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Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās
Un savā skolā.
Sākoties jaunajam darba cēlienam, visiem Alūksnes novada skolēniem un
studentiem novēlam saglabāt zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada
garumā! Vecākiem un skolotājiem - pacietību un izturību, sapratni un mīlestību,
palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā!
Alūksnes novada pašvaldība

Aicinām pieteikt apbalvošanai ar „Sudraba zīli”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līdz 30. septembrim
Alūksnes novada pašvaldība
aicina pieteikt apbalvošanai
ar pašvaldības augstāko
apbalvojumu „Sudraba zīle”
tos līdzcilvēkus, kuru veikums
ir bijis īpaši nozīmīgs Alūksnes
novada labā.
Pašvaldības augstākā apbalvojuma saņemšanai var pieteikt gan
Alūksnes novada iedzīvotājus, gan
arī personas, kas dzīvo un darbojas
Latvijā vai ārzemēs. Tāpat apbalvošanai ar „Sudraba zīli” var pieteikt
fizisku personu grupu – kolektīvu,
kā arī Alūksnes novadā reģistrētu
vai darbojošos juridisku personu
un tās struktūrvienību (uzņēmumu,
filiāli).
Ar „Sudraba zīli” apbalvo personas
par nozīmīgu veikumu vai sevišķiem nopelniem Alūksnes novada
labā, kas var izpausties kā atsevišķs

2013. gadā valsts proklamēšanas gadadienā pašvaldības augstāko
apbalvojumu „Sudraba zīle” saņēma Iveta Baltā – Vanaga, Zigrīda Ilenāne, Daina Dubre – Dobre, Dzintra Zvejniece, Gints Teterovskis, Iveta
Druva – Druvaskalne, Agris Jermacāns, Imants Sams, Arita Prindule
un SIA „Dzīpari S”

izcils darbs vai ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība
Alūksnes novada attīstībā, ieguldījums vai izcili sasniegumi valsts
pārvaldes, politiskajā, pašvaldības,
tautsaimniecības, sabiedriskajā,
kultūras, sporta, izglītības, veselības
un sociālās aizsardzības, sociālo
pakalpojumu, zinātnes vai
saimnieciskajā darbā, valsts
aizsardzības, sabiedrības drošības,
labdarības vai citā novadam
nozīmīgā jomā.
Piesakot kādu cilvēku, kolektīvu,
organizāciju vai uzņēmumu
apbalvošanai, lūdzam rakstīt
iesniegumu brīvā formā, tajā
pēc iespējas precīzi norādot
informāciju pieteiktās personas
identificēšanai – vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietu, nodarbošanos vai
ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai
izvirzāt juridisku personu,
tad jānorāda tās nosaukums un
adrese, bet, ja piesakāt personu
grupu – kolektīvu, tad tā nosaukums
un vadītāja vārds un uzvārds.
Turpinājums 2. lappusē
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Pašvaldībā
Veclaicenieši
pateicas!
16. un 17. augustā
notika „Pārgājieni ar garšu
Veclaicenē” un šī pasākuma
organizēšanā un vadīšanā
tika ieguldīts daudzu cilvēku
brīvprātīgs darbs.
Paldies Gunitai Drozdovai,
Ainai Rencei, Gunitai Virkai,
Jānim Paeglim, Mudītei
Bērziņai, Sarmītei Svilānei,
Violetai Kļaviņai, Dacītei Rātei,
Aigaram Augulim, Agitai
Sirmovičai, Skaidrītei
Āboliņai, Ilzei Dzērvei, Arvīdam
un Eināram Jēkabsoniem, Intai
Rezgoriņai, Jānim Vīksnem,
Astrai Plukšai, Ēvaldam
Vanagam, Ārijai, Inesei un
Ilzei Dangām, Harijam Arājam,
Jānim Dambim, Beātei un
Kristeram Poriem, Raitim
Plukšam, Kristai Sidejai,
Maijai Bleifertei, Baibai un
Kristiānam Laizāniem, Ievai
un Miervaldim Krastiem,
Ritai Melderei, Intai un
Zigurdam Graudiņiem,
Lolitai Jēkabsonei - Mētelei,
Mārtiņam Kalniņam, Rūtai
Zepai, Jānim Pērlem,
Gintaram Rubenim,
Zinaidai Volcītei, Sandrai
Trausai, Ingai Dauškanei,
Ivetai Druvai – Druvaskalnei,
Justīnei un Selgai Smelterēm,
Svetlanai un Kitijai Volkovām,
Maijai Rozītei, Agijai
un Birutai Pauģēm,
Alisei Tilakai, Lāsmai
Kronbergai, Jānim
Prangelam, Andai
Plaumai, Gintai Priedītei,
Mārim Batrakam, Edgaram
Paulam, Sandrai Keiselei
un deju kolektīvam
„Dejotprieks”.
Garšu buķeti ar savu produkciju
bagātināja uzņēmēji:
z.s. „Polieši”, „Ozolu”
maize, „MŪ Siers”,
z.s. „Mauriņi”, Edgars
Beitiks.
Priecājamies arī par visiem
pārgājiena dalībniekiem, kuri
ar kājām vai ar velosipēdiem
mēroja mūsu takas ar garšu,
un stiprināja mūs ar pozitīvām
emocijām.
Paldies visiem par atsaucību!

Sēdes septembrī
Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas sēde
8. septembrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
11. septembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde
17. septembrī 10.00
Domes sēde 25. septembrī 10.00
Sēdes notiek Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās ēkas
mazajā zālē,
Dārza ielā 11, Alūksnē.

www.aluksne.lv

Domes 28. augusta sēdē
Evita Aploka
Alūksnes novada domes
28. augusta sēdē deputāti
izskatīja gandrīz 40 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- sagatavot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu – dzīvokli, „Melnupes”-11,
Zeltiņu pagastā ar kopējo platību
54,2m² un ar to saistītām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām.
Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus sedz dzīvokļa īrnieks, bet pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas
tos iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktajā cenā. Nodot atsavināšanai minēto pašvaldības īpašumu,
pārdodot to par brīvu cenu dzīvokļa
īrniecei;
- nodot atsavināšanai pašvaldības
nekustamo īpašumu „Meijeri”,
Jaunannas pagastā, noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē;
- atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Rūpniecības
ielā 4, Alūksnē, kas sastāv no zemes
gabala 1790 m² platībā, administratīvās ēkas ar laboratoriju un piebūvi
katlu telpai, kā atsavināšanas veidu
nosakot ieguldīšanu sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „ALŪKSNES
NAMI” pamatkapitālā. Uzdot SIA
„ALŪKSNES NAMI” organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu,
noteikt, ka nekustamā īpašuma
pārņemšanas (tai skaitā novērtēšanas) izdevumi tiek segti no SIA
„ALŪKSNES NAMI” līdzekļiem;
- atļaut izveidot projekta „Jaunie
tēlnieki Alūksnes pilsētai” tēlniecības vides objektu citā, pašvaldības
izvēlētā un normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā saskaņotā vietā,
izdarot grozījumus esošajā autoratlīdzības līgumā vai slēdzot jaunu
līgumu;
- atzīt par spēku zaudējušu no 2014.
gada 1. janvāra Alūksnes novada
domes 2011. gada 28. jūlija lēmumu
Nr.281 „Par automašīnu stāvvietas maksas pakalpojumu apmēra
noteikšanu Pilssalas ielā Alūksnē,
Alūksnes novadā, publisku pasākumu laikā”;

- ņemot vērā starp Valsts reģionālās
attīstības aģentūru un Alūksnes
novada pašvaldību 22.07.2014.
noslēgto vienošanos par Eiropas
Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes
pilsētā” īstenošanu, atzīt par spēku
zaudējušu Alūksnes novada domes
25.04.2013. lēmumu Nr.193 “Par
Alūksnes pilsētas tautas nama jumta
remontu”;

- pamatojoties uz Alūksnes novada
domes 27.05.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.14/2014. „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanai”, piešķirt pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanai: biedrībai “Sporta
klubs “Alūksne”” (dalībai Vidzemes
florbola čempionātā) 1495,80 EUR,
biedrībai “Sporta klubs “Malēnija”
(dalība 2014./2015. gada Latvijas
basketbolu 3. līgā) 4000 EUR, biedrībai “Ūdens motosporta klubs “NordOst”” (dalībai 2014. gada ūdens
motosporta sacensībās) 2560 EUR,
sportistu komandai “KS/Alūksne”
(dalības maksas Ziemeļaustrumu
telpu futbola līgas turnīram un
Ziemeļaustrumu minifutbola līgas
turnīram) 270 EUR, orientieristam
Edgaram Bertukam (piedalīšanās
Pasaules Kausa posmā orientēšanās
sportā Šveicē) 600 EUR, bobsleja izlases dalībniekam Intaram
Dambim (treniņnometnes izdevumi) 300 EUR, biatlonistam Ingum
Deksnim (gatavošanās junioru
Pasaules čempionātam) 600 EUR,
biatlonistam Andrejam Rastorgujevam (treniņnometnes izdevumu segšanai) 600 EUR, biatlonistei Žannai
Juškānei (treniņnometnes izdevumu
segšanai) 600 EUR, moto sportistei
Samantai Jostai (Pasaules čempionāta 1. posma dalības maksa) 300
EUR;
- piešķirt naudas balvu 130 EUR
vieglatlētam Raimondam Siliņam
par augstiem sasniegumiem 2014.
gada Latvijas Sporta Veterānu
- Senioru Savienības 51. sporta
spēlēs, piešķirt naudas balvu 70
EUR vieglatlētei Zandai Šķetikai
par izcīnīto 1. vietu Latvijas Valsts
junioru sacensībās Ogrē;
- pamatojoties uz domes
30.01.2014. noteikumiem Nr.2/2014
„Par atbalstu Alūksnes novada
pašvaldības amatierkolektīviem,

komandām, individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā” piešķirt atbalstu 1400 EUR Alūksnes
pilsētas Tautas nama skolotāju
korim “Atzele” par sasniegumiem
starptautiska mēroga Pasaules Koru
olimpiādes konkursā Rīgā, iegūstot
Zelta diplomu;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.18/2014 „Grozījumi Alūksnes
novada domes 2011.gada 28.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.14/2011
„Par sociālās palīdzības pabalstiem
Alūksnes novadā””, saistošos
noteikumus Nr.19/2014 ,,Grozījumi
Alūksnes novada domes 2010.gada
18.marta saistošajos noteikumos
Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes
novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem””;
- apstiprināt Māri Lietuvieti atkārtoti Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktora amatā
no 2014. gada 29. septembra uz
pieciem gadiem;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 21.01.2010. lēmumā Nr.35 „Par Alūksnes novada
pašvaldības pastāvīgās komisijas
„Dzīvokļu komisija” izveidošanu”. Grozījumi paredz palielināt
komisijas locekļu skaitu no 3 uz
5. Deputāti palielinātajā komisijas
sastāvā ievēlēja Māru Kauliņu un
Ingus Berkuli;
- par Alūksnes novada bāriņtiesas
locekļiem no 2014. gada 1. oktobra
uz 5 gadiem ievēlēt Santu Eisleri,
Elitu Jansoni, Ilzi Pņovu un Daigu
Renci;
- noteikt maksu par higiēnas pakalpojumu Alsviķu pagasta pārvaldē
higiēnas pakalpojumu vietā „Alsviķu cehs”, Alsviķu pagastā dušas
izmantošanai – 2,85 EUR, pievienotās vērtības nodoklis 0,6 EUR, kopā
3,45 EUR. Lēmums stājas spēkā
01.09.2014.;
- apstiprināt maksu par Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem laika posmā no
01.09.2014 līdz 31.08.2015.;
- apstiprināt maksas pakalpojumu
cenrādi par Alūksnes novada repre-

zentācijas priekšmetu, suvenīru, ar
tūrismu saistītu materiālu realizāciju;
- piešķirt 15,43 EUR sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS”,
tos ieguldot SIA atbildību „GULBENES -ALŪKSNES BĀNĪTIS”
pamatkapitālā;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 26.06.2014. lēmumā
Nr.243 “Par skeitparka konstrukciju
elementu izgatavošanu un uzstādīšanu”, izsakot to jaunā redakcijā.
Grozījumi paredz atbalstīt skeitparka izveidošanu Alūksnē, taču
jautājumu par finansējuma piešķiršanu šim mērķim pārceļ skatīt
pašvaldības budžeta 2015. gadam
sastādīšanas gaitā;
- atbalstīt Pilsētas bulvāra, Alūksnē
ielas apgaismojuma tīkla remontdarbu veikšanu, izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem 13418
EUR remontdarbu finansējumam;
- atbalstīt virszemes ūdens kanalizācijas tīkla posmā no Pils ielas 44
līdz Baložu bulvārim 3A, Alūksnē
remontdarbu veikšanu, izdalīt no
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
finansējumu 9682 EUR remontdarbu finansējumam,
- ar 01.09.2014. izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes
23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par
amata vietu un amatpersonu un
darbinieku atlīdzību apstiprināšanu” - Mārkalnes pagasta pārvaldei
izveidot jaunu amata vietu – kurinātājs (sezonas), Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”
izveidot divas jaunas amata vietas
– skolotāja palīgs;
- atbalstīt kultūras pieminekļa mauzoleja Alūksnes muižas parkā
restaurāciju un piešķirt Alūksnes
muzejam līdzfinansējumu 2430
EUR tā remontdarbiem – pamatu
stiprināšanai, šuvju aizpildīšanai,
fasādes plaisu labošanai un aizpildīšanai.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā „Ziņas par
pašvaldību”.

Aicinām pieteikt apbalvošanai ar „Sudraba zīli”
Pieteikumā lūdzam norādīt
pamatojumu, kādēļ jūsuprāt
konkrētā persona būtu jāapbalvo ar
pašvaldības augstāko apbalvojumu,
un kurā no jomām pieteiktais
kandidāts būtu apbalvojams.
Kandidātus apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu var
izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas gan individuāli, gan kolektīvi.
Pieteikuma iesniedzējam jānorāda

arī informācija par sevi - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta,
bet, ja pieteikumu iesniedz juridiska
persona, tad tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese,
kā arī parakstīt tiesīgā persona.
Vērtējot apbalvojumam izvirzītos pretendentus, tiks ņemta vērā
kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, reputācija, sevišķi
nopelni pašvaldības un/vai sabied-

rības labā atbilstoši nominācijai,
ieguldījums novada tēla veidošanā
un popularizēšanā, profesionālā
vai sabiedriskā darbība. Iesniegtos
pieteikumus izvērtēs īpaša komisija,
bet gala lēmumu pieņems Alūksnes
novada dome.
Pieteikumus līdz 30. septembrim
aicinām iesniegt personīgi Alūksnes
novada pašvaldības administratīvās
ēkas 3. stāvā 306. kabinetā Dārza

ielā 11, Alūksnē, sūtīt pa pastu
Alūksnes novada pašvaldībai Dārza
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
LV-4301 vai elektroniski uz e-pasta
adresi: dome@aluksne.lv ar norādi
„Pieteikums apbalvošanai ar „Sudraba zīli””. Jautājumu gadījumā
lūdzam sazināties pa e-pastu
evita.aploka@aluksne.lv
vai tālruni 26646749.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” Rīgā. Tirāža 8050 eksemplāri
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Alūksnē turpinās ielu rekonstrukcija
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnē arī šovasar turpinās
vērienīgi ielu rekonstrukcijas
darbi. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansētā
projekta ietvaros 30. jūlijā
noslēdzās pilsētas centrālā
tranzīta maršruta – Pils ielas
rekonstrukcija, taču šobrīd tiek
atjaunotas vēl 6 asfaltētas ielas
pilsētas centrā un 12 grants
seguma ielas.
Jauns segums vēl sešām
ielām centrā
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansētā projekta
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu
ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija
Alūksnes pilsētā”, līdz ar
Alūksnes muižas apbūves
brūža (tautas nama) ēkas
rekonstrukciju, darbi rit arī
sešās ielās pilsētas centrā Brūža, Parka, Dzirnavu, Vidus,
kā arī daļēji Tirgotāju (no Lielā
Ezera līdz Vidus ielai) un Dārza
(no Jāņkalna līdz Latgales/Tirgotāju
ielām) ielās. Būvdarbus veic
pilnsabiedrība „MATTHAI
LATVIJA UN VELTEN”.
Minēto sešu ielu
rekonstrukcijai tika veiktas divas
iepirkuma procedūras, tādēļ

Dārza iela iegūs jaunu segumu posmā no Latgales un Tirgotāju ielas
krustojuma līdz Jāņkalna ielai
pirmajās trīs ielās – Brūža,
Parka un Dzirnavu – jau ir
paveikts vairāk. Būvuzņēmēji
plāno, ka septembrī, ja laika
apstākļi darbu veikšanai būs
labvēlīgi, jau varēs ieklāt
asfaltseguma apakšējo kārtu.
Pašlaik te veikta lietusūdens
kanalizācijas ierīkošana,
apmaļu izbūve, ietvju un
automašīnu stāvvietu bruģēšana,
apgaismojuma ierīkošana, ielu braucamo daļu pamatnes izbūve
un citi darbi.
Savukārt Vidus, Tirgotāju un Dārza
ielās ir nofrēzēts asfalta klājums,
atsevišķās vietās uzsākta ietvju
bruģēšana. Vidus ielā pirms ielas
remontdarbiem strādā AS „Simone”, ierīkojot siltumtrasi. Ielu
rekonstrukcijas gaitā šobrīd tiek
veikta lietus ūdens kanalizācijas
izbūve, demontētas ietvju apmales
un betona plātnes, gatavota pamatne
ietvēm.

Būvuzņēmēji norāda, ka Dārza
iela, kas ir pietiekami noslogota,
transportlīdzekļiem būs
izmantojama praktiski visu
būvdarbu laiku, izņemot
atsevišķus gadījumus, kad to
īslaicīgi vajadzēs slēgt un izmantot
apbraucamās ielas. Tomēr, ja vien
ir iespējams, arī šobrīd autovadītāji tiek aicināti izvēlēties citas
ielas saviem ikdienas braukšanas
maršrutiem.
Turpina grantēto ielu
atjaunošanas programmu
Darbi turpinās arī 12 pilsētas
grants seguma ielās, kur seguma
uzlabošanai tiek izmantots asfalts,
kas nofrēzēts no rekonstruējamām
asfaltētajām ielām, pārklājot to ar
bitumenu un šķembām. Šos darbus
Alūksnes novada pašvaldība
finansē no pašvaldības šī gada
budžeta līdzekļiem.

Pērn pašvaldība guva pozitīvu
pieredzi, ar šādu tehnoloģiju
uzlabojot segumu vairākās
grantētajās ielās. Līdz ar to, saskaņā
ar pērn domes pieņemto lēmumu,
šovasar šis darbs tiek turpināts vēl
12 ielās – Alsviķu, Lauku un Liepu,
Cēsu un Kalna, Ezera, Meža un
Zemgales, kā arī Avotu, Lazdu,
Tilta un Viestura.
Ielu remontdarbos ietilpst aku
vāku maiņa un ielu sagatavošana
pirms virsmas apstrādes,
apgaismojuma remontdarbi
atsevišķās ielās, kur tas
nepieciešams, un virsmas apstrāde,
kas ietver frēzētā asfalta ieklāšanu
un apstrādi ar bitumenu un
šķembām. Jāuzsver, ka pēc frēzētā
asfalta kārtas uzklāšanas un tā
apstrādes ar šķembām un bitumenu,
visām ielām malas piebērs ar
drupināto granti vai šķembām un
noblietēs. Jāuzsver, ka arī
iebrauktuvēs uz īpašumiem
minētajās 12 ielās tiks iebērtas
šķembas un noblietētas.
Kā jau informējām, Ezera ielā
segumu šogad varēs atjaunot
daļēji – sākot no Jāņkalna ielas
līdz garāžām, jo pārējā ielas daļā
AS „Simone” veiks siltumtrases
maiņu.
Ielu remontu laikā minētajās ielās
ir satiksmes ierobežojumi, tādēļ
lūdzam iedzīvotājus, kas dzīvo
minētajās ielās, būt iecietīgiem un
saprotošiem. Autovadītājus aicinām
ievērot izliktās ceļa zīmes un it īpaši
ātruma ierobežojumu. Satiksmes
organizācijas shēmas darbu
veikšanas laikā ir ievietotas
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.

Iezīmējas jaunās ēkas aprises
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Arvīds Račinskis,
Būvvaldes vadītājs - arhitekts
Lai novērstu nepilnības un
domstarpības par vienkāršotu
inženiertīklu pievadu
izbūvju, rekonstrukciju vai
renovāciju tehnisko shēmu
izstrādēm, noformējumiem
un saskaņojumiem, Alūksnes
novada Būvvalde
ir izveidojusi inženiertīklu
pieslēgumu tehniskās shēmas
pieteikuma veidlapu.
Minētā veidlapa Microsoft
Word formātā ir pieejama
Alūksnes novada pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā
„Pašvaldības iestādes”/”Citas
iestādes”/Būvvalde.
Veidlapā ir norādīta Ministru
kabineta noteikumos
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”
noteiktā kārtība, kādā
sagatavojamas un saskaņojamas
tehniskās shēmas. Veidlapas
pieejamība mājas lapā atvieglo
un paātrina shēmas izstrādāšanu.
Par šo kārtību 14. augustā kopējā
sanāksmē Būvvalde informēja arī
tīklu īpašniekus un uzturētājus.

Jauns segums
ietvei Latgales ielā
Jau šoruden pie jauna seguma
tiks gājēju ietve Latgales ielā,
kur darbus veic SIA „Alūksnes
celtniecības kompānija”.
Darbi rit Latgales ielas posmā
no Šķūņu ielas līdz Pils ielai, kur
segums nebija atjaunots. Augustā
ietves labiekārtojuma izbūve
tika uzsākta un šobrīd darbi vēl
turpinās. Rezultātā ietve iegūs
jaunu bruģakmens segumu. Ietves
seguma atjaunošana tiek finansēta
no pašvaldības un autoceļu fonda
līdzekļiem un tā izmaksā nedaudz
vairāk par 60 tūkstošiem eiro.

Ierīko gājēju pāreju
Torņa un Kanaviņu ielu
krustojumā

Alūksnē aktīvi turpinās
muižas apbūves kompleksa
brūža ēkas (tautas nama)
rekonstrukcija Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
atbalstītā projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža
ēkas rekonstrukcija Alūksnes
pilsētā” ietvaros.
SIA „Arčers” projektu
vadītājs Andris Priede uzsver,
ka darbi rit gan vecajā, gan
arī jaunajā ēkā un blakus esošajā
skvērā. Tie arvien tiek koncentrēti
uz to, lai līdz ziemai pagūtu
maksimāli daudz izdarīt ēkas
ārpusē.
- Jaunajai ēkai jau ir ielieti
pamati, esam uzmūrējuši līdz
cokolstāva pārsegumam un šonedēļ
sāksim to veidņot. Vecajai ēkai
notiek cokolstāva sienu apmešana,
tur jau ir izbūvētas komunikācijas
un tagad tās būvējam pirmā stāva
līmenī. Šobrīd veicam arī jumta
darbus – kur bija nepieciešams,
tika protezētas koka konstrukcijas,
tagad notiek seguma maiņa.
Mainām un vēsturiskajā izskatā
atjaunojam spāru galus, ieklājam
siltumizolāciju, drīzumā uzsāksim

Pieejama inženiertīklu
pieslēgumu tehniskās
shēmas veidlapa

Top jaunā ēka
jaunā jumta seguma ieklāšanu.
Automašīnu stāvlaukumu, kas
atradīsies ezera malā, esam
izbūvējuši jau līdz bruģēšanai,
skvērā ir gandrīz pabeigta celiņu
ierīkošana un šobrīd notiek autostāvvietas izbūve pie ielas. Septembra beigās vajadzētu būt klāt pasūtītajiem ielas apgaismes ķermeņiem
gan autostāvvietai, gan skvēram,
- par paveikto stāsta A. Priede.
Viņš atzīst, ka pēdējā laika stiprās
lietusgāzes traucējušas paredzēto
jumta seguma darbu gaitu, jo lietus

dēļ nav iespējams lielos apjomos
ņemt nost veco segumu, lai nepielītu telpas. Tādēļ būvnieki cer, ka
tuvākajās divās nedēļas būs labvēlīgi laika apstākļi, lai demontētu veco
un ieklātu jauno jumta segumu.
Atgādināsim, ka šī projekta ietvaros Alūksnē rekonstruē arī 6 ielas
– Brūža, Parka, Dzirnavu, Vidus,
Tirgotāju (no Vidus līdz Lielā Ezera
ielai) un Dārza ielu (no Latgales/
Tirgotāju ielu krustojuma līdz Jāņkalna ielai).
Plānotais projekta īstenošanas il-

gums ir 16 mēneši. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 5 475 645,10, no
kuriem EUR 4 238 434,32 līdzfinansē Eiropas Savienība, EUR 1
072 941,43 ir Alūksnes novada pašvaldības ieguldījums un EUR 164
269,35 ir valsts budžeta dotācija.

Kanaviņu un Torņa ielu
krustojumā veikta gājēju
pārejas izbūve satiksmes
drošības uzlabošanai. Šai vietā
skolēni pārvietojas uz un no
Alūksnes novada vidusskolas,
bet krustojumā nav ierīkota
gājēju pāreja.
Domes deputāti šogad jūlija sēdē
pieņēma lēmumu ierīkot šajā vietā
gājēju pāreju pēc SIA „Projekts
EAE” izstrādātā labiekārtojuma
plāna un no pašvaldības budžeta
šim mērķim piešķīra apmēram 9
tūkstošus eiro.
Šai vietā esošā ietve Kanaviņu
ielā (virzienā uz skolu) nedaudz
pagarinās Torņa ielā, otrā pusē
esošā ietve paplatināta, pārcelts arī
apgaismojuma balsts. Abās pusēs
ietve aprīkota ar metāla margām
un izveidota gājēju pāreju, kas
apzīmēta gan ar horizontālajiem
ielas apzīmējumiem, gan ceļa
zīmi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Parādniekus aicina
norēķināties

Aicina informēt par Alūksnes kapsētās apbedītajiem

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Pamazām tuvojas rudens un
arī gada beigas, kas pēc tautā
zināma pieņēmuma ir laiks,
kad jānomaksā visi parādi. SIA
„Rūpe” pateicas saviem godprātīgajiem klientiem, kas regulāri norēķinās par saņemtajiem
pakalpojumiem, savukārt
parādniekus aicina doties uz
uzņēmuma biroju un vienoties
par parādu samaksu.
- Ja iedzīvotāji nav norēķinājušies par saņemtajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, aicinām
nākt uz mūsu biroju un noslēgt
vienošanos par to, kādā laika
periodā parādniekam ir iespējams
nomaksāt parāda summu. Pretējā
gadījumā šajā procesā iesaistīsim
parādu piedzinējus un klientam
tas nebūs patīkami, - uzsver SIA
„Rūpe” valdes loceklis Valfrīds
Vilks.

Nākamais
“Alūksnes
Novada Vēstu”
numurs iznāks
1. oktobrī.

Aicinām alūksniešus sniegt informāciju pašvaldības aģentūrai “Spodra” par Alūksnes kapsētās apbedītajām novadam nozīmīgām personām
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksniešos, kas pēc
kapusvētkiem apmeklējuši
Alūksnes kapsētu, satraukumu
radījuši mietiņi, ar kuriem
atzīmētas nekoptās kapavietas,
raisot cilvēkos bažas par to,
kas ar šādi iezīmētajām
kapavietām notiks turpmāk.
Uzreiz nomierināsim satrauktos –
pie kapavietas zemē iespraustais
mietiņš nebūt nenozīmē, ka šai
apbedījuma vietai draud tūlītēja
iznīcināšana.
Pašvaldības kapsētu darbību

regulē saistošie noteikumi
Nr.39/2013 „Alūksnes novada
pašvaldības kapsētu darbības
noteikumi”, kurus ikviens var
izlasīt www.aluksne.lv sadaļas
„Normatīvie akti un dokumenti”
apakšsadaļā „Saistošie noteikumi”.
Tajos ir noteikti pienākumi gan
kapavietas uzturētājiem, gan
kapsētas apsaimniekotājam, kas
Alūksnes Lielo un Mazo kapu
gadījumā ir pašvaldības aģentūra
„Spodra”.
Saskaņā ar minētajiem
noteikumiem, reizi gadā kapsētas
apsaimniekotāja izveidota komisija
apseko kapsētu un pie nekoptajām
kapavietām izliek brīdinājuma
zīmi – mietiņu ar sarkanu
krāsojumu galā. Jāuzsver, ka

mietiņa augstums ir izvēlēts tāds,
lai tas kapsētas apsaimniekotājiem
būtu redzams ne tikai vasarā, bet
arī ziemā, kad kapu kopiņas klāj
sniega sega.
Pašvaldības aģentūras „Spodra”
direktors Guntis Kozilāns norāda,
ka šis nav pirmais gads, kad
nekoptās kapavietas tiek atzīmētas
ar brīdinājuma zīmi – tas tiek
veikts jau kopš 2011. gada. Arī
šogad „Spodra” kapsētu apsekoja
pēc kapusvētkiem, kas ir uzskatāmi
par zināmu atskaites punktu tam,
vai kapavieta tiek vai netiek kopta,
un ar brīdinājuma zīmi atzīmēja
nekoptās.
Ja kapsētas apsaimniekotāja
rīcībā ir informācija par to, kas ir
nekoptās kapavietas uzturētājs, tad
aģentūra tam izsūta aicinājumu
sakopt konkrēto apbedījuma vietu.
Savukārt gadījumos, kad kapavietai
nav neviena uzturētāja un tā piecus
gadus pēc kārtas tiek atzīta par
pamestu, saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības šo vietu
normatīvos aktos atļautajā termiņā
ierādīt virsapbedījumam.
- Apsekojot kapavietas, redzam,
ka starp nekoptajām ir arī tādas,
kur atdusas vēsturiskas, nozīmīgas
personas vai ir vērā ņemami
pieminekļi. Saistošie
noteikumi mums atļauj atsevišķos
gadījumos šādas nekoptas vai pamestas kapavietas un pieminekļus,
kam ir mākslas vai kultūras vērtība,
noteikt kā saglabājamas piemiņas
vietas un uzņemties to turpmāku
kopšanu. Līdz ar to esam iecerējuši

izveidot vizuālu plānu, atzīmējot
tajā šādas nozīmīgas kapavietas, par turpmākajām darbībām stāsta
G. Kozilāns.
Pašvaldības aģentūra „Spodra”
jau pavasarī laikrakstā „Alūksnes
Novada Vēstis” aicināja
iedzīvotājus iesaistīties Alūksnes
kapsētā apbedīto reģistra veidošanā,
lai kapsētas apsaimniekotāja rīcībā
būtu informācija par to, kas katrā
kapavietā ir apglabāts. Agrāk šāds
reģistrs nav ticis veidots un šobrīd
aģentūrai nav precīzu ziņu.
- Šāda informācija ir ļoti nozīmīga
arī šajā brīdī, kad nekoptās kapavietas ir atzīmētas ar brīdinājuma
zīmēm. Tādēļ aicinām iedzīvotājus
būt atbildīgiem un sniegt
informāciju gan par tām
personām, kas apbedītas jūsu
uzturētajās kapavietās, gan arī īpaši
aicinām alūksniešus, kuriem ir
zināmas vēsturiski nozīmīgu
personu apbedījuma vietas,
informēt par tām kapsētas pārzini.
Visu šo informāciju noteikti
izvērtēsim un domāsim, kā saglabāt
un uzturēt šīs vēsturiski un
kultūrvēsturiski nozīmīgās
kapavietas, - uzsver G. Kozilāns.
Informāciju par Alūksnes kapsētās
apbedītajām personām var sniegt
kapsētas pārziņa darba laikā –
no otrdienas līdz sestdienai
(ieskaitot) no pulksten 8.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
Iepriekš ir iespējams sazināties gan
pa tālruni 26161235, gan e-pastu
aluksneskapi@aluksne.lv.

SIA „Rūpe” gatavo jaunu ūdensapgādes tarifu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA „Rūpe”, kas apsaimnieko
ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas Alūksnes pilsētā,
kā arī vairākos pagastos, Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram
iesniegusi jaunus ūdens un kanalizācijas tarifu projektus. Kad
jaunie tarifi stāsies spēkā, tie būs
vienoti visās SIA „Rūpe” apsaimniekošanā esošajās teritorijās.
Šobrīd pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulatora pieprasījuma SIA
„Rūpe” gatavo sīkāku atšifrējumu
par tarifos iekļautajām pozīcijām.
SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds
Vilks prognozē, ka iesniegtajos
projektos plānotais tarifs – 1,33
EUR ūdenim un 1,09 EUR kanalizācijai, mainīsies un visticamāk, tas
nedaudz samazināsies.
Kādēļ vajadzīgs jauns tarifs?
Līdz 2010. gada vidum
SIA „Rūpe” apkalpoja
centralizēto ūdenssaimniecību tikai Alūksnes pilsētas
teritorijā, kad uzņēmumam
pašvaldība nodeva arī Pededzes, Ziemeru, Mārkalnes,
Veclaicenes, Jaunalūksnes,
Mālupes, Jaunlaicenes,
Zeltiņu, Ilzenes un Alsviķu

pagastu ūdenssaimniecības.
- Lielākajā vairumā no tām nebija
veikti nopietni ieguldījumi, līdz ar
to tās prasa nopietnus un regulārus
remontus, bez tam – ar esošajām
ūdensapgādes sistēmām vairākos
pagastos nebija iespējams nodrošināt normatīviem atbilstošu ūdens
kvalitāti.
Lai pagastu centralizētās ūdensapgādes sistēmas turpinātu apgādāt

Faktiskā
pašizmaksa
(EUR)
2013.gadā
Pašreizējais
tarifs (EUR)

ciemu iedzīvotājus ar ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu, ir
jāīsteno Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, kas ļauj izbūvēt
jaunas ūdens atdzelžošanas ierīces,
notekūdeņu attīrīšanas ietaises,
rekonstruēt kanalizācijas kolektorus, ieguldīt jaunas caurules. Jauno
ūdens apgādes sistēmu darbināšanai
savukārt nepieciešams lielāks elektroenerģijas patēriņš.
Līdz ar to ar pašreizējiem maksājumiem, ko iedzīvotāji veic par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas apjomiem, nav iespējams
nosegt visus izdevumus, kas rodas
ūdens apgādes sistēmas darbības
nodrošināšanai procesā, jo ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem,
un uzņēmumam rodas finansiālas
problēmas, - pamato V. Vilks.
Viens no šādiem piemēriem ir Veclaicenes pagasts. Te nesen īstenots
ūdenssaimniecības sakārtošanas
projekts. Ja agrāk Veclaicenē ūdensapgādes sistēmā bija tikai sūknis,
kas sūknēja ūdeni tornī, tad tagad ir
izbūvētas arī atdzelžošanas iekārtas,

notekūdeņu attīrīšanas ierīces, kas
nodrošina atbilstošas kvalitātes
pakalpojumu. 2013. gadā faktiskā
pašizmaksa 1 m3 ūdens tur bijusi
trīs eiro, bet kanalizācijai – pat
astoņi eiro, savukārt tarifs, pēc kura
iedzīvotāji norēķinās par saņemto
pakalpojumu – attiecīgi 0,57 EUR
par 1 m3 ūdens un 0,21 EUR par 1
m3 kanalizācijas.
- Projekta tehniski ekonomiskais
pamatojums Veclaicenei bija izstrādāts jau pirms pārņēmām pagasta
ūdenssaimniecību. Acīmredzot,
projekta izstrādātājiem bija bijušas
optimistiskākas prognozes par gaidāmo ūdens patēriņu Kornetu ciemā, taču reālā situācija ir citādāka.
Diemžēl iedzīvotāju skaits Kornetu
centrā, kas tiek nodrošināts ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju, nav liels, līdz ar to ir mazs ūdens
patēriņš, cilvēki to lieto taupīgi, kas
arī sadārdzina izmaksas.
Kas notiks, ja tarifs nemainīsies?

ievērojamā atšķirība starp faktisko
pašizmaksu un pašreizējo tarifu
ūdensapgādē SIA „Rūpe” apsaimniekotajos pagastos un Alūksnes
pilsētā. Līdz ar to izdevumus, ko
nesedz pašreiz spēkā esošais tarifs
katrā teritorijā, sedz SIA „Rūpe”.
- Ja tarifs netiks palielināts, uzņēmumam pasliktināsies finansiālā
situācija, trūks līdzekļu, ar ko
nodrošināt ūdenssaimniecību uzturēšanu katrā teritorijā – nomaksāt
elektrības patēriņu, veikt nepieciešamos remontdarbus, iegādāties
rezerves daļas, degvielu apkalpošanai, - uzsver V. Vilks.
Viņš norāda, ka pēc tam, kad
uzņēmums veiks Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora pieprasīto
tarifu projekta pārrēķinu, regulators
iesniegtos dokumentus izskatīs
vēlreiz. Tam sekos tarifa sabiedriskās apspriešanas process, līdz ar to
jaunais tarifs spēkā varētu stāties
aptuveni pēc 5 mēnešiem.

Pievienotajā tabulā redzama

Pededze

Ziemeri

Mārkalne

Veclaicene

Jaunalūksne

Mālupe

Jaunlaicene

Zeltiņi

Ilzene

Alsviķi

Alūksne

Pavisam

1.86

1.02

1.69

3.13

1.71

1.92

1.64

1.54

0.77

1.69

1.04

1.17

0.36

0.57

0.97

0.57

0.63

0.50

0.53

0.28

0.21

0.36

0.84
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Alūksnē nākamajām paaudzēm vēlas saglabāt Marienburgas pili
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes Pilssalā senās
Livonijas ordeņa Marienburgas
pils teritorijā SIA „ARCHEO”
pēc Alūksnes novada pašvaldības
pasūtījuma šovasar veic
arheoloģisko izpēti. Tas ir viens
no secīgajiem darbu posmiem,
lai īstenotu pašvaldības vēlmi
saglabāt šo objektu nākamajām
paaudzēm.
Viduslaiku pils, kas atrodas
Alūksnes ezera lielākajā salā –
Pilssalā, ir valsts nozīmes
arheoloģiskais un arhitektūras
piemineklis. Savulaik tai bijusi
nozīmīga loma Alūksnes kā
apdzīvotas vietas izveidē un
attīstībā. 1702. gadā Ziemeļu kara
laikā pils tika nopostīta un šobrīd
Livonijas ordeņa pilsdrupas ir
svarīga kultūrvēsturiska liecība.
Lai šo objektu saglabātu arī
nākamajām paaudzēm, Alūksnes
novada pašvaldība ir uzsākusi
nopietnu izpēti un plāno veikt
pilsdrupu mūru kritiskāko posmu
konservāciju, kā arī citas aktivitātes
šī objekta attīstībai un popularizēšanai.
Skolēni iesaistās
arheoloģiskajā izpētē
Līdz ar SIA „ARCHEO” profesionāļiem arheoloģiskās izpētes darbos
Alūksnes novada pašvaldība vienu
mēnesi iesaistīja arī 10 skolēnus
Nodarbinātības Valsts aģentūras
izsludinātā skolēnu nodarbinātības
projekta ietvaros. Šonedēļ skolēnu
iesaistes projekts noslēdzās un
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis pateicās
jauniešiem par viņu ieguldīto darbu
izpētē, pasniedzot pašvaldības īpaši
sarūpētus krekliņus ar pilsdrupu
attēlu un aicinājumu „Piedalies.
Uzzini. Atbalsti”, kas viņiem
turpmāk atgādinās par šīs vasaras
piedzīvojumu.
Jauniešu paveikto darbu atzinīgi
novērtē arī arheoloģiskās izpētes
vadītājs Uldis Kalējs, uzsverot, ka
skolēnu iesaistīšanās fiziskā darba

veikšanā – zemes virskārtas un
gruvešu rakšanā un transportēšanā,
arheologiem ļāva koncentrēties izrakumu gaitas un atradumu fiksācijai.
Viņš norāda, ka šajos arheoloģiskajos izrakumos darbs atšķīries no
izrakumiem, piemēram, Spieķu
senkapos, jo pils teritorijā ir daudz
gruvešu.
Evelīna Tetere, kura rudenī uzsāks
mācības Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas 9. klasē, un
Alūksnes novada vidusskolas 10.
klases audzēknis Kristers Musts
atzīst, ka iesaistīties šajā projektā viņus motivēja iespēja gūt
pirmo darba pieredzi, piedalīties
arheoloģiskajos izrakumos un arī
pašiem kaut ko atrast. Abiem tas arī
izdevies – Evelīna atradusi vairākas
lodes, šķembas un monētu, bet
Kristers - kaulus, bļodas atliekas
un granātas šķembas. Abi jaunieši atzīst, ka pilsdrupu teritorijā
pavadītais laiks bijis interesants un
viņi to noteikti atcerēsies, lai gan
vienlaikus arī smags, īpaši puišiem,
uz kuru pleciem balstījušies paši
smagākie – būvgružu transportēšanas darbi.
Zem gruvešiem atrod pat
degušus graudus
Arheoloģiskā izpēte nelielos
apjomos senās Marienburgas pils
teritorijā ir veikta arī iepriekšējos
gados. Šogad darbi rit 10x15 metrus
lielā izrakumu laukumā, kas daļēji
skar iekšpagalmu, ārpusi un ieejas
vietu galvenajā pilī.
- Izrakumu laukumā kultūrslānis
sastāv no gruvešiem, kas radušies

pils bojāejas rezultātā. Daļā no izrakumu laukuma zem pusotru līdz pat
diviem metriem bieza gruvešu slāņa
atsedzām kādreizējo galvenās pils
iekšpagalma līmeni. Tas iezīmējas
ap izrakumu laukumā atklātajiem
galvenās pils ziemeļu korpusa mūra
sienas fragmentiem kā melnas
nokrāsas zeme. Pārējā laukumā, kas
daļēji sakrīt ar pils rietumu korpusa
vietu, dziļāk par pagalma līmeni
joprojām turpinās gruveši un no
rietumu korpusa izrakumu laukumā
nav konstatēta neviena vesela siena
vai jebkāda cita konstrukcija. Iespējams, šajā vietā varētu būt atradies
1702. gadā zviedru uzspridzinātais
pils pulverpagrabs, kā rezultātā šī
pils daļa pilnībā sabrukusi, - stāsta
arheoloģiskas izpētes vadītājs Uldis
Kalējs.
Pils gruvešos atrasto lietu daudzums nav liels un U. Kalējs
skaidro, ka tas arī ir likumsakarīgi – vairāk atradumu varētu būt
kultūrslānī, kas veidojies pils
pastāvēšanas laikā. Tomēr starp
atradumiem ir atsevišķas būvdetaļas – dažādu profilķieģeļu un jumta
seguma dakstiņu fragmenti, kā arī
liels daudzums militāra rakstura
atradumu, galvenokārt lielgabala
lodes un granātu fragmenti. Pils ziemeļu korpusa iekštelpā atrasti deguši graudi. Atrasts arī vesels māla
trauciņš, monētas, sprādzes un citas
senlietas, arī dzīvnieku un vietumis
izklaidus - atsevišķi cilvēku kauli,
tomēr, kā uzsver U. Kalējs, cilvēku
kaulu izcelsme nav skaidra.
Lai gan noslēgusies skolēnu iesaiste projektā, arheoloģiskās izpētes
darbi šajā laukumā vēl turpināsies,

jo SIA „ARCHEO” plāno veikt
pārbaudes rakumu gruvešu daļā, lai
noteiktu to dziļumu un konstatētu
zem tiem esošo situāciju.
Visi izpētes laikā notiekošie darbi
un atklājumi tiek aprakstīti un
fiksēti fotoattēlos vai zīmējumos.
Senlietas un citus nozīmīgus atradumus darbu veicēji nodos Alūksnes
muzejam. Izpētes laikā atsegtais
ziemeļu korpusa laukakmeņu un
ķieģeļu mūra sienas fragments tiks
ieziemots, izveidojot apkārt karkasu
un pieberot ar smilti. Izrakumu
laikā savāktie akmeņi un ķieģeļi, kas bijuši izmantoti pils sienu
būvniecībai, tiks saglabāti un būs
lietojami mūru konservācijai vai
restaurācijai. Noslēdzot izpēti, SIA
„ARCHEO” pašvaldībai iesniegs
pārskatu par paveikto un konstatēto, kā arī atzinumu par turpmāk
veicamajām darbībām saistībā ar
atsegtās arheoloģisko izrakumu
vietas nostiprināšanu, konservēšanu
un nosegšanu.
Iesniedz projektu mūru glābšanai
Alūksnes novada pašvaldība šobrīd
ir sagatavojusi projektu pilsdrupu
mūru glābšanas darbiem un iesniegusi to Valsts kultūras pieminekļu
inspekcijas Kultūras pieminekļu
izpētes, glābšanas un restaurācijas
programmai, cerot saņemt finansējumu šim mērķim. Projekta tāme ir
nedaudz vairāk par 18 tūkstošiem
eiro.
Šobrīd pilsdrupu stāvoklis ir kritisks un mūru iespējamie nogruvumi var būt bīstami arī tūristiem un
pasākumu apmeklētājiem estrādē.
Dažādu apstākļu ietekmē pils mūra
sienās rodas arvien jauni bojājumi.
Tos rada gan laikapstākļi, gan koki
un krūmi, kas ar saknēm izcilā un
ārda mūrus konstrukcijas.
Steidzami glābšanas darbi nepieciešami vairākiem pils mūriem,
piemēram, kritiskā stāvoklī ir

dienvidaustrumu tornis ar savienojošo sienu, kam jāveic konservācija
un rekonstrukcija. Projektā plānoto
darbu mērķis ir veikt pilsdrupu
mūru konservāciju un restaurāciju, lai tiktu saglabāts vēsturiskais
autentiskais mūru fragments.
Vai atdzimt Marienburgas pilij?
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers
uzsver, ka pašvaldības augstākais
mērķis ir atjaunot pils teritoriju
tādu, kāda tā ir bijusi, taču, lai to
darītu, jāveic secīgas darbības –
vēsturiskā un arheoloģiskā izpēte,
konservācija un tad restaurācija.
- Šobrīd esam uzsākuši arheoloģisko un arī vēsturisko izpēti, kas
būs laikietilpīgs process, jo darbs
arhīvos, meklējot dokumentus, prasa daudz laika. Jāaktualizē iepriekšējos gados izstrādātais tehniskais
projekts pils mūru konservācijai,
lai novērstu to tālāku bojāeju. Kad
būs izdevies novērst mūru tālāku
sagrūšanu, varēsim domāt par
rekonstrukciju, kam iespējams būs
jāmeklē partneri varbūt Skandināvijā, Zviedrijā. To, ka pils restaurācija ir īstenojams projekts, pierāda
Bauskas pils piemērs, taču līdz ar
pašvaldības vēlmi pili rekonstruēt
ļoti svarīgs būs arī vietējās sabiedrības atbalsts šādam projektam, uzsver Dz. Adlers.
Par tālākajiem plāniem saistībā ar
Livonijas ordeņa pilsdrupu saglabāšanu un pils iespējamo atjaunošanu
pašvaldībā diskutēs, taču viens no
pirmajiem, ar ko būtu nepieciešams
sākt konservācijas darbus, ir tornītis
labajā pusē pirms ieejas estrādē.
Savukārt, ja īstenosies ideja par pils
rekonstrukciju, būs nepieciešams
rast jaunu vietu estrādei. Tādēļ
aicinām arī novada iedzīvotājus
izteikt savus ierosinājumus par
senās Marienburgas pils teritorijas
saglabāšanu un attīstību.

Ierīkos rotaļu laukuma otro kārtu Pilssalā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Īstenojot Pilssalas
attīstības plānu, Alūksnes
ezera lielākajā salā – Pilssalā
uzsākta rotaļu
laukuma otrās kārtas
būvniecība, papildinot jau
iepriekš ierīkoto rotaļu
elementu piedāvājumu.
Rotaļu laukuma otrās kārtas
būvniecība noritēs vietā, kas
atrodas blakus iepriekš ierīkotajam
rotaļu laukumam. Darbus,
saskaņā ar iepirkumu procedūras
rezultātiem, veiks SIA „ZDZ”.
Otrajā rotaļu laukuma kārtā
paredzēts izveidot multifunkcionā-

lu spēļu zonu, kas būtu piemērota
galvenokārt bērniem vecumā virs
3 gadiem. Dažādām kāpelēšanas
un rāpšanās aktivitātēm ierīkos
rotaļu kompleksu ar slīdkalniņu,

te būs arī tīklu piramīda no
virvēm. Laukumā izvietos
divvietīgas šūpoles, kurās varēs
šūpoties gan lielāki bērni, gan
pavisam maziņie, būs arī šūpoles

„grozs”, četrvietīgs karuselis
un rotaļu bumba līdzsvara
rotaļām.
Arī šajā rotaļu laukuma daļā,
līdzīgi kā pirmajā kārtā izbūvētajā,

par segumu paredzēts izmantot
smilti, bet par akcentiem kalpos
reljefa paaugstinājumi – zāliena
pauguri.
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Aicinām mazuļu
vecākus saņemt
dāvanu
Alūksnes pilsētas svētkos
šogad tika aizsākta jauna
tradīcija – īpaši sumināt tās
Alūksnes ģimenes, kurām šajā
gadā piedzimuši mazuļi un ir
deklarēti Alūksnes pilsētā.
Tā kā tradīcija ir jauna, tad
šoreiz uz godināšanas pasākumu
ielūgumus saņēma tās ģimenes,
kam bērniņi piedzimuši kopš
šī gada 1. janvāra. Savukārt
turpmākajos gados tiks sumināti
Alūksnes pilsēta deklarētie bērni,
kas dzimuši laika posmā no
vieniem pilsētas svētkiem līdz
nākamajiem.
To mazuļu vecāki, kas bija
saņēmuši ielūgumu uz godināšanas
pasākumu, bet neieradās, aicināti
doties uz administratīvās ēkas
412. kabinetu Dārza ielā 11,
Alūksnē, saņemt jums paredzēto
dāvaniņu.

Atgādinājums
nekustamo
īpašumu
īpašniekiem
Tuvojas kārtējais termiņš –
15. novembris, kurā jānorēķinās
par nekustamā īpašuma nodokli,
taču daudzi īpašnieki nodokļa
maksājumus nav veikuši jau
ilgāku laiku un šobrīd kopējā
parāda summa kopš
2010. gada Alūksnes novadā
sastāda nedaudz vairāk kā
343 tūkstošus eiro.
Aicinām nekustamo
īpašumu īpašniekus nekavēties
ar maksājumu un norēķināties
savlaicīgi, lai nerastos nepatīkamas
situācijas, jo par katru kavējuma
dienu aprēķina soda procentus.
Savukārt pret parādniekiem
tiek uzsākts parāda piespiedu
piedziņas process.

27. septembrī no
9.00 līdz 13.00
Alūksnē, laukumā
pie administratīvās
ēkas Dārza ielā 11
mājražotāju un
amatnieku

Miķeļdienas
tirdziņš
.

Tirgotājus aicinām pieteikties
līdz 25. septembrim pa tālruni
25425222 vai e-pastu:
indra.levane@aluksne.lv.

Atklās pieminekli novadniecei Skaidrītei Kaldupei
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
27. septembrī pulksten 12.00
Alūksnes Lielajos kapos tiks
atklāts novadnieces, dzejnieces
Skaidrītes Kaldupes kapa
piemineklis, bet vēlāk –
pulksten 14.00 dzejnieces tēva
mājās Annas pagasta „Rūnēnos”
notiks pasākums „Lūdzu,
gaidītie, atnāciet pasērst”, kurā
ikviens interesents aicināt
klausīties un dalīties atmiņās
par Skaidrīti Kaldupi un
viņas darbu lasījumos,
savukārt novada literāti
tiek aicināti piedalīties
ar saviem literārajiem
darbiem.
- Skaidrītes Kaldupes tēvamājas ir
Annas pagastā. Te viņa pavadījusi
bērnību, mācījusies Annas, pēc tam
Alūksnes skolās. Vēlāk arī neilgu
laiku strādājusi skolā Alūksnē.
Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados dzejniece vasaras
pavadīja Annā un viņa allaž bija
atsaucīga un piedalījās vietējās
sabiedriskās dzīves norisēs, tikās ar
dzejas mīļotājiem gan Annā, gan arī
Alūksnē un citviet. Nu jau dzejniece vairs nav starp mums un, tā kā
viņai nav tuvu piederīgo, biedrība
„Nāc pretim” nolēma, ka Alūksnes
Lielajos kapos, kur apglabāta Skaidrīte Kaldupe, ir jāizgatavo kapa
piemineklis. Tas turpmāk ikvienam
kapsētas apmeklētājam atgādinās
par dzejnieces atdusas vietu, - stāsta
Annas pagasta bibliotēkas vadītāja, biedrības „Nāc pretim” valdes
priekšsēdētāja Ina Balaņuka.
Lai varētu izgatavot un uzstādīt
pieminekli, biedrība „Nāc pretim”
izstrādāja un Alūksnes novada

pašvaldībai iesniedza projektu
„Piemineklis novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai”.
Pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem (pasākumiem)”, projekta
īstenošanai – pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai piešķīra 420
eiro.
Pieminekļa atklāšanā piedalīties
aicināti visi Skaidrītes Kaldupes
literārā veikuma mīļotāji, ļaudis,
kas ar viņu sadarbojušies un ikviens
latviešu literatūras cienītājs. Tajā
piedalīties uzaicināti arī Mazsalacas
un Raunas ļaudis, ar ko S. Kaldupe
daudz sadarbojusies un kur bijusi
bieža viešņa.
Alūksnes novada literāti, kas ar
saviem literārajiem darbiem vēlas
piedalīties pasākumā, kas pēc
pieminekļa atklāšanas notiks dzejnieces tēvamājās Annas pagastā,
aicināti pieteikties lasījumiem pa
tālruni 26252091 vai e-pastu: ina.
an@tvnet.lv.
Pasākuma apmeklētājiem tiks
nodrošināts bezmaksas transports
maršrutā: Jaunanna 11.15 – Anna

11.30 – Alūksne (stāvlaukumā pie
kafejnīcas „Altiņš” Ojāra Vācieša
ielā) 11.45, atpakaļ - pēc pasākuma.
Rakstniece Skaidrīte Kaldupe
(dzimusi Ķikute) pasaulē nākusi
1922. gada 24. februārī Mellužos
amatnieka ģimenē. Savā pirmajā
skolā Mellužos viņa mācījusies
neilgi, jo ģimene pārcēlās uz dzīvi
laukos, kur tēvs iegādājies ozolu un
liepu ieskautu lauku māju Annas
pagasta „Rūnēnos”. Te turpinājās
Skaidrītes skolas gaitas Annas
pagasta sešklasīgajā pamatskolā, bet
vēlāk Alūksnē. Vecākiem atgriežoties Jūrmalā, meitene mācības
turpina tur, bet pēdējo ģimnāzijas
gadu atkal sekmīgi mācās Alūksnē
un ģimnāziju beidz 1942. gadā.
Cerības tūlīt iestāties LVU Filoloģijas fakultātē nepiepildās, jo nav
nostrādāts praktiskā darbā viens
gads, kā tolaik tika prasīts, tādēļ
viņa iestājas Lauksaimniecības akadēmijā, kur vēlāk pāriet uz studijām
neklātienē, līdztekus strādājot par
vācu valodas skolotāju Alūksnes
vidusskolā no 1945. gada oktobra
līdz 1947. gada maijam.
1948. gadā viņai izdodas iestāties
LVU Filoloģijas fakultātē un pēc
absolvēšanas S. Kaldupe sāk strādāt
Jāņa Raiņa vārdā nosauktajā literatūras muzejā, vēlāk atkal atsaucas
sirdsbalss aicinājumam skolotājas
darbā un strādā par latviešu valodas
un literatūras skolotāju Līgatnē,
pēc tam arī savā kādreizējā skolā
Jūrmalā
Kad 1960. gadā Skaidrīti Kaldupi
uzņem Latvijas Rakstnieku savienībā, viņa nolemj turpmāk nodarboties tikai ar rakstniecību.
Pirmais publicētais dzejolis „Dzimtenei” laikrakstā „Ventas Balss”
1945. gada 8. maijā, bet pirmā izdotā dzejoļu grāmata „Jūras tuvums”
1958. gadā. Kopš pirmās publikācijas viens no Skaidrītes Kaldupes

galvenajiem dzejas motīviem ir
dzimtās zemes mīlestība. Autore ir
arī dzīves ētisko vērtību aizstāve.
Dzejai izteikta latviska mentalitāte,
tajā turpinātas latviešu romantiskās dzejas tradīcijas. Gleznaina un
bagāta ir viņas valoda. Brīnišķīgas
ir autores literārās pasakas, daudzas
no tām veltītas Alūksnes pusei.
Rakstnieces devums latviešu literatūras zelta fondā ir dāsns - izdotas
vairāk kā 50 grāmatas.
Rakstniece mūžībā aizgāja 2013.
gada 6. janvārī - Zvaigznes dienā.
Apglabāta 15. janvārī Alūksnes
Lielajos kapos.
„Nav nekur skaistāku rudens
krāsaino kļavlapu kā Alūksnē.
Sen senis, kad biju tikai tāds mazs
pundurcilvēciņš, es prātoju - ar ko
varētu salīdzināt šīs neparasti košās
lapas? Dažreiz šķita - tās dzidri
dzeltenās nav nemaz kļavlapas, bet
Alūksnes baznīcas gaiļa zeltītās
spalvas. Torņa putns tās nometis
zemē, lai ļaudīm apžilbinātu acis.
Kas zina, varbūt ari sirdī gribējis
šo zeltaino mirdzumu iekausēt.
(…) Nē, nē, nav nekur skaistāku
kļavlapu kā Alūksnē! Nav arī nekur
vēl skumjāka lapkriša vēja kā tas
dievainīšu laikā Alūksnes pakalnos
auļotājs. Vienmēr jābaidās, vai
zemē nomestās lapas vējš neaizpūtīs
kaut kur neziņā. Varbūt ienesīs tūliņ
ziemā, ļaus tām apsnigt, nodzēsīs
gan zeltaino, gan kaismīgi sarkano mirdzumu? Bet es gribu tās
saglabāt, tādēļ atprasu vējam. Es
gribu atdzīvināt kaut dažus no šajās
kļavlapās ierakstītajiem ceļiem, jo
tie nav tikai mani, tie ir visas manas
paaudzes lielceļi.” (No Skaidrītes
Kaldupes grāmatas „Rīta rasas
rokrakstā”).
Publikācijā izmantoti materiāli no
Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas
lapas www.albibl.lv.

Īpaša monēta un vērtīga grāmata stāsta par Alūksnes novadu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tūrisma informācijas centrā
Alūksnē ikviens interesents var
iegādāties dažādus suvenīrus, sākot no vienkāršiem magnētiņiem
ar pilsētas atpazīstamāko vietu
attēliem, kas mūspuses viesiem
atgādinās par šeit pavadīto laiku,
līdz krekliņiem un pat grāmatai
par Alūksnes novada kultūrvēsturi, kas interesē arī daudzus esošos
un bijušos alūksniešus.
Šovasar arvien biežāk pilsētas ielās
bija redzami cilvēki krāsainos krekliņos ar uzrakstu ar „I ♥ Alūksne”.
Šādi krekliņi ir iegādājami gan
dažādās krāsās, gan arī ar dažādu
fasonu.
Tūrisma informācijas centrs ir vieta, kur iegādāties arī jauno Alūksnes
novada monētu. Monētas aversā
attēlots viens no Alūksnes simboliem – Bībele – kā atgādinājums par
to, ka tieši šeit Ernsts Gliks tulkojis
Bībeli latviešu valodā un izveidojis
pirmās skolas latviešu zemnieku
bērniem Vidzemē.
Monēta ievietota trīs atšķirīgos
atveramos apvalkos. Divi no tiem
veltīti Alūksnei - viens stāsta par

Grāmata „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads”, fotoceļvedis
„Alūksne” ar krāšņiem pilsētas attēliem un jaunā monēta ir iegādājamas Alūksnes tūrisma informācijas centrā
Alūksnes ezeru, Pilssalu un pilsdrupām, Saules tiltu, Tempļa kalnu,
Fītinghofu dzimtas veidoto parku,
Jauno pili, Ernstu Gliku, Glika
ozoliem, Katrīnu I, bet otrs uzsver
tieši Alūksnes mācītāja Ernsta Glika
devumu. Savukārt no trešā monētas
ietvara lasītājs gūs īsu ieskatu par
Alūksnes novadu. Visos monētu
ietvaros iekļauti arī fotoattēli ar pilsētai un novadam raksturīgākajām,
atpazīstamākajām vietām.
Jāpiebilst, ka Alūksnes novada

monēta ir nacionālā mantojuma
suvenīrmonēta un nu ir pievienojusies starptautiskajai suvenīrmonētu
kolekcijai „Heritage on a coin”. Nacionālā mantojuma suvenīrmonētu
kolekcijas izveides mērķis Latvijā
ir aptvert ievērojamākās vietas,
celtnes un notikumus, izcilākos
vēstures un kultūras pieminekļus un
objektus, ar ko Latvija lepojas.
Tāpat Alūksnes tūrisma informācijas centrā ikviens var iegādāties
grāmatu „Kultūrvēsturiskie avoti

un Alūksnes novads”, kas tapusi,
sadarbojoties Latvijas Zinātņu
akadēmijai, Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijai un
Alūksnes novada pašvaldībai.
2012. gadā Alūksnē notika novada
kultūrvēsturei veltīta konference. Tajā izskanējušie darbi tika
apkopoti un 2013. gadā izdoti
šajā, novadam un tā kultūrvēstures
izpētei ļoti nozīmīgajā un vērtīgajā
izdevumā. Tam bija maza tirāža, tādēļ iegādāties to tirdzniecības vietās
nebija iespējams, taču šī gada budžetā Alūksnes novada pašvaldība
paredzēja vajadzīgos līdzekļus, lai
grāmatu varētu atkārtoti izdot un lai
to būtu iespējams iegādāties ikkatram, kurš to vēlētos. Šobrīd Alūksnē
grāmatu var iegādāties tūrisma
informācijas centrā, kas atrodas Pils
ielā 25A (Bībeles muzejā).
Alūksnes tūrisma informācijas
centra darba laiks no otrdienas līdz
ceturtdienai ir no pulksten 9.00 līdz
18.00, no piektdienas līdz svētdienai no pulksten 10.00 līdz 19.00,
bet pirmdiena ir brīvdiena.
Bez tam, jāuzsver, ka šovasar
tūrisma informācijas centrā ierīkots
POS termināls, kas ļauj ikvienam tā
apmeklētājam veikt arī bezskaidras
naudas norēķinus, iegādājoties kādu
suvenīru.
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ASV karavīri iesaistās pilsētas sakopšanā

Karavīri no ASV Mičiganas štata Alūksnē piedalījās pilsētvides
sakopšanā
Evitas Aplokas foto
Evita Aploka,
Jau pavasarī Lielajā talkā
Alūksnes novada pašvaldības
pašvaldības administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
darbinieki šai vietā strādāja un
paveica daudz darba, taču
kopjamā teritorija vēl ir plaša.
28. augustā Nacionālo
„Spodras” darbinieki krūmus un
bruņoto spēku Kājnieku
kokus grieza, savukārt karavīri
skolas karavīri kopā ar
zarus dedzināja ugunskuros,
kolēģiem no Amerikas
savukārt malku krāva grēdās.
Savienoto valstu Mičiganas
Vēlāk malka nonāks pašvaldības
štata un pašvaldības aģentūras
iestādēm, kur ir malkas apkure.
„Spodra” darbiniekiem strādāja
Tā kā vecā Kārklu ielas katlu
Kārklu ielā Alūksnē, kur
māja
vairs netiek izmantota,
no saaugušajiem krūmiem
to paredzēts nojaukt. Ar laiku
un kokiem attīrīja teritoriju
šeit varēs sakārtot apkārtni, lai
aiz katlu mājas.
šī teritorija ap tuvumā esošajām

daudzdzīvokļu mājām būtu
pievilcīga.
Pašvaldības aģentūras
„Spodra” darbu vadītāja Ingrīda
Ribozola abu valstu karavīru
darbu uzslavēja, sakot, ka
karavīri strādājuši akurāti un
disciplinēti. Iecerēts, ka arī
šonedēļ varētu tikt organizēti
līdzīgi sakopšanas darbi.
ASV karavīri no Mičiganas
štata, kas ir Latvijas bruņoto
spēku sadarbības partneri jau
vairāk kā 20 gadus, Latvijā
uzturēsies vēl līdz 4. septembrim.
Šovasar ASV karavīri trenējas
kopā ar zemessargiem dažādās
Latvijas bruņoto spēku bāzēs –
Lielvārdē, Liepājā, arī Alūksnē.
Mācību starplaikos viņi labprāt
iesaistās brīvprātīgo darbā, ko
tiem piedāvā vietējās pašvaldības.
Mičiganas štata bruņoto spēku
pārstāvis virsseržants Džefs
Haugers atzina, ka karavīri ar
prieku sniedz atbalstu un palīdz
vietējai sabiedrībai. ASV karavīri
Latvijā jūtoties gluži kā mājās,
jo šejienes daba tiem šķietot
līdzīga Mičiganai.
Karavīrus apciemoja arī Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs Arturs
Dukulis, kurš uzsvēra Alūksnes
pozitīvo pieredzi, ka šeit militārā
vienība cieši un veiksmīgi sadzīvo
ar civilo. A. Dukulis pateicās ASV
virsniekiem par karavīru sniegto
atbalstu pilsētvides sakopšanā un
atmiņai no uzturēšanās šeit dāvināja
jaunās Alūksnes novada monētas.

Apmeklētāju pieņemšana septembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
1. un 15. septembrī 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. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. un 15. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
12. un 26. septembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

08.09.2014

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

17.09.2014.

10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

22.09.2014.

11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA

12.09.2014.

9.00 – 10.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

10.09.2014.

16.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS

25.09.2014.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS

30.09.2014.

12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS

19.09.2014.

15.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars
ŠVOLMANIS
Andis ZARIŅŠ

10.09.2014.

9.00 – 10.00

25.09.2014.

16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

08.09.2014.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE

08.09.2014.

9.00 – 10.00

Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Aktuāla informācija
cūku turētājiem

Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.621 „Noteikumi
par biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām”
http://likumi.lv/doc.php?id=259877
un Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) un Latvijas cūku audzētāju
asociācijas izstrādātajām vadlīnijām
mājas cūku turētājiem, kuri savā
novietnē tur un audzē mājas cūkas
pašpatēriņam un kuru novietnēs
nobarojamo cūku skaits nepārsniedz
10, jāievēro sekojoši biodrošības
pasākumi, lai nepieļautu
Āfrikas cūku mēra izplatīšanos
savā saimniecībā:
 cūkas nedrīkst turēt āra
aplokos; ir jānovērš to kontaktu
ar savvaļas un klaiņojošiem
dzīvniekiem;
 pie ieejas kūtī vai novietnē
jābūt novietotiem dezinfekcijas
paklājiem;
 cūku novietnē vai cūku kūtī
drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai
persona, kura kopj cūkas;
 personai, kura veic dzīvnieku
kopšanu, jābūt maiņas apģērbam –
atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk
pirms iešanas kūtī un kuras pēc
dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas;
 cūkām aizliegts izbarot
ēdināšanas uzņēmuma atlikumus,
kā arī pārtikas atkritumus, kas satur
meža vai mājas cūku gaļu un to
subproduktus. Lai pasargātu savus
dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un
maksimāli samazinātu infekcijas
slimību izplatīšanos apkārtējā
teritorijā jāievēro sekojošais:
 neizbarot mājas cūkām
svaigo zāli, zaļo masu, arī
pagalmos pļauto zāli, termiski
neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja
cūku novietne atrodas tuvu mežam

vai ir iespējams, ka lauku, no kura
pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža
cūkas;
 pakaišiem lietot materiālu, kas
nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar
meža cūkām;
 cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu!
PVD aicina sekot līdzi
cūku veselības stāvoklim un
nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas
vai ir nobeigušās!
Dzīvnieku īpašniekam, lai
pasargātu savus dzīvniekus no
iespējamām saslimšanām, novietne
jāuztur tīra un nepieciešamības
gadījumā jāveic novietnes dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija.
Mājas cūku turētājs iegādājas un
nodrošina nepieciešamos līdzekļus
minēto pasākumu veikšanai.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks
vai turētājs, par to nodrošināšanu
pārbaudes laikā pārliecināsies
Pārtikas un veterināro dienesta
(PVD) inspektori.
PVD atgādina mājas cūku
turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt
reģistrētiem Lauksaimniecības datu
centra (LDC) datu bāzē! Dzīvnieku
saslimšanas gadījumā tas atvieglos
slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!

Nepieciešams plānot
jaunus stādījumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aizvadītajā rudenī Pils iela
ieguva jaunus dekoratīvos
stādījumus – pīlādžus, kuri
pieaugot, priecēs alūksniešus ar
ziediem pavasarī un krāšņām
ogām rudenī. Šobrīd pašvaldības
ainavu arhitekte Līga Strode
jaunos pīlādžus visā ielas garumā
apsekojusi un ir izdarīti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pārmaiņas sagaida arī
apstādījumus abpus celiņam no
tautas nama uz Mākslas skolu.
Pīlādži, kas iestādīti Pils un Miera
ielu krustojumā labajā pusē virzienā
uz pilsētas centru, cietuši no pārmērīga ūdens daudzuma augsnē, tādēļ,
lai pārliekais mitrums kociņus nesabojātu pavisam, pieņemts lēmums
tos no šīs vietas izrakt, iestādīt
lielizmēra podos (konteineros) un
pavasarī pārstādīt jaunās pastāvīgās
vietās Pils ielas zaļās zonas robežās.
Tāpat pašvaldības ainavu arhitekte
Līga Strode vērsusi būvfirmas, kas

veica ielas rekonstrukciju, uzmanību uz to, ka jaunos pīlādzīšus ir
nepieciešams no jauna nostiprināt,
lai tie vējā netiktu kustināti un
varētu labāk iesakņoties. Savukārt
apmēram 20 pīlādži ir iestādīti
pārāk dziļi, kas kaitē to augšanai,
tādēļ šos kociņus vajadzēs pārstādīt
seklāk.
Ir apsekotas arī tūjas, kas aug ceļā
no rekonstruētās Alūksnes Mākslas
skolas uz šobrīd rekonstruējamo
tautas namu. Ņemot vērā to, ka
viena no abām ēkām jau šobrīd ir
atguvusi pievilcīgu izskatu un otra
tādu iegūs nākamgad, šai vietā
nepieciešams plānot jaunus stādījumus, jo vecās tūjas vairs nav labā
stāvoklī, lai veiktu savu dekoratīvo
funkciju.
Kokus apsekojusi arī pašvaldības
Apstādījumu aizsardzības komisija
un pieņemts lēmums atļaut nogriezt
tūjas abpus celiņam. Nākotnē šai
vietā varēs plānot jaunus dekoratīvus stādījumus, kas būtu akcentējoši un vienlaikus norobežojoši,
lai piesegtu tautas nama projekta
ietvaros izbūvēto automašīnu stāvlaukumu ezera krastā.
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Pilnveido sociālo pakalpojumu
pieejamību Alsviķu pagastā
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu
pārvalžu vadītāja

Ņemot vērā Alsviķu pagasta
iedzīvotāju izteikto viedokli, ir
uzsākta nekustamā īpašuma
„Alsviķu cehs” jeb bijušās
pienotavas administratīvās ēkas
atjaunošana. Alsviķu pagasta
pārvalde šajā ēkā realizēja
projektu „Higiēnas pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana sociāli
mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām Alsviķu pagastā”.
Projektu finansēja Alūksnes
lauku partnerības izsludinātā
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atklāta projektu
iesnieguma konkursa pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana

vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta kopējā summa ir
11910,49 EUR un to veido
90% Eiropas Savienības
finansējums un 10% Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu īstenojot, daļā no ēkas
telpām veikta vienkāršotā
rekonstrukcija. Lai pilnveidotu
sociālo un higiēnas
pakalpojumu pieejamību
Alsviķu pagastā, rekonstrukcijas
rezultātā vienā telpā ierīkota
duša, otra telpa paredzēta kā
uzgaidāmā atpūtas telpa, kurā
ir arī uzstādīta veļas mašīna.
Jūlijā projekta realizācijas
atbilstību izvērtēja Lauku atbalsta
dienesta eksperts. Iebildumi par
projekta realizāciju netika saņemti.
Rekonstrukcijas darbus veica
SIA „Pamati”. Vienlaicīgi ar
higiēnas pakalpojumu pieejamībai

nepieciešamo telpu rekonstrukciju,
Alsviķu pagasta pārvalde nolēma
un par budžeta līdzekļiem
ierīkoja centrālapkuri ne tikai
projektā rekonstruējamā telpās,
bet arī visās pārējās nekustamā
īpašuma „Alsviķu cehs” telpās,
lai nākotnē šo ēku iedzīvotāji
varētu izmantot dažādu paaudžu
sabiedriskajām aktivitātēm.
Malkas apkures katla uzstādīšana
un centrālapkures sistēmas ar
radiatoriem ierīkošana pagasta
pārvaldei izmaksāja
8664 EUR. Darbus, saskaņā
ar iepirkuma procedūras
rezultātiem, veica SIA „SB”.
Higiēnas pakalpojumus - veļas
mazgāšanu un dušu var izmantot
Alsviķu pagasta iedzīvotāji, kuriem
šie pakalpojumi nepieciešami.
Pagasta sociāli mazaizsargātās
grupas iedzīvotāji var saņemt
pabalstu higiēnas pakalpojumu

apmaksai, savukārt pārējie pagasta
iedzīvotāji varēs saņemt šo
pakalpojumu saskaņā ar Alūksnes
novada domes apstiprinātajiem
maksas pakalpojumu izcenojumiem.
Pabalstu higiēnas pakalpojumu
segšanai iedzīvotāji var saņemt,
vēršoties ar iesniegumu pie
sociālajiem darbiniekiem Alsviķu
pagastā.
Saskaņā ar 2014. gada 26. aprīļa
Alūksnes novada domes lēmumu
Nr.145 viena veļas mazgāšanas
cikla izmaksas noteiktas 1,28 EUR
bez PVN. Lai varētu sniegt
iedzīvotājiem dušas izmantošanas
pakalpojumu, Alsviķu pagasta
pārvalde sagatavojusi un
iesniegusi novada domei
apstiprināšanai izmaksu aprēķinu.
Plānojam, ka higiēnas
pakalpojumus uzsāksim
piedāvāt ar 2014. gada
15. septembri, jo pašlaik norit telpu

labiekārtošana.
Projekta realizācijas gaitu
uzraudzīja, rekonstrukcijas darbu
precīzai izpildei un kvalitātei sekoja
Alsviķu komunālās saimniecības
vadītājs Aivars Logins un teritorijas
attīstības speciāliste Ārija Rone,
kuru darba rezultāts ir laikā un pilnā
apjomā realizēts projekts.
Pagasta pārvalde turpinās
nekustamā īpašuma „Alsviķu cehs”
telpās veikt remontu, piesaistot
līdzekļus no projektiem, lai
sakārtotu telpas vietējo iedzīvotāju
dažādu paaudžu sabiedrisko
aktivitāšu realizēšanai. Aicinām
Alsviķu pagasta iedzīvotājus
aktīvi izteikt savas idejas un
viedokļus, par to, kas jūsuprāt
visvairāk nepieciešams, lai
kopīgiem spēkiem uzlabotu
dzīves kvalitāti un pakalpojumu
pieejamību pēc iespējas tuvāk
dzīvesvietai.

Atbalstīts Alūksnes muzeja projekts mauzoleja glābšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes muzejs saņēmis
7000 EUR valsts budžeta
finansējumu no Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijas pieminekļu
izpētes, glābšanas un
restaurācijas programmas
baronu Fītinghofu dzimtas
mauzoleja glābšanas darbiem.
Alūksnes muižas parks ar tā
mazajām arhitektūras formām ir
nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība.
Viena no mazajām celtnēm, kas
parka apmeklētājiem ir aplūkojama, ir baronu Fītinghofu dzimtas
mauzolejs.
- Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 2013. gadā
tika veikta mauzoleja arhitektoniski

mākslinieciskā inventarizācija un
izpēte un izstrādāts restaurācijas
tehniskais projekts. Veicot izpēti
tika secināts, ka mauzoleja cokola
daļa un sienas ir būtiski bojātas. Šī
gada sākumā saņēmām atzinumu
no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par mauzoleja
aizsardzības stāvokļa pārbaudes
rezultātiem, kur norādīts, ka
nepieciešams ēkas mūra konstrukciju remonts un nostiprināšana, lai
novērstu tālāku celtnes konstrukciju
deformāciju progresēšanu. Tādēļ
februārī sagatavojām un
inspekcijas pieminekļu izpētes,
glābšanas un restaurācijas
programmai iesniedzām
projektu par mauzoleja
pamatu stiprināšanu, šuvju
aizpildīšanu un fasādes plaisu
labošanu un aizpildīšanu.
11. augustā saņēmām priecīgo vēsti,
ka valsts budžeta finansējums
7000 eiro apmērā ir piešķirts, stāsta Alūksnes muzeja direktore

Marita Oldere.
Iesniedz projektu muižas parka
attīstības plānošanai
Alūksnes muzejs Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. konkursa kārtā iesniedzis projektu „Alūksnes muižas
parka izpēte un attīstības iespēju
plānošana”. Šī projekta ilgtermiņa
mērķis ir restaurēt muižas parka
vēsturisko vidi, izstrādāt tā attīstības virzienus, iespējas un veicināt
izpratni par sakoptas kultūrvēsturiskās vides un ainavas vērtību.
- Pārrobežu projekta ietvaros,
sadarbojoties ar Pavlovskas muzejrezervātu, redzam kāds rezultāts ir
ilgstošam, mērķtiecīgam un pamatīgi plānotam darbam, tāpēc vēlamies
veikt parka izpēti gada garumā visās
sezonās, tādējādi iegūstot parka
vēsturiskās arhitektoniski telpiskās
struktūras, kultūras mantojuma
identifikācijas, autentiskuma un
integritātes novērtējumu. Balstoties

uz izpētes rezultātiem, plānojam
izstrādāt parka attīstības plānu, iekļaujot apstādījumu rekonstrukciju,
labiekārtojuma koncepciju, teritorijas funkcionālo plānojumu, kā arī
rekreatīvo un izglītojošo aktivitāšu
plānu, - uzsver M. Oldere.

Projektu īstenošana dos iespēju
uzlabot kultūrvēsturiskā mantojuma
infrastruktūru, veicinās valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, atjaunošanu, ilgtspējīgu attīstību
un pieejamību, kā arī kultūras
tūrisma attīstību novadā.

Malienā un Jaunalūksnē siltina izglītības iestādes
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pirmsskolas izglītības
iestādēs norit darbi KPFI
finansēto projektu ietvaros.
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūcīte” un „Mazputniņš”
piedalījās Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa
„Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
Malienas pirmsskolas izglītības iestādi ieskauj žogs un rit celtniecības
samazināšanai” ceturtajā kārtā.
Šogad 26. jūnijā Vides aizsardzības darbi
rināšanu. Vienlaicīgi ar projektu
likuma 8.2 panta kārtībā par
un reģionālās attīstības ministrija
projektos plānoto būvdarbu
pieņēma lēmumus par abu izglītības pieteikumu izstrādi tika veikti
iepirkumi Publisko iepirkumu
veikšanu šajās iestādēs. Iepirkumu
iestāžu projektu iesniegumu apstip-

līguma slēgšanas tiesības ieguva
pilnsabiedrība „VJM”.
Augustā pilnsabiedrība „VJM”
ir uzsākusi darbus Jaunalūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē
„Pūcīte”, bet Malienas pirmsskolas
izglītības iestādē „Mazputniņš”
būvdarbus veic pilnsabiedrības
„VJM” apakšuzņēmums sabiedrība
ar ierobežotu atbildību „Valdis”.
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē „Pūcīte” projekta ietvaros
paredzēts veikt grīdas un fasāžu
renovāciju, logu, durvju nomaiņu,
bēniņu siltināšanu, ventilācijas
sistēmas sakārtošanu un apkures
cauruļvadu siltināšanu
siltummezglā. Projekta „Kompleksi
risinājumi gāzu emisijas
samazināšanai Jaunalūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē
„Pūcīte”” kopējās izmaksas sastāda
114640 EUR, no tām Klimata

pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzekļi ir 94005 EUR.
Savukārt Malienas pirmsskolas
izglītības iestādē „Mazputniņš”
projekta laikā veiks cokola siltināšanu, ārsienu siltināšanu un apdari,
logu maiņu, jumta izbūvi un bēniņu
siltināšanu, ventilācijas un apkures
sistēmu sakārtošanu.
Projekta „Kompleksi risinājumi
gāzu emisijas samazināšanai
Malienas pirmsskolas izglītības
iestādē „Mazputniņš”” kopējās
izmaksas sastāda 144810 EUR,
no tām Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļi ir 69375 EUR.
Līgumos noteiktais termiņš
objektu nodošanai ekspluatācijā ir
2014. gada 1. novembris.
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Alsviķu arodskola aicina apgūt profesiju
Anita Palma,
Alsviķu arodskolas direktore

Dzīvnieku māja
“Astes un ūsas’’

Alūksnē, Ošu ielā 5.

Klāt septembris – laiks,
kad jaunieši izvēlas turpmākās
gaitas. Alsviķu arodskolā
tuvojas nobeigumam uzņemšana
mācībām.
Šogad uzņemam valsts
budžeta finansētās grupās šuvējus,
aprūpētājus, pavārus (jāmācās
3 gadi) un pavāra palīgus (jāmācās
2 gadi). Grupas gandrīz pilnībā
nokomplektētas (vēl dažas vietas
pavāru palīgu grupā). Visas
izglītības programmas ir
akreditētas, licencētas. Ir laba
materiālā bāze, saprotoša sadarbība
ar darba devējiem, pie kuriem
audzēkņi dodas kvalifikācijas
praksē, pieredzes bagāti,
saprotoši skolotāji.
Šajās grupās uzņemam
audzēkņus, sākot ar 15 gadu
vecumu, vēlams ar pabeigtu
pamatskolas izglītību, bet, ja dažādu
apstākļu dēļ 15 gadu vecumā vēl
nav 9 klašu izglītība, tad to var
iegūt pie mums skolā uz vietas,
mācoties vakara maiņu vidusskolā,
sākot ar 8. klasi. Tātad vienlaicīgi
var apgūt gan profesiju, gan
iegūt vispārējo izglītību (pabeigt 8.,
9. klasi), bet, ja jau ir pamatskolas
izglītība, var paralēli iegūt šo trīs

Apē pieklīdis liela auguma
melns, draudzīgs suns, kas
nogādāts dzīvnieku mājā
“Astes un Ūsas” Alūksnē.
gadu laikā arī vidējo izglītību.
Skolai ir dienesta viesnīca, laba
ēdnīca. Audzēkņiem ar invaliditātes
grupu, kas ir mūsu skolas
pamatkontingents, ēdināšana ir
valsts apmaksāta (dienā
4 ēdienreizes), ja nav invaliditātes
grupa, maksā paši audzēkņi,
bet lielākajai daļai šo pakalpojumu
apmaksā pašvaldības, protams,
tas jānopelna ar labām sekmēm
un pozitīvu attieksmi pret visiem
audzēkņa pienākumiem.
Atspaids ģimenei ir arī
stipendija. Sekmīgie audzēkņi
saņem gan valsts budžeta
stipendiju, gan Eiropas Sociālā
fonda stipendiju.
Bez valsts budžeta finansētām
grupām, ir iespēja mācīties
ESF grupās, kurās gan ir citi

uzņemšanas nosacījumi: uzņem
jauniešus vecumā no 17 līdz 29
gadiem, jāmācās viens gads (tas
sadalās apmēram uz pusēm –
mācības un tad prakse pie darba
devēja). Audzēkņi saņem
stipendiju līdz EUR 115 mēnesī,
tiek apmaksāts ceļš no dzīves vietas
līdz prakses vietai u.c.
nosacījumi (sīkāk var iepazīties
skolā vai zvanot šā projekta
vadītājai Jūlijai 26149818). Šajās
grupās šogad plānots uzņemt
pavārus un galdniekus. Galdnieku
grupā gan vēl ir brīvas vietas,
nesaprotam, kur palikuši
jaunieši, kas vēlētos apgūt
galdnieka prasmes, jo šī taču ir
darba tirgū pieprasīta profesija
visu laiku. Puiši, arī meitenes,
kāpēc gan ne? – saņemieties.

Gaidām Jūs skolā 1. septembrī,
lai pēc gadu jau tiktos sirsnīgā
izlaidumā ar citu pašvērtību
dzīvē.
Pašlaik nobeigumam tuvojas
Lauku atbalsta dienesta
finansētais skolas teritorijas
labiekārtošanas darbu projekts,
sāksim Klimatu pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI)
4. kārtas projektu, kura
laikā uzsāksies Pils ēkas
renovācijas darbi; oktobrī sāksies
audzēkņu padziļināta angļu valodas
zināšanu apguve, lai martā veselu
mēnesi izietu praksi Portugālē
(šādu iespēju nopelnīs 8 jaunieši),
21. augustā 6 skolas audzēkņi
devās projektā „Tava vide”
nopelnītā atpūtas braucienā uz
Stokholmu.

Mālupē aizvadīta aktīvās atpūtas diena
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja
23. augustā Mālupes
pagastā notika aktīvās
atpūtas diena „Ejam, skrejam,
smejam”. Tā jau ir kļuvusi
par tradīciju, ka augusta nogalē
pagastā notiek sporta spēles.
Aicināti ir visi – mazi un lieli.
Arī šogad ikviens bija gaidīts
Mālupes salā, kura pārtapa
par lielu indiāņu cilti.
Uz sporta spēlēm Mālupes
salā bija ieradies indiānis Pļāpīgā

mute (Dace Apsīte – Pīča), kurš
kopā ar mazākajiem sportistiem
pārbaudīja savus spēkus dažādos
uzdevumos - rotu gatavošanā,
indiāņu bilžu filmas gleznošanā,
dzīvnieku minēšanā u.c. Pēc visu
uzdevumu veikšanas mazie indiāņi
bija gatavi doties apslēptās mantas
meklēšanā.
Sporta spēļu lielākie indiāņi –
pieaugušie pārbaudīja sevi
uzdevumos, kurus bija sagatavojis
indiānis Garā kāja (Jurģis Šatilovs). Spraiga cīņa risinājās starp
komandām „BAM”,” KATE” un
,,AMANDA” par uzvaru pļavu
volejbolā. Arī pagasta seniori

enerģijas pilni virzījās no viena
uzdevuma uz nākamo, līdz
sasniedza finišu.
Pusdienlaikā visi tikāmies pie
indiāņa Pelēkā brieža (Aivas Zeiles)
uz gardu zupas maltīti.
Liels bija pārsteigums par
motobraucēju, mālupiešu brāļu
Valtera un Kaspara Beļavu
parādīšanos Mālupes salā. Viņi
ieradās ar motocikliem un
motosportistu ekipējumu.
Kaspara un Valtera tētis Aivars
Beļavs pastāstīja, kā notiek
gatavošanās sacensībām, kā
motocikli tiek sagatavoti
sacensībām. Drosmīgākie varēja

ietērpties sportistu kostīmā,
lai tiktu izvizināti uz sporta
motocikla.
Tā kā Mālupes indiāņi visi kopā
veica īpašo saules rituālu, tad visas
dienas garumā tikām lutināti ar
jauku laiku.
Paldies sakām sacensību
tiesnešiem Broņislavam
Andranovam un Dainim Ertmanim,
kā arī pasākuma atbalstītājiem:
Z/S „Kadiķi M.A.”, Z/S „Dzirnavas
8”, Z/S „Alodzene”, Z/S „Mežģaļi”,
SIA Valrito, SIA G.A.S un Jurim
Lasim. Paldies visiem, kas
atnāca, skrēja un smēja!

Deju kopa „Jaunanna” aicina savā pulkā
Aiva Vilciņa,
deju kopas „Jaunanna” vadītāja
Uz lietus mākoņa maliņas
ardievas mums māj vasara.
Pašdarbniekiem tas vēsta par
jaunas sezonas sākšanos. Deju
kopa „Jaunanna” ir apņēmības
pilna uzsākt savu divdesmit
piekto darba sezonu.
Deja ir krāsaina pasaule, kura
ir jāatrod, kurā ir jāieiet, kurā
jāprot dzīvot un kuru izdzīvot ir
bauda. Daudzi Jaunannas, Annas,
Alūksnes iedzīvotāji šo pasauli ir
atklājuši tieši mūsu kolektīvā.
Mēs esam dāvājuši prieka mirkļus
skatītājiem savā pagastā, kā arī
tuvākās un tālākās vietās, guvuši

možumu, enerģijas lādiņu paši sev.
Īstenojot projektus un papildus
gūstot pašvaldības atbalstu,
kolektīvam ir skaisti tērpi. Arī
pagājušās sezonā mums ir augsts
novērtējums Alūksnes un Apes
novadu deju kolektīvu skatē, kur
startējām ar deju programmu
„Mīļā Māra”. Mīļš paldies visiem
darbīgajiem un radošajiem
„Jaunannas” dejotājiem!
Jubilejas sezonā mūs gaida daudzi
un atbildīgi uzdevumi, mēs
priecāsimies redzēt savā pulkā arī
jaunus dejotgribētājus, lai iepazītos
ar dejas daudzveidību, kas padara
mūsu ikdienu krāsaināku, jautrāku
un veiksmīgāku. Dejotgribētājus
aicinām interesēties pie
kolektīva vadītājas vai Jaunannas
tautas namā.

Deju kopa „Jaunanna” priecē skatītājus Alūksnes ezera Zušu svētkos
Evitas Aplokas foto

Alūksnes novada Malienas
centrā pieklīdis maza auguma
suņuks. Ap kaklu suņukam melna siksniņa. Ķepainis nogādāts
dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”
Alūksnē.

“Astēs un Ūsās” joprojām jaunus
saimniekus gaida kaķēni (vakcinēti un attārpoti).
Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

Jaunlaicenes
muižas
muzejs gaida
skolēnus
Septembrī bērni atsāk skolas
gaitas, tāpēc Jaunlaicenes
muižas muzejs aicina skolēnus
uz „Skološanos ne pa jokam”
(interesentiem informācija pa
tālruni: 29356277).
Piedāvājam arī stiprināt gudrības un prasmes nodarbībās
– „Kad muižā zvani skanēja”,
„Dārgumu meklēšana”, „Vāveru tīšana” (informācija par
rotaļlietām 18.-20.gs.), „Pastalu
darināšana” (informācija par
kāju aušanu 17.-20.gs, apgūstam
pastalu darināšanu, izgatavojam
sev suvenīru), „Malēniešu vārdu
spēle” (ieskats senajā malēniešu
izloksnē), „Cāļu sargāšana”,
„Divu zaķu ķeršana”. Tāpat
muzejā apskatāma izstāde: „330
skolas gadi”, pamatekspozīcija
„Jaunlaicenes muiža” un no
5.septembra „Malēnieši Opekalna draudzē”.
Piedāvājam ģimenēm – kāzu,
dzimšanas dienu, darba kolektīviem nozīmīgu svētku svinēšanu.
Uz nodarbībām un pasākumiem
vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi
gaida dalībniekus 2014./2015. mācību gadā
Pulciņa
nosaukums

Pedagogs

Alūksnes BJC
teātris „Snullis”
1.-12.klase

Daiga Bētere

Pedagoga
tālruņa
numurs

Dalības
maksa
mēnesī
(EUR)

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

29101657

2.00

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

26420761

3.00

Pirmā tikšanās

Vieta

9.septembrī
pulksten 18.00

Mūsdienu deju studija
„Dejo savam priekam”
3.-5.klase
1.-2.klase

Ingūna
Dovgāne

8.septembrī
plkst.17.00
8.septembrī
plkst.17.30

Deju kolektīvs
„Enku-Drenku”
1.klase

Daiga Ozoliņa

2.klase

Daiga Ozoliņa

3.- 4.klase

Daiga Ozoliņa

5.- 6.klase

Daiga Ozoliņa

7.- 9.klase

Daiga Ozoliņa

10.- 12.klase

Daiga Ozoliņa

Pirmsskolas
grupa
4 – 7 gadi
Animācijas
darbnīca
1.-5.klase
Dziedāšanas
pulciņš
„Puķuzirņi”
1.- 9.klase
Pirmsskolas
grupa
4 – 7 gadi
Dzīvesprasmju
skoliņa
„Princešu studija” 1.-2.klase

2.septembrī
pulksten 17.45
2.septembrī
pulksten 17.30
2.septembrī
pulksten 17.15
2.septembrī
pulksten 16.30
2.septembrī
pulksten 16.45
2.septembrī
pulksten 17.00

Daiga Ozoliņa

Informācija PII
„Pienenīte”

PII „Pienenīte”
zāle

Kristīne
Vimba

9.septembrī
pulksten 15.00

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
1.kabinetā

Vita Vērdiņa

3.septembrī
pulksten 17.30

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

Informācija PII
„Sprīdītis”

PII „Sprīdītis”
zālē

9.septembrī
pulksten 16.00

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

Informācja
PII „Pienenīte”

PII „Pienenīte”

PII „Sprīdītis”

PII „Sprīdītis”
Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

Vita Vērdiņa
Kristīne
Vimba

„Estētikas
skoliņa”
5 -7 gadi

Kristīne
Vimba,
Ināra Apsīte

Projektu un
iniciatīvu darbnīca
„ 10 kW radošo
citronu”
8.-12.klase

Kristīne
Vimba

3.septembrī
plkst.16.00

Ģitāras
1.- 12.klase

Kaspars
Vaļinieks

3.septembrī
plkst.15.00

Džambas
2.- 12.klase

Mārcis
Kalniņš

9.septembrī
pulksten 17.00

Ielu vingrošana
2.-7.klase
8.-12.klase

Vadims
Savkovs

3.septembrī
pulksten 17.00

LEGO darbnīca
1.– 5.klase
LEGO robotika
6. – 9.klase
Vokālistsestrādes
dziedāšana
1.-12.klase

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

Ivars Vīksna

Inese
Krūmiņa

2.septembrī
pulksten 15.00
5.septembrī
pulksten 15.00
5.septembrī
pulksten 17.00

3.00
29418595

29184008

29184008

3.00

29184008
26432560

6.00

29184008

2.00

29112956

3.00

64322402

3.00

26161850

3.00

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva 2.kabinetā

26405829

3.00

28626233

3.00

Vieta

Vadītāja tālruņa
numurs

Jauniešu klubs
8.-12.klase

Evija Eglīte

8.septembrī
pulksten 16.00

Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra 1.stāvā
brīvā laika telpā

22016153

Irma Sprice

3.septembrī
pulksten 15.30

Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra 2.stāva
zālē

26265193

Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra 2.stāva
1.kabinetā

29190552

Mūsdienu deja

Gunārs
Plūme

11.septembrī
pulksten 17.00

Jaunieši pilnveidojušies
un pierādījuši sevi

5.00

Pirmā
tikšanās

Šaha klubs
(bez vecuma
ierobežojuma)

Noskaties video par konkursu:
https://www.youtube.com/
watch?v=yEhwZxqfxSw&
feature=youtu.be

26161325

Vadītājs

3.septembrī
pulksten 15.45

anketu un sagatavo
brīvprātīgā darba
prezentāciju PowerPoint,
audio, video vai tml. formātā,
maksimālais prezentācijas
ilgums 2 minūtes.
Konkursu organizē
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs sadarbībā ar Alūksnes
novada pašvaldības Izglītības
pārvaldi. Tā mērķis ir sekmēt
jauniešu iesaistīšanos
brīvprātīgā darba veikšanā
Alūksnes novadā.

3.00

Nosaukums

8.-12.klase

Vai tu esi veicis
brīvprātīgo darbu
Alūksnes novadā 2013.
un/vai 2014. gadā? Vai vēlies
tikt nedaudz uzslavēts par
padarīto un vēl piedevām
padalīties ar savu labo
piemēru citiem jauniešiem?
Vai varbūt tu zini kādu, kurš
jau ilgu laiku nesavtīgi
darbojas citu labā, bet ir
pārāk kautrīgs, lai pats
pieteiktos? Tad tieši tev ir
domāts konkurss „Es brīvprātīgs Alūksnes
novadā”!

Kas tev jādara, lai
pieteiktos? Jāatver Alūksnes
novada pašvaldības mājaslapa
www.aluksne.lv un sadaļā
„Konkursi” jāatrod
brīvprātīgā darba konkursa
nolikums, kuram klāt
pievienota anketa, tā jāaizpilda un kopā ar prezentāciju
par brīvprātīgā darba veicēju
jānosūta uz e-pastu
jauniesi.abjc@gmail.com līdz
2014. gada 6. novembrim!
Konkursā var kandidēt uz
kādu no 3 nominācijām
„Pirmais solis brīvprātīgajā
darbā”, „Brīvprātīgais darbs
no sirds”, „Ietekmīgs
brīvprātīgais darbs”.
Pieteicējs aizpilda Pieteikuma

3.00

Jauniešu iniciatīvas

5.-7.klase

Karīna Kreice,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra praktikante

5.00

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
1.kabinetā
Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē
Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
pagalmā

Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra
2.stāva zālē

„Es - brīvprātīgs Alūksnes novadā”

Informācija pa tālruni: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Dārza iela 8a, Alūksnē

Ilze Zvejniece,
projekta vadītāja,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu
metodiķe
Šajā vasarā vairāk kā
60 Alūksnes novada jaunieši
piedalījušies projektā „Tālāk
par sevi”, apgūstot jaunas
prasmes un pielietojot tās
pasākumu organizēšanā.
Projekta laikā Alūksnē,
Mārkalnē, Pededzē un
Jaunannā notika video veidošanas, graffiti, hip-hop dejas
darbnīcas, divu dienu
apmācības par komunikāciju,
savas idejas attīstīšanu
un resursu piesaisti tās
īstenošanai, kā arī ideju
darbnīca „Aktīvās atpūtas
pasākumi”, kur jaunieši smēlās
idejas un paši praktiski
pārbaudīja, kā organizēt
aizraujošas aktivitātes sev
un citiem.

Sākot ar jūlija otro pusi
Mārkalnē, Liepnā, Pededzē,
Jaunannā un Veclaicenē
jauniešu grupas kopā ar
atbalstītājiem pagastu
pārvaldēs un citās pagastu
iestādēs gūtās prasmes “lika
lietā”, organizējot pasākumus,
lai iesaistītu arī savu pagastu
iedzīvotājus. Tā Mārkalnē
tapa orientēšanās pasākums,
kurā piedalījās dažāda
vecuma mārkalnieši un viesi.
Mārkalnes senioriem tik ļoti
iepatikās jauniešu ideja, ka
augustā tapa līdzīgs pasākums
vairāku pagastu senioriem.
Liepnas jauniešu saime sava
pagasta svētku ietvaros
noorganizēja vērienīgas sporta
aktivitātes 2 dienu garumā,
kas pulcēja simtiem
dalībnieku. Pededzē augusta
sākumā jaunieši praktiskās
darbnīcās “iemēģināja roku”
puķu grozu gatavošanā,
kas rotā pagasta centru, un
ēdienu gatavošanā. Jaunannas
jauniešu klubs “Tikšķis” bija

sagatavojis pamatīgu
orientēšanās pasākumu pa
pagasta centru ar
daudzveidīgiem uzdevumiem
gan fiziskajai, gan prāta
aktivitātei. Savukārt Veclaicenē jaunieši augusta beigās
sarīkoja netradicionālu sporta
dienu ar nopietnām un ne tik
nopietnām disciplīnām.
30. augustā Alūksnes novada
jaunieši tikās vēlajās brokastīs,
lai dalītos pieredzē, palepotos
ar savu veikumu un veidotu
jaunas ieceres.
Projekta „Tālāk par sevi”
mērķis ir veicināt Alūksnes
novada jauniešu, īpaši jauniešu
no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes
uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās
aktivitātes.
Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
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Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv

Spēkā no 03.09.2014.

„Grozījumi Alūksnes novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
26.06.2014. lēmumu Nr.230
(protokols Nr.11, 31.punkts)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
Izdarīt Alūksnes novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Alūksnes
novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā noteikumu tekstā
vārdus „Sociālā, izglītības un kultūras komiteja” ar vārdiem „atbildīgā
komiteja” atbilstošā locījumā.
2. Pārvietot visā noteikumu tekstā
valūtas nosaukumu EUR aiz attiecīgā skaitļa.
3. Izteikt 1.13.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„1.13. Sociālā rehabilitācija –
pasākumu kopums, kas vērsts uz
sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanu vai uzlabošanu, lai
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu
un iekļaušanos sabiedrībā, un
ietver sevī pakalpojumus personas
dzīvesvietā un sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā
vai dzīvesvietā vai sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.
4. Aizstāt 14.5.apakšpunktā skaitli
un apzīmējumu „EUR 4,27” ar
skaitli un apzīmējumu „5,00 EUR”.
5. Aizstāt 21.2.apakšpunktā skaitli
un apzīmējumu „EUR 249,00 ar
skaitli un apzīmējumu „250,00
EUR”.
6. Aizstāt 25.punktā skaitli un apzīmējumu „EUR 10,67 ar skaitli un
apzīmējumu „20,00 EUR”.
7. Aizstāt 27.3.apakšpunktā skaitli
un apzīmējumu „EUR 10,67” ar
skaitli un apzīmējumu „20,00
EUR”.
8. Aizstāt 31.punktā vārdus „piecu
darba dienu” ar vārdu „mēneša”.
9. Izteikt 34.1 punktu šādā redakcijā:
„34.1 Vienreizēju pabalstu ārkārtas
situācijā pārtikas iegādei naudā
piešķir:
34.1 1. ja persona (ģimene) nonākusi krīzes apstākļos, dzīvībai
apdraudošā situācijā;
34.1 2. ja persona ir bez mājokļa un
atrodas Alūksnes novada teritorijā.”
10. Izteikt 34.2 punktu šādā redakcijā:
„34.2 Vienreizēju pabalstu ārkārtas
situācijā pārtikas iegādei naudā
piešķir un pabalsta apmēru nosaka,
ņemot vērā ārkārtas situācijas
radītās sekas un apstākļus, piešķirot
ne lielāku naudas pabalstu kā 5,00
EUR uz katru ģimenes locekli”.
11. 37.punktā:
11.1.aizstāt skaitli un apzīmējumu

„EUR 3,56” ar skaitli un apzīmējumu „4,20 EUR”;
11.2.papildināt ar 37.5. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„37.5. personai, kura nonākusi krīzes situācijā un tai ilgstoši nav bijis
iespēju ievērot personīgo higiēnu”.
12. Papildināt noteikumu 37.1
punktu ar 37.1 5.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„37.1 5. personai, kura nonākusi
krīzes situācijā un tai ilgstoši nav
bijis iespēju ievērot personīgo
higiēnu”.
13. Aizstāt 37.2 punktā skaitli un
apzīmējumu „EUR 1,42” ar skaitli
un apzīmējumu „2,00 EUR”.
14. 37.4 punktā:
14.1. aizstāt 37.4 3.apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu „50%” ar
skaitli un apzīmējumu „70%”, un
skaitli un apzīmējumu „10%” ar
skaitli un apzīmējumu „20%”;
14.2. aizstāt 37.4 5.apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu „50%” ar
skaitli un apzīmējumu „70%”.
15. Svītrot 37.6 punktā vārdus „rēķins vai stingrās uzskaites čeks”.
16. Izteikt 37.8 punktu šādā redakcijā:
„37.8 Pabalstu ir tiesīgas saņemt
personas, ja personas (ģimenes)
ienākumi iepriekšējos trīs mēnešos
nepārsniedz trūcīgas personas (ģimenes) ienākumu līmeni, vai ja tās
ienākumi nepārsniedz 60% no valstī
noteiktās minimālās darba algas”.
17. 39.punktā:
17.1.aizstāt 39.1.apakšpunktā
vārdus „Finanšu nodaļā” ar vārdu
„Grāmatvedībā”;
17.2.svītrot 39.3.apakšpunktā
vārdus „kredītiestādē vai pasta
norēķinu sistēmas (PNS) kontā”.
18. 40.2. apakšpunktā:
18.1.svītrot vārdu un skaitli „un
41.3” un skaitli „5.1”;
18.2.aizstāt skaitli „41.4.” ar skaitli
„40.3.”.
19. Aizstāt 43.1. apakšpunktā vārdu
„malkas” ar vārdu „kurināmā”.
20. Aizstāt 45. punktā vārdus „Sociālā dienesta vadītājs” ar vārdiem
„Sociālais dienests”.
21. Svītrot 49.2.apakšpunktā vārdus
„darba meklētājs vai”.
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu projekta
„Grozījumi Alūksnes novada
domes 2011.gada 28.aprīļa
saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem

Alūksnes novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
1.1. Saistošajos
noteikumos nepieciešams veikt
grozījumus, lai precizētu un
aktualizētu pabalstu saņemšanas
kritērijus, pabalstu saņemšanas
kārtību, apmēru pabalstiem
veselības aprūpes pakalpojumu
apmaksai, pabalstam
audžuģimenēm, pabalstiem
mazgāšanas pakalpojuma un veļas
mazgāšanas apmaksai, pabalstam
sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai un noteiktu izmaiņas ārkārtas pabalsta piešķiršanai
pabalstam pārtikas iegādei naudā
un personu apliecinošu dokumentu
noformēšanai.
1.2. Izteikt terminu
„sociālās rehabilitācijas
pakalpojums” jaunā redakcijā,
atbilstoši Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumam.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošajos noteikumus ir paredzēti grozījumi 6 veidu pabalstu
saņemšanas kritērijos.
2.2. Noteikts lielāks pabalsta
apmērs apģērba un mīkstā
inventāra iegādei vienam
audžuģimenē ievietotam bērnam
20,00 EUR mēnesī, jo
audžuģimenēm ir grūtības par
10,67 EUR nodrošināt visas
nepieciešamās lietas atbilstoši
bērna vajadzībām.
2.3. Saistošo noteikumu
vienreizējam pabalstam ārkārtas
situācijā noteiktas izmaiņas,
pabalstu pārtikai uzturzīmes
veidā aizstājot ar naudas pabalstu
pārtikas iegādei, piešķirot ne lielāku
naudas pabalstu kā 5,00 EUR uz
katru ģimenes locekli, tā nodrošinot
vienādus šī pabalsta saņemšanas
nosacījumus visā novadā un
klientam dodot iespēju iegādāties
lētāko un atbilstošāko preci
pamatvajadzību nodrošināšanai.
Būtiski ir arī nodrošināt iespēju
personām, kuras ir nonākušas
krīzes situācijā un ir palikušas
bez personu apliecinošiem
dokumentiem, saņemt šim mērķim
pabalstu, to pārskaitot pakalpojuma
sniedzējam pēc piestādīta rēķina,
tādejādi dodot personai spēt tālāk
funkcionēt sabiedrībā un saņemt
statusam atbilstošus pakalpojumus.
2.4.Palielināts pabalstu apmērs
pabalstiem mazgāšanas
pakalpojuma apmaksai 4,20 EUR
apmērā un veļas mazgāšanas
pakalpojuma apmaksai 2,00 EUR
apmērā. Ir dota iespēja saņemt
mazgāšanas pakalpojumu un
izmazgāt veļu personām bez
pastāvīgas dzīvesvietas, kuras
nonākušas krīzes situācijā, kurām
ilgstoši nav bijis iespēju ievērot
personīgo higiēnu, tā nodrošinot

šīm personām iekļaušanos
sabiedrībā.
2.5. Papildināts personu loks,
kuriem tiesības saņemt pabalstu
sociālās rehabilitācijas mērķa
sasniegšanai, tā nodrošinot
nepieciešamā pakalpojuma
saņemšanu klientiem, kuriem ir
nelieli ienākumi un vairākas
sociālas problēmas - slimības,
atkarības, invaliditāte u.c.
2.6. Noteiktas izmaiņas pabalsta
veselības aprūpes pakalpojumu
apmēram optisko briļļu un
kontaktlēcu iegādei, piešķirot
pabalstu 70% apmērā no briļļu
vai kontaktlēcu vērtības, bet ne
vairāk kā 20% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas, un
zobu protezēšanas pakalpojumu
izdevumu apmaksai līdz 70% no
čekā uzrādītās summas, bet
nepārsniedzot 20% no valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Prognozējamie izdevumi pabalstu
izmaksai iekļausies apstiprinātajā
Alūksnes novada Sociālā dienesta
budžeta sadaļā „Sociālie pabalsti”
paredzētajā finansējumā
2014.gadam.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
5.1. Visas personas, kuras skar šo
noteikumu piemērošana, var
griezties Alūksnes novada
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā,
vai Alūksnes novada pašvaldībā,
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā.
5.2. Ja saistošo noteikumu
projekts skar administratīvās
procedūras, privātpersonas, pēc
attiecīgā lēmuma saņemšanas no
Alūksnes novada pašvaldības, šo
lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā,
Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.
5.3. Saistošie noteikumi tiks
publicēti Alūksnes novada
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes
Novada Vēstis” un ievietoti
Alūksnes novada pašvaldības
interneta mājas lapā
www.aluksne.lv.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Uzsākot Jauno mācību
gadu, sveicam mūsu
skolas audzēkņu vecākus,
sadarbības partnerus –
uzņēmējus;
sociālo dienestu,
SIA “Alūksnes slimnīca”,
Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes Alūksnes
iecirkņa, Alūksnes un
Apes novada fonda
darbiniekus; Alūksnes
novada vidusskolas
un pārējo novada izglītības
iestāžu kolektīvus!
Novēlam, lai turpinās
savstarpējā cieņa, sapratne
un atbalsts!
Lai mūsu kopējā rīcībā
ir neatlaidība, kurā
ikviens mūsu audzēknis
pēc kvalifikācijas iegūšanas
ar gandarījumu spētu
apgalvot „amats ir
pamats”!

Alsviķu arodskolas
kolektīva vārdā direktore,
Anita Palma

Alūksnes
ev.lut.draudzē
Mācītājmuižā:
katru darba dienu
9.00 laudes,
18.00 vespere;
otrdienās
19.00 „Īsta brīvība”;
trešdienās
18.20 Bībeles stunda;
ceturtdienās
19.00 „Alfas kurss”
(sākot ar 11.09.14.)
piektdienās 17.00 - 18.00
mācītāja pieņemšanas laiks,
18.00 iesvētes apmācības;
20. septembrī 17.00 vīru
vakars
Baznīcā:
svētdienās 11.00 dievkalpojums
6. septembrī
18.00 kora „Balsis” koncerts
(diriģents Ints Teterovskis)
14. septembrī
11.00 Tēvu dienas
dievkalpojums
17. septembrī
18.00 slavēšanas un
dziedināšanas dievkalpojums
Aicinām arī citas novada
draudzes sniegt informāciju
par saviem aktuālajiem pasākumiem, līdz katra mēneša 20.
datumam iesūtot to uz e-pastu
evita.aploka@aluksne.lv!

12. Alūksnes Novada Vēstis
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Afiša

www.aluksne.lv

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī
Sporta pasākumi
6. septembrī 10.00 Pilssalas stadionā Alūksnes novada čempionāta
minifutbolā 2. kārta.
9. septembrī no 16.00 - 18.00
pie autobusu pieturas „Zīles”
orientēšanās seriāla
„HORIZONTS 2014”
15. kārta.
16. septembrī no 16.30 –
18.00 ABR „Zāgadi” apkārtnē
orientēšanās seriāla
„HORIZONTS 2014”
16. kārta.
28. septembrī 9.00 Alūksnes
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
angārā Alūksnes novada atklātā
kausa izcīņa galda tenisā.
Alūksnē
6. septembrī no 14.00 Alūksnes
stacijā Bānītim - 111 „Bānīša svētki
„Ar pilnu tvaiku” (programma
1. lappusē).
20. septembrī 10.00 ugunsnovērošanas torņa Kapsētas pussalā
atklāšana.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Dzejas
mīlestībai rudens krāsas” (jaunākās
dzejas grāmatas; abonementā),
„Receptes dzīvespriekam”
(psihologu padomi grāmatās),
„Inovācijas mācību darbā” (lasītavā), „Pie tavas rokas, tēti, es esmu
mazs un sīks…” (Tēvu diena;
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi:
11. septembrī 11.00 Dzejas diena
Alūksnē „Dzeja uz trotuāra” (pie
bibliotēkas un sākumskolas)
11.00 Dzejas dienas atklāšana
11.15 Dzejas brokastis skolas
saimei kopā ar (Ne)Zinīti
11.40 „Man ir kas sakāms…”:
brīvais dzejas mikrofons bērniem
12.00 Pētera Brūvera raibā dzejas
pasaule: tikšanās ar literāti
un tulkotāju Zani Brūveri - Kvēpu.
Dzejas darbnīca bērniem
12.40 „Man ir kas sakāms…”:
brīvais dzejas mikrofons novada
literātiem
13.00 „… bet dzīve ir tāds brīnums”: tikšanās ar dzejnieci Ingu
Gaili (atbalsta VKKF)
14.00 „Gaismas pieturzīmes”:
literāri muzikāla tikšanās ar
dzejnieci Sarmīti Radiņu, muzicēs
J. Norviļa Madonas mūzikas
skolas pedagogs Artūrs Grandāns
(Madona)
15.00 „Man ir kas sakāms…”:
brīvais dzejas mikrofons visiem
dzejas mīļotājiem
15.30 „Starp jums mēs esam”:
novada literātu tikšanās ar Valkas
novada literārās apvienības vadītāju
Zani Brūveri - Kvēpu
Visas dienas garumā: konkursi,
spēles, dzejas grāmatu maiņas
punkts un iespēja savu mīļāko
dzejoli uzrakstīt uz asfalta.
Izstāde „Sarmītes Radiņas dzejas
fotogrāfijas”.
No 1. septembra A. Safronova
gleznu izstāde „Daba varavīksnes
krāsās” (bērnu lit. nod.).
18. septembrī „Bānītis alūksniešu
atmiņstāstos” (bērnu lit. nodaļā).
26. septembrī 18.00 Detektīvu
vakars - tikšanās ar rakstnieci Daci
Judinu (administratīvās ēkas zālē).

29. septembrī 10.00 Jauno grāmatu
diena: literatūras izstāde, apskats
(abonements).
Alūksnes muzejā
Izstādes
No 29. augusta Daces Blūmas personālizstāde „Pirmais piedzīvojums
par burtiem”.
Šī izstāde ir mēģinājums eksperimentēt ar to, ko var izdarīt ar
burtiem. Tā ir ļoti bagāta pasaule ar
plašām izpausmes iespējām. Izstādē
aplūkojamie darbi tapuši aptuveni
trīs gadu laikā, un tie ir gan drukāti,
ar roku zīmēti un fotogrāfijās attēloti, gan no keramikas veidoti un uz
porcelāna uzgleznoti.
No 29. augusta izstāde „Dažādi
stāvokļi”.
Izstādē būs apskatāmas Madaras
Gulbes glezniecība un Bārbalas
Gulbes stikla darbi. Abas mākslinieces savos darbos atveido ikdienišķo
vidi ap mums šeit Latvijā – meži,
pļavas, jūra un dabas parādības saule, vējš, lietus.
(Tikšanās laiks ar māksliniecēm
tiks precizēts – aicinām sekot līdzi
informācijai!)
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Gleznotājs, 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. Mikānes, G. Grundbergas veidotie darbi.
„Marienburgas cietoksnis” (cietokšņa makets). Alūksnes viduslaiku pilsdrupas ir valsts nozīmes
arhitektūras un arheoloģijas piemineklis. Pilsdrupas atrodas Alūksnes
ezera lielākajā salā - Pilssalā.
Alsviķu pagastā
21. septembrī no 9.00 Strautiņos
pie pamatskolas tradicionālais
XV Alsviķu Miķeļa jampadracis ar
andeli un plašu kultūras un izklaides
programmu.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: „Rakstīt - nozīmē ne tikai
izpētīt apkārtējo pasauli, bet arī
sevi…” - rakstniekiem Andrim
Akmentiņam - 45, Ernestam
Aistaram - 115, „Nedienas pasakās”
- Mirdzai Kļavai - 90.
Annas pagastā
4. septembrī 10.00 Annas
bibliotēkā senioru tikšanās „Pie
kafijas tases”.
16. septembrī 10.00 Annas
kultūras namā senioru kopas
„Virši zied” ikmēneša tikšanās.
27. septembrī 12.00 Alūksnes
Lielajos kapos novadnieces,
dzejnieces Skaidrītes Kaldupes
pieminekļa atklāšana. Turpinājums
14.00 dzejnieces tēva mājās Annas
pagasta „Rūnēnos” pasākums

„Lūdzu, gaidītie, atnāciet
pasērst” - atmiņas par Skaidrīti
Kaldupi un viņas darbu lasījumi.
Aicinām piedalīties novada
dzejniekus ar saviem literārajiem
darbiem un visus interesentus.
Lasījumiem pieteikties pa tālruni
26252091 vai e-pastu:
ina.an@tvnet.lv.
Pasākuma apmeklētājiem tiks
nodrošināts bezmaksas transports
maršrutā: Jaunanna 11.15 – Anna
11.30 – Alūksne (stāvlaukumā pie
kafejnīcas „Altiņš” Ojāra Vācieša
ielā)11.45, atpakaļ - pēc pasākuma.
Annas bibliotēkā literatūras
izstādes: pirmajam Latvijas Valsts
prezidentam Jānim Čakstem – 155,
„Izvēlies savu mīļāko dzejnieces
Skaidrītes Kaldupes literāro darbu”.
Jaunalūksnes pagastā
21. septembrī 13.00 Bejā
Mākslas zāģēšanas sacensības
„IERŪCINI ZĀĢI UN ĻAUJIES
FANTĀZIJAI IV”. Pasākuma
programmā: lielā zāģēšana,
aktivitātes līdzjutējiem mazajās
darbnīcās, koncerts, spēka vira,
godalgošana. Sacensībās
jāpiedalās darba apstākļiem
piemērotā aprīkojumā, ar savu
motorzāģi un radošu ideju no
latviešu tautas pasakām.
Pieteikšanās līdz 12. septembrim
pie Bejas novadpētniecības
centra pārzines pa
tālruni 25664432.
Jaunannas pagastā
17. septembrī 10.00 Jaunannas
tautas nama mazajā zālē
senioru tikšanās 2013./2014. gada
sezonas notikumi attēlos, aktivitāšu
plānošana.
25. septembrī 18.00 Jaunannas
tautas nama mazajā zālē
„Mākslas studijas” jaunās sezonas
pirmā nodarbība, vadītāja Mārīte
Mičule.
27. septembrī 20.00 Jaunannas
tautas namā pašdarbības kolektīvu
sezonas atklāšana.
27. septembrī 22.00 Jaunannas
tautas namā BALLE, spēlē grupa
„Otto”. Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā literatūras
izstādes: „Dzejas rindas var
aizskart dvēseles stīgas” –
Dzejas dienām veltīta izstāde,
„Mana baltā orhideja” – rakstniecei
Mirdzai Kļavai – 90.
Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā:
skolām „Skološanās ne
pa jokam” (informācija pa
tālruni: 29356277),
nodarbības „Kad muižā zvani
skanēja”, „Dārgumu meklēšana”,
„Vāveru tīšana” (informācija
par rotaļlietām 18. - 20. gs.),
„Pastalu darināšana”
(informācija par kāju aušanu
17. - 20. gs., apgūstam pastalu
darināšanu, izgatavojam sev
suvenīru), „Malēniešu vārdu
spēle” (ieskats senajā malēniešu
izloksnē), „Cāļu sargāšana”,
„Divu zaķu ķeršana”; izstāde
„330 skolas gadi”, pamatekspozīcija
„Jaunlaicenes muiža”, no
5. septembra „Malēnieši
Opekalna draudzē”.

Kalncempju pagastā
13. septembrī no 11.00
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā Pļaujas svētki
Atē „Neba maize pati nāca”
(programma 1. lappusē).
No 23. līdz 27. septembrim
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā izstāde „Tas izaudzis
manā dārzā”. Aicinām izstādei
pieteikt savu dārzā izaudzēto.
27. septembrī 14.00 Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā programma „Kartupeli,
kartupeli, kas ir tavi brāļi”.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā izglītojošās
programmas brīvā dabā lieliem
un maziem:
- „Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm
un medu pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērnu grupām;
- „Veļas diena” - sārma
gatavošana, veļas mazgāšana
ar koka veļas mazgājamo mašīnu,
velēšana, gludināšana ar ogļu
gludekli. Programma piemērota
dažādu vecumu auditorijai;
- „Neba maize pati nāca” - stāsts par
maizes ceļu no grauda līdz maizes
kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Maizes cepšana uz
koka iesmiem. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem;
- „Kartupeli, kartupeli, kas ir tavi
brāļi” - dārzeņu programma ar kartupeļu rīvēšanu, kāpostu ēvelēšanu
un ābolu sulas spiešanu un cienāšanos ar kartupeļu pankūkām. Programma piemērota dažādu vecumu
apmeklētājiem;
- Kāzu programma – atraktīva
programma ar līdzdarbošanos un
kopā dziedāšanu jaunlaulātajiem un
kāzu viesiem;
- izzinošas un atraktīvas ekskursijas
ar apmeklētāju aktīvu līdzdarbošanos: amata prasmju iemēģināšanu,
rotaļām, dziesmām, orientēšanās
spēlēm un atjautības uzdevumiem,
kas var būt jauks kopā būšanas
mirklis gan dažādu vecumu radu vai
draugu pulkam, gan darba kolektīvu
atpūtai.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde „Rakstniecei
Mirdzai Kļavai 90”.
Liepnas pagastā
27. septembrī 15.00 pie
Liepnas tautas nama sagaidīsim
„Miķelīti” ar andeli, dejām, ražas
izstādi u.c. izdarībām.
Liepnas pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: Eiropas
valodu dienai (22. - 30.09.),
Dzejas dienām „Dzejnieki –
novadnieki” (1. - 30.09.), grāmatu
apskats 1. - 5. klasēm „„Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas 2014”
grāmatas tev!” (25.09.).
Malienas pagastā
12. septembrī 15.00
Malienas pamatskolas
sporta laukumā aktīvās
atpūtas pēcpusdiena bērniem
un vecākiem „Atvadas vasarai”.
12. septembrī 20.00 Malienas
tautas namā Joku vakars
„Priecājies, kamēr dzīvo!”.
Piedalās Liepnas pagasta
pašdarbības kolektīvi
(ieeja: 1 EUR), 22.00 Rudens balle,

spēlē duets „Ceļotāji” no
Smiltenes (ieeja: 2,50 EUR).
Malienas bibliotēkā izstādes:
„Šurp, grāmatas, uz skolu!”,
„Miķelītis - bagāts vīrs”, „Nāk
rudens apgleznot Latviju!”,
Dzejas dienām veltīts pasākums
„Ar krāsainām lapām ciemos
pie grāmatām”.
Mālupes pagastā
13. septembrī 19.00 Mālupes
Saieta namā Dzejas dienai veltīts
pasākums „Atnāc ciemos pie dzejas
un asterēm”.
27. septembrī 18.00 Svecīšu
vakars Mālupes kapos.
Mālupes bibliotēkā Dzejas
dienām veltīta izstāde
„Iepazīsti jaunos autorus Mālupē”,
„Bērnu žūrijas” ekspertu dzejas
lasījumi, rudens ziedu izstāde,
izstāde „Pirmajam Latvijas
Valsts prezidentam
Jānim Čakstem – 155”.
Mārkalnes pagastā
12. septembrī Mārkalnes pagasta
bibliotēkā Jauniešu dzejas lasījumi
„Arī es ko atradu dzejā”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes „Sākam maratonu Bērnu žūrija 2014”, „Sveiciens
skolotājiem”.
Pededzes pagastā
1. septembrī 10.00 Pededzes
bibliotēkā Zinību dienai veltīta
literatūras izstāde „Lai brīdi
atdzīvojas pagātnes strauts”.
11. septembrī 14.00 Pededzes
bibliotēkā Dzejas dienu ietvaros:
dzejas lasījumi “Cik zaļa zāle,
debess zils, kā saule plaukst!”
(J. Rainis), izdarības Pasaku takas
pieturās „Dievs valda pār zvēriem,
putniem, liek upes rakt, pavēl
dziesmas mācīties, nodarbina daždažādi”.
27. septembrī 16.00 Kūdupes
kapos svecīšu vakars.
Zeltiņu pagastā
27. septembrī 17.00 Zeltiņu
kapsētā svecīšu vakars.
27. septembrī 19.00 Zeltiņu tautas
namā piemiņas pasākums
„Zeltiņu Liepiņi”, filmas par
ilggadēju Zeltiņu ārstu Rūdolfu
Liepiņu un novadnieku - aktieri,
jokdari, dziesminieku Edgaru
Liepiņu. Ieeja brīva.
Zeltiņu bibliotēkā Dzejas dienām
veltīta izstāde.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”,
„Nesenā pagātne”, „Mana skola
Zeltiņos”, izstādes: „Rokas bagāža”,
„Alises ceļš”, foto ekskursijas:
„Zeltiņi 2013”, „Gadsimtu vējos
šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo
PSRS kodolraķešu bāzi.
Ziemera pagastā
Māriņkalna bibliotēkā izstādes:
„Kā māmuļa skola jūs gaida, Un
mīlīgi durvis ver…” (1. - 6.09.),
„Miķeļi – rudens saulgriežu laiks”
(18. - 30.09.), „Uz priekšu ar
paceltu galvu…” (aktrisei
Dacei Bonātei – 55; 11. - 25.09.).

