, palīdz iepazīt 
jaunus draugus, domubiedrus un 
ļauj patīkami pavadīt laiku.
 
  Ziemera pagasta pārvalde sadarbī-
bā ar Ziemeru pamatskolu ir radusi 
iespēju realizēt sen lolotu sapni 
un uzsākusi labiekārtot Ziemeru 
pamatskolas sporta laukumu. Iero-
bežotu finanšu līdzekļu dēļ sporta 
laukumu plānots labiekārtot pakāpe-
niski, atbilstoši iespējām.

  Šobrīd sporta laukumā tiek izbū-
vēts strītbola laukums ar asfalta 
segumu, iezīmētām līnijām un uz-
stādītu basketbola grozu. Strītbola 
laukuma izveidei Ziemera pagasta 
pārvalde atvēlējusi vairāk kā Ls 
4000, bet darbus veic AS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons, un tos paredzēts pabeigt līdz 
30. jūnijam.
  Šī ir ieceres pirmā kārta, bet 
nākamajā kārtā paredzēts laukumu 
labiekārtot un izveidot pludmales 
volejbola laukumu, vēlāk vingro-
šanas laukumu un citus aktīvās 
atpūtas laukumus, tā radot iespēju 
dažādu sporta veidu piekritējiem 
nodarboties ar sportu vienlaikus un 
vienkopus.

Ziemera pagastā sāk ierīkot strītbola laukumu

Ziemerī top strītbola laukums

  Ziemera pagasta pārvalde aicina 
ikvienu pagasta iedzīvotāju un 
interesentu nākt ar idejām un ie-
saistīties, lai laukums ar laiku taptu 

vēl interesantāks un bērniem un 
jauniešiem pievilcīgāks.

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

  Lai dažādotu tūrisma taku pie-
dāvājumu Veclaicenē, jau 17. un 
18. augustā pirmo reizi apmeklē-
tājiem piedāvāsim „Pārgājienus 
ar garšu Veclaicenē”. Tās būs 
divas garšu pārpilnas dienas, 
kurās apmeklētāji varēs ne vien 
izbaudīt reģiona neskarto dabu, 
bet arī nodegustēt malēniešu 
gatavotus ēdienus un uzzināt 
visu par tiem. Vakarā gardēžus 
lutināsim ar koncertuzvedumu un 
izziņas darbnīcu Kornetos, kurā 
piedalīsies gan mūziķi, gan dabas 
pētnieki.
 
  Pasākuma mērķis ir popularizēt 
Veclaicenes aizsargājamo ainavu 
apvidus teritorijas dabas un kultūras 
vērtības, īpaši tajās izveidotās 
kājāmgājēju takas. Šādā aizraujošā 
veidā tiks pievērsta apmeklētāju 
uzmanība malēniešu kulinārajam 
mantojumam un īpašajiem vie-
tējo zemnieku lauku labumiem. 
Pārgājienos tiks izmantotas četras 

Veclaicenes pagastā esošās dabas 
takas: Peļļu - Ilgāja taka 9,5 km 
garumā, Pilskalna taka - 3 km, 
Raipala taka – 7,5 km, biotopu taka 
zs „Mauriņi” - 2 km.
  Pasākuma viesiem pēc izvēles un 
iepriekšējās pieteikšanās būs iespēja 
2 dienu garumā iziet visas 4 takas, 
vai arī – vienas dienas laikā 1 līdz 
2 dabas takas. Pārgājienus vadīs 
zinoši vietējie gidi, kuri iepazīstinās 
ar apkārtnes dabu, vēsturi un kul-
tūru, to laikā ceļotājiem būs iespēja 
vairākos pieturas punktos degustēt 
malēniešu tradicionālos ēdienus. 
Lai kompensētu ēdiena gatavošanas 
un transportēšanas izmaksas, katrai 
takai būs noteikta dalības maksa, 
būs padomāts arī par īpašiem su-
venīriem. Interesentiem iepriekšējā 
pieteikšanās pa e-pastu: veclaice-
nesavotins@inbox.lv vai 22413373 
(Agija) līdz 15. augustam.
  Papildus pasākuma laikā Korne-
tu tautas namā būs iespēja skatīt 
Latvijas dabas fonda izstādi „Ērgļi 
pāri robežām” un Veclaicenes no-
vadpētniecības ekspozīciju kopā ar 
tās veidotāju Ēvaldu Vanaga kungu. 
Kā īpašs pārsteigums tiks piedāvāts 
amatnieku un mājražotāju tirdziņš 

Aicina “Pārgājieni ar garšu” Veclaicenē

- andele, bet vakarpusē darbosies 
dabas izziņas darbnīca. Pie Dzērves 
ezera tiks rādīta video projekcija, lai 
katrs varētu izbaudīt vakara brīvda-
bas sajūtu koncertu. Plānots, ka šajā 
laikā Veclaicenē viesosies arī franču 
kājāmgājēju kluba delegācija, tāpat 
būs padomāts arī par telšu pilsētiņu 
pie Dzērves un Ievas ezeriem.
  Pēdējo trīs gadu laikā, sadarbojo-
ties vairākām institūcijām - Vec-
laicenes pagasta pārvaldei, Dabas 
aizsardzības pārvaldei, Vidzemes 
plānošanas reģionam, Lejasreinas 
departamenta Vogēzu kājnieku 

klubam, biedrībai „Veclaicenes 
Avotiņš” un Vidzemes Augstskolas 
Tūrisma un viesmīlības vadības 
fakultātei, teritorijā ir tapis jauns 
tūrisma produkts - izveidotas četras 
kājāmgājēju takas 25 km kopgaru-
mā. Nākotnē paredzams šo teritoriju 
attīstīt kā aktīvā tūrisma galamērķi 
ar kājāmgājēju un velobraucēju 
maršrutu tīklu. Sīkāku informāciju 
par Veclaiceni un tās piedāvātajām 
iespējām var iegūt mājas lapā - 
www.veclaicene.lv 
  Izmainiet savu ikdienu un ieplāno-
jiet atpūtu Veclaicenē!

PIEKTDIENA, 2. augusts 
 „IESILDĀM PILSĒTU”

Ziemeļeiropas zonas Trofi reidu
čempionāta 1. posms un Latvijas 
Trofi reidu čempionāta 5. posms 
11:00 Parādes brauciena starts no Rūpnie-
cības ielas 2K uz Dārza ielu 11
11:30 Automašīnu parāde administratīvās 
ēkas laukumā, Dārza ielā 11
13:00 Sacensību atklāšana, sacensību 
starts (Rūpniecības ielā 2k)
 
Dārza ielā, posmā no Tirgotāju līdz 
Helēnas ielai
17:00 Ielu basketbola turnīrs (GHET-
TO BASKET)
 
Pie Alūksnes Jaunās pils
Pilsētas svētku atklāšanas pasākums 
21:00 Lielkoncerts „Mūs vieno mājas”
Muzicē „MIRAGE JAZZ ORCHES-
TRA” (vadītājs Lauris Amantovs), dzied 
atpazīstami, populāri, talantīgi bijušie un 
esošie alūksnieši. Koncertu vada aktrise 
Anta Aizupe

23:00 Projekciju šovs „Alūksnes Jaunās 
pils 150 gaismas stari”

23:30 Pilsētas ielu ballītes 
Lielā Ezera ielā spēlē grupa „SAVĒJIE” 
un DAINIS DOBELNIEKS (rīko Izklai-
des un atpūtas vieta „Klondaika”)

Administratīvās ēkas laukumā spēlē grupa 
„COCO” un DJ (rīko SIA „AŠUKALNS”)

Pie Alūksnes Jaunās pils spēlē DJ AIVIS 
(rīko SIA „JAUNOZOLI AVP” un SIA 
„IEROČI LĀČPLĒSIS”)

SESTDIENA, 3. augusts  
„PILSĒTĀ IET KARSTI”

  
Pie Alūksnes Jaunās pils
10:00 Amatnieku tirgus 
10:00 Atraktīvs Valmieras Drāmas teātra 
dziedošo aktieru grupas „ŽERĀRI” kon-
certs
12:00 Teatrāli muzikāls Dailes teātra dzie-
došo aktieru ansambļa „ILGA” koncerts
14:00 Grupas „NO PUSVĀRDA” kon-

certs 
Koncertus vada aktieris Guntis Skrastiņš 

Pie p/a „ALJA”, Pilssalā
Līdzdarbošanās pasākumi „Nestāvi 
malā”
10:00 Aktivitātes un bērnu rotaļas 
          Pludmales volejbola svētku turnīrs
          Loka šaušana (pie pilsdrupu mū-
riem)
11:00 Bērnu ratiņu parāde
12:00 Latvijas karaoke čempionāts 2013

Ojāra Vācieša ielas stāvlaukumā
11:00 Ekstremālā šova programma 
„GREENTRIALS BIKE TOUR”
13:00 Sporta kluba „Spēka pasaule” 
aktivitātes 

Naksnīgās izklaides „Ceļš ir izgais-
mots”
Pie p/a „ ALJA”, Pilssalā 
22:00 Koncertē Normunds Jakušonoks 
un Rīgas Zelta saules koris kopā ar Tipa 
orķestri 
24:00 DJ Roberts Lejasmeijers 

24:00 Balle Pilssalas estrādē, muzicē Atis 
un Jānis Auzāni 

Ieeja uz vakara pasākumiem Ls 2,00; 
pensionāriem Ls 1,00; bērniem līdz 12g.v. 

ieeja bez maksas
Pilssalas estrādē 
18:00 Mūzikls „Bitīt, rožu dārziņā” (Ieeja: 
Ls 4,00 – 6,00)
24:00 Svētku salūts (vērojams ezera krastā 
pie p/a „ALJA” un no Pilssalas tilta)

SVĒTDIENA, 4. augusts

Administratīvās ēkas laukumā,  
Dārza ielā 11
9:00 Retro motociklu Vidzemes turneja
 
Tempļakalna pussalā
11:00 Kapusvētki Lielajos kapos, ekumē-
niskais aizlūgums
12:00 Kapusvētki Mazajos kapos

Tempļakalnā
13:00 Grupas „Lauku muzikanti” koncerts

Alūksnes pilsētas svētki “Būt ceļā nozīmē atgriezties”



Ilzenes
pamatskolai - 

110!
2013. gada 10. augustā
pulksten 16.00 aicinām
uz absolventu salidojumu!

Ilzenes pamatskolas kolektīvs

Alūksnes Novada Vēstis  5.03.07.2013.
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Jūnijā Jaunlaicenes muižas 
parku, kas ir vietējās nozīmes 
aizsargājamais kultūrvēsturis-
kais objekts, apmeklēja Latvijas 
muižu dārzu un parku pētniece 
Ilze Māra Janelis, lai dotu savu 
vērtējumu, kā kopt, saglabāt un 
attīstīt Jaunlaicenes muižas parka 
vizuālo izskatu.

  Alūksnes novada pašvaldības aina-
vu arhitekts Agris Veismanis uzsver, 
ka mūsu novadā ir diezgan daudz 
vēsturisko muižas parku - Alūksnē, 
Alsviķos, Ilzenē, Jaunlaicenē, Zie-
meros un citur. Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde kopā ar Jaunlaicenes mui-
žas muzeju iecerējusi uzsākt sava 
parka vēsturisko izpēti un atjauno-
šanas darbus, tādēļ noslēgts līgums 

ar Latvijā pazīstamo dārzu un parku 
pētnieci. kas Alūksnes novadā nav 
pirmo reizi. Jāpiebilst, ka viņa savus 
norādījumus devusi arī Alūksnes 
muižas parka kopšanā, piedalījusies 
konferencē par Alūksnes kultūrvēs-
turiskajām vērtībām.
  Lūk, kādas pirmās pārdomas viņa 
paudusi pēc viesošanās Jaunlaicenē:
  „Baidos sacīt, cik gadus nav būts 
Jaunlaicenē. Kaut kas ir zudis, 
kaut kas sakārtots. No tās vietas, 
kur atradusies muižnieka dzīvoja-
mā māja, ļoti gribas redzēt parka 
ezeru. Un jābūt atpakaļskatam no 
ezera otra krasta. Taču atrast, kurš 
koks jāzāģē, kurš jāatstāj, nav tik 
vienkārši - nopietni un atbildīgi to 
varēs novērtēt tikai rudenī, kad būs 
nobirušas lapas.
  Daudz laba turpmākajam darbam 
dod saglabājies muižas zemju plāns 
ar godprātīgi iezīmētu apbūves cen-
tra struktūru. Un uz saliņas muižas 

Ilze Māra Janelis konsultē
Jaunlaicenes muižas parka kopšanā

Jaunlaicenes muižas parku Ilze Māra Janelis (otrā no labās) apsekoja kopā ar 
pašvaldības ainavu arhitektu Agri Veismani, muižas muzeja vadītāju Sandru 

Jankovsku un pašvaldības praktikanti Līgu Strodi

dīķī tomēr vajadzētu pašu darinātu 
pēc pašu pagastā atrastām vecajām 
fotogrāfi jām pašu projektētu lape-
nīti. Tas nekas, ka tur bijusi rotaļu 
māja muižnieku bērniem ar divām 
istabām. Cerams, ka savā veidā 
mūžīgi būs kuplie un īslaicīgās 

modes nesabojātie ceriņi un citi labi 
uzturētie ziedošie krūmi Jaunlaice-
nes muižas parkā”.
  Tagad jaunlaiceniešiem jāgaida 
parku arhitektes apjomīgāks seci-
nājumu un ieteikumu apkopojums 
parka saglabāšanai un attīstībai.

  Indulis Bumbieris,
projekta vadītājs

  Aprīlī Jaunatnes Starptautisko 
programmu aģentūra apstipri-
nāja biedrības Alūksnes rajona 
bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām „Saulstariņi” iesniegto 
projektu „Art and theater – make 
it fun” (projekta līguma numurs 
LV-11-E13-2013-R1) un jūnijā 
Alūksnē iepriekšējās plānoša-
nas vizītē „Saulstariņi” tikās ar 
projekta partneriem - Turcijas un 
Portugāles jauniešu līderiem no 
organizācijām Deneysel Sanat un 
ProAtlântico - Associação Juvenil.

  Rakstot projektu gada sākumā 
atradām partnerus - jauniešu organi-
zācijas no Portugāles un Turcijas ar 
pieredzi jauniešu apmaiņu projektos. 
Iepriekšējās plānošanas vizīte tika 
organizēta, lai vienotos par projektā 
paredzētajām aktivitātēm. Biedrī-
ba „Saulstariņi” projektā „Art and 
theater make it fun” ir uzņēmējorga-
nizācija, kuras galvenie uzdevumi ir 

apmaiņas organizēšana sadarbībā ar 
iesaistītajām partneru organizācijām 
un Latvijas jauniešu sagatavošana 
apmaiņas aktivitātēm.
  - Mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka 
kaut arī Latvijas sabiedrība kļūst to-
lerantāka pret cilvēkiem ar veselības 
problēmām, tomēr ir nepieciešams 
ļoti ilgs laiks un pacietība, lai jaunie-
šus ar īpašām vajadzībām uzska-
tītu par līdzvērtīgiem sabiedrības 
dalībniekiem. Tādēļ meklējam katru 
iespēju, kas jauniešiem ļautu justies 
līdzvērtīgiem, saklausītiem, atvērtu 
tos un dotu drosmi darboties. Pēc 
vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm 
ārvalstīs un gūtās pieredzes projektu 
īstenošanā, vēlējāmies uzdrošināties 
un paši uzņemties organizēt starp-
tautisku projektu. Attīstot ideju par 
projektu, sākām meklēt potenciālos 
sadarbības partnerus - organizācijas, 
kuru mērķauditorija arī ir jaunieši ar 
īpašām vajadzībām vai kas darbojas 
mākslas jomā un vēlas gūt jaunu 
pieredzi un dalīties savās zināšanās 
ar jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām, - saka biedrības vadītāja Māra 

Podkalne.
  Apmaiņa notiks no 29. jūlija līdz 4. 
augustam Alūksnes pilsētas svētku 
laikā, kad ieradīsies astoņi dalībnieki 
no katras valsts. Projekta mērķis ir 
dot iespēju satikties dažādu valstu 
jauniešiem un ar dažādu radošu un 
māksliniecisku aktivitāšu palīdzī-
bu rosināt tiem sevī attīstīt jaunas 
rakstura iezīmes, prasmes, iepazīt 
citu valstu kultūru un tradīcijas, kā 
arī attīstīt jauniešu radoši mākslinie-
ciskās izpausmes un komunikācijas 
prasmes.
  Apmaiņā kā vēl viena regulāra 
aktivitāte ir ieplānota ātrā valodas 
apguve - tās laikā dalībnieki  varēs 
apgūt nepieciešamākās un svarīgā-
kās frāzes ikdienai un saziņai, kā arī 
uzzinās vairāk par citas valsts valodas 
īpatnībām. Tāpat notiks pieredzes 
apmaiņas diskusijas par cilvēku ar 
īpašām vajadzībām ikdienu, brīvā 
laika pavadīšanu un sportošanas 
iespējām citās valstīs.  Trīs vakari tiks 
veltīti valstu kultūru iepazīšanai, tajos 
dalībniekiem būs iespēja iepazīties 
ar ēdieniem, dzērieniem, tradīcijām, 

dziesmām un dejām, kuras raksturī-
gas projekta partnervalstīm. Apmaiņa 
ļaus jauniešiem apzināties, ka viņi ir 
Eiropas pilsoņi un sajust savu piede-
rību kopīgai Eiropas kultūrai un viņu 
lomu tajā.
  Atsevišķa prezentācija tiks veltīta 
programmai Jaunatne Darbībā un 
Youthpass, lai parādītu, ko šī projektu 
programma sniedz un, kādas iespējas 
tiek atbalstītas. Pieredzē dalīsies gan 
vietējie brīvprātīgie, gan jauniešu 
līderi, kuriem ir pieredze dažādos 
pasākumos, kuri realizēti izmantojot 
Jaunatne Darbībā sniegto atbalstu, tā-
pat tiks uzklausīti partneru pieredzes 
stāsti. 

  “Šis projekts tika fi nansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
[paziņojums] atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informāci-
jas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

„Saulstariņi” īstenos starptautisku projektu

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centra darbinieku apmeklētāju
pieņemšanas jūlijs - augusts

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu 
apmeklētāju pieņemšanas jūlijs – augusts

 Lauku attīstības
konsultants

Diena/
Datums Laiks Vieta

Nikolajs IRTIŠEVS
27843936

nikolajs.irtisevs@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00 Pededzes pagasta pārvaldē 

Piektdienās 9.00-12.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē

Otrdienās 9.00-12.00 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde

Vaira Vērse 26588968
vaira.verse@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās 9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde

Otrdienās
Piektdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde

4.jūlijs
8. un 22.augusts 9.00 – 12.00 Kalncempju pagasta 

pārvalde
Ieva Peperniece

26115069
ieva.peperniece@llkc.lv

10.jūlijs
14.augusts 9.00- 12.00 Ziemera pagasta pārvalde

18.jūlijs
8.augusts 9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta 

pārvalde
17.jūlijs

15.augusts 9.00-12.00 Veclaicenes pagasta 
pārvalde

Viola Kaparšmite 
29166807

viola.kaparsmite@llkc.lv
 vai Sarmīte Svilāne

26384907
sarmite.svilane@llkc.lv

10.jūlijs
14.augusts 12.30-15.00 Liepnas pagasta pārvalde

5.jūlijs
16.augusts 9.00-12.00 Mālupes pagasta pārvalde

10.jūlijs
14.augusts 9.00-12.00 Malienas pagasta pārvalde

9.jūlijs
20.augusts 9.00-11.40 Annas pagasta pārvalde

9.jūlijs
20.augusts 12.00-15.00 Jaunannas pagasta pārvalde

8.jūlijs
12.augusts 9.00-12.00 Zeltiņu pagasta pārvalde

Teritorijas attīstības 
speciālists

Diena/
Datums Laiks Vieta

Violeta KĻAVIŅA
20232692

violeta.klavina@aluksne.lv

Pirmdienās  
Otrdienās 
Trešdienās

9.00 – 12.00 Malienas pagasta pārvaldē

Ceturtdienās 
Piektdienās 9.00 – 12.00 Jaunalūksnes pagasta 

pārvaldē
Ārija RONE

28351792
arija.rone@aluksne.lv

Pirmdienās 
Ceturtdienās

8.00-13.00
8.00-16.00 Zeltiņu pagasta pārvalde

Otrdienās 
Piektdienās

9.00-14.00
9.00-12.00 Ilzenes pagasta pārvalde

Trešdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde
Viesturs ZAĶIS

20236801
viesturs.zakis@aluksne.lv

Pirmdienās, 
Trešdienās, 
Piektdienās

9.00 – 12.00 Pededzes pagasta pārvaldē

Otrdienās, 
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē

Vija Zaķe
22042791

vija.zake@aluksne.lv

Pirmdienās 8.30 – 15.00 Annas pagasta pārvaldē
Otrdienās 8.00 – 15.00 Jaunannas pagasta pārvaldē

Ceturtdienās 9.00 – 11.00 Kalncempju pagasta 
pārvaldē

Iveta VEĻĶERE
20239937

iveta.velkere@aluksne.lv

Trešdienās 
Ceturtdienās

13.00-16.30
9.00-12.00 Ziemera pagasta pārvaldē

Trešdienās 9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās 9.00-12.00 Veclaicenes pagasta 
pārvaldē

Laima KAŅEPE
20237325

laima.kanepe@aluksne.lv

Otrdienās, 
Piektdienās 9.00-12.00 Mālupes pagasta  pārvaldē

Pirmdienās, 
Trešdienās, 

Ceturtdienās

9.00-12.00
13.00-15.00
9.00-12.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Mārkalnes
pamatskola gaida visus 
absolventus un skolas 

darbiniekus uz
145. gadadienas

svinībām 3. augustā!

    Reģistrācija no plkst. 15.00, 
svinīgā pasākuma sākums plkst. 
17.00. 
     Būtu vēlama iepriekšēja pie-
teikšanās pa telefonu 26473806 
(Diānai). Par „groziņu” jārūpējas 
pašiem. Priecāsimies par atbalstu 
skolai ar ziedojumu.

Ziedojumu konts:
Alūksnes novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
kods 90000018622
AS SEB banka
Konts: 
LV81UNLA0025104142935
Ar norādi - Mārkalnes
pamatskolai

110!
2013. gada 10. augustā
pulksten 16.00 aicinām
uz absolventu salidojumu!

Ilzenes pamatskolas kolektīvs

Par godu dziesmu 
svētkiem 7. jūlijā
aicinām pacelt valsts 
karogu

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ar īpašo svētku karogu pa-
celšanu un atklāšanas pasā-
kumiem visā Latvijā sākušies 
XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētki, 
kuru norisēs piedalās arī 24 
amatiermākslas kolektīvi ar 
513 dalībniekiem no Alūksnes 
novada.

  No 30. jūnija līdz 7. jūlijam 
svētku Dziesmu un deju svētku 
norisē būs dažādi pasākumi, 
mēģinājumi un, protams, koncer-
ti. No Alūksnes novada pirmie 
uz svētkiem devās Alūksnes 
pilsētas Tautas nama deju ko-
lektīvs „Jukums”, kas svētdien, 
30. jūnijā piedalījās tautas tērpu 
skates fi nālā, tika īpaši ievēroti 
no žūrijas puses un saņēma 
īpašu atzinību par saviem tautas 
tērpiem! 1. jūlijā uz Rīgu brauc 
deju kolektīvi, savukārt 3. jūlijā 
svētku dalībniekiem pievienosies 
arī mūsu novada kori.
  Lai akcentētu Dziesmu un deju 
svētku nacionālo un starptau-
tisko nozīmi un izrādītu godu 
svētku dalībniekiem, svētku 
rīkotāji rosina pacelt valsts 
karogu svētku noslēguma dienā. 
Tādēļ Alūksnes novada pašval-
dība aicina iedzīvotājus, iestādes 
un uzņēmumus svētdien, 7. jūlijā 
pie savām ēkām pacelt Latvijas 
valsts karogus, tā godinot visus 
Alūksnes novada amatiermāk-
slas kolektīvu dalībniekus, kas 
piedalījušies svētkos!

Ilzenes

LV81UNLA0025104142935
Ar norādi - Mārkalnes
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  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore 

  Izskanējis pēdējais zvans, septiņi 
Mārkalnes pamatskolas skolēni 
sekmīgi nokārtojuši eksāmenus 
un saņēmuši apliecības par vispā-
rējo pamatizglītību. Šis pavasaris 
mūsu skolas absolventiem bija 
īpašs, jo skola šogad svin savu 
145. gadadienu.

  Pēdējā zvana dienā aizsākām 
jaunu tradīciju - kopā ar skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem atklājām 
skolas Absolventu parku. Devītās 
klases skolēni jaunatklātajā parkā 
iestādīja vienu sarkano kļavu un 

divas lapegles. Blakus jaunajiem 
kociņiem skolēni bija izveidojuši 
plāksni ar parka atklāšanas gadu un 
saviem  iniciāļiem.
  Pašķirot atpakaļ skolas vēstures 
lappuses, varam uzzināt, ka skolas 
vecais parks tika veidots 1937. 
gadā, kad visa pagasta sabiedrība 
piedalījās Dzimtparka veidošanā. 
Tagad bērzi un priedes vecajā parkā 
sasnieguši cienījamu vecumu un 
augstumu. Vēlāk blakus vecajiem 
kokiem skolēni iestādīja bērzu birzi.
  Mūsu Absolventu parkā centīsi-
mies stādīt dažādus interesantus un 
vecajā parkā neesošus kokus. Tā ir 
mūsu dāvana savai skolai jubilejā. 

Sākums  jaunai tradīcijai Mārkalnē

Mārkalnes pamatskolas šī gada absolventi aizsākuši jaunu tradīciju –  
Absolventu parka veidošanu

  Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore 

  Ja visa cilvēce uz paveikto 
atskatās laikā, kad aiz loga lido 
sniegpārslas, tad ar izglītību saistī-
tie ļaudis savu darbu izvērtē dabas 
ziedēšanas laikā. Tā arī Pededzes 
pamatskolas kolektīvs savas 
pastāvēšanas 75. gadā atskatās 
uz labajiem darbiem 2012./2013. 
mācību gadā.

  Galvenais katra skolēna pienākums 
ir mācīties un darīt to labi. Jāsaka, 
ka šajā mācību gadā  34% skolēnu 
bijušas labas un teicamas sekmes. 
Pēdējā skolas dienā īpašās liecības 
saņēma 19 skolēni. Zelta liecības 
– Sabīne Golubeva (vidējā atzīme 
8,4), Žanis Vīksna (8,3), Liāna Šolka 
(8,2), Nadīna Tarnovska (8,1), Linda 
Bundzena (8,1). Sudraba liecības 
– Nikolajs Mellītis (7,9), Anita 
Skorodelova (7,8), Līga Kristiāna 
Melngaile (7,5). Bronzas liecības 
– Jekaterina Haljandi (7,4), Alīna 
Irtiševa (7,3), Jekaterina Irtiševa 
(7,2), Edgars Tašmans (7,2), Elvijs 
Gurkovskis (7,2), Ņikita Illarionovs 
(7,1), Evija Zvanere (7,1), Rasa 
Samanta Harjo (7,0).
  Alūksnes novada pašvaldības Izglī-
tības pārvaldes atzinības rakstus par 
panākumiem novada matemātikas 
olimpiādē saņēma Liāna Šolka (sko-
lotāja Ludmila Uglovska), latviešu 
valodas olimpiādē mazākumtautību 
izglītības programmās - Jekateri-
na Haljandi un Romāns Čurikovs 
(skolotāja Ieva Mellīte). Skolas 
pedagoģiskās padomes atzinības par 
čaklu mācību un sabiedrisko darbu, 
par piedalīšanos novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkur-
sos, par aktīvu darbību skolēnu 

līdzpārvaldē, par panākumiem sportā 
saņēma Sabīne Golubeva, Vadims 
Rjaska, Viktorija Kilaru, Nadīna 
Tarnovska, Anita Skorodelova, Liāna 
Šolka, Anna Markova, Rasa Samanta 
Harjo, Niklāvs Galzons, Alīna Irtiše-
va, Evija Zvanere, Ņikita Illarionovs, 
Andris Vīksna, Jekaterina Haljandi, 
Natālija Oļševska. Atbilstoši savām 
spējām valsts eksāmenus kārtoja arī 
mūsu devītie. Vidējā atzīme – 7,18. 
Labas un teicamas sekmes eksāme-
nos Žanim Vīksnam (vidējā atzīme 
– 8,5), Lindai Bundzenai (8,25), 
Edgaram Tašmanam (7,5), Artjo-
mam Golubevam (7,25),  Maksimam 
Skorodelovam (7,0). Lai veicas arī 
turpmāk!
  No 11. februāra līdz 15. martam 
skolā notika projektu nedēļa, kurā 
piedalījāmies Labdarības skolas akti-
vitātēs kopā ar Alūksnes un Apes no-
vadu fondu. Katrs dalībnieks centās 
sev atbildēt uz jautājumu: „Kas tad 
ir labdarība? Ko nozīmē darīt labus 
darbus? Vai par labdarību ir jārunā 
skaļi?”. Labdarības skolā piedalījās 
gan 1. - 9. klases skolēni, gan 5 - 6 
gadnieki, gan arī jaunatklātās rotaļu 
grupas bērni ar audzinātājām. Katrs 
darīja, ko varēja un mācēja – baroja 
putnus, audzēja stādus un garšaugus, 
laboja rotaļlietas, šuva suvenīrus un 
pastalas, sakopa telpas, tīrīja sniegu 
pensionētajām skolotājām, devās 
talkā Ķuršu baznīcai, laboja grā-
matas skolas un pagasta bibliotēkā. 
Paldies AANF valdes priekšsēdētājai 
Dzintrai Zvejniecei par atzinībām un 
uzaicinājumu arī nākamgad piedalī-
ties Labdarības skolā.
  Latvijas dzimšanas 95. dzimšanas 
dienas gadā pēc iespējas piedalījā-
mies aktivitātēs, saistītās ar patrio-
tisko audzināšanu, sociālā projekta 
„Dāvini savai Latvijai” ietvaros 

Pededzes pamatskola 75. pastāvēšanas gadā

veidojām plāksnītes ar vēlējumu 
Latvijai, katru piektdienu dežūrklase 
gatavoja nelielu informāciju par 
Latvijai nozīmīgām lietām, piedalī-
jāmies Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas organizētajā konkursā 
„Latviešu dzīves ziņa”. 
  Šajā mācību gadā skolā darbojās 
četri interešu izglītības pulciņi. Te-
ātra pulciņš literāro uzvedumu skatē 
novadā ieguva 2. pakāpi (skolotāja 
I. Mellīte), bet 5. - 9. klašu deju ko-
lektīvs – 1. pakāpi (skolotāja L. Ug-
lovska). Pašdarbības kolektīvi savas 
darbības atskaiti tradicionāli sniedza 
Ģimenes dienai veltītā koncertā, 
bet sporta pulciņš darbu noslēdza ar 
skolas Sporta dienu.
  Savas rūpes prasīja arī Pasaku taka, 
kuru šopavasar jau apmeklējuši ap 
simt interesentu.
  Paldies biedrībai „Pededzes nākot-
ne”, Pededzes pagasta pārvaldei par 
projektu un rotaļu laukumu Pededzes 
pagasta skolēniem un jauniešiem.
  Īpaši ciemiņi Pededzes pamatskolā 
bija 7. jūnijā, kad izbraukuma semi-
nāru rīkoja Alūksnes un Apes nova-
du skolu direktori. Siltu „paldies” 

gribam teikt Armanda Rozes ģime-
nei par atvēlēto laiku, lai iepazīsti-
nātu ar foreļu audzēšanas īpatnībām, 
Antoņinai Girs un Marijai Loginovai 
par ieskatu Ķuršu baznīcas vēsturē 
un tagadnē, Pededzes tautas nama 
pašdarbniekiem un viņu vadītājām 
- Tatjanai Steklovai, Vjačeslavam 
Bogdanovam, Tamārai Jakobsonei, 
Ludmilai Uglovskai - par muzikālo 
sveicienu, skolotājai Ievai Mellītei 
par aktivitātēm Pasaku takā!
  Skola savu 75. dzimšanas dienu no-
lēmusi klusi atzīmēt savā kolektīvā 
jaunā mācību gada  pirmajā dienā. Ja 
kādam, kurš uzskata sevi par piede-
rīgu Pededzes skolai, ir vēlme vasarā 
iegriezties ciemos, tad laipni aicināti 
pieteikties pa tālruņiem 64324339, 
26596817, 26441453. Vienosimies 
par apmeklējuma laiku un piedāvā-
jumu.
  Patīkamiem piedzīvojumiem bagā-
tu vasaru visam Pededzes pamat-
skolas kolektīvam, radošām idejām 
bagātus plānus un to piepildīšanos 
visiem sadarbības partneriem! Uz 
tikšanos 2. septembrī!

Alūksnes un Apes novada skolu direktori mācību gada noslēgumā tikās 
Pededzes pamatskolā

„Vasaras skoliņa” 
Jaunannā
 
  Janīna Pužule,
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas direktore,
projekta direktore

  Sorosa fonds – Latvija ir 
atbalstījis Jaunannas Mūzi-
kas un mākslas pamatskolas 
projektu „Jaunas iespējas 
pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu daudzpusīgai 
attīstībai Jaunannā”. Lai no-
drošinātu atbalstu ģimenēm ar 
bērniem, fonds piešķīris finan-
sējumu  1000 eiro apmērā.

  No 3. līdz 28. jūnijam pirms-
skolas vecuma bērniem notika 
nodarbības „Vasaras skoliņā”. 
Šīs nodarbības aktīvi apmeklēja 
desmit bērni vecumā no trīs līdz 
septiņiem gadiem. Skolotājas 
Svetlanas Pavlovas vadībā bērni 
zīmēja, veidoja, aplicēja,  gata-
voja lellītes, pērlīšu un papīra  
virtenes, locīja „origami”, kā 
arī spēlējās brīvā dabā un gāja 
pastaigās.
  Skolotāja Aiva Vilciņa nodar-
bību dalībniekiem ierādīja dejas 
soļus, mācīja kustību rotaļas, 
rotaļdejas.
  Bērniem ļoti patika sportiskās 
aktivitātes: vingrošana ar riņ-
ķiem, sacensības bumbu un me-
tamo šķīvīšu mešanā. Inventāru 
sportiskām nodarbībām, jaunas 
spēles, krāsojamās grāmatas, 
puzles esam iegādājušies tieši 
par šī projekta līdzekļiem.
  Vasaras skoliņas nodarbības ir 
liels atbalsts vecākiem un vec-
vecākiem, jo bērni tiek iesais-
tīti aktīvās fiziskās un radošās 
nodarbībās. Šajā laikā vecāki var 
plānot savus darbus, zinot, ka 
bērni ir pieskatīti un drošībā.
  Skolotājas rītos sagaidīja 
smaidīgus un darboties gribošus 
mazuļus, kuri priecājās par „Va-
saras skoliņas” nodarbībām. 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas projektā īstenota 

vasaras skoliņas ideja mazākajiem 
jaunanniešiem

  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  Jūnija sākumā, kad vairāki 
bērnudārza bērni paliek mājās 
kopā ar vecākiem, Annas biblio-
tēkas vadītāja aicināja apmeklēt 
pasākumu „Pirmā tikšanās ar 
bibliotēku”, rosinot iepazīties ar 
bibliotēku un kļūt par tās pastāvī-
giem viesiem. Bērni ieradās kopā 
ar saviem mīļajiem cilvēkiem.

  Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Mazputniņš” kolektīvs bija sagata-
vojuši izrādi „Lielais ceļojums”, kur 
idejas autore Inese Skudra kopā ar 

savām kolēģēm izspēlēja stāstu. Tas 
bija netradicionāls ceļojums pa grā-
matu lappusēm kopā ar tās varoņiem. 
Izrādītes laikā tika izspēlētas dažādas 
atrakcijas un noslēgumā visi jautri 
pavadīja laiku rotaļās kopā ar aktie-
riem. Paldies iestādes kolektīvam 
par sirsnīgo sniegumu un jautrajiem 
brīžiem!
  Pēc kopīgas darbošanās dalībnieki 
apmeklēja bibliotēku, kur iepazinās 
ar tās darbību un iespējām mazajiem 
rotaļāties, gūt zināšanas, spēlēt spēles 
un kopīgi palasīt grāmatas! Pasāku-
ma noslēgumā katrs dalībnieks saņē-
ma grāmatiņu, kas varbūt rosinās vēl 
kādreiz apmeklēt bibliotēku.

Pirmsskolas vecuma bērni dodas 
uz bibliotēku

Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novadā, LV 4301
tālruņi: 64381168, 26443798, 
e-pasts: aluksne@rpiva.lv

Pieteikšanās studijām RPIVA Alūksnes filiālē 
no 8. jūlija līdz 16. augustam

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:
"Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar specializācijas virzienu 
"Biroja administrators" vai  „Personāla speciālists”

nepilna laika klātiene 2 gadi, 3 mēneši

"Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālists" vai „Tirgzinības un  tirdzniecības speciālists”

nepilna laika klātiene 2 gadi, 3 mēneši

„Darba aizsardzība” nepilna laika klātiene 2 gadi, 3 mēneši

"Skolotājs" - apakšprogramma "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" nepilna laika klātiene 4 gadi, 3 mēneši
„Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā” nepilna laika klātiene 4 gadi, 3 mēneši
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” nepilna laika klātiene 4 gadi, 3 mēneši

„Organizācijas vadība” nepilna laika klātiene 1gads, 6 mēneši  
„Organizācijas vadība” (ar kvalifikāciju) 2 gadi, 3 mēneši

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā:

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā:
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Notiks lāpu
skrējiens
„Apkārt 
Latvijai”
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Godinot Nacionālo bruņoto 
spēku 1992. gadā organizētās 
lāpu stafetes 21. gadadienu, no 
15. līdz 21. augustam notiks 
biedrības „Latvijas ģenerāļu 
klubs” organizēts skrējiens 
„Apkārt Latvijai” gar Latvijas 
valsts robežu. Skrējiens 17. 
augustā sasniegs arī Alūksnes 
novada teritoriju.

  Biedrības valdes priekšsēdētājs, 
atvaļinātais viceadmirālis Gaidis 
Andrejs Zeibots norādījis, ka 
skrējiens būs veltīts Latvijas 
valsts proklamēšanas 95. gada-
dienai un valstiskās neatkarības 
atjaunošanas 22. gadadienai.
  - Pirms 20 gadiem skrējiena 
mērķis bija apliecināt Latvijas 
neatkarības atgūšanu un mūsu 
valsts robežu nostiprināšanu. 
Šobrīd svarīgi ir stiprināt mūsu 
valsts iedzīvotāju kopības un 
drošības sajūtu. Tāpēc skrējienā 
aicinām piedalīties ikvienu, kurš 
vēlas skriet par Latviju!” – teicis 
viņš.
  Skrējienu atklās 15. augustā 
Brāļu kapos Rīgā, uzsākot to 
divās grupās - uz Salacgrīvu 
un Mērsragu. Kopējais skrējie-
na garums ir 1500 km un tas 
norisināsies septiņās dienās un 
14 posmos. Noslēgumā plānots 
skrējiens no Rīgas robežas uz 
Brīvības pieminekli.
  Alūksnes novadā skrējiens 
nonāks no Apes novada puses 
17. augustā maršrutā Valka – 
Gaujiena – Dārzciems – Trapene 
– Karva – Alsviķi – Alūksne. 
Savukārt 18. augustā skrējiens 
turpināsies no Alūksnes uz Liep-
nu un tālāk Viļakas virzienā.
  Skrējienā tiks nesta lāpa un 
Alūksnes novada teritorijā to 
darīs novada sportisti, taču arī 
ikvienam iedzīvotājam, kas to 
vēlas, ir iespēja piedalīties un 
skrienot pavadīt lāpas nesējus. 
To varēs izdarīt jebkurā jums 
vēlamā skrējiena posmā. Sīkāku 
informāciju par iespējām pievie-
noties skrējienam varēsiet iegūt, 
sazinoties ar Alūksnes novada 
pašvaldības sporta darba orga-
nizatoru Vilni Veļķeri pa tālruni 
29273114 vai rakstot e-pastu uz 
vilnis.velkeris@aluksne.lv.
  Alūksnes novada teritorijā skrē-
jienu rīko NBS Kājnieku skola 
un Alūksnes novada pašvaldība.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes ezerā no 12. līdz 14. 
jūlijam notiks starptautiskas sa-
censības ūdens motosportā - viens 
no četriem Pasaules čempionāta 
posmiem Formula 4S klasē, 
Eiropas čempionāts S550 klasē 
un Latvijas atklātais čempionāts. 
Vienlaikus tiks atzīmēta arī 55 
gadu jubileja kopš Alūksnes 
ezerā sākušās ūdens motosporta 
tradīcijas.

  Alūksnes ūdens motosporta 
ievērojamo jubileju atzīmēs jau 
piektdien, 12. jūlijā, kad uz tikšanos 
aicināti ūdens motosporta veterāni 
gan no Alūksnes, gan visas Latvijas. 
Alūksnes Jaunās pils Apaļajā tornī 
pulksten 16 tiks atvērta šai liela-
jai jubilejai veltīta izstāde, kuras 
tapšanā sadarbojas Alūksnes ūdens 
motosporta klubs „Nord Ost” un 
Alūksnes muzejs.
  Izstādē būs apskatāmi dažādi ma-
teriāli, kas liecina par ūdens moto-
sporta attīstības posmiem Alūksnes 
ezerā gan no Alūksnes muzeja, gan 
privātajiem arhīviem. Savās mājās 
rūpīgi glabātās relikvijas izstādei 
atvēlējuši gan bijušie sportisti vete-
rāni, gan nu jau aizsaulē aizgājušo 
sportistu ģimenes locekļi. 55 ūdens 
motosporta tradīciju gadus Alūksnes 
ezerā izstādes apmeklētāji varēs 
iepazīt trīs posmos – no 1958. līdz 
1970. gadam, no 1974. līdz 1990.
gadam un no 2003. gada līdz šim 
laikam.
  Šajā dienā ūdens motosporta vete-
rāniem būs tikšanās Alūksnes muze-
ja konferenču zālē. Arī sestdien, 13. 
jūlijā seniori piedalīsies sacensību 
atklāšanas pasākumā.
  Sportisti, kas piedalīsies sacensī-
bās, Alūksnē ieradīsies jau piekt-
dien, bet sacīkstes sāksies sestdien, 

13. jūlijā. Pulksten 13 notiks 
sacensību atklāšanas ceremonija pie 
p/a „ALJA” ēkas Pilssalā, pēc kā 
sportisti savās ātrumlaivās dosies 
parādes aplī. Jau pusstundu pēc 
sacīkšu atklāšanas sāksies pirmie 
starti – pa trim braucieniem katrai 
starptautiskajai klasei, kā arī Latvi-
jas čempionāts.
  Savukārt svētdien, 14. jūlijā 
pulksten 11 sacensības sāksies ar 
Latvijas čempionāta dalībnieku star-
tiem, bet pulksten 13.30 noslēgsies 
cīņa par godalgām starptautiskajās 
sacīkstēs un pēc tam jau sekos 
veiksmīgāko sportistu apbalvošanas 
ceremonija.
  Atkarībā no laika apstākļiem, sa-
censību norisē var notikt izmaiņas, 
tādēļ lūdzam sekot aktuālajai in-
formācijai sacensību norises centrā 
Pilssalā.
  Gan sacensību atklāšana, gan 
apbalvošanas ceremonija notiks pie 
pašvaldības aģentūras „ALJA” ēkas 
Pilssalā. Jāpiebilst, ka sacensības 
šogad komentēs pazīstamais žurnā-
lists Normunds Avotiņš.
  Sagaidāms, ka sacensībās pie-
dalīsies apmēram 70 - 80 ūdens 
motosportisti no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas, Ungārijas, Polijas, 
Vācijas, Zviedrijas, Itālijas, kā arī 
Norvēģijas, Somijas, Krievijas, 
Ukrainas un Francijas. Lielākā 
konkurence solās būt tieši Pasau-
les čempionāta posmā Formula4S 
laivām, kur par godalgām cīnīsies 
ap 20 sportistu. Gandrīz tikpat liels 
dalībnieku skaits prognozējams arī 
Eiropas čempionātā, bet par Latvi-
jas čempionāta godalgām sacentī-
sies ap 30 sportistu.
  Sacensību dalībnieku vidū Pasau-
les čempionāta posmā Formula4S 
klasē, protams, būs arī pieredzējušie 
Latvijas sportisti – mājinieks Ivo 
Egle no Alūksnes, Nikita Lijcs 
(Jūrmala), bet debijas sacensības 
šajā klasē tās būs Maksimilianam 

Alūksnes ezerā ūdens motosportisti sacentīsies
par Pasaules čempionāta godalgām

Tučkovam (Riga Powerboat Team), 
kura tēvs un treneris Genādijs Tuč-
kovs ir pieredzējis Formula2 klases 
sportists.
  Sacensību rīkošanā pašvaldība 
iegulda nopietnus līdzekļus, arī 
teritorija pēc sacensībām jāsakārto 
un jāuzkopj, tādēļ apmeklētā-
jiem jārēķinās ar ieejas maksu. Ja 
gribēsiet skatīties sacensības no to 
centra – Pilssalas, tad ieejas maksa 
pieaugušajiem būs Ls 1, pensio-
nāriem Ls 0,50, bet bērniem līdz 
12 gadu vecumam bez maksas. Ja 
izvēlēsieties skatīties tās no peld-
vietas „Vējiņš”, ieejas maksa būs 50 
santīmi, jo arī šeit sacensību rīkotāji 
rūpēsies par to, lai skatītājiem būtu 
pieejami sacensību rezultāti, kā arī 
ēdināšanas pakalpojumi. Savukārt 
no Tempļakalna un no citām vietām 
muižas parkā, kur paveras skatu 
laukumi, sacensībām varat sekot 
pilnīgi bez maksas. Sestdien, 13. 
jūlijā pulksten 21 ikviens aicināts 
arī uz atpūtas vakaru kopā ar grupu 
„Jumprava” Pilssalas estrādē. Uz šo 
pasākumu būs atsevišķa ieeja maksa 
- pirmajiem 100 apmeklētājiem 3 

lati, pārējiem – 4 lati.
  Skatītājiem jāņem vērā, ka ikvie-
nam jārūpējas par savu un it īpaši 
bērnu drošību sacensību norises 
laikā, lai nenotiktu nekādi negadī-
jumi un nebūtu traucēta sacensību 
norise. Tas nozīmē, ka skatītāji 
nedrīkst atrasties ūdenī sacensību 
laikā, kā arī tiem jāievēro sacīkšu 
rīkotāju norādījumi par drošību un 
kārtību. Tāpat jāatceras, ka skatītāji 
sacensību dienās Pilssalā ar savu 
autotransportu iebraukt nevarēs.
Ierobežojumi būs arī tiem mak-
šķerniekiem, kas iekšezerā gribēs 
pārvietoties ar laivām – gan sest-
dien, gan svētdien no pulksten 8 
rītā līdz pulksten 20 sestdienā un 
līdz pulksten 18 svētdienā Alūksnes 
iekšezers sakarā ar sacensībām 
citiem ūdens transportlīdzekļiem 
būs slēgts.
  Sacensības rīko Latvijas Ūdens 
motosporta federācija, Alūksnes 
novada pašvaldība un ūdens moto-
sporta klubs „Nord Ost”.

Sacensībās savā mājas trasē īpaši gaidīti būs Alūksnes ūdens motosporta kluba 
„Nord Ost” sportisti, viens no viņiem – Ivo Egle (attēlā) piedalīsies cīņā par 

Pasaules čempionāta posma godalgām

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 9. līdz 15. jūlijam Alūksnes 
novada delegācija viesosies 
pašvaldības sadraudzības pilsētā 
Marsanēlakotē Francijā.

  Alūksnes novada un Marsanēlako-
tes pašvaldību vadītāji sadarbības 
līgumu noslēdza aizvadītā gada 
jūlijā, apņemoties veicināt sadarbību 
vairākās jomās - sporta attīstībā, pie-
redzes apmaiņā mežu pārvaldībā un 
zaļo zonu pārvaldībā, lauksaimnie-
cības produkcijas, vides aizsardzības 
un ekoloģijas, iedzīvotāju sociālās 
kohēzijas jomā, informācijas ap-
maiņā, jauniešu sadarbības projektu 
kultūras jomā un citās sfērās.
  Lai gan ofi ciālu vienošanos par 
sadarbību abas pašvaldības noslēdza 
pērn, savstarpējā sadarbība aizsāku-
sies jau 2009. gadā, Marsanēlakotes 
Mūzikas centra direktoram, mūziķim 
Sašam Dišeinam starptautiskā pro-
jektā „Mūzika vieno Eiropu” tieko-
ties ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas pūtēju orķestra jaunajiem 
mūziķiem.  Franču mūziķis vairāk-
kārt pēc tam apmeklēja Alūksni un 
aizsākusies sadarbība turpinājās, 
kad 2011. gada pavasarī uz Alūksni 
atbrauca Mūzikas centra bigbends 
„L’Jazz Big Band” ar profesionālu 
koncertu, kā arī franču modernās 
foto mākslas izstādi. Aizvadītā gada 
jūlijā Alūksnē viesojās Marsanēlako-
tes pašvaldības pārstāvji un Mūzikas 
centra pūtēju orķestris, kas kopā ar 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas pūtēju orķestri sagatavoja īpašu 
muzikālu koncertu. Šogad atbildes 
vizītē uz Franciju dosies pašvaldības 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pārstāvji un arī ģimnāzi-
jas pūtēju orķestris.
  Alūksnes pārstāvju vizītei Marsa-
nēlakotē gatavojas jau kopš oktobra. 
Sagatavošanās darbos iesaistīta arī 
brīvprātīgā Laura Griščenko no 
Alūksnes novada. Šajā laikā Marsa-
nēlakotes iedzīvotāji tiek iepazīsti-
nāti ar latviešu kultūru tematiskajos 
un latviešu fi lmu vakaros, fotogrāfi ju 
izstādēs, apgūstot latviešu valodu, 
dziedot latviešu dziesmas un dejojot 

Alūksnes novada pārstāvji apmeklēs
sadraudzības pašvaldību Francijā

Fotogrāfi ju izstādes veidošanā par Alūksni iesaistās arī Mūzikas centra direktors 
Herve Perrot un brīvprātīgā Laura Griščenko

dejas, mācoties gatavot tradicionālus 
latviešu ēdienus.
  Pašvaldības pārstāvji vizītes laikā 
iepazīsies ar kolēģu darbu Francijā, 
tiksies ar pašvaldības vadību un 
pārrunās abu pušu tālākās sadarbības 
iespējas. Alūksnes novada delegācija 
apmeklēs Mūzikas centra jubilejai 
veltītu izstādi un atklās fotogrāfi ju 
izstādi par Alūksni. Abi orķestri 

intensīvi strādās mēģinājumos, lai 
14. jūlijā Francijas klausītājiem dotu 
iespēju dzirdēt koncertprogrammu, 
ko Alūksnes iedzīvotāji un viesi 
pērnvasar jau varēja klausīties kon-
certā Pilssalas estrādē.
  Šī starptautiskā sadarbība palīdz 
veidot Alūksnes novada atpazīsta-
mību Francijā, kā arī valstu un tautu 
sadraudzību.



  Modrīte Voska,
PII „Sprīdītis” vadītāja

  Jūnija sākumā četri Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” pedagogi - Modrīte 
Voska, Dace Skaistkalne, Līga 
Smoļaka un Gunta Bojāre devās 
uz sesto Comenius projekta „Let’s 
make our world more green and 
clean!” („Veidosim mūsu pasauli 
zaļāku un tīrāku!”) tikšanos, kas 
notika Lietuvā, Mickūnai pilsētā.

  Mūs laipni uzņēma Mickūnai 
bērnudārza vadītāja Božena Petru-
leviča ar kolēģiem. Iepazināmies ar  
bērnudārzu, kurš darbojas tikai otro 
gadu. Šo bērnudārzu apmeklē bērni, 
kuru dzimtā valoda ir  poļu valoda. 
Tā kā ģimenēs pamatā sazinās trīs 

valodās - lietuviešu, poļu un krievu 
valodā, arī mums bija viegli sapras-
ties ar bērniem. 
  Mācības Lietuvas skolās beidzas 
maija beigās, bet skolēni līdz jūnija 
vidum piedalās dažādās izglītojošās 
programmās, apmeklējot muzejus, 
pilsētas ievērojamākās vietas.
  Galvenais šīs tikšanās uzdevums 
bija iepazīstināt kolēģus ar pirmajā 
gadā paveikto un pārrunāt īstenotās 
aktivitātes, sasniegtos rezultātus, 
jo jūnijā katras valsts projekta dalīb-
niekiem ir jāiesniedz starpatskaite 
par projekta norisi.
  Projekta dalībnieki apmainījās ar 
prezentācijas materiāliem un iepa-
zīstināja kolēģus ar jaunām idejām, 
kā atkārtoti var izmantot un pie-
lietot dažādus materiālus, kopā ar 
bērniem pagatavojot apsveikumus 

vai rotājumus. Notika arī projekta 
dalībnieku vizīte Viļņas pašvaldībā.
  Neskatoties uz to, ka Lietuva ir 
mūsu kaimiņzeme, jau iepriekš ne 
reizi vien apmeklēta un iepazīta, lie-
tuviešu kolēģiem izdevās pārsteigt 
projekta dalībniekus, iepazīstinot ar 
savas valsts nacionālo skaistumu un 
vienreizīgumu.
  Ļoti aizraujoša bija praktiskā 
darbošanās gan bērnudārzā kopā ar 
bērniem, gan iespēja iemācīties iz-
gatavot Lieldienu rotājumu – palmu 
Etnogrāfiskajā muzejā. Prieks, ka 
varēsim iepazīstināt savus kolēģus 
ar jaunām idejām.
  Interesanta bija iespēja ne tikai no-
garšot tradicionālo lietuviešu virtu-
vi, bet arī pašiem piedalīties vairāku 
nacionālo ēdienu pagatavošanā.
  Nākošā projekta dalībnieku 

tikšanās notiks Latvijā septembra 
vidū, kad partnervalstu kolēģus 
uzņemsim mūsu pilsētā un izglītības 
iestādē.
 
  Projekts saņēmis finansējumu 
Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas ietvaros.
Par publikācijas saturu ir atbil-
dīgs tikai un vienīgi izdevējs, un 
tā neatspoguļo Eiropas Komisijas 
vai Aģentūras viedokli, un tā nav 
nekādā veidā par to atbildīgas. 
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Projektu realizācija 
Alūksnes muzeja 
krājumā
  Didzis Eglītis,
Alūksnes muzeja uzskaites
sistēmu speciālists

  Kultūras informācijas sistē-
mu centrs (KISC) sadarbībā ar 
Kultūras ministriju nodrošina 
Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) projekta 
„Nacionālā muzeju krājuma 
kopkataloga (NMKK) pilnvei-
došana 2.kārta” īstenošanu.

  Projekts tiek realizēts, ievēro-
jot Muzeju likumu un Ministru 
kabineta noteikumus Nr. 956 
„Noteikumi par Nacionālo 
muzeju krājumu”, kurš nosaka 
muzeja priekšmeta ievadāmās 
informācijas apjomu, tai skaitā, 
labākai muzeja priekšmeta 
uztverei, ir paredzēta iespēja 
ievadīt priekšmeta vizuālo 
atspoguļojumu (attēlu). Šobrīd ir 
noslēgusies projekta aktivitātes 
„Nacionālo muzeju krājumu 
lielformāta priekšmetu digitali-
zācija” izpilde, kuru īstenoja SIA 
„BPO Baltic”. 
  No Alūksnes muzeja krājuma 
tika nodotas digitalizācijai 127 
lielformāta glabāšanas vienības - 
kartes, afišas, Alūksnes apbūves 
plāni no 1928. līdz 1940. gadam, 
kā rezultātā ir izveidotas muzeja 
priekšmetu kopijas 379 failos 
ar 13 GB ietilpību. Digitalizēto 
muzeja priekšmetu datnes, ierak-
stītas diskos, ir nodotas Alūksnes 
muzejam un tiks izmantotas 
gan muzeja darbā, gan ievadot 
informāciju NMKK.
  Savukārt, Kultūras ministrijas 
atbalstītais projekts „Nacionālā 
muzeju krājuma aizsardzības 
kvalitātes un pieejamības nod-
rošināšana Alūksnes muzejā” 
sasniedzis realizācijas fāzi, kad 
jūnijā muzeja krātuve tika aprī-
kota ar saglabāšanas prasībām 
atbilstošiem funkcionāliem 
metāla plauktiem, kas nodrošinās 
muzeja krājuma priekšmetu ko-
lekciju saglabāšanas ilgtspējību 
un izmantošanas efektivitāti.

  Ina Rubene,
Kalncempju pagasta V. Ķirpa Ates 
muzeja vadītāja

  Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs 27. jūlijā, nu 
jau otro gadu, aicina izbaudīt tra-
dicionālo latviešu pirti. Pie mums 
atkal ciemosies  „Pirts Skola”, 
kas ir akreditēta izglītības iestāde 
un piedāvā apgūt zināšanas par 
pirtnieka darba specifiku, ētiku 
un pirts darba organizāciju.

  Latviešu pirts apmeklējums ir kā 
meditācija, ar laimes un mājīguma 
sajūtu, pirts ir veselības profilakses 
un atgūšanas vieta. Šo burvīgo lai-
mes un miera sajūtu sniedz augu un 
pirts slotu aromāts, ūdens klātbūtne 
un maigā dūmu smarža no pirts 
krāsns. Ar malku kurinātā latviešu 
pirtiņā pēc speciālistu viedokļa ir 
viena no efektīvākajām, mitruma 
un karstuma attiecībām. Un pirts 
procedūra ir process, ko pirtnieka 
vadībā izbauda pirts apmeklētājs 
- pēršanās, karsēšanās, kontrasta 
procedūras, ķermeņa kopšanas 

procedūras - labsajūtai un veselībai! 
Lai pirtī iešana un gara stiprināšana 
norisinātos bez liekām rūpēm, pirts 
procedūrā ir iekļauta visa nepie-
ciešamā pirts atribūtika - dvieļi, 
slotiņas, cepurītes, skrubji, tējas un 
arī vieglas uzkodas. Bet būtiskā-
kais - pirts procedūra ir arī garīga 
attīrīšanās, saruna ar pirtnieku bieži 
vien spēj sasildīt vai uzmundrināt 
vairāk par krāsniņu! Pirts procedūrā 
ietilpst mirkļa izbaudīšana un sevis 
sakārtošana! 
  Ne visas procedūras notiks pirtī. 
Varēs baudīt arī relaksējošu masāžu 
un sauso pēršanu. Pirtnieku vadībā 
varēs iemācīties pirts slotu siešanas 
māku un katras pirts slotas nozīmi 
cilvēka veselības nodrošināšanā. 
Zinoši lektori stāstīs par latvisko 
pirti - gatavošanos pirts dienai un 
pēršanos pirtī, enerģētisko dziednie-
cību, pirts ābeci, kā arī par ārstnie-
cības augiem pirtī – par kokiem, 
no kuriem parasti sien pirts slotas 
un lakstaugiem, ko izmanto gan 
pirts slotām, gan uzlējumiem. Būs 
iespēja degustēt arī dažādas zālīšu 
tējas un uzzināt par to nozīmi. Būs 

Pirts skola Atē

arī atrakcijas jaunākajiem pasākuma 
apmeklētājiem un iespēja iegādāties 
dažādas pirtī noderīgas lietas. 
  Aicinām pieteikties mājražotājus 
ar veselīgas produkcijas tirdzniecī-
bu un amatniekus ar pirts procesam 
noderīgu produkciju. 

  Nāc - un Kalncempju pagasta  
Viktora Ķirpa Ates muzejā  
iepazīsties ar pirtniekiem un uzzini 
kā latviskās pirtiņas enerģija var 
tev palīdzēt!

  Linda Laiva,
centra „Dailes” vadītāja

  Aktīvās atpūtas cienītāji, mak-
šķernieki un velosportisti pirms 
Jāņu dienās tika aicināti atpūsties 
Ilzenē!

  22. jūnija rītā, saulei austot, pie 
Lielsloku ezera sāka pulcēties 
makšķerēšanas sporta mīļotāji, 
lai 6 stundu garumā sacenstos par 
smagākā loma, lielākās un mazākās 
zivs iegūšanu. Nopietno makšķer-
nieku vidū bija ne tikai kungi, bet 
arī jaunieši un viena dāma. 
  Sacensību kopējais loms bija 
25,527 kg. Vislabāk bija veicies 
Andrim Turkinam no Madonas 
(5,352 kg), tad Viktoram Ūdrim 
no Kalsnavas  ( 4,772 kg) un trešo 
vietu ieguva Didzis Vinogradovs no 
Ilzenes (3,651 kg). Titulu „Lielākās 
zivs īpašnieks” ieguva Viktors Ūdris 
no Kalsnavas, bet mazāko zivi – 8 
gramus smagu asari bija noķēruši 2 
dalībnieki – Pārsla Kaķīte un Arnis 
Valgums no Ilzenes.

  Paldies Sarmim Kaķītim par iegul-
dīto darbu sacensību organizēšanā, 
Bernhardam Vanagam par sātīgo 
zivju zupu, kas pēc labi padarītā 
darba lieliski atspirdzināja makšķer-
niekus un līdzjutējus un „Bitīšu” 
māju saimniekiem Leonīdam un 
Guntai Molocoviem par garšīgo 
pārsteigumu.
  Savukārt 23. jūnijā centrs „Dailes” 
sadarbībā ar Viesturu Kazaini jau 
tradicionāli kopā aicināja velobrau-
cējus no dažādām Latvijas pusēm 
uz sacensībām „Līkloči papardēs”. 
Šogad braucienam apritēja 10 gadi 
un organizatori bija sarūpējuši īpa-
šus pārsteigumus dalībniekiem un 
līdzjutējiem, kuru skaits ievērojami 
pārsniedza plānoto. Dalībnieki 
varēja sacensties vairākās distancēs 
– bērnu, senioru, jauniešu, 5 km, 10 
km, 20 km, kā arī komandu braucie-
nos. Ar rezultātiem varat iepazīties: 
www.aluksne.lv. Jāuzteic dalībnieku 
pozitīvisms, atraktivitāte, radošums 
vizuālā tēla veidošanā un svētku 
atmosfēras radīšanā. 
  Centrā „Dailes” bija izveidota 

Jāņi Ilzenē sagaidīti kuplā pulkā

Velobrauciena „Līkloči papardēs” dalībnieku skaits šogad pārsniedzis cerēto

izstāde „Velobrauciena „Līkloči 
papardēs” vēsture”, kurā  bija apko-
poti visu desmit gadu fotogrāfijas, 
apbalvojumi un rezultāti. Sponsoru 
sagādātās specbalvas saņēma da-
lībnieki, kuru piedalījušies visos 10 
braucienos un tie bija Reinis Markss 
un Gints Rozenbergs.
  Sacensības tika organizētas ar 

Ilzenes pagasta pārvaldes finansiālu 
atbalstu un ar sponsoru sarūpētajām 
specbalvām. Paldies Viesturam Ka-
zainim un viņa ģimenei par iegul-
dīto darbu sacensību organizēšanā, 
Sandim un Zaigai Brasoviem par 
atveldzējošo atelpas brīdi, Gatim 
Vērsim un Ivaram Laivam par kārtī-
bas nodrošināšanu sacensību laikā.

Tikšanās Lietuvā

Aicinām nobalsot un 
atbalstīt Alsviķu PII 
„Saulīte” projekta 
īstenošanu!

  Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestāde „Saulīte” projektam 
„Labie darbi” iesniegusi savu 
pieteikumu par rotaļu un spor-
ta laukuma atjaunošana.

  Projekta summa ir 3000 latu un 
tajā paredzēts atjaunot novecoju-
šo Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādes ,,Saulīte” bērnu rotaļu 
un sporta laukumu. Rotaļiekārtas 
laukumā ir bojātas vai nojauktas, 
jo apdraudēja bērnu drošību, līdz 
ar to mazuļiem trūkst drošas, 
attīstošas vides rotaļām un 
sportošanai.
  Tādēļ bērnu vecāki un iestādes 
darbinieki aicina jūs atbalstīt 
projektu, nobalsojot par to www.
labiedarbi.lv, lai atjaunotu 
,,Saulītes” bērnu rotaļu un sporta 
laukumu.
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Jauniešu lapa www.aluksne.lv

Projekts „Lēciens iespējās!” 
nonācis fi niša taisnē!
  Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

  Eiropas Savienības programmas 
„Jaunatne darbībā” fi nansiāli 
atbalstītais Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra jauniešu kluba 
„The OTHERS” īstenotais pro-
jekts „Lēciens iespējās!” ir vairā-
ku jauniešu cītīga un neatlaidīga 
darba auglis, kas vairāku mēnešu 
garumā izlolots un nu ir pienācis 
noslēgumam. Projekta idejas 
pamatā bija jauniešu prasmju un 
zināšanu pilnveidošana, jaunas 
pieredzes un jaunu iespaidu 
iegūšana. 

  Projekta mērķis – veicināt jauniešu 
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un 
Eiropas pilsonības izzināšanā, 
nodrošinot Alūksnes pilsētas un no-
vada iedzīvotājiem daudzveidīgu un 
kvalitatīvu aktīvās atpūtas pieeja-
mību, veicinot iedzīvotāju interesi 
par radošām aktivitātēm, ģimenisku 
atpūtu un veselīgu dzīves veidu. 
  Galvenie projekta uzdevumi bija 
iesaistīt Alūksnes pilsētas un nova-
da jauniešus visos projekta posmos 
un aktivitātēs, veicināt jauniešu 
izpratni par Eiropas pilsonību un 
savu vietu tajā, veicināt Alūksnes 
pilsētas un novada iedzīvotāju 
praktisko prasmju pilnveidošanu un 
radošumu, piedāvājot darboties da-
žādās darbnīcās un veicināt fi zisko 
aktivitāšu un veselīga dzīvesveida 
nozīmīgumu sabiedrībā.
  Darbojoties vairāku mēnešu garu-

mā tika izzināti pasākumu organi-
zēšanas noslēpumi, apgūta režija, 
reklāma, apskaņošana, fi nansējuma 
piesaiste, projektu rakstīšanas un 
jaunu ideju ģenerēšanas veidi, kā 
arī satikti dažādi cilvēki un iepazīti 
vairāki motivējoši pieredzes stāsti. 
  Projekta ideja un aktivitātes tika 
pakārtotas tā, lai noslēgumā jaunie-
šiem rastos plašāks ieskats pasāku-
mu īstenošanas norisē un noslēgu-
mā – izveidots „Zaķu skrējiens”, 
kura moto bija „lēciens”, tāpēc 
visu īstenoto aktivitāšu pamatā bija 
lēciena ideja. 
  Sākot no februāra, notika iknedē-
ļas jauniešu kluba „The OTHERS” 
otrdienu tikšanās ABJC telpās un 
tika veidots skrējiena scenārijs, 
gatavotas individuālā un grupu 
skrējiena aktivitātes, veidota starp-
kultūru pēcpusdiena, kuras laikā vi-
sus interesentus aicināja ielūkoties 
dažādu tautu atšķirīgajās Lieldienu 
tradīcijās, kuras tika prezentētas 
arī Liepnas internātpamatskolā un 
Pededzes pamatskolā. Notika arī 
dažādas radošās darbnīcas, kuru 
laikā jaunieši iepazina fi lcēšanu, 
izveidojot zaķus, kas tika pasniegti 
„Zaķu skrējiena” īpašākajiem dalīb-
niekiem. Tika veidoti tērpi skrējiena 
organizatoriem, veidoti foto stūrīša 
atribūti un foto siena. Interesanta 
pieredze bija „Zaķu skrējiena” 
video reklāmas izveide, sākot ar 
scenārija plānošanu un noslēdzot ar 
video materiāla izveidi. Tika izvei-
dota iesildīšanās aktivitāte skrējiena 
dalībniekiem, gatavoti priekšnesu-

mi, kā arī citi svarīgi darbi, kas 1. 
aprīlī noslēdzās ar „Zaķu skrējienu” 
un sniegputeni. 
  „Zaķu skrējiens” sapulcināja ne 
mazums cilvēku, gan lielus, gan 
mazus, brašus un mērķtiecīgus 
lēcējus un aicināja vienoties kopīgā 
individuālajā un grupu, ģimeņu 
skrējienā, kura laikā veikto uzdevu-
mu moto bija „lēciens”. Skrējiena 
dalībnieki tika aicināti būt veselī-
giem, drosmīgiem, radošiem un spēt 
uzdrīkstēties, jo tieši uzdrīkstēšanās 
bija „Zaķu skrējiena” dalībnieku 
vienojošais elements. Pasākuma lai-
kā tika piedāvātas dažādas radošās 
darbnīcas, piemēram, ausu veido-
šana, sejas apgleznošana u.c. Nori-
sinājās tradicionālā olu ripināšana 
un šūpošanās. Pārsteigums visiem 
bija – batuts! 
  Projekta noslēgumā tika izveidota 

foto izstāde no „Zaķu skrējiena” 
foto mirkļiem. 
  Šis projekts bija nenovērtējama 
pieredze jauniešu kluba biedriem un 
to draugiem, kas iesaistījās dažādu 
aktivitāšu īstenošanā. 

  “Šis projekts tika fi nansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikā-
cija [paziņojums] atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.”

„Lēciens iespējās” ļāva jauniešiem apgūt jaunas prasmes un iemaņas
Foto no ABJC albuma

Noslēdzies gruzīnu jaunieša Levana Eiropas
brīvprātīgā darba projekts
  Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

  Eiropas Savienības programmas 
„Jaunatne darbībā” fi nansiāli 
atbalstītais Eiropas brīvprātīgā 
darba projekts „Ieelpo Eiropu 3”, 
kas norisinājies deviņu mēne-
šu garumā Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā ir nonācis fi niša 
taisnē! 
 
  „Un tā, tas ir gandrīz noslē-
dzies - mans deviņu mēnešu ilgais 
projekts Latvijā”, saka Levans. 
Daloties iespaidos par pagājušajiem 
mēnešiem, viņš stāsta par valsti ar 
fantastiski skaistu dabu un brīnišķī-
gām debesīm: „Ne vienmēr bija tik 
viegli nepārtraukti apbrīnot šīs vie-
tas dabu un cilvēkus, bet laiks lika 
man izprast šo kultūru, tās tradīcijas 
un cilvēku ieradumus. Šobrīd es 
šeit jūtos kā mājās, citās mājās, kas 
ir tālu prom no manām dzimtajām. 
Tas ir tik pārsteidzoši, cik gan ļoti 
mana dzīve ir mainījusies šo deviņu 
mēnešu garumā, piemēram, iemācī-
jos disciplinēt sevi, labāk komunicēt 
ar cilvēkiem. Man bija iespēja ceļot 
vairāk kā es biju gaidījis, kā arī sa-
tikt un iepazīt daudzus interesantus 
cilvēkus.”.
  Stāstot par Eiropas brīvprātīgā 
darba (EBD) projektu, viņš saka: 
„Mans EBD projekts sākās oktobrī 
un sākumā bija grūti sajusties Lat-
vijā mājīgi – valoda, kurā nerunāju, 

cilvēki, kurus nepazīstu un neizpro-
tamie Latvijas laika apstākļi. Sākt 
komunicēt ar bērniem un jaunie-
šiem, kas apmeklē jauniešu centru, 
nebija sarežģīti. Šobrīd, pēc deviņu 
mēnešu darbošanās Multifunkcio-
nālajā jaunatnes iniciatīvu centrā 
(MJIC) „PaGALMS”, es jūtu, ka 
šie bērni un jaunieši ir kļuvuši par 
maniem draugiem. Vienmēr, kad 
es devos prom uz ilgāku laiku un 
atgriezos atpakaļ, viņi vienmēr jau-
tāja: „Levan, kur tu biji tik ilgi?””.
  Jautāts par interesantāko aktivitāti, 
ko vadījis centrā, viņš nosauc video 
pulciņu un kopīgi radīto mēmo 
fi lmu: „Nozīmīgākā aktivitāte, ko 
jauniešu centrā īstenoju, bija video 
veidošanas pulciņš – mācīju kā 
atšķirt un pašiem veidot augstas 
kvalitātes video materiālus. Bija 
interesanti sākt kopīgi darboties – 
mēs veidojām īsus video gandrīz 
katrā tikšanās reizē un noslēgumā 
centāmies izveidot mēmo kino, 
ko es varētu uzskatīt par lielāko 
izaicinājumu šī EBD laikā. Kāpēc? 
Jo es ticu, ka man nebija lielāka 
izaicinājuma kā uzņemt video ma-
teriālus vairākas stundas -15◦C vai 
pat zemākā gaisa temperatūrā āra 
apstākļos!”.
  Jautāts par citām aktivitātēm, ko 
īstenojis vai palīdzējis īstenot MJIC 
„Pa GALMĀ”, brīvprātīgais atce-
ras: „Plānoju sportiskas aktivitātes – 
galda tenisa un galda spēļu turnīrus, 
kā arī ēdienu gatavošanas pēcpus-

dienas, kas bija patiešām iecienītas 
bērnu un jauniešu vidū vai pirm-
dienu un ceturtdienu brīvā laika 
telpas aktivitātes! Katru pirmdienu 
un ceturtdienu es redzēju bērnus, 
kuri jau no agras pēcpusdienas ar 
nepacietību gaidīja šīs aktivitātes, 
katrs no viņiem cerēja šoreiz iegūt 
uzvaru un kļūt par čempionu! Es 
domāju, ka tas bija labs sākums 
viņu motivācijai tiekties katru reizi 
pēc aizvien labākiem rezultātiem, jo 
visa mūsu dzīve sastāv no tiekšanās 
pēc jaunām virsotnēm un izdošanās. 
Arī mans projekts ir noslēdzies un 
pienākusi arī mana kārta cīnīties par 
manis paša veiksmi un izdošanos!”.
  Noslēgumā Levans vien piebilst, 
ka rodas sajūtas, ka pēc šiem 
deviņiem mēnešiem viss atkal būs 
jāsāk no nulles, jo šis laika posms 
ir pagājis citā pasaulē un nu ir 

jāatgriežas savā ikdienas dzīvē – pie 
savas ģimenes un draugiem, un vēl 
tikai piebilst: „Es ticu, ka šajā laikā 
iegūtā pieredze man būs noderīga, 
īpaši jau dažādo valodu apgūšana 
un uzlabošana, bet es jūtu, ka ar to 
vēl viss nebeidzas. Viss vēl tikai 
tagad sāksies!”.

  “Šis projekts tika fi nansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija [paziņojums] atspo-
guļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.”

Gruzīnu puisim Levanam Eiropas brīvprātīgā darba projekts deviņu mēnešu 
garumā Alūksnē noslēdzies

Jaunieši
vienā katlā
mācās
sadarboties!
  Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes lietu metodiķe

  Jau ceturto gadu Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs 
jūnija vidū izlaidumu tra-
kumā rīko jauniešu nometni 
Zeltiņos.

  Arī šogad kā ierasts Alūksnes 
novada jaunieši pulcējās vēstu-
riskajā Zeltiņu skolā, lai mācītos, 
sadarbotos un rūdītu sevi. Tā 
bija nometne „Vienā katlā”, ko 
fi nansiāli atbalstīja Alūksnes 
novada pašvaldība Izglītības 
pārvaldes izsludinātajā nometņu 
projektu konkursā.
  15 jaunieši vecumā no 13 līdz 
16 gadiem no pirmdienas līdz 
piektdienai pieveica dažādas 
grūtības pakāpes uzdevumus, 
pārvarēja zirnekļu tīklus un 
rīkojās ar maģisko paklāju, 
izgāja uzticības taku Zelti-
ņu raķešu bāzē, cēla teltis un 
tentus, apguva citas āra dzīves 
prasmes un krāja punktus, lai 
atvieglotu sev nometnes otrajā 
daļā paredzēto divas dienas garo 
pārgājienu.  Pārgājienā tika pie-
veikti 30 kilometri ar cepinošu 
sauli virs galvām, smagu katlu, 
teltīm, guļammaisiem un pārtiku 
padusē, kas dalībniekiem arī bija 
lielākais izaicinājums.
  Kāds dalībnieks atzīst, ka 
ieguvis pārliecību par sevi un 
spēja to, ko iepriekš nav varējis. 
Kopumā dalībnieki apguva un 
izmēģināja pamatlietas izdzī-
vošanai dabā, sadraudzēties un 
sastrādāties mērķa vārdā, dažs 
arī patstāvību un novērtēja to, 
cik dažādi mēs katrs esam.
  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs jauniešu vasaras nometni 
noteikti rīkos arī nākamgad, 
tāpēc nenobīstieties un piedalī-
ties arī Jūs!

Nometnē „Vienā katlā” jaunieši 
apguva tādas ikdienai

nepieciešamas prasmes kā
saliedētība un sadarbība

Sēdes jūlijā
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde
        8. jūlijā 14.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde
       15. jūlijā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       17. jūlijā 10.00

Domes sēde 
       25. jūlijā 10.00
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Saistošie noteikumi Nr.11/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

23.05.2013. lēmumu Nr.235
(protokols Nr.8,  12.p.)

Saistošie noteikumi Nr.9/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

25.04.2013. lēmumu Nr.202
(protokols Nr.7,  14.p.)

Izdarīt Alūksnes novada domes 2010.
gada 21.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes novada 
pašvaldībā”, turpmāk tekstā – saisto-
šie noteikumi, šādus grozījumus:

  1. Papildināt saistošo noteikumu 
2.1.punktu ar 2.1.10. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
„2.1.10. specializētā autotransporta 
pakalpojums.”
  2. Papildināt saistošos noteikumus ar 
10.2 nodaļu šādā redakcijā: 
„10.2 SPECIALIZĒTĀ AUTO-
TRANSPORTA PAKALPOJUMS
10.2.1. Specializētā autotransporta 
pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā – 
Pakalpojums) nodrošina personai ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuras 
pārvietošanai nepieciešams riteņkrēsls 
un kura nespēj patstāvīgi izmantot 
sabiedrisko transportu. Pakalpojumu 
sniedz personas nokļūšanai uz/no 
veselības aprūpes, sociālo un reha-
bilitācijas pakalpojumu saņemšanas 
vietu Alūksnē vai citā Latvijas vietā 
(nepieciešamības gadījumā pavadoni 
persona nodrošina pati).
10.22. Pieprasot Pakalpojumu, 
persona Alūksnes novada Sociālajā 
iesniedz iesniegumu, kurā norāda 
deklarēto dzīvesvietu, brauciena 
mērķi, datumu, laiku, iespējamo 
izmantošanas ilgumu. Pakalpojumu 
pieprasot bez maksas, nepiecieša-
mības gadījumā Persona iesniedz 
ienākumus apliecinošus dokumentus, 

ja informācija nav pieejama Alūksnes 
novada Sociālā dienesta datu bāzē 
Sociālās palīdzības administrēšanas 
informācijas sistēmā (SOPA).
10.23. Neparedzētos gadījumos par 
Pakalpojuma piešķiršanu lemj Sociālā 
dienesta vadītājs, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka atzinumu.
10.24. Pakalpojumu nepiešķir, ja 
persona: 
10.24.1. transportējama guļus stā-
voklī; 
10.24.2. transportējama ar neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienesta 
transportu. 
10.25. Persona maksā par Pakalpo-
jumu saskaņā ar Alūksnes novada 
domes apstiprinātajiem maksas 
pakalpojumiem.
10. 26. Pakalpojuma izmaksu aprēķi-
na pēc formulas A = B x C, kur
          A – pakalpojuma izmaksa latos;
         B – kilometru skaits, kas aprēķi-
nāts, ņemot vērā maršrutu no Sociālā 
dienesta vadītāja noteiktās specializē-
tā autotransporta novietošanas vietas 
līdz brauciena mērķim un atpakaļ;
         C – ar Alūksnes novada domes 
lēmumu apstiprinātā Pakalpojuma 
maksa.
10. 27. Pakalpojumu piešķir bez 
maksas personai:
    10. 27. 1. kuras ienākumi mēnesī 
nepārsniedz valstī noteiktās minimā-
lās algas apmēru – ne vairāk kā trīs 
reizes gadā;
    10. 27. 2. kurai nav palīdzētspējīgu 
likumisko apgādnieku vai ģimenes 

locekļu un kurai veselības aprūpes, 
sociālā vai rehabilitācijas pakalpoju-
ma saņemšanu nepieciešams organizēt 
Sociālajam dienestam. ”  

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta

„Grozījumi Alūksnes novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistošajos

noteikumos Nr.5/2010 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem 

Alūksnes novada pašvaldībā”” 
paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
  Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai noteiktu Alūksnes 
novada jauna sociālā pakalpojuma 
veida – specializētā autotransporta 
pakalpojuma, saņemšanas kārtību. 
  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošie noteikumi noteiks jauna 
pakalpojumu veida – specializētā au-
totransporta pakalpojuma saņemšanas 
kārtību, kuru sniegs Alūksnes novada 
Sociālais dienests. Autotransports ir 
pielāgots cilvēku, kuri pārvietojas 
riteņkrēslos, pārvadāšanai. Šo 
pakalpojumu piešķirs personām ar 
pārvietošanās traucējumiem, kuras 
nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko 
transportu un kuru pārvietošanai 
nepieciešams riteņkrēsls. Pakal-
pojumu sniegs persona nokļūšanai 
uz/no veselības aprūpes, sociālo 
un rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanas vietu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Specializētā autotransporta pakalpo-
juma sniegšanai 2013.gada budžetā 
paredzēts finansējums degvielas 
iegādei. Ja nepieciešamība pēc pakal-
pojuma, maršrutu garums un pakalpo-
juma pieprasītāju skaits palielināsies, 
būs nepieciešami papildus līdzekļi 
budžetā šī pakalpojuma sniegšanai. 
Ar Alūksnes novada domes lēmumu 
tiks noteikta samaksa par specializētā 
autotransporta izmantošanu.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
    5.1. Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
vai Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
    5.2. Lēmumu par sociālā pakal-
pojuma piešķiršanu vai atteikumu 
pieņem Alūksnes novada Sociālais 
dienests, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301. Sociālā 
dienesta lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.      
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 
21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Spēkā no 04.07.2013.

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada 
domes 2010.gada 27.maija saistošajos 
noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldī-
bas nodevām Alūksnes novadā” un 
turpmāk:

  1. Izslēgt punktu 4.12. 
  2. VI. nodaļas virsrakstu izteikt šādā 
redakcijā - „Nodevas par reklāmas, 
afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālu izvietošanu pub-
liskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu”.
  3. 32.4. punktu izteikt šādā redakci-
jā: „32.4. azartspēļu reklāma – 5”.
  4. Nodaļu virsrakstus, sākot no noda-
ļas „Nodeva par būvatļauju saņemša-
nu”, numurēt šādi: 
„VIII. Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu”;
„IX. Nodeva par laivu, motorlaivu 
un jahtu turēšanu Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo valsts 
un pašvaldības ūdenstilpju krastos”; 
„X. Nodevu samaksas kārtība”;
„XI. Noslēguma jautājumi”.
  5. VIII. nodaļas virsrakstu izteikt 
šādā redakcijā: „Nodeva par būv-
atļaujas vai rakšanas darbu atļaujas 
saņemšanu”.
  6. 36.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Nodevas par būvatļaujas vai rakšanas 
darbu atļaujas saņemšanu maksātāji ir 
fiziskas un juridiskas personas, kuras, 
saskaņojot būvniecību vai rakšanas 
darbus, saņem no Alūksnes novada 
pašvaldības būvatļauju vai rakšanas 
darbu atļauju”.
  7. 37.punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Nodevas likmē ietvertas izmaksas, 
kas pašvaldības institūcijām rodas 
būvprojekta saskaņošanas laikā 
(būvprojekta saskaņošana, nepiecie-
šamo dokumentu sagatavošana un 
izsniegšana, kā arī citas ar būvprojek-
ta saskaņošanu saistītas darbības) un 
rakšanas darbu atļaujas sagatavošanas, 
izsniegšanas un noslēgšanas laikā”.
  8. Papildināt saistošos noteikumus ar 
38.8.punktu šādā redakcijā: 
„38.8. Inženierbūvēm – par katru 
tekošo metru Ls0,01, bet ne mazāk 
par Ls 10,00”.
  9. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 38.9.punktu šādā redakcijā: „38.9. 
Ūdenstilpēm – par katru pārvietoja-
mās grunts tilpuma m3  Ls0,02, bet ne 
mazāk par Ls 10,00”.
  10. Papildināt ar saistošos noteiku-
mus ar 38.10. punktu šādā redakcijā: 
„38.10. Rakšanas darbu atļauja:
38.10.1. inženierbūvēm – par katru 

tekošo metru Ls0,01, bet ne mazāk 
par Ls 10,00.
38.10.2. labiekārtojuma objektiem – 
par katru m2 Ls 0,02, bet ne mazāk 
par Ls 10,00”.
  11. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 40.1 punktu šādā redakcijā: „40.1 
No nodevas ir atbrīvota Alūksnes no-
vada pašvaldība, tai padotās iestādes 
un struktūrvienības”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Par 

grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2010.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos
Nr.16/2010 „Par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā” ” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
  Saistošo noteikumu grozījumi 
nepieciešami pamatojoties uz to, ka 
spēku zaudējuši 30.05.2006.  Ministru 
kabineta noteikumi Nr.438 „ Notei-
kumi par maksu, ko pašvaldība iekasē 
par aģitācijas materiālu izvietošanu 
pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
Saeimas vēlēšanām un pašvaldību 
vēlēšanām” un ir pieņemti Alūksnes 

novada pašvaldības saistošie notei-
kumi Nr.6/2013 „Rakšanas darbu 
veikšanas kārtība Alūksnes novada 
teritorijā”.
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošo noteikumu grozījumi 
paredz noteikt nodevu apmēru par 
pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanu  un nodevu par rakšanas 
darbu atļaujas izsniegšanu Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.  Tiek palielināta nodeva 
par azartspēļu reklāmu, un  noteikta 
nodeva par būvatļaujas saņemšanu 
par atsevišķiem, līdz šim nodevās 
neietvertiem, būvju veidiem.
  3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
  Pašvaldības finanšu līdzekļi nav 
jāiegulda.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Uzņēmējdarbības vide tiek sakārtota.
  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  Administratīvās procedūras saistošo 
noteikumi grozījumi neskar.
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Spēkā no 04.07.2013.

Saistošie noteikumi Nr.12/2013
apstiprināti ar Alūksnes 

novada domes
23.05.2013. lēmumu Nr.236

(protokols Nr.8, 13.p.)

Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2012.gada 
23.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.24/2012 
„Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža 
Alūksnes novadā”

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 
8.panta otro daļu, Ministru 
kabineta 20120.gada 2.maija 
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža”  
22.punktu

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 23.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.24/2012 „No-
teikumi par koku ciršanu ārpus 
meža Alūksnes novadā”, turpmāk 
tekstā – saistošie noteikumi, šādus 
grozījumus:

  1. Svītrot 3.punktu.
  2. Izteikt saistošo noteikumu 
5.punktu šādā redakcijā:
„5. Iesniegumus par koku ciršanu 
izskata Alūksnes novada pašval-
dības Apstādījumu aizsardzības 
komisija, turpmāk – Apstādīju-
mu aizsardzības komisija, kas 
darbojas saskaņā ar nolikumu, un 
pieņem lēmumus par ārpus meža 
zemes augošo koku saglabāšanu, 
kopšanu vai ciršanu.”

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2012.
gada 23.augsuta saistošajos no-
teikumos Nr.24/2012 „Noteiku-

mi par koku ciršanu ārpus meža 
Alūksnes novadā” paskaidroju-

ma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai precizētu 
atbildīgās institūcijas par augošu 
koku ciršanu ārpus meža tiesības 
pieņemt lēmumus par augošo 
koku saglabāšanu, kopšanu vai 
ciršanu. 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi precizēs 
Alūksnes novada pašvaldības Ap-
stādījumu aizsardzības komisijas 
tiesības pieņemt lēmumus, kas 
saistīti ar augošu koku ciršanu 
ārpus meža Alūksnes novadā, 
vienlaicīgi svītrojot saistošo notei-
kumu 3.punktu. 
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
  5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām 
  Jaunas administratīvās procedū-
ras nav paredzētas.      
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
  Konsultācijas nav notikušas.

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos 
Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”  
12.panta pirmās daļas 7.punktu, 10.punktu un 11.punktu

Spēkā no 04.07.2013.
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Aizsaulē
aizgājuši

No 28. maija
līdz 28. jūnijam

Alūksne 
Astrīda Avotiņa 75 gadi
Alise Koščavceva 80 gadi
Rasma Kozlovska 84 gadi
Ērika Ķimele 78 gadi
Anatolijs Naļimovs 70 gadi
Daila Žagare 85 gadi

Alsviķi
Valda Dišlere 68 gadi
Ivars Skopiņš 52 gadi

Anna
Ilga Rasa 80 gadi

Jaunlaicene
Aldis Cukurkalns 71 gads

Jaunanna
Harijs Maļiņins 77 gadi

Mālupe
Nadežda Rebrova 82 gadi

Pededze
Nikolajs Ņesterovs 64 gadi
Vladimirs Ščepiņins 71 gads

Veclaicene
Velta Virka 81 gads

Ziemeri
Juris Logins 55 gadi
Dzintis Briediņš 49 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Sveicam
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos!

No 28. maija
līdz 28. jūnijam

Alūksne
Edgars  Kūlis
Anrijs  Palms
Kirils  Malovs
Arhips Gavrils Malovs
Juris  Fomins

Anna
Eva  Rubina

Jaunalūksne
Linards  Zābaks

Jaunanna
Kristiāns  Baltiņš

Pededze
Makars Skalovs
Madlēna  Šiņķe

Ziemeri
Emīlija  Zaķe
Jānis Gustavs MičulisJānis Gustavs Mičulis

Saistošie noteikumi Nr.13/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

23.05.2013. lēmumu Nr.237
(protokols Nr.8,  14.p.)

precizēti ar Alūksnes novada domes
27.06.2013. lēmumu Nr.277 

(protokols Nr.11, 14.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Šie saistošie noteikumi nosa-
ka pakalpojumus, ko pašvaldības 
aģentūra „SPODRA” (turpmāk tekstā 
- Aģentūra) sniedz Alūksnes novada 
pašvaldības fi ziskām un juridiskām 
personām, kā arī apstiprina vienotu 
cenrādi par šiem pakalpojumiem.
  2. Aģentūra sniedz pakalpojumus 
atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajai pašvaldības kompeten-
cei, Alūksnes novada pašvaldības 
uzdevumu īstenošanai, lai nodrošinātu 
sabiedrības vajadzības, šo noteiku-
mu 3.1. - 3.41. punktos noteiktajos 
gadījumos Alūksnes novada teritorijā 
un 3.42.- 3.46. punktos noteiktajos 
gadījumos Alūksnes pilsētas teritorijā.

II. Aģentūras sniegtie pakalpojumi 
un to cenrādis

  3. Alūksnes novada dome nosaka 
šādus Aģentūras sniegtos pakalpo-
jumus un apstiprina šādu šo pakal-
pojumu cenrādi (maksa noteikta bez 
PVN maksājuma). Zemāk minētie 
pakalpojumi tiek aplikti ar pievie-
notās vērtības nodokli normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā:
    3.1. kravas automašīnas VW LT46 
pakalpojumi laikā no 1.novembra līdz 
31.martam - 1 stunda - Ls 18,35;
    3.2. kravas automašīnas VW LT46 
pakalpojumi laikā no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim - 1 stunda - Ls 17,63;
    3.3. kravas automašīnas MAN 
pakalpojumi laikā no 1.novembra līdz 
31.martam - 1 stunda - Ls 28,08;
    3.4. kravas automašīnas MAN 
pakalpojumi laikā no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim - 1 stunda – Ls 27,38;
    3.5. kravas automašīnas VW 
TRANSPORTER pakalpojumi laikā 
no 1.novembra līdz 31.martam - 1 
stunda - Ls 13,43;
    3.6. kravas automašīnas VW 
TRANSPORTER pakalpojumi laikā 
no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 stun-
da - Ls 12,91;
    3.7. autogreidera pakalpojumi laikā 
no 1.novembra līdz 31.martam - 1 
stunda - Ls 24,53;
    3.8. autogreidera pakalpojumi 
laikā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 
stunda - Ls 17,96;
    3.9. traktora KIOTI DK451C (ar 
stumšanas lāpstu) pakalpojumi laikā 
no 1.novembra līdz 31.martam -  1 
stunda - Ls 10,79;
    3.10. traktora KIOTI DK451C (ar 

stumšanas lāpstu) pakalpojumi no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 stunda - 
Ls 9,05;
    3.11. traktora KIOTI DK451C 
(frontālais iekrāvējs) pakalpojumi 
laikā no 1.novembra līdz 31.martam 
-  1 stunda - Ls 10,52;
    3.12. traktora KIOTI DK451C 
(frontālais iekrāvējs) pakalpojumi no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 stunda - 
Ls 9,41;
    3.13. traktora KIOTI DK451C 
transporta pakalpojumi laikā no 
1.novembra līdz 31.martam - 1 stunda 
- Ls 10,33;
    3.14. traktora KIOTI DK451C 
transporta pakalpojumi no 1.aprīļa 
līdz 31.oktobrim - 1 stunda - Ls 9,20;
     3.15. traktora KIOTI DK451C 
tranšeju rakšanas pakalpojumi no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 stunda - 
Ls 10,30;
    3.16. traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST (ar stumšanas 
lāpstu) pakalpojumi no 1.novembra 
līdz 31.martam - 1 stunda - Ls 9,72;
    3.17. traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST slaucīšanas 
pakalpojumi no 1.novembra līdz 
31.martam - 1 stunda - Ls 10,05;
    3.18. traktora ANTONIO CARRA-
RO TTR4400HST slaucīšanas pakal-
pojumi no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim 
- 1 stunda - Ls 8,98;
    3.19. traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST slaucīšanas un 
sūkšanas pakalpojumi no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim - 1 stunda - Ls 14,92;
    3.20. traktora ANTONIO CARRA-
RO TTR4400HST pļaušanas pakalpo-
jumi no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 
stunda - Ls 11,02;
    3.21. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar slotu un savācējkasti) 
slaucīšanas pakalpojumi no 1.aprīļa 
līdz 31.oktobrim - 1 stunda – Ls 
14,35;
    3.22. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 transporta pakalpojumi 
no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 stun-
da – Ls 12,54;
    3.23. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar veserīšu pļaujmašī-
nu) pļaušanas pakalpojumi no 1.aprīļa 
līdz 31.oktobrim - 1 stunda – Ls 
14,20;
    3.24. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 augsnes frēzēšanas pa-
kalpojumi no 1.aprīļa līdz 31.oktob-
rim - 1 stunda – Ls 14,20;
    3.25. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar sniega slotu) slau-

cīšanas pakalpojumi no 1.novembra 
līdz 31.martam - 1 stunda – Ls 15,18;
    3.26. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar sniega lāpstu) pakal-
pojumi - 1 stunda – Ls 15,48;
    3.27. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar sniega pūtēju) pakal-
pojumi - 1 stunda – Ls 15,44;
    3.28. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar sniega kausu) pakal-
pojumi - 1 stunda – Ls 15,03;
    3.29. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar būvniecības kausu) 
pakalpojumi - 1 stunda – Ls 13,62;
    3.30. universālas pašgājējmašīnas 
AVANT 750 (ar pašiegrābjošu smilts 
kaisītāju) pakalpojumi - 1 stunda – Ls 
13,83;
    3.31. minitraktora JONSORED 
LT2119A zālienu pļaušanas pakalpo-
jumi 100m² - Ls 1,00;
    3.32. mazu kombinēto zālienu 
pļaušanas pakalpojumi ar stumjamo 
pļaujmašīnu 100m² - Ls 1,32;
    3.33. zāles un sīku krūmu pļauša-
nas pakalpojumi nelīdzenās vietās ar 
krūmgriezi – trimeri 100 m² - Ls 1,70;
    3.34. teritorijas sakopšana (viens 
darbinieks) - 1 stunda - Ls 1,99;
    3.35. teritorijas sakopšana pēc 
publiskiem pasākumiem (viens darbi-
nieks) - 1 stunda – Ls 3,65;
    3.36. dažādas cietības koku gāšanas 
un zāģēšanas no zemes (divi darbinie-
ki) pakalpojumi - 1 stunda - Ls 9,07;
    3.37. dažādas cietības koku zāģē-
šanas pa daļām ar kāpšanu kokā (divi 
darbinieki) pakalpojumi - 1 stunda 
- Ls 9,33;
    3.38. dažādas cietības koku zāģēša-
nas pa daļām no pacēlāja groza (divi 
darbinieki) pakalpojumi - 1 stunda 
- Ls 9,03;
    3.39. dažādas cietības koku vainaga 
veidošanas ar kāpšanu kokā (divi 
darbinieki) pakalpojumi - 1 stunda - 
Ls 9,20;
    3.40. ilggadīgo dekoratīvo kokaugu 
stādījumu apgriešanas vai formēšanas 
(ar dzīvžoga šķērēm) pakalpojumi - 1 
stunda - Ls 3,66;
    3.41. celmu frēzēšanas pakalpoju-
mi - 1 stunda - Ls 6,44;
    3.42. kapsētas pārziņa pakalpojumi 
- viens apbedījums - Ls 23,12;
    3.43. kapličas nomas pakalpojumi 
(apbedīšanas dienā) - viena reize - Ls 
6,13;
    3.44. zvanītāja pakalpojumi kapličā 
- 20 minūtes - Ls 2,00;
    3.45. maksa par Alūksnes pilsētas 
publiskās tualetes izmantošanu - vie-

na reize - Ls 0,17.

III. Maksāšanas kārtība un
atvieglojumi

  4. Maksa par Aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem samaksājama: 
    4.1. šo noteikumu 3.1. - 3.41. 
punktos noteiktajos gadījumos - 10 
darba dienu laikā pēc pakalpojuma un 
rēķina saņemšanas;
    4.2. šo noteikumu 3.42.- 3.45. 
punktos noteiktajos gadījumos - pirms 
pakalpojuma sniegšanas.
  5. Atvieglojumi saņemot Aģentūras 
sniegtos pakalpojumus: 
    5.1. šo noteikumu 3.45. punktā 
noteiktajos gadījumos - no maksas 
par pakalpojuma atbrīvojami:
      5.1.1. bērni līdz 7 gadu vecumam;
      5.1.2. I grupas invalīdi un perso-
nas līdz 18 gadu vecumam ar acīm 
redzamām invaliditātes pazīmēm;
      5.1.3. personas, kas pavada I 
grupas invalīdus un personas līdz 18 
gadu vecumam ar acīm redzamām 
invaliditātes pazīmēm.
  6. Aģentūra, ievērojot Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā noteiktos 
sadarbības ietvara pamatprincipus, 
sniedz pakalpojumus citām valsts un 
pašvaldību iestādēm un privātperso-
nām, kas īsteno pārvaldes uzdevumus, 
bez maksas, ja tas neprasa Aģentūrai 
papildu resursus.

III. Noslēguma jautājumi

  7. Aģentūras sniegto pakalpojumu 
izcenojumi stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. Ar 
šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Alūksnes novada domes 
2011.gada 27.oktobra saistošie no-
teikumi Nr.26/2011 „Par pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”. 
  8. Informācija par Aģentūras sniegto 
pakalpojumu izcenojumiem un atbrī-
vojumiem  no maksas publicējama 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv.
  9. Kontroli par šo saistošo noteiku-
mu izpildi veic pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” direktors, Alūksnes 
novada pašvaldības fi nanšu nodaļas 
darbinieki, Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektors, Alūksnes novada 
pašvaldības pilnvarotās personas.

Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
sniegtajiem pakalpojumiem
izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma  17.panta otro un ceturto daļu

Spēkā no 04.07.2013.

Alūksnē, Ošu ielā 5.
Kontakti: Modris Briedis 
26523096, brīvprātīgā Santa Aprak-
sina  27618287, dzīvnieku adopcijas 
jautājumos Elīna Dambe 29477535

   3 mēnešus veca suņu meitenīte 
meklē jaunus saimniekus. Vakci-
nēta, attārpota. Pieaugusi būs liela 
auguma.

  Mājas meklē 3 mēnešus veci ka-
ķēni, kas jūnija vidū tika atstāti pie 
dzīvnieku mājas durvīm. Kaķēni ir 
vakcinēti un attārpoti.

  Apmēram divus gadus jaunais 
sunītis Reksis atņemts saimniekiem 
par labturības noteikumu neievē-
rošanu. Šobrīd Reksis jau atguvis 
formu un kļuvis dzīvespriecīgs. 
Pie jaunajiem saimniekiem suņuks 
dosies vakcinēts un attārpots.  

  Maza auguma, garspalvains su-
ņuks Džonis zaudējis saimnieci un 
nu meklē jaunas mājas. Suņuks ir 
4-6 gadus vecs, kastrēts, vakcinēts 
un attārpots.

Dzīvnieku māja “Astes un ūsas’’



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi jūlijā
03.07.2013.

Sporta pasākumi
6. jūlijā 10.00 Pilssalas stadionā 
Alūksnē Alūksnes novada čempionāta 
mini futbolā atklāšana. Tālāk čempio-
nāta norise pēc spēļu kalendāra.
8. jūlijā Pilssalas stadionā Alūksnē 
sacensības ielu basketbolā „Getho 
basket”. Reģistrācija no 16.00.
12. – 14. jūlijā Alūksnes ezerā Pa-
saules čempionāta posms Formu-
la4S, Eiropas čempionāts S550 un 
Latvijas atklātais čempionāts ūdens 
motosportā:
12. jūlijā 16.00 Alūksnes Jaunās pils 
Apaļajā tornī izstādes „Ūdens moto-
sportam Alūksnē - 55” atklāšana;
13. jūlijā 13.00 sacensību atklāšana 
Pilssalā (pie p/a „ALJA”), 13.15 
parādes aplis, 13.30 sacensību starts 
starptautiskajās klasēs un Latvijas 
čempionātā;
14. jūlijā 11.00 sacensību starts 
Latvijas čempionātā un starptautis-
kajās klasēs, noslēgumā – uzvarētāju 
apbalvošana (pie p/a „ALJA”).
Ieeja uz sacensībām: Pilssalā Ls 1, 
pensionāriem Ls 0,50, bērniem līdz 12 
gadu vecumam bez maksas, peldvietā 
„Vējiņš” Ls 0,50.

Alūksnē
6. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē Latvijas un Igaunijas dīdžeju 
parāde „SUMMER  JAM”. Ieeja: Ls 
2, pēc 23.00 – Ls 3.
13. jūlijā 21.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē atpūtas vakars kopā ar grupu 
„Jumprava”. Ieeja: pirmās 100 biļetes 
– Ls 3, vēlāk – Ls 4.
19. jūlijā 22.00 Alūksnes  Pilssalas 
estrādē zaļumballe. Ieeja: Ls 2, pēc 
23.00 – Ls 3.
2. - 4. augustā Alūksnes pilsētas svēt-
ki „Būt ceļā nozīmē atgriezties”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
ATSAUCOTIES UZ APMEKLĒ-
TĀJU LŪGUMU
„...Un dvēsele mana”. Mākslinieka, 
dizainera, arhitekta, gleznotāja Vitālija 
Jermolajeva  fluorescento gleznu 
izstādes eksponēšana tiek pagarināta 
līdz 4. augustam!
 Gleznas veidotas unikālā tehnikā (flu-
orescentās glezniecības efekts) – tās 
īpašā apgaismojumā sāk mirdzēt, un 
skatītājam redzamās gleznas vietā pa-
rādās cits, tās iepriekš it kā paslēptais 
variants. Darbiem piemīt tā saucamie 
„dienas” un „nakts” efekti. Pāreja no 
dienas uz nakts gleznu var būt ļoti 
pakāpeniska, piedāvājot skatītājam 
milzīgu transformējošu tēlu daudzvei-
dību. Mākslinieka gleznas ir pārpilnas 
ar romantiskām asociācijām. Daudzi 
no viņa darbiem ir kā tilts, kas savieno 
apziņu ar zemapziņu.
No 9. jūlija metālmākslinieka Mier-
valža Zibens darbu izstāde. „Ka-
lumam jābūt tik vieglam, lai neredz 
darba smagumu,” - saka mākslinieks. 
Par to var pārliecināties, aplūkojot 
viņa darbu izstādi – majestātiski 
svečturi, neparasti dizaina priekšmeti, 
kuros autors atklāj, cik perfekti pārval-
da dzelzs plastiku.
12. jūlijā 16.00 Apaļajā tornī izstā-
des „Ūdens motosportam Alūksnē 
– 55” atklāšana.
No 16. jūlija juveliermeistera Tāli-
valža Kivlenieka rotu izstāde. Juve-
lierizstrādājumos atveidoti nacionālie 
tautas etnogrāfiskie elementi, talismani 
un modernā stila juvelierizstrādājumi. 
Izmantojot antīkus maģiskos simbolus 
un dizainu radītie juvelierizstrādāju-
mus izraisīs pārdomas par tagadni, liks 
kavēties pagātnes atmiņās par labiem 
un priecīgiem brīžiem un aicinās 
pasapņot par nākotni.
Ledus pagrabā „Barona garāža”. 
Apskatāmi Rīgas motormuzeja ekspo-
nāti, kas ļauj ielūkoties pagājušā gad-
simta sākumā un dod nelielu ieskatu 
automobiļu un velosipēdu evolūcijas 
gaitā.

„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. Alūksnes viduslaiku 
pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitek-
tūras un arheoloģijas piemineklis. 
Pilsdrupas atrodas Alūksnes ezera 
lielākajā salā - Pilssalā. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Šogad atjaunotā ekspozīcija „Leo 
Kokle. Mākslinieka istaba”. Glezno-
tājs, portretists, jauno mākslinieku 
darbu izstāžu tradīcijas iniciators, 
tautā populārs un iemīlēts mākslinieks, 
viens no talantīgākajiem sava laika 
gleznotājiem. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 1941., 1949. gada represiju 
atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. Atmiņas par laiku, kad 
Alūksnes parkā bija skulptūrdārzs, 
kurā atradās tēlnieču L. Līces, V. Mi-
kānes, G. Grundbergas veidotie darbi. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. - 31.07. „Pirts - spēkam, priekam, 
veselībai” (abonementā)
01. - 31.07. „Ķer vasaru grozā” (abo-
nementā)
01. - 31.07. „Augi skaistumam un 
dziedniecībai” (lasītavā)
01. - 31.07. „Nāc un piedalies Bērnu 
un jauniešu žūrijā - 2013!” (bērnu lit. 
nod.)

Pasākumi:
29.07.2013. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)
01. - 31.07. Jūlijas Zorinas gleznu 
izstāde (bērnu lit. nod.)

Alsviķu pagastā
6. un 25. jūlijā 19.00 Alsviķu bib-
liotēkā bērnu žūrijas dalībniekiem 
„Viena nakts bibliotēkā”.
11. jūlijā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
tikšanās.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem Jūlijam Vanagam 
– 110, Mildai Geidānei – 85, Aivaram 
Kļavim – 60, Visvaldim Lāmam – 90, 
aktrisei Lilitai Bērziņai – 110.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem J. Vanagam – 
110, M. Geidānei – 85, J. Melbārzdim 
– 80, V. Lāmam – 90, E. Brontē – 195, 
tematiskās izstādes: „Pļavā – pēc zāļu 
tējas!”, „Apceļosim Eiropas Savienī-
bu”.

Annas pagastā
13. jūlijā 16.00 Annas kultūras 
namā sportiski ačgārnās blēņas ma-
zajiem anneniešiem kopā ar Pepilotu 
Viktuāliju Rulgardinu Krismintu 
Garzeķi, īsāk - ar Pepiju!
26. jūlijā 20.00 Annas kultūras 
namā Annas dienai veltīts pasākums: 
Annas amatierteātra pirmizrāde - A. 
Upīts „Ragana” un Alsviķu teātra stu-
dijas izrāde - E. Vulfs „Ko lai saka...” 
(izrāžu režisore Monika Upeniece), 
22.00 atpūtas vakars.
27. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos ka-
pusvētki. Stundu pirms kapusvētkiem 
pasākums „Piemineklim Annas pa-
gasta kritušajiem karavīriem Latvijas 
Atbrīvošanas cīņās – 80” .
Annas bibliotēkā izstāde „Latviešu 
mūzikas kultūras celmlauzim Jāzepam 
Vītolam – 150”.
  
Ilzenes pagastā
26. jūlijā 18.00 Ilzenes pagastā Ontu 
ciemā pie piemiņas zīmes „Ganiņš” 
apvidus šķēršļu skrējiens.
26. jūlijā 22.00 Ilzenes estrādē za-
ļumballe kopā ar grupu „Ginc&Es”.

Jaunannas pagastā
20. jūlijā 16.00 Jaunannas tautas 
namā Bērnības svētki.
26. un 27. jūlijā Jaunannā Alūksnes 
novada radošās bērnu un jauniešu teāt-
ru dienas „Lomu karuselī” (reģistrāci-

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 08.07.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 16.07.2013. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 08.07.2013. 13.00 – 14.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 22.07.2013. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 08.07.2013. 16.30 – 18.00 Apes ielā 4, 2.stāvā, 209.telpā, Alūksnē

Ainars MELDERS 17.07.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 09.07.2013. 17.00 – 18.00 Jāņkalna ielā 12 (atdzelžošanas stacijā), Alūksnē

Laimonis SĪPOLS 25.07.2013. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 19.07.2013. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 08.07.2013. 13.00 – 14.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 08.07.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
1. un 15. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

26. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

ja 26. jūlijā no 10.00 pie tautas nama).
Jaunannas bibliotēkā izstāde: „Par 
ko smejas Valdis Artavs” (Valdim 
Artavam - 85).

Jaunalūksnes pagastā
20. jūlijā 19.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” Baltinavas amatier-
teātra „Palādas” izrāde  - Danskovīte 
„Ontans i sābri”.
20. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā ar 
grupu „Rolise”.
26. jūlijā 22.30 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” diskotēka.

Jaunlaicenes pagastā
27. jūlijā Jaunlaicenes Muižas svētku 
„Kad muižā sabrauc čigāni” sportiskās 
aktivitātes „Jaunlaicene sporto”:
9.00 - 10.00 dalībnieku reģistrācija 
(volejbols, minifutbols, šaušana mērķī 
u.c.);
no 10.00  sporta aktivitātes;
no 12.00 sportiskas aktivitātes lieliem 
un maziem un dažādas andeles;
15.00 koncerts „Čigāns savu čigānieti” 
(piedalās folkloras kopas), ieeja: brīva;
20.00 koncerts „Čigānu kvartets”, 
ieeja: Ls 2, skolas vecuma bērniem 
Ls 0,50;
22.00 balle, spēlē grupa „Kantoris 
04”, ieeja: Ls 2.
27. jūlijā 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 
kārtējā nodarbība.
28. jūlijā 13.00 Opekalna kapos 
kapusvētki.
28. jūlijā 14.00 Opekalna ev. lut. 
baznīcā koncerts „Starp divām pasau-
lēm” (Elīna Endzele -sitaminstrumen-
ti, Ieva Ezeriete – balss, Aigars Reinis 
– ērģeles). Programmā: J. S. Bahs, M. 
Zariņš, R. Zaļupe, R. Dubra. Ieeja: par 
ziedojumiem.
Jaunlaicenes muižas muzejs aicina 
visus kustīgos un lustīgos apmeklēt 
tradicionālās nodarbības: kad muižā 
zvani skanēja; dārgumu meklēšana; 
vāveru tīšana; cāļu sargāšana; malē-
niešu vārdu spēle; pastalu taisīšana 
un pastaigas stāstnieka pavadībā 
Jaunlaicenes muižas parkā, Dēliņkalnā 
un Opekalnā. Jaunumi: papildināta pa-
matekspozīcija  „Jaunlaicenes muiža”  
(papildināta ar ziņām par muižas ap-
saimniekošanu, mācāmies lāpīt zeķes 
tā, kā to darīja Jaunlaicenes baronese), 
izstāde „Še kaltiņš, še adatiņa” stāsta 
par amatniekiem un viņu ražojumiem, 
piedāvā ēvelēt, dzīt naglas, tīt kamolus 
uz bumbuļām. Jaunlaicenes muižas 
svētku laikā, 27. jūlijā, muzeja apmek-
lējums bez maksas.

Kalncempju pagastā
1. jūlijā 12.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā sarunas par vakardienu, šo-
dienu un rītdienu - muzeja dzimšanas 
dienas noskaņās aicinām kalncempie-
šus un citus muzeja nākotnē ieintere-
sētos ļaudis.
No 3. jūlija Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņu plenēra darbu izstāde.
20. jūlijā Viktora Ķirpa Ates muzejā 
kalncempiešu Mūrnieku dzimtas 
salidojums.
27. jūlijā Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Pirts skola. Pēršanās Latvijas 
vecākajā melnajā pirtī, sausā pēršana 
un masāžas muzeja pagalmā, pirts 
slotu siešanas gudrības un citas pirts 
zināšanas kopā ar „Pirts skolas” pirt-
niekiem. Ieeja: Ls 2 pieaugušajiem, Ls 
1 skolēniem, Ls 5 ģimenes biļete.
31. jūlijā 11.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā „Mūža godu rituāls. Krustī-
bas”, lektore Maruta Voitkus – Lūkina. 
Dalība ar ziedojumiem muzeja ekspo-
zīcijas modernizācijai.
Viktora Ķirpa Ates muzejs piedāvā 
izglītojošo programmu „Čaklā bitīte”, 
kāzu programmu „Lauku sētas gud-
rības”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes jubilāriem: Mildai Geidānei 
un Aivaram Kļavim.

Liepnas pagastā
20. jūlijā 15.00 Liepnas tautas namā 
Baltinavas teātra izrāde „Ontans i 
Anne”
27. jūlijā Liepnas pagasta svētki, 
balle ar grupu „Vakarjunda”. Svētku 
ietvaros - sporta spēles, nemotori-
zēto, pašizveidoto, retro, neparasto, 
braucamrīku parāde. Parādei aicināti 
pieteikties visi interesenti.
28. jūlijā 13.00 Liepnas kapos 
kapusvētki.

Mālupes pagastā
27. jūlijā 12.00 Mālupes kapos 
kapusvētku svētbrīdis.
27. jūlijā 20.00 Mālupes salā Zeltiņu 
amatierteātra izrāde, 22.00 balle kopā 
ar grupu „Galaktika”.
Mālupes bibliotēkā tematiskās iz-
stādes: aktrisei Lilitai Bērziņai – 110, 
komponistam Jāzepam Vītolam – 150, 
gatavosim krājumus ziemai, Jauno 
grāmatu diena „Nu tad sākam! Lasi 
un piedalies!” - darbu sāk „Bērnu un 
jauniešu žūrija”.

Mārkalnes pagastā
14. jūlijā 18.00 Mārkalnes atpūtas 
vietā „Lakstīgalas” aktieru Intas 

Tiroles un Zigurda Neimaņa koncert-
programma.
No 1. līdz 10. jūlijam  Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā jaunāko grāma-
tu izstāde pieaugušajiem „Ko lasīt 
atvaļinājumā?” un tematiskā izstāde 
bērniem  „Krāsainā bibliotēka”.

Pededzes pagastā
1. – 7. jūlijā Pededzes bibliotēkā 
grāmatu izstāde „Ir dziesma jādzied, 
lai tā būtu dzīva”.
17. jūlijā Pededzes bibliotēkā jauno 
daiļliteratūras grāmatu izstāde – ap-
skats „Esi līksms, baudi dzīvi, kamēr 
likten’s tevim smaid’”.

Veclaicenes pagastā
1. - 31. jūlijā Veclaicenes pagasta 
muzejā izstāde „Veclaicenieši Dzies-
musvētkos”.
20. jūlijā 20.00 Veclaicenes estrādē 
Gaujienas amatierteātris ar Elgas 
Unegas lugu „Čikinali pikinali”.
20. jūlijā  22.00 Veclaicenes estrādē 
diskotēka - Dj Cherry, Dj Sunboy, 
mixmasterblaster Salvis, starplaikos 
Dj Gagadance.
26. jūlijā 13.00 Veclaicenes tautas 
namā Saimnieču dienai (Annas diena) 
veltīts senioru pasākums.

Zeltiņu pagastā 
20. jūlijā 10.00 Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā 2. posms 
Zeltiņu pagasta atklātajām krosa skrie-
šanas seriāla sacensībām „Mizojam 
ka prieks”. Nākamie atklātā krosa 
skriešanas seriāla posmi 10. augustā 
un 7. septembrī.
20. jūlijā 19.00 Zeltiņu estrādē Ilze-
nes amatierteātra sniegumā E. Zālītes 
komēdija 3 cēlienos „Maldu Mildas 
sapņojums” (režisore Ā. Vērse). Ieeja: 
Ls 1, bērniem - brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Lasīšanas piedzīvojums sācies!” 
(Bērnu žūrijas grāmatu izstāde), 
„Dziesmu vara” (Jāzepam Vītolam - 
150),  „Ar grāmatu apkārt pasaulei” 
(ceļojumu grāmatu izstāde).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnie-
ku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes „Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
„Brīži iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 
2012”, „Bērnība bez transformeriem”, 
„Bruņurupuci meklējot”, ekskursijas 
uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi.

Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Māriņkalna tautas 
namā piemiņas brīdis Prinduļu kaujas 
vietā Ziemera pagasta „Prinduļos”.


