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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnē, laukumā 
pie administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11

23. jūnijā 
no plkst. 8.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 16.06. pa 
tālruni 29207776 vai e-pastu 

gundegaand@gmail.com

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš

Aicina pieteikties 
sieviešu vasaras 
skolai
 1. un 2. jūlijā Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja teritorijā notiks 
Alūksnes novada sieviešu 
apvienības „Katrīna” 
8. vasaras skola „Radīsim 
ik mirkli ar sirdi!”.
 Aicinām pieteikties dalībai 
vasaras skolā, zvanot līdz 
27. jūnijam pa tālruni 
26241556 
Aivai Lielbārdei.

Alūksni pieskandē kori un pūtēju orķestri
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizvadītajā sestdienā Alūksni 
pieskandināja Vidzemes un 
Latgales koru un pūtēju 
orķestru  svētki, kas no Latvijas 
malu malām, arī Kurzemes 
un Zemgales, bija sapulcējuši 
kopumā 96 muzikālos 
kolektīvus.

 Pūtēju orķestri pēcpusdienā 
alūksniešus priecēja ar ielu 
koncertiem un devās svētku 
gājienā uz Pilssalas estrādi. Kopā 
ar koriem un pūtēju orķestriem, 
līdzās Alūksnes novada pašvaldības 
vadībai svētku gājienā bija Ministru 
prezidents Māris Kučinskis, kurš 
arī atklāja svētku koncertu.
 Koncerta nosaukumam izvēlētās 
Ojāra Vācieša dzejas rindas 
“Uguns sirdī kursies tev”, pasākuma 
vadītāju Dailes teātra aktrises 
Ievas Segliņas un Latvijas 
Nacionālās operas un baleta solista, 
aktiera Jura Jopes skandētā 
dzejnieka dzeja, koru un pūtēju 
orķestru repertuārs emocionāli 
apliecināja mīlestību pret savu 
tēvzemi – Latviju.
 Svētku koncertā piedalījās 
kori no Aizkraukles, 
Alūksnes/Balvu/Gulbenes, Bauskas, 
Cēsu, Daugavpils, Saldus, Jelgavas, 
Jēkabpils, Ogres, Pierīgas, 
Rēzeknes/Ludzas, Rīgas, Siguldas, 
Talsu, Valmieras/Valkas un pat 
Ventspils/Kuldīgas koru apriņķiem. 
Savukārt pūtēju orķestru pulkā bija 
14 kolektīvi no Vidzemes – 
Smiltenes, Alūksnes, Inčukalna, 
Cēsīm, Valmieras, Limbažiem, 
Gulbenes, Birzgales, Strenčiem, 
Rūjienas, Lejasciema, Salaspils un 
Cesvaines, kā arī 10 pūtēju orķestri 
no Latgales reģiona – Balviem, 
Rēzeknes, Preiļiem, Krustpils, 
Dekšāres, Kārsavas, Jēkabpils, 

Ludzas un Maltas, arī Latvijas 
Nacionālās operas un baleta soliste 
Marlēna Keine un komponists 
Jānis Lūsēns. Savu mīlestību pret 
kordiriģēšanu un latviešu kora 
dziesmu apliecināja arī izcilais 
diriģents Gido Kokars, kurš šogad 
svinēs savu 95. jubileju. Viņu 
klātesošie īpaši sumināja ar 
ziediem, aplausiem un 
ovācijām.
 Koncerta noslēgumā Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis, sakot paldies 
visiem svētku dalībniekiem, 
atzina, ka šī gada pēdējā maija 
sestdiena ikvienam pasākuma 
apmeklētājam prātā paliks kā mazie 
dziesmu svētki Alūksnē.
 Svētkus organizēja Alūksnes 
novada pašvaldība un Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, atbalsta 
Vidzemes plānošanas reģions un 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 Pasākuma rīkotāji pateicas ikvie-

nam svētku dalībniekam no koriem 
un pūtēju orķestriem un katram, 
kas veltīja savu laiku un darbu šo 
svētku organizēšanā!

Plašāku svētku fotogaleriju 
meklējiet www.aluksne.lv un 
pašvaldības sociālo tīklu profilos!

Dziedātāji un mūziķi no Vidzemes, Latgales, arī Kurzemes un Zemgales 28. maijā Alūksnē radīja 
mazos dziesmu svētkus

Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētkus atklāj Ministru 
prezidents Māris Kučinskis

Evitas Aplokas foto
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

Lūdz atbalstīt 
trūcīgas ģimenes
 Alūksnes novada Sociālais 
dienests lūdz iedzīvotājus sniegt 
atbalstu trūcīgām ģimenēm 
ar maziem bērniem un ziedot 
dažādus sadzīves priekšmetus un 
bērnu aprūpes lietas (bērnu gul-
tiņas, auto sēdeklīši, barošanas 
galdiņi u.c.). Kontaktinformāci-
ja: sociālā darbiniece darbam ar 
ģimeni un bērniem Gunita Girbe, 
t. 64322443, 29287720.

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 “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 26. maija sēdē

Izlaidumi 
Alūksnes novada 
skolās
Liepnas internātpamatskola
8. jūnijā plkst. 12.30.

Alūksnes novada vidusskola
9. jūnijā plkst. 17.00 9.b, 12.c  
klasēm Alsviķos,
17. jūnijā plkst. 19.00 9.a, 12.a, 
12.b klasēm Alūksnes novada 
vidusskolas zālē.

Malienas pamatskola  
10. jūnijā plkst. 16.00 Malienas 
tautas namā.

Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola
10. jūnijā plkst. 18.00 Jaunannas 
tautas namā.

Jaunlaicenes pamatskola
10. jūnijā plkst. 18.00.

Pededzes pamatskola
10. jūnijā plkst. 19.00.

Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija 
11. jūnijā  9. klasēm plkst. 13.00, 
12. klasēm plkst. 17.00.

Strautiņu pamatskola
11. jūnijā plkst. 13.00.

Mārkalnes pamatskola
11. jūnijā plkst. 14.00.

Bejas pamatskola
11. jūnijā plkst. 16.00.

Mālupes pamatskola
11. jūnijā plkst. 16.00.

Ziemeru pamatskola
11. jūnijā plkst. 17.00 Māriņkal-
na tautas namā.

Liepnas vidusskola
11. jūnijā plkst. 18.00 9. un 12. 
klasēm.

Ilzenes pamatskola
11. jūnijā plkst. 19.00.

Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola
15. jūnijā plkst. 18.00 Alūksnes 
Mākslas skolas telpās.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 26. 
aprīļa sēdē piedalījās 14 deputāti 
un izskatīja 34 darba kārtības 
jautājumus, tai skaitā vienu slēg-
tajā daļā.

 Dome nolēma:
 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Bērzi 20”, Alūksnes novadā sa-
stāvā esošo, neapbūvētu, pašvaldī-
bai piekritīgu zemes vienību, par 
kuru  Alsviķu pagasta pārvalde 
2007. gadā noslēgusi zemes nomas 
līgumu ar fizisku personu. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs, bet pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
izdevumus ieskaitīs pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu perso-
nai, kurai normatīvo aktu kārtībā ir 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības 
un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi 
zemes nomas līgumu;

 - sagatavot atsavināšanai nekus-
tamā īpašuma Lielā Ezera ielā 2A, 
Alūksnē sastāvā esošo pašvaldībai 
piederošu zemes vienību, uz kuras 
atrodas fiziskai personai piederoša 
ēka. Piekrist, ka atsavināšanas izde-
vumus sedz atsavināšanas ierosi-
nātājs. Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas tos ieskaitīs pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto īpašu-
mu, pārdodot par brīvu cenu uz ze-
mes vienības esošās, zemesgrāmatā 
ierakstītās ēkas īpašniekam;

- nodot nomā uz 12 gadiem ar apbū-
ves tiesībām šādus pašvaldības ne-
kustamos īpašumus: nekustamā īpa-
šumā “Iebraucamais ceļš”, Alūksnē 
(pie viesnīcas “Jolanta”) sastāvā 
esošās zemes vienības daļu aptuveni 
430 m² platībā automašīnu stāvvie-
tas izveidei un nekustamo īpašumu 
“Stāvlaukums”, Alūksnē (Jāņkalna 
un Dārza ielas krustojumā) sastāvā 
esošo zemes vienību 893m² platībā 
automašīnu stāvlaukuma izveidei, 
abos gadījumos nomnieku noskaid-
rojot zemes nomas tiesību izsolē;

- apstiprināt pašvaldības aģentūras 
„ALJA” un “SPODRA”, kā arī 
Alūksnes novada pašvaldības 2015. 
gada publiskos pārskatus;

- apstiprināt Alūksnes Muižas parka 
attīstības darbības stratēģiju 2016. 
- 2025. gadam (pieejama www.
aluksne.lv);

 - iesniegt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā 
Eiropas Savienības fondu Darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugs-
tināšanu un atjaunojamo energo-
resursu paaugstināšanu pašvaldību 
ēkās” otrās  projektu iesniegumu 
atlases kārtas priekšatlasei projektu 
ideju konceptus par energoefektivi-
tātes uzlabošanu Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā ēkā, 
pašvaldības aģentūras “Spodra” 
administratīvajā ēkā un tās pārbūvi, 
kā arī Pededzes tautas nama un 
administratīvajā ēkā;

- izveidot sociālā aprūpes centra 
“Alūksne” filiāli pašvaldības īpa-
šumā “Pūcīte”, Mārkalnes pagastā 
(Mārkalnes pamatskolas telpās), 
pārcelt uz minēto ēku Mārkalnes 
pagasta feldšeru - vecmāšu punktu, 
kā arī izveidot tur grupu dzīvokļus 
grupu dzīvokļa pakalpojuma snieg-
šanai. Lēmuma izpildei paredzamo 
nepieciešamo finansējumu 100000 
EUR apmērā nodrošināt šādā 
kārtībā - 58000 EUR pašvaldības 
apstiprinātā budžeta līdzekļu šogad 
pārceļot no Sociālā dienesta Soci-
ālās aprūpes centram “Alūksne””, 
bet 2017. gadā pašvaldības pamat-
budžetā paredzot vēl 42000 EUR. 
Filiāles darbības uzsākšanas datumu 
noteiks pašvaldības izpilddirektors;

- apstiprināt maksu par šādiem 
izglītības iestāžu pakalpojumiem, 
organizējot vasaras nometnes: 
Malienas pamatskolas vasaras 
nometnei bērniem un jauniešiem 
“Mazais cinītis” (13. - 17.06.) – 8 
EUR dalībniekam, Bejas pamat-
skolas vasaras nometnei ,,Raibā 
nedēļa” (13. - 17.06.) – 15 EUR 
dalībniekam, Pededzes pamatskolas 
vasaras nometnei ,,Pirātu dārgumi” 
(8. - 12.08.) – 10 EUR dalībniekam;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra sniegta-
jiem pakalpojumiem - organizē-
tajām vasaras aktivitātēm no 31. 
maija līdz 31. augustam, nosakot 
dalības maksu dalībniekam: 
nometnei „Copes lietas 4” (6. - 
10.06.) – 30 EUR, nometnei 

“Velovasara” (15. - 17.06.) – 20 
EUR, nometnei “Sveiks, Pasaku 
Zaķi!” (22. - 26.08.) – 30 EUR, 
vasaras interešu izglītības prog-
rammām „Minjonu dienas” (31.05. 
- 03.06. un 6. - 9.06.) – 12 EUR, va-
saras interešu izglītības programmai 
„Raibās dienas” (15. - 18.08.) – 15 
EUR, vasaras radošajām darbnīcām 
3 dienas (1.06.-31.08.) – 6 EUR;

 - apstiprināt līdzfinansējuma maksu 
vienam audzēknim par Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas pakalpojumiem, organizē-
jot vasaras nometnes “Pludmales 
volejbola skoliņa” (13. - 18.06.) 
un “Pludmales volejbola skoliņa. 
Augam!” (26. - 30.07.) – 10 EUR, 
basketbola nodaļas meiteņu grupas 
mācību - treniņu nometnei (4. - 
09.07. un 8. - 13.08.) –  10 EUR, 
biatlona nodaļas mācību - treniņu 
nometnei Madonā (2. - 11.08.) – 
20 EUR, basketbola nodaļas zēnu 
grupas mācību - treniņu nometnei 
(27.06. - 2.07. un 1. – 5.08.) – 10 
EUR, džudo nodaļas labāko audzēk-
ņu nometnei Lietuvā (7. - 11.07.) 
15 EUR, basketbola nodaļas grupas 
mācību - treniņu nometnei no (15. 
- 19.08.) – 10 EUR, džudo nodaļas 
mācību - treniņu nometnei (22. – 
27.08.) – 10 EUR;

 - apstiprināt dalības maksu Ilzenes 
pagasta pārvaldes struktūrvienības 
„Sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centra „Dailes”” 
organizētajā apvidus šķēršļu skrējie-
nā „Stipro skrējiens Ilzenē 2016” - 
dalībniekiem no 18 gadu vecumam 
individuāli 6 EUR, skolēniem no 14 
līdz 17 gadu vecumam individuāli 
5 EUR, komandai (ne mazāk kā 
4 dalībnieki) 20 EUR, dalībnieku 
grupai “Elite” individuāli 7 EUR, 
dalībniekam no 14 gadu vecuma ar 
suni  individuāli 6 EUR, dalībnie-
kam no 14 gadu vecuma ar kucēnu 
individuāli 5 EUR;

 - atbalstīt Latvijas čempionāta 
spiningošanā no laivas rīkošanu 
Alūksnes ezerā 18. un 19. Jūnijā 
un izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem 1000 EUR tā līdzfinan-
sēšanai;

 - ņemot vērā īpašo gadadienu 1941. 
gada represijām pret Latvijas tautu, 
atbalstīt Alūksnes novadā dzīvesvie-
tu deklarējušo 1941. gada repre-
sēto personu godināšanu piemiņas 
dienas 75. gadadienā un izdalīt no 

pašvaldības pamatbudžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
500 EUR. Paredzēts, ka represētās 
personas naudu saņems ar pārskaitī-
jumu, sagaidot 1941. gada notiku-
mu gadadienu;

 - atbalstīt Alūksnes Pilssalas 
stadiona teritorijas labiekārtošanu, 
izbūvējot bruģēto laukumu pie 
Pilssalas stadiona servisa ēkas un 
piešķirt tam 9 390 EUR;

 - atbalstīt Alūksnes Jaunās pils tel-
pu un inženiertehnisko risinājumu 
tehniskās dokumentācijas sagatavo-
šanu un piešķirt 43 000 EUR;

 - atbalstīt līdzekļu pārkārtošanu 
kurināmā nodrošināšanai ēkai “Pū-
cītes”, Mārkalnes pagastā, piešķirot 
2 500 EUR;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
galvot par SIA „RŪPE” vidēja 
termiņa aizņēmumu Valsts kasē vai 
Nordea Bank AB Latvijas filiālē ar 
komunālo pakalpojumu nodrošinā-
šanu saistīto projektu īstenošanai 
41 000 EUR, tajā skaitā: projektam 
“Alūksnes novada Pededzes pagasta 
Pededzes ciema ūdens atdzelžoša-
nas iekārtu izbūve” 11 200 EUR, 
projektam “Alūksnes novada 
Ziemera pagasta Ziemeru ciema 
ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve” 
15 300 EUR, projektam “Alūksnes 
novada Alūksnes pilsētas Pleskavas 
ielas ūdens atdzelžošanas iekārtu 
izbūve” 14 500 EUR, ilgtermiņa 
aizņēmumu garantējot ar pašvaldī-
bas pamatbudžeta līdzekļiem;

 - atbalstīt  Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mobilitātes programmas 
“Valsts administrācija” projektu 
“Meklējot inovatīvus risinājumus 
tūrismā” un nodrošināt tā līdzfi-
nansējumu 2656 EUR apmērā, kas 
sastāda 42% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām 6256 
EUR no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem;

 - precizēt Alūksnes novada domes 
2016. gada 28. aprīļa saistošos no-
teikumus Nr.9/2016  “Par dzīvoja-
mai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu”.

Pilnībā ar domes lēmumiem var 
iepazīties  www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”.

Sēdes 

Tautsaimniecības komitejas sēde 
13. jūnijā 10.00 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       16. jūnijā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
21. jūnijā 10.00

Domes sēde           30. jūnijā 10.00

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 27.11.2014. saistošajiem 
noteikumiem Nr.24/2014 „Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai”, 

dome nolēma atbalstīt trīs projek-
tu pieteikumus par līdzfinansēju-
ma piešķiršanu māju Torņa ielā 7, 
Torņa ielā 9 un Pilsētas 
bulvārī 11 zemesgabalu 
labiekārtošanai.

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Torņa ielā 9, Alūksnē piesaistītā 
zemesgabala labiekārtošanai dome 

piešķīra 4146,92 EUR līdzfinansē-
jumu, bet kaimiņos esošās Torņa 
ielas 7. mājas projektam - 4650,18 
EUR. Pie šīm mājām plānots 
atjaunot piebraucamā ceļa segumu, 
izveidot seguma virsmu gājēju 
celiņiem starp abām mājām.
 Savukārt daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 
11, Alūksnē piesaistītā zemesgabala 

labiekārtošanai piešķirti 
2973,70 EUR. Te plānots atjaunot 
celiņa segumu mājas fasādes pusē 
un izveidot celiņa segumu sētas 
pusē.
 Saistošie noteikumi paredz, ka 
pašvaldība var piešķirt līdz 50%
no kopējām projekta 
atbalstāmām izmaksām.

Piešķir līdzfinansējumu
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Deputāti spriež par jaunā izglītības 
un sporta centra būvniecības vietu

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldība 
turpina darbu pie izglītības un 
sporta centra būvniecības ieceres 
Alūksnē, tāpēc domes Sociālās, 
izglītības un kultūras komitejas 
sēdē deputāti uzsāka diskusijas 
par iespējamo vietu, kur šādu ēku 
būvēt, savukārt, Tautsaimniecības 
komitejas sēdē deputāti 
apmeklēja abas plānotās 
būvvietas dabā, kā arī 
turpināja diskusijas par to, 
kura no tām būtu atbilstošāka 
šāda centra būvēšanai.

 Jau pērn deputāti atbalstīja 
ieceri par šādas sporta būves 
nepieciešamību Alūksnē, kurā būtu 

iespēja nodarboties ar telpu 
sporta veidiem kā basketbols, 
volejbolu un florbols, tiktu 
izbūvēts 200 metru skrejceļš 
apkārt sporta spēļu 
laukumiem, skrejceļš 60 m 
skrējienam, lodes grūšanas, 
augstlēkšanas un tāllēkšanas 
sektori. Šāds lēmums pieņemts 
ar mērķi radīt Alūksnē unikālu 
sporta centru šai Latvijas daļai, 
kurā būtu iespēja rīkot kā Latvijas, 
tā Baltijas un pat starptautiska 
līmeņa sacensības.
 Kā iespējamās būvvietas šobrīd 
tiek apskatīti divi pašvaldībai 
piederoši zemes gabali, no kuriem 
viens atrodas Lielā Ezera ielā 24, 
kur šobrīd atrodas Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārs, savukārt otrs atrodas 
Jāņkalna ielā 17A, kur šobrīd 

lielākā daļa teritorijas ir no apbūves 
brīva, bet daļā atrodas pagaidu ga-
rāžas un mazdārziņi. Katrā no šīm 
teritorijām saskatāmi gan pozitīvi, 
gan negatīvi faktori ēkas būvnie-
cībai.
 Ja sporta centru būvētu 
pašreizējā sporta skolas 
angāra vietā Lielā Ezera ielā 24, 
tad ēka atrastos reprezentatīvā 
vietā blakus jau gatavai ielai 
un tai būtu tieša saikne ar Alūksnes 
pilsētas sākumskolu, bet 
salīdzinoši liels attālums no 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai, kas apgrūtinātu zāles 
izmantošanu sporta stundu 
vajadzībām šīs skola audzēkņiem, 
kā arī vietas trūkums stāvlaukuma 
izbūvei. 
 Savukārt sporta centra 
būvniecība Jāņkalna ielā 17A 

padarītu zāli pieejamāku arī 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēkņiem, kā 
arī uzlabotu situāciju attiecībā uz 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pienenīte” drošību. Šobrīd pie 
bērnudārza ierīkotā autostāvvieta 
regulāri ir pārpildīta un mazina 
autovadītāju redzamību pirms 
gājēju pārejas pretī ieejai 
bērnudārzā. Jāņkalna ielas 17A 
teritorijā ir iespēja izbūvēt šādai 
celtnei atbilstošu stāvlaukumu, taču 
būve šajā variantā atrastos kvartāla 
dziļumā.
 Atbilstoši ģeotehniskās izpētes 
pārskata datiem abās iespējamajās 
būvvietās būvniecības apstākļi tiek 
vērtēti kā nelabvēlīgi, kas nozīmē, 

ka būvēm būtu nepieciešami pāļu 
pamati, taču izvēloties būvniecību 
veikt Jāņkalna ielā 17A būtu ne-
pieciešama arī Darba ielas izbūve, 
sākot no Lielā Ezera ielas līdz pat 
Helēnas ielai, kā arī  jāveic būvlau-
kuma uzbēršana. 
 Alūksnes novada domes deputāti 
vienojušies par jautājuma tālāku 
virzību tiklīdz tiks aprēķinātas 
precīzākas izmaksas par to, cik 
būvdarbu veikšana varētu izmaksāt 
vienā vai otrā gadījumā.
 Pēc aprēķinu izvērtēšanas deputāti 
pieņems gala lēmumu par sporta 
centra atrašanās vietu, lai varētu 
uzsākt tehniskās dokumentācijas 
izstrādi.

Tautsaimniecības komitejas sēdes laikā deputāti iepazinās ar abām iespējamām būvvietām
Druvja Mucenieka foto

Pašvaldības policija informē
Ardis Tomsons,
Alūksnes novada pašvaldības
policijas priekšnieks

 Alūksnes novada pašvaldības 
policija informē, ka, sadarbībā 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Informācijas tehnoloģiju 
nodaļas speciālistiem, Alūksnes 
teritorijā veiksmīgi tiek 
attīstīta videonovērošanas 
sistēma, kuras mērķis ir 
uzlabot sabiedrisko kārtību 
un drošību pilsētas teritorijā.

 Maijā jauna kamera izvietota 
pilsētas centrā Pils ielā. Tā ir 
identiska kamerai, kura aprīļa 
vidū uzstādīta Tirgotāju un Lielā 
Ezera ielu krustojumā. Abas 
kameras ir modernākās Alūksnes 
videonovērošanas sistēmā. Tām 
iespējams iestatīt dažādus režīmus, 
kas ļauj fiksēt pārkāpumus kā 
diennakts gaišajā, tā tumšajā laikā.
 Sistēma ietver sevī arvien lielāku 
objektu skaitu, kuros būtiski 
palielinās sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanas 
iespējas, kas samazina iespēju palikt 

nesodītam par izdarīto 
pārkāpumu, disciplinējot 
iedzīvotājus, veicinot pieņemto 
uzvedības normu ievērošanu. 
 Pašvaldības policijas biežāk 
konstatētie pārkāpumi, kuriem 
tiek pievērsta lielākā daļa 
uzmanības, ir pārkāpumi, kas 
saistīti ar teritoriju uzturēšanas un 
kopšanas noteikumu neievēršanu, 
iebraukšanu Pilssalas un muižas 
parku teritorijā, zemes 
apsaimniekošanas pasākumu 
neveikšanu, neiekļaušanos sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā, par 
personu atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibumā cilvēka cieņu 
apkaunojošā stāvokli, vides piesār-
ņošanu un piegružošanu, dzīvnieku 
labturības noteikumu neievērošanu, 
Latvijas valsts karoga pacelšanas 
veida un kārtības pārkāpšanu, 
transportlīdzekļu apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu neievērošanu, 
smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu, tīša trokšņa radīšanu, 
kas traucē apkārtējos.
 Lai nodrošinātu latvāņa 
izplatības samazināšanos novada 
teritorijā, vasarā papildus tiks pie-

vērsta uzmanība īpašumiem, kuru 
teritorijā aug invazīvā augu suga 
Sosnovska latvānis.  Iedzīvotājiem, 
kuri savā īpašumā konstatējuši Sos-
novska latvāni, saskaņā ar „Invazī-
vo augu sugu izplatības ierobežo-
šanas noteikumiem”, ir pienākums 
ierobežot tā izplatību, lai nepieļautu 
šī auga ziedēšanu un pavairoša-
nos. Tiek uzskatīts, ka Sosnovska 
latvāņa ierobežošanas pasākumi nav 
veikti, ja īpašumā atrodas kaut vie-
na ziedoša auga ziedkopa. Par šādu 
pārkāpumu normatīvos aktos zemes 
īpašniekam ir paredzēta administra-
tīvā atbildība, izsakot brīdinājumu 
vai piemērojot naudas sodu no 100 
eiro līdz 350 eiro, atkarībā no tā, 
kādas ir sekas.
 Pašvaldības policija atgādina, ka 
publisko apstādījumu teritorijā aiz-
liegts bojāt zālienus, kokus, krūmus 
un puķu stādījumus, kā arī novietot 
transporta līdzekļus zālienos un 
ielu zaļajā zonā. Tā kā ir vasara un 
cilvēki iecienījuši kurināt ugunsku-
rus un grilus, jāatceras, ka publisko 
apstādījumu teritorijā to atļauts darīt 
tikai speciāli tam paredzētās vietās. 
Publisko apstādījumu teritorijās kā, 

parka dīķos aizliegts makšķerēt un 
zvejot zivis,  peldēties un braukt 
ar laivām. Pašvaldības policija 
atgādina, ka ir aizliegts bojāt koku 
mizu, piestiprināt kokiem uzrakstus 
un vadus, dzīt kokos naglas un citus 
priekšmetus, žāvēt veļu koku zaros, 
kuri atrodas publisko apstādījumu 
teritorijā. Atgādinām, ka ar moto-
rolleriem un mopēdiem ir aizliegts 
braukt pa ceļiem, kas paredzēti 
gājēju un velosipēdu kustībai. Pils-
salas, Muižas parka, Tempļakalna 
teritorijās ir atļauta tikai braukšana 
ar velosipēdiem. Braukšana šajās 
teritorijās ar transportlīdzekļiem ir 
ierobežota un  kārtība noteikta paš-
valdības noteikumos „Par atļauju 
izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes 
Pilssalā un Alūksnes muižas parkā”.
 Aicinām iedzīvotājus uzturēt 
sakoptus savus īpašumus, it īpaši 
sekot līdzi zāliena kopšanai priekš-
pagalmos un īpašumam piegulošajā 
teritorijā, kur zāles garums nedrīkst 
pārsniegt 20 cm. Atgādinām, ka 
dabiski ieaugušos zālājos (pļavās), 
kuras atrodas pilsētas vai pagastu 
ciemu teritorijās zāle ir jānopļauj un 
jāsavāc ne retāk kā 2 reizes gadā. 

Pirmoreiz tas jāizdara līdz 22. jūni-
jam, bet otrreiz līdz 15. augustam. 
Pagastu teritorijās ārpus ciemu 
teritorijām, pļaušanas un nopļautās 
zāles savākšanas darbi jāveic reizi 
gadā līdz 15. augustam. 
 Daudziem īpašniekiem nav sapro-
tams, kas ir piegulošā teritorija, 
kura arī jākopj. Saistošo noteiku-
mu „Alūksnes novada teritorijas 
un būvju uzturēšanas noteikumi” 
2.9. punkts nosaka, ka piegulošā 
teritorija ir īpašumam piegulošie 
publiskā lietošanā esošie zālieni līdz 
ietves tuvākajai malai (uz ceļiem, 
kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) 
vai līdz brauktuves tuvākajai malai 
(uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta 
gājēju zona), bet ne tālāk kā 7 m no 
zemesgabala robežas. Cienījamie 
zemes īpašnieki, lūdzam respektēt 
un izpildīt šo noteikumu prasību.
 Par jebkuru sabiedriskās kārtības 
pārkāpumu vai personu tiesību un 
brīvību apdraudējumu, lūdzu ziņot, 
zvanot uz Pašvaldības policijas 
tālruni: 6423156 (darba dienās 
no 8.00 līdz 17.00) vai 110 
(Valsts policija).
 Mums ir svarīga Jūsu drošība!
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Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

10. jūnijā 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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 08.06.2016. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 15.06.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 20.06.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 13.06.2016. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 13.06.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 21.06.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.06.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 15.06.2016. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 13.06.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 30.06.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 16.06.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 14.06.2016. 11.00 – 12.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,

tālrunis 29355400

Turpinās grants ielu 
seguma atjaunošanu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad Alūksnes novada 
pašvaldība turpinās grantēto ielu 
seguma atjaunošanu Alūksnē. 
Plānots turpināt jau pērn sāktos 
darbus Ievu, Sīļu un Jaundārzu 
ielās, kā arī Tempļakalna ielā. 

 Trijās mazdārziņu teritorijā 
esošajās ielās darbi notika jau 
aizvadītajā gadā. Tos veic 
SIA “Sorma”. Pērn tur nocirsti 
krūmi, izrakti grāvji, ieliktas 
caurtekas un atjaunotas 
nobrauktuves. Tagad turpinās ar 
nākamo soli – ceļa virsmas 
atjaunošanu, kā arī pieturvietu 
sakārtošanu. Pašvaldības Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus Berkulis 
informē, ka šajās trīs ielās plānots 
izmēģināt ielas seguma apstrādes 
tehnoloģiju, kas novērš putekļu 
veidošanos. Pēc seguma atjau-
nošanas ielas apstrādās ar īpašu 

pretputekļu absorbentu. Ja tas izrā-
dīsies efektīvs, pašvaldība apvērs 
iespēju turpmāk to izmantot arī 
citviet grants seguma ielās Alūksnē 
ar augstu satiksmes intensitāti un 
atbilstošā stāvoklī esošu segumu. 
Paredzēts, ka darbus mazdārziņu 
teritorijā esošajās ielās jāpabeidz 
līdz novembra beigām.
 Tempļakalna ielas seguma sakār-
tošanai šobrīd ir izstrādāta tehniskā 
dokumentācija un plānots izsludināt 
iepirkuma procedūru. Te rekons-
trukcijas darbus paredzēts veikt no 
Miera ielas līdz ezera krastam, kā 
arī ceļa posmā gar krastu līdz Līka-
jam bērzam un augšā kapu virzienā 
līdz krustojumam ar Miera ielu.
 Tempļakalna ielā plānots ieklāt 
frēzēto asfaltu, ko apstrādās ar 
šķembām un bitumena emulsiju, 
kā arī izbūvēs slēgto lietusūdens 
kanalizācijas sistēmu. Tālākajā pos-
mā gar krastu būs grants segums. 
Vienlaikus ar šiem darbiem plānots 
zemē ieguldīt kabeli, kas nākotnē 
ļautu izbūvēt apgaismojumu ielas 
turpinājumam līdz Līkajam bērzam.

Nekustamo īpašumu jomā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad pašvaldības 
nekustamo īpašumu jomā 
jau tiek veikti un vēl paredzēti 
vairāki nozīmīgi darbi. Par 
šobrīd aktuālākajiem informē 
Alūksnes novada pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītājs 
Ingus Berkulis:

Nojauc veco 
šautuvi

 Pie Alūksnes novada 
vidusskolas šobrīd tiek demontēta 
bijusī šautuves ēka, kuras tehniskais 
stāvoklis bija bīstams apkārtējiem. 
Ēku nojauc SIA “Ceļavējš”, kas 
pēc tam arī labiekārtos teritoriju 
saskaņā ar tehnisko dokumentāciju. 
Sliktā tehniskā stāvoklī esošās 
ēkas nojaukšana ļaus uzlabot 
fiziskās vides drošību skolas 
tuvumā, kā arī padarīs apkārtni 
vizuāli pievilcīgāku. Pēc ēkas 
nojaukšanas zemesgabalu plānots 
nolīdzināt un iesēt tajā 
zāli. Šo teritoriju savām 
vajadzībām varēs izmantot 
Alūksnes novada vidusskola.

Tiltiņš uz Mazā Prinča saliņu - 
jaunlaulātajiem

 Pašvaldība šopavasar Alūksnē 
uzsākusi darbus, lai sakārtotu 
Mazā Prinča saliņu muižas parka 
ziemeļrietumu pusē pie Ojāra 
Vācieša, Pilssalas un Skolas ielu 
krustojuma.
 Jau iepriekš mazā saliņa 
aprīkota ar tiltiņu, nelieliem 
atpūtas un dekoratīviem 
elementiem. Šopavasar iztīrīts 
grāvis, kas ieskauj saliņu un ved 
ezera virzienā. Nākamie plānotie 
darbi saistīti ar tiltiņa atjaunošanu.
 Nākotnē iecerēts, ka uz Mazā 
prinča saliņu atjaunotais tiltiņš tiktu 
paredzēts īpaši 
jaunlaulātajiem pāriem, kur tie 
varētu pieslēgt savas mīlestības un 
laulības apliecinājumu – atslēgu. 
Jau šobrīd šādam mērķim jaunie 
pāri izmanto tiltiņu parkā pie Jaunās 
pils – pie tā pieslēgtas daudzas 
dažādas atslēgas. Turpmāk, kad būs 
atjaunots tilts uz Mazā Prinča sali-
ņu, pašvaldība aicinās jaunlaulātos 
pārus šo par kāzu tradīciju kļuvušo 
notikumu organizēt tur un atslēgas 
atstāt pie tilta uz saliņu. Alūksnes 
novada pašvaldība lūdz 
jaunlaulātos savu laulības 
solījumu nenostiprināt ar atslēgas 
pieslēgšanu pie jaunā 

Tempļakalna gājēju tilta – no 
šī tilta gan tās tiks noņemtas.

Veiks labiekārtošanu

 Ir izstrādāta tehniskā dokumentā-
cija un tiks organizēta iepirkuma 
procedūra skvēra pie tūrisma in-
formācijas centra (Bībeles muzeja) 
labiekārtošanas 2. kārtas darbu 
veikšanai. Plānots, ka skvērā jau 
paveikto papildinās ar dekoratīvu 
apgaismojumu, iesēs zālienu, kur 
tas nepieciešams, kā arī labiekār-
tos skvēra stūri Pils un Brūža ielu 
krustojumā. Tur paredzēts papil-
dināt esošo gājēju celiņu tīklu un 
demontēt esošo afišu stabu.
 Šovasar Tirgotāju ielā pie 
“BENU” aptiekas plānots 
pārlikt ietves bruģi un sakārtot 
lietusūdens novadīšanas sistēmu. 
Bruģēšanas darbi paredzēti arī 
pie jaunās servisa ēkas stadionā. 
Savukārt Pils ielā ietvi ar bruģa 
segumu paredzēts izveidot posmā 
no Baložu bulvāra līdz iebrauktuvei 
uz policiju.
 Šogad uzsākta Alūksnes pilsētas 
teritorijā esošo grāvju sistēmas 
uzmērīšana, nosakot to augstuma, 
dziļuma un citus rādītājus, lai 
turpmāk varētu secīgi plānot tālākos 
darbus grāvju sistēmas uzturēšana 
un sakārtošanā.

Slēgts maršruts
 Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” noslēgusi vienošanos ar 
SIA “Sabiedriskais autobuss” par 
grozījumiem  sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā.
 Pamatojoties uz šiem grozījumiem, 
no 1. jūnija slēgts maršruts Alūksne 

– Ape – Sikšņi – Alūksne pulk-
sten 05.50 un 14.55 no Alūksnes 
autoostas. Turpmāk šajā posmā 
pasažieru pārvadājumus nodrošinās 
SIA “CATA”. Informācija par au-
tobusu kustības grafikiem pieejama 
www.1188.lv.

 Alūksnes novada pašvaldība 
turpina sadarbību ar potenciāla-
jiem mediķiem, kas varētu uzsākt 
darbu Alūksnē.

 Plānots, ka rudenī šeit praksi atvērs 
jauns ģimenes ārsts. Par iespēju 
strādāt Alūksnē interesi izrādījis arī 
zobārsts Dāvis Rozītis.
 Šajā sakarā pašvaldība aicina 
piedāvāt jaunajam speciālistam 
nepieciešamās telpas. Mediķis 

vēlas iegādāties 25 m2 lielu
komercplatību Alūksnē. Prasības:
- 1. stāvs,
- ieeja no ielas puses,
- pieejama ūdensapgāde 
un kanalizācija.
 Ja jūsu rīcībā ir šādas telpas, tad 
aicinām sazināties ar Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku Aivaru Fominu 
pa tālruni 22001034.

Zobārsts meklē telpas praksei

Aicinām iesaistīties Alūksnes kapsētās 
apbedīto reģistra veidošanā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „Spodra” 
aicina iedzīvotājus arī šogad  
iesaistīties Alūksnes Lielajos 
un Mazajos kapos apbedīto 
personu reģistra veidošanā. 

 Pašvaldības aģentūra „Spodra” 
jau pērn uzsāka veidot šādu 
reģistru, lai apzinātu kapsētā 
apbedītās personas un 
nepieciešamības gadījumā 
kapsētas apsaimniekotājs varētu 
atrast konkrēto kapavietu vai 
par tās uzturēšanu atbildīgo cilvēku. 
Nereti šāda informācija vajadzīga, 
kad kapsētas apmeklētāji vēlas 
apmeklēt kādu kapu kopiņu, taču 
nezina tās atrašanās vietu, kad ap-
bedījamai personai vairs nav dzīvu 

tuvinieku un apglabāšana 
jāuzņemas kaimiņiem, arī tad, 
ja kapa kopiņa ilgstoši ir nesakopta 
un apsaimniekotājam nepieciešams 
sazināties ar personu, kas atbildīga 
par tās uzturēšanu.
 Informāciju par saviem Alūksnes 
kapsētās apbedītajiem tuviniekiem 
ikviens ir aicināts sniegt kapsētas 
pārziņa darba laikā – no otrdienas 
līdz sestdienai (ieskaitot) no 
8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
17.00. Iepriekš ir iespējams 
sazināties gan pa tālruni 26161235, 
gan rakstot uz e-pasta adresi 
aluksneskapi@aluksne.lv.
 Kopā ar kapsētas pārzini būs 
iespējams kartē atrast jūsu piederī-
go kapavietas numuru un iesnie-
gumā aizpildīt informāciju par tajā 
apglabātajiem – personu vārdus, 
uzvārdu, ja zināms – arī dzimšanas 
un  miršanas gadu un datumu, kā arī 
miršanas apliecības numuru.



Alūksnes Novada Vēstis  5.01.06.2016.

Aktuāli www.aluksne.lv

Dana Melgalve,
projekta „Kopā mēs varam!” 
koordinatore

 3. maijā pie Alūksnes 
novada vidusskolas norisinājās 
neformālās jauniešu grupas 
„Alūksnes novada vidusskolas 
sargi” organizēts pasākums 
„Kopā mēs varam!”, kurā 
piedalīties bija aicināti Alūksnes 
un Apes novada skolu 7. – 
9. klašu skolēni.

 Šajā pasākumā piedalījās 
16 komandas ar kuplu dalībnieku 
skaitu. Šajā dienā kopā mēs bijām 
176 izglītojamie un 18 skolotāji. 
Paldies par atsaucību Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 
Ilzenes pamatskolas, Jaunlaicenes 
pamatskolas, Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolas, Alsviķu 
arodskolas, Ziemeru pamatskolas, 
divām Malienas pamatskolas, 
Strautiņu pamatskolas, Liepnas 
internātpamatskolas, un sešām 
Alūksnes novada vidusskolas 
komandām.
 Skolēniem bija iespēja gūt 
priekšstatu par valsts aizsardzības 
mācību. Komandas veidoja savu 
vairogu. Pārbaudīja zināšanas 
drošības testā, piedalījās stafetē, 
kurā pārbaudīja zināšanas 
medicīnā, spēku un vienotību 
mašīnas vilkšanā, apguva iemaņas 
sazināties caur rācijām, parādīja 
savu izveicību un atjautību 
pārvietojoties purvā, orientēšanās 

zināšanas topogrāfijā, pārbaudīja 
savas zināšanas Alūksnes vēsturē.
 Apkopojot rezultātus, Zelta 
diploms nonāca Dāvja Ozoli-
ņa Apes vidusskolas komandas 
rokās, Izcilības raksts un 1. vieta - 
Alūksnes novada vidusskolas 
6. komandai, Izcilības raksts un 
2. vieta – Alsviķu arodskolas 
komandai, Izcilības raksts un 
3. vieta - Ziemeru pamatskolas 
komandai.
 Mūsu galvenais mērķis bija piedā-
vāt Alūksnes un Apes novada skolu 
7. - 9. klašu jauniešu komandām 
ar drošības aktivitātēm piesātinātu 
dienu, lai visi kopā atkārtoti vērstu 
uzmanību savai drošībai, tuvojoties 
vasaras brīvdienām, kā arī pār-
baudīt neformālās jauniešu grupas 
„Alūksnes novada vidusskolas 
sargi” zināšanas, prasmes, 

vienotību masu pasākumu 
organizēšanā. Mūsu mērķi īstenot 
izdevās!
 Paldies visiem par dalību, kā arī 
īpašs paldies Alūksnes novada 
vidusskolas 12.a un 11.a klašu sko-
lēniem par uzdevumu veidošanu, 
organizēšanu un vadīšanu, Kājnieku 
skolas saimniecēm par siltajām 
un garšīgajām pusdienām, 
skolotājiem Dacei Alksnei un 
Andrim Čečiņam par atbalstu un 
padomiem, Latvijas Zemessardzei 
par sarūpētajām balvām koman-
dām, Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram par iespēju īstenot mūsu 
projekta pieteikumu un Alūksnes 
novada pašvaldībai par finansiālo 
atbalstu. Paldies Alūksnes novada 
vidusskolas direktorei Ilzei Līviņai 
par atbalstu, padomiem un 
līdzdalību pasākuma organizēšanā.

Skolēni Alūksnē rīko 
pasākumu vienaudžiem

 Skolēni demonstrē izveicību pārbaudījumā “Zirneklis”

Alūksnes novada 
pašvaldība pateicas par 
skolēnu sasniegumiem

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 24. maijā Alūksnes Kultūras 
centra mazajā zālē apbalvoja 
Alūksnes novada bērnus un 
jauniešus par izciliem rezultātiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un interešu izglītībā.

 Saskaņā ar Alūksnes novada 
pašvaldības noteikumiem Nr.2/2015 
“Kārtība par naudas balvas, stipen-
dijas un papildus finansējuma pie-
šķiršanu Alūksnes novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu izglītojamiem 
un pedagogiem” skolu audzēkņi 
un viņu skolotāji saņēma naudas 
balvas par sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs un interešu 
izglītībā. Skolēnus Alūksnes novada 
pašvaldības vārdā sveica domes 
priekšsēdētāja vietnieki Aivars Fo-
mins un Dzintars Adlers, pašvaldī-
bas izpilddirektore Janīna Čuguno-
va, kā arī deputāte Elita Laiva. 
 Par sasniegumiem mācību priekš-
metu olimpiādēs apbalvojumus 
saņēma Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas audzēkņi Veroni-
ka Irtiševa, Līga Gradovska, Ernests 
Mednis, Ziemeru pamatskolas 
audzēkne Gunda Oja, Alūksnes 
pilsētas sākumskolas audzēknis 
Rūdolfs Brahmanis, kā arī Bejas 
pamatskolas audzēknis Raivis Dāvis 

Steberis. 
 Par sasniegumiem skatuves runas 
konkursā apbalvojumu saņēma 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
audzēkne Kate Luīze Janka. Par 
sasniegumiem dziedāšanas konkur-
sos apbalvojumus saņēma Alūksnes 
Mūzikas skolas audzēkne Paula Pū-
pola, Bejas pamatskolas audzēknes 
Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe. 
 Par sasniegumiem sporta sacensī-
bās apbalvojumus saņēma Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņi Dita Apsīte, Dairis 
Golubevs, Patrīcija Marķitāne, Na-
dīna Tarnovska, Aleksandrs Skuja, 
Monta Melzoba, Roberts Javorskis, 
Elvis Kārkliņš, Anastasija Ņedaivo-
dina, Sanita Buliņa, Sandra Buliņa, 
Kristaps Deksnis, Emīls Pometuns, 
Aleksandrs Pometuns, Reinis Vol-
bergs, Daniels Kodaļevs un Stīvens 
Logins.
 Par sasniegumiem apbalvojumus 
saņēma arī skolēnu kolektīvi - Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas pūtēju orķestris, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10. 
– 12. klašu vokālais ansamblis un 
vokāli instrumentālais ansamblis, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
Lego robotikas pulciņš, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra sitamo 
instrumentu ansamblis “Djambe 
beat” un Alūksnes Mūzikas skolas 
sitamo instrumentu ansamblis.

Sanitas un Sandras Buliņu mamma priecīga par meitu panākumiem 
distanču slēpošanā un biatlonā

Druvja Mucenieka foto

Zeltiņos atjaunos 
Dambja tilta slūžas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Zeltiņu pagasta pārvalde šovasar 
plāno atjaunot Dambja tilta 
slūžas. Lai to izdarītu, pārvalde 
no speciālā budžeta šim mērķim 
novirzīs ietaupītos 18881,36 eiro, 
bet no pašvaldības Ceļu un ielu 
uzkrājuma fonda dome 28. aprīļa 
sēdē piešķīra 25000 EUR.

 Slūžas ir novecojušas, tās ievēroja-
mi cieta 2013. gada pavasarī plūdos 
un vairs nav regulējamas. Līdz ar 
to slūžu pašreizējais tehniskais stā-
voklis apdraud vairākus nekustamos 
īpašumus, kas applūdīs slūžu  pilnī-
gas sabrukšanas gadījumā. Pavasara 
palu laikā savukārt lielais ūdens 

daudzums un ledus draud izskalot 
tilta konstrukcijas. 2013. gadā Zel-
tiņu pagasta pārvalde veica Dambja 
tilta un slūžu tehniskā stāvokļa ap-
sekošanu un tās rezultātā izstrādāts 
slūžu renovācijas jeb atjaunošanas 
tehniskais projekts. Realizējot tajā 
paredzēto risinājumu, atjaunoto 
slūžu konstrukcija ar izņemamiem 
aizvariem ļaus regulēt ūdens līmeni 
ūdenskrātuvē atkarībā no pieteces, 
kā arī novadīt pavasara palus.
 Divos iepriekšējos gados pagasta 
pārvalde un pašvaldība ir meklēju-
šas iespēju piesaistīt līdzekļus slūžu 
atjaunošanai no Eiropas Savienības 
fondiem, taču nesekmīgi. Līdz ar to 
pagasta pārvalde daļu nepieciešamā 
finansējuma ir atradusi savā budže-
tā, bet trūkstošo piešķīra dome no 
pašvaldības budžeta.

 Alūksnes novada dome 26. 
maija sēdē apstiprināja Alūksnes 
novada pašvaldības 2015. gada 
konsolidētā budžeta izpildi:

1. Pamatbudžets

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2015. 
gada sākumā             3375092 EUR

1.2. 2015. gada ieņēmumus un ārējo 
finansēšanu             22872083 EUR
  no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumus    

7416286 EUR
1.2.2. nenodokļu ieņēmumus     

277773 EUR
1.2.3. valsts budžeta transfertus 

10617851 EUR
1.2.4. pašvaldību budžeta transfer-
tus                                122422 EUR
1.2.5. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi            971788 EUR
1.2.6. saņemtos aizņēmumus no 
Valsts Kases               3465963 EUR

1.3. 2015. gada izdevumus, aizde-
vumu atmaksas un ārējo finansēša-
nu                  23345865 EUR
  no kā:
1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 

20138622 EUR
1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no 
Valsts kases   2872513 EUR

1.3.3. pamatkapitāla palielināšana 
       334730 EUR

1.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2015. 
gada beigās     2901310 EUR

2. Speciālais budžets

2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2015. 
gada sākumā     313067 EUR

2.2. 2015. gada ieņēmumus       
614403 EUR

  no kā:
2.2.1. nodokļu ieņēmumus        

50774 EUR
2.2.2. valsts budžeta transfertus 

    563629 EUR
  
2.3. 2015. gada izdevumus     

642989 EUR
  no kā: 
2.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām   
   642989 EUR

2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2015. 
gada beigās     284481 EUR

3. Ziedojumi un dāvinājumi

3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2015. 
gada sākumā        12180 EUR

3.2. 2015. gada ieņēmumus        

14672 EUR
  no kā:
3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi  

     14672 EUR

3.3. 2015. gada izdevumus       
8867 EUR

  no kā: 
3.3.1. budžeta izdevumus atbilsto-

ši funkcionālajām kategorijām 
      8867 EUR

3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2015. gada beigās      17985 EUR

4. Citu budžetu līdzekļi

4.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2015. 
gada sākumā      18600 EUR

4.2. 2015. gada ieņēmumus                
0 EUR

  no kā:
 4.2.1. konkursa vai drošības nauda  

             0 EUR

4.3. 2015. gada izdevumus         
  0 EUR

4.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2015. gada beigās         18600 EUR

Apstiprina pašvaldības 
konsolidētā budžeta izpildi
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Sporta skolas audzēkņiem 
pavasara sacensības
Līga Tomsone, 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktore

 Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā papildus 
daudzajām dažāda ranga 
sacensībām tradicionāli 
aizvadīti iekšējās sacensības 
vispārējā fiziskajā sagatavotībā.

 Šīs sacīkstes liek mēroties 
spēkiem dažādu sporta veidu 
pārstāvjiem, kuri ikdienā darbojas 
katrs savā lauciņā. Reizē tiek 
noskaidrots audzēkņu kopējais 
un katra personīgais sportiskais 
līmenis, stiprās un vājās puses, 
salīdzināti rezultāti, uzzināti 
kāpumi un kritumi, kā arī konsta-
tēts, kam jāpievērš vairāk uzmanī-
bas treniņprocesā.
 Pavisam katrs audzēknis piedalās 
6 disciplīnās – 30 m sprintā, 
pildbumbas mešanā, tāllēkšanā no 
vietas, izturības skrējienā, kā arī 
pārbauda roku spēku pumpējoties 
(meitenes) vai pievelkoties (puiši) 
un vēdera preses spēku visiem 
zināmajā presītes vingrinājumā. 
Tiesnešu lomā iejūtas sporta veidu 
treneri un sporta skolas darbinieki.
 Absolūti labākie rezultāti šopava-
sar - puišiem 30 m sprintā Arturam 
Voskim (4,15 s), tāllēkšanā no 
vietas Kalvim Kaktiņam (2,73 m), 
pildbumbas mešanā Mairim Kļavam 
(14,90 m), viņš arī ātrākais izturības 
skrējienā, vēdera presītē Arturam 
Raiņikam (66 reizes 1 min.) bet 
pievilkšanās Iliyas Estamirovam (19 
reizes). Savukārt meitenēm - 
30 m sprintā labākā Patrīcija 
Ozoliņa (4,52 s), pumpēšanās 
disciplīnā nepārspēta mazā Keita 
Līdace Dobroļubova (62 reizes), 
pildbumbas mešanā Dita Apsīte 
12,10 m, viņa arī labākā tāllēkšanā 
no vietas (2,28 m), vēdera presītē 
Eleonora Čakša (56 reizes 1 min.), 
izturības skrējienā Kristīne 
Tekļana.
 Kopvērtējumā saskaitot punktus, 
veiksmīgāko, spēcīgāko un 
vispusīgāko titulus  šoreiz 
nopelnīja:
 2007. g. dz. un jaunākiem puišiem 
1. vietā džudists Niklāvs Forsters, 

dalītā 2. vieta džudists Matīss Kab-
luks un  basketbolists Jānis Kono-
ņenko, meitenēm labākā - džudiste 
Beāta Dubova.
 2005./2006. g. dz. puišiem 1. vietā 
biatlonists Daniels Kodaļevs, 
2. vietā džudists Rolands Kazače-
noks, 3. vietā basketbolists Kristers 
Kurčastovs, meitenēm 1. vietā 
vieglatlēte/džudiste Evelīna Javor-
ska, 2. Vietā vieglatlēte Viktorija 
Potapova, 3. vietā džudiste Keita 
Līdace -  Dobroļubova.
 2003./2004. g. dz. puišiem 1. vietā 
džudists Roberts Javorskis, 2. vietā 
džudists Niklāvs Galzons, 3. vietā 
džudists Ričards Zvaners, meitenēm 
1. vietā vieglatlēte Dita Apsīte, 
2. vietā basketboliste Elīza Reza-
kova, 3. vietā vieglatlēte Loreta 
Cvetkova.
 2001./2002. g. dz. puišiem 
1. vietā vieglatlēts Edgars Zjukovs, 
2. vietā džudists Nikolajs Rakovs, 
3. vietā džudists Māris Sedlenieks, 
meitenēm 1. vietā vieglatlēte Patrī-
cija Ozoliņa, 2. vietā basketboliste 
Viktorija Vlada, 3. vietā džudiste 
Nadīna Tarnovska.
 1999./2000. g. dz. puišiem 1. vietā 

basketbolists Mairis Kļava, 2. vietā 
džudists Stīvens Logins, 3. vietā 
vieglatlēts Mārtiņš Daniels Cīrulis, 
meitenēm labākās - basketboliste 
Kristīne Tekļana un vieglatlēte 
Signe Zihmane.
 1998. g. dz. un vecākiem puišiem 
1. vieta vieglatlētam Kalvim Kak-
tiņam, 2. vieta džudistam Norber-
tam Danielam Dovgānam, 3. vieta 
basketbolistam Nikam Ertmanim, 
jaunietēm labākās džudistes Linda 
Bēniņa un Beāte Pore.
 Vasarā sporta skolā darbs notiks 
katram sporta veidam savā ritmā. 
Vieglatlētiem turpināsies sacensību 
sezona un treniņprocesā ciemosi-
mies Litenē, kur ir mums tuvākais 
stadions ar atbilstošu segumu. 
Futbolisti izmantos mūsu pašu 
stadiona trumpi – mākslīgo segumu 
un startēs jaunatnes futbola līgas 
čempionātā 5 vecuma grupās. Biat-
lonisti gatavosies vasaras biatlona 
sacīkstēm, džudistiem, biatlonistiem 
un basketbolistiem paredzētas no-
metnes, lai uzkrātu spēkus fiziskajā 
sagatavotībā nākamajam mācību 
gadam.

Sporta skolas audzēkņi mērojas spēkiem pavasara sacensībās
Foto no skolas arhīva

“Sprīdītī” pirmās “Mazās Sprīdīša Olimpiskās spēles”
Dita Holla,
PII “Sprīdītis” sporta skolotāja

 Tā kā šis ir Olimpiskais 
gads un augustā ikviens lielāks 
vai mazāks varēs sekot līdzi 
Vasaras Olimpiskajām spēlēm 
Riodežaneiro Brazīlijā, kurās 
piedalīsies arī Alūksnes novada 
iedzīvotāja Ilona Marhele, šajā 
pavasarī Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Sprīdītis” no 
25. līdz 29. aprīlim notika pirmās 
“Mazās Sprīdīša Olimpiskās 
spēles”, kuras sniedza bērniem 
iespēju iepazīties ar Olimpisko 
spēļu norisi un gaitu.

 25. aprīļa rīts bija īpašs, jo 
iestādes zālē notika Olimpisko 

spēļu atklāšanas ceremonija. Grupas 
uz atklāšanas pasākumu ieradās ar 
īpašu simboliku, gatavas prezentēt 
“savu” valsti, kuru iepriekš bija 
izlozējušas: Ķīna, Lietuva, Austrāli-
ja, Jamaika, Vācija, Grieķija, ASV, 
Zviedrija, Lielbritānija, Francija un 
Krievija. Kā jau atklāšanas ceremo-
nijā, svinīgai mūzikai skanot zālē, 
tika ienests Olimpisko spēļu karogs. 
Pēc tam katra grupa (valsts) tika 
aicināta iziet goda apli, prezentējot 
sevi un sasveicinoties ar citiem 
spēļu dalībniekiem. Noslēguma 
ceremonijas beigās notika kopīga 
iesildīšanās, pēc kuras katrai grupai 
tika pasniegts karodziņš ar informā-
ciju par sacensību dienu, laiku un 
sporta veidiem.  Atklāšanas cere-
monijas beigās visi kopīgi norunāja 

Olimpisko spēļu devīzi – “Ātrāk, 
augstāk, spēcīgāk!”.
 Mazie “Sprīdīši” sacentās šādās 
disciplīnās - smilšu maisiņu meša-
nā, rāpošanā uz laiku un bumbiņu 
lasīšanā. Vidējie “Sprīdīši” sacentās 
skriešanā īsajā distancē, bumbiņas 
mešanā tālumā un lēkšanā tālumā 
no vietas. Vecākiem “Sprīdīši” 
sacentās skriešanā īsajā distancē, 
bumbas mešana tālumā, lēkšanā 
tālumā no vietas, barjerotā distancē. 
Bērnu starpā valdīja īsteni sportisks 
noskaņojums un gars.
 29. aprīlī  notika “Sprīdīša” mazo 
Olimpisko spēļu noslēguma  ce-
remonija un apbalvošana.  Skanot 
svinīgai mūzikai, sporta zālē tika 
ienests Olimpisko spēļu karogs, 
izsaukti un apbalvoti sacensību 

dalībnieki, kurus pārējie sveica 
ar aplausiem. Katrai grupai tika 
pasniegts pateicības diploms par 
piedalīšanos un olimpisko konfekšu 
maisiņš. Katrā aktivitātē, sporta 
disciplīnā ar diplomiem apbalvoti 
sacensību labākos rezultātus uzrā-
dījušie trīs zēni un trīs meitenes no 
katras grupas. Bērniem bija iespēja 
kāpt uz goda pjedestāla, ieņemot 1., 
2., 3. vietu. Pa vidu starp apbalvoša-
nas veidiem notika dažādas kustību 
aktivitātes. 
 Olimpiskajā nedēļā aktīvi iesaistī-
jās arī vecāki, kuri labprāt nesa uz 
iestādes grupu veidotajām izstādēm 
– medaļas, kausus, diplomus, grā-
matas, olimpisko spēļu atribūtus un 
citas interesantas ar sportu saistītas 
lietas. Gan bērni, gan pieaugušie ar 

lielu interesi vēroja, pētīja un intere-
sējās par izstādē apskatāmajām lie-
tām un priekšmetiem. Liels paldies 
visiem vecākiem, kuri iesaistījās un 
padalījās ar saviem sasniegumiem 
sporta jomā! Grupas bija aicinātas 
pastaigu laikos apmeklēt ar sportu 
saistītos objektus, vietas Alūksnē 
- Pilssalas stadionu, Sporta skolu, 
Sporta klubu “Spēka pasaule” utt. 
Vakarpusēs sporta zālē visu grupiņu 
bērniem sporta skolotāja D. Holla 
demonstrēja  multfilmas, video par 
olimpiskajām spēlēm, atklāšanas 
ceremonijām un olimpiskajiem 
sporta veidiem. Paldies visiem, kas 
piedalījās! Izdevās ļoti aizraujoša 
un aktīva Olimpiskā nedēļa.

Jaunlaicenes pamatskolā 
aktīvs pašpārvaldes vadītājs
Guna Tomiņa,
Jaunlaicenes pamatskolas skolotāja 

 Jaunlaicenes pamatskola 
var lepoties ar to, ka atrodas 
kultūrvēsturiskajā Jaunlaicenes 
muižas centrā un skolas 
pastāvēšanas laikā tajā 
izveidojušās savas tradīcijas. 
Tomēr pati galvenā vērtība ir 
mūsu skolas audzēkņi.

 Neskatoties uz to, ka mūsu skolēnu 
skaits nav mērāms simtos, viņi 
aktīvi piedalās ne tikai skolas un 
novada, bet arī republikas rīkota-
jos konkursos. Tā mūsu dziedošās 
meitenes Lelde Kaktiņa un Paula 
Priedīte piedalījās V Latvijas Mū-
zikas olimpiādes 1. kārtā Alūksnes 
novadā un pārstāvēja mūsu novadu 
nākamajā kārtā – Cēsīs.
 Jaunlaicenes pamatskolā ir daudz 
labu un radošu bērnu, kas sekmīgi 
savieno mācības skolā un mūzikas 
vai mākslas skolā, kā arī iesaistās 
dažādos interešu izglītības pulciņos. 
Šoreiz īpaši gribu pastāstīt par mūsu 
8. klases skolnieku Armīnu Rēdeli. 
Šis puisis ne tikai labi mācās skolā 
(vidējā atzīme - 8,5 balles), bet arī 
apmeklē mākslas skolu un ir aktīvs 
skolas teātra pulciņa dalībnieks.
  Armīns ir arī Jaunlaicenes pa-
matskolas skolēnu pašpārvaldes 
vadītājs un ar savu aktivitāti un 
radošumu aizrauj arī pārējos. Šajā 
mācību gadā Armīns ir sagatavojis 
un noorganizējis vairākas 

viktorīnas un konkursus saviem 
skolasbiedriem.
 15. aprīlī skolā notika konkurss 
5. - 9. klašu skolēniem “Es mīlu 
tevi, Titānik!”. Armīns, gatavo-
jot šo konkursu, bija sameklējis 
materiālus gan par kuģa „Titāniks” 
vēsturi, gan par visiem labi zināmo 
filmu “Titāniks”. Komandām tika 
piedāvāti daudzveidīgi, arī ar 
jaunākajām tehnoloģijām saistīti 
uzdevumi: interneta balsojums par 
pareizo atbildi, ar kuģa vēsturi sais-
tītu vietvārdu minēšana, konkurss 
“vairāk vai mazāk” un citi ne mazāk 
interesanti uzdevumi.
 Armīns jau divus gadus pēc kārtas 
piedalās konkursā „Gudrs, vēl 
gudrāks”. Viņš ir arī daudzu novada 
rīkoto konkursu un olimpiāžu 
dalībnieks (diktātu konkurss 8. kla-
sēm, 8. – 9. klašu latviešu valodas 
olimpiāde u.c.)
 Tā kā Armīnam patīk un padodas 
zīmēšana, viņš labprāt piedalās 
arī vizuālās mākslas konkursos, 
piemēram, konkursā „Ūdens melo-
dijas”. Savukārt, Priekules mūzikas 
un mākslas skolas izsludinātajā 
konkursā „Priekules Ikars” Armīns 
ar savu darbu ieguva 3. vietu.
 Mūsu Armīns ar savu radošo un 
aktīvo darbošanos pierāda, ka 
nav svarīgi, vai tu mācies pilsētā 
vai laukos, lielā vai mazā skolā. 
Galvenais, lai pašam ir vēlme būt 
aktīvam, bet iespēju sevi pierādīt 
var atrast vienmēr.
 Armīn, mēs ar tevi lepojamies! 

Raivis Dāvis Steberis,
Bejas pamatskolas 5. klases skolēns

 Kādu vakaru, skatoties televīziju, 
pamanīju reklāmu, ka erudīcijas 
spēlē “Gudrs vēl gudrāks” var 
piedalīties 5. klases skolnieki. 
Internetā atradu anketu, kurā 
atbildēju uz jautājumiem, ko es 
zinu par Latviju, savu skolu, sevi 
un saviem sasniegumiem. Man 
bija liels pārsteigums, ka no 430 
pieteikumiem izvēlējās mani.
        
 Filmēšana televīzijā notika 
6. aprīlī. Ar skolas atbalstu devā-
mies kopā ar klasi uz Rīgu. Sapratu, 
ka skatīties televīzijā nav tas pats, 
kā piedalīties spēlē. Filmēšana ieil-
ga piecas stundas. Tas bija patīkamu 

satraukumu pilns laiks. Grimēta-
vā vien pavadīju apmēram divas 
stundas! Kad sākās spēle, pirmajā 
kārtā veicās labi. Vēlāk palielinājās 
uztraukums, un tā rezultātā tika 
pieļautas kļūdas. Sagatavotie spēles 
jautājumi nebalstījās vienīgi uz 
mācību stundās apgūto materiālu, 
tie prasīja apliecināt savu erudīciju 
mākslā un citās jomās. Tas bija garš 
un nogurdinošs process, bet es prie-
cājos, ka guvu pieredzi un jaunas 
zināšanas.
  Spēli atraktīvi vadīja Valters 
Frīdenbergs un Kaspars Ozoliņš. 
Muzikālo sveicienu visiem dalībnie-
kiem un līdzjutējiem dāvāja Sabīne 
Berezina un Rasels. Nākamgad 
mēģināšu piedalīties vēlreiz!

Piedalīšanās spēlē “Gudrs vēl gudrāks”
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Maija Semjonova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
bibliogrāfe

 Arī 2016.gadā turpinās 
novadpētniecības konkurss 
novada pašvaldības kultūras un 
izglītības iestādēm “Latvijai – 
100. Nacionālās vērtības un laika 
liecības Alūksnes novadā. 
Tradīcijas”. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbi-
nieki vēlas apkopot informāciju par 
Dzejas dienu tradīciju, kas kultūras 
dzīvē gājusi blakām ar Mākslas 
dienām, Mūzikas dienām, Teātra 
dienām u.c. svētku dienām, kad 
notikumu centrā tiek iecelti 
kultūras cilvēki.
 Tā ir viena no tām burvīgākajām 
un ilglaicīgākajām kultūras 
tradīcijām, kas katru rudeni 
padara īpašu, turklāt šogad jau 
piecdesmito reizi. Dzejas dienu 
pirmais sarīkojums notika 

1965. gadā 11. septembrī Raiņa 
100. dzimšanas dienā Rīgā, 
kad Esplanādē (toreiz Komunāru 
parkā) atklāja dzejniekam veltīto 
pieminekli. Raiņa jubilejas 
pasākumu organizēja Padomju 
Latvijas Rakstnieku Savienība. 
Tā kā pasākums izdevās, 
1966. gada 24. marta Latvijas PSR  
Rakstnieku Savienības sekretariāta 
sēdē tika nolemts, ka Dzejas dienas 
nepieciešams iedibināt par ikgadēju 
tradīciju. 
 Aicinām alūksniešus un novada 
cilvēkus dalīties atmiņās, ja esat 
bijis Dzejas dienu dalībnieks 
Rīgā, mūsu novadā, pilsētā vai 
citviet. Kāds, varbūt, ir vācis 
šo pasākumu laikā dzejnieku 
autogrāfus, fotogrāfijas vai kādas 
citas piemiņas lietas. Būsim patei-
cīgi, ja ar to dalīsieties un bagāti-
nāsiet mūsu pētījumu! Bibliotēkas 
darbinieki gaidīs Jūs darba laikā, 
saziņai tālruņa numuri: 25403935, 
64322197 vai e-pasts: 
biblioteka@aluksne.lv. 

Bibliotēka aicina atsaukties

“Siena laika derības” 
9. jūlijā Jaunannā
Iveta Baltā – Vanaga,
Jaunannas tautas nama vadītāja

 Koša pļava, kad nopļauta. Vēl 
košāka, kad sagrābta. Tādēļ visi 
uz siena talku! 

 Jūlija otrajā sestdienā jaunannieši 
izaicina ikvienu saimnieku un viņa 
saimi uz Siena laika derībām, lai 
pārbaudītu savas prasmes dažādos 
ierastos un ne tik ierastos lauku 
darbos. 
 Būs savstarpējās sacensības, 
apdziedāšana, lielīšanās un citas 
dažādas izdarīšanās. Pēc talkas 
ikvienam būs iespēja  iemēģināt 
savu roku lauku darbos un ļauties 
izaicinājumam, piedaloties jautros 
pārbaudījumos, piemēram, meklējot 
dzegužolas, pieveicot malēniešu 

umurkumuru, veidojot siena skulp-
tūras un citos. Pēc lustīgas strādā-
šanas, vakaru noslēgsim ar īstiem 
latvju dančiem pie siena stirpas, 
kur ikviens varēs izlocīt kājas un 
mēģināt sarunāt sev talciniekus citai 
vasarai.
 Vai pārspēsiet mūs? Līkop?
 Saimes jeb komandas (aicinām pie-
teikties saimnieku, saimnieci un vēl 
trīs saimes pārstāvjus – komandu 
piecu cilvēku sastāvā, kuru pārstāv 
abu dzimumu, neierobežota vecuma 
dalībnieki) var pieteikties līdz 4. 
jūlijam pa telefonu: 28366016 vai 
rakstot uz e-pasta adresi: 
tn.jaunanna@aluksne.lv. Gaidīsim 
pieteikumus arī no mājražotājiem, 
kuri vēlas piedāvāt savu 
produkciju.

Sācies projekts “AUTOBUSS”

Ilze Zvejniece,
projekta “AUTOBUSS” vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldība 
uzsākusi īstenot projektu 
“AUTOBUSS”, kas būs 
8 jauniešu (vecumā no 
13 – 25 gadiem) piedzīvojums šīs 
vasaras garumā, ieguldījums 
savas personības izaugsmē un 
labākas sabiedrības veidošanā.

 Projekta laikā tiks izveidota 8 jau-
niešu komanda, kuriem nodrošinās 
iespēju gūt praktisku darbošanās 
pieredzi ar dažādām atstumtības 
riskam pakļautām cilvēku grupām 

Alūksnes novadā un ārpus tā, 
piedaloties komandas veidošanas un 
saskarsmes prasmju pilnveides tre-
niņā, plānojot un īstenojot 4 dienu 
ekspedīciju pa reģionu, viesojoties 
vismaz 5 vietās, vadot nodarbības 
dažādām atstumtības riskam pa-
kļautām cilvēku grupām. Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs cer, ka 
dalībnieki pēc projekta noslēgša-
nās kļūs par vēstnešiem sociālās 
iekļaušanas jomā, sākot ar ikdie-
nišķu palīdzēšanu līdzcilvēkiem un 
iesaistīšanos jaunos projektos.
 No projekta līdzekļiem dalīb-
niekiem nodrošinās naktsmītnes 
apmācību un ekspedīcijas laikā, 
ēdināšanu, transportu uz aktivitāšu 
norises vietām, kā arī materiālus 
nodarbību veidošanai.
 Projekta “AUTOBUSS” mērķis ir 
veicināt jauniešu atbildības sajūtu 
par Latvijas attīstību, popularizējot 
jauniešu aktīvu līdzdalību sociālās 
iekļaušanas jomā. Jaunieši varēja 
pieteikties līdz 31. maijam, aizpil-
dot elektronisko pieteikuma anketu. 
 Informācijai par projekta gaitu var 

sekot Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra mājas lapā www.abjc.lv, 
sociālo tīklu kontos www.draugiem.
lv/abjc, Facebook www.facebook.
com/pagalmsaluksne, Twitter @
ABJCinfo un Instagram PA_
GALMS, kā arī www.aluksne.lv. 
 Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2016. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.

Kustība un deja 
darbā ar jauniešiem
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Manuprāt, pavasaris ir 
īstais laiks kustībai, kaut kā 
jauna izmēģināšanai. Un 
tieši pavasarī,  aprīļa vidū, 
man bija lieliska iespēja pieda-
līties programmas “Erasmus+” 
atbalstītā pasākumā – apmācībās 
“MOVE`em ALL” Polijas pilsētā 
Sepolno Krajenskie. 

 Apmācībās, kuras vadīja pieredzē-
jusī neformālās izglītības trenere 
Ieva Grundšteine (Latvija) un 
laikmetīgās dejas lietpratēja un 
pasniedzēja Ilze Zīriņa (Latvija),  
piedalījās 23 cilvēki no 10 valstīm 
– Beļģijas, Horvātijas, Čehijas, 
Igaunijas, Grieķijas, Itālijas, Latvi-
jas, Polijas, Portugāles un Spānijas. 
Apmācību galvenais mērķis bija 
dot iespēju cilvēkiem, kas strādā 
ar jauniešiem, iepazīt un izmēģināt 
dažādas kustību tehnikas un laikme-
tīgo deju, lai ar šo pieredzi turpmāk 
bagātinātu jauniešiem piedāvātās 
neformālās mācīšanās iespējas. Ne-
dēļas pirmajā pusē iepazinām sevi, 
citus un apkārtējo vidi  ar neskaitā-
mu kustību uzdevumu un refleksijas 
palīdzību, savukārt, otrajā pusē – 
radījām jaunas neformālās izglītības 

metodes, izmantojot apgūto.
 Tā kā pēc atgriešanās man ļoti 
gribējās iegūto pieredzi izmēģināt, 
darbojoties ar vietējiem jauniešiem, 
priecājos par Ilzenes pamatskolas 
Teātra sporta skolotājas Agitas 
Līdumnieces uzaicinājumu novadīt 
nodarbību Teātra sporta bērniem un 
jauniešiem, kā arī iespēju nodarbību 
novadīt Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra Improvizācijas teātra jaunie-
šiem. Izmantojot dažādus kustību 
uzdevumus un pārrunas procesa 
laikā,  aktualizējām tādas ikvienam 
cilvēkam aktuālas tēmas kā ticība 

un uzticības sev un citiem, atbildī-
ba, būšana sev pašam, vienlaikus 
esot daļai no sabiedrības.
 Kustība un deja ir lielisks un demo-
krātisks veids personības attīstībā 
un ciešāku savstarpējo attiecību 
veidošanā. Dažādas metodes pie-
mērojamas ļoti atšķirīgām cilvēku 
grupām. Šis ir mans pavasara atklā-
jums. Novēlu ikvienam jaunatklāša-
nas azartu!

Improvizācijas teātra jauniešu nodarbība Jaunās Pils parkā
Žanetes Ludvigas foto

Alūksnes novada koriem – 
augstākais vērtējums skatē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 4. maijā Alūksnes Kultūras 
centrā notika Alūksnes, 
Balvu un Gulbenes koru 
apriņķa koru skate un 
Baltā galdauta svētki.

 Skatē piedalījās 17 kori, 
tai skaitā četri no Alūksnes novada. 
Jaukto koru grupā savu sniegumu 
žūrijai rādīja deviņi kolektīvi. 
Žūrijas komisijas sastāvā bija tādas 
mūzikas jomā zināmas personības 
kā Aira Birziņa, Ivars Cinkuss un 
Uģis Prauliņš.
 Alūksnes Kultūras centra skolotāju 
koris “Atzele” (diriģents 
Jānis Baltiņš) ieguva augstāko 

punktu skaitu un viņu dziedājums 
novērtēts ar I pakāpi. II pakāpes 
diploms Alūksnes novada 
Jaunalūksnes pagasta Kolberģa 
tautas nama jauktajam  korim 
“Ezerlāse” (diriģente 
Ingrīda Pilskalne).
 Sieviešu koru grupā augstākie 
iegūtie punkti arī Alūksnes novada 
muzikālam kolektīvam – Ziemera 
pagasta sieviešu korim “Elisa” 
(diriģente Ilze Briediņa). Arī viņu 
sniegumu žūrija novērtējusi 
ar I pakāpes diplomu.
 Senioru koru grupā labākais 
rezultāts un II pakāpes 
diploms vēl vienam mūsu novada 
kolektīvam – Alūksnes Kultūras 
centra senioru jauktajam korim 
“Brūklenājs” (diriģente Sarmīte 
Brīdaka – Eliase).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs vasarā (jūnijā, jūlijā un 
augustā) ikvienam bērnam un 
jaunietim no 7 līdz 15 gadiem 
piedāvā drošu un aktīvu brīvā 

laika pavadīšanu Pilssalas 
stadionā, iesaistoties 
sportiskās aktivitātēs.

 Bērni būs gaidīti katru darba 
dienu no pulksten 10.00 līdz 14.00 
vai no 14.00 līdz 18.00. Pieteik-
šanās Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā Dārza ielā 8A, Alūksnē, 
tālruņi 64322402, 29190552.

 Alūksnes novada dome aprīļa sēdē 
nolēma atbalstīt vasaras brīvā laika 
pasākumu bērniem un jauniešiem 
organizēšanu, uzdodot šo funkci-
ju nodrošināt Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram, un no pašvaldī-
bas pamatbudžeta piešķīra 3 700 
EUR brīvā laika organizatoru darba 
samaksas nodrošināšanai.

Aicina sportiski pavadīt laiku
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Paldies 
veclaiceniešiem
Maija Bleiferte,
Veclaicenes pagasta muzeja 
krājumu glabātāja

 Veclaicenes muzejā Kornetos 
aizvadīta jau sestā Muzeju 
nakts.

 Šā gada tēma „Durvis” ciemiņus 
aicināja ielūkoties pagasta 
pārvaldes ēkas telpās, kur 
parasti apmeklētājs neiekļūst, 
piemēram uz balkona, uz ska-
tuves, pagrabā. Pēc pieklājīgas 
pieklauvēšanas un saimnieka 
iekšā aicinājuma, ar atraktīviem 
uzdevumiem papildinātās telpas 
rādīja savu īsto seju.  Protams, 
Muzeju nakts pasākuma vadī-
šana ir komandas darbs. Un es 
esmu bezgala pateicīga saviem 
atsaucīgajiem un atraktīvajiem 
pleca biedriem, kuri vienmēr 
palīdz: Ainai Rencei, Dacītei 
Rātei, Intai Rezgoriņai, Jānim 
Prangelam, Līgai Pjusei, Andrim 
Bleifertam, Jānim Vīksnem un 
Rolandam Bleifertam.  J. Vīksne 
ik pa laikam iepriecina mūs ar 
saviem koka virpojumiem, kas 
arī šobrīd apskatāmi muzejā.
  Pateicos arī Veclaicenes māju 
saimniecēm Mudītei Bērziņai, 
Līvijai Rezgoriņai, Intai Rezgo-
riņai, Aigijai Rātei, Ritai Jurkai, 
Ārijai Dangai, Lindai Oinbekai, 
Rutai Tortuzei, Maijai Rencei, 
kuras rūpīgi glabātos savus un 
citu dzimtas sieviešu rokdarbus 
- izšuvumus atnesa izstādei. Šīs 
izstādes laikā telpu piepildīja 
svētīgs gaišums, un apmeklētāji 
teica: „Jā, pa kuru laiku gan to 
visu paspēja?!”.
 Ja ar cieņu pieklauvē pie parei-
zajām durvīm, cilvēki atveras 
labvēlībai un labiem darbiem. 
Paldies! 

Alūksnes muzejs 
aicina izmantot 
velorikšu
Alūksnes muzejs piedāvā 
izbraucienu ar velorikšu! 
Uzdāvini vasarīgu un 
neaizmirstamu dāvanu sev vai 
kādam citam! Ekskluzīva 
iespēja iepazīt Alūksnes 
Muižas parku, tā mazās 
arhitektūras formas, Pilssalu 
un skaistos dabas skatus ap 
Alūksnes ezeru! Cena – viens 
izbrauciens 15 EUR (aptuveni 
viena stunda).

Iveta Baltā – Vanaga,
Jaunannas tautas nama vadītāja

 Maija sākumā, kad dabā viss 
plaukst, zied un tiecas pretī 
saulei, svinam vienus no 
sirsnīgākajiem svētkiem - 
Mātes dienu. Lieli un mazi no 
sirds samīļo savas māmiņas, 
dāvina vismīļākos ziedus, uzcep 
kūku un  brauc ciemos, lai 
pateiktu PALDIES.  

 7. maijā aicinājām uz pasākumu 
„Mammu, es Tevi mīlu!” Jaunan-
nas Tautas namā. Savu sveicienu 
vienīgajām, vismīļākajām, pacie-
tīgākajām, labākajām, skaistāka-
jām, sirsnīgākajām māmiņām un 
vecmāmiņām bija sagatavojuši 
mazie „cālīši”, kuri no sirds dziedā-
ja, skaitīja dzejoļus un sūtīja gaisa 
bučas visām, visām māmiņām.

 Pārsteigumu bija sagatavojis arī 
Jaunannas Māmiņu klubs, piedāvā-
jot sešas dažādas radošās darbnī-
cas, kurās  darbojoties, ģimenes, 
māmiņas ar bērniem, vecmāmiņas 
ar mazbērniem  rada prieku no mir-
kļiem, esot kopā un darot kopīgus 
darbiņus -  gatavojot rociņu sirsni-
ņas, princešu kronīšus, dzirnaviņas, 
kas skrienot un vējā griežas, apzī-
mējot bērnu sejiņas,  Mīļvārdu kokā 
iekarot savu sveicienu, mīļos vārdus 
un vēlējumu savai māmiņai. Meite-
nēm bija iespēja krāšņi un neierasti 
sakārtot savus matus. Radošās darb-
nīcas notika projekta „Nāc un dari, 
jo – TU VARI! ” ietvaros, ko atbal-
stījusi Alūksnes novada pašvaldība 
projektu konkursā „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”.
 Savu PALDIES svētkos vēlējās 
teikt arī Jaunannas Tautas nama 

bērnu teātris „EJam!”, pirmoreiz 
skatītāju vērtējumam nododot Inā-
ras Šteinbergas lugu „Mežā veikals 
atbraucis”.  
 Paldies visiem, kuri piedalījās šī 

notikuma veidošanā un atcerēsimies 
savu mīlestību māmiņai  izrādīt 
neatkarīgi no datuma kalendārā.

“Mammu, es Tevi mīlu!”

Viena no radošajām darbnīcām „ Rociņu sirsniņas”

Alsviķi piekto reizi 
svinēs pagasta svētkus
 Aicinām apmeklēt un kļūt par 
aktīviem līdzdalībniekiem!

V Alsviķu pagasta svētki 
“Ik vārds, ik darbs tev, 

manas mājas!”

30. jūnijā 
17.00 svētku atklāšana pie pagasta 
pārvaldes;
17.30 – 22.00 ekskursija pa pagasta 
teritoriju (viesosimies pagasta 
iestādēs, kultūrvēsturiskās vietās, 
sakoptākās pagasta sētās);
22.00 sarunas, tikšanās pie uguns-
kura;
23.00 video un mākslas filmu nakts 
seans brīvdabā.

1. jūlijā
Pagasta amatiermākslas kolektīvu 
izbraukuma koncerti “Jāņa Grestes 
dzīves mozaīkai pieskaroties…” 
– veltījums izcilā novadnieka 140. 
gadu jubilejai:
17.30 Karvā pie mājām “Liepas 2”;
19.00 Nēķenē pie mājām “Vētras”;
20.30 Strautiņos pie pamatskolas;
22.00 Alsviķos brīvdabas estrādē;

23.30 Diskoballīte ar Alūksnes DJ 
piedalīšanos. 

2. jūlijā
Alsviķu pagasta centrā – Alsviķos 
uz sporta laukuma, pie kultūras 
nama:
12.00 Tradicionālas un netradicio-
nālas sporta aktivitātes un dažādas 
atraktīvās izdarības visām paau-
dzēm;
Alsviķu kultūras namā:
13.00 Izstādes “Manas mājas – 
Alsviķu pagasts – fotomirkļos” 
atklāšana; māsu Lindas un Danas 
Berkuļu muzikāls sveiciens;
14.00 Tikšanās ar novadniekiem un 
bijušajiem pagasta darbiniekiem;
15.30 Tematiskā pēcpusdiena “Jā-
nim Grestem – 140”.
Alsviķu brīvdabas estrādē: 
20.00 Deju kolektīvu koncerts – sa-
dancis “Saule brida rudzu lauku…”, 
veltīts deju kopas “Jandāls” 30.dar-
bības gadu jubilejai;
22.30 Zaļumballe ar grupu “Kanto-
ris 04”.
Visas dienas garumā darbosies 
izbraukuma bārs – kafe “Apelsīns”.

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja darbiniece

 Viktora Ķirpa Ates muzejā 
21. maijā atklāta Gulbenes 
mākslas skolas keramikas darbu 
izstāde un  mākslinieces Maijas 
Mikoses izstādes “Es lasu zīmes” 
un “Gadalaiki”. Visas izstādes 
aplūkojamas līdz 10. jūlijam. 

 Gulbenes mākslas skola sagatavo-
jusi 35 dažādus keramikas darbus. 
Ļoti interesantas ir Maijas Miko-
ses izstādes “Es lasu zīmes” un 
“Gadalaiki”, kas stāsta par latviešu 
rakstiem un zīmēm un ainavām, kas 
raksturo četrus gadalaikus.
 Pati māksliniece par gleznošanu 
saka: “Gleznošanu esmu mācījusies 
(un turpinu mācīties) kā autodidakts 
- no man pieejamās speciālās litera-
tūras, no profesionāļu darbiem, un 

dažādiem interneta resursiem. Esmu 
viena no daudziem eksakto profesi-
ju pārstāvjiem, kam pilnvērtīgai dzī-
vei ir nepieciešama izteiksmes telpa 
arī ārpus specialitātes un ikdienas 
darbiem. Ar vislielāko bezatbildību 
varu teikt, ka gleznoju tāpēc, ka šī 
nodarbe man sagādā lielu patikša-
nu un ir veids, kā es izsaku savu 
pieredzi un attieksmi pret pasauli. 
Priecāšos, ja arī skatītāji atradīs 
manos darbos sev ko rosinošu.”
 Savukārt 1. jūnijā atklāsim Kaln-
cempju novadniekam veltītu izstādi 
“Gleznotājam Arvīdam Zāberam 
100”, kas būs aplūkojama līdz 31. 
jūlijam.

Izstādes Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”
IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU 

IESNIEGUMU KONKURSA I KĀRTU
ar kopējo finansējumu 535 592,89 EUR

un uzsāk nepārtrauktu projektu iesniegumu pieņemšanu 
„Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 
2015.-2020. gadam” SM3 “Uz vietējiem resursiem un 
konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sekojošās 
Rīcībās: 

R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 112 474,51 EUR

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu 
veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 208 881,23 EUR

R3.3. “Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 69 627,07 EUR

R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidoša-
na un attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 74 983,01 EUR

R3.5. “Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas 
vides veidošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 69 627,07 EUR

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2016. gada 9. jūnija līdz 2018. 
gada 31. decembrim

Projektu īstenošanas termiņš:
  2 gadi – ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu 
  1 gads – pārējiem projektiem no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Ar ALP Stratēģiju 2015. - 2020. gadam var iepazīties un projektu ie-
sniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas 
ierakstīta ārējā datu nesējā, var iesniegt:
biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301 katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00
(ALP Stratēģijas 2015. - 2020. gadam elektroniskā versija pieejama 
www.aluksnespartneriba.lv, sadaļā Stratēģija vai www.lad.gov.lv, 
sadaļā LEADER)

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai Elek-
troniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, 
nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv

Kontaktpersona:
LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: 
santa.harjoozolina@gmail.com



Alūksnes Novada Vēstis  9.01.06.2016.

Novadā www.aluksne.lv

Alūksnes novada Liepnā 
pieklīdusi vācu aitu šķirnes 
sunīte ar ādas kakla siksnu. 
Šobrīd sunīte atrodas “Astēs un 
Ūsās” Alūksnē.

Ojāra Vācieša ielas beigās (pie 
“Vidlatauto” garāžām) jauns, 
kastrēts runčuks 
sekojis cilvēkiem līdzi uz Torņa 
ielu. Tagad mincis nogādāts 
dzīvnieku mājā “Astes un 
Ūsas”.

Jaunannā klaiņo liela auguma 
suns. Lūdzam atsaukties 
saimniekus, vai kādu, kurš 
pazīst suņuku!

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, Elīna 

Dambe 29477535.

Aprīlī draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā:
Katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
Otrdienās 19.00 “Īsta brīvība”
3. un 10. jūnijā 17.00 -18.00 
mācītāja pieņemšana
8. jūnijā 18.00 Bībeles stundas 
noslēgums

Baznīcā:
Svētdienās 11.00 dievkalpojums
1. jūnijā 19.00 Slavēšanas un 
dziedināšanas dievkalpojums
5. jūnijā (pēc dievkalpojuma) 
dāmu sanāksme

Opekalna ev. lut. baznīcā
Dievkalpojumi: 5. jūnijā 16.00, 
19. jūnijā 16.00.
10. jūnijā no 10.00 līdz 24.00 
Opekalna baznīca atvērta ap-
skatei

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 
saviem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam iesūtot 
to uz e-pasta adresi 
evita.aploka@aluksne.lv!

Sāks realizēt projektu “Gatavot prieks”
 Biedrība Alūksnes novada 
bērnu, jauniešu ar īpašām 
vajadzībām biedrība „Saulstari-
ņi” no 1. jūnija sāks realizēt 
Jaunatnes Starptautiskās 
programmu aģentūras 
projektu “Gatavot prieks”.

 Projekta mērķis ir integrēt 
sabiedrībā jauniešus ar īpašām 
vajadzībām, dodot tiem iespēju 
apgūt ikdienas sadzīvē nepiecie-
šamās prasmes uztura un ēdiena 
gatavošanas jautājumos, kā arī 

iepazīstināt ar uzņēmējdarbības 
pamatprincipiem un dot reālu 
iespēju gūt praktisku pieredzi 
uzņēmējdarbībā.
 Projekta mērķauditorija ir  
Alūksnes pilsētas un novada 
jaunieši no 13 līdz 25 gadiem 
ar īpašām vajadzībām.
 Nodarbības norisināsies visas 
vasaras garumā, kad jauniešiem 
būs iespēja aktīvi piedalīties un 
darboties pašiem pagatavojot 
veselīgus un garšīgus ēdienus un 
iepazīties ar uzņēmēj darbības 

pamatiem.
 Biedrība Alūksnes novada bērnu, 
jauniešu ar īpašām vajadzībām 
biedrība „Saulstariņi” aicina 
iesaistīties projektā jauniešus ar 
ierobežotām iespējām, kuri vēlas 
apgūt jaunas prasmes un gūt 
brīnišķīgu pieredzi!
 Sīkāku informāciju par 
iesaistīšanos projektā var saņemt 
pie projekta vadītāja Induļa 
Bumbiera pa tālruni 26955934 
un e-pastu 
indulis-aluksne@inbox.lv vai pie 

Alūksnes novada bērnu, jauniešu 
ar īpašām vajadzībām biedrības 
„Saulstariņi” valdes priekšsēdē-
tājas Māras Podkalnes pa tālruni 
26365264 un e-pastu 
saulstarini@aluksne.lv.

Melnupes augšteces izzināšanas ekspedīcijā
7. maijā ikviens interesents 
varēja doties Tūrisma 
informācijas centra organizētajā 
ekspedīcijā “Pa Melnupes 
augšteci” gida Jāņa Poļa 
pavadībā. Ekspedīcijā 
dalībniekiem bija iespēja 
iepazīt dažādas vēsturiskas vietas 
un apskates objektus Alsviķu, 
Zeltiņu un Ilzenes pagastos.

 Ekspedīcijas iesākās ar braucienu 
uz keramikas meistara Uģa Puzuļa 
darbnīcu, kurā īsumā tika izstāstīts 
keramikas trauku tapšanas process 
ar virpošanas paraugdemonstrējumu 
un stāstījumu par māla apdedzinā-
šanu krāsnī. Visas ekspedīcijas laikā 
dalībniekiem bija iespēja uzzināt 
par kultūrvēsturiski svarīgām 
lietām un vietām, gida Jāņa Poļa 
stāstījumā. Tika iepazītas dažā-
das muižas, piemēram: Rezakas, 

Tūjas un Ilzenes muiža. Zeltiņos 
dalībniekus sagaidīja zeltiniete un 
Zeltiņu muzeja vadītāja Sandra 
Magaziņa. Viņa sniedza ieskatu par 
Zeltiņu muižu, baznīcu, muzeju, kā 
arī bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 
Katram ekspedīcijas dalībniekam 
bija iespēja ieturēt pusdienu maltīti 

pie Ļeņina pieminekļa bijušās PSRS 
kodolraķešu bāzes teritorijā. Strau-
tiņu pamatskolas direktore Ingrīda 
Pedece iepazīstināja ar Strautiņu 
skolas ikdienu un vērtībām, ko šī 
skola glabā. Ikvienam dalībniekam 
bija iespēja aplūkot kokamatnieka 
Harija Buliņa un citu cilvēku 

darbus, daļu no Jāņa Poļa 
grāmatām, kā arī uzzināt 
bagāto skolas vēsturi. Ilzenes 
sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centrā “Dailes” 
dalībniekus sagaidīja Jolanta 
Kazaine ar ekskursiju pa centru.
 Tāpat ekspedīcijas laikā tika 
apskatīts Lielmātes ceļš, Raganu 
grava, gleznotāja Jāņa Selgas darbi 
un nobeigumā apmeklēta 
Jāņa Grestes piemiņas vieta.
 Ekspedīcijas organizatori 
pateicas kolorītajam gidam par 
stāstījumu un spēju katram 
iztēloties vēsturiskās ainas, 
SIA “Sabiedriskais autobuss” 
un viņu šoferītim Guntim Kļaviņam 
par atsaucību, nodrošinot 
komfortablu transportu un patīkamu 
braucienu, kā arī SIA “Unti” 
par gardo maltīti.

Ekspedīcijas dalībnieki

Zeltiņos startējis skrējiens “Mizojam, ka prieks”
Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”” 
pārstāve

 Ar 1. posma skrējienu “Skolas 
kalns” 21. maijā Zeltiņu pagastā 
jau ceturto gadu starts tika dots 
Zeltiņu pagasta atklātā krosa 
skriešanas seriāla sacensībām 
“Mizojam, ka prieks”.

 Šogad 1. posmā piedalījās 35 dalīb-
nieki. Atgādinām, ka tiem sporta un 
skriešanas mīļotājiem, kuri netika 
uz pirmo skrējienu, vēl nekas nav 
nokavēts, jo, saskaņā ar sacensību 
nolikumu, kopvērtējumā tiek vērtēti 
trīs posmu rezultāti. Tiem, kuri 
piedalīsies visos četros posmos, 
tiks vērtēti trīs labākie rezultāti. Ar 
nolikumu var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv. Nākamais posms 
notiks 25. jūnijā Andreja Caukas 
ģimenes īpašumā “Alpi”. 
 Lai sacensības noritētu veiksmīgi 

un biedrība varētu pateikties skrējē-
jiem, kā arī apbalvot veiksmīgākos, 
izsakām pateicību mūsu 
atbalstītājiem: Alūksnes novada 
pašvaldībai, Zeltiņu pagasta 
pārvaldei, SIA “Lainre”, 
SIA “KRK Vidzeme”, SIA “Geo 
Solutions”, AS “Almo Hardwood”, 
zemnieku saimniecībām 
“Jaunlaimiņi” un “Ķelmēni”, 
SIA “Rāmkalni” un SIA “Apdrukas 
darbnīca”. Paldies mūsu 
uzticamajiem tiesnešiem Andrejam 
Caukam, Inesei Žīgurei, Sindijai 
Žīgurei, kā arī Vandai Caukai par 
diplomu noformēšanu.
 “Mizojam, ka prieks” 1. posma 
rezultāti: SB1 grupā 1. vietā Elīza 
Laiva; VB1 grupā 1. vietā Gustavs 
Āboliņš, 2. vietā Miķelis Salmiņš, 
3. vietā Dāvis Sams; SB2 grupā 1. 
vietā Evelīna Lazdiņa, 2. vietā Kar-
līna Laiva, 3. vietā Sanija Šuksta; 
VB2 grupā 1. vietā Edgars Maga-
ziņš, 2. vietā Renārs Žīgurs, 3. vietā 
Matīss Salmiņš; V12 grupā 1. vietā 
Oskars Jaunbērziņš, 2. vietā Arvis 

Šuksts, 3. vietā Niks Kalējs; S16 
grupā 1. vietā Sindija Žīgure, 
2. vietā Beāte Kazaine; V16 grupā 
1. vietā Āris Lazdiņš, 2. vietā 
Adrians Šuksts, 3. vietā Niks Ja-
kobsons; S25 grupā 1. vietā Sanita 
Zaķe, 2. vietā Dace Kārkliņa, 3. 
vietā Jana Āboliņa; V25 grupā 1. 
vietā Inguss Vītols, 2. vietā Bruno 
Zaķis, 3. vietā Ivo Pētersons; S40+ 

1. vietā Inese Žīgure, 2. vietā Ilze 
Ludviga;  V40+ 1. vietā Viesturs 
Zaķis, 2. vietā Gatis Salmiņš.
 Apsveicam visus skrējiena 
dalībniekus, jo uzvarētāji noteikti 
ir visi, kas skaistajā sestdienas dienā 
piedalījās skrējienā, guva pozitīvas 
emocijas un sportisku lādiņu 
ikdienas gaitām.

Skrējiena dalībnieki pirms sacensībām iesildās
Sandras Magaziņas foto

Aicina piedalīties aptaujā
 Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” veic pētījumu, lai 
noskaidrotu pasažieru plūsmu 
un priekšlikumus izmaiņām 
SIA “Sabiedriskais autobuss” 
apkalpotajos maršrutos 
Alūksnes un Apes novadā.

 Lai uzlabotu pasažieru 
apkalpošanu abos novados un 
koriģētu sabiedriskā transporta 
kustību atbilstoši pieprasījumam, 
tiek veikta vietējā sabiedriskā 

transporta lietotāju aptauja, kurā 
aicināti atbildēt iedzīvotāji, kuri 
regulāri izmanto sabiedrisko trans-
portu vai ir ieinteresēti to izmantot. 
Respondentu izteiktie priekšlikumi 
tiks izmantoti jaunā maršrutu tīkla 
izveidei.
 Aptaujas anketa publicēta www.
aluksne.lv, kā arī to var saņemt 
pagastu pārvaldēs. Aizpildītu anketu 
vai arī brīvi paustus priekšlikumus 
var nosūtīt uz e-pasta adresi info@
atd.lv vai atstāt pagastu pārvaldēs.

Apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības 2015. gada publiskais 
pārskats
 Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 26.05.2015. domes 
lēmumu Nr.176 (sēdes protokols 
Nr.10, 8.p.) apstiprināts Alūksnes 
novada pašvaldības 2015.gada 
publiskais pārskats.
 Ar pilnu pārskata tekstu 
var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā un 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.



10.  Alūksnes Novada Vēstis 01.06.2016.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

 28.04.2016.  lēmumu Nr.140
(protokols Nr.8, 13.punkts)

Spēkā no 02.06.2016

 Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2013.gada 23.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.14/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” nolikums” 
šādu grozījumu: svītrot 
13.punktu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
„Grozījums Alūksnes novada 

domes 2013.gada 23.maija 
saistošajos noteikumos 

Nr.14/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” nolikums” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu normas par paš-
valdības vienotās Suņu reģistrācijas 
datu bāzes esamību ir zaudējušas 
aktualitāti, jo suņu un citu mājdzīv-
nieku reģistrācija Lauksaimniecī-
bas datu centra datu bāzē jāveic 
visā Latvijas Republikā vienoti 
saskaņā ar Ministru kabineta 2006.
gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.266 
“Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecī-
bai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, 
apzīmējot suni ar pasīvu lasāmrežī-
ma radiofrekvences ierīci. Bez tam 

saskaņā ar Alūksnes novada domes 
24.03.2016. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 6/2016 “Par mājas (ista-
bas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes 
novadā” pašvaldība mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrāciju Lauksaim-
niecības datu centra datu bāzē 
neveiks. Mājas (istabas) dzīvnieka, 
kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma 
radiofrekvences ierīci, reģistrāciju 
Lauksaimniecības datu centra datu 
bāzē iespējams veikt Lauksaimnie-
cības datu centrā, pie praktizējoša 
veterinārārsta, kas noslēdzis attiecī-
gu līgumu ar Lauksaimniecības datu 
centru, kā arī veicot suņa reģistrāci-
ju elektroniski.

2. Īss projekta satura 
izklāsts Svītrots saistošo 
noteikumu 13.punkts, kas nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” uzdevumus 
mājas (istabas) dzīvnieku 
uzturēšanas kārtības nodrošināšanā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Grozījumi neskar pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 
Lēmuma projekts šo jomu 
neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
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.

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „SPODRA”, turpmāk 
tekstā – Aģentūra, sniegtos maksas 
pakalpojumus, to cenrādi, 
maksāšanas kārtību un 
atvieglojumus.
2. Aģentūra sniedz maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikums):
2.1. cenrāža 12.-14. un 
22. punktā noteiktos pakalpojumus 
– Alūksnes novada teritorijā,
2.2. cenrāža 1.-11. un 
15.-21.punktos noteiktos 
pakalpojumus – Alūksnes pilsētas 
teritorijā.
3. Aprēķinot samaksu par 
Aģentūras sniegto pakalpojumu, 
ņem vērā vismaz vienu cenrādī 
norādīto mērvienību un norēķinos 
papildus aprēķina pievienotās 
vērtības nodokli normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā un 
apmērā.
4. Samaksu par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem Aģentūra 
saņem skaidras vai bezskaidras 
naudas norēķinu veidā:
4.1. cenrāža 1.-17. punktos 
noteiktajos gadījumos –  pēc 
pakalpojuma saņemšanas, 
ievērojot rēķinā norādīto samaksas 
termiņu,
4.2. cenrāža 18.-20. un 22. punktā 
noteiktajos gadījumos – pirms pa-
kalpojuma sniegšanas – bez rēķina 
izrakstīšanas,
4.3. cenrāža 21.punktā noteiktajā 
gadījumā – pirms pakalpojuma 
sniegšanas – skaidras naudas 
norēķins.
5. Maksa par pakalpojumiem tiek 
ieskaitīta Alūksnes novada pašval-
dības budžetā un izlietota Aģentūras 
darbības nodrošināšanai.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2016.gada 1.jūlijā.
7. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2013.
gada 24.oktobra saistošos noteiku-
mus Nr.32/2013 „Par pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”.

Alūksnes novada domes sais-
tošo noteikumu projekta  „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” maksas 
pakalpojumiem” paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Publisko aģentūru likuma 17.panta 
otrajā un ceturtā daļa.

2. Īss projekta satura izklāsts
Šobrīd Alūksnes novada pašvaldī-
bas „SPODRA” sniegtie maksas 
pakalpojumi ir norādīti Alūksnes 
novada domes 2013.gada 24.ok-
tobra saistošajos noteikumos 
Nr.32/2013 „Par pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”. 
Ņemot vērā, ka saistošajos notei-
kumos izdarāmo grozījumu apjoms 
pārsniedz 50% no to teksta, tiek 
izdoti jauni saistošie noteikumi.
Izdodot jaunus saistošos noteiku-
mus, tiek precizēts Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „SPOD-
RA” sniegto maksas pakalpojumu 
saraksts. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
 Maksas par pakalpojumiem 
iekasēšana papildinās pašvaldības 
budžeta ieņēmumus, kas samazina 
pašvaldības finansējuma daļu 
aģentūras darbības nodrošināšanai.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritori-
jā 
Ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprinātie pakalpojumi veidi 
ir saistīti tikai ar aģentūras 
pamatdarbību un tai nodoto 
no pašvaldības funkcijās izrietošo 
uzdevumu realizēšanu, tādēļ to 
izdošana uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā būtiski neie-
tekmēs.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām      
Privātpersona saistošo noteikumu 
piemērošanā var griezties Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūrā 
„SPODRA”.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts 
publicēts pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

apstiprināti ar Alūksnes novada domes
28.04.2016.  lēmumu Nr.141

(protokols Nr.8, 14.punkts)

Spēkā no 01.07.2016

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA”
 sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
1. Kravas automašīnas VW LT46 pakalpojumi 1 stunda 31,20 EUR
2. Kravas automašīnas VW TRANSPORTER pakalpojumi 1 stunda 14,83 EUR
3. Autogreidera DZ 180A pakalpojumi 1 stunda 25,98 EUR
4. Traktora KIOTI DK451C (ar sniega lāpstu) pakalpojumi 1 stunda 16,19 EUR
5. Traktora ANTONIO CARRARO TTR4400HST (ar sniega lāpstu) 

pakalpojumi
1 stunda 15,85 EUR

6. Universālas pašgājējmašīnas AVANT 750 (ar sniega lāpstu) 
pakalpojumi

1 stunda 18,49 EUR

7. Universālas pašgājējmašīnas AVANT 750 (ar sniega kausu) 
pakalpojumi

1 stunda 18,40 EUR

8. Komunālās mašīnas MFH 2500 (ar slotu un savācējkasti) 
pakalpojumi

1 stunda 28,04 EUR

9. Zālienu pļaušanas pakalpojumi ar universālo pašgājējmašīnu 
KUBOTA G23-2HD (ar savācējkasti)

100m² 0,69 EUR

10. Mazu kombinētu zālienu pļaušanas pakalpojumi ar stumjamo 
pļaujmašīnu 

100m² 1,68 EUR

11. Zāles un sīku krūmu pļaušanas pakalpojumi nelīdzenās vietās ar 
krūmgriezi – trimeri 

100 m² 2,00 EUR

12. Dažādas cietības koku zāģēšanas un vainaga veidošanas (divi 
darbinieki) pakalpojumi

1 stunda 11,49 EUR

13.
Ilggadīgo dekoratīvo kokaugu stādījumu apgriešanas vai 
formēšanas (ar dzīvžoga šķērēm) pakalpojumi 1 stunda 4,68 EUR

14. Celmu frēzēšanas (divi darbinieki) pakalpojumi 1 stunda 12,97 EUR
15. Tempļakalna parka teritorijas 200 m2 platībā pie 101 pakāpiena 

sakopšanas un nokopšanas pakalpojumi    kāzu, kristību un citiem 
pasākumiem

viena reize 6,75 EUR

16. Alūksnes Muižas parka teritorijas 1200 m2 platībā pie Jaunās pils 
sakopšanas un nokopšanas pakalpojumi    kāzu, kristību un citiem 
pasākumiem

viena reize 40,50 EUR

17. Alūksnes Muižas parka teritorijas 700 m2 platībā pie Aleksandra 
paviljona sakopšanas un nokopšanas pakalpojumi    kāzu, kristību 
un citiem pasākumiem

viena reize 23,63 EUR

18. Kapsētas pārziņa pakalpojumi viens apbedījums 33,06 EUR
19. Kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojumi bēru ceremonijai 

(apbedīšanas dienā) 
viena reize 9,09 EUR

20. Zvanītāja pakalpojumi kapličā 20 minūtes 2,89 EUR
21. Maksa par Alūksnes pilsētas publiskās tualetes izmantošanu viena reize 0,29 EUR *

22. Ēkas numura, ielas un  ēkas nosaukuma  un telpu grupas 
informācijas zīmes pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi viena zīme 1,78 EUR

Pielikums Alūksnes novada domes 2016.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem”



Alūksnes Novada Vēstis  11.01.06.2016.

Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr. 22/2012 
“Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  41.panta pirmās daļas 1.punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2016 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

28.04.2016.  lēmumu Nr.143 
(protokols Nr.8, 16.punkts)

Spēkā no 02.06.2016
 Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2012.
gada 26.jūlija saistošos noteikumus 
Nr.22/2012 “Alūksnes novada sa-
biedriskās kārtības noteikumi”.

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības 
ministrijas 05.04.2016. vēstuli 
Nr.18-6/2661 „Par saistošajiem 
noteikumiem”, reģistrēta Alūksnes 
novada pašvaldībā 06.04.2016. ar 
Nr.ANP/1-2/16/1344, to, ka 
mainoties normatīvajam regulēju-
mam Alūksnes novada domes 
2012.gada 26.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.22/2012 “Alūksnes novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi” 
konstatētas normas, kas dublējas ar 
augstāk stāvošām normatīvo aktu 
normām, kā arī atsevišķas saistošo 
noteikumu normas nav piemērotas 
nevienu reizi no saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas, saistošajiem 
noteikumiem nav ietekmes sabied-
riskās kārtības nodrošināšanā un tie 
atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2012.
gada 26.jūlija saistošos noteiku-
mus Nr.22/2012 “Alūksnes novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projek-

ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Nav attiecināms.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Nav attiecināms.
6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām 
Nav notikušas.

Par dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”85.panta trešo daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2016 apstiprināti ar 
Alūksnes novada domes 28.04.2016.   lēmumu Nr.139 

(protokols Nr.8, 12.punkts)  precizēti ar Alūksnes 
novada domes 26.05.2016. lēmumu Nr.200 (protokols 

Nr.10, 32.punkts). Spēkā no 02.06.2016

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā Alūksnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā:
1.1. tiek ierosināta dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšana;
1.2.  tiek informēti zemes īpašnieki 
un privatizēto objektu īpašnieki 
(dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti 
viņu viedokļi un pieņemts lēmums 
attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanas uzsāk-
šanu;
1.3.  tiek izvērtēti iesaistīto personu 
viedokļi, pārskatīta dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala platība un robežas, ņemot vērā 
arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un 
pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvo-
jamai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu.
2. Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošai dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšanu nodrošina, lēmumu 
attiecībā uz dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšanas uzsākšanu, vai 
atteikumu un lēmumu attiecībā uz 
dzīvojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamā zemesgabala pārskatīšanas 
pabeigšanu, pieņem Alūksnes novada 
pašvaldības Zemes lietu komisija 
(turpmāk – Komisija).
3. Ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamo ze-
mesgabalu iesniedz Alūksnes novada 
pašvaldībai, (turpmāk – Pašvaldība).
4. Ierosinājumam pievieno Dzīvokļu 
īpašuma likumā noteiktajā kārtībā 
pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumu par dzīvojamai mājai funk-
cionāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanu un grafisko pielikumu, 
kurā norādītas vēlamās dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala robežas.
5. Pēc dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pārska-
tīšanas ierosinājuma saņemšanas 
Komisija:
5.1. izvērtē dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala, kā arī citu dzīvojamām mājām 
funkcionāli nepieciešamo zemesga-
balu pārskatīšanas nepieciešamību 
attiecīgā kvartāla robežās;

5.2. publicē Pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv un izvieto labi re-
dzamā vietā pie dzīvojamām mājām 
attiecīgā kvartāla robežās informāciju 
par saņemto ierosinājumu pārskatīt 
dzīvojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamo zemesgabalu un par nepie-
ciešamību pārskatīt arī citus attiecīgā 
kvartāla robežās esošos dzīvojamām 
mājām funkcionāli nepieciešamos 
zemesgabalus;
5.3.  nosaka privatizēto objektu 
īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem) 
un zemes īpašniekiem tiesības divu 
mēnešu laikā no publikācijas datuma 
izteikt apsvērumus par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot 
tos Pašvaldībā;
5.4. izgatavo pārskatāmā dzīvoja-
mai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala projektu vektordatu for-
mātā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā, kā kartogrāfisko pamatni 
izmantojot orto foto materiālus. 
5.5. aprēķina apbūves intensitātes un 
brīvās teritorijas rādītājus atbilstoši 
teritorijas plānojumam, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku-
miem.
5.6. Ja tas nepieciešams situācijas 
izvērtēšanai, pieprasa viedokli no:
5.6.1. inženierkomunikāciju turētā-
jiem, vai citām institūcijām;
5.6.2. dzīvojamās mājas (māju)  pār-
valdnieka (pārvaldniekiem);
5.6.3. zemes īpašniekiem, uz kuru 
īpašumā esošām zemēm atrodas 
attiecīgā kvartāla  robežās esošās 
dzīvojamās mājas;
5.7. izvērtē saņemtos apsvērumus.
6. Pēc šo saistošo noteikumu 
5.punkta izpildes Komisija pieņem 
lēmumu attiecībā uz dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanas uzsākša-
nu, vai visu attiecīgā kvartālā robežās 
esošo dzīvojamo māju funkcionāli 
nepieciešamo zemesgabalu pārskatī-
šanas uzsākšanu, vai atteikumu.
7. Komisija šo saistošo noteikumu 
6.punktā minēto lēmumu publi-
cē laikrakstā “Malienas Ziņas”, 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv un izliek 
pašvaldības administratīvajā ēkā Dār-
za ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

8. Komisijas lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē Administratī-
vā procesa likumā noteiktā kārtībā. 
9. Kad lēmums par dzīvojamām 
mājām funkcionāli nepieciešamo 
zemesgabalu pārskatīšanas uzsākšanu 
ir kļuvis neapstrīdams, Komisija veic 
tiesisko un organizatoriski tehnisko 
darbību kopumu, kas nepieciešams, 
lai pārskatītu dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamo zemesga-
balu, izstrādājot dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala platības un robežu pārskatīšanas 
priekšlikumu, to publicējot Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā www.
aluksne.lv.
10. Dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala platības 
un robežu pārskatīšanas priekšliku-
mu Komisija nosūta izvērtēšanai un 
viedokļa sniegšanai:
10.1. dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pārskatī-
šanas procesā iesaistītajiem Inženier-
komunikāciju turētājiem, vai citām 
institūcijām;
10.2. dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pārskatī-
šanas ierosinātājam;
10.3. dzīvojamās mājas (māju) pār-
valdniekam (pārvaldniekiem);
10.4. zemes īpašniekiem, uz kuru 
īpašumā esošām zemēm atrodas 
attiecīgā kvartāla robežās esošās 
dzīvojamās mājas.
11. Pēc saņemto priekšlikumu un 
viedokļu izvērtēšanas, Komisija ar 
lēmumu apstiprina dzīvojamai mājai 
(mājām) funkcionāli nepieciešamo 
zemesgabalu projektu (platības un 
robežu grafiskos attēlojumus).
12. Komisijas lēmums un apstipri-
nātais dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala platības 
un robežu grafiskais attēlojums 
publicējams laikrakstā “Malienas 
Ziņas”, Alūksnes novada pašvaldības  
mājaslapā  www.aluksne.lv. un izlie-
kams pašvaldības administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
13. Komisijas lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktā kārtībā. 

Paskaidrojuma raksts 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 
Saistošie noteikumi ir izstrādāti, 
pamatojoties uz likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privati-
zāciju” 85.pantu (2014.gada 19.jūnija 
likuma redakcijā, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.oktobrī; 85.pants stājas 
spēkā 2015.gada 1.jūlijā). 85.pants 
cita starpā nosaka, ka pašvaldībai ar 
saistošajiem noteikumiem jānosaka 
kārtība, kādā tiek ierosināta dzīvoja-
mai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšana, kādā tā 
informē zemes īpašniekus un priva-
tizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu 
īpašniekus), noskaidro viņu vie-
dokļus un pieņem šī panta ceturtajā 
daļā minēto lēmumu attiecībā uz 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšanas uzsākšanu, kādā tā 
izvērtē iesaistīto personu viedokļus, 
pārskata dzīvojamai mājai funkcionā-
li nepieciešamā zemesgabala platību 
un robežas, ņemot vērā arī situāciju 
attiecīgajā kvartālā, un pieņem 
lēmumu attiecībā uz dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu. Tādējādi 
saistošie noteikumi ir nepieciešami, 
lai izpildītu likumu – sakārtotu pie-
spiedu zemes nomas attiecības, kas 
tieši ietekmē dzīvokļu 
īpašnieku izdevumus par zemes 
nomu, nosakot adekvātu un 
saprātīgu funkcionāli nepieciešamo 
zemesgabalu konkrētai dzīvojamai 
mājai, kā arī tiktu samērotas zemes 
īpašnieka un attiecīgās dzīvojamās 
mājas dzīvokļa īpašumu īpašnieku 
likumiskās intereses un tiesības. 
Ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
18.05.2016. atzinumu Nr.18-6/3763, 
precizēta pašvaldības dokumentu 
paziņošanas kārtība atbilstoši 
Paziņošanas likumam.
2. Īss saistošo noteikumu satura 
izklāsts
Sagatavoti Alūksnes novada pašval-
dības saistošie noteikumi, kas nosaka 
kārtību, kādā Alūksnes novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā:
– tiek ierosināta dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšana;

– tiek informēti zemes īpašnieki 
un privatizēto objektu īpašnieki 
(dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti 
viņu viedokļi un pieņemts lēmums 
attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanas uzsāk-
šanu;
– tiek izvērtēti iesaistīto personu 
viedokļi, pārskatīta dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala platība un robežas, ņemot vērā 
arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un 
pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvo-
jamai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu.
Saistošie noteikumi paredz, ka 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pārska-
tīšanas procesu Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
organizē, nodrošina un lēmumu par 
dzīvojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamā zemesgabala pārskatīšanas 
uzsākšanu, vai atteikumu  un lēmumu 
par dzīvojamai mājai funkcionāli ne-
pieciešamā zemesgabala pārskatīšanu 
pieņem Alūksnes novada pašvaldības 
Zemes lietu komisija.
3. Informācija par saistošo no-
teikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Saistošo noteikumu izpilde tiks no-
drošināta Alūksnes novada pašvaldī-
bas  apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Būtiska ietekme netiek paredzēta.
5. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
administratīvajām procedūrām
Ir paredzētas izmaiņas/papildinājumi 
esošajās administratīvajās procedūrās 
– saistošo noteikumu:
1.  5.2.apakšpunktā, 8. un 13.punktā 
noteiktās informācijas publikācijas;
2.  3.punktā noteikto ierosinājumu 
iesniegšanas kārtība;
3. 5.3.apakšpunktā noteikto apsvēru-
mu iesniegšanas kārtība.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
„ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.04.2016.  lēmumu Nr.164 

(protokols Nr.8, 37.punkts)
Spēkā no 02.06.2016

 Izdarīt Alūksnes novada domes 2013.
gada 24.oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.31/2013 „Par Alūksnes no-
vada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to 
cenrādi” šādu grozījumu: 

 Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:
“3.4. Mehāniskā transportlīdzekļa 
turēšana transportlīdzekļu stāvvietā 
Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā - 

5,00 EUR (pieci euro) par 24 stundu 
periodu, 20,00 EUR (divdesmit euro) 
par 1 mēneša periodu un 60,00 EUR 
(sešdesmit euro) līdz kārtējā gada 
31.decembrim.” 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā  

nepieciešamību noteikt iebraukšanas 
un stāvēšanas maksu Alūksnes pilsē-
tas Pilssalā, sedzot 
p/a „ALJA” izmaksas šo 
pakalpojumu nodrošināšanā.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošajos noteikumos noteikts 
pakalpojums, ko Aģentūra sniedz 
fiziskām un juridiskām personām un 
vienots cenrādis par šī pakalpojuma 
apmaksu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Samazina pašvaldības finansējumu 
šādu pasākumu līdzfinansēšanā.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv un p/a „ALJA” mājas lapā 
www.aluksnesezers.lv.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 01.06.2016.
Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
Sporta pasākumi
7. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 Pils-
salā orientēšanās seriāla „HORI-
ZONTS 2016” 9. kārta.
8. jūnijā no 18.00 Pilssalas plud-
males volejbola laukumos Alūksnes 
novada atklātā čempionāta pludma-
les volejbolā 1. kārta.
14. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 Mu-
rata ezera apkārtnē orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2016” 
10. kārta.
18. jūnijā no 10.00 Pilssalas un 
citos novada volejbola laukumos 5. 
Starptautiskās sacensības pludmales 
volejbolā „Katrīnas Kauss”, Latvijas 
Tautas sporta asociācijas čempionāta 
3. posms.
21. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 pie 
Meistara ezera orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2016” 11. kārta.
28. jūnijā no 18.00 Pilssalas plud-
males volejbola laukumos Alūksnes 
novada atklātā čempionāta pludma-
les volejbolā 2. kārta.
25. jūnijā Zeltiņu pagasta atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
“Mizojam, ka prieks” 2. posms 
“Alpu pļavas”. Sacensības no-
tiks Cauku ģimenes nekustamajā 
īpašumā “Alpi”. Reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 līdz 10.45, starts 
pulksten 11.00. 

Alūksnē
4. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē 
atpūtas pasākums kopā ar Mārtiņu 
Jātnieku un DJ DWEEN Ieeja: 3 
EUR.
11. jūnijā 06.15 Spiningošanas 
sacensības “Alūksnes vasaras “plē-
sējs” 2016”. Reģistrācija Alūksnes 
Pilssalā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē 
11. jūnijā no 5.00 līdz 6.00.
11. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē 
atpūtas pasākums “Izlaidumu laiks 
ir klāt!” ar Latvijā populārākajiem 
dīdžejiem - DJ EX DA BAS un DJ 
MBERG. Ieeja: 3,00 un 5,00 EUR.
14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts  piemiņas brīdis.
17. jūnijā 22.30 Pilssalas estrā-
dē izklaides pasākums kopā ar DJ 
MIKE KELLY. Ieeja: 2 EUR.
18. jūnijā Pilssalā Lielās Līgo lustes 
Alūksnē, 3. Zušu festivāls (program-
mu skatīt 1. lappusē).
23. jūnijā 21.00 Pilssalas teritorijā 
Līgo nakts ugunskuri Alūksnē. Ieeja: 
bez maksas.

Alūksnes muzejā
Pasākumi:
10. jūnijā 12.00 “75 gadi pēc 
represijām”. Piemiņas pasākums 
politiski represētajiem Alūksnes 
novada iedzīvotājiem. Lekcijas par 
1941. gada notikumiem Latvijā un 
Alūksnē lasīs Latvijas Okupācijas 
muzeja vēsturniece Inese Dreimane 
un novadpētnieks Jānis Polis. 
21. jūnijā 4.15 “Saules saukšana” 
- desmitais vasaras saulgriežu rīts 
peldvietā “Vējiņi”. Aicinām uz šo 
pasākumu, kurā varēs uzņemt dabas 
enerģiju, sveicināt rīta sauli un ielī-
got Līgo svētkus!

Izstādes:
“Lins + māls”, “Radio uztvērēji”, 
“Ārsts ārstē cilvēku, veterinārārsts 
– cilvēci”, “Dzelzs jākaļ, kamēr 
karsta”.

Pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Asaru senkapi”, „Laikmetu mie-
lasts”, „Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”, „Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”, „Skulptūras un citi 
nesenās pagātnes liecinieki”. 

Muzejpedagoģiskās programmas:
Ekskursija pa Alūksnes muižas 
parku. Iespēja iepazīties ar parka 
vēsturi un aplūkot mazās arhitektū-
ras formas. Mērķauditorija: dažāda 
vecuma bērni.
“Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin 
ko”. Iepazīšanās ar parka floru un 
faunu. Mērķauditorija: 5. - 12. klašu 
skolēni. 
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”. Praktiskā nodarbība – 
darbošanās ar mālu. Mērķauditorija: 
1. - 5. un 6. - 12. klašu skolēni un 

pirmsskolas vecuma bērni.
“Iepazīsti Alūksni”. Aicina skolē-
nus iepazīties ar Alūksnes pilsētas 
kultūrvēsturisko mantojumu. Do-
doties pētnieciskā ceļojumā, jāatrod 
kultūrvēsturiskie objekti, izmantojot 
sagatavotās informācijas lapas un 
karti. Sasniedzot galapunktu, jāpie-
dalās erudīcijas konkursā. Auditorija: 
5. - 9. klašu skolēni.
Lekcija “Kā strādā veterinārārsts” 
Apaļajā tornītī, kur vasarā apskatāma 
veterināro darbinieku veidotā izstāde 
“Ārsts ārstē cilvēku, veterinārārsts 
– cilvēci”. Veterinārie darbinieki 
iepazīstinās ar vetārstu darbu, to 
specifiku un darba instrumentiem. 
Mērķauditorija: 5. – 12. klase.
Lekcija “Radio uztvērēji”. Iespēja 
uzzināt radio aparātu vēsturi Latvijā, 
to attīstības gaitu un tehnisko uzbūvi. 
Praktiskā nodarbība – radio aparāta 
rekonstrukcija. Mērķauditorija: 3. – 
12. klašu skolēni.
Kāzu un jubileju programma.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālru-
ni 25665538, 64381321 vai e-pastu 
muzejs.info@aluksne.lv.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Savu laiku 
romānā ierakstīt”: rakstniecei Dag-
nijai Zigmontei - 85 (01. – 30.06. 
abonementā), “Latvijas zemes 
dziedinošais spēks”: baznīcas, 
svētavoti, pilskalni, akmeņi… (01. 
– 30.06. abonementā), “Latviešu 
literatūras gada balvas 2015 laureāti 
un nominanti” (01. – 30.06. lasītavā), 
“Izvēlies vērtīgāko un lasi!”: Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas - 2016 
grāmatas (02. - 30.06. bērnu literatū-
ras nodaļā), “Zēni, lasīsim!”: aizrau-
jošas grāmatas zēniem (13. - 30.06. 
bērnu literatūras nodaļā), “Piedalies 
Lasīšanas stafetē kopā ar Zvaigzni 
ABC!” (01. - 30.06. bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.06. “Iepazīsti pasauli!” - izzinoši 
konkursi un spēles bērniem (bērnu 
literatūras nodaļā).
02. - 30.06. Laines Meleces (Ilzene) 
fotoizstāde “Četros gadalaikos” 
(bērnu literatūras nodaļā).
03. - 30.06. Lindas Arājas fotoiz-
stāde.
27.06. Jauno grāmatu diena, 12.00 
jauno grāmatu apskats (abonementā).

Alsviķu pagastā
21. jūnijā 20.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē Līgo svētku ieskaņu vakars 
– viesojas Jaunannas tautas nama 
amatierteātris “Šūpoles” ar izrādi 
“Skroderdienas Silmačos”. Ieeja: 
1,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam 1 EUR.
30. jūnijā - 2. jūlijā V Alsviķu 
pagasta svētki “Ik vārds, ik darbs tev, 
manas mājas!” (programmu skatīt 8. 
lappusē).
Alsviķu bibliotēkā: literatū-
ras izstādes „Pelēks vakars logā 
sakrēslo, lāses krīt kā tālas, mīļas 
domas…” rakstniekiem Arturam 
Voitkus - 105, Dagnijai Zigmontei 
- 85, „Pundurpriedes rasā sasēdu-
šas ar pulksteņiem par jaunu dienu 
spriež” – dzejniecei Ingai Gailei - 
40; tematiskās izstādes: Starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena, „Domās 
vēlreiz izstaigāsim Sāpju ceļu”- Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena, Gada visīsākā nakts; 16. jūnijā 
17.00 Nakts bibliotēkā - skolēniem 
un senioriem.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniecei Dagnijai Zig-
montei - 85, rakstniekam Rihardam 
Ērglim - 135, dzejniekam Egilam 
Plaudim - 85; tematiskās izstādes: 
„Jāņu diena lepni nāca, ugunīs 
vizēdama!”, “Derīgi padomi mājai”, 
“Kur iet mācīties?”.

Annas pagastā
14. jūnijā 10.00 Ezeriņu kapos pie-
miņas mirklis 1941. gada represijās 
cietušajiem.
23. jūnijā Annas pagastā Līgu un 
Jāņu apciemošana „Mēs apskrējām 
visu ciemu, līgo dziesmas 
dziedādami”.
Annas bibliotēkā izstādes: „Tas 
nekas, ka mazi, tāpat katram savs 

svars…” (rakstniecei Dagnijai 
Zigmontei – 85), „Dzīvinošie spēka 
avoti – Līgo un Jāņi”.

Ilzenes pagastā
14. jūnijā 10.00 Ilzenē ziedu nolik-
šana un svecīšu aizdedzināšana pie 
politiski represēto ilzeniešu piemiņas 
zīmes.
23. jūnijā 12.00 pie SKIM centra 
“Dailes” jau 13. gadu pēc kārtas 
tradicionālais velobrauciens “Līk-
loči papardēs”, kas jau kļuvis par 
neatņemamu Līgo dienas tradīciju. 
Reģistrēšanās velobraucienam 
sacensību dienā no plkst. 10.30 līdz 
plkst. 11.30. Sīkāka informācija – 
29188850 (Viesturs).

Jaunalūksnes pagastā
23. jūnijā 23.00 Bejas brīvdabas 
estrādē “Dainas” Līgo nakts zaļum-
balle kopā ar grupu “Rolise”. Ieeja: 
2,50 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 
85”, “Lasītprieks vasaras brīvlaikā”, 
“Skumju diena, sāpju diena piemi-
nama” (Baigais gads, 1941. gada 14. 
jūnija deportācijas), “Jāņi latviešu 
folklorā un literatūrā”, “Pļavu zāles 
dziednieciskais spēks”; 21.06. pasā-
kums lasītāju klubiņā “Klāt teiksmai-
nais vasaras saulgriežu laiks”.

Jaunannas pagastā
23. jūnijā 20.00 Jaunannas Zaķu-
salas estrādē Jaunannas amatier-
mākslas kolektīvi aicina uz izrādi 
„Skroderdienas Silmačos”. Pēc 
izrādes Līgo ugunskura iedegšana. 
Ieeja: 1,50 EUR.
23. jūnijā 23.00 Jaunannas 
Zaķusalas estrādē Lustīga Līgo 
nakts zaļumballe ar grupu „Leivēri” 
(Madona). Ieeja: 2,50 EUR.
No 2. uz 3. jūliju Jaunannā „Nakts 
orientēšanās” (organizē jaunie-
šu klubs „Tikšķis”). Reģistrācija 
Jaunannas tautas namā no 22.30 līdz 
23.00. Sākums 23.00.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Pa-
saule - aizkars, gar kuru klīst mūsu 
iedomu tēli” – rakstniecei Dagnijai 
Zigmontei - 85, „Visa laba Jāņu zāle, 
kas zied Jāņu vakarā”.

Jaunlaicenes pagastā
19. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes 
estrādē Jaunlaicenes amatierteātra 
“Jumts” pirmizrāde A. Niedzvie-
dzis “Viņa ir īstā, muterīt!”. Izrādes 
ilgums 2 stundas. Ieeja: 1,50 EUR. 
Pēc izrādes Līgo svētku ieskaņas 
ugunskuri un Līgo dziesmu iemēģi-
nāšana.
21. jūnijā 04.15 pie Jaunlaicenes 
Pilsdambīša (peldvietā) Vasaras 
Saulgriežu svinēšana – “Saules 
modināšana”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Sporta gadi, ceļi, atmiņas”, 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna drau-
dzē”; jauna izglītojoša programma 
“Teatralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem”; nodar-
bības: vāveru tīšana – vingrinot 
pirkstus un prātu, satin vāverīti – 
suvenīru, pastalu darināšana – apgūst 
pamatiemaņas pastalu taisīšanā, 
izgatavo sev suvenīru - pastaliņu, 
lekcijas: „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām, „Lin-
tenes meitu skola” un boksterēšanas 
spēle, caur sadzīves lietām par mei-
teņu augstskolas darbību Opekalna 
draudzes teritorijā 19. gs.
Pēc pieprasījuma veidojam kāzu, 
krustabu un jubileju pasākumus gan 
ģimenēm, gan darba kolektīviem. 
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īstenojam 
divas nodarbības pēc apmeklētāju 
izvēles.

Kalncempju pagastā
2. jūnijā 18.00 Kalncempju pagasta 
sabiedriskā centra 5 gadu jubilejas 
pasākums “Ver margrietiņa 
ziedlapiņas maģiskās...”. Ieeja: bez 
maksas.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
No 21. maija līdz 10. jūlijam - Mai-

jas Mikoses izstādes “Es lasu zīmes” 
un “Gadalaiki” un Gulbenes mākslas 
skolas keramikas darbu izstāde.
No 1. jūnija līdz 31. jūlijam - izstā-
de “Gleznotājam Arvīdam Zāberam 
100”.
Ekskursijas un izglītojošās 
programmas: “Čaklā bitīte” - stāsts 
par bitēm un medu pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērnu 
grupām; “Neba maize pati nāca” - 
stāsts par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus. Programma 
piemērota dažādu vecumu apmeklē-
tājiem;
“No aitas sprogas līdz vilnas cim-
dam” - vilnas apstrāde ar līdzdarbo-
šanos skolas vecuma bērnu grupām; 
Kāzu programma „Darbi lauku sētā” 
– atraktīva programma jaunlaulāta-
jiem un kāzu viesiem ar līdzdarboša-
nos un kopā dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniecei Dagnijai Zig-
montei – 85.

Liepnas pagastā
4. jūnijā 19.30 Liepnas brīvda-
bas estrādē “Saidupīte” sezonas 
atklāšanas pasākums “Pasaka - caur 
dzīves īstenību”,  uzreiz pēc koncerta 
zaļumballe ar Skuju ģimeni no “Aiz-
ezera muzikantiem”.
21. jūnijā pie Liepnas tautas nama 
ieskandinām saulgriežus ar vītnes 
pīšanu un pūdeles uzstādīšanu.
23. jūnijā Liepnas brīvdabas estrā-
dē “Saidupīte” Līgo svētku ballīte.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Bērni - cilvēka spārni”/ 
1. jūnijs - Bērnu aizsardzības diena 
/ (1.06. - 15.06.), “Līgo, māmiņa, 
līgodama, Līgo skaisti šovakar, Ne-
aizmirsti savai meitai Jāņu dziesmas 
mācīt ar!” (10.06. - 30.06.).

Malienas pagastā
13. jūnijā 16.00 Malienas tautas 
namā Jaunannas tautas nama bērnu 
teātra “Ejam” izrāde - I. Šteinberga 
“Mežā veikals atbraucis”. Ieeja: 1,00 
EUR.
23. jūnijā no 14.00 Malienas tautas 
nama pašdarbnieku līgošana no 
sētiņas sētiņā. Malienas pagasta Jāņu 
un Līgu sumināšana.

Mārkalnes pagastā
22. jūnijā 20.00 Mārkalnes brīv-
dabas estrādē „Lakstīgalas” Jāņu 
ielīgošanas koncerts, 22.00 balle. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstāde „Rakstniecei  Dag-
nijai Zigmontei - 85” (01. - 10.06.), 
tematiska izstāde „Jāņu dienas 
simboli” (no 16.06.), jaunākās lite-
ratūras izstāde „Lasāmviela vasarai” 
(27.06.).

Mālupes pagastā
4. jūnijā 19.00 Mālupes brīvdabas 
estrādē pirmais līnijdeju grupu sa-
dancis Mālupē „Iedejojam vasarā!”. 
Piedalās grupas no Alūksnes un 
kaimiņu novadiem. 
15. jūnijā 13.00 pie Mālupes Saieta 
nama notiks plenērs (zīmēšana, 
gleznošana brīvā dabā). Tēma - Mā-
lupes muižas ansamblis.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniecei Dagnijai Zigmontei 
- 85, „Atceramies mūsu tautas sāpju 
ceļus - 1941. gada 14. jūnijs”, Vasa-
ras saulgrieži tradīcijās un folklorā, 
”Bērnu un jauniešu žūrija - 2016”.

Pededzes pagastā
22. jūnijā  21.00 Pededzes tautas 
namā Līgo vakars. Kopīga ugunsku-
ra iedegšana, Līgu un Jāņu sveik-
šana.
25. jūnijā  22.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka. Ieeja: 1,50 EUR.
Pededzes bibliotēkā 15. jūnijā 13.00 
Jauno grāmatu izstāde, 
20. jūnijā 10.00 Jāņu dienas kom-
pozīcija „Margrietas, rudzupuķes 
ziedlapiņas pret debesīm lūgšanā 
klusā liek”.

Veclaicenes pagastā
4. - 5. jūnijā Veclaicenē vasaras 
atklāšanas kultūras un sporta dienas:
4. jūnijā 11.00 Veclaicenes tautas 
namā mākslinieks Gunārs Ozoliņš 
kopā ar Alūksnes mākslinieku kopu  

“Akvarelis” aicina uz Mākslas ple-
nēru “Veclaicene zied”  meistarklasi. 
Būs apskatāma kopas “Akvarelis” 
gleznu izstāde. Noslēgumā katram 
dalībniekam tiks izsniegta apliecība,
17.00 Veclaicenes jauniešu kopa 
“Rising Korneti” aicina uz spor-
ta pasākumu  “Stipro skrējiens  
Veclaicenē 2016”.  Reģistrēšanās 
16.00 - 16.45 pie Veclaicenes tautas 
nama. Dalībnieku apbalvošana 20.00 
Veclaicenes estrādē. Pieteikšanās pa 
tālruni 26559495,
22.00 Muzikantu brālība “Savējie” 
(Alūksne) aicina uz Zaļumballi Vec-
laicenes estrādē. Ieeja: 2,00 EUR.        
5. jūnijā 15.00 Veclaicenes tautas 
namā Malienas amatierkolektīvs 
“Pakāpiens” ar komēdiju “Meitiņas”. 
Režisors Arnis Ezeriņš. Ieeja: 1,50 
EUR.
15. jūnijā 15.00 Veclaicenes tautas 
namā vokālā ansambļa „Mirāža” 
(Tallina) koncerts „Mazu brīdi 
pirms...”. Vadītāja Vaike Sarn, kon-
trabass August Sarrap, flauta Aaare 
Pehka. Ieeja: 1,00 EUR.

Zeltiņu pagastā
4. jūnijā 16.00 Zeltiņu tautas namā 
projekta „Gaismas ceļa sākumā” 
ietvaros izglītojošs pasākums 
bērniem un jauniešiem „Dāvana no 
sirds”. Radošajā darbnīcā būs iespēja 
iemācīties izgatavot dāvanas Lat-
vijai - svētku rotājumus ar gaismas 
elementiem, akmeņu apgleznošanu 
ar Latvju zīmēm, piespraudes. Veido-
sim Zeltiņu Zaķi un piepildīsim to ar 
laba vēlējumiem sev un Latvijai. Lī-
dzi jāņem nomazgāta stikla burciņa 
0,5l un mazāka tilpuma, tējas svecīte 
metāla ietvarā, šķēres, zīmulis, glu-
das virsmas akmentiņš apgleznoša-
nai. Būs arī pašdarinātu rotaļlietu un 
bērnu sedziņu izstāde - pārdošana 
no „Peonijas rokdarbiem” - Madaras 
Zaķes (Šaicānes) darbi. Sīkāka infor-
mācija pa tālruni 29492284.
19. jūnijā 18.00 Zeltiņu estrādē 
Vasaras saulgriežu svētkus ieskandē-
sim kopā ar Jaunannas amatierteātri 
„Šūpoles”, vokālajiem ansambļiem 
„Trallas” un „Mūza” izrādē „Skro-
derdienas Silmačos”.
23. jūnijā 22.00 Zeltiņu estrādē 
Jāņu nakts balle. Par labu mūziku un 
lielisku noskaņojumu gādās visām 
paaudzēm iecienītais balles muzi-
kants Kaspars Maks.
1. jūlijā 20.00 Zeltiņu estrādē pasā-
kums bērniem un jauniešiem kopā ar 
„Deju studiju PRO-X” no Rīgas. Būs 
iespēja iepazīties ar mūsdienu dejām 
(dažādu deju žanru apvienojums) un 
arī pašiem apgūt vienkāršākos deju 
elementus. Ieeja: bez maksas.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dagnijai Zigmontei – 85”, 
“Trejdeviņām puķēm pinu Jāņu die-
nas vainadziņu”, “Lielais lasīšanas 
piedzīvojums sācies” (skolēniem).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspo-
zīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novad-
nieku istaba”, „Mana skola Zelti-
ņos”; izstādes: “Ziemeļu zvaigzne” 
(veltīta Edgaram Liepiņam), “Vasara 
padomju sievietes skapī”, “Vēdera 
vai prieka pēc…”; foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zelti-
ņi 2015”, ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
23. jūnijā sadarbībā ar Jaunlaicenes 
tautas namu Līgo svētku lustes Dē-
liņkalna pakājē (piekļūšana notikuma 
vietai no Ziemera pagasta puses): 
20.00 Jaunlaicenes amatierteātra 
“Jumts” izrāde A. Niedzviedzis 
“Viņa ir īstā, muterīt!”, 23.00 zaļum-
balle kopā ar grupu “Liepavots”.
29. jūnijā 10.00 Māriņkalna tautas 
namā radošās darbnīcas bērniem 
“Ciemos pie vasaras”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
bibliotēkā: “Bērnu grāmatu autorei 
D. Zigmontei – 85, “Pār kalniem 
un lejām, Līgodziesma lai skan”, 
75 gadi kopš Latvijas okupācijas, 
,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 
2016” (kolekcijas grāmatu izstāde); 
bibliotekārā stunda skolēniem: “Nāc, 
lasi un kļūsti par ekspertu!” (,,Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas – 2016” 
jauno grāmatu apskats).


