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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Aicina uz 
semināru 
“Jauniešu biznesa 
iespējas”
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

 24. augustā Alūksnes Kultūras 
centrā notiks seminārs “Jauniešu 
biznesa iespējas”. Semināra laikā 
būs iespēja uzzināt par biežāk 
pieļautajām kļūdām biznesa 
plānos un, kā sadarboties ar 
Valmieras biznesa un inovāciju 
inkubatoru. 
 Vairāki uzņēmumi dalīsies savā 
pieredzē gan par inkubatoru, gan 
par pašvaldības Jauniešu biznesa 
ideju konkursu.
 Vairāk informācijas un 
pieteikšanās pie Māras 
Saldābolas pa tālruni 
25425222 vai e-pastu: mara.
saldabola@aluksne.lv.

Alūksnes pilsētas svētki 2017
“ATRODI LAIKU ALŪKSNĒ!”
4. - 6. augusts
PIEKTDIENA, 4. augusts

Pilssalas estrādē
21.00 Svētku atklāšana
Komponista Borisa REZŅIKA 
70 gadu jubilejas koncerts 
„Mana mūža melodijas“
Ieeja: 5,00-10,00 EUR 
(biļetes pārdošanā)

Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra pagalmā
19.30 - 20.30 Latviešu hiphopa 
producents, bītmeikeris un 
reperis Ansis koncerttūrē “Ansis. 
Dziļā tūre” 

Pie Alūksnes Kultūras centra
23.00 Svētku balle kopā ar 
Alūksnes mūziķu grupām

SESTDIENA, 5. augusts

11.00 2. Starptautiskā deju 
festivāla “Alūksnes vasara” 
dalībnieku gājiens Alūksnes  
pilsētas ielās

Pie Jaunās pils un Strūklaku 
parkā
9.00 Amatnieku TIRDZIŅŠ 
9.00 Alūksnes novada uzņēmēju, 
amatnieku, mājražotāju 
prezentācijas – tirdzniecības 
telts “Radīts Alūksnē!” 
10.00 RADOŠAIS DĀRZS 

(amatnieku radošās darbnīcas, 
meistarklases, tikšanās ar 
māksliniekiem, lielformāta 
spēles, vizināšanās ar zirgu, 
mūzika u.c.)
11.00  Aleksandra Pelēča bērnu 
dzejas krājuma “Čabiņš” 
atvēršanas svētki, Alūksnes un 
Apes novada fonda aktivitātes
10.00 – 12.00 un 16.00 – 18.00 
Izbraucieni ar velorikšu

2. Starptautiskā deju festivāla 
“Alūksnes vasara” dalībnieku 
sadancošanās:
12.00  Deju kopa “Jukums” 
(Alūksne) un Jaunlaicenes 
folkloras kopa “Putnis” (Jaunlai-
cene)
12.30  Tautas deju ansamblis 
“Motora” (Somija)
13.00  Deju kopa “Dziga” un 
kapella “Dziga” (Rēzekne)
13.30  Tradicionālās dejas un 
mūzikas grupa “Tomislav” 
(Horvātija)
14.00  Dziesmu un deju grupa 
“Hižniaci” (Polija)
14.30  Folkloras grupa 
““Craisorul” (Rumānija)
15.00  Folkloras grupa “DIMOS 
PILEAS CHORTIATI” (Grieķija)

Alūksnes muzejā
10.00  IZSTĀDE “No trimdas 
Latvijā – Austras Lindes 

120 tautu meitas miniatūrā”
11.00  Alūksnes mākslinieku 
KOPIZSTĀDE “Laiks savējiem” 
atklāšana un tikšanās ar 
māksliniekiem
16.00  PREZENTĀCIJA “Tēlnieci 
Liliju Līci pieminot”, vada Jānis 
POLIS

Alūksnes Kultūras centrā
14.00  Uģis PRAULIŅŠ, tautas 
mūzikas cikls “PAGĀNU 
GADAGRĀMATA”
Uģis Prauliņš, vīru koris 
“GAUDEAMUS”, Pagānu 
gadagrāmatas etno roka grupa
Ieeja: 8,00 EUR. Biļetes 
pārdošanā!

Pie Alūksnes Kultūras centra 
12.00  LTV konkursa “Supernova 
2017” dalībnieka Mika 
GALVANOVSKA un pavadošās 
grupas KONCERTS
13.00  KONKURSA “Sakop, rādi, 
lepojies” rezultātu paziņošana 
un apbalvošana
11.00 - 15.00  ENERĢIJAS DIENA 
Alūksnē (radošās darbnīcas, 
paraugdemonstrējumi, konkursi, 
video u.c.)
16.00  JAUNDZIMUŠO 
ALŪKSNIEŠU sumināšana
17.00   MUZIKĀLA IZRĀDE visai 
ģimenei ar skatītāju iesaistīšanu 
„Lielais talantu šovs” 

11.00 - 18.00  Piepūšamās 
atrakcijas, aktivitātes ģimenēm - 
foto pietura, virtuālās realitātes 
brilles, biedrības „Pigori“ rado-
šās darbnīcas, Bānīša laupītāju 
radošās aktivitātes un putra

Ojāra Vācieša ielas 
stāvlaukumā
10.00 - 13.00  Sporta kluba „Spē-
ka pasaule“ aktivitātes, SPĒKA 
KONKURSS „Latvijas spēcīgākā 
pilsēta”
13.30  Ekstrēmais VELO ŠOVS

Alūksnes Lielajos kapos
11.00  PIEMINEKĻA ATKLĀŠA-
NA novadniecei, tēlniecei Lilijai 
LĪCEI viņas atdusas vietā

Kultūrnīcā “Theia”, 
Miera ielā 2
19.00 - 00.00  THEIA SPACE 
STATION (Kosmosa mūzika, 
zvaigžņu portāls un tēja)
Chillout mūzika, tēja un zvaigžņu 
projekcijas, kuras tiek projicētas 
pa taisno no teleskopa. Sēdi, 
baudi atmosfēru, iemalko tēju 
pa ceļam uz citiem apskates 
objektiem

Pilssalas estrādē
20.00  2. Starptautiskā deju 
festivāla „Alūksnes vasara“ 
LIELKONCERTS 

Piedalās: folkloras un deju 
grupas no Latvijas, Grieķijas, 
Rumānijas, Somijas, Polijas, 
Horvātijas, bungu un dūdu 
grupa „Auļi“, uguns šova 
komanda „Fire Show Studio“, 
loka šaušanas klubs 
„Ziemeļnieks“
~22.30   Svētku UGUŅOŠANA 
23.00   Svētku balle kopā 
ar grupu „PROPELLERS“ 
(Smiltene). Ieeja bez maksas

Alūksnes Mākslas skolā
10.00  Latvijas Mākslinieku 
savienības ceļojošā IZSTĀDE 
„Klusā daba“ 
Ieeja 1,00 EUR (pieaugušajiem), 
0,50 EUR (bērniem, studentiem, 
pensionāriem)
23.00  Alūksnes un Apes novada 
fonda „PUSNAKTS STUNDA 
LABDARĪBAI“

SVĒTDIENA, 6. augusts

Kapsētas pussalā
11.00  KAPUSVĒTKI Lielajos 
kapos, ekumēniskais aizlūgums
12.00  KAPUSVĒTKI Mazajos 
kapos
 
Tempļakalnā
13.00   Nikolaja PUZIKOVA 
SOLOKONCERTS 
“Te nu es esmu”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 4. līdz 6. augustam Alūksne 
svinēs savus pilsētas svētkus, 
aicinot tuvus un tālus alūksniešus 
un svētku viesus pulcēties trīs 
dienu garumā, lai baudītu 
satikšanās prieku un plašu 
svētku pasākumu klāstu.

Svētku atklāšana – 
Pilssalas estrādē

 Šogad svētki īpaši iezīmēsies ar 
divu latviešu mūzikā nozīmīgu per-
sonu jubilejas pasākumiem. Pirmais 
no tiem – Borisa Rezņika 70 gadu 
jubilejas koncerts Pilssalas estrādē 
izskanēs jau piektdien, 
4. augustā, Alūksnes pilsētas svētku 
atklāšanas vakarā. Kopā ar jubilāru 
uz skatuves būs daudzi zināmi 
dziedātāji, tostarp divi alūksnieši – 
Kristīna Zaharova un kopā ar grupu 

“Eolika” – Dainis Dobelnieks. Tā-
pat koncertā dziedās Aija Vītoliņa, 
Kristīna Zaharova, Ralfs Eilands, 
Mārtiņš Ruskis, Ginta Krievkalna, 
kā arī muzicēs šobrīd populari-
tāti iemantojušais Mārcis Auziņš 
ar savu muzikālo grupu un stīgu 
kvartets. Ieeja uz koncertu ir no 5 
līdz 10 eiro. Biļetes ir nopērkamas 

iepriekšpārdošanā Alūksnes Kultū-
ras centrā, “Biļešu paradīzes” kasēs 
visā Latvijā vai bilesuparadize.lv. 
Svētku rīkotāji – Alūksnes novada 
pašvaldība un Alūksnes Kultū-
ras centrs – aicina apmeklētājus 
izmantot šo iespēju un ieejas biļetes 
iegādāties laikus, lai izvairītos no 
lieka satraukuma pirms pasākuma.

 Piektdienas vakarā arī jaunieši aici-
nāti uz latviešu hiphopa producenta, 
bītmeikera un repera Anša kon-
certtūri. Savukārt pirms pusnakts 
pie Alūksnes Kultūras centra visas 
paaudzes varēs pulcēties pirmajā 
svētku ballē, kurā par muzikālo 
noskaņojumu rūpēsies Alūksnes 
mūziķu grupas.

Pirmo reizi – novada 
uzņēmēju telts “Radīts 
Alūksnē”

 Sestdienas rīts sāksies ar norisēm 
pie Jaunās pils. Amatnieku tirdziņš 
šoreiz būs radis vietu Pils un Ojāra 
Vācieša ielās, savukārt teritorija 
parkā ap strūklakām būs nodota 
“Radošā dārza” aktivitātēm, kur 
notiks dažādas darbnīcas, meistar-
klases, tikšanās ar māksliniekiem, 
varēs spēlēt lielformāta spēles, 
baudīt mūziku, radošu atmosfēru un 
īpašu teritorijas noformējumu.

Turpinājums 6. lappusē

Alūksne svin pilsētas svētkus
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

 Uzņēmējus 
aicina pieteikties 
mārketinga 
aktivitātēm
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

 Alūksnes novada 
pašvaldība plāno veikt 
dažādus mārketinga 
pasākumus vietējās 
produkcijas un sniegto 
pakalpojumu reklamēšanai.

 Pašvaldība aicina novada 
saimnieciskās darbības veicējus 
un uzņēmumus pieteikties 
mārketinga aktivitātēm pie 
pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālistes 
Māras Saldābolas pa tālruni 
25425222 vai e-pastu: 
mara.saldabola@aluksne.lv 
līdz 21. augustam.

Ievēl komiteju 
priekšsēdētājus 
un vietniekus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jūlijā uz pirmajām 
domes komiteju sēdēm 
sanāca jaunievēlētais 
deputātu sastāvs un ievēlēja 
komiteju priekšsēdētājus 
un vietniekus.

 Sociālajā, izglītības un 
kultūras komitejā par komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēja Aivaru 
Fominu, par priekšsēdētaja 
vietnieku – Druvi Mucenieku.
 Tautsaimniecības komitejā 
par komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēja Dzintaru Adleru, bet 
par vietnieku – Modri 
Lazdekalnu. 
 Finanšu komiteju, saskaņā ar 
likumu “Par pašvaldībām”, vada 
domes priekšsēdētājs – Arturs 
Dukulis.

Domes 27. jūlija sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes sēdē 
27. jūlijā piedalījās 15 deputāti 
un izskatīja 56 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot īpašumā bez fiziskai perso-
nai zemesgabala “Vīteri”, Strauti-
ņos, Alsviķu pagastā, pie dzīvokļa 
īpašuma Nr. 15 piederošās kopīpa-
šuma domājamās daļas;

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala “Kol-
berģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma Nr. 6 
piederošās kopīpašuma domājamās 
daļas;

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskām personām zemesgabala 
„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, 
platība 0,5551 ha, pie dzīvokļa īpa-
šuma Nr. 9 piederošās kopīpašuma 
877/18801 domājamās daļas;

 - sagatavot atsavināšanai nekus-
tamā īpašuma “Čonku skola”, 
Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, 
domājamās daļas no ēkas un zemes. 
Piekrist, ka atsavināšanas izde-
vumus sedz nekustamā īpašuma 
kopīpašuma domājamās daļas īpaš-
niece - atsavināšanas ierosinātāja. 
Pēc atsavināšanas procesa pabeig-
šanas, minētos izdevumus ieskaitīs 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai pašvaldības īpašuma 
domājamās daļas no ēkas un zemes, 
pārdodot par brīvu cenu. Nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināšanas 
procesa organizēšanu uzdot veikt 
Alūksnes novada pašvaldības Īpašu-
mu atsavināšanas komisijai;

 - precizēt Alūksnes novada domes 
2017. gada 23. marta saistošos 
noteikumus Nr.4/2017 “Alūksnes 
novada publisko un pašvaldības 
ūdenstilpju, to salu un piekrastes 
zonas uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumi” un 2017. gada 
25. maija saistošos noteikumus Nr. 
9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Alūksnes novada 
teritorijā”;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības 2015. gada 23. 
decembra Noteikumos Nr. 5/2015 
“Par Alūksnes novada pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību un publiski 
privāto kapitālsabiedrību, kurās 
Alūksnes novada pašvaldībai pieder 
kapitāla daļas, pārraudzību”. No-
teikumu 6. punktā būs paplašināts 
to personu loks, no kura Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs, kurš 
pārstāv pašvaldību tās kapitāla 
daļu pārvaldē kapitālsabiedrībās, 
efektīvas pārvaldīšanas nodroši-

nāšanai un konkrētu jautājumu 
risināšanai, ieceļ atbildīgo darbinie-
ku. Turpmāk atbildīgo darbinieku 
priekšsēdētājs varēs iecelt ne tikai 
no pašvaldības darbinieku, bet 
arī pašvaldības vidus. Attiecīgais 
punkts arī nosaka, ka kontroles un 
pārraudzības nodrošināšanā kapitāl-
sabiedrībās priekšsēdētājs ir tiesīgs 
pieaicināt pašvaldības amatpersonas 
un speciālistus. Tāpat grozījumi 
paredz nedaudz precizēt atsevišķus 
atbildīgā darbinieka pienākumus, 
piemēram, apkopot un saskaņot 
dokumentus, kas nepieciešami ar 
kapitālsabiedrībām saistītu domes 
priekšsēdētāja lēmumu pieņemša-
nai, ne retāk kā reizi ceturksnī apko-
pot no kapitālsabiedrībām saņemto 
informāciju, un pēc priekšsēdētāja 
vai Finanšu komitejas pieprasīju-
ma, uz iegūtās informācijas bāzes 
sagatavot rakstisku ziņojumu;

 - par Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvi Vidzemes plānošanas re-
ģiona Attīstības padomē izvirzīt do-
mes priekšsēdētāju Arturu Dukuli;

 - iecelt par Ziemeru pamatskolas  
direktori  Ilzi Andronovu;

 - atcelt Alūksnes novada domes 
28.05.2015. lēmumu Nr.185 “Par 
maksas pakalpojumu noteikšanu 
Liepnas internātpamatskolā”. Mi-
nētais lēmums noteica, ka Liepnas 
internātpamatskola var sniegt tādus 
pakalpojumus kā ēdamzāles, sporta 
zāles un klases telpu noma un 
naktsmītne;

 - pilnvarot domes priekšsēdētā-
ja vietnieku Aivaru Fominu kā 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes pilnvarotam deputātam kopā 
ar pašvaldības domes priekšsēdētāju 
Arturu Dukuli piedalīties Latvijas 
Pašvaldību savienības 28. kongresā, 
kas notiks 18. augustā Alūksnē;

 - apstiprināt dalības maksu Zeltiņu 
pagasta pārvaldes organizētajām 
sacensībām “Kristera kausa izcīņa 
pludmales volejbolā” 8 EUR vienai 
komandai;

 - atļaut vairākiem pašvaldības ad-
ministrācijas un pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem savienot amatus ar 
pienākumiem pastāvīgajās komisi-
jās, kuru sastāvā viņi ar domes 28. 
jūnija lēmumiem ir iecelti, vienā 
gadījumā atļauja sniegta savienot 
darba pienākumus pašvaldības 
kapitālsabiedrībā ar deputāta amata 
pienākumiem;

 - atbalstīt SIA “RŪPE” projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, III kārta” īste-
nošanu Eiropas Savienības fondu 
ietvaros, apstiprināt tā kopējās 
indikatīvās izmaksas 1 265 267,81 
EUR apmērā, tajā skaitā: attieci-
nāmās izmaksas 586 625,36 EUR 
jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei 
un neattiecināmās izmaksas 678 
642,45 EUR, no kurām indikatīvi 

523817,91 EUR paredzētas neat-
tiecināmo izmaksu segšanai jaunu 
ūdensapgādes tīklu izbūvei. No-
drošināt Alūksnes novada pašval-
dības līdzfinansējumu Valsts Kases 
aizdevuma veidā attiecināmo un 
neattiecināmo izmaksu finansēšanai 
632 019,87 EUR apmērā, ieguldot 
to SIA “RŪPE” pamatkapitālā. Šajā 
ūdenssaimniecības projektu kārtā 
plānots izbūvēt jaunu kanalizāci-
jas un ūdensapgādes tīklus šādās 
Alūksnes ielās – Kārļa, Helēnas 
(posmā no Kārļa līdz Augusta ielai), 
Šķūņu, Valkas, Gulbenes, Krišjāņa 
Barona (posmā no Krišjāņa Barona 
iNr.17 līdz Gulbenes ielai), Pilsētas 
bulvārī (posmā no Jāņkalna līdz 
Krišjāņa Barona ielai, tikai ūdens-
vads), Rijukalna (posmā no Valkas 
līdz Ojāra Vācieša ielai) un Merķeļa 
ielā;

 - iesniegt projekta ,,Pašvaldības 
autoceļu „Tomsona pagrieziens-
Sebežnieki”, “Brenci–Sakvārne” 
un “P41-Cūku komplekss” pārbūve 
Malienas pagastā, Alūksnes no-
vadā” iesniegumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas 
pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
atklātajam projektu iesniegumu 
konkursam. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 193527,01 EUR, 
tajā skaitā attiecināmās izmak-
sas 114901,12 EUR, ko sastāda 
ELFLA finansējums 90% apmērā 
un pašvaldības līdzfinansējums 10% 
apmērā, neattiecināmās izmaksas 
78625,89 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 77072,20 EUR, 
Malienas pagasta pārvaldes apstipri-
nātā budžeta ietvaros finansējumu 
13043,81 EUR, ko sastāda projekta 
neattiecināmās izmaksas 13043,81 
EUR;

 - iesniegt projekta “Alūksnes no-
vada pašvaldības autoceļa “Mālu-
pe-Purmala”  pārbūve” iesniegumu 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” atklātajam projektu 
iesniegumu konkursam. Apstipri-
nāt projekta kopējās izmaksas 209 
925,36 EUR apmērā, tajā skaitā 
projekta attiecināmās izmaksas 125 
913,33 EUR, ko sastāda ELF-
LA finansējums 90% apmērā un 
pašvaldības līdzfinansējums 10% 
apmērā, neattiecināmās izmaksas 
84 012,03 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 82 130,40 EUR, 
Mālupes pagasta pārvaldes budžeta 
ietvaros finansējumu 14 472,96 
EUR, ko sastāda projektēšanas un 
autoruzraudzības izmaksas 4 818,70 
EUR un projekta neattiecināmās 
izmaksas 9 654,26 EUR;

 - veikt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.09.2013. lēmumā 
Nr. 423 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības sporta zālēs, laukumos 
un citās sporta būvēs sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”, svītrojot 
no šī lēmuma pielikuma “Alūksnes 
novada pašvaldības sporta zālēs, 
laukumos un citās sporta būvēs 
sniegto maksas pakalpojumu cen-
rādis” 1.8 apakšpunktu, kas noteica 
Jaunlaicenes pagasta sporta zāles 
nomas maksu. Lēmums ir spēkā no 
1. augusta;

 - apstiprināt Bejas novadpētnie-
cības centra maksas pakalpojumu 
cenrādi. Vienai personai noteiktas 
šādas cenas - ekspozīciju, izstāžu un 
koka skulptūru dārza  apmeklējums 
– 1 EUR, izglītojošas programmas 
apmeklējums – 1,50 EUR, Jauna-
lūksnes pagasta dabas un kultūr-
vēstures objektu apskate Bejas 
novadpētniecības centra speciālista 
pavadībā (par 1 ekskursiju 1 grupai 
neatkarīgi no personu skaita) – 7 
EUR. Ekspozīciju, izstāžu un koka 
skulptūru dārza  apmeklējums bez 
maksas noteikts pirmsskolas vecu-
ma bērniem, personām ar invaliditā-
ti (uzrādot apliecību), bērnu sociālās 
aprūpes iestāžu audzēkņiem un Lat-
vijas muzeju darbiniekiem (uzrādot 
apliecību) un ICOM (Starptautiskās 
muzeju padomes) biedriem (uzrādot 
biedra karti). Bezmaksas pakalpo-
jumi noteikti: izstāžu, ekspozīciju 
atklāšanas pasākumi, Muzeju nakts  
pasākums, apmeklējums Alūksnes 
novada pašvaldības organizēto 
pasākumu ietvaros, Latvijas valsts 
svētkiem veltīti pasākumi. Lēmums 
ir spēkā no 1. augusta;

 - apstiprināt Bejas feldšeru vecmā-
šu punktā sniegto veselības aprūpes 
pakalpojumu cenrādi - injekcija ze-
mādā 1,31 EUR, injekcija intramus-
kulāri 1,31 EUR, injekcija intrave-
nozi 1,90 EUR, infūzija 4,51 EUR, 
injekcija ādā 1,31 EUR, ķirurģiskās 
pārsiešanas 2,85 EUR, ķirurģiskās 
manipulācijas 3,60 EUR. Maksu par 
attiecīgo veselības aprūpes pakalpo-
jumu nepiemērot Ministru kabineta 
17.12.2013. noteikumu Nr.1529 
“Veselības aprūpes organizēšanas 
un finansēšanas kārtība” 23. punktā 
noteiktajām personu kategorijām.  
Lēmums ir spēkā no 1. augusta;

 - apstiprināt dalības maksu 4 EUR 
vienam dalībniekam Bejas pamat-
skolas organizētajā pasākumā “Be-
jas pamatskolas 150 gadu jubilejas 
svinības, absolventu salidojums” 
26. augustā;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās 
noteiktajiem aizņēmuma procen-
tiem multifunkcionālas komunālās 
mašīnas iegādei 256 764,80 EUR 
apmērā ar aizņēmuma pamatsum-
mas atmaksas termiņu no 2018. 
gada marta līdz 2024. gada decem-
brim;

Turpinājums 3. lappusē

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 

10. augustā 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
 14. augustā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 17. augustā  10.00

Domes sēde   
 24. augustā 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 

ēkas Mazajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.



Alūksnes Novada Vēstis  3.01.08.2017.

Domes lēmumi www.aluksne.lv

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja viet-
nieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 
līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā 
pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulk-
sten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
21. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 21. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
7. un 21. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

11. un 25. augustā 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 11.08.2017. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 18.08.2017. 16.00 – 17.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 29.08.2017. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 28.08.2017. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas 
administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE 31.08.2017. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 24.08.2017. 8.00 – 9.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars MELDERS 24.08.2017. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 23.08.2017. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS 23.08.2017. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Druvis TOMSONS 10.08.2017. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 14.08.2017. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” 
Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ 22.08.2017. 9.00 – 10.00 Malienas pagasta pārvaldē

  

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē ERAF 
projekta „Energoefektivitātes 
uzlabošana pašvaldības aģentūras 
“Spodra” administratīvajā ēkā un 
ēkas pārbūve” īstenošanai līdz 297 
010 EUR, tajā skaitā 2017. gadā 
līdz 110 249 EUR un 2018. gadā 
līdz 186 761 EUR, ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2019. gada marta līdz 2028. gada 
decembrim;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 2879 EUR 
Ilzenes pagasta skolēnu pārvadā-
jumu autobusa “Mercedes Benz 
Sprinter” remontam;

 - izdalīt Malienas pagasta pārvaldei 
no pašvaldības Ceļu un ielu uzkrā-
juma fonda finansējumu 40 664 
EUR pašvaldības autoceļa “V396 
– Jaunās mājas”, Malienas pagastā 
atjaunošanai;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem daļēju finansējumu 

1757 EUR Alūksnes Kultūras centra 
Lielās zāles video projektora trokš-
ņu slāpēšanas komplekta iegādei un 
uzstādīšanai. Finansējums piešķirts 
papildus jau iepriekš piešķirtajam 
sakarā ar to, ka uzņēmums, kas bija 
piedāvājis lētāko trokšņu slāpēšanas 
komplektu, no sava piedāvājuma 
atteicies, savukārt otrai lētākajai ie-
kārtai nepieciešami papildu līdzekļi;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 6622 EUR 
Mārkalnes pagasta pārvaldei ne-
kustamā īpašuma “Pūcītes” (bijusī 
skola) ēkas un teritorijas uzturēša-
nai līdz 31. decembrim;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
12 947 EUR Ziemeru pamatskolas 
ēkas dūmvada nomaiņai;

 - pieprasīt no nekustamā īpašuma 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 
novadā īpašnieka pārdošanas 
nosacījumus. Domes deputāti jau 
iepriekšējā sasaukumā ir diskutējuši 
par to, ka šis īpašums (bijusī Valsts 
ieņēmumu dienesta ēka) pašvaldībai 
būtu nepieciešams Sociālā dienesta 

struktūrvienību apvienošanai vienās 
telpās;

 - nodot zemes gabala daļu Skolas 
ielā, Alūksnē, 30m2 platībā valsts 
akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” elektrotransporta 
līdzekļu uzlādes stacijas būvniecī-
bai, nosakot apbūves tiesību termi-
ņu līdz 2027. gada 31. decembrim. 
Noteikt maksu par apbūves tiesību 
lietošanu 1,5% apmērā no apbūvei 
nodotās zemes platības kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāku par 28,00 
EUR gadā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12/2017 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2017.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam””;

- iesniegt projekta “Pleskavas ielas 
pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā 
(2. kārta)” iesniegumu Satiksmes 
ministrijā valsts autoceļu fonda 
programmas apakšprogrammas 
“Mērķdotācijas pašvaldību autoce-
ļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai. 
Apstiprināt projekta indikatīvās 
kopējās izmaksas 1 357 653,48 
EUR. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības līdzfinansē-
jumu projektam 407 296,04 EUR 
apmērā, ko sastāda 30% no projekta 

izmaksām, no pašvaldības 2018. 
gada budžeta (aizdevuma) līdzek-
ļiem;

 - veikt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 29.10.2015. lēmumā Nr. 
351 “Par maksas pakalpojumiem 
Alūksnes novada tautas/kultūras/sa-
ieta namiem” un  izteikt šī lēmuma 
pielikumu Nr. 4 “Kolberģa tautas 
nama organizēto pasākumu ieejas 
maksas cenrādis” jaunā redakci-
jā: ieejas maksa apmeklētājam 
- bērniem līdz 12 gadu vecumam: 
leļļu teātra vai cirka izrādē 2 EUR, 
amatiermākslas kolektīvu koncertā 
vai izrādē 1,50 EUR, maksa pieau-
gušajiem: koncertprogrammā 3,50 
EUR, atpūtas vakarā 2,50 EUR, 
diskotēka 2 EUR, amatiermākslas 
kolektīva koncerts vai izrāde 1,50 
EUR, tautas teātra izrāde 2,50 EUR, 
tematiskais vai izglītojošs pasā-
kums 1 EUR, maksa par izbrau-
kuma aktivitātēm: amatiermākslas 
kolektīva koncerts vai izrāde 1,50 
EUR, pagasta rīkotajos tematiskajos 
pasākumos Lieldienās, Līgo, Valsts 
proklamēšanas gadadienā un Zie-
massvētkos ieeja bez maksas.
 Veikt grozījumus Alūksnes novada 
domes 29.10.2015. lēmumā Nr. 
351 “Par maksas pakalpojumiem 
Alūksnes novada tautas/kultūras/sa-
ieta namiem” un izteikt šī lēmuma 
pielikumu Nr. 8 “Malienas tautas 

nama organizēto pasākumu ieejas 
maksas cenrādis” jaunā redakcijā: 
ieejas maksa apmeklētājam - maksa 
bērniem līdz 12 gadu vecumam: 
diskotēkā 1 EUR, kinofilmas de-
monstrēšanā 0,50 EUR, tematiskā 
sarīkojumā 1 EUR, profesionālā 
teātra izrādē 2 EUR, maksa pieau-
gušajiem: tematiskā sarīkojumā 1 
EUR, kinofilmas demonstrēšanā 
1,50 EUR, amatiermākslas kolek-
tīva koncertā vai izrādē 1,50 EUR, 
mūziķu grupas koncertā vai atpūtas 
vakarā ar vakara vadītāju 5 EUR, 
atpūtas vakarā 3 EUR, diskotēkā 
1,50 EUR, koncertprogrammā vai 
profesionāla teātra izrādē 4 EUR, 
maksa par izbraukuma aktivitā-
tēm: amatierteātra izrāde 1,50 
EUR, pagasta rīkotajos tematiska-
jos pasākumos Lieldienās, Līgo, 
Valsts proklamēšanas gadadienā un 
Ziemassvētkos ieeja bez maksas. 
Lēmums ir spēkā no 1. augusta;

 - Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Arturam Dukulim 
piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma 
no 1. augusta līdz 7. augustam.

Pilnībā ar Alūksnes novada 
domes pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Lai optimizētu ūdensapgādes 
pakalpojumu sniegšanu Alūksnes 
novada teritorijā, Alūksnes 
novada domes deputāti 
27.jūlija sēdē nolēma 
uzsākt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “IEVEDNE” un 
SIA “RŪPE” reorganizāciju, 

kuras rezultātā “IEVEDNI” 
pievienos “RŪPEI”.

 Līdz ar to pēc šīs reorganizācijas 
pabeigšanas Annas, Jaunannas un 
Kalncempju pagastos ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas apsaim-
niekos SIA “RŪPE” un arī šajos trīs 
pagastos būs spēkā vienotais ūdens 
un kanalizācijas tarifs, kāds ir jau 
lielākajā daļā novada – 3,01 EUR 
ar PVN.

“Ievedni”
pievienos “Rūpei”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 
deputāti 27. jūlija sēdē nolēma 
nodot nomā pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Krautnes”, 
“Krautnē”, Jaunlaicenes pagastā, 
sastāvā esošo zemes vienību 
0,79 ha platībā, nomnieku 
noskaidrojot nomas tiesību 
izsolē. 

 Domes pieņemtais lēmums paredz 
piešķirt nomniekam bez papildu 
atlīdzības apbūves tiesību uz visu 
nomas termiņu, ar tiesībām būvēt 
lietotāja elektrotīklus un lietotāja 
elektroietaises: kabeļlīniju no sada-
les punkts 20 kV vidējā sprieguma 
uzskaites līdz savai, slodzei atbilsto-
šu transformatora apakšstaciju, 0,4 
kV kabeļlīnijas, tajā skaitā nodroši-
not barošanu objekta apgaismojuma 

infrastruktūrai atbilstoši AS “Sada-
les tīkls” izdotajiem tehniskajiem 
noteikumiem, vai citu ar iznomātāju 
atsevišķi saskaņotu būvi.
 Pēc apbūves tiesības termiņa 
beigām apbūve kļūst par zemes 
īpašnieka īpašumu par samaksu 
pēc mazākās no vērtībām vai bez 
atlīdzības, ja līdzēji divu mēnešu 
laikā nevar vienoties par atlīdzī-
bas apmēru un samaksas kārtību. 
Izsoles sākumcenas noteikšana un 
nomas tiesību izsoles organizēšanu 
veiks pašvaldības Īpašumu atsavinā-
šanas komisija.
 Domes lēmumā ir noteikti arī 
īpašie nomas nosacījumi. Tie paredz 
ierobežojumus potenciālā nomnieka 
pārstāvētajām saimnieciskās darbī-
bas jomām, pienākumu nodrošināt 
pieslēguma izveidošanu un kļūšanu 
par lietotāju AS “Sadales tīkls” 
elektroietaisēm, 3 gadu laikā no 
nomas līguma noslēgšanas veikt 
noteiktu investīciju apjomu un radīt 
noteiktu jaunu darba vietu skaitu.

Nodos nomā 
īpašuma daļu

Domes 27. jūlija sēdē



4.  Alūksnes Novada Vēstis 01.08.2017.

Projekti www.aluksne.lv

Jaunalūksnē pārbūvē 
grants seguma ceļus
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Jaunalūksnes pagastā 
projekts “Pašvaldības 
autoceļu “Auseji-Garjuri” un 
“Garjuri-Lašķi” pārbūve 
Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā” (Nr. 16-07-
A00702-000017) tiek realizēts 
ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstu 
atklāta projektu iesniegumu 
konkursa “Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. - 
2020. gadam pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.

 Projekta kopējās izmaksas ir 
247025,19 EUR, no tām publiskais 
fi nansējums 143990,00 EUR. 
Autoceļu pārbūves darbus veic 
SIA “RUBATE”. Būvuzraudzību 
būvdarbiem nodrošina 

SIA “SISTĒMEKSPERTS”. 
Būvprojektus izstrādāja un 
autoruzraudzību veic SIA “Ceļu 
komforts”. Darbu izpildes termiņš 
noteikts astoņi mēneši, neskaitot 
tehnoloģisko pārtraukumu. 
 Šobrīd Jaunalūksnes pagasta 
pašvaldības autoceļiem 
“Auseji-Garjuri” (3,156 km) un 
“Garjuri-Lašķi” (2,95 km) projekta 
ietvaros izrakti un iztīrīti sāngrāvji, 
izbūvētas nobrauktuves un 
caurtekas, norakts apaugums un 
šobrīd tiek pastiprināts ceļa segums.  
Pārbūves darbi norit atbilstoši 
plānotajam grafi kam, tiek ieviestas 
nepieciešamās korekcijas projektā 
atbilstoši konkrētajai situācijai, 
darbus apgrūtina nepastāvīgie laika 
apstākļi.
 Ceļa pārbūves rezultātā tiks 
uzlabota ceļu infrastruktūra, 
nodrošināta droša satiksme, 
uzlabojot saimniekošanas iespējas 
Jaunalūksnes pagasta 
lauksaimniecības uzņēmumiem.

Malienā uzlabo 
aktīvās atpūtas iespējas

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Malienas pagastā īstenots 
LEADER programmas projekts 
“Malienā sporto ikviens” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai ietvaros. 

 Malienas pagastā noslēdzas 
projekts “Malienā sporto ikviens”. 
Malienas pamatskolas sporta lauku-
mā uzstādīti futbola vārti, volejbola 
stabi, vingrošanas komplekss un 
trīs āra trenažieri dažādu muskuļu 
grupu trenēšanai. Izveidojot aktīvās 
atpūtas vietu,  ikvienam, neatkarīgi 
no vecuma vai fi ziskās sagatavo-
tības ir iespēja sportot brīvā dabā. 

Tūlīt pēc iekārtu uzstādīšanas sporta 
laukumā rosās pagasta jaunākā 
paaudze, viņi visvairāk priecājas 
par vingrošanas kompleksu, aktīvi 
izmanto pievilkšanās stieņus un 
zviedru sienu. Pieaugušos aicinām 
izmantot jaunos trenažierus, kas ir 
paredzēti dažāda vecumu cilvē-
kiem. Brīvdabas sporta aprīkojumu 
piegādāja un uzstādīja sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību “Ksil Baltic”. 
 Šobrīd tiek gatavota dokumentācija 
Lauku atbalsta dienestam, lai atgūtu 
projekta publisko fi nansējumu. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 
10445,32 EUR. No šīs summas 
publiskais fi nansējums ir 8796,94 
EUR, Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums ir 977,44 EUR un 
Malienas pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļi 670,94 EUR.

Jaunais sporta aktivitāšu aprīkojums papildinās aktīvās atpūtas 
iespējas Malienas pagasta iedzīvotājiem

Foto no Malienas pagasta pārvaldes arhīva

tības ir iespēja sportot brīvā dabā. līdzekļi 670,94 EUR.

Iepazīst zaļo ceļu pieredzi Vācijā
 No 4. jūnija līdz 6. jūnijam Vi-
dzemes Tūrisma asociācija kopā 
ar projekta “Green Railway” 
(“Zaļie dzelzceļi”) partneriem no 
Vidzemes un Dienvidigaunijas ar 
velosipēdiem iepazinās ar 125 km 
garo Zaļo ceļu Vennbahn. Šajā 
pieredzes apmaiņas braucienā 
piedalījās arī Alūksnes novada 
pašvaldības tūrisma informācijas 
speciāliste Vita Dravniece.

 Brauciens notika Igaunijas – 
Latvijas projekts “Green Railway” 
ietvaros, kas paredz bijušo dzelzceļa 
līniju infrastruktūras sakārtošanu 
Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopu-
mā izveidojot aptuveni 750 km garu 
kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, 
kura lielākā daļa ved pa bijušajām 
dzelzceļa līnijām. Alūksnes novada 
pašvaldība ir viens no projekta 
partneriem.
 Vennbahn ir kādreizējā dzelzceļa 
līnija, kas savienoja Vācijas pilsētu 
Āheni (Aachen) ar Troisvierges 
pilsētu, kas atrodas Luksemburgas 
Ziemeļu daļā. Vennbahn lielāko 
daļu ved pa Vācijas Beļģijas robežu.
 Brauciena dalībnieki trīs dienu 
braucienu veica ar elektroriteņiem 
(eBike), kura laikā projekta partneri 
iepazinās un izvērtēja Vennbahn 
zaļā ceļa infrastruktūru. Liela 
uzmanība tika pievērsta informā-
cijas stendiem, norādēm, veloceļa 
marķējumam, kā arī atjaunotajiem 
tiltiem un bijušo dzelzceļa staciju 

tehniskajam stāvoklim, tāpat tika 
novērtēti pieejamie pakalpojumi, 
kas tiek piedāvāti maršrutā. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta Railbike 
piedāvātajam braucienam, kāds arī 
tiks ieviests Latvijā.
 Projekta partneriem īpaši noderīga 
bija tikšanās ar Vennbahn projekta 
menedžeri Dany Heck, kurš pastās-
tīja par Vennbahn izveidošanas vēs-
turi un dalījās projekta īstenošanas 
pieredzē.  Brauciena laikā iegūtās 
zināšanas tiks izmantotas, lai iz-
veidotu “Zaļā Dzelzceļa” maršrutu 
Latvijā un Dienvidigaunijā.
 - Brauciena laikā gūtā pieredze 
daudz vairāk palīdz izprast, kādas 
būtu labākās tūrisma norādes 
un stendi, kuras projekta “Zaļie 
dzelzceļi” ietvaros tiks izvietotas 

arī Alūksnes novadā, lai maršruta 
izmantotājiem tas būtu ērti, pārska-
tāmi un noderīgi. Tāpat arī vērtīgi 
bija uzzināt, kā tieši Vennbahn 
projektā tiek uzturēta šī maršruta 
infrastruktūra pēc projekta īstenoša-
nas beigām, - galvenos ieguvumus 
raksturo V. Dravniece.

Publikācija atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Igaunijas-Latvijas 
Programmas Vadošā iestāde nav 
atbildīga par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta “Zaļie dzelzceļi” dalībnieki, iepazīstot līdzīgu projektu 
Vennbahn Vācijā

Pašvaldība piedalās projektā 
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada 
pašvaldība sadarbībā ar Tartu 
Reģionālās enerģijas aģentūru, 
Rouges pagasta pašvaldību 
un Vidzemes plānošanas 
reģionu kopīgi īsteno projektu 
“Ilgtspējīgas enerģijas 
sabiedrība”.

 Projekta mērķi ir uzlabot 
zināšanas par ikdienas enerģijas 
patēriņu un to, kā taupīt enerģiju 
mājsaimniecībās un kopienās 
Latvijā un Igaunijā. Tāpat, 
īstenojot projektu, plānots 
paaugstināt izpratni par enerģiju 
skolās un iepazīstināt skolēnus 
ar interaktīvām mācīšanas 
metodēm, ietekmējot nākamo 
paaudžu enerģijas lietošanas 
paradumus, kā arī veicināt 
inovatīvu un pārdomātu risinājumu 
izmantošanu enerģijas efektīvai 
lietošanai.
 Projekta ietvaros plānoti 
vairāki pasākumi, piemēram, 
izglītojoša kampaņa skolās 
“Enerģijas skolas”.  Kampaņas 
laikā notiks pētījumu veikšana, 
auditēšana un eksperimentēšana, 
mācot skolēniem analizēt, pārdomāt 
un nepieciešamības gadījumā mainīt 
savus ikdienas enerģijas patērēša-
nas paradumus, kā arī iedvesmot 
skolēnus, lai tie aicinātu arī savus 
ģimenes locekļus izmantot enerģiju 

gudri. 
 Projekta ietvaros notiks arī skolu 
personāla apmācība, “Enerģijas die-
nas” Latvijā un Igaunijā. Plānotas 
kampaņas, kuru mērķis ir palielināt 
enerģijas ietaupīšanu mājsaimnie-
cību ikdienas lietošanā. Pirmais 
no pasākumiem, kurš norisināsies 
Alūksnes novadā, būs “Enerģijas 
diena” Alūksnes pilsētas svētkos. 
5. augustā no pulksten 11.00 
pie Alūksnes Kultūras centra 
ikvienam interesentam būs iespēja 
piedalīties radošajās darbnīcas, pa-
raugdemonstrējumos un konkursos 
par energoefektivitātes tēmu.
 Projektā iesaistīta arī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija, kura 
projekta fi nansējumu ieguldīs 
jaunas un energoefektīvas sadzīves 
tehnikas iegādei, savukārt vecā teh-
nika lieliski noderēs salīdzinošiem 

testiem, lai novērotu 
elektroenerģijas patēriņa atšķirības. 
Skola iegādāsies arī aprīkojumu 
energo pulciņa darbībai, kurš darbu 
uzsāks šī gada rudenī.
 Projekta kopējais budžets ir 
289 730,00 EUR, no kuriem 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžets ir 59 160,00 EUR, no
kuriem ERAF līdzfi nansējums 
veido 85%. 

Publikācija atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Igaunijas-Latvijas 
Programmas Vadošā iestāde nav 
atbildīga par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta darba grupa tiekoties Alūksnes Kultūras centrā
Druvja Mucenieka foto
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Zeltiņos notiks Trešais Jokdaru 
festivāls „Vajag tik rakt”
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 Festivāls ir cieņas un mīlestības 
apliecinājums mūsu novadniekam 
- aktierim, dziesminiekam un 
jokdarim Edgaram Liepiņam.

 Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 
„Pāvulos” 1928. gada 17. decembra 
rītā pasaulē nāca mūsu slavenais 
novadnieks Edgars Liepiņš. 
 2014. gada augustā veiksmīgi 
izdevās realizēt sen lolotu ieceri - 
radīt īpašu notikumu, kas saistītos 
ar E. Liepiņu. Tika radīts Jokdaru 
festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt”, 
kas pulcēja jokdarus no dažādiem 
Latvijas novadiem. Tas bija jauns, 
Latvijā nebijis pasākums, pēc kura 
uzklausījām ļoti labas atsauksmes 
no skatītājiem un dalībniekiem ar 
ieteikumu, lai šāds festivāls kā tra-
dicionāls notikums ilgtermiņā rastu 
mājvietu Zeltiņu pagastā.
 2015. gada augustā, ar vēl lielāku 
skatītāju un dalībnieku interesi un 
iesaistīšanos, tika realizēts Otrais 
Jokdaru festivāls Zeltiņos „Vajag 
tik rakt”. Tajā piedalījās Latvijā po-
pulārais komiķis Jānis Skutelis un 
Karaliskais Improvizācijas teātris 
(Rīga), kā arī jokdari - amatieri no 
Kurzemes, Zemgales un Latgales 
novadiem. 
 Šogad 12. augustā risināsies 
Trešais Jokdaru festivāls Zeltiņos 
„Vajag tik rakt”. 
 No pulksten 11.00 līdz 15.00 Zel-
tiņu muzejā Krājumracis (Sandra 
Magaziņa, Zeltiņu muzeja vadītā-
ja) aicinās uz tikšanos ar Jokdaru 
Karali. Varēs iepazīties ar lietām un 
materiāliem, kas saistīti ar Edgaru 
Liepiņu, kā arī pašiem papildināt 
muzeja krājumus.
 No pulksten 12.00 līdz 15.00 pie 
Zeltiņu tautas nama Zeltroča (Uģis 
Puzulis, keramiķis no Alūksnes no-

vada) darbnīcā katram būs iespēja 
izveidot keramikas darbu „Mans 
Jokdaris”, ko noslēguma pasākumā 
uzdāvināt pašu izvēlētam jokdarim 
vai atstāt sev par piemiņu. 
 No pulksten 12.00 līdz 15.00 sporta 
un atpūtas parkā pie Baudrača (Vilis 
Kļaviņš, mājražotājs no Gulbenes 
novada) varēs apgūt prasmes latvis-
ko ēdienu gatavošanā brīvā dabā. 
Jokdaru Karalim E. Liepiņam patika 
gardi paēst. Gatavosim mākslinieka 
iecienītāko ēdienu - pupiņu zupiņu 
uz ugunskura. Mācīsimies izcept 
maizi uz iesma. E. Liepiņš bija 
savas valsts patriots, tādēļ cieņā bija 
latviskas maltītes no pašu audzē-
tiem produktiem, tas tiks ņemts 
vērā. 
 Vakarā pulksten 19.00 Zeltiņu brīv-
dabas estrādē pēc Jokdaru Karaļa 
pavēles “Vajag tik rakt” placī nāks 
spožākie, drošākie, skanošākie, 
kustīgākie, lustīgākie un visādi 
citādi pārākie karaļvalsts Racēji jeb 
Jokdari no tautas - no Alūksnes, 
Gulbenes, Apes, Valkas, Brocēnu, 
Talsu un Beverīnas novadiem.
 No Apes novada Trapenes iera-

dīsies Josifs Petjukevičš, kas esot 
līdzīgs Edgaram Liepiņam, nāciet 
un pārliecinieties paši.
 Latvijā un ārvalstīs pazīstamais ak-
tieris un dziedātājs Rihards Lepers, 
kas šovā „Izklausies redzēts” atvei-
doja Edgaru Liepiņu, mūsu priecēs 
ar jokiem un dziesmām.
 Festivālā piedalīsies akordeonists 
Māris Balaško - starptautisku kon-
kursu un festivālu laureāts elektro-
niskā akordeona spēlē, kurš uzskata, 
ka akordeons nav tikai šlāgeris - tā 
var būt arī mūsdienīga un moderna 
mūzika. “Esmu jūtīgs, bet ne viegli 
ievainojams”, tā par sevi saka mūzi-
ķis, - “Ja klausītājam ir prieks, man 
tas ir dubultprieks”.
 Ar vēlmi sagādāt visiem daudz 
prieka, smieklu un gaišu emociju, 
gaidīsim jūs 12. augustā Zeltiņos!
 Pasākumam līdzekļi iegūti 
veiksmīgi startējot divos projektu 
konkursos - Latvijas Valsts mežu 
atbalstītajā Vidzemes kultūras 
programmā un Alūksnes novada 
pašvaldības kultūras projektu kon-
kursā. Paldies atbalstītājiem!

Alsviķu bibliotēka 
pateicas palīgiem
Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

 Alsviķu bibliotēkai 
akreditācijas komisija 
2016. gadā jau atkārtoti izvirzīja 
prasību atrast telpu krātuvei 
mazāk lietotās literatūras 
izvietošanai. 

 Tāda prasība pastāvēja jau kopš 
iepriekšējās akreditācijas, kas 
notika 2009. gadā, un tikai šogad, 
pateicoties Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes 
pārvalžu vadītājas Ingrīdas Sniedzes 
sapratnei, tāda telpa atradās pagasta 
pārvaldes ēkā.
 Lai iekārtotu un uz krātuvi pārvie-
totu mēbeles, grāmatas bija nepie-
ciešamas palīdzīgas rokas - paldies 
komunālās saimniecības vadītājam 
Aivaram Loginam, čaklajiem 
strādniekiem - Edvīnam Vanagam, 
Kasparam Paukšam, Egitam 
Blusiņam, Jānim Bērziņam un 

Vinetai Vanagai.
 Pēc mazlietotās literatūras 
pārvietošanas uz krātuvi atbrīvojās 
vieta pārredzamākai krājuma 
izvietošanai bibliotēkā, lai šo 
lielo darbu veiktu akurāti, apzinīgi, 
precīzi un ātri, bibliotēkai palīdzēja 
skolēni. Paldies apzinīgajiem 
Alsviķu pagasta jauniešiem – 
Martai Līvai Ziņģei, Amandai 
Ievai Kalniņai, Esterei un Ingaram 
Mukstiņiem, Dainai Lūsei, Ramonai 
Kubulniecei, Ērikai Loginai un 
Danielai Medonovai.
 Pateicoties visiem čaklajiem 
palīgiem, bibliotēka ir ieguvusi 
plašumu, pārskatāmību un pirmajā 
mirkli liekas, ka telpā ir ielijusi 
gaisma. Pateicība viesiem palīgiem!
 Bibliotēka ik dienu gaida savus 
uzticamos apmeklētājus un vienmēr 
priecāsies arī par katru jaunu 
lietotāju. Nāciet un novērtējiet 
paveikto!
 Uz tikšanos Alsviķu bibliotēkā!

Izstāde “No trimdas 
Latvijā – Austras Lindes 
120 tautu meitas miniatūrā”

Linda Apšusala
Alūksnes muzeja
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

 Izstādē apskatāmas 120 lelles 
ar latviešu tautas tērpiem no 
Vidzemes, Latgales, Zemgales, 
Augšzemes, Kurzemes (Latvijas 
1939. gada teritoriālais iedalījums). 
Tautu tērpus darinājusi trimdā 
ASV dzīvojusī mūsu novadnie-
ce Austra Linde (dz. Ķauķis). Šī 
vēsturiskā kolekcija ir radusies 
pagājušā gadsimta astoņdesmita-
jos un deviņdesmitajos gados, un 
1995. gadā Austras Lindes meita 
Astra Pavlovska šo kolekciju atveda 
atpakaļ uz Latviju. 
 Austra Linde (1918-1995) bija 
vidzemniece, dzimusi netālu no 
Alūksnes, Ziemeru pagastā “Se-
meiku” mājās. Tautu meitu tērpu 
darināšana ir bijis Austras Lindes 
hobijs, pacietīgs roku darbs no 
brunču aušanas līdz miniatūrās 
apkaklītes izšūtajam vissmalkā-

kajam krustdūrienam. Tautu tērps, 
kaut arī miniatūrā, ir plašs infor-
mācijas nesējs par latviešu kultūru, 
vēsturi, etniskajām īpašībām. 
 Savulaik lelles vairākkārt ir 
bijušas izstādītas Amerikā, par tām 
atzinīgi izteikusies ASV Muzeju 
institūta direktore Loisa Šeparde. 
Latvijas Valsts prezidenta vizītes 
laikā Baltajā namā 1995. gadā 
Hilarijai Klintonei tika uzdāvināta 
viena no miniatūrajām tautu meitām 
– Lielvārdes lelle. Latvijā līdz šim 
lelles 1998. gadā tika izstādītas 
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā un 2015. gadā Carnikavas 
tautas namā “Ozolaine”.
 Izstādē apskatāmie miniatūrie 
latviešu tautu tērpi ir Austras Lindes 
subjektīva izvēle. Aplūkojot izstādi, 
noteikti jāpievērš vērība tautas 
tērpu interesantajām detaļām. Šī 
unikālā kolekcija ir kā vēstījums 
par savas dzimtās zemes un tautas 
mīlestību, kā arī apliecinājums 
latvietībai.

Austras Lindes meita Astra Pavlovska izstādes atklāšanas pasākumā
Foto no Alūksnes muzeja arhīva

11. augustā
13.00 Dalībnieku ierašanās, reģis-
trēšanās, pusdienas
14.00 Kaikas vasaras skolas 
atklāšana. Rektora uzruna un mazs 
koncerts
14.30 - 19.00 Lekcijas par vēsturi 
un valodu (lektori Allilenderi Kaja, 
Dace Markus, Jānis Mednis, Elleri 
Kalle, Tanilsoo Valdur)
14.30 - 19.00 Radošas darbnīcas 
(keramika - Uģis Puzulis, floristi-
ka - Dina Semjonova, apzīmēšana 
Dace Rozīte - Žagariņa)
19.00 Vakariņas
20.00 - 23.00 Dziedāšana pie 
ugunskura Ievas ezera krastā kopā 
ar Talna Liiso, Herbert Konnula, 
Indrek Hunt
20.00 – 23.00 Veclaicenes tautas 

namā filmu vakars

12. augustā
8.00 Brokastis
9.00 - 12.00 „Mūsdienas – valoda 
un vēsture” (lektori Lõbu Terje, 
Jüvä Sullõv, Vissela Agu, Guntars 
Godiņš, Karu Kadri)
9.00 – 12.00 Võru apkārtnes 
multfilmas veidošana „Vecais velns 
un Dieviņš dala zemi” (vadītāja 
Kristīne Vimba)
10.30 Jüvä Sullõvi wiki darbnīca.
12.00 - 13.00 Pusdienas
13.00 - 18.00 Ekskursija Kornetu 
apkārtnē (gids Jānis Prangels), talka 
pareizticīgo kapsētā
18.00 Vakariņas
19.00 Krabu amatierteātra izrāde 
„Medībās”

20.30 Zaļumballe kopā  ar Kadri 
Laube un draugiem

13. augustā
8.00 Brokastis
9.00 - 13.00 Lekcijas un diskusijas 
„Pārrobežu sadarbība”
9.00 Vaba Lembit „Muļķi, kurrati, 
urmasi u.c. etnonīmi un valodu 
kontakti” 
10.00 Santa Daume „Kas nodarbina 
latviešu prātus?” 
11.00 – 12.45 “Kā un vai saglabāt 
igauniskumu Kornetā, Veclaicenē” 
Jānis Prangels, Maija Rozīte, Edda-
Karin Luha, Piho Aigar, Konnula 
Margus, Ojala Uuno utt. 
12.45 Vasaras skolas kopsavilkums
13.00 Pusdienas
13.30 Mājupceļš

KAIKAS VASARAS SKOLA 
KORNETĀ, 11. - 13. augustā

Trešais Jokdaru festivāls pulcēs jokdarus no dažādām Latvijas vietām
Foto no Zeltiņu pagasta arhīva
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Alūksne svin pilsētas svētkus
Turpinājums no 1. lappuses

 Sestdien pirmo reizi pilsētas svētku 
laikā būs atvērta novada uzņē-
mēju prezentācijas telts “Radīts 
Alūksnē”, kurā uzņēmēji varēs 
svētku apmeklētājiem atraktīvi de-
monstrēt un reklamēt savu produk-
ciju un pakalpojumus.
 Turpat blakus - Jaunajā pilī 
Alūksnes muzejā notiks Alūksnes 
mākslinieku kopizstādes “Laiks 
savējiem” atklāšana, būs apskatāma 
ASV dzīvojušās novadnieces Aus-
tras Lindes darināto 120 tautu meitu 
tērpu izstāde, kā arī notiks tēlnie-
cei Lilijai Līcei veltīts pasākums. 
Savukārt Alūksnes Lielajos kapos 
sadarbībā ar biedrību “Latviskais 
mantojums”, Jāni Poli un Aināru 
Zelču sestdien atklās pieminekli tēl-
niecei, jo viena no L. Līces skulp-
tūrām no Alūksnes muzeja krājuma 
tiek deponēta uz kapiem, kur tā 
būs izvietota kā viņas pieminek-
lis. Mākslas darbi pilsētas svētku 
sestdienā būs skatāmi arī Alūksnes 
Mākslas skolā – tā būs Latvijas 
Mākslinieku savienības ceļojošā 
izstāde “Klusā daba”.

“Čabiņš” beidzot pie 
mazajiem lasītājiem

 Sestdienas priekšpusdienā pie 
Jaunās pils notiks ilgi gaidītās 
Aleksandra Pelēča bērnu dzejas 
grāmatas “Čabiņš” atvēršanas 
svētki. Grāmatas izdošanu atbalstī-
jis Alūksnes un Apes novada fonds, 
Malienas skolas fonds un daudzi jo 
daudzi ziedotāji, grāmatas ilustrāci-
jas veidojuši Malienas pamatskolas 
un Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas audzēkņi, izdevējs – 
Jānis Polis (izdevniecība “Selja”).
Nelielajā pasākumā būs iespējams 
uzzināt par unikālā materiāla atra-
šanu, redzēt Malienas pamatskolas 
un Jaunannas Mākslas un mūzikas 
pamatskolas bērnu veidoto ilustrā-
ciju oriģinālus, kā arī iegūt grāmatu, 
ziedojot nākamās, Strautiņu skolai 
veltītās, grāmatas izdošanai. Uzreiz 
pēc grāmatas atvēršanas īpaši bērni 
tiks aicināti uz radošo vēja zvanu 
gatavošanas darbnīcu. 
 Alūksnes un Apes novada fonds 
pilsētas svētku laikā rīkos vēl vienu 
pasākumu – tā būs “Pusnakts stunda 
labdarībai”, kas sestdien stundu 
pirms pusnakts sāksies Alūksnes 
Mākslas skolā. Šajā pasākumā, 
turpinot tradīciju, fonds aicina uz 
tikšanos savus draugus, ziedotā-

jus un atbalstītājus, lai runātu par 
grāmatām un labdarību. Tikšanās 
dalībnieki varēs ziedot  grāmatas 
“Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola 
1868 – 2018” izdošanai.

Alūksnē sadancos sešu 
valstu dejotāji

 Sestdien pilsētā būs vērojamas vai-
rākas 2. Starptautiskā deju festivāla 
“Alūksnes vasara” norises. Festivā-
la dalībnieki dosies krāšņā gājienā 
pa pilsētas ielām. Gājiens sāksies 
pie administratīvās ēkas Dārza 
ielā 11, dosies pa Tirgotāju, Lielā 
Ezera, Brūža ielu līdz Alūksnes 
Kultūras centram un pēc tam uz 
Alūksnes Jauno pili. Gājiena laikā 
būs divas pieturas – viena skvērā 
Lielā Ezera ielā, otra pie Alūksnes 
Kultūras centra, kur katrs kolektīvs 
sevi parādīs ar mazu priekšnesumu. 
Savukārt no pulksten 12.00 līdz 
pat aptuveni 15.30 kolektīvi rādīs 
savas deju programmas. Sestdienas 
vakarā pulksten 20.00 festivāla 
noslēguma koncerts Pilssalā tiek 
veidots kopā ar grupu “Auļi”, uguns 
šovu no Daugavpils un Alūksnes 
loku šāvēju klubu “Ziemeļnieks”. 
Koncerta noslēgumā debesīs virs 
Pilssalas estrādes uzšausies svētku 
salūts. Ieeja uz festivāla lielkoncertu 
ir bez maksas.

Suminās 
Alūksnē deklarētos 
jaundzimušos

 No pusdienlaika līdz pat vēlai 
pēcpusdienai pie Alūksnes Kultū-
ras centra notiks dažādas norises 
lieliem un maziem. Te muzicēs 
Latvijas televīzijas konkursa 
“Supernova 2017” dalībnieks Miks 
Galvanovskis. Pašvaldība sumi-
nās visus konkursa “Sakop, rādi, 
lepojies” dalībniekus un apbalvos 
skaistāko novada sētu īpašniekus. 
Te Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas atbalstītā 
projekta “Ilgtspējīgas enerģijas 
sabiedrība” ietvaros notiks arī īpaša 
Enerģijas diena, kurā ikviens inte-
resents varēs uzzināt, kā samazināt 
elektropatēriņu, piedalīties dažādos 
konkursos un aktivitātēs. Enerģijas 
dienu līdzfinansē no ERAF līdzek-
ļiem (Latvijas-Igaunijas pārrobežu 
sadarbības programmas ietvaros).
  Pie Alūksnes Kultūras centra arī 
šogad pašvaldība suminās to mazo 

alūksniešu ģimenes, kurās kopš 
pērnā gada pilsētas svētkiem līdz 
pat šiem pasaulē ir nācis mazulis un 
būtisks nosacījums – jaundzimušā 
mazuļa dzīvesvieta ir deklarēta 
Alūksnes pilsētā. Svētku rīkotāji 
aicina visas ģimenes, kuras saņems 
ielūgumu uz jaundzimušo alūksnie-
šu sumināšanas pasākumu, atvēlēt 
laiku un ierasties, līdzi ņemot arī 
pašu sumināmo mazuli. Ņemot vērā 
ierosinājumus no iepriekšējiem 
gadiem, pasākuma norises laiks pār-
celts nedaudz vēlāk, lai netraucētu 
bērniņu diendusu.
 Pēcpusdienā pie Kultūras centra 
notiks arī muzikāla izrāde visai 
ģimenei “Lielais talantu šovs”, kurā 
iesaistīties varēs arī skatītāji. Visas 
dienas garumā turpat skvērā būs 
pieejamas aktivitātes ģimenēm un 
bērniem – piepūšamās atrakcijas, 
foto pietura, virtuālās realitātes 
brilles, biedrības “Pigori” radošās 
aktivitātes. Te pieturēs arī “Bānītis 
– ekspresis”, kurš svētku apmek-
lētājus vizinās pa pilsētu. Savu-
kārt iesaistoties Bānīša laupītāju 
radošajās aktivitātēs, būs iespējams 
tikt pie gardās putras. Atsevišķās no 
minētajām izklaidēm, piemēram, 
piepūšamajās atrakcijās un bānītī, 
gan jārēķinās ar maksu.

Izcils muzikāls 
baudījums Alūksnes 
Kultūras centrā

 Sestdienā Alūksnes Kultūras centrā 
notiks otrs ar jubileju saistītais pa-
sākums – atzīmējot komponista 60 
gadu dzīves jubileju, ikviens Uģa 
Prauliņa talanta cienītājs šajā dienā 
aicināts uz tautas mūzikas cikla 
“Pagānu gadagrāmata” koncertu. 
Tajā kopā ar Uģi Prauliņu uz ska-
tuves būs vīru koris “Gaudeamus” 
(diriģents Ivars Cinkus), solisti 
Asnate Rancāne, Lauma Bērza un 
Ivars Cinkuss, Pagānu gadagrāma-
tas etno roka grupa, kuras sastāvā ir 
Andris Sējāns, Reinis Sējāns, Latvī-
te Cirse, Māris Muktupāvels, Leons 
Sējāns, Ilze Grunte, Andris Grunte, 
Ivars Cinkuss. Biļetes cena uz šo 
koncertu ir 8 EUR un arī šīs biļetes 
ir iespējams iegādāties iepriekšpār-
došanā Alūksnes Kultūras centrā, 
“Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvi-
jā vai www.bilesuparadize.lv.
 

Būs arī sportiskas un 
nedaudz citādākas 
izklaides

 Sporta aktivitāšu cienītājiem šogad 
nedaudz mazāks piedāvājuma klāsts 
kā citu gadu, jo sakarā ar pārbūves 
darbiem Pilssalā, tur nevar notikt 
sporta sacensības. Taču stiprākie 
kungi un arī dāmas aicināti pieda-
līties sporta kluba “Spēka pasaule” 
rīkotajā spēka konkursā “Latvijas 
spēcīgākā pilsētā”, lai šo titulu 
šogad izcīnītu Alūksne. Adrenalīna 
gūšanai būs iespējams vērot ekstrē-
mo velo šovu.
 Par mazliet citādāku atmosfēru 
sestdienas vakarpusē rūpēsies 
kultūrnīca “Theia” Miera ielā 2 - te 
sestdienas vakarā ikviens varēs 
nokļūt “Theia space station”, kur 
skanēs kosmosa mūzika, varēs vērot 
zvaigžņu projekcijas no teleskopa 

un iemalkot tēju. Savukārt dienas 
noslēgumā visi aicināti uz zaļum-
balli, kas notiks Pilssalas estrādē.

Svētdien – 
pat divi koncerti

 Svētdien jau tradicionāli alūksniešu 
dzimtas pulcēsies Alūksnes Lielajos 
un Mazajos kapos, lai pieminētu 
savus mūžībā aizgājušos tuviniekus, 
tiktos ar vēl nesatiktajiem radiem, 
draugiem un paziņām un svinētu 
dzīvi, jo tieši tāds ir Alūksnes ka-
pusvētku moto – svinēt dzīvi!  
 Savukārt pēc kapusvētkiem Temp-
ļakalna pakājē uz solokoncertu 

“Te nu es esmu” aicinās dziedātājs 
Nikolajs Puzikovs. Lietus gadī-
jumā koncerts var tikt pārcelts uz 
Alūksnes Kultūras centru.
 Savukārt pēc tam, kad alūksnieši 
būs pavadījuši mājās savus viesus, 
mierīgai noskaņai pulksten 18.36 
visi laipni aicināti uz projekta 
“1836” sirsnīgu bezmaksas koncer-
tu Alūksnes Kultūras centra Mazajā 
zālē. Projekta īstenotāji pagaidām 
tur noslēpumā to, kādi mākslinieki 
muzicēs koncertā Alūksnē, tomēr 
citos līdzīgos koncertos piedalīju-
šies tādi zināmi mākslinieki kā Go-
ran Gora, Renārs Kaupers un citi. 

Turpinājums 7. lappusē

Boriss Rezņiks un “Eolika” svētku atklāšanas koncertā piektdien, 
4. augustā

Daļa svētku norišu arī šogad notiks laukumā pie Alūksnes Kultūras 
centra

Pie Jaunās pils notiks ilgi gaidītās Aleksandra Pelēča bērnu dzejas 
grāmatas “Čabiņš” atvēršanas svētki

Uģis Prauliņš un koris “Gaudeamus” un solisti sestdien, 
5. augustā, Alūksnes Kultūras centrā ar tautas mūzikas ciklu 
“Pagānu gadagrāmata”
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Alūksnes pilsētas svētki www.aluksne.lv

 Aicinām alūksniešus apmeklēt gan 
projekta “1836” robežstaba ierak-
šanu pulksten 17.00 Pleskavas ielas 
malā aiz 7. Siguldas kājnieku pulka 
pieminekļa, gan projekta koncertu 
Alūksnes Kultūras centrā.

Aicina ieejas biļetes 
sagādāt laikus

 Lai svētku dienas raisītu vairāk 
gandarījuma brīžu, Alūksnes Kultū-
ras centra direktore Sanita Bērziņa 
aicina vietējos iedzīvotājus, kuri 
plāno apmeklēt atklāšanas koncer-
tu Pilssalas estrādē un sestdienas 
koncertu Alūksnes Kultūras centrā, 
jau laikus iegādāties biļetes sev 
un saviem radiem un draugiem, 

kuri plānojuši apmeklēt pilsētas 
svētku norises. Tas ļaus izvairīties 
no liekas drūzmas un satraukuma 
sev un citiem apmeklētājiem pirms 
pasākumiem. Tāpat aicinām pilsētas 
iedzīvotājus svētku norises maksi-
māli apmeklēt kājāmejot.
 Svētku rīkotāji atvainojas tiem pil-
sētas iedzīvotājiem, kuriem svētku 
pasākumus pavadošais troksnis 
un kņada traucēs ikdienas mieru. 
Tomēr aicinām būt saprotošiem un 
svinēt Alūksnes pilsētas svētkus 
kopā.
 Laika apstākļu dēļ programmā var 
notikt izmaiņas, tādēļ aicinām sekot 
līdzi Alūksnes novada pašvaldības 
un Alūksnes Kultūras centra sociālo 
tīklu kontiem!

Svētdien būs 
bezmaksas autobusi

 Svētdien, 6. augustā, Alūksnes no-
vada pašvaldība apmaksās autobusu 
papildu reisus maršrutā Autoosta 
– Kapsēta – Autoosta. Bezmaksas 
reisus no autoostas uz kapsētu un 
atpakaļ intensīvā režīmā nodrošinās 
laikā no pulksten 9.00 līdz 15.00. 
Autobusi no pieturas aties, tiklīdz 
būs piepildījušies.
 Bezmaksas reisus uz un no 
Alūksnes kapusvētkiem 6. augustā 

iedzīvotājiem nodrošinās arī Mār-
kalnes pagasta pārvalde. Autobuss 
uz Alūksni pulksten 9.00 dosies 
pa maršrutu: Ponkuļi – Volkova – 
Blekteskalns – Mārkalne – Cira-
kalns – Zīles – Alūksnes kapsēta, 
savukārt atpakaļ – pēc vienošanās 
ar šoferi.
 No Jaunannas uz Alūksnes ka-
pusvētkiem varēs nokļūt pēc šāda 
maršruta: Gundegas 9.30, Jaunanna 
9.40, Rūķīši 9.50, Ievedne 9.55, 
Anna 10.05, bet atpakaļ - pēc sav-
starpējas kopīgas vienošanās. 
 Arī Malienas pagasta pārvalde 
nodrošinās braucienu uz Alūksnes 
kapusvētkiem un lūdz interesentus 
tam pieteikties līdz 3. augustam per-
sonīgi vai pa tālruņiem 64354278, 
29219720.

Pasākumu laikā 
slēgta satiksme

 Sakarā ar Alūksnes pilsētas svētku 
pasākumiem, no 4. līdz 6. augustam 
būs autotransporta kustības ierobe-
žojumi. Slēgta satiksme būs šādās 
ielās vai to posmos:
 No 4. augusta pulksten 12.00 līdz 
5. augusta pulksten 19.00 Brūža ielā 
posmā no Skolas ielas līdz Alūksnes 
Kultūras centram,
 No 4. augusta pulksten 18.30 līdz 
5. augusta pulksten 18.00 - Ojāra 
Vācieša ielā posmā no Dārza ielas 
līdz Pils ielai,

 5. augustā no pulksten 06.00 līdz 
pulksten 18.00 - Pils ielā posmā 
no Lielā Ezera ielas līdz Rijukalna 
ielai, Ojāra Vācieša ielā posmā no 
Dārza ielas līdz Pilssalas ielai,
5. augustā no pulksten 06.00 līdz 
pulksten 19.00 - Brūža ielā posmā 
no Baznīcas ielas līdz Brūža ielai 7, 
Dzirnavu ielā posmā no Dzirnavu 
ielas 3 visā garumā un Parka ielā 
posmā no Parka ielas 4 līdz Dzirna-
vu ielai,
 No 5. augusta pulksten 19.00 līdz 
6. augusta pulksten 04.00 - Dzirna-
vu ielā posmā no Parka ielas līdz 
Brūža ielai,
 5. augustā no pulksten 11.00 Starp-
tautiskā deju festivāla “Alūksnes 
vasara” dalībnieku gājiena laikā 
maršrutā Tirgotāju iela – Lielā Eze-
ra iela – Brūža iela – Alūksnes Kul-
tūras centra stāvlaukums – Ojāra 
Vācieša iela – Pils iela – Jaunā pils 
transporta kustība tiks ierobežota.

Alūksnes pilsētas svētkus organizē 
Alūksnes novada pašvaldība un 
Alūksnes Kultūras centrs. Paldies 
Alūksnes pilsētas svētku atbalstī-
tājiem – AS “SEB banka”, AAS “In-
terRisk Vienna Insurance Group”, 
SIA “Mārkalnas bruģis”, Valsts 
Kultūrkapitāla fondam, informatī-
vajiem atbalstītājiem – Latvijas ra-
dio, laikrakstiem “Alūksnes Ziņas” 
un “Malienas Ziņas”, portālam 
aluksniesiem.lv.

Tempļakalna pakājē svētdien notiks Nikolaja Puzikova solokoncerts

Piektdiena, 4. augusts
19.00 Festivāla IESKAŅU KONCERTI 
Jaunlaicenes un Alsviķu estrādēs

Sestdiena, 5. augusts
11.00 Kolektīvu atraktīvs GĀJIENS Alūksnes pilsētas ielās
12.00 - 16.00 IELU KONCERTI Alūksnes pilsētas svētkos
20.00 Festivāla LIELKONCERTS Alūksnes Pilssalas estrādē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes pilsētas svētku laikā, 
no 4. līdz 6. augustam, Alūksnē 
notiks 2. Starptautiskais deju 
festivāls “Alūksnes vasara”, kurā 
piedalīsies septiņi kolektīvi no 
sešām valstīm.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte uzsver, ka festivāls 
nav veidots ar domu, lai piedalītos 
iespējami vairāk kolektīvu, bet 
gan liekot uzsvaru uz kvalitāti, jo 
festivāla dalībnieki ir deju kolek-
tīvi, kuri savus priekšnesumus 
veido kopā ar folkloras kopām 
vai kapelām, tātad, dzīvu mūzikas 
atskaņojumu.
 Latviju pārstāvēs Alūksnes 
Kultūras centra deju kopa “Jukums” 
un Jaunlaicenes folkloras kopa 
“Putnis”, deju kopa un kapela 
“Dziga” no Rēzeknes, savukārt 
ārvalstu dalībnieku pulkā dejotāji 
no Somijas, Polijas, Horvātijas, 
Rumānijas un Grieķijas. 
 - Festivāla dalībnieki Alūksnē 

ieradīsies jau ceturtdienā. Pirmie 
kolektīvu koncerti būs piektdien, 
4. augustā, un tie notiks pulksten 
19.00 Jaunlaicenes un Alsviķu 
brīvdabas estrādēs. Sestdien, 
5. augustā, pulksten 11.00 Alūksnē 
festivāla dalībnieki dosies krāšņā 
gājienā pa pilsētas ielām. Gājiens 
sāksies pie administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11, dosies pa Tirgotā-
ju, Lielā Ezera, Brūža ielu līdz 
Alūksnes Kultūras centram un pēc 
tam uz Alūksnes Jauno pili. Gājiena 
laikā būs divas pieturas – viena 
skvērā Lielā Ezera ielā, otra pie 
Alūksnes Kultūras centra, kur katrs 
kolektīvs sevi parādīs ar mazu 
priekšnesumu. Savukārt no pulksten 
12.00 līdz pat aptuveni 15.30 
kolektīvi rādīs savas deju 
programmas. Sestdienas vakarā 
pulksten 20.00 festivāla noslēguma 
koncerts Pilssalā tiek veidots kopā 
ar grupu “Auļi”, uguns šovu no 
Daugavpils un Alūksnes loku 
šāvēju klubu “Ziemeļnieks”. 
Ieeja uz festivāla lielkoncertu ir 
bez maksas, - stāsta S. Eglīte. 
 Festivālu finansiāli atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Turpinājums 16. lappusē

Deju festivāls pulcēs dalībniekus 
no Somijas, Polijas, Horvātijas, 
Grieķijas, Rumānijas un Latvijas

Projekta “1836” Ziemeļmeitas 
gājiens 5. un 6. augustā Alūksnes novadā 
aicina dalībniekus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 5. un 6. augustā Alūksnes 
novadā notiks projekta “1836” 
Ziemeļmeitas gājiens no Viktora 
Ķirpa Ates muzeja uz Alūksni, 
kas noslēgsies ar īpaša, Latvijas 
simtgadei veltīta, robežstaba 
ierakšanu un sirsnīgu koncertu.

 Projekts “1836” veltīts Latvijas 
simtgadei, tādēļ tā nosaukumam 
izvēlēta skaitļu kombinācija, kas 
atspoguļo mūsu valsts robežas 
kopējo garumu kilometros. Projekta 
īstenotāji ir aicinājuši Latvijas 
pierobežas novadu pašvaldības 
iesaistīties Latvijas simtgadei 
veltītā projekta aktivitātēs. Tā 
ietvaros šogad jūnijā Jaunlaicenes 
pagastā iededzām īpašo Saulgriežu 
ugunskuru. Daudzviet Latvijas 
pierobežas teritorijās šovasar jau ir 
notikuši projekta “1836” gājieni un 
šīs nedēļas nogalē tiem pievienosies 
arī divu dienu Ziemeļmeitas gājiens 
Alūksnes novadā.
 Piedalīties gājienā aicināts ik-
viens interesents. Precīza gājiena 
programma un pieteikšanās anketa 
ir rodama projekta mājas lapā 
www.1836.lv un projekta lapā 
feisbukā. Gājienā var piedalīties 
gan abās dienās, gan tikai svētdienā, 
jo no Alūksnes būs iespēja nokļūt 
svētdienas gājiena sākumpunktā.
 Pirmajā dienā, 5. augustā, paredzē-
ta visu gājiena dalībnieku pulcē-
šanās Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā un Vidzemes 

lauku sētas 12 ēku un to ekspozīciju 
apskate. Pirmajā dienā plānots noiet 
27 km līdz Ērmaņu muižai.
 No Ates muzeja gājiens pulk-
sten 9.40 dosies uz saimniecību 
“Jaungrēveles”, kur būs iespējams 
iegādāties un nogaršot bišu pro-
dukciju, un gar Papardes staciju uz 
Jaunannu. Pusdienu pauze plānota 
Jaunannas Zaķusalā ar savām līdzi 
paņemtajām maizītēm. Jaunannā 
būs iespēja apskatīt graudkopības 
uzņēmumu SIA “Gravas”. Tālāk gā-
jiena dalībnieku ceļš vedīs caur Se-
bežnieku ciemu uz Malienu. Nakš-
ņošana paredzēta Ērmaņu muižā pie 
Ingas un Uģa Prauliņiem uz grīdas 
un teltīs (par ziedojumu). Līdz ar to 
katram pašam jānodrošina viss, kas 
nepieciešams gulēšanai - matracis, 
telts, guļammaiss utt. Vakariņas un 
vakarēšana pie ugunskura brīniš-
ķīgajā Ērmaņu muižas atmosfēra 
pie viesmīlīgās Prauliņu ģimenes. 
Šoferus, kuri savus transportlīdzek-

ļus no rīta būs atstājuši Ates muzeja 
teritorijā, vakarā aizvedīs tām pakaļ.
 Svētdien, 6. augustā, gājiena da-
lībnieki mēros 13,7 km no Ērmaņu 
muižas uz Alūksni. Tie, kuri gājie-
nam pievienosies tikai svētdienā, 
pulksten 8.30 no stāvlaukuma 
Skolas ielā, Alūksnē, varēs nokļūt 
otrās dienas maršruta sākumpunk-
tā – Ērmaņu muižā. Pulksten 9.00 
gājiena dalībnieki ieturēs brokastis 
(par ziedojumu) un dosies Alūksnes 
virzienā.
 Pulksten 16.00 visi gājiena dalīb-
nieki kopīgi ieturēsies ar vaka-
riņu zupu Alūksnē, bet pulksten 
17.00 tiks ierakts projekta “1836” 
robežstabs Alūksnes ezera krastā 
Pleskavas ielas malā aiz 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa. Savu-
kārt īpašā laikā - pulksten 18.36, 
kas izriet no projekta nosaukuma, 
ikviens aicināts uz sirsnīgu, dvēse-
lisku bezmaksas koncertu Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē.

Pašvaldība īpaši suminās tos 
jaundzimušos, kuri pasaulē 
nākuši kopš iepriekšējā gada 
pilsētas svētkiem un kuru 
dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnes 
pilsētas teritorijā
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Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība jau 
ir informējusi, ka no 1. augusta 
ir palielināts sadzīves (nešķiroto) 
atkritumu apglabāšanas pakal-
pojuma tarifs SIA “AP Kaudzī-
tes” Litenē, kur tiek nogādāti 
Alūksnes novada iedzīvotāju 
radītie sadzīves atkritumi. Līdz ar 
to šī tarifa pieauguma apmērā pa-
lielināsies arī maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, ko 
piemēro SIA “Rūpe”. 

 Izskatot SIA “Rūpe” iesniegumu, 
27. jūlija sēdē Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu no 1. augus-
ta noteikt maksu par sadzīves (ne-
šķiroto) atkritumu apsaimniekošanu 
18,66 EUR (bez PVN) par 1 m3. 
Tātad maksa par 1 kubikmetru ne-
šķiroto sadzīves atkritumu Alūksnes 
novada teritorijā no pašreizējiem 
20,28 EUR ar PVN pieaugs uz 
22,58 EUR ar PVN. 
 SIA “Rūpe” sniegtā sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas pakal-
pojuma tarifu veido trīs sastāvdaļas 
– 1) maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu un uzglabāšanu, 2) Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā, 3) 
dabas resursu nodoklis par atkritu-
mu apglabāšanu.
 Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas padome ir pieņēmusi 
lēmumu, ka SIA “AP Kaudzītes” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas pa-
kalpojuma tarifs par vienu noglabā-
to atkritumu tonnu, ieskaitot dabas 
resursu nodokli, bet bez pievienotās 
vērtības nodokļa būs šāds:
50,52 EUR/t laikposmā 01.08.2017. 
– 31.12.2017.,
55,52 EUR/t laikposmā 01.01.2018. 
– 31.12.2018.,
59,52 EUR/t laikposmā 01.01.2019. 
– 31.12.2019.,
63,02 EUR/t no 01.01.2020.
 - Normatīvie akti nosaka, ka nešķi-
rotos atkritumus nedrīkstam poligo-
nā noglabāt neapstrādātus – respek-
tīvi, no nešķirotajiem atkritumiem ir 
jāatdala tie atkritumi, kuri ir otrreiz 
pārstrādājami. Esam iegādājušies 
šādu iekārtu, tiek nodarbināti to 
apkalpojoši darbinieki, līdz ar to ir 
pamatotas aprēķinātās izmaksas par 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifa pieaugumu, - 
skaidro SIA “AP Kaudzītes” valdes 
loceklis Aldis Amantovs.
 Jāpiebilst, ka SIA “AP Kaudzītes” 
aprēķinātās sadzīves atkritumu 

apglabāšanas izmaksas, kas ir viena 
no apglabāšanas tarifa daļām, turp-
mākajos gados samazināsies, taču 
ievērojami pieaugs dabas resursu 
nodokļa daļa, kas arī ir nešķiroto sa-
dzīves atkritumu apglabāšanas tarifa 
sastāvā. Dabas resursu nodokļa li-
kumā valsts ir noteikusi, ka turpmā-
kajos gados pieaugs dabas resursu 
nodokļa likme, kas tiek piemērota 
par atkritumu poligonos noglabāto 
nešķiroto sadzīves atkritumu apjo-
mu. No šī gada 1. augusta līdz 31. 
decembrim šī likme ir 25 eiro par 
tonnu, nākamajā gadā tā būs 35 eiro 
par tonnu, 2019. gadā – 43 eiro par 
tonnu, bet savukārt no 2020. gada 
– jau 50 eiro par tonnu. Šādā veidā 
valsts vēlas veicināt, lai iedzīvotāji 
arvien vairāk šķirotu atkritumus, jo 
nešķiroto atkritumu apsaimniekoša-
na kļūs arvien dārgāka.
 Alūksnes novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus pievērst lielāku uzma-
nību sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanai savās mājsaimniecībās, 
izmantojot iespēju šķirojamos atkri-
tumus nodot atsevišķi. Atgādinām, 
ka šķiroto atkritumu konteineri 
atrodas ne tikai pilsētā, bet arī katrā 
pagastā. Šķirojot atkritumus, jūs 
samazināt nešķiroto atkritumu apjo-
mu, līdz ar to arī samazinās summa, 
kas jums maksājama par nešķiroto 
atkritumu nodošanu.

No 1. augusta jauna 
nešķiroto atkritumu 
apsaimniekošanas maksa

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
27. jūlija sēdē pieņēma lēmumu 
līdzšinējo Pededzes pagasta 
pārvaldes struktūrvienību 
“Pededzes muzejs” pievienot 
struktūrvienībai “Pededzes 
tautas nams”.

 Pašvaldības un Pededzes pagasta 
pārvaldes pārstāvji pirms šī lēmums 
pieņemšanas ir analizējuši situāciju 
un izvērtējuši Pededzes muzeja 
līdzšinējo darbību. Secināts, ka mu-
zejs, kas tika veidots, lai atspoguļo-
tu un saglabātu bagāto un savdabīgo 

Pededzes kultūrvēstures mantojumu 
nākamajām paaudzēm, darbojas 
neefektīvi – netiek izmantoti visi 
resursi un iespējas tā darbības 
attīstībā, paplašināšanā. Līdz ar 
to šajā situācijā saskatīts labākais 
risinājums – pievienot muzeju 
tautas namam. Muzeja krājums sa-
glabāsies, krājumā esošos materiālu 
par Pededzes skolu plānots nodot 
pamatskolai, novadpētniecības un 
tūrisma darbu turpinās veikt tautas 
nams sadarbībā ar citām pagasta 
pārvaldes iestādēm un biedrību 
“Pededzes nākotnei”.
 Par muzeja kā atsevišķas pagasta 
pārvaldes struktūrvienības likvidē-
šanu un pievienošanu tautas namam 
domes deputāti diskutēja jau Soci-
ālā, izglītības un kultūras komitejas 

sēdē jūlijā.
 - Apmierina Pededzes tautas nama 
redzējums, kā strādāt, aizvietojot 
muzeju. Jāteic arī, ka Pededzes 
muzejs šobrīd Muzeju likuma 
izpratnē neatbilst muzeja statusam, 
tā ir tikai novadpētniecības 
krātuve, - komitejas sēdē norādīja 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
 Komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Fomins komitejas sēdē uzsvēra, 
ka šāda spēku apvienošana varētu 
nākt par labu turpmākam 
novadpētniecības un tūrisma 
darbam Pededzes pagastā.  
 Domes sēdē pieņemtais lēmums 
paredz muzeja pievienošanu 
tautas namam pabeigt līdz 
30. septembrim.

Pededzes muzeju pievienos
pagasta tautas namam

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
bija pilnvarojusi Jāni Skulti 
veikt makšķerēšanas kontroli 
un zivju resursu aizsardzību un 
uzraudzību Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā. 
27. jūlija sēdē dome atsauca 
J. Skultem doto pilnvarojumu, 
pamatojoties uz viņa iesniegumu.

 Lai gan uz domes sēdi bija 
sagatavots lēmuma projekts, 
kurā pilnvarojumam veikt 
makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas 
kontroli, zivju resursu aizsardzību 
un uzraudzību Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pašvaldības aģentūra 
“ALJA” virzīja Ingu Ozoliņu 
(Ingus Ozoliņš), tomēr lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo deputātu 
balsu daudzuma nepietika.

Dome atsauc
pilnvarojumu

Siltuma un ūdenssaimniecības 
pakalpojumu četros pagastos 
nodos kapitālsabiedrībām
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jaunlaicenes un Mālupes 
pagastos siltumapgādes 
pakalpojumu līdz šim ir 
nodrošinājušas pagastu 
pārvaldes. Lai pagastu 
pārvaldēm nebūtu jānodarbojas 
ar šī pakalpojuma sniegšanu, 
dome 27. jūlija sēdē pieņēma 
lēmumu, kas paredz, ka abu 
pagastu siltumapgādes ražošanas 
un pārvades tehnoloģiskās 
iekārtas atsavina, par 
atsavināšanas veidu nosakot 
iekārtu vērtības ieguldīšanu 
AS “SIMONE” pamatkapitālā.

 Kā zināms, AS “SIMONE” ir paš-
valdības dibināta kapitālsabiedrība, 
kas nodarbojas ar siltumapgādes 
ražošanas un pārvades pakalpojuma 
sniegšanu Alūksnes pilsētā, līdz ar 
to tās pieredze un resursi ļauj šādu 
pakalpojumu nodrošināt arī abos 
iepriekšminētajos pagastos.
  Abu pagastu pārvalžu vadītāji 
organizēs pašvaldībai piederošo sil-
tumapgādes ražošanas un pārvades 
tehnoloģisko iekārtu sagatavošanu 
vērtēšanai, ko saskaņā ar domes 
lēmumu, veiks Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēts mantisko ieguldījumu 
novērtēšanas eksperts. Iekārtu 
novērtējuma vērtības apjomā tad arī 
pieaugs AS “SIMONE” pamatka-
pitāls.
 Domes lēmums noteica, ka atsavi-
nāmais īpašums var tikt izmantots 
tikai akciju sabiedrības “SIMONE” 
sniegtā siltumapgādes pakalpojuma 
sniegšanai Jaunlaicenes un Mālupes 
pagastu iedzīvotājiem.

 No brīža, kad siltumapgādes ražo-
šanas un pārvades iekārtas tiks ie-
guldītas AS “SIMONE” pamatkapi-
tālā, siltumapgādes pakalpojumam 
abos pagastos tiks piemērots akciju 
sabiedrībai “Simone” apstiprinātais 
tarifs – 55,05 EUR bez PVN par 
megavatstundu.

 Analogu lēmumu dome pieņēma 
par ūdenssaimniecības iekārtām 
Malienas un Liepnas pagastos, kur 
šo pakalpojumu līdz šim nodrošinā-
ja pagastu pārvaldes.
 Ūdenssaimniecības iekārtas abos 
minētajos pagastos dome nolē-
ma atsavināt, to vērtību ieguldot 
SIA “RŪPE” pamatkapitālā. SIA 
“RŪPE” ir pašvaldības kapitālsa-
biedrība, kas šobrīd jau nodrošina 
ūdenssaimniecības pakalpojumus 
Alūksnē un lielākajā daļā novada 
pagastu.
 Līdzīgi kā siltumapgādes iekārtas, 
arī pašvaldībai piederošās ūdens-
saimniecības tehnoloģiskās iekārtas 
Malienas un Liepnas pagastos 
tiks novērtētas. To novērtēšanu 
organizēt uzdots pagastu pārvalžu 
vadītājiem. Par eksperta veiktā 
novērtējuma summu palielināsies 
SIA „RŪPE” pamatkapitāls.
 Arī šīs iekārtas saskaņā ar domes 
lēmumu, varēs tikt izmantotas tikai 
SIA „RŪPE” sniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nodrošinā-
šanai Malienas un Liepnas pagastu 
iedzīvotājiem.
 No brīža, kad ūdenssaimniecības 
iekārtas tiks ieguldītas SIA „RŪPE” 
pamatkapitālā, ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem abos pagastos 
piemēros SIA “RŪPE” apstiprināto 
vienoto ūdenssaimniecības tarifu – 
3,01 EUR ar PVN par kubikmetru.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Augustā sāksies pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” adminis-
tratīvās ēkas Pils ielā 58, Alūksnē, 
pārbūves īstenošana. Tās laikā 
autovadītājiem jāņem vērā, ka 
sakarā ar būvdarbu zonas ierobe-
žošanu transportlīdzekļu kustībai 
slēgts būs nelielais Vidus ielas 
posms starp aģentūras ēku un 
blakus esošo ēku. Piekļuve poliklī-
nikai un citām apkārtnē esošiem 

pakalpojumiem būs iespējama 
pa Vidus ielu no Tirgotāju ielas 
puses. Gājējiem pārvietošanās 
iespējas paredzēts saglabāt.

 Ēkas pārbūvi pašvaldība veic 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansētā projekta „Energoefek-
tivitātes uzlabošana pašvaldības 
aģentūras “Spodra” administratīvajā 
ēkā un ēkas pārbūve” ietvaros. Tā 
mērķis ir samazināt pašvaldības ad-
ministratīvo ēku primārās enerģijas 
patēriņu, veicot aģentūras “Spodra” 
administratīvās ēkas energoefekti-
vitātes paaugstināšanas darbus, kas 

paredzēti ēkas energosertifikātā un 
ir atbilstoši tehniskajai dokumen-
tācijai. 
 Ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumi paredz būvdarbu 
veikšanu ēkas norobežojošajās 
konstrukcijās, pārsegumu, coko-
la u.c. konstrukciju siltināšanu, 
pirms tam veicot nepieciešamos 
remontdarbus, t. sk. pirmā stāva 
grīdu siltināšanu un atjaunošanu un 
logu, durvju nomaiņu, kā arī ēkas 
siltumapgādes sistēmas pārbūvi un 
siltummezgla izbūvi, atbilstoši ēkas 
energosertifikātā norādītajam un 
tehniskajā projektā paredzētajam.

 Tiks veikti arī citi būvdarbi, kas 
nepieciešami ēkas tehniskā stāvokļa 
un funkcionalitātes uzlabošanai, 
ēkas pieejamības veicināšanai 
apmeklētājiem, atbilstoši tehniska-
jam projektam, bet tie tiks segti no 
pašvaldības līdzekļiem. 
 Projekta ilgums ir 15 mēneši. Tā 
kopējās izmaksas ir 373 521,18 
EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 
95 640 EUR, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām 5063,29 EUR, pašval-

dības līdzfinansējums 
11 814,36 EUR un neattiecināmās 
izmaksas 261 003,53 EUR.
 Līgums par ēkas pārbūvi, saskaņā 
ar atklātā iepirkumu konkursa rezul-
tātiem, noslēgts ar SIA “EKERS”, 
projekta būvuzraudzību nodrošinās 
SIA “BŪVUZRAUGI LV”, savu-
kārt autoruzraudzību veiks projekta 
izstrādātāji SIA “ĒKAS SILTINĀ-
ŠANA”.

Sāks “SPODRAS” ēkas pārbūvi
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Pašvaldības kapitālsabiedrības 
izveidojušas mājaslapas
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Lai veicinātu pakalpojumu 
saņēmēju informētību par jautā-
jumiem, kas saistīti ar komunālo 
pakalpojumu sniegšanu, Alūksnes 
novada pašvaldības kapitālsa-
biedrības SIA “Alūksnes nami”, 
SIA “Rūpe” un AS “Simone” 
izveidojušas mājaslapas.

 Informāciju par pašvaldības kapi-
tālsabiedrību SIA “Alūksnes nami” 
un tās sniegtajiem pakalpojumiem 

var atrast mājaslapā 
http://www.aluksnesnami.lv/. 
 Informāciju par pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA “Rūpe” un 
tās sniegtajiem pakalpojumiem var 
atrast mājaslapā 
http://www.rupe.lv/.
 Informāciju par pašvaldības 
kapitālsabiedrību AS “Simone” un 
tās sniegtajiem pakalpojumiem 
var atrast mājaslapā 
http://www.aluksnesenergija.lv/.
 Sava mājaslapa darbojas arī 
SIA “Alūksnes slimnīca”, 
un to var apmeklēt saitē 
http://aluksnesslimnica.lv/. 

Alūksnē, laukumā 
pie administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11

26. augustā 

no plkst. 8.00 
līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 
21. augustam pa tālruni 

29207776 vai e-pasta adresi: 
gundegaand@gmail.com

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš

Suņuks Rikis pamests, 
saimniekiem aizbraucot uz 
ārzemēm. Rikis ir aktīvs un 
draudzīgs apmēram 2 gadus jauns 
suņuks, būs labs mājas sargs, jo 
sparīgi rej uz svešiniekiem.

Suņuks Rembo pieklīdis lauku 
mājās Alūksnes novadā, bet nav 
sagaidījis, ka saimnieks viņu 
meklētu. Rembo ir ļoti draudzīgs, 
nosvērts suns, prot lēnām un 
paklausīgi iet pie pavadas, bet 
prot arī priecāties un spēlēties.

Robins ir apmēram divus gadus 
jauns, ļoti aktīvs un dzīvespriecīgs 
suns. Iespējams, ķepainim kaut 
kur tālos rados bijis dobermanis. 
Suņuks atrasts Gulbenes novadā, 
pamests mežā.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

19. augustā plkst. 12.00
Liepnas internātpamatskolas 60 gadu jubilejas svinības
Aicinām visus bijušos darbiniekus.
2017. gada 19. augustā plkst. 17.00
Liepnas internātpamatskolas 3. absolventu salidojums 
reģistrācija no plkst.16.00
Aicinām visus absolventus!

Pēc svinīgā pasākuma estrādē “Saidupīte” visiem zaļumballe ar 
groziņiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 26323276

26. augustā Bejas pamatskolas 150 gadu un Bejas 
novadpētniecības centra 30 gadu JUBILEJAS SVĒTKI

Programmā:
15.30 – 17.00 dalībnieku reģistrēšanās;
16.00 Bejas novadpētniecības centrā svētku ieskaņa “Kur atmiņas un 
sapņi kopā vijas”;
17.00 Bejas pamatskolā svinīgs pasākums “Mana skola ir kā poga. Tā 
piepogā dvēseli pie varavīksnes loka”;
20.00 balle kopā ar grupu “Otto”, atmiņu mirkļi skolā un 
novadpētniecības centrā.

Dalības maksa 4,00 EUR, cienastam pašu sarūpēts groziņš. Lai kurā 
vietā pasaulē tu būtu, atrodi laiku, nāc paskaties, kā tavai dzimtajai 
vietai klājas!
Ja nevari atbraukt, bet vēlies sveicināt savus klasesbiedrus, skolotājus 
vai skolu, sūti savu apsveikumu (jebkurā formātā) uz adresi: skola.
beja@aluksne.lv.
Kontakttālruņi: 25664429, 25664432.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 24. jūlijā Alūksni apmeklēja ASV 
vēstniece Latvija Nensija Bai-
kofa Petita. Kopā ar viņu vizītē 
piedalījās arī Saeimas deputāts 
Rihards Kols.

 Vizītes laikā vēstniece tikās ar 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāju Arturu Dukuli, priekšsēdētāja 
vietnieku Dzintaru Adleru, domes 
deputātiem Modri Lazdekalnu 
un Druvi Mucenieku. A. Dukulis 
vēstnieci informēja par pašvaldī-
bas nozīmīgākajiem īstenotajiem 
projektiem, kā arī plānotajām 
attīstības iecerēm. Vēstniece vēlējās 
izzināt jautājumus par demogrāfi sko 
situāciju novadā, izglītības iestāžu 
reformu, veselības aprūpes un 
Alūksnes slimnīcas jautājumu, kā 
arī citām tēmām.
 Pēc sarunas ar pašvaldības vadību 
vēstniece apskatīja pārbūvēto 
Alūksnes Kultūras centru, devās 
ekskursijā uz Bībeles muzeju un 

Alūksnes luterāņu baznīcu. Vēlāk 
viņa apmeklēja Alūksnes Jauno pili, 
kur Alūksnes muzejā apskatīja no-
vadnieces Austras Lindes darināto 
120 tautu meitu tērpu izstādi. Jāpie-
bilst, ka viena lellīte, tērpta latviešu 
tautas tērpā, savulaik ir dāvināja 
ASV tā brīža prezidenta kundzei 

Hilarijai Klintonei.
 Pēc Alūksnes muzeja apciemojuma 
vēstniece kopā ar R. Kolu devās 
braucienā ar velorikšu uz Pilssalu, 
kur apskatīja jauno Tempļakalna 
gājēju tiltu un veldzējās tā muzikā-
lajās noskaņās.

Alūksnei apmeklē ASV vēstniece

Vēstniece Arturam Dukulim dāvināja grāmatu par savu 
dzimto Virdžīnijas štatu                                               Evitas Aplokas foto         

RPIVA Alūksnes fi liāle 
turpina darbu kā LU fi liāle
Anita Pētersone

 Atbilstoši Ministru kabineta 
rīkojumam Nr. 164 “Par Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas likvidāciju”, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija (RPIVA) ir pievienota 
Latvijas Universitātei, tajā skaitā 
arī Alūksnes fi liāle.

 Esošajiem RPIVA studentiem 
saglabājas visi tie paši nosacījumi 
un garantijas, kas bija iepriekš, tajā 
skaitā studiju programmas, studiju 
maksas, studiju kredīti un studiju 
dienas.

2017./2018. gada jaunajiem 1. kursa 
topošajiem studentiem tiek piedā-
vātas tās pašas studiju program-
mas, kādas šobrīd tiek piedāvātas 
fi liālē, arī studiju maksas saglabājas 
iepriekšējās.
 Studentu uzņemšana 1. kursā turpi-
nās līdz 14. augustam. Vecāko kursu 
studenti šobrīd pārslēdz līgumus 
ar Latvijas Universitāti. Latvijas 
Universitāte arī turpmāk piedāvās 
dažādus tālākizglītības kursus reģio-
na iedzīvotājiem.
 Par Latvijas Universitātes Alūksnes 
fi liāles direktori arī turpmāk strādās 
Anita Pētersone un par biroja 
administratori Ligita Zaķe.

Nodos ekspluatācijā Ganību ielu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Plānots, ka šonedēļ 
ekspluatācijā tiks nodota 
pārbūvētā Ganību iela 
Alūksnē, bet Rūpniecības 
iela darbi vēl turpinās.

 Ganību un Rūpniecības ielu 
pārbūve notiek Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda fi nansētā projekta 
“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 
apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” 
ietvaros. Darbus šajā objektā veic 
pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”.
  Rūpniecības ielā vēl atsevišķi 
darbi turpinās. Te ir ieklāts asfalta 

segums brauktuvei, uzstādīts 
pieturvietas paviljons, noslēgumam 
tuvojas ietvju izbūve un 
apzaļumošana, jāierīko ceļa 
zīmes un horizontālais 
marķējums.

Svētās Trijādības Dievnamā 
Alūksnē
5., 12., 19., 26.08. 17.00 Lielais 
vakara dievkalpojums, grēksūdze.
6., 13., 20., 27. 08.00 grēksūdze, 
08.30 dievkalpojums, Stundas 
lūgšanas, liturģija. Aizlūgums par 
veselību, aizlūgums par mirušajiem.
6.08. pēc liturģijas 12.00 aizlūgums 
par mirušajiem kapos, 20.00 pēc 
liturģijas notiks dārzeņu, augļu, 
medus svētīšana.
18.08. Kunga Dieva un mūsu Pestī-
tāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās – 
17.00 Lielais vakara dievkalpojums, 
grēksūdze.

27.08. Mūsu Vissvētās Valdnieces 
Dievadzemdētājas un Mūžamjau-
navas Marijas Aizmigšana – 17.00 
Lielais vakara dievkalpojums, 
grēksūdze.
28.08. Mūsu Vissvētās Valdnieces 
Dievadzemdētājas un Mūžamjau-
navas Marijas Aizmigšana – 08.00 
grēksūdze, 08.30 dievkalpojums, 
stundas lūgšanas, liturģija, aizlū-
gums par veselību.

Zeltiņu ev. lut. draudzē
13. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā 
Kapusvētku Dievkalpojums.
13. augustā 15.00 Zeltiņu ev. lut. 

baznīcā Cēsu A.Kalniņa mūzikas 
vidusskolas audzēkņu koncertprog-
ramma “ Sirdspuksti”. Koncertā 
piedalās Pauls Skujiņš - čells, 
Samanta Ceruka - kokle, Elīza 
Apine - klavieres, ērģeles, Klinta 
Āboliņa - soprāns, perkusijas. 
Ieeja par ziedojumiem.
27. augustā 10.00 Dievkalpojums.

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

Draudzēs novadā
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Jaunannas jauniešu klubs organizē
vasaras aktivitātes jauniešiem
Elita Jansone,
jauniešu koordinatore Jaunannas 
pagastā 

  8. un 9. jūlijā Jaunannā 
jau trešo reizi notika Nakts 
orientēšanās pasākums, kuru 
organizēja Jaunannas jauniešu 
klubs “Tikšķis”.

 Sacensībās piedalījās 12 komandas 
no Alūksnes, Gulbenes, Balvu un 
Smiltenes novadiem. Lai piedalītos 
orientēšanās sacensībās, vismaz 
vienam komandas dalībniekam 
telefonā bija nepieciešams QR 
koda lasīšanas aplikācija. Šajās 
sacensībās bija noteikts laika limits, 
kurā pēc pašu dalībnieku izvēlētas 
kontrolpunktu secības bija jāsavāc 
pēc iespējas vairāk punktu. Koman-
du dalībniekiem, orientējoties dabā 
un arī telpās, trīs stundu laikā bija 
iespēja atrast 37 kontrolpunktus. 
Nakts orientēšanās pasākumā gal-
veno balvu izcīnīja komanda “Ezīši 
miglā” no Stāmerienas, kurā startēja 
Guna un Jānis Ģērmaņi, Aija Tīru-
ma, Kārlis Ošs. 1. vieta komandai 
“Šogad nebūs 100” no Gulbenes 

(Daiga Krēsliņa, Bruno Eduards 
Krēsliņš un Gustavs Galvans), 2. 
vieta vietējai komandai “Metēji” 
(Tālis Meiers, Dāvis Kalējs, Egils 
Cabuls un Sarmīte Maļiņina), 3. 
vieta komandai “Ezera street boys” 
no Balviem (Kalvis Krakops, San-
dis Supe, Didzis Ezergailis).
 Mūsu šī gada galvenie atbalstītāji 
bija viesu nams “Pededzes”, “Xali-
anse” Stāmerienas izlaušanās istaba, 
kafejnīca “Pajumte”, SIA “Jaun-
grēveles”, laivu noma “Ezermalas 
laivas”, Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs, “Sticker Shop” un “Wood 
studio”. “Tikšķis” pateicas atbalstī-
tājiem, kuri bija sarūpējuši vērtīgu 
balvu fondu, un tiem cilvēkiem, 
kuri fi nansiāli atbalstīja Jaunannas 
jauniešus precīzas un kvalitatīvas 
orientēšanās kartes izstrādē - Agrim 
Jermacānam, Intai Cinglerei, Mār-
tiņam Augstkalnietim, Leonīdam 
Ļubimovam.
 Interesants un aizraujošs pasākums 
“Aktīvais DIVDIENIS” notika Jau-
nannā 17. un 18. jūlijā. Tas bija divu 
dienu aktīvs, sportisks un lietderīgs 
pasākums jauniešiem ar mērķi 
veicināt sevis izzināšanu, iesaistot 
viņus kopīgā, saturīga brīvā laika 

pavadīšanā. “Aktīvais DIVDIENIS” 
tika atbalstīts Alūksnes novada 
pašvaldības fi nansētajā Jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursā. Šogad 
pasākumā piedalījās 19 jaunieši no 
Balviem, Stāmerienas, Rīgas un 
Jaunannas. Pirmās dienas aktivitātes 
jauniešiem vadīja Rīgas Skolēnu 
domes konsultante Ieva Elvīra 
Garjāne. Pasākumā jauniešiem 
bija iespēja satikt un iepazīt citam 
citu, lai savstarpēji sadarbojoties, 
caur sevis izzināšanu un savas 
darbības izvērtēšanu, gūtu jaunus 
domubiedrus un idejas. Piedaloties 
nodarbībās, jaunieši strādāja gan 
komandā, gan arī individuāli. “Aktī-
vā DIVDIEŅA” dalībnieki ģenerēja 
idejas jauniem izaicinājumiem, 
jaunizveidotajās grupās nodarbojās 
ar programmu dizainēšanu, anali-
zēja dažādas neformālās izglītības 
metodes. Manuprāt, šī bija laba un 
lietderīga mācīšanās skola sadarbī-
bas un komandas veidošanā jaunie-
šiem. Jaunannas jauniešu pasākums 
notika Zaķusalā, kur bija gan telšu 
vietas, gan arī nodarbības, taču lie-
tus laikā dalībnieki varēja darboties 
arī Jaunannas Tautas namā. Vakarā 
pie ugunskura jaunieši pārrunāja 

un analizēja dienas laikā notikušo, 
tuvāk iepazina viens otru, bet pēc 
22.30 devās JK “Tikšķis” organizē-
tajā nakts pārgājienā ar šķēršļiem 
un uzdevumiem. Otrajā dienā 
turpinājās “Aktīvā DIVDIEŅA” 
saliedējoši, jautrās, uzmundrinošās 
aktivitātes jauniešu kluba “Tikšķis” 
vadībā, kuru izpildei komandas 
dalībniekiem bija jāpielieto pirmās 
dienas nodarbībās iegūtās prasmes 

un zināšanas.
 Jaunannas “Aktīvajā DIVDIENĪ”, 
neskatoties uz mainīgajiem laika 
apstākļiem, jauniešu kluba “Tik-
šķis” dalībniekiem izdevās īstenot 
visas iecerētās aktivitātes, kuras 
sekmēja jauniešu pašpārliecinātī-
bu, ļāva izvērtēt sevi, savas spējas 
un iegūt ticību un pārliecību par 
saviem spēkiem.

No rotaļām uz zināšanām

Līga Puzule,
projekta “Neformālā 
laboratorija “No rotaļām uz 
zināšanām”” vadītāja

 Projektu un iniciatīvu 
darbnīca “10 kW radošu 
citronu” Alūksnes un Apes 
novada fonda 14. Projektu 
konkursa „Atbalsts iedzīvotāju 
iniciatīvām” ietvaros realizēja 
projektu “Neformālā laboratorija 
“No rotaļām uz zināšanām””.

 Projekta ietvaros tika izveido-
ta neformāla vide Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā 
korpusa trešā stāvā gaitenī – veikts 
sienu apgleznojums un izvietoti 
pufi . Jaunizveidotajā vidē notika arī 
četras nodarbības bērniem vecumā 
no 7 līdz 12 gadiem. 
 Mūsdienās bērni un jaunieši lielu 

daļu sava brīvā laika pavada pie 
datora vai telefona, spēlējot spēlītes 
vai komunicējot ar vienaudžiem 
interneta vidē, kas arī ir pamats 
projekta izveidei. Mūsu mērķis bija 
ieinteresēt topošos ģimnāzistus 
eksaktajās zinātnēs, attīstīt bērnu 
loģisko domāšanu un spriestspēju, 
kā arī izveidot vidi, kurā skolē-
ni vēlētos uzturēties un pavadīt 
starpbrīžus. Nodarbībās tika rādīti 
eksperimenti fi zikas un ķīmijas 
nozarēs -  bērni varēja rokās paņemt 
uguni, uztaisīt paši savu vulkānu, 
vērot zvaigžņu lietu. Katrai bērnu 
vecuma grupai bija savs interesan-
tākais eksperiments, vienaldzīgs 
nepalika neviens. 
 No projekta realizācijas lielākie 
ieguvēji bija sākumskolas vecuma 
bērni, jo šis ir tas laiks, kad viņi 
iepazīst pasauli, un mēs parādījām, 
ka svarīgas un nopietnas lietas var 
būt arī interesantas un aizraujo-

šas. Tajā pašā laikā mēs, vecāko 
klašu skolēni, ieguvām padziļinātas 
zināšanas eksaktajos priekšmetos 
un prasmi komunicēt ar bērniem, 
kā arī pieredzi, ka spējam uzlabot 
dzīves kvalitāti sev un topošajiem 
ģimnāzistiem. Ieguvēji bija arī 
bērnu vecāki, kuri ar prieku varēja 
noskatīties uz savu atvašu attīstību 
un redzēt bērnu actiņās mirdzam 
prieku par pieredzēto un jauniegūta-
jām zināšanām.
 Projektu un iniciatīvu darbnīcas 
“10 kW radošu citronu” vārdā vēlos 
pateikt lielu paldies Alūksnes un 
Apes novada fondam par atbalstīto 
projektu un atbalstu projekta reali-
zācijas laikā, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas direktorei, ķīmijas 
skolotājai un ķīmijas kabineta labo-
rantei, ģimnāzijas saimniekam un 
tehniskajiem darbiniekiem. Ceram 
arī nākotnē realizēt projektus, kuri 
mums pašiem ir interesanti!

 Līga Puzule kopā ar mazajiem projekta dalībniekiem                                                       Foto no projekta arhīva

Noslēdzies Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekts “Express your 
EVS” (Izpaud savu EBD)

Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
projekta “Express your EVS” 
koordinatore

 No 2016. gada septembra beigām 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā darbojās divi brīvprātīgie 
– Selma Suppanena no Somijas 
un Aleksis Žolivē no Francijas Ei-
ropas Brīvprātīgā darba projekta 
“Express your EVS” (Izpaud savu 
EBD) ietvaros.

 Šobrīd šī projekta aktivitāte ir no-
slēgusies, turpinās izvērtēšanas un 
projekta publikācijas pasākumi, ko 
brīvprātīgie rīkos, jau atgriezušies 
mājās. Aleksis ir jau atradis darbu, 
lai pa vasaru strādātu Francijā – 
bērnu nometnēs un dažādos ar 
jauniešu līdera pienākumu pildīšanu 
saistītos pasākumos. Selma līdz au-
gusta sākumam vēl dzīvos Alūksnē, 

jo ir iemīlējusi šo pilsētu. Atgriežo-
ties mājās, Somijā, Selma apsvērs 
iespēju turpināt studijas kādā no 
Somijas augstskolām. 
 Lai arī šis projekts ir noslēdzies, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
ir gatavs mesties jaunos piedzīvo-
jumos un jau šī gada septembra 
beigās uzņemt jaunus brīvprātīgos 
no Spānijas un Itālijas, projekta 
“Create your EVS” (Radi savu 
EBD) ietvaros.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbinieces kopā ar 
brīvprātīgajiem Selmu un Aleksu

Foto no ABJC arhīva

“Aktīvā DIVDIEŅA” dalībnieki Jaunannā
Foto no jauniešu kluba “Tikšķis” arhīva
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Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Alūksnes novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un ceturto  daļu, Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes 
tīkli un/vai kanalizācijas tīkli 
un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā 
prasības komercuzskaites 
mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas ekspluatā-
cijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības, tai skaitā prasības notek-
ūdeņu novadīšanai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un 
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un 
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgumā ietveramos 
noteikumus, tai skaitā līguma slēg-
šanas, grozīšanas un izbeigšanas 
kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo 
noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini 
lietoti Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu likuma un saistīto normatīvo 
aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs - nekus-
tamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 
īpašumu mājā — visi dzīvokļu 
īpašnieki) vai valdītājs, kurš 
saņem noteikta veida sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus, 
pamatojoties uz noslēgtu Pakalpoju-
ma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums – sabied-
riskā ūdenssaimniecības pakalpo-
juma līgums starp Pakalpojumu 
lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju 
par noteikta veida sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas, lietošanas, uzskaites un 
norēķinu kārtību, kā arī abu pušu 
tiesībām, pienākumiem un atbildī-
bas robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts 
– Pakalpojumu sniedzēja un Pa-
kalpojumu lietotāja parakstīts akts, 
kurā norādītas atbildības robežas, 
kādās ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus apkalpos katra Pakalpojuma 
līguma puse (pusēm vienojoties, 
tās var būt arī ārpus sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas piederības 
robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma ko-
mercuzskaitei - ūdens patēriņa 
norma vienam iedzīvotājam (litri 
diennaktī) atbilstoši noteikumu 
1.pielikumam. Ūdens patēriņa 
normu piemēro tikai izņēmumu ga-
dījumos, kad nav iespējams uzstādīt 
komercuzskaites mēraparātu;
3.5. Pakalpojuma lietotāja kanali-
zācijas tīkla izvads - notekūdeņu 
izvadīšanas cauruļvads no objekta 
(Pakalpojumu lietotāja zemes 
gabala robežām) līdz Pakalpojuma 
sniedzēja centralizētās kanalizācijas 
tīkla pirmajai skatakai.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu (turpmāk – ūdenssaim-
niecības pakalpojumi) sniegšanas 
un lietošanas kārtību, lai veicinātu 

kvalitatīvu pakalpojumu pieejamī-
bu un nodrošinātu Pakalpojumu 
lietotājus ar nepārtrauktiem pakal-
pojumiem, uzlabotu vides situāciju 
Alūksnes novadā un dabas resursu 
racionālu izmantošanu.

5. Šie noteikumi neattiecas uz lietus 
notekūdeņu novadīšanu kanalizā-
cijas šķirtsistēmā un uz decentrali-
zētajiem kanalizācijas pakalpoju-
miem.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas tīkli vai bū-
ves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai kanalizāci-
jas sistēmai

6. Kārtību, kādā ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums, ar to saistītie 
Ministru kabineta noteikumi un šie 
noteikumi.

7. Lai fiziska vai juridiska perso-
na varētu pievienot savu objektu 
pilsētas vai ciema centralizētajam 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
tīklam, jāiesniedz:
7.1. rakstisks iesniegums Pakal-
pojumu sniedzējam, atbilstoši šo 
noteikumu 2.pielikumam;
7.2. iesnieguma veidlapā uzskaitītos 
dokumentus.

8. Atbilstoši Fizisko personu datu 
aizsardzības likumam, nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai valdītājam 
jāapstiprina iesniegumā norādītā 
piekrišana personas datu apstrādei 
un pastāvīgai uzglabāšanai.

9. Pakalpojumu sniedzējs dod savu 
atzinumu par objekta pievienoša-
nās iespējām un izsniedz tehniskos 
noteikumus 2014. gada 19. augusta 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
(turpmāk tekstā Vispārīgie būv-
noteikumi) 17. punktā noteiktajos 
termiņos.

10. Lai pievienotos pilsētas vai 
ciema centralizētajiem ūdensap-
gādes un/vai kanalizācijas tīkliem, 
atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja 
izdotajiem tehniskajiem noteiku-
miem, kuru derīguma termiņš ir 
2 (divi) gadi no to izsniegšanas 
dienas, ir jāizstrādā būvprojekts 
vai apliecinājuma karte un jāveic 
būvdarbi saskaņā ar Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem un citiem spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Ja nekustamā īpašuma īpaš-
niekam vai valdītājam, pieprasot 
tehniskos noteikumus, ir parādu 
saistības par Pakalpojumu sniedzē-
ja sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, Pakalpojumu 
sniedzējs var atteikt izsniegt tehnis-
kos noteikumus līdz minēto parādu 
saistību nokārtošanai.

12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana 
centralizētās ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmai ir obligāta 

jaunbūves būvniecības vai būves 
pārbūves gadījumā apbūves terito-
rijās, kurās, saskaņā ar pašvaldības 
plānojumu, ir ierīkojamas centrali-
zētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas.

13. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta 
no divām neatkarīgām ārējās ūdens-
apgādes sistēmām (piemēram: no 
vietējās akas vai urbuma un centra-
lizētās ūdensapgādes sistēmas), to 
savienošanas vietā jābūt vismaz 50 
mm lielam strūklas pārtraukumam 
vai speciālam pretvārstam, kas no-
drošina strūklas pārtraukumu. Abus 
ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos 
ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja 
darbojas otrs ievads.

14. Pēc ievada un/vai izvada 
izbūves pabeigšanas, nekustamā 
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 
sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma 
plānu grafiskā un digitālā formā, 
kas sagatavots atbilstoši 2015. gada 
24. septembra Alūksnes novada paš-
valdības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 17/2015 “Par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Alūksnes novadā”;
14.2.  kanalizācijas pašteces tīkliem 
televīzijas inspekcijas rezultātus 
tiem cauruļvadiem, kuru  ārējais 
diametrs ≥200 mm.

15. Pēc nekustamā īpašuma 
kanalizācijas izvada izbūves līdz 
centralizētajam kanalizācijas tīklam, 
nekustamā īpašnieka vai valdītāja 
pienākums ir likvidēt viņa īpašumā 
esošās būves un sistēmas (pie-
mēram, notekūdeņu krājtvertnes, 
nosēdakas u.c.), kuras tika izman-
totas nekustamajā īpašumā radīto 
komunālo notekūdeņu uzkrāšanai.

16. Ja ūdensvada ievadu un/vai 
kanalizācijas izvadu centralizētajai 
ūdensapgādes vai kanalizācijas sis-
tēmai nav iespējams pievienot tīklu 
izvietojuma dēļ zemes īpašuma 
robežās, tad Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma 
īpašniekam kā Blakuslietotājam pie-
vadu pievienot pie cita Pakalpoju-
mu lietotāja ūdensapgādes (aiz ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla) 
un/vai kanalizācijas cauruļvadiem, 
tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka 
nekustamo īpašumu, ja šāda pievie-
nošana ir rakstveidā saskaņota ar 
zemes īpašnieku un Pakalpojumu 
lietotāju, un šāda pievienošana 
nepasliktina ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojuma saņemša-
nu citiem Pakalpojumu lietotājiem. 
Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam 
tīklu apkalpošanas robežu aktam un 
noslēgtam līgumam starp Blakuslie-
totāju un Pakalpojumu lietotāju.

17. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks 
kā Blakuslietotājs un cits Pakal-
pojumu lietotājs nevar vienoties 
par līguma noslēgšanu savā starpā, 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkla 
ierīkošana jāveic īpašuma robežās 
atbilstoši 2015.gada 27.augusta 
Alūksnes novada pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam” 3. 
sējuma “Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” prasībām.

18. Cits Pakalpojuma lietotājs nav 
tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakal-
pojuma sniedzēju un Blakuslietotāju 
pārtraukt ūdens piegādi un notek-
ūdeņu novadīšanu Blakuslietotājam.

19. Ja nav iespējams komercuz-
skaites mēraparāta mezglu izbūvēt 
normatīvajos aktos noteiktajā vietā, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
atļaut to izbūvēt Pakalpojumu 
lietotāja noteiktajā vietā, piemē-
ram, ēkas pagrabā tiešā ūdensvada 
ievada tuvumā atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.

20. Pēc komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūves, Pakalpojumu snie-
dzējs uzstāda verificētu komercuz-
skaites mēraparātu, kas ir Pakalpo-
jumu sniedzēja īpašums.

21. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina 
Pakalpojumu sniedzējam izdevu-
mus komercuzskaites mēraparāta 
zādzības vai bojāšanas gadījumā, 
pēc to faktiskiem apmēriem, kas 
saistīti ar jauna komercuzskaites 
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, 
izņemot gadījumus, kad komercuz-
skaites mēraparāta mezgla atrašanās 
vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja 
atbildības robežas.

22. Patvaļīgi pieslēgties pie centrali-
zētās ūdensapgādes un/vai centrali-
zētās kanalizācijas tīkla ir aizliegts. 

23. Ja Pakalpojuma sniedzējs 
konstatē patvaļīgu pieslēgumu pie 
centralizētajiem ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīkliem, par to tiek 
sastādīts akts. 

24. 10 dienu laikā pēc sastādītā akta 
nelegālajam Pakalpojuma lietotājam 
ir jānoslēdz līgums ar Pakalpojuma 
sniedzēju. 30 dienu laikā Pakalpo-
juma lietotājam obligāti jāiesniedz 
Pakalpojuma sniedzējam topo-
grāfiskais uzmērījums ar izbūvēto 
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu 
atbilstoši 2015.gada 24.septembra 
Alūksnes novada pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem Nr.17/2015 
“Par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas aprites kārtību 
Alūksnes novadā” un atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām jāsakārto 
tehniskā dokumentācija izbūvēta-
jiem nelegālajiem ūdensvada un/vai 
kanalizācijas pievadiem.

25. Ja Pakalpojuma lietotājs pārkāpj 
šo noteikumu 22. punktu un nepilda 
noteikumu 24. punktu, Pakalpojuma 
sniedzējam ir tiesības bez brīdi-
nājuma veikt nelegālā pieslēguma 
atslēgšanu no centralizētā ūdensap-
gādes un/vai kanalizācijas tīkla.

III. Centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas un centralizētās kana-
lizācijas sistēmas ekspluatāci-
jas, lietošanas un aizsardzības 
prasības

26. Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu piederība un uzturēšana:
26.1. Pakalpojumu sniedzēja īpašu-
mā vai valdījumā ir:
26.1.1. maģistrālie un sadalošie 
ūdensvada tīkli (sadalošie tīkli - 
tīkli no maģistrālā ūdensvada līdz 
privātīpašuma robežai);
26.1.2. ūdens ieguves urbumi, 
ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens 
spiedienu paaugstinošas sūkņu 
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
26.1.3. maģistrālie un sadalošie 
kanalizācijas tīkli (sadalošie tīkli 
- tīkli no maģistrālā kanalizācijas 
tīkla, līdz privātīpašuma robežai);
26.1.4. notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, 
kanalizācijas spiedvadi, pašteces 
kanalizācijas tīkli;
26.1.5. iepriekšējos apakšpunktos 
minēto ūdensapgādes un kanalizāci-
jas tīklos esošās skatakas, kontrola-
kas, cauruļvadu armatūra, hidranti 
un hidrantu plāksnītes;
26.1.6. komercuzskaites mēraparāti;
26.1.7. brīvkrāni.

26.2. Pakalpojumu sniedzēja apkal-
pes zonā var būt ūdensvada un/vai 
kanalizācijas infrastruktūras daļas, 
kuras nav Pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā vai valdījumā, bet kuras 
tam ir nodotas pakalpojuma snieg-
šanai, un noteiktas Pakalpojumu 
lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja 
noslēgtā līgumā vai līgumā par sa-
biedrisko pakalpojumu sniegšanu ar 
pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti 
ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, 
nav uzskatāmi par sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 
un to maksai ir jābūt noteiktai attie-
cīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

26.3. Pakalpojumu sniedzējs, savu 
sistēmu uzturēšanai, apkopšanai 
vai remontam ir tiesīgs piekļūt cen-
tralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, kas atrodas Pakalpojumu 
lietotāja nekustamā īpašuma terito-
rijā, vismaz divas nedēļas iepriekš 
rakstiski brīdinot šī nekustamā 
īpašuma īpašnieku vai valdītāju.

26.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs 
konstatē centralizētās ūdensapgā-
des un/vai kanalizācijas sistēmas 
avārijas gadījumu, tas var nekavē-
joties atslēgt Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
sistēmu no centralizētās ūdensapgā-
des un/vai kanalizācijas sistēmas.

26.5. Pakalpojumu sniedzēja 
valdījumā un apkalpes zonā esošos 
ūdensvada un/vai kanalizācijas 
tīklus, ūdensvada pievadus un/vai 
kanalizācijas izvadus ekspluatē un 
remontē Pakalpojumu sniedzējs. 

26.6. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi 
piekļūt savā valdījumā esošajiem 
centralizētajai ūdensvada un/
vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, kas atrodas juridisku vai 
fizisku zemes gabalu īpašnieku vai 
valdītāju teritorijā, šo tīklu avāriju 
novēršanai vai to seku likvidēšanai.

Turpinājums 12. lappusē
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26.7. Vietas, kur atrodas ūdensvada 
un/vai kanalizācijas tīkli, nedrīkst 
būt pieblīvētas ar dažādiem materiā-
liem, iekārtām vai uzceltām būvēm. 
Jābūt iespējai brīvi piebraukt spe-
ciālajai tehnikai un mehānismiem, 
lai varētu likvidēt avāriju un veikt 
profilaktiskos darbus. Jebkādas 
darbības pie ūdensvada un/vai ka-
nalizācijas tīkliem jāveic atbilstoši  
Aizsargjoslu likuma noteikumiem.

27. Prasības notekūdeņu novadī-
šanai centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā:
27.1. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā ir atļauts novadīt notekūde-
ņus:
27.1.1. kuri nekaitē centralizētās 
kanalizācijas sistēmas būvēm un 
neietekmē būvju funkcijas, to eks-
pluatācijas mūžu;
27.1.2. kuri nesatur ūdens videi 
bīstamas vielas un nav bīstami 
centralizētās kanalizācijas sistēmas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apkalpojošā personāla veselībai;
27.1.3. kurus kopā ar sadzīves 
notekūdeņiem var attīrīt Pakalpoju-
mu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās, ievērojot Pakalpojumu 
sniedzējam izsniegtās piesārņojo-
šās darbības atļaujas prasības un 
izsniegtos tehniskos noteikumus, kā 
arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 
parametrus;
27.1.4. kuru temperatūra nepār-
sniedz +40°C, un vides pH ir 
robežās no 6,5 līdz 8,5;
27.1.5. kuri nesatur vielas, kuras 
piesārņo kanalizācijas cauruļvadus 
vai nogulsnējas uz kanalizācijas 
skataku sienām (piemēram – tauki);
27.1.6. kuru sastāvā piesārņojuma 
koncentrācijas nepārsniedz 3.pieli-
kumā noteiktās maksimāli pieļauja-
mās koncentrācijas un Pakalpojuma 
līgumā noteiktos pieņemamos 
notekūdeņu apjomu ražošanas 
notekūdeņiem. 

27.2. Ja Pakalpojumu lietotāja 
novadāmo notekūdeņu piesārņo-
jums pārsniedz 3.pielikumā mak-
simāli pieļaujamās koncentrācijas, 
tad:
27.2.1. Pakalpojumu lietotāja no-
tekūdeņiem, pirms to novadīšanas 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, 
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas 
iekārtās tādā pakāpē, lai netiek 
pārsniegtas piesārņojuma maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas, kas 
norādītas 3.pielikumā;
27.2.2. atsevišķos gadījumos, ievē-
rojot normatīvos aktus, Pakalpoju-
mu sniedzējs var atļaut Pakalpoju-
mu lietotājam novadīt centralizētā 
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus 
bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļē-
ji attīrītus notekūdeņus, ja maksimā-
li pieļaujamā notekūdeņu piesārņo-
juma koncentrācija un maksa par 
piesārņošanu noteikta Pakalpojuma 
līgumā, un ja piesārņojuma kon-
centrācijas pārsniegšanas gadījumā 
netiek nodarīts kaitējums centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai un/vai 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

27.3. Pakalpojumu lietotāja pienā-
kums ir nekavējoties ziņot Pakalpo-
jumu sniedzējam par paaugstināta 
piesārņojuma rašanos novadāmajos 
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju 
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem 
bojājumiem centralizētajā ūdensap-
gādes un/vai kanalizācijas sistēmā.

27.4. Ja noteikumu 27.2.punktā 
minētais piesārņojums tiek kon-
statēts iepludinātajos notekūdeņos 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
un to pieņemšanas nosacījumi nav 

noteikti Pakalpojuma līgumā ar 
Pakalpojumu sniedzēju, un tas var 
izraisīt vai izraisa avāriju centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā vai 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
darbības traucējumus, tad Pakalpo-
jumu sniedzējam brīdinot ir tiesības 
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu.

27.5. Pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības veikt paraugu noņemšanu 
un ūdensapgādes un/vai kanalizāci-
jas tīklu apsekošanu Pakalpojumu 
lietotāja nekustamajā īpašumā, ja 
tiek konstatēts Pakalpojumu snie-
dzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
ieplūdē vai kanalizācijas tīklos 
paaugstināts notekūdeņu piesārņo-
jums. Pakalpojumu lietotājam nav 
tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

27.6. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā ir aizliegts novadīt notek-
ūdeņus, kuri satur:
27.6.1. prioritārās vielas, kuras atzī-
tas par ūdens videi īpaši bīstamām 
un kuru emisiju un noplūdi nepie-
ciešams novērst līdz normatīvajos 
aktos noteiktajam laikam;
27.6.2. uguns nedrošus piemaisīju-
mus un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras var veicināt uzliesmojošu 
maisījumu rašanos centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā;
27.6.3. bioloģiski nedegradējamas 
sintētiskās virsmas aktīvās vielas 
(SVAV);
27.6.4. skābes un citas vielas, 
kuras var izraisīt cilvēka veselībai 
bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa 
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) 
izdalīšanos;
27.6.5. radioaktīvas vielas;
27.6.6. cietus priekšmetus, tek-
stilizstrādājumus, smiltis, grunti, 
eļļas, taukus un citas vielas, kas var 
veicināt centralizētās kanalizācijas 
sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērē-
šanu;
27.6.7. nesasmalcinātus pārtikas un 
ražošanas atkritumus, koncentrētus 
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu 
šķīdumus, kas radušies skalojot 
cisternas, kublus un tml.;
27.6.8. citas ūdens videi bīstamas 
vielas.

28. Prasības centralizēto ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijai un aizsardzībai:
28.1. Ir aizliegts:
28.1.1. novietot automašīnas un cita 
veida transporta tehniku vai citus 
smagus priekšmetus vietās, kas 
ierobežo piekļuvi hidrantu akām;      
28.1.2. centralizētās kanalizācijas 
tīklu skatakās izliet asenizācijas un 
citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu 
un gruntsūdeņus, kā arī izmest 
cietos atkritumus vai citus priekš-
metus;
28.1.3. nepiederošām personām 
veikt jebkādas darbības Pakalpoju-
mu sniedzēja īpašumā vai valdījumā 
esošajās centralizētās ūdensapgā-
des un centralizētās kanalizācijas 
sistēmās;
28.1.4. atvērt un nocelt centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās kana-
lizācijas tīklu skataku vākus;
28.1.5. pirms komercuzskaites 
mēraparāta atstāt atvērtus iekšē-
jās ūdensapgādes tīkla krānus, lai 
novērstu ūdensapgādes cauruļvada 
aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņo-
jums par tādu rīcību ar Pakalpojumu 
sniedzēju;
28.1.6. bojāt centralizētās ūdens-
apgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas infrastruktūru 
un aprīkojumu, bojāt ugunsdzēsības 
hidrantu un citu iekārtu informatī-
vās plāksnes.

28.2. Pakalpojuma sniedzējs, 
saskaņojot ar nekustamā īpašuma 
īpašnieku vai valdītāju, drīkst iz-
vietot plāksnītes uz ēku sienām vai 
žogiem ar hidrantu, armatūras un 
skataku izvietojuma norādi.

28.3. Ja Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes sistēmā trūkst noslē-
garmatūras, kanalizācijas sistēmā 
nav hermētiski aizvērtas revīzijas 
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistē-
mā ierīkota speciāla lūka, iespējai 
tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti 
Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie 
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, 
vai netiek ievērotas šo noteikumu 
un būvnormatīvu prasības, Pakal-
pojumu lietotājs ir atbildīgs par 
iespējamām sekām.

28.4. No decentralizētajām kanali-
zācijas sistēmām savāktos notek-
ūdeņus drīkst novadīt centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpo-
jumu sniedzēja noteiktās, speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas 
vietās, pamatojoties uz noslēgtu 
līgumu par šiem pakalpojumiem.

29. Ugunsdzēsības ierīces, to lieto-
šanas un aizsardzības prasības:
29.1. Ja Pakalpojumu lietotāja ko-
mercuzskaites mēraparāta mezglā ir 
apvadlīnija, kas nodrošina uguns-
dzēsības iekšējā ūdensvada un/
vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā 
esošo hidrantu darbību, Pakalpoju-
mu sniedzējs noplombē apvadlīnijas 
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastā-
da plombēšanas aktu. Pakalpojumu 
lietotājs ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

29.2. Noņemt noteikumu 29.1.pun-
ktā minēto plombu no apvadlīnijas 
aizbīdņa drīkst tikai dzēšot uguns-
grēku vai ugunsdzēsības dienestam 
veicot ugunsdzēsības sistēmas pār-
baudi. Pakalpojumu lietotājam 24 
stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu 
sniedzējam par notikušo uguns-
grēku vai ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu 
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa no-
plombēšanai.

29.3. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības 
hidrantiem ir atļauts tikai uguns-
grēka gadījumā un Pakalpojumu 
sniedzēja vajadzībām.

29.4. Pakalpojumu sniedzējs atse-
višķos gadījumos var atļaut lietot 
ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, 
ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, 
atbilstoši komercuzskaites mērapa-
rāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, 
vai pamatojoties uz Pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu.

29.5. Ja ugunsdzēsības dienests 
ugunsgrēka dzēšanai ūdeni ņem no 
hidranta, ugunsdzēsības dienestam 
ir pienākums reizi ceturksnī Pakal-
pojuma sniedzējam iesniegt atskaiti, 
par ūdens daudzumu (m3), kas 
paņemti no centralizētā ūdensvada 
tīkla.

29.6. Ja ūdens bez atļaujas tiek 
lietots no ugunsdzēšanas hidranta, 
patērētā ūdens daudzumu aprēķi-
na atkarībā no hidranta caurteces 
spējas un ūdens tecēšanas ātruma 
— 1,5 m sekundē par visu hidranta 
izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav 
precīzi nosakāms, tad pieņem, ka 
hidrants bez atļaujas lietots vienu 
mēnesi.

29.7. Pakalpojuma sniedzējam kon-
statējot šo noteikumu 29.2.punkta 
pārkāpumu, Pakalpojuma sniedzējs 

sastāda aktu par konstatēto pārkā-
pumu. 

30. Brīvkrānu izmantošanas kārtība:
30.1. Pakalpojumu sniedzējs, 
iepriekš brīdinot Pakalpojumu 
lietotāju, ir tiesīgs likvidēt ūdens 
brīvkrānus vietās, kur nekustamā 
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta 
iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu 
un saņemt centralizētus ūdensapgā-
des pakalpojumus.

30.2. Lai izmantotu ūdens brīvkrā-
nus ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu nodrošināšanai nekustamajā 
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam 
ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar 
Pakalpojumu sniedzēju.

30.3. Pakalpojumu lietotājam, 
konstatējot brīvkrāna bojājumu, par 
to nekavējoties paziņo Pakalpojumu 
sniedzējam.

30.4. Pakalpojumu lietotājam, kam 
ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu ne-
kustamajam īpašumam, izmantojot 
ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens 
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc 
komercuzskaites mēraparāta rādī-
jumiem vai ūdens patēriņa normas, 
kas noteikta noteikumu 1.pielikumā.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma līgumā ietvera-
mie noteikumi, līguma slēgšanas, 
grozīšanas un izbeigšanas kārtība

31. Pakalpojuma līguma slēgšana 
un tajā ietveramie noteikumi:
31.1. Pakalpojuma līgumu ar Pakal-
pojumu sniedzēju slēdz:
31.1.1. nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, valdītājs vai to notariāli 
pilnvarota persona;
31.1.2. dzīvojamās mājās, kas 
ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
dzīvojamās mājas pārvaldnieks 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
pilnvarotā persona, attiecīgās 
dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, 
ja tas paredzēts dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvok-
ļu īpašnieku kopības lēmumā, vai 
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, 
gadījumos, kad dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības nav pārņem-
tas no pašvaldības;
31.1.3. dzīvojamās mājās, kas 
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos 
– dzīvojamās mājas īpašnieks 
(kopīpašnieki) vai kāds no nekus-
tamā īpašuma kopīpašniekiem, kas 
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedī-
bas ietvaros;
31.1.4. citos gadījumos - visi 
kopīpašnieki vai kāds no nekusta-
mā īpašuma kopīpašniekiem, kas 
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu;
31.1.5. persona, kas veic būvdarbus 
nekustamajā īpašumā un izmanto 
sabiedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus būvniecības laikā;
31.1.6. persona, kura centralizē-
tajā kanalizācijas sistēmā novada 
gruntsūdeņus un/vai lietus notek-
ūdeņus;
31.1.7. persona, kas izmanto brīv-
krānu.

31.2. Pakalpojuma līguma sagatavo-
šanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs 
pirms līguma slēgšanas Pakalpoju-
mu sniedzējam uzrāda:
31.2.1. personas apliecinošu doku-
mentu;
31.2.2. dokumentu, kas apliecina 
nekustamā īpašuma piederību;
31.2.3. dzīvojamās mājas pārvaldī-

šanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumu par Pakalpojuma 
līguma slēgšanu;
31.2.4. ja Pakalpojuma līgumu 
paraksta pilnvarota fiziska persona 
un šis pilnvarojums neizriet no liku-
ma – dokumentu, kas apliecina šīs 
fiziskās personas tiesības parakstīt 
Pakalpojuma līgumu;
31.2.5. tehnisko informāciju 
(izpildmērījumu vai shēmu) par 
vietējo ūdens ieguves vietu un/vai 
notekūdeņu decentralizēto savākša-
nas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma 
slēdzējam tādas ir;
31.2.6. dzīvojamās mājas īpašnieka 
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmu-
mu gadījumā, ja dzīvojamās mājas 
īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) 
ir nolēmis nodibināt tiešo mak-
sājumu sistēmu par saņemtajiem 
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem.

31.3. Pie Pakalpojuma līguma saga-
tavošanas Pakalpojuma sniedzējam 
jāsniedz informācija par nekustamā 
īpašuma lietošanas veidu.

31.4. Pakalpojumu sniedzējs, ja 
tas ir nepieciešams, ir tiesīgs pirms 
Pakalpojuma līguma noslēgšanas, 
apsekot Pakalpojumu lietotāja 
iekšējos un/vai ārējos ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas tīklus, lai pār-
liecinātos, ka iesniegtā informācija 
ir patiesa, atbilstoša faktiskai situā-
cijai un tā ir pietiekama Pakalpoju-
ma līguma noslēgšanai.

31.5. Pakalpojumu lietotājs, pirms 
Pakalpojuma līguma noslēgšanas 
informē Pakalpojumu sniedzēju, 
ja tas tehnoloģiskajos procesos 
izmanto vai ja ražošanas tehnolo-
ģiskajā procesā rodas normatīva-
jos aktos definētās prioritārās vai 
bīstamās vielas vai to grupas, par 
kurām sniegta detalizēta informāci-
ja iesniegumā, lai saņemtu atļauju 
piesārņojošās darbības veikšanai, un 
kuras var tikt novadītas centralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā.

31.6. Ja Pakalpojuma līguma 
slēdzējs, pārņemot nekustamo 
īpašumu, nav pieaicinājis Pakal-
pojuma sniedzēju komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fiksēšanai 
vai nevar uzrādīt komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fiksēšanas 
dokumentu (piemēram, rādījumu 
nodošanas-pieņemšanas aktu), 
Pakalpojuma līguma slēdzējam 
norēķini par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpo-
jumu sniedzēja pēdējo konkrētajā 
īpašumā uzskaitīto komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu.

31.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tie-
sīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma 
noslēgšanas procedūru, nosūtot 
Pakalpojuma līguma slēdzējam 
rakstveida paziņojumu, ja Pakalpo-
juma līguma slēdzējs:
31.7.1.   1 (viena) mēneša laikā no 
Pakalpojumu sniedzēja pieprasīju-
ma nav iesniedzis pieprasītos do-
kumentus un informāciju atbilstoši 
prasībām;
37.7.2. nav veicis vai nav vieno-
jies ar Pakalpojumu sniedzēju par 
komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūvi;
37.7.3. nav nodrošinājis, ka ūdens-
apgādes ievada un/vai kanalizācijas 
izvada tehniskais stāvoklis atbilst 
ekspluatācijas prasībām.
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31.8. Lietotāja kopējā novadīto 
notekūdeņu daudzumā, kas nonāk 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, 
tiek ietverts lietus notekūdeņu 
daudzums no Pakalpojuma lietotāja 
teritorijas, kura apjomu (kubik-
metri gadā) nosaka aprēķinu ceļā 
saskaņā ar būvniecību regulējušiem 
normatīvajiem aktiem pēc Pakalpo-
juma lietotāja iesniegtajiem datiem 
par teritorijas platību un segumu, 
aprēķinot kopējo gada apjomu. 
Pakalpojuma lietotāja lietus notek-
ūdeņu novadīšana centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā ir pieļaujama 
tikai saskaņojot ar Pakalpojuma 
sniedzēju.

31.9. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā novadāmo lietus notek-
ūdeņu daudzumu gadā aprēķina 
saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 
LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” 
(LBN 223-15) 29.punktu.

31.10. Ja Pakalpojumu sniedzējs 
ir konstatējis patvaļīgu virszemes 
lietus ūdens vai drenāžas tīkla 
pieslēgumu pie sadzīves kanalizā-
cijas tīkla, Pakalpojuma sniedzējs  
sastāda aktu par konstatēto pārkā-
pumu un Pakalpojumu saņēmējs 
var tikt saukts  pie administratīvās 
atbildības. 

31.11. Nelegālajam Pakalpojumu 
sniedzējam trīs mēnešu laikā jāveic 
lietus ūdens vai drenāžas tīkla 
atslēgšana no sadzīves kanalizā-
cijas sistēmas vai 10 dienu laikā 
jāvienojas ar Pakalpojumu sniedzē-
ju veikt norēķinus par virszemes 
lietus ūdeņu vai drenāžas sistēmas 
ūdeņu ievadīšanu sadzīves kanalizā-
cijas tīklā atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.

31.12. Ja Pakalpojumu saņēmējs 
neveic šo noteikumu 31.11.punkta 
prasības, Pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības bez brīdinājuma veikt 
virszemes lietus ūdens vai drenāžas 
tīkla atslēgšanu no sadzīves kanali-
zācijas tīkla.

31.13. Pakalpojuma līgumam pie-
vienojams Pakalpojumu sniedzēja 
sagatavots Tīklu apkalpošanas robe-
žu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek 
norādītas arī notekūdeņu paraugu 
ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts 
ir neatņemama Pakalpojuma līguma 
sastāvdaļa.

31.14. Iebildumi par Pakalpojumu 
sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpo-
jumu lietotājam jāiesniedz rakstis-
kā veidā  mēneša laikā no rēķina 
izrakstīšanas datuma. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina sa-
maksas pilnā apmērā Pakalpojuma 
līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu 
iebildumu gadījumā Pakalpojumu 
sniedzējs veic korekcijas, izraks-
tot rēķinu par nākamo norēķinu 
periodu.

31.15. Pakalpojuma līguma noteiku-
mu izpildes kontrolei Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pa-
kalpojumu lietotāja īpašumā esošās 
iekšējās un/vai ārējās ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmas un to 
darbību. Pakalpojumu sniedzējs par 
to informē Pakalpojumu lietotāju, 
kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpo-
jumu sniedzējam veikt inženier-
komunikāciju pārbaudi. Ja veiktās 
pārbaudes rezultātā tiek konstatēti 
pārkāpumi Pakalpojuma līguma no-
teikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt pakalpojuma snieg-
šanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu 
lietotājs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus vai vienojies ar Pakal-
pojumu sniedzēju par pārkāpumu 
novēršanas kārtību un termiņiem.

31.16. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja 
iesniegto datu atbilstības pārbaudi, 
nolasot faktiskos komercuzskaites 
mēraparāta rādījumus par Pakalpo-
jumu lietotājam sniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu daudzumu 
un, ja tiek konstatēta neatbilstība 
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem 
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic 
pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs 
veic samaksu atbilstoši faktiskajiem 
rādījumiem.

31.17. Ja personai ir parādi par 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 
ko tā saņem no Pakalpojumu 
sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā 
esošajos nekustamajos īpašumos 
un šī persona vēlas ar Pakalpojumu 
sniedzēju noslēgt līgumu par pakal-
pojumu saņemšanu citā īpašumā, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pieprasīt Civillikumā paredzētu 
saistību izpildes nodrošinājumu 
(drošības naudas iemaksu u.tml.) 
vai atteikties slēgt jauno Pakal-
pojuma līgumu, kamēr šī persona 
nav nokārtojusi parādus vai nav 
noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzē-
ju vienošanos par minēto parādu 
nokārtošanas kārtību. 

31.18. Sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu apjoma kontrolei 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
uzstādīt kontrolmēraparātus, raks-
tiski paziņojot par to Pakalpojumu 
lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts 
tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja 
atbildības robežās, saskaņojot ar 
Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu 
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpo-
jumu sniedzējam veikt kontrolmē-
rījumus.

31.19. Pakalpojumu sniedzējs 
nosaka kontroles mērījumu periodu. 
Kontroles mērījumus veic ne 
mazāk kā tīs mēnešus. Ja starpība 
starp patērētā ūdens daudzumu 
pēc komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem un kontroles mērapa-
rāta rādījumiem ir lielāka par 20%, 
turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk 
kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kon-
troles mēraparāta. Minētajā laika 
periodā Pakalpojumu sniedzējs un 
Pakalpojumu lietotājs vienojas par 
patērētā ūdens daudzuma uzskaites 
turpmāko kārtību un izdara grozī-
jumus Pakalpojuma līgumā, ja tas 
nepieciešams. 

32. Pakalpojuma līguma grozīšanas 
kārtība:
32.1. Pakalpojuma līgumu var 
grozīt, abām pusēm par to rakstiski 
vienojoties.

32.2. Normatīvo aktu izmai-
ņu gadījumā, kas būtiski groza 
Pakalpojuma līguma noteikumus, 
Pakalpojuma līguma noteikumi tiek 
piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl 
tie nav pretrunā ar normatīvā akta 
regulējumu.

32.3. Ja ir veikti būvdarbi, kas iz-
maina Pakalpojuma līgumā iekļauto 
Tīklu apkalpošanas robežu aktu, 
Pakalpojumu sniedzējs sagatavo 
aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu 
aktu un tā oriģināleksemplāru 
nosūta Pakalpojumu lietotājam. Ak-
tuālais Tīklu apkalpošanas robežu 
akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša 
laikā, skaitot no tā nosūtīšanas die-
nas Pakalpojumu lietotājam.

33. Pakalpojuma līguma izbeigša-
nas kārtība:
33.1. Pakalpojuma līgums ir spēkā 
līdz brīdim, kad:
33.1.1. puses Pakalpojuma līgumu 
izbeidz savstarpēji vienojoties;
33.1.2. Pakalpojuma līgums, 30 die-
nu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek 
izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja 
pieprasījuma;
33.1.3. Pakalpojuma līgumu notei-
kumu 33.2.punktā paredzētajā kārtī-
bā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
33.1.4. beidzas Pakalpojuma līguma 
termiņš;
31.1.5. ir atsavināts nekustamais 
īpašums un jaunais īpašnieks 3 
(trīs) mēnešu laikā no nekustamā 
īpašuma atsavināšanas brīža nav 
nodrošinājis jauna Pakalpojuma 
līguma noslēgšanu.

33.2. Pakalpojumu sniedzējs, 30 
dienas iepriekš brīdinot Pakalpoju-
mu lietotāju, vienpusēji var izbeigt 
Pakalpojuma līgumu, ja:
33.2.1.  mainoties nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai valdītā-
jam, jaunais īpašnieks vai valdītājs 
iesniegumu Pakalpojuma līguma 
noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pa-
kalpojumu lietotājs paziņojumu par 
Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav 
iesniedzis;
33.2.2.  Pakalpojumu lietotājam 
izbeidzas valdījuma tiesības (pie-
mēram, no pārvaldīšanas saistībām 
izrietošus Pakalpojuma līgumus 
izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības 
noteiktajā datumā);
33.2.3.  pilnvarotās personas maiņas 
gadījumā;
33.2.4.  Pakalpojumu lietotājs ir 
mainījis Pakalpojuma līgumā no-
teikto ūdensapgādes izmantošanas 
mērķi.

33.3.  Ja Pakalpojumu lietotājs 
vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakal-
pojumu sniedzējam nav iesniedzis 
informāciju par lietoto pakalpojumu 
apjomu, nav informējis par ūdens-
saimniecības pakalpojumu nelieto-
šanu un nav atbildējis uz Pakalpoju-
mu sniedzēja rakstisko brīdinājumu 
par Pakalpojuma līguma laušanu.

33.4.  Izbeidzot Pakalpojuma līgu-
mu, Pakalpojumu sniedzējs nekus-
tamajam īpašumam pārtrauc sniegt 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
pakalpojumus.

33.5.  Ja Pakalpojuma līgums tiek 
izbeigts, Pakalpojuma lietotāja 
pienākums ir veikt galīgo norēķinu 
Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā 
termiņā par saņemtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem.

VII. Administratīvā atbildība par 
noteikumu pārkāpšanu

34.  Par noteikumu 15., 18., 22., 
27.6., 28.1.2., 28.1.4., 28.1.6., 29.2., 
31.10. punktā minēto prasību pār-
kāpumiem personas var tikt sauktas 
pie administratīvās atbildības, 
izsakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu fiziskām personām līdz 
350 euro, juridiskām personām līdz 
1400 euro.

35.  Noteikumu izpildi kontrolēt un 
sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences robežās ir tiesī-
gas šādas amatpersonas:
35.1.   pašvaldības policijas amat-
personas;
35.2.   Alūksnes novada pašvaldības 
Būvvaldes amatpersonas;
35.3.  Pakalpojumu sniedzēja 
amatpersonas, ja tiesības sastādīt 
administratīvo protokolu viņiem 

noteiktas pašvaldības iekšējos nor-
matīvajos aktos.

36. Administratīvos protokolus 
izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija.

37.  Administratīvā soda uzlikšana 
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu 
pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

38. Noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.

39. Nekustamajos īpašumos, kuros 
nodarbojas ar sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanu vai 
pārtikas produktu ražošanu, un 
atbilstoši normatīvajiem aktiem nav 
ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīko-
jami līdz 2020. gada 1. janvārim.

40.  Līdz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un šo noteiku-

mu spēkā stāšanās dienai noslēgto 
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir 
spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā 
ar Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likuma regulējumu, tā saistīto 
normatīvo aktu regulējumu un šiem 
noteikumiem. Pretrunu konstatēša-
nas gadījumā, Pakalpojumu lietotā-
jam un Pakalpojumu sniedzējam ir 
pienākums nodrošināt Pakalpojuma 
līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. 
Līdz Pakalpojuma līguma pārslēg-
šanai jaunā redakcijā, pretrunu 
gadījumos ir piemērojami Ūdens-
saimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta ceturtās daļas 3.punktā 
minētie sabiedriskā ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma līguma noteikumi 
un šie noteikumi.
 
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.9/2017
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lie-
tošanas kārtība Alūksnes novada 
teritorijā” paskaidrojuma raksts

Turpinājums 14. lappusē



14.  Alūksnes Novada Vēstis 01.08.2017.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums  
1.1.  Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu:
1.1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes 
tīkli un/vai kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centralizē-
tajai ūdensapgādes un/vai kanali-
zācijas sistēmai, tai skaitā prasības 
komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūvei;
1.1.2. centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas eksplua-
tācijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības, tai skaitā, prasības notek-
ūdeņu novadīšanai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un 
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un 

aizsardzības prasības;
1.1.3. sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramos noteikumus, tai 
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas 
un izbeigšanas kārtību;
1.1.4.  administratīvo atbildību par 
šo noteikumu pārkāpšanu.
1.2. Noteikumi ir saistoši visu 
Alūksnes novada pagastu un 
Alūksnes pilsētas teritorijā.
1.3. Saistošie noteikumi 
izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu un 
trešo daļu un Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta 
ceturto daļu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Noteikumu mērķis ir noteikt 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu  sniegšanas un 
lietošanas kārtību, lai veicinātu 
kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību un nodrošinātu 
Pakalpojumu lietotājus ar 
nepārtrauktiem pakalpojumiem, 
uzlabotu vides situāciju Alūksnes 
novadā un dabas resursu racionālu 
izmantošanu.
3. Kontroles mehānisms  
3.1. Noteikumu izpildi kontrolēt un 
sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences robežās ir tiesī-
gas šādas amatpersonas:

3.1.1. pašvaldības policijas amat-
personas;
3.1.2.  Alūksnes novada pašvaldības 
Būvvaldes amatpersonas;
3.1.3.  Pakalpojumu sniedzēja 
amatpersonas, ja tiesības sastādīt 
administratīvo protokolu viņiem 
noteiktas pašvaldības iekšējos nor-
matīvajos aktos.
3.2.  Administratīvos protokolus 
izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Pašvaldības budžetu saistošie notei-
kumi neietekmē.
5. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai 
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību un nodrošinātu Pakal-
pojumu lietotājus ar nepārtrauktiem 
pakalpojumiem, uzlabotu vides 
situāciju Alūksnes novadā un dabas 
resursu racionālu izmantošanu.
6. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
Pieņemtie lēmumi pārsūdzami 
mēneša laikā no to spēkā stāšanās 
dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā.      
7. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Nav notikušas

Alūksnes novada publisko un pašvaldības 
ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas 
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 
noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. un 4.punktu,
I. Vispārīgie jautājumi
      
1. Alūksnes novada publisko un 
pašvaldības ūdenstilpju (pilns 
ūdenstilpju uzskaitījums šo noteiku-
mu pielikumā), to salu un piekrastes 
zonas uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumos (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) lietoto terminu 
skaidrojumi: 
1.1. Alūksnes ezera „iekšezers” 
– Alūksnes ezera teritorija, ko no 
pārējā ezera šķir iedomāta līnija no 
Pussalas tālākā dienvidu punkta uz 
Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pil-
sētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu 
punktu;
1.2. Piekrastes zona – 10 m tauvas 
josla ap ūdenstilpēm, ieskaitot upju 
iztekas, līdz privāto ūdenstilpju 
krasta zonai, vietās, kur privātās 
ūdenstilpes atrodas tuvāk par 10  m 
no publisko un pašvaldības ūdens-
tilpju krasta ūdens līnijas.

2. Kontroli par šo Noteikumu ievē-
rošanu un izpildi veic un adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolus sastā-
dīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:
2.1. Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktors un 
inspektori;
2.2. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas; 
2.3. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu vadītāji.

II. Sevišķie noteikumi

3. Par laivu piestātnes neuzturēšanu 
tehniskā kārtībā, tās nenodrošināša-
nu ar drošu piekļuves trapu, uzliek 
naudas sodu 30,00 EUR.  

4. Par Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā un Jūras administrāci-
jas Kuģu reģistrā nereģistrējamu 
kuģošanas līdzekļu izmantošanu 
ūdenstilpēs bez iepriekšēja mu-
tiska vai rakstiska saskaņojuma 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūru „ALJA”, uzliek naudas 
sodu 30,00 EUR.

5. Par kuģošanas līdzekļu (izņemot 
Valsts kontrolējošajām institūcijām 
piederošo un darba pienākumu 
veikšanai izmantoto) izmantošanu 
ūdenstilpēs laika periodā no 1. 
marta līdz 30. aprīlim, uzliek naudas 
sodu 50,00 EUR.

6. Par kuģošanas līdzekļu (izņemot 
Valsts kontrolējošām institūcijām 
piederošo un darba pienākumu 
veikšanai izmantoto) izmantošanu 

diennakts tumšajā laikā ūdenstilpēs 
laika periodā no 1. novembra līdz 
30. aprīlim, uzliek naudas sodu 
50,00 EUR.

7. Par kuģošanas līdzekļa atstāšanu 
bez uzraudzības, kā rezultātā šis 
kuģošanas līdzeklis brīvi dreifē 
ūdenstilpē, kuģošanas līdzekļa īpaš-
niekam vai valdītājam uzliek naudas 
sodu 50,00 EUR.

8. Par kuģošanai neizmantojama 
(piemēram, bojāta) kuģošanas 
līdzekļa turēšanu ūdenstilpē vai tās 
piekrastes zonā, kuģošanas līdzekļa 
īpašniekam vai valdītājam uzliek 
naudas sodu 70,00 EUR.

9. Par izbraukšanu ar autotransportu 
uz ledus tam neparedzētās vietās, 
braukšanu pa ūdenstilpes ledu, iz-
ņemot gadījumu, kad tiek izmantota 
pašvaldības speciāli ierīkota auto 
trase un ierādīta vieta šo transporta 
līdzekļu uzbraukšanai uz ledus, vai 
nepieciešams sniegt palīdzību, kā 
arī apsaimniekot ūdenstilpi, uzliek 
naudas sodu 50,00 EUR.

10. Par ugunskuru kurināšanu un 
telšu uzstādīšanu ūdenstilpju pie-
krastes zonā, izņemot tam speciāli 
norādītās un ierīkotās vietās,  uzliek 
naudas sodu 30,00 EUR.

11. Par mehānisko transportlīdzekļu, 
izņemot velosipēdus, apstāšanos vai 
stāvēšanu ūdenstilpju  piekrastes 
zonā (10 m joslā no krasta līnijas), 
uzliek naudas sodu 50,00 EUR. 

12. Par mehānisko transportlīdzekļu 
mazgāšanu ūdenstilpju tiešā tuvu-
mā, uzliek naudas sodu 50,00 EUR.

13. Par lēkšanu ūdenī no ūdenstilpju 
tiltiem uzliek naudas sodu 20,00 
EUR.

III. Noslēguma jautājums

14. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2014. gada 
27. marta saistošos noteikumus 
Nr.8/2014 “Alūksnes novada pub-
lisko un pašvaldības ūdenstilpju, to 
salu un piekrastes zonas uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Pielikums Alūksnes novada 
domes  23.03.2017.
saistošajiem noteikumiem 
Nr.4/2017

Alūksnes novada publisko un paš-
valdības ūdenstilpju saraksts

1. Publisko ezeru saraksts:
1.1.  Alūksnes ezers  
 Alūksnes pilsēta, Jaunalūksnes 
pagasts 
1.2.  Ilgāja ezers (Latvijas daļa) 
Veclaicenes pagasts
1.3. Indzera ezers   
Alsviķu pagasts
1.4.  Murata ezers (Latvijas daļa) 
Veclaicenes pagasts
1.5. Sudalezers (Alūksnes novada 
daļa)
Zeltiņu pagasts
1.6. Vaidavas ezers   
Ziemera pagasts

2. Publisko upju saraksts:
2.1. Pededze – no Alūksnes upes ie-
tekas līdz Alūksnes novada robežai
2.2. Vaidava – posmā pa Latvijas – 
Igaunijas robežu

3. Pašvaldības ūdenstilpju saraksts:
3.1. Grundu ezers Mālupes pagasts
3.2.  Ķiploku ezers   
Zeltiņu pagasts
3.3. Lūkumīša ezers  
Mārkalnes pagasts
3.4. Pātraža ezers   
Zeltiņu pagasts
3.5. Pullanu ezers   
Alsviķu pagasts
3.6. Raipala ezers   
Veclaicenes pagasts
3.7. Ievas ezers   
Veclaicenes pagasts
3.8. Smilšāja ezers   
Veclaicenes pagasts
3.9. Sūnekļa ezers   
Veclaicenes pagasts
3.10.  Muižas ezers   
Jaunlaicenes pagasts
3.11. Siseņu ezers   
Jaunalūksnes pagasts

4. Publisko un pašvaldības ūdens-
tilpju saraksts, kuras atrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās:
4.1. Dabas lieguma „Korneti-Peļļi” 
teritorijā:
4.1.1. Smilšāja ezers  
Veclaicenes pagasts
4.1.2. Sūnekļa ezers  
Veclaicenes pagasts
4.1.3. Ilgāja ezers (Latvijas daļa) 
Veclaicenes pagasts
4.1.4. Ievas ezers   
Veclaicenes pagasts
4.1.5. Raipala ezers  
Veclaicenes pagasts

4.2.  Aizsargājamā ainavu apvidus 
“Veclaicene” dabas teritorijā:

4.2.1. Vaidavas ezers  
Ziemera pagasts
4.2.2. Murata ezers (Latvijas daļa) 
Ziemera pagasts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem Nr.4/2017 
„Alūksnes novada publisko un 
pašvaldības ūdenstilpju, to salu 
un piekrastes zonas uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības notei-
kumi” 

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
1.1. Nepieciešams aktualizēt saisto-
šos noteikumus „Alūksnes novada 
publisko un pašvaldības ūdenstilpju, 
to salu un piekrastes zonas uztu-
rēšanas un sabiedriskās kārtības 
noteikumi” (turpmāk – saistošie 
noteikumi), kā nosaka likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 2.un 4.punkts, tā kā publiskā 
lietošanā esošo ūdenstilpju 
aizsardzība un uzturēšana, kā arī 
sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
uz šīm ūdenstilpēm, to salām un 
piekrastes zonā ir aktuāls 
pašvaldības pienākums. 
 1.2. Saistošie noteikumi nepiecieša-
mi, lai Alūksnes novada publiskajās 
un pašvaldības  ūdenstilpēs, to salās 
un piekrastes zonā nodrošinātu sa-
biedrisko kārtību, uzturētu sanitāro 
tīrību un nodrošinātu to ekoloģisko 
aizsardzību. Noteikumi paredz, kāda 
kārtība ir jāievēro Alūksnes novada 
publiskajās un pašvaldības ūdenstil-
pēs, to salās un piekrastes zonā, kā 
arī nosaka, kādas sankcijas pret šo 
Saistošo noteikumu pārkāpējiem var 
tikt piemērotas Saistošo noteikumu 
neievērošanas gadījumos.
 1.3.  Saistošie noteikumi ir saistoši 
visā Alūksnes novada publisko un 
pašvaldības  ūdenstilpju, to salu un 
piekrastes zonas teritorijā visām 
personām, kas tur uzturas. Personas, 
kas pārkāpj šos Saistošos noteiku-
mus, ir saucamas pie administra-
tīvās atbildības šajos Saistošajos 
noteikumos paredzētajā kārtībā 
un apmēros, ja viņu darbībā nav 
paredzēta Latvijas  Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktā admi-
nistratīvā atbildība.

2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu projekts 
paredz kārtību, kādā uzturamas 
laivu piestātnes, kā tiek organizēta 
mehānisko ūdens transporta līdzekļu 
atrašanās un kustība publiskajās un 
pašvaldības ūdenstilpēs, autotrans-

porta kustība uz ūdenstilpju ledus, 
noteiktas prasības atpūtas, uguns-
kuru kurināšanas un telts celšanas 
vietām pie Alūksnes novada publis-
kajām un pašvaldības ūdenstilpēm, 
kā arī to, kā tiek nodrošināta sabied-
riskā kārtība izmantojot ūdenstilpes 
Alūksnes novadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
3.1. Plānojot Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
darbībai nepieciešamos pašvaldības 
budžeta līdzekļus, jāvadās pēc šajos 
saistošajos noteikumos aģentūrai 
noteiktās kompetences un jāparedz 
finansējums šo uzdevumu 
realizēšanai.
 3.2. Saistošie noteikumi paredz 
naudas sodus par saistošo noteiku-
mu normu nepildīšanu, kas varētu 
papildināt pašvaldības budžeta 
ieņēmumus.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
4.1. Tiešie ieguvēji būs Alūksnes 
novada iedzīvotāji un tā viesi, kuri 
nolēmuši pavadīt brīvo laiku novada 
ūdenstilpju krastos, izmantot pašval-
dības un uzņēmēju pakalpojumus. 
Netiešie ieguvēji būs tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēji – viesu mājas 
novada ūdenstilpju apkārtnē.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai p/a “ALJA”, Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā.

5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma, Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4201. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.4/2017

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes

23.03.2017. lēmumu Nr.74 (protokols Nr. 4, 23.punkts)

PRECIZĒTI
ar Alūksnes novada domes

27.07.2017. lēmumu Nr. 228
(protokols Nr. 11, 9. punkts)

Spēkā no 02.08.2017.



www.aluksne.lv

16.  Alūksnes Novada Vēstis 01.08.2017.

“Alūksnes vasara”

Deju festivāls pulcēs dalībniekus no Somijas, Polijas, 
Horvātijas, Grieķijas, Rumānijas un Latvijas
Tautas ansamblis “Craisorul”, Rumānija
 Ansamblis dibināts 1995. gadā. 
Ansamblis piedalījies vairākos 
festivālos kā Rumānijā, tā arī ārpus 
tās robežām, kur vairākkārt ieguvis 
balvas un augstu novērtējumu. Savā 
programmā ansamblis atskaņo tautas 
mūziku un izdejo tautas dejas no 
dažādiem Rumānijas reģioniem. 
Ansamblī darbojas gan bērni, gan 
pieaugušie, vokālisti un mūziķi, 
profesionāļi un amatieri. Visus 
ansambļa priekšnesumus pavada 
dzīvā mūzika. Ansambļa tautas 
tērpi un instrumenti ir nozīmīga 
daļa no Rumānijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma.

Tautas mākslas kolektīvs 
“Dimos pileas chortiati”, Grieķija
 Kultūras centrs “DIMOS PILEAS CHORTIATI” 
dibināts 1984. gadā. Tajā darbojas teātra trupa, 
koris, kurš pamatā izpilda grieķu tautasdziesmas, 
kā arī deju kolektīvs, kas specializējies dažādu 
Grieķijas reģionu tautiskajās dejās. Kolektīva 
programmu veido tautas dziesmas un dejas no 
dažādiem Grieķijas reģioniem, kas izpildītas 
atšķirīgos, reģioniem raksturīgos tautas tērpos.  
Kolektīvs uzstājies vairākos festivālos Itālijā, 
Francijā, Polijā, Spānijā, Portugālē, Igaunijā, Ungārijā, Serbijā, Turcijā un Čehijā. Vadītāja – Maria Siva.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras 
un Tūrisma centrs” deju kopa un kapela “Dziga”
 Deju kopai un kapelai “Dziga” ir plaša 
koncertdarbības pieredze gan Latvijas mēroga 
pasākumos, gan ārzemju festivālos; pilsētas 
prezentācijās un sadraudzības pasākumos ārpus 
Latvijas robežām. Deju kopas repertuāra dejas, 
ko veidojis vadītājs I. Dreļs, ir ieguvušas balvas un 
godalgotas vietas daudzos Latvijas Jaunrades deju 
konkursos, tās ir iekļautas Vislatvijas Dziesmu un 
Deju svētku repertuārā. Vadītāji un dibinātāji 
Inga un Ilmārs Dreļi, koncertmeistare 
Dace Visocka.
 Dejotprieku kopš dibināšanas palīdz uzturēt kapela 
“Dziga” ar profesionālu septiņu mūziķu sastāvu, kurā 
katrs no mūziķiem spēlē vismaz trīs tautas mūzikas instrumentus, piemēram, kokli, cītaru, bungas, blokflautu, akor-
deonu, vijoli, sitamos instrumentus u.c. Līdz 2010. gadam kapelu vadīja Gunārs Igaunis, šobrīd - Dace Visocka.

Dziesmu un deju grupa “Hižniaci”, Polija
 Dziesmu un deju grupa “Hižniaci” ir 
1973. gadā dibināts Hižnas pašvaldības 
kultūras centra kolektīvs. Kolektīva 
repertuāru sastāda poļu nacionālās un 
Žešovas reģionam raksturīgās tautas 
dziesmas un dejas. Reģionam raksturīga 
ļoti bagāta, dinamiska un krāsaina folklora. 
“Hižniaci” piedalījušies daudzos vietēja 
mēroga un starptautiskos festivālos Polijā, 
Itālijā, Portugālē, Ungārijā, Ukrainā, 
Maķedonijā un Albānijā. Vairāku gadu 
garumā kolektīvs saņēmis dažādas balvas, 
pagodinājumus un atzinības rakstus. Kolektīva vadītāji: Ewa Furman, Antoni Ossoliński.

Alūksnes Kultūras centra precēto 
pāru deju kopa “Jukums”

 Kolektīvs izveidots 1992. gadā. Tā vadītājs Agris Veismanis katrā ie-
studējumā prot atrast to īpašo “odziņu”, kas katru priekšnesumu padara 
saistošu un interesantu. Repertuārā ir latviešu tradicionālās tautasdejas un 
to apdares, bet vislielāko prieku sagādā oriģināluzvedumi, kas radīti tieši 
viņiem un ir balstīti uz Alūksnes puses folkloru, radoši un spilgti atspogu-
ļo pierobežas dzīvi, raksturu un tradīcijas. Uzstājušies Anglijā, Francijā, 
Beļģijā, Ukrainā, Grieķijā, Ungārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā, Igaunijā, 
Lietuvā un Krievijā.

Jaunlaicenes 
folkloras kopa “Putnis”

 Folkloras kopa “Putnis” savu darbību uzsāka 1999. gadā, par pamatdarbī-
bas uzdevumu ņemot vietējās nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanu, 
apgūšanu un popularizēšanu sabiedrībā caur dziesmu, stāstījumiem un 
rotaļām. Kopā darbojas 13 dažādu vecumu, dzimumu un dažādu profesi-
ju pārstāvji. Kopas vadītāja Inga Ārste. Kopš 2003. gada folkloras kopa 
ir bijusi Starptautiskā festivāla “Baltica” dalībniece. Koncertējusi visos 
Alūksnes novada pagastos, ārpus novada robežām, popularizējot latviskās 
dzīvesziņas tradīcijas. Kopā ar deju kopu “Jandāls” viesojusies Francijā. 
Bieži koncertē kaimiņvalstī Igaunijā. Pēdējo gadu laikā, ievērojot sentēvu 
tradīcijas, kāzās veic mičošanas rituālus.

 “Tomislav” kolektīvs par savu mērķi uzstādījuši 
saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu – tautas tērpus, 
tradicionālās dejas un tautas dziesmas. Kolektīvs 
pievērš uzmanību arī tādu tradicionālo tautas mūzikas 
instrumentu kā “tambura” (Balkānu mandolīna) 
spēlēšanas prasmes saglabāšanai. “Tomislav” biedri 
lepojas ar greznajiem tērpiem – “nosnjām”. Kolektīvs 
dibināts 1920. gadā un tam šobrīd ir aptuveni 
100 biedru vecumā no 7 līdz 77 gadiem. Kolektīva 
vadītāja – Mirjana Benko.

Kultūras klubs “Tomislav”, Horvātija Tautas deju ansamblis 
“Motora”, Somija

  “Motora” ir jauniešu asociācija un somu tautas deju ansamblis, kurš 
slavens ar savām dzīvīgajiem un atraktīvajiem koncertiem. Kolektīvs popu-
larizē Ziemeļkarēlijas reģionam raksturīgās tautas dejas un izveidots 1968. 
gadā. “Motora” uzstājušies lielākajos festivālos Somijā, kā arī ieguvuši da-
žādus apbalvojumus vietēja un starptautiska mēroga konkursos. Kolektīva 
pastāvēšanas laikā tas uzstājies Ungārijā, ASV, Dānijā, Zviedrijā, Krievijā, 
Vācijā, Rumānijā, Itālijā, Čehijā, Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Spānijā, 
Igaunijā un daudz kur citur. Kolektīva vadītāja – Mari Lehikoinen.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
Alūksnē
No 4. līdz 6. augustam Alūksnes 
pilsētas svētki “Atrodi laiku 
Alūksnē!” (programma 1. lappusē).
20. augustā 19.00 Alūksnes Pils-
salas estrādē jautra un muzikāla 
izrāde “Trīs musketieri” Piedalās 
Samanta Tīna, Roberts Meloni, Ni-
kolajs Puzikovs, Zigurds Neimanis, 
Imants Strads, Lelde Dreimane, 
Ieva Pļavniece, Madars Zvagulis 
u.c. Ieeja: 7,00; 10,00; 12,00 EUR.
23. augustā 17.30 pie Mātes tēla 
Baltijas ceļa atceres pasākums.
26. augustā Alūksnes ezerā ūdens 
motosporta čempionāts. 22.00 Pils-
salas estrādē vasaras sezonas noslē-
gums ar grupu “Stradivari” (Cēsis), 
DJ ČAKURS. Ieeja: 3,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
 “No trimdas Latvijā – Austras 
Lindes 120 tautu meitas minia-
tūrā”. Izstādi veido 120 lelles 
ar latviešu tautas tērpiem, kurus 
darinājusi trimdā ASV dzīvojusī 
mūsu novadniece Austra Linde (dz. 
Ķauķis).
Alūksnes mākslinieku kopizstāde 
“Laiks savējiem”. Atklāšanas pasā-
kums un tikšanās ar māksliniekiem 
5. augustā 11.00.
Sezonas izstāžu zālē “Apaļais tor-
nītis” Latvijas Mākslas akadēmijas 
stikla mākslas izstāde “6”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Laikmetu mielasts”. 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Pasākumi:
5. augustā 16.00 Jāņa Poļa prezen-
tācija “Tēlnieci Liliju Līci piemi-
not”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Svētki brīvā 
dabā” (01.-31.08. abonementā), 
“Vasaras grāmatu grozs” (01.-31.08. 
abonementā), “Alūksne apaļos 
skaitļos” (01.-31.08. lasītavā), 
“Ceļojums Enidas Blaitones varoņu 
pasaulē” (10.-21.08. bērnu literatū-
ras nod.), “Sveicieni skolai!” (22.-
31.08. bērnu literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes: 
01.-31.08. Alūksnieša Māra Salmi-
ņa gleznu izstāde.
01.08.– 08.08. Izstāde “Gleznotājs 
Jūlijs Krastiņš” (lasītavā).
10.08. Bērnu, jauniešu žūrijas 
ekspertu vasaras lasītava (bērnu 
literatūras nodaļā).
01.-31.08. Piedalies aizraujošā va-
saras maratonā “Lasošā vasara”!
23.08. 2017. Spēļu diena “Esi 
gudrs!” (bērnu literatūras nodaļā).
28.08.2017. Jauno grāmatu diena, 
12.00 jauno grāmatu apskats. (abo-
nementā).

Alsviķu pagastā
4. augustā 19.00 Alsviķu brīv-
dabas estrādē (lietus gadījumā 
kultūras namā) Starptautiskā 
deju festivāla “Alūksnes vasara” 
izbraukuma KONCERTS. Piedalās 
kolektīvi no Rumānijas, Grieķijas, 
Somijas. Ieeja: bezmaksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Smieklīgi pārpratumi, as-
prātīgas vārdu spēles, brīnumainas 
zemes un fantastiski notikumi….” 
- literatūrzinātniecei, rakstniecei 

Saulcerītei Viesei - 85, angļu rakst-
niecei Enidai Blaitonai – 120, “At-
ļauj darīt otram sevi laimīgu - un arī 
viņš būs laimīgs. Mīlestība ir ļoti 
ietilpīga - jo vairāk tajā dalāmies, jo 
vairāk tās atliek.” - brazīliešu rakst-
niekam Paulu Koelju – 70, “Jā, nu 
es zinu, kas ir laime! Laime ir nekā 
vairāk nevēlēties.” - rakstniekam 
Jānim Jaunsudrabiņam - 140.

Annas pagastā
26. augustā 11.00 Annā aktīvās 
atpūtas diena visai ģimenei, zupas 
vārīšana.
26. augustā no 13.00 līdz 16.00 
laukumā pie Annas kultūras 
nama piepūšamās atrakcijas lieliem 
un maziem. Ieeja: 1 EUR.
Annas bibliotēkā izstādes: „Dzīvē 
viss ir vienkārši un sarežģīti reizē” - 
rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 
– 140; „Tavi tagadnes darbi atbrīvo 
pagātni un ietekmē nākotni” - Paulu 
Koelju – 65.

Ilzenes pagastā
2. augustā 10.00 SKIIM centrā 
“Dailes” īss ieskats video, scenārija 
veidošanā, filmēšanā un montāžā 
“Domā! Filmē! Montē!”. Nodarbī-
bas vada Armīns Maslovskis.
19. augustā 12.00 pie SKIIM 
centra “Dailes” velo orientēšanās 
sacensības. Reģistrācija no 11.00. 
Sīkāka informācija – facebook.com/
SKIIMDailes.
26. augustā 16.00 Ilzenē netra-
dicionālas komandu orientēšanās 
sacensības “Dārgumu lāde Ilzenē”, 
organizē biedrība “Ilzenes attīstī-
bai”. Reģistrācija no 15.00 Ilzenes 
Muižas teritorijā. Sīkāka informāci-
ja – visitaluksne.lv.

Jaunalūksnes pagastā
12. augustā 10.00 Bejā mākslinie-
ku plenērs “Pa varavīksnes loku”, 
veltīts Bejas pamatskolas 150 gadu 
un Bejas novadpētniecības centra 
30 gadu jubilejai. Pieteikties dalībai 
lūdzam līdz 7. augustam pa tālru-
ņiem: 25664432, 25664429.
18. augustā 20.00 Kolberģī atpūtas 
vietā pie strūklakas vasaras vakara 
romantiskais koncerts kopā ar muzi-
kālo apvienību “Trio Mediante”.
26. augustā Bejas pamatskolas 150 
gadu un Bejas novadpētniecības 
centra 30 gadu JUBILEJAS SVĒT-
KI (programma 8. lappusē).
Bejas bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Viena no visvairāk mīlētajām, 
lasītajām un tulkotajām 20. gad-
simta bērnu rakstniecēm” - angļu 
rakstniecei Enidai Blaitonai - 120”, 
“Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc 
pieņem svētību, strādā un radi savus 
mazos mākslas darbus jau šodien! 
Rīt tev taps dāvāts vēl” - brazī-
liešu rakstniekam Paulu Koelju 
– 65,“Ko lai es vēlos? Visa man ir 
gana, Debess un zeme, Un saule 
mūžam mana” - rakstniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam – 140; 30. augustā 
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums “Zvaigžņu atspulgā”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Paulu Koelju - harmo-
nijā ar neizskaidrojamo”, “Jānis 
Jaunsudrabiņš un viņa mākslas”, 
“Kā viņiem – tur tālajā senatnē” par 
Lāzberģi.

Jaunlaicenes pagastā
4. augustā 19.00 Jaunlaicenes 
estrādē festivāla “Alūksnes vasara” 
izbraukuma KONCERTS. Kon-
certa viesi: dziesmu un deju grupa 

“Hižniaci” no Polijas, kultūras 
klubs “Tomislav” no Horvātijas, 
deju grupa “Jukums” no Alūksnes 
un folkloras kopa “Putnis” no Jaun-
laicenes. Ieeja: brīva.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”, izstāde “Baltā smilšu 
kalniņā”, izglītojošās nodarbības 
dažāda vecuma apmeklētājiem - 
pieaugušajiem, skolnieku grupām, 
ģimenēm ar bērniem: dārgumu 
meklēšana muižas parkā, vāveru 
tīšana, malēniešu vārdu spēle, 
rotaļas un blēņas, zemnieku ēšanas 
paradumi, kā baronese zeķes lāpīja, 
teatralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem, pastaliņu 
darināšana, skološanās ne pa jokam, 
cāļu sargāšana no žagatām, kur 
palika cālīši, kad muižā zvani ska-
nēja; lekcijas: Lintenes meitu skola, 
malēnieši un viņu valoda; pasāku-
mi: kāzu un krustabu pasākumi, pa-
sākumi ģimenēm, draugiem, darba 
kolektīviem un domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā: no 29. jūlija 
līdz 30. oktobrim Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Smiltene” izstāde 
“No vecmāmiņas pūra lādes”, no 
11. augusta līdz 30. septembrim 
izstāde “Gleznotājam Jūlijam Kras-
tiņam – 135”, izzinošas ekskursijas 
un izglītojošās programmas: “Čaklā 
bitīte”, “Veļas diena”, “Neba maize 
pati nāca”, kāzu programma „Darbi 
lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam Jānim Jaun-
sudrabiņam -140.

Malienas pagastā
10. augustā 10.00 Malienas 
tautas namā radošas un praktiskas 
nodarbības pirmsskolas vecuma 
bērniem “Mazo roku lielie darbi”. 
11.00 radoši un praktiski darboties 
tiks aicināti skolas vecuma bērni un 
jaunieši.
22. augustā 13.00 Malienas tautas 
namā bērnu un jauniešu meistar-
klase konfekšu pušķu veidošanā 
un lakatiņu siešanā. Interesentiem 
līdzi jāņem konfekšu sauja savam 
pušķim un lakatiņš.
25. augustā 16.00 Malienas tautas 
namā Bērnības svētki.

Mālupes pagastā
19. augustā 10.00 Mālupes salā 
aktīvās atpūtas diena „Ejam, 
skrejam, smejam”.
26. augustā 19.00 Mālupes salā 
jautrības luga ar dziedāšanu un dan-
cošanu četros cēlienos -Ā. Alunāns 
“Seši mazi bundzinieki”. Piedalās 
Stāmerienas amatierteātris “Spēle”, 
Litenes amatierteātris “Nebēdnieki” 
un Litenes vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Ratenieki”.  
26. augustā 22.00 Mālupes salā 
zaļumballe kopā ar brāļiem Puncu-
ļiem.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: angļu rakstniecei Enidai 
Blaitonei 120, „Kā es māku, tā es 
maunu” - rakstniekam Jānim Jaun-
sudrabiņam - 140, visu laiku labā-
kajam Šveikam - aktierim Gunāram 
Placēnam - 90.

Mārkalnes pagastā
26. augustā 11.00 Mārkalnes 
sporta laukumā piepūšamās 
atrakcijas bērniem. Dažādas sporta 

aktivitātes visiem vecumiem.
26. augustā 21.00 brīvdabas estrādē 
„Lakstīgalas” balle kopā ar grupu 
“Hameleoni”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā lite-
ratūras izstāde „Bērnu un Jauniešu 
un Vecāku žūrija 2017”, jaunākās li-
teratūras izstāde „Grāmatas vasaras 
gardēžiem”, 26. augustā pasākums 
“Nāc ciemoties Mārkalnes vēstures 
istabā!”.

Pededzes pagastā
8. un 30. augustā 10.00 Pededzes 
bibliotēkā nodarbības senioriem 
“Vasara ir tikšanās ar draugiem, 
garšīgas maltītes no sezonas aug-
ļiem un dārzeņiem, garāki vakari 
un…”, 16.  augustā 10.00 jauno 
grāmatu izstāde “Jaunais aizrauj, 
jaunais uzjundī, jaunais padara 
jaunākas smadzenes”.
25. augustā Pededzes pagasta 
svētki:
19.00 Ceļojums pasakai pa pēdām 
ar jautriem, atraktīviem uzdevu-
miem. Ceļosim grupās, sākot no 
trīs, var draudzīgāk un kuplākā 
skaitā. Lūdzam līdz 20. augustam 
pieteikties pa tālruni 29176039
21.00 Izveicīgāko apbalvošana un 
balle ar Vjačeslavu Bogdanovu.

Veclaicenes pagastā
11. - 13. augustā Kornetā Kai-
kas vasaras skola (programma 5. 
lappusē).

Zeltiņu pagastā
12. augustā Trešais Jokdaru 
festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt”, 
novadnieka, aktiera EDGARA 
LIEPIŅA piemiņai:
11.00 – 15.00 Zeltiņu muzejā pie 
Krājumrača “Tikšanās ar Jokdaru 
Karali”,
12.00 – 15.00 Zeltiņu tautas nama 
pagalmā pie Zeltroča radīšanas 
darbi “Katram savs Jokdaris”,
12.00 – 15.00 sporta un atpūtas 
parkā pie Baudrača karaliskas 
vēderbaudas brīvā dabā -Kara-
liskā “Pupiņu zupiņa” (vārīta uz 
ugunskura), mājās cepta maize, 
speķpīrāgi un siers, maizes cepšana 
uz iesma un  pa virsu kāds graķītis 
…vai labāk tomēr gurķītis. Tas viss 
par drusku naudiņām,
19.00 Zeltiņu estrādē pēc Jokdaru 
Karaļa pavēles “Vajag tik rakt” 
placī nāks spožākie, drošākie, 
skanošākie, kustīgākie, lustīgākie 
un visādi citādi pārākie karaļvalsts 
Racēji - Smukraču parāde, jancīgas 
modes (Valkas novads), Mīlraču 
būšanas jeb īsto nācu meklēties 
(Gulbenes novads), Dvīņracis? 
Dubultnieks Josifs! (Apes novads), 
Skaņracis ar čupā grūžamo - Māris 
Balaško (Rīga), Smejracis aktieris 
Rihards Lepers (Rīga), Priekrači 
jeb Pelnrušķei krīzīte? Steigšus pie 
daktera! (Brocēnu novads), Prātraču 
pasaules radīšana (Talsu novads), 
Spokrači naktī upē (Beverīnas 
novads), Jokraču kopā tamborēša-
na (Alūksnes novads). Ieeja: 3,00 
EUR, bērniem līdz 12 g. v. ieeja 
1,50 EUR,
22.00 Zeltiņu estrādē jestra 
kustēšanās kopā ar Dančračiem 
“Blēžiem” no Valmieras. Ieeja: 2,50 
EUR, pēc 23.00 ieeja 3,00 EUR, no 
22.00 darbosies Baudraču bufete.
12. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā Zeltiņu 
pagasta sporta svētki: 
10.00 Kristera kausa izcīņa plud-
males volejbolā. Reģistrēšanās 

sacensībām līdz pulksten 09.50. 
Kausa izcīņa norisināsies vīriešu 
un sieviešu konkurencē. Vienas 
komandas sastāvā drīkst piedalīties 
divi spēlētāji. Dalībnieku vecums 
un profesionalitāte netiek ierobe-
žots. Dalības maksa 8,00 EUR no 
komandas,
11.00 – 14.00 Individuālās sacen-
sības “Jautrā pieccīņa” 7 vecuma 
grupās. Reģistrēšanās līdz pulksten 
10.50. Apbalvošana 14.30,
11.00 – 15.00 Bērnu namiņš (krā-
sošana, masku gatavošana, balonu 
locīšana u.c.). 
13. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā 
kapusvētku Dievkalpojums.
13. augustā 15.00 Zeltiņu ev. lut. 
baznīcā Cēsu A. Kalniņa mūzikas 
vidusskolas audzēkņu koncertprog-
ramma “Sirdspuksti”. Koncertā 
piedalās Pauls Skujiņš - čells, 
Samanta Ceruka -kokle, Elīza 
Apine - klavieres, ērģeles, Klinta 
Āboliņa - soprāns, perkusijas. Ieeja: 
par ziedojumiem.
26. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā Zeltiņu 
pagasta atklātā krosa skriešanas 
seriāla “Mizojam, ka prieks” 4. 
posms (noslēgums) “Krogsalas 
apļi”. Reģistrācija 10.00 – 10.45, 
starta vingrošana 11.00 – 11.30, 
starts 11.30.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (vel-
tīta Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Vēdera vai prieka pēc…”, “Pa 
ķēķa durvju šķirbu veroties”, “Des-
mit apļu gaismā”; foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2016”, ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos. 

Ziemera pagastā
19. augustā Ziemera pagasta 
svētki:
14.00 Svētku atklāšana pie Māriņ-
kalna tautas nama,
14.30 – 18.00 Jautri atraktīvas un 
nopietni praktiskas aktivitātes visām 
paaudzēm, radošās darbnīcas, liel-
formāta spēles, piepūšamā atrakcija,
14.30 Slackline (lentošanas) pa-
raugdemonstrējumi,
16.30 Zumbas zibakcija,
17.30 Kopīgs saimes galds. Aici-
nām dalīties ar līdzatnesto cienastu, 
baudīsim spēka zupu un svētku 
kliņģeri,
Visas aktivitātes bez maksas.
19.00 Māriņkalna tautas namā 
Rinaldo, Anna Dribas un ansamblis 
“Dzeski Glos” koncertprogrammā 
„Paldies Tev, Draugs”. Biļetes 
iepriekšpārdošanā 3,00 EUR, 
pasākuma dienā 4,00 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana Māriņkalna tau-
tas namā no 7. augusta. Informācija 
pa tālruni 26413370,
22.00 Groziņballe, spēlē grupa 
„OTTO”. Ieeja: 3,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
“Daba pieprasa: mainies!” -  
brazīliešu rakstniekam P. Koelju –  
65 (1.-11.08.), “Saglabāsim vasaru 
burciņā”, “Darbi bez dzīves izskais-
tinājumiem” - rakstniekam J. Jaun-
sudrabiņam – 140) (21.-30.08.); 
“Lasi un vērtē!” (,,Bērnu/jauniešu 
un vecāku žūrija – 2017” grāmatu 
kolekcija); 24. augustā Prāta spēļu 
diena.

Sagatavoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


