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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Sēdes aprīlī
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja             7. aprīlī 14.00

Teritoriālā komiteja
              11. aprīlī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja             13. aprīlī 10.00 

Tautsaimniecības komiteja
       18. aprīlī 10.00

Finanšu komiteja
           20. aprīlī 10.00

Domes sēde      28. aprīlī 10.00

APSVEICAM!
Kā ozols, kas 
sakrāto gaismu
Pār ļaudīm 
un Tēvzemi sēj.
Ar mežu 
dāvāto spēku
Starp mums lai 
Tu - priecīgs un mīlēts –
Simts gadus vēl 
nodzīvot spēj.
                        (K. Apškrūma)

Sveicam mūsu
visgodājamāko vīru 
Adolfu Čerbikovu
skaistajā 90 gadu

jubilejā!

Ja lapas ir koku dvēseles,
Mūsu dvēsele esat Jūs
Šīm dienām, ko kopā
dzīvojam.

Annas un Jaunannas
pagastu iedzīvotāji

Novada attīstības
programmu nodod 
atzinumu saņemšanai

 Alūksnes novada dome 24. 
marta sēdē pieņēma lēmumu 
nodot Alūksnes novada attīstī-
bas programmas 2011. - 2017. 
galīgo redakciju Vidzemes 
plānošanas reģionam un Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinumu 
saņemšanai.

Pēc atzinumu saņemšanas dome 
varēs pieņemt lēmumu par 
programmas galīgās redakcijas 
apstiprināšanu.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Sākoties pavasarim, Alūksnes 
novada pašvaldība visā novada 
teritorijā izsludina Spodrības die-
nas no 26. aprīļa līdz 15. maijam, 
aicinot iedzīvotājus, iestādes un 
uzņēmumus uzpost savus īpašu-
mus pēc garās ziemas.

  Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekts Agris Veismanis 
mudina iedzīvotājus būt aktīviem 
un Spodrības dienu laikā iesaistīties 
dažādos pavasara darbos.

Lielā Talka – 30. aprīlī
  - Šo gadu ANO ir pasludinājusi 
par Mežu gadu, līdz ar to uzsvaru 
šopavasar var likt dažādiem mežu 
un citu stādījumu atjaunošanas 
darbiem. Var organizēt ceļmalu 
sakopšanu, puķu stādīšanas akcijas. 
Kā viena no Spodrības dienu akci-
jām būs arī Lielā Talka 30. aprīlī. 
Šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir 
vides izglītība, tādēļ aicinām iedzī-
votājus talkas laikā vairāk uzmanī-
bas pievērst teritoriju sakārtošanai, 
piemēram, ierīkot vai labiekārtot 
peldvietas un atpūtas vietas, izkopt 

parkus, alejas, dekoratīvos stādī-
jumus, dižkokus. Nedaudz vēlāk 
informēsim par vietām, kurās 
iedzīvotāji varēs doties talkot visā 
Alūksnes novadā, tomēr ceram, ka 
gan alūksnieši, gan pagastu iedzī-
votāji būs aktīvi un arī paši saskatīs 
vietas, ko vēlētos sakopt, - norāda 
A. Veismanis.
  Aktīvās iedzīvotāju grupas, kas 
plāno sakopt kādu teritoriju pilsētā 
vai pagastos, tiek aicinātas izvirzīt 
savu koordinatoru, pieteikt talkas 
vietu un nepieciešamo maisu skaitu, 
zvanot A. Veismanim pa tālruni 
22028275, jo atšķirībā no iepriek-
šējiem gadiem, kad Lielās Talkas 
maisus varēja saņemt arī veikalos, 
šogad tie būs pieejami tikai pie gal-
venajiem koordinatoriem novados 
un Alūksnes novadā tas ir Agris 
Veismanis. Jāpiebilst, ka šogad 
Lielās Talkas maisi būs dzelteni.
  Arī Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas darbinieki, kā jau 
ierasts, piedalīsies Lielajā Talkā. 
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 
kad tika vākti atkritumi dažādās 
vietās pilsētā, šogad administrācijas 
darbinieki dosies uz Ziemera pagas-
tu, kur, izcērtot atvases un krūmus, 
sakops valsts aizsargājamo objektu 

– ozolu aleju. Iecerēts, ka pie alejas 
uzstādīs arī informatīvo plāksni.
 Jāuzsver gan, ka Lielā Talka tomēr 
kopumā nav bezmaksas pasākums, 
kā nereti dzirdēts izskanam pub-
liski. Pašvaldībai, nogādājot talkas 
laikā savāktos atkritumus sadzīves 
atkritumu poligonos, jāmaksā dabas 
resursu nodoklis piecu latu apmērā 
par katru tonnu, kā arī jāsedz trans-
porta izdevumi.

Aicina dāvināt laivas pagalma 
labiekārtošanai
  Lielās Talkas laikā un jau pirms tās 
Alūksnē Apes ielā notiks pagalma 
labiekārtošana. Apes ielas 12. nama 
iesniegtais projekts ir viens no 
pieciem visā Latvijā, kas atzīts par 
uzvarētāju Lielās Talkas Pagalmu 
labiekārtošanas konkursā. Šajā 
pasākumā uzaicināti piedalīties arī 
pārējie Apes un Cēsu ielas daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāji. Pagalma 
labiekārtošanas vīzijas autores ir 
RTU Arhitektūras un pilsētbūvnie-
cības fakultātes studentes Lāsma 
Grigone, Līva Banka, Laura Meija. 
20. martā Lielās Talkas darba grupa 
tikās ar iedzīvotājiem, informē-
ja par labiekārtošanas plāniem, 
iepazīstināja ar arhitektu vīzijām un 

diskutēja par darbu norisi.
  Tā kā pagalma labiekārtošanā 
plānots izmantot laivas, aicinām 
Alūksnes novada iedzīvotājus, kuru 
īpašumā ir laivas vai arī to aprī-
kojums, piemēram, airi, kas vairs 
netiek lietoti, dāvināt tos šī pagalma 
labiekārtošanai. Tāpat pagalma 
labiekārtošanai tiks izmantota 
nojume ar niedru jumtu un šūpoles, 
tādēļ projekta autori lūdz atsaukties 
speciālistus, kas ar padomu varētu 
palīdzēt izveidot niedru jumtu noju-
mei un salikt šūpoles. Ja esat gatavs 
iesaistīties projekta īstenošanā vai 
dāvināt pagalma labiekārtošanai 
nepieciešamās lietas, lūdzam sazi-
nāties ar A. Veismani pa iepriekš 
minēto tālruni vai Zigrīdu Sināti pa 
tālruni 29429914.

Aicinām posties Spodrības dienām!

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  19. aprīlī pulksten 19 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā ikvienu 
mūzikas mīļotāju uz koncertu 
aicina džeza bigbends „L`Jazz 
Big Band” no Dižonas piepilsētas 
Marsannay-la-Cote Francijā.

  Koncerts Alūksnē, kā arī koncerti 
Gulbenē, Balvos un Rīgā notiks 
franču mūzikas un mākslas pasāku-
mu cikla – sadraudzības dienas ar 
Franciju „16. nedēļa” laikā. Savu-
kārt 18. aprīlī pulksten 16 Alūksnes 
muzejā atklās franču modernās foto 
mākslas izstādi.
 Sadraudzības dienu norisi organizē 
Alūksnes novada pašvaldība, sadar-
bojoties ar Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāziju, Francijas vēst-
niecības Francijas Kultūras centru 
Rīgā, kā arī Gulbenes un Balvu 
novadu pašvaldībām.
  Minētā muzikālā kolektīva me-
nedžeris ir Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 
sadarbības partneris, Marsannay-la-
Cote Mūzikas centra ģenerāldirek-
tors un Kultūras biroja priekšsēdē-
tājs un Francijā pazīstams trompetes 
virtuozs Saša Dišeins (Sacha 
Duchaine).
  Džeza bigbends „L`Jazz Big 
Band”, kas Latvijā koncertēs Fran-
cijas sadraudzības dienās, dibināts 
2003. gadā, apvienojoties profe-
sionāliem mūziķiem, studentiem 
un skolēniem. Koncertos iecerēti 
arī vairāki pārsteigumi, piemēram, 
šobrīd franču mūziķi apgūst latviešu 

Franču džeza bigbends Alūksnē

valodu, kas viņiem būs nepiecieša-
ma koncerttūres laikā.
  Lai viesi no Francijas iepazītu Lat-
vijas kultūru un Alūksnes novadu, 
pašvaldība mūziķiem būs sarūpējusi 
arī dažādas ekskursijas.
 Franču mūziķus Alūksnē uzņems 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas pūtēju orķestris. 2009. gadā, 
piedaloties starptautiskā projektā 
„Mūzika vieno Eiropu”, sākās 
Alūksnes jauno mūziķu sadarbība 
ar vienu no projekta apvienotā 
orķestra diriģentiem – Sašu. Kopš 

šī projekta viņš Alūksni apmeklējis 
vairākkārt – ciemojies E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 
gadu jubilejā, kopā ar ģimnāzijas 
pūtēju orķestri piedalījies Skolēnu 
dziesmu un deju svētku gājienā un 
ielu koncertos pagājušajā vasarā.
  Minētā koncerttūre ir tikai viena 
no tālākās sadarbības iecerēm, 
jo nākamajā gadā Latvijā varētu 
viesoties Sašas vadītais jauniešu 
orķestris, bet 2013. gadā, kad Dižo-
nas mūzikas skola svinēs 120 gadu 
jubileju, uz Franciju viņš iecerējis 

aicināt E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestri. Saša 
vēlas sadarboties arī ar citiem Latvi-
jā zināmiem mūziķiem – alūksnie-
šiem, piemēram, Lauri Amantovu 
un viņa „Mirrage Jazz Orchestra”, 
Kristīnu Zaharovu. Lai ieceres varē-
tu izdoties, Saša nodibinājis fondu 
finansējuma piesaistei.
  Svarīgi piebilst, ka džeza bigbenda 
koncerts ir bez maksas, tādēļ šī būs 
jauka iespēja baudīt burvīgu mūziku 
un Francijas pavasari!

Franču džeza bigbends „L`Jazz Big Band” aicina alūksniešus uz koncertu 19.aprīlī
(Foto no „L`Jazz Big Band” arhīva)
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Apstiprina
atkritumu
apsaimniekošanas 
maksu 
  Pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.pan-
ta pirmās daļas 27.punktu, 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 39.panta pirmo daļu, 
Dabas resursu nodokļa likuma 
4.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Alūksnes novada dome 24. 
marta sēdē pieņēma lēmumu 
apstiprināt maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novada teritorijā 
Ls11,42 apmērā par 1m³, ko 
sastāda:
  1.1. maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu – Ls 
5,40 par 1m³ bez PVN;
  1.2. sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonā 
„Kaudzītes” Litenes pagastā, 
Gulbenes novadā – Ls 4,96 par 
1m³ bez PVN;
  1.3. dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu Dabas 
resursu nodokļa likumā noteikta-
jā apmērā:
  1.3.1. Ls 0,19 (iekļauts lēmuma 
1.2.punktā minētajā apstiprināta-
jā tarifā) bez PVN;
  1.3.2. Ls 1,06 (nav iekļauts 
lēmuma 1.2.punktā minētajā 
apstiprinātajā tarifā) bez PVN.
  Lēmums stāsies spēkā ar šī 
gada 1. maiju. Ar šī lēmuma 
spēkā stāšanos spēku zau-
dēs Alūksnes pilsētas domes 
22.01.2009. lēmums Nr.11 „Par 
sadzīves atkritumu savākšanas 
un pārvadāšanas maksas noteik-
šanu”.

Bedrīšu remontu 
sāks piemērotos 
laika apstākļos
  Janīna Čugunova,
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektore

  Sākoties piemērotiem laika 
apstākļiem, Alūksnē tiks uz-
sākts ielu bedrīšu remonts.

  Esam pārliecinājušies, ka, 
labojot ielas ar bojātā asfalta 
fragmentu izgriešanas tehnolo-
ģiju, ir labāka remonta kvalitāte 
un salabotais posms ir ilgnoturī-
gāks. Līdz ar to pagājušajā gadā 
ir izdevies nedaudz ieekonomēt 
līdzekļus bedrīšu remontam, ko 
varēsim izmantot šogad.
  Bedrīšu remontu vispirms 
sāksim galvenajās ielās, taču 
saskaņā ar esošo finansējumu, 
plānojam labot visas pilsētas 
asfaltētās ielas.
  Aicinu autobraucējus būt sapro-
tošiem un iecietīgiem, jo ziemas 
laikā pilsētas ielās ir izveidojies 
daudz bedru, taču kvalitatīvu 
remontu nevar uzsākt, ja uz 
ielām ir kūstošā sniega ūdens 
radītas peļķes. Līdzko ielas kļūs 
sausākas, bedrītes sāksim labot.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

 Alūksnes novada domes 24. 
marta sēdē tika izskatīti 50 darba 
kārtības jautājumi.

Dome nolēma:

- ņemot vērā, ka 22. februārī izslu-
dinātās izsoles bijušas nesekmīgas, 
pazemināt atsavināmā Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Brūzis”, Tūjā, Alsviķu 
pagastā pirmās izsoles sākumce-
nu par 20% un noteikt to Ls 880, 
pazemināt atsavināmā īpašuma 
„Tūjas noliktava”, Alsviķu pagastā, 
pirmās izsoles sākumcenu par 20% 
un noteikt to Ls 520, pazemināt 
atsavināmā īpašuma „Spirta brūzis”, 
Alsviķu pagastā, pirmās izsoles 
sākumcenu par 20% un noteikt to 
Ls 800, apstiprināt atkārtoto izsoļu 
noteikumus, kā arī uzdot pašvaldī-
bas īpašumu atsavināšanas komisi-
jai organizēt atkārtotas izsoles;

- nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu „Eglaine”, Liepnas pagas-
tā, pārdodot izsolē, apstiprināt tā 
nosacīto cenu Ls 3100 un apstipri-
nāt īpašuma izsoles noteikumus;

- sagatavot atsavināšanai pašval-
dības valdījumā esošu apbūvētu 
zemesgabalu „Tarnovski”, Fjukos, 
Pededzes pagastā 0,393 ha platībā, 
uz kura atrodas personai piederoša 
dzīvojamā māja ar 4 palīgēkām, 
noteikt, ka atsavināšanas izdevu-
mus, saistītus ar apbūvēta zemesga-
bala īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
novērtēšanu un atsavināšanu, sedz 
dzīvojamas mājas īpašnieks. Pēc 
atsavināšanas procesa šie izdevumi 
tiek iekļauti zemes pirkuma līguma 
noteiktajā cenā;

- atļaut Jaunlaicenes pagasta pārval-
dei pārdot par brīvu cenu metāllūž-
ņus, kas radušies no Jaunlaicenes 
pagasta siltumtrases modernizācijas, 
metāllūžņu pārstrādes uzņēmu-
mam SIA „TOLMETS”. Iegūtos 
līdzekļus novirzīt malkas nojumes 
celtniecībai;

- apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības pagastu pārvalžu kultūras/
tautas/saieta namu paraugnolikumu, 
uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem 
līdz šī gada 1. maijam apstiprināt 
attiecīgā pagasta pārvaldes kultūras/
tautas/saieta nama nolikumu, ņemot 
vērā apstiprināto Paraugnolikumu 
un attiecīgās struktūrvienības darbī-
bas veidus;

- noteikt Alūksnes muzeja datu 
bāzes analītiķi Elīnu Āboltiņu 
par muzeja direktora pienākumu 
izpildītāju direktores I. Veismanes 
prombūtnē un noteikt direktora 
pienākumu izpildītāja (vienlaicīgi 
arī datu bāzes analītiķa) mēnešalgu 
Alūksnes muzeja direktora mēnešal-
gas apmērā;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 24.02.2011. lēmumā „Par 
Sociālās aprūpes centra „Alūksne” 
diennakts sociālās aprūpes pa-
kalpojuma maksas noteikšanu 
savstarpējiem norēķiniem ar citām 
pašvaldībām un apgādnieka maksas 
noteikšanu”, izsakot lēmuma 2. 
punktu šādā redakcijā: „2. Noteikt, 
ka apgādnieka (apgādnieku) maksa 
par sociālās aprūpes izmaksu nepār-
sniedz Ls75 (septiņdesmit piecus 
latus), nosakot katram iemītniekam 
atsevišķu pakalpojuma izmaksu, 
ievērojot normatīvajos aktos pare-
dzētos atvieglojumus”;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 24.02.2011. lēmumā „Par 
veselības aprūpes pakalpojumu 
maksas noteikšanu”, papildinot 1. 
punktu ar vārdiem „Kalncempju 
feldšeru – vecmāšu punktā”;

- izdot saistošos noteikumus „Par 
grozījumiem Alūksnes novada paš-
valdības 27.05.2010. saistošajos no-
teikumos Nr.16/2010 „Par pašval-
dības nodevām Alūksnes novadā””, 
saistošos noteikumus „Par tirdznie-
cību publiskās vietās Alūksnes no-
vadā”, izdot un apstiprināt Alūksnes 
novada domes saistošos noteikumus 
Nr.10/2011 „Par licencēto makšķe-
rēšanu Alūksnes ezerā”;

- atsavināt šādus Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošus īpašumus: 
nekustamo īpašumu Brūža ielā 
6, Alūksnē, kas sastāv no zemes 
gabala 1669m² platībā un divstāvu 
dzīvojamās ēkas (šī īpašuma vērtība 
noteikta Ls 20000); nekustamo 
īpašumu „Iztekas”, Alsviķu pagastā, 
kas sastāv no zemes gabala ar 7,08 
ha platībā, 4 nedzīvojamām ēkām 
un 1 palīgēkas (šī īpašuma vērtība 
noteikta Ls 12000). Kā Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 
ieguldīšanu SIA „RŪPE” pamatka-
pitālā un noteikt, ka atsavināmais 
nekustamais īpašums izmantojams 
tikai SIA „RŪPE” funkciju – or-
ganizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 
dzīvojamais fonds – nodrošināšanai 
Alūksnes novadā, nav tālāk atsa-
vināms un atgriežams pašvaldībai 
gadījumā, ja turpmāk nav nepiecie-
šams šo funkciju pildīšanai;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju Alūksnes no-
vada pašvaldībai ņemt aizņēmumus 
Valsts kasē šādu ELFLA projektu 
īstenošanai: „Pededzes pagasta 
pašvaldības ceļu „Čistigi - Zagor-
je”, „Čistigi - Skaliņš” un „Kūdupe 
- Kapsēta” rekonstrukcija” - LVL 
63666, „Jaunlaicenes pagasta auto-
ceļu rekonstrukcija” - LVL 112710, 
„Alūksnes novada pašvaldības Zie-
mera pagasta pārvaldes ceļu „Parka 
iela” un „Šļukums - Māriņkalns” 

rekonstrukcija” - LVL 67541, 
„Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija Malienas 
pagastā” - LVL 52432, „Veclaicenes 
pagasta autoceļa Papardes 1 re-
konstrukcija” - LVL 20421, „Annas 
pagasta kultūras nama skatītāju 
zāles apkures uzlabošana, konfe-
renču zāles un palīgtelpu vienkār-
šota rekonstrukcija” - LVL 35835, 
„Liepnas pagasta autoceļu rekons-
trukcija 2. kārta”- LVL 55253;

- piedalīties nodibinājuma „Rietumu 
Bankas labdarības fonds” projektu 
konkursā „Sprīdis labākai dzīvei” ar 
projekta pieteikumu „Dušas un ve-
ļas mazgāšanas pakalpojumu pieeja-
mības nodrošināšana Jaunalūksnes 
pagastā”, paredzot kopējās projekta 
izmaksas Ls 4454, apstiprināt paš-
valdības līdzfinansējumu projekta 
realizācijā Ls 1454;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 1750 Strautiņu pamatskolai 
jauna vārāmkatla iegādei;

- noteikt nomas maksas apmēru 
Ls 0,05 (bez PVN) par iznomāto 
nedzīvojamo telpu 1m2 mēnesī ēkā 
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē (nomas 
maksā neietilpst maksa par ēkas 
apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem) no 1. aprīļa, kā arī 
noteikt, ka šīs ēkas apsaimniekoša-
nu (apkuri, inženiertīklu uzturēšanu, 
apkuri, teritorijas uzkopšanu, no-
dokļu maksājumu izdarīšanu, utt.) 
veic SIA „VITALITAS”;

- akceptēt SIA „ALBA 5” iesnieg-
to Tehniski ekonomisko projektu 
„Atkritumu apglabāšanas poligona 
„Kaudzītes” infrastruktūras attīstība 
II kārta”, kas tiek virzīts Kohēzijas 
fonda atbalsta saņemšanai, un tajā 
iekļautās aktivitātes: reversās osmo-
zes iekārtu būvniecība; sadzīves at-
kritumu mehāniskās priekšapstrādes 
kompleksa būvniecība. Apstiprināt 
prioritārās investīciju programmas 
finanšu plānu ar pieņēmumu, ka 
projekta īstenošanai tiek piesais-
tīts ES KF finansējums. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 1885526. 
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, 
nodrošināt pašu finansējuma daļas 
galvojumu proporcionāli Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošo SIA 
„Alba 5” kapitāla daļu skaitam, t.i., 
28.23% , jeb LVL 68402. Projekta 
īstenošanai nepieciešamo pašu fi-
nansējuma daļu, kas sastāda 242303 
LVL, SIA „Alba 5” saņemama kā 
ilgtermiņa aizdevumu no kredīties-
tādes;

- apstiprināt pašvaldības SIA ,,Ie-
vedne” Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) projekta ,,Ūdens-
saimniecības attīstība Alūksnes no-
vada Annas pagasta Annas ciemā” 
iesniegumu, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas Ls 300632,40, 
tajā skaitā attiecināmās izmaksas Ls 
246420 un neattiecināmās izmaksas 
(PVN maksājums) – Ls 54212,40. 
Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanai 
2012. gadā ņemt kredītu līdz Ls 
36963, kas sastāda 15% no projekta 
attiecināmajām izmaksām. Minēto 
līdzfinansējuma daļu ieguldīt SIA 
,,Ievedne” pamatkapitālā;

- piešķirt Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Aivaram Fomi-
nam daļu ikgadējā atvaļinājuma 2 
kalendārās nedēļas no 28. marta līdz 
10. aprīlim;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 22.04.2010. lēmumā 
Nr.240 „Par dienas aprūpes centra 
„Saules stars” personām ar garīga 
rakstura traucējumiem izveidošanu 
un uzturēšanu”, izsakot lēmuma 2. 
punktu šādā redakcijā: „2. Garantēt, 
ka Dienas centra darbības nodroši-
nāšanas termiņš ir ne mazāks kā 7 
(septiņi) gadi” un izteikt lēmuma 6. 
punktu šādā redakcijā: „6. Paredzēt 
Dienas centra turpmākai attīstībai 
nepieciešamās telpas Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumā Glika 
ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā”, 
kā arī uzdot biedrībai „Alūksnes 
Nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs” līdz 5. aprīlim iesniegt 
Alūksnes novada domes Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejai atskaiti par Sa-
darbības līguma ar Alūksnes novada 
pašvaldību izpildi;

- iesniegt projekta „Dienas Aprūpes 
centram „Saules stars” paredzēto 
telpu renovācija Alūksnē, Glika ielā 
13” pieteikumu fondam „Fondation 
Lord Michelham of Hellingly”. 
Noteikt, ka projekta sagatavotājs ir 
biedrība „Alūksnes Nevalstisko or-
ganizāciju atbalsta centrs” projekta 
„Ekspertu sadarbības tīkla izveide 
starp sociāli iekļaujošu aktivitāšu 
un attīstības centriem” ietvaros. 
Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes 
novada Sociālā dienesta struktūr-
vienībai – Dienas aprūpes centram 
„Saules stars” personām ar garīga 
rakstura traucējumiem garantēt 
telpas Glika ielā 13, Alūksnē, 290,8 
m2 platībā centra darbības nodroši-
nāšanai ne mazāk kā 5 gadus;

- apstiprināt projekta ,,Jaunlaicenes 
ciema siltumapgādes infrastruktūras 
modernizācijas 2. kārta” iesniegu-
mu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātajam 
projektu konkursam, apstiprināt tā 
kopējās izmaksas Ls 28 130;

- apstiprināt projekta ,,Malkas 
apkures katla nomaiņa Strautiņu 
pamatskolā” iesniegumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) atklātajam projektu 
konkursam un apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas Ls 12 429,93.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem lē-
mumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”. 

Domes 24. marta sēdē
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  Ardis Tomsons,
Alūksnes novada pašvaldības
policijas priekšnieks

  Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki no 1. februā-
ra līdz marta vidum izbraukuši 
uz 47 notikumiem ar admi-
nistratīvā pārkāpuma sastāva 
pazīmēm, par kuriem iedzīvotāji 
pašvaldības policiju informējuši 
telefoniski vai rakstisku iesniegu-
mu veidā.

  Minētajā laika posmā uzsāktas 
18 administratīvo pārkāpumu 
lietas, sastādīti 11 administratīvo 
pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 
četri par ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu.

 Sadarbībā ar Valsts policiju 
pašvaldības policijas darbinie-
ki piedalījušies profilaktiskos 
pasākumos sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai un administratīvo 
pārkāpumu novēršanai Alūksnes 
novada teritorijā. Šo pasākumu 
laikā pašvaldības policijas darbi-
nieki atklājuši 8 administratīvo 
pārkāpumu gadījumus, par ko 
sastādīti administratīvo pārkāpumu 
protokoli.
  Divas personas par atrašanos 
sabiedriskā vietā cilvēka cieņu 
apkaunojošā izskatā nogādātas 
atskurbšanai Valsts policijā, divas 
personas atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām nogādātas atskurbšanai 
savā dzīves vietā. Pēc atskurbša-
nas minētās personas sauktas pie 

administratīvās atbildības.
  Desmit reizes kopā ar Sociālā 
dienesta darbiniekiem izbraukts 
apsekot sociālā riska gimenes.
  Pastiprināti kontrolēts, kā tiek 
ievēroti Alūksnes novada domes 
saistošie noteikumi par Alūksnes 
novada teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu, īpašu uzmanību 
pievēršot ēku jumtiem, uz kuriem 
sakrājies sniegs apdraudēja gājējus. 
Ēku īpašniekiem sastādīti 3 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli, 
kas nosūtīti novada administratīva-
jai komisijai lēmumu pieņemšanai 
par īpašnieku atbildību.
  Sadarbojoties ar Valsts Vides 
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu 
pārvaldes un pašvaldības aģen-
tūras „ALJA” amatpersonām 

veikta makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanas kontrole Alūksnes 
novada ūdenstilpnēs zivju resur-
su saglabāšanai, īpaši uzmanību 
pievēršot līdaku un arī zandartu 
iegūšanai, jo uz šīm zivju sugām 
ir sācies makšķerēšanas liegums. 
Aizlieguma laikā kontrole tiks 
turpināta. Vairākos gadījumos 
pašvaldības policijas amatpersonas 
piedalījās neatļautu makšķerēšanas 
rīku izņemšanā.
  Atskaites periodā konstatēti gadī-
jumi, kad nav ievērotas labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnie-
ku turēšanai – 5 gadījumos par 
dzīvnieka palaišanu bez pavadības 
un atstāšanas bez uzraudzības 
sabiedriskā vietā īpašniekiem 
sastādīti administratīvo pārkāpumu 

Pašvaldības policija informē

Satiksmes ierobežojumi šķīdoņa laikā
  Alūksnes novada dome 24. marta sēdē pie-
ņēma lēmumu aizliegt uz 2011. gada pavasara 
šķīdoņa laiku transportlīdzekļu satiksmi uz 
Alūksnes novada pašvaldības autoceļa Zeltiņu 
ceļš – Silaktis – Rezaka Alsviķu pagastā 3,3 
km garumā, kā arī šādiem ceļiem:
Pagasta 
nosaukums

Autoceļa nosaukums Posma 
garums 
km

Alsviķu Strautiņi-Rebenes-
Luki

6,38

Līvkalni-Nēķene 3,68
Alsviķi-Līvkalni 4,67
Apes ceļš-Celenski-
Buliņš-Nēķene

7,84

Tūjas krusti-Krā-
gaskalns-Apes ceļš-
Brīvnieki

2,39

Apes ceļš-Karva-Lin-
tene-Apes ceļš

1,75

Dzintari-Brīdaki-Lie-
pas2-Apes ceļš

4,85

Strautiņi-Jaunpuntuži-
Luki

4,56

Kalnciems-Dores-
muiža

1,13

Zeltiņu ceļš-Dišleri-
Burtnieki

4,17

Strautiņu ceļš-Brīdaki-
Silaktu ceļš 

3,02

Kronīši-Skujenieki-
Dimdenieki

5,05

Ludviķi-Spindzenieki-
Simtnieki

0,93

Jaunalūksnes Upeskakts-Līgotņi 3,75
Auseji-Garjuri 3,55
Bundzene-Matisene 5,4
Kanaviņas-Lejasšķiņ-
ķi

5,55

Kolberģis-Karitāni 3,59
Dudas-Paideri 4,32
Jaunzemi-Karitāni 2,55
Garjuri-Lašķi 2,95

Ilzenes Mežslokas-Rogas 1,5
Liepiņi-Jaunzemi 4,8
Līves-Āžmugures 1,89
Ezerslokas-Baltiņš 1,71
Muiža-Ezerslokas 2,94
Paiķēni-Čonkas 2,11
Āres-Tālā Dūre 2,34
Onti-Mežvidi 2,05
Onti-Gravas-Vizbuļi 0,95
Jaunzemi-Zvirgzdiņi 3,7
Siveci-Poķu Druvas 0,87

Siveci-Darbnīcas 0,48
Dūres ceļš-Riekstiņi 1,55
Muiža-Silulejas 0,87
Muiža-Dambjakalni 1,6
Darbnīcas-Līvāni 0,63

Kalncempju Žagatas-Cempji 2,09
Lūkuži-Gotlupi-Nā-
zupi

5,43

Ate-Augstie kalni-
Niedras

9,43

Cempji-Malaci 3,8
Lauķi-Jāņkalni 2,45

Liepnas Doktas-Viķerova 9,43
Muiža-Aizupe 3,16
Muiža-Adamova 2,8
Franciskopole-Kavaci 2,84
Strauti-Upmala 3,55
Liepna-Saides 0,75
Polsas-Surikava 2,0

Malienas Tomsona pagrieziens-
Sebežnieki

5,15

Kaķi-Lenkava 0,65
Mālupes Mālupe-Jasmīnes 3,57

Mālupe-Purmala 6,58
Žērveļi-Driķukalns 0,9
Sofikalns-Mellupe 0,96
Sofikalns-Upeskrasti 0,85
Stradiņš-Grundas 0,61
Stradiņš-Miški 4,31
Priedulāji-Kromuļi 3,29
Upeskrasti-Alodzene 2,52
Uplejas-Kalnāji 1,44
Mālupe-Priednieki 2,01
Katrinburga-Bāterava 1,03
Egļukalns-Salenieki 1,47
Miški-Igrīvīte 1,23
Miški-Ozolnieki 3,19
Sofikalns-Saulīši 0,31
Liepusala-Straumes 0,46
Priedulāji-Kadiķi 0,55
Darbnīcas-Rogas 0,78

Mārkalnes Vecagas-Cirakalns-
Šūpalas

6,0

Cirakalns-Silmalu 
krustojums

2,6

Siļķene-Zīles 8,2
Bleteskalns-Mežmaļi 3,3
Bleteskalns-Ceļmalas 1,5
Zemesbanka-Tamaci-
Ķīvistene

4,7

Zemesbanka-Lielās 
Gāršas

5,0

Lielliepas-Mikalītes 1,8
Ezīšava-Mārkalne 2,2
Ezīšava-Dekšņi 3,0
Mežmuiža-Pakalni-
Ezīšava-Vecāgas

7,9

Pededzes Kūdupe-Kapsēta 0,94
Čistigi-Zagorje 2,69
Čistigi-Skaliņš 2,53
Pededze-Naumova 1,75
Ķurši-Kapsēta 1,01
Zabolova-Bīberi 2,7
Stuborova-Šeļehova 1,4
Pļevna-Stuborova 3,75
Ponkuļi-Puncene 3,07
Ķurši-Gundegas 0,47
Snopova-Brūklenāji 1,05
Vjazina-Muratovs 0,49
Vjazina-Steržinova 0,93
Orloši-Boiņica 3,56
Zabolova-Rudzīši 2,08
Kūdupe-Vokica 0,77
Kūdupe-Pļitka 2,13
Rūķi-Krustceles 0,442

Veclaicenes Krustiņi-Palpierkalns 5,55
Papardes iela I 0,48
Papardes iela II 0,54
Vidzemes šoseja-Ro-
meškalns

0,62

Korneti-Slokas 2,99
Sauleskalns-Lauciņi 4,34
Strautiņi-Renci 2,48
Dzintari-Cīņas 4,12

Zeltiņu Lejnieki-Lielpaldi 3,5
Grēveles-Ciemgaļi 8,3
Ieviņas-Laimiņi 4,82

Ziemera Stūrīši-Ziemeri 0,56
Rijukalns-Vengerski 3,94
Šļukums-Māriņkalns 4,68
Māriņkalna apvedceļš 0,36
Māriņkalns 0,4
Māriņkalns-Karva 4,18
Stūrīši-Elisi 6,93
Ziemeri-Šļukums 4,89
Birži-Blekteskalns 1,17
Ziemeri-Murati 2,13
Stāmieri-Liepkāji 1,15
Vistaskalns-Svārupi 1,54

Jaunzemi-Odiņi 2,89
Priedulejas-Maltav-
nieki

2,66

Jakumi-Pušpuri 0,42
Pamatskola-Priedu-
lejas

3,44

Indrāni-Šķērsti 2,71
Ratnieki-Tāleši 3,53

Dome nolēma ierobežot transportlīdzekļu, 
kuriem slodze uz ass pārsniedz 3,5 tonnas, 
satiksmi uz Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļiem:
Pagasta 
nosaukums

Autoceļa nosaukums Posma 
garums 
km

Annas Anna-Veršas 0,9
Anna-Teikas 4,3
Anna-Varžupuriņš 4,6
Teikas-Vējiņi 2,3
Anna-Kantorkrogs 3,2
Kalnāji-Kantorkrogs 2,5
Mūrnieki-Endzeliņi-
Ērcene

1,1

Tarlapi-Kazradzi 2,0
Grēveles-Lejas 1,6
Atte-Lejas 3,5
Grantskalni-Lupatas 0,6
Azandas-Ārmaņi 0,64
Kalēji-Kadilas 1,03

Jaunannas Centra iela 2,1
Jaunanna-Eizentāli 4,67
Jaunanna-Semani 3,01
Jaunanna-Guldupji 3,49
Dziļlejas-Kaijas 1,0
Rūķīši-Svari 2,11
Rūķīši-Gribažas 3,4

Malienas Miezīša ceļa gals-Bal-
tais sils

5,7

Brenci-Sakvārne 4,74
Ponkulene-Sviestiņi 3,47

Dome noteica, ka minētie ierobežojumi 
(izņemot ceļu „Zeltiņu ceļš – Silaktis – Reza-
ka”) neatteicas uz šādiem transportlīdzekļiem: 
valsts speciālās nozīmes un operatīvajiem 
transportlīdzekļiem, maršruta autobusiem un 
autobusiem – skolēnu pārvadāšanai, piena 
savācējmašīnām, autoveikaliem, pārtikas 
mašīnām kas apkalpo pagasta teritorijā esošos 
veikalus, lauksaimniecības tehniku, kas 
pārvadā lopbarību.

protokoli. Viena no personām šādu 
pārkāpumu izdarījusi atkārtoti. 
  Pašvaldības policijas darbinieki 
nodrošinājuši kārtību 4 publis-
kos pasākumos, kuros pievērsta 
uzmanība sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanai, kā arī se-
kojuši smēķēšanas un alkoholisko 
dzērienu lietošanas aizliegumam 
nepilngadīgo vidū Alūksnes vidus-
skolas un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas teritorijās.
  Iestājoties siltam laikam un 
nokūstot sniegam, Pašvaldības po-
licija lūdz īpašumu īpašniekus un 
apsaimniekotājus laikus parūpēties 
par savu īpašumu un to teritoriju 
sakopšanu.
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  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldībā ik 
gadu vairāki dažādu augstskolu 
studenti iepazīst pašvaldības 
darbību, iegūst darba iemaņas 
prakses laikā un izstrādā savus 
studiju noslēguma darbus.

  - Esam gandarīti, ka Alūksnes no-
vada jaunieši savai praksei studiju 
laikā izvēlas vietējo pašvaldību vai 
tās iestādes. Viņiem tā ir laba darba 
pieredze un iespēja redzēt paš-
valdības ikdienas darbu, savukārt 
pašvaldībai ir svarīgs jauniešu ska-
tījums un idejas, - norāda Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Fomins.
 
Pārbauda sevi dzimtajā pilsētā

  Arī šobrīd vairāki studenti iziet 
savas prakses Alūksnes novada paš-
valdībā. Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Sociālo zinātņu fakul-
tātes 3. kursa studente, ziemeriete 
Kristīne Liepa augstskolā apgūst 
uzņēmumu un iestāžu ārējo sakaru 
veidošanu un savā pirmajā praksē 
ir Alūksnes novada pašvaldībā pie 
Kultūras un sporta nodaļas vadītājas 
Sanitas Eglītes. Šo jomu un speciā-
listu savai 3 mēnešus ilgajai praksei 
Kristīne izvēlējusies tādēļ, ka viņai 
patīk darbs ar cilvēkiem.
  - Man liekas interesanti, ka caur 
pasākumiem var sniegt cilvēkiem 
emocijas, tādēļ es vēlējos palī-
dzēt Sanitai kaut nelielā daļā no 
tā, ko viņa dāvā cilvēkiem, - saka 
Kristīne.
  Viņa atzīst, ka, iepazīstot pašval-
dības darbu, pārliecinājusies, ka 

priekšstats par to sakrīt ar realitāti 
- pašvaldībā ir daudz darba, katrs 
speciālists veic savus uzdevumus 
un savā ziņā tie ir savstarpēji saistīti 
pašvaldības darbības nodrošināša-
nai.
  - Iesaku jauniešiem vispirms pār-
baudīt sevi savā pilsētā un pārlieci-
nāties, ko var sasniegt tepat, pirms 
skatīties tālāk, - saka Kristīne un 
atzīst, ka viņas nākotnes mērķi no-
teikti ir saistīti ar Latviju un varbūt 
tieši ar dzimto pilsētu – Alūksni.

Jo vairāk iesaisties, jo labāk 
izproti

  Nupat trīs mēnešus ilgā pirms-
diploma prakse Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrā noslēdzās 
biznesa augstskolas „Turība” 4. 
kursa studentei, alūksnietei Kristai 
Bīberei. Krista studē starptautiskā 
tūrisma studiju programmā, apgūs-
tot tūrisma un viesmīlības uzņēmu-
mu vadību. Savai ceturtajai praksei 
jauniete izvēlējusies vietu atbilstoši 
diplomdarba tēmai par Latvijas zie-
mas tūrisma piedāvājumu Igaunijas 
tūristu piesaistei.
  Krista ir apmierināta ar prakses 
vietu. Prakses vadītāja Ingūna 
Dovgāne bijusi ļoti atsaucīga un 
palīdzējusi Kristai iegūt bakalaura 
darba izstrādei nepieciešamo infor-
māciju. Krista atzīst, ka iepazīstot 
ikdienas darbu tūrisma informācijas 
centrā, viņa guvusi labāku priekš-
statu.
  - Jo vairāk iesaistījos centra 
darbā, jo vairāk sapratu, kas un kā 
notiek. Biju iedomājusies, ka darbs 
tūrisma centrā ir daudz vienkāršāks, 
jo nezināju, ka ir daudz dažādu 
dokumentu, kas jāpilda, līgumi, 

Jaunieši praksei izvēlas Alūksnes
novada pašvaldību

Alūksniete Krista Bībere pirmsdiploma praksē strādāja 
 Alūksnes tūrisma informācijas centrā
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sēdes, sanāksmes, jāplāno maršruti, 
attīstība, - stāsta Krista.
  Viņa atzīst, ka prakses laikā izde-
vies iegūt ļoti noderīgu pieredzi, 
gatavojoties Alūksnes novada dalī-
bai tūrisma izstādē „Balttour” un arī 
strādājot stendā vienā no izstādes 
dienām.

Plāno atgriezties Alūksnē

  Liepneniete Solvita Zadumova 
studē Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Ekonomikas fakul-
tātes 4. kursā studiju programmas 
„Ekonomika” apakšprogrammā 
„Reģionālā attīstība un pārvalde”. 
Viņa vēlējās praksi iziet pēc iespē-
jas tuvāk mājām, tādēļ prakses laikā 
iepazina Alūksnes novada pašvaldī-
bas Plānošanas un attīstības nodaļas 
darbu.
  Solvita atzīst, ka līdz šim viņai nav 

bijusi liela saskarsme ar pašvaldības 
darbu, taču tagad, kad bijusi iespēja 
to iepazīt, jauniete domā, ka šis 
darbs ir interesants un vienlaikus 
prasa ļoti lielu atbildību, prasmi 
kontaktēties ar jebkuru iedzīvotāju 
un vēlmi viņam palīdzēt. Par to viņa 
pārliecinājusies, vērojot prakses 
vadītājas, Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītājas Aritas Prižavoites 
darbu
  - Pēc studiju beigšanas esmu plā-
nojusi atgriezties Alūksnē. Šī prakse 
man deva ļoti lielu pieredzi, un 
palīdzēja saprast, vai šis ir darbs, ko 
es vēlos darīt. Viss, ko apguvu prak-
ses laikā, man noderēs turpmākajā 
dzīvē, jo katrs sīkums ir ļoti svarīgs 
un noderīgs. Citiem mūsu novada 
studentiem es ieteiktu nepārraut 
saites ar savu novadu, bet censties 
šeit atgriezties, - saka Solvita.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Tieši 1. aprīlī apritējis gads kopš 
divas vai trīs pagastu pārvaldes 
Alūksnes novadā ir viena pārval-
des vadītāja pārziņā. Iveta Priede 
šajās dienās atskatījās uz Mālu-
pes un Liepnas pagastu pārvalžu 
vadītāja amatā aizvadīto gadu. 
Sarunā ar viņu par to, kāds šis 
gads ir bijis.

 - Kā vērtējat Mālupes un Liep-
nas pārvalžu vadītāja amatā 
aizvadīto gadu?
 - Tas bija skrejošs, bet arī gana 
darbīgs gads – ir daudz padarīts, 
realizēti projekti, un jauni projekti 
ir padomā. Liels paldies par darbu 
visiem maniem kolēģiem abās pa-
gastu pārvaldēs, jo labs komandas 
darbs ir ļoti svarīgs un, kopā strādā-
jot, var sasniegt labākus rezultātus.

 - Jums ir pieredze vadīt gan pa-
gasta padomi, gan divas pagastu 
pārvaldes. Vai ir kādas atšķirī-
bas?
 - Man šķiet, nekādu lielu atšķirību 
nav, tikai temps šobrīd ir ātrāks. Ja 
vadot pagasta padomi, jautājumu 
varēja ilgāk apdomāt un apspriesties 

ar kolēģiem par labāko risinājumu, 
tad tagad nav laika ielaisties garās 
pārrunās. Sarunas ir īsas, konkrētas 
un jāskrien tālāk. Vienlaikus tas ir 
mīnuss, jo mazāk iznāk kontaktēties 
ar pārvaldes darbiniekiem.

 - Vai izdodas veltīt laiku, lai 
tiktos ar iedzīvotājiem?
 - Nav tā, ka iedzīvotāji gribētu 
kontaktēties tikai pieņemšanas 
laikos pagastu pārvaldēs. Ja cilvēks 
vēlas mani satikt un izstāstīt savu 
bēdu, viņš atrod iespēju to izdarīt. 
Liepnas iedzīvotāji nāk uz pārvaldi 
pieņemšanas dienās, bet mālupieši 
atrod iespēju sazināties arī citādi – 
piezvana, satiek uz ceļa.
 Katrā ziņā es aicinu abu pagastu 
iedzīvotājus izteikt pārvaldēs savas 
vajadzības, ierosinājumus, tad kopā 
domāsim, kā lietas atrisināt un 
kaut ko izdarīt bez naudas. Tagad 
būs Lielā Talka – ja iedzīvotājiem 
ir domas par to, ko pagastā vajag 
sakārtot, lūdzu, dariet mums tās 
zināmas, jo varbūt pārvaldei ir viens 
redzējums, bet iedzīvotājiem cits.

 - Kādas šobrīd ir aktuālākās 
lietas pagastos?
 - Aprīlī būs jāpievēršas daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošanas 

jautājuma risināšanai. Liepnā tas ir 
sarežģītāk, jo daudzdzīvokļu māju 
ir vairāk kā Mālupē. Ne visiem 
cilvēkiem ir vienāda maksātspēja un 
ne no visiem var prasīt vienu un to 
pašu. Noteikti Liepnā organizēsim 
sapulci daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājiem, tādēļ aicinu cilvēkus būt 
aktīviem un piedalīties.
 Liepnā tiek īstenoti lieli projekti, 
tādēļ ir izveidojusies laba piere-
dze, ka daudzas lietas izrunājam 
iedzīvotāju sapulcēs. Es varu 
pastāstīt iedzīvotājiem, ko konkrē-
tajā gadījumā varētu darīt, uzklausīt 
viņu domas un pieņemt lēmumu, kā 
labāk rīkoties.

 - Kādi projekti pašlaik tiek reali-
zēti Mālupē un Liepnā?
 - Liepnā šobrīd ir vairāki lieli 
projekti. Pavasarī plānota pagasta 
autoceļu rekonstrukcijas projekta 
otrā kārta - tiks atjaunoti pagasta 
ceļi ap vidusskolu, uz estrādi, uz 
mākslas un mūzikas skolu. Tāpat 
būs arī ūdenssaimniecības projekta 
otrā kārta, kur plānots izveidot jau-
nus pieslēgumus. Ūdenssaimniecī-
bas projekta pirmā kārta bija smaga, 
jo projekts jau bija iesākts un man 
nācās „ielēkt” tajā. Tagad ūdens 
kvalitāte ir labāka, liela daļa iedzī-

Darbīgs gads Mālupē un Liepnā
votāju arī salika ūdens skaitītājus.
 Mālupē daudzas lietas esam 
sakārtojuši jau iepriekš, piemēram, 
realizējām Vides investīciju fonda 
ūdenssaimniecības projektu un sa-
kārtojām gan ūdeni, gan kanalizāci-
ju. Pašlaik īstenojam vienu projektu 
sociālajā centrā „Māras”. Centrā 
ir paredzēts kabinets sociālajam 
darbiniekam, krīzes istaba, telpa 
palīdzības sūtījumiem. Rietumu 
bankas atbalstītajā projektā centrā 
ierīkojām dušu un veļas mazgāšanu, 
ko par nelielu samaksu varēs izman-
tot ikviens pagasta iedzīvotājs.

 - Un kādi varētu būt nākamie 
projekti?
 - Liepnā abām skolām – gan in-
ternātpamatskolai, gan vidusskolai 
sāpīgs jautājums ir jumti. Būtu labi, 
ja vidusskolā varētu realizēt ener-
goefektivitātes projektu. Izstrādes 
stadijā ir arī projekts par peldētavas 
ierīkošanu pie internātpamatskolas. 
Tas ir saistīts arī ar „3x3” nometni, 
kas šogad notiks Liepnā. Tautas 
nama ēkā dūmo krāsnis, būtu 
jādomā par centrālapkures ierīkoša-
nu, tāpēc gribam izstrādāt izmaksu 
tāmi.
 Mālupē kļūst par maz vietas Saieta 
nama mākslinieku telpā - ja jāuzstā-

Iveta Priede saka paldies par labu 
komandas darbu saviem kolēģiem

abās pagastu pārvaldēs
Evitas Aplokas foto

jas daudziem, visiem tur nav vietas. 
Protams, tam ir vajadzīgi līdzekļi, 
tādēļ būtu labi, ja varētu tos pie-
saistīt kādā projektā. Pamatskolai 
ir aktuāla piebūve pie angāra, kas 
savienotu skolas ēku un sporta zāli, 
lai bērniem nav jāiet pa āru. Tur 
būtu arī garderobes un papildu kabi-
neti. Pagaidām mums nav izdevies 
to kādā projektā izdarīt.

Noteica
ūdensapgādes 
un kanalizācijas 
tarifus Malienā
 Alūksnes novada dome 24. 
marta sēdē pieņēma lēmumu 
noteikt Malienas pagasta 
Brencu ciemā sniegto ūdens-
saimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu – ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifus.

 Maksa par 1m3 ūdens izmanto-
šanu – 0,53 LVL bez PVN (ar 
PVN 22% - 0,65 LVL); maksa 
par kanalizācijas pakalpojuma 
izmantošanu 1m3 – 0,36 LVL 
bez PVN (ar PVN 22% - 0,44 
LVL).

Apstiprina
siltumenerģijas 
tarifu 
Jaunlaicenē
 Alūksnes novada dome 24. 
marta sēdē pieņēma lēmumu 
apstiprināt tarifu par Jaun-
laicenes pagasta pārvaldes 
piegādāto siltumenerģiju.

 Siltumenerģijas tarifs no 1. 
aprīļa fiziskām personām būs 
27,97 Ls/MWh + 12% PVN, 
savukārt juridiskajām personām 
– 27,97 Ls/MWh + 22% PVN ar 
1. aprīli.
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  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  8. martā Annas bibliotēkā tikās 
pagasta seniori, lai kopā atzīmētu 
Sieviešu dienu.

  Tā kā šī diena bija ļoti nozīmīga no-
vadniecei Vēsmai Koklei – Līviņai, 
tad pasākuma sākumā bibliotēkas 
vadītāja sveica visas ar dzejnieces 
dzejas rindām, visu to labāko vēlot 
autorei skaistajā jubilejā:
Lai varam panest to, ko paceļam.
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram.
Lai daudz mēs labu darbu padarām.
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam!  
  Katra dalībniece saņēma arī vēlēju-
mu – apsveikumu ar dažādām dzejas 
rindām no Vēsmas Kokles - Līviņas 
literārā mantojuma.
 Šīs dienas programma bija ļoti pla-
ša. Dalībnieces uzzināja jaunumus, 
par kuriem stāstīja pensionāru pa-
domes priekšsēdētāja Gunta Rozīte 
un pārrunāja turpmākos notikumus. 
Nolēma, ka uz Lieldienām būs nāko-
šā tikšanās, kurā piedalīties aicinās 
Jaunannas seniorus.
  Silvija Vimba kopā ar ģimeni nesen 
bija Zviedrijas galvaspilsētā Stok-

holmā un par piedzīvoto un redzēto 
pastāstīja arī pārējām dalībniecēm. 
Stāstījums bija ļoti aizraujošs un 
interesants. Tā kā viņai nebija 
fotogrāfiju, bibliotekāre, izmantojot 
informācijas tehnoloģijas, rādīja 
uz ekrāna attēlus par stāstītajiem 
objektiem, tā iepazīstinot arī ar ie-
spējām internetā atrast nepieciešamo 
informāciju.
  Varētu teikt, ka šis pasākums bija 
e - prasmju nedēļas turpinājums, jo 
bibliotekāre iepazīstināja ar dažā-
diem e - pakalpojumiem, piemēram, 
bankas pakalpojumiem, www.
latvija.lv iespējām, kā pats var apgūt 
iemaņas datorlietošanā, e - parakstu, 
kā var saskaitīties internetā Tautas 
skaitīšanā un citu, kā arī izmantojām 
iespēju, ka internetā var nobalsot 
par Latvijas gada monētu, ko arī 
izdarījām. Ļoti patika „3td” („Trešais 
tēva dēls”) veidotās video filmiņas 
– veiksmes stāsta „Nekad nesaki 
nekad” noskatīšanās, kas ir piemērs, 
ka jebkurā vecumā var apgūt dator-
prasmes un tālākizglītoties.
  Skaistu sveicienu dzejas rindās an-
nenietēm Sieviešu dienā bija atsūtījis 
Luijs Prūsis, par ko dalībnieces auto-
ram ar sajūsmu saka lielu paldies!

Annas seniores iepazīst interneta iespējas

Silvijas Vimbas (labajā pusē pie ekrāna) stāstījumu par kruīzu
ar interesi klausās pasākuma dalībnieces

Foto no Annas bibliotēkas arhīva
Drīz bites modīsies un mušas,
Un atkal pūpolzari plauks.
Jūs esat kopā sanākušas,
Lai būtu svētku mirklis jauks.
Kaut Lauskis, projām ejot, mānās,
Nāk pavasaris uzvarošs.
Var kādai sāpe iedurt sānā,
Un kādai solis nebūt drošs.
Bet šajā neparastā ziemā,
Kad sniegs līdz ceļiem dārzus sedz,
Jūs aktīvākās Annas ciemā

Un Jūsu acīs prieku redz.
Mums tikai viena dzīve dota
Un jādzīvo ar smaidu tā.
Jūs pelēcīgo stundu rota
Kā krāšņi ziedi vijumā.
Un, kamēr krūtīs asins virmos,
Un prieks vēl ilgi nespēs gaist,
Jūs tās, kas sirdīs nenosirmos,
Kaut sirmums reizēm ir pat skaists!

  Inese Pušpure,
Ilzenes pagasta sporta, kultūras, 
interešu un mūžizglītības centra 
„Dailes” metodiķe

 Martā brīvdienās “Dailēs” notika 
novada sacensības volejbolā 
vīriešiem.
 
 Par iekļūšanu finālā cīnījās 8 ko-
mandas, pusfinālā iekļuva četras. 20. 
martā notika fināla spēles, kurās 1. 
vietu izcīnīja Zeltiņi/SDA; 2. vietā - 
KRK Vidzeme, 3. vieta - Gaujienas 
komandai.
 Pagājušajā mēnesī centrā bija 
apskatāma Valmieras fotomeistaru 
fotogrāfiju ar izdomu izstāde „Cita 
pasaule”.
 8. martā Ilzenes pamatskolas vecāku 
klubiņš „Tīne” rīkoja vecvecāku 
dienu, uz kuru aicinātie saņēma 
sirsnīgus pašu mazbērnu gatavotus 
ielūgumus. Skaistu deju uzvedumu 
rādīja skolas bērnu deju kolektīvi 
Ilzes Līviņas vadībā un dzeju runāja 
skatuves runas konkursa dalībnieki. 
Tā bija jauka iespēja vecvecākiem 
redzēt un dzirdēt mazbērnu sniegu-
mu, būt ar viņiem kopā citādā gaisot-

nē. Vecmāmiņas un vectēvi atzina, 
ka šādas tikšanās noteikti veicina 
paaudžu savstarpējo saprašanos.
 16. martā Ilzenes 6. – 8. klašu 
florbola komandas meitenes mērojās 
spēkiem ar Gaujienas florbolistēm. 
Šī bija otrā starpnovadu sadraudzī-
bas spēle šajā sezonā. Jau no rudens 
Ilzenes meitenes nopietni trenējas 
centra sporta zāles pārzines - treneres 
Lauras Valujevičas vadībā 2 reizes 
nedēļā. Tāpēc arī panākumi neizpa-
liek - šoreiz ilzenietes uzvarēja ar 
rezultātu 20:1.
 18. marta pēcpusdienā uz tikšanos 
„Dailēs” pulcējās Ilzenes, Zeltiņu, 
Kalncempju un Alsviķu seniori, 
ciemojās Lejasciema senioru an-
sambļa dalībnieki. Jauku pavasarīgu 
koncertu sniedza mazie ciemiņi no 
Kolberģa bērnudārza. Ar ļoti noderī-
gām veselības uzturēšanas gudrībām 
ar dabas līdzekļiem un tautasdziesmu 
spēku iepazīstināja pirtniece un reiki 
zinātāja Valda Vītola no Galgauskas 
pagasta. Kā atzina pirtniece -  nav 
tādas slimības, pret kuru dabā nebūtu 
atrodamas zāles! Pēc šīs izzinošās un 
noderīgās sadaļas sekoja sadziedāša-
nās ar Lejasciema senioriem, alsvi-

ķiešu asprātīgais uznāciens un katras 
grupas teatrālais priekšnesums no 
izlozētajiem apģērbiem un priekšme-
tiem. Mājās visi devās par kripatiņu 
priecīgāki un veselāki. 
 20. marta vakarā, tieši 5 stundas 
pirms pavasara atnākušas aktīvās nū-
jotājas organizēja vakara nūjojumu 
„Pretī pavasarim”. Un tā, aktīvākās 
dalībnieces svētdienas vakarā ekipē-
jušās ar galvas lukturīšiem, nūjām un 
tautasdziesmām par pavasari devās 5 
kilometru garā maršrutā. 
 Aktīvs laiks centram „Dailes” bija 
skolēnu brīvdienu nedēļa no 21. mar-
ta - jau laikus sākām tai gatavoties, 
arī bērni iesniedza savus priekšliku-
mus, kā vēlētos atpūsties, ko darīt 
un izzināt. Tā nu apguvām labas 
uzvedības zināšanas un prasmes 
mazo džentlmeņu un dāmu skoliņā, 
būvējām sniega cietokšņus, cepām 
pankūkas, apguvām dažādas papīra 
locīšanas tehnikas, apguvām iema-
ņas dārza ziedu trauku gatavošanā 
no dabas materiāliem Inas Rubenes 
vadībā, spēlējām florbolu un galda 
spēles kopā ar Lauru Valujeviču, 
kopīgi uzzinājām daudz jauna vik-
torīnā „Kas? Kur? Kad?”, un kopā 

ar animācijas studijas dalībniekiem 
un vadītāju Rudīti Liepiņu devāmies 
uz Ates muzeju, lai iepazītos ar 
lauku darbu vēsturi un sentēvu darba 
rīkiem. Katru vakaru notika filmu 
vakari un repertuārā bija skaistas un 
interesantas filmas, piektdienas vaka-
rā bija disenīte. Arī laukos bērniem 
ir jāpiedāvā iespējas saturīgi pavadīt 
brīvdienas - mēs redzējām, ka tas 
tiešām ir vajadzīgs.
 Centrā darbu atsākusi arī animācijas 
studija un tiek veidota pirmā filma 
ciklam par maizītes ceļu no tīruma 
līdz galdam.
 Martā regulāri veicam centra 
„Dailes” apmeklētāju uzskaiti, vien-
laikus atgādinām, ka centrā notiek 
pamatskolas sporta un mājturības 
nodarbības, treniņi, biedrības darbs, 
skolēnu brīvā laika nodarbības un 
citas aktivitātes. Pēc visām norisēm 
centrā telpas ir arī jāuzkopj. Aicinām 
izlasīt šo informāciju un ņemt vērā, 
ka centrs „Dailes” ir atvērts ikvie-
nam novada iedzīvotājam! Tas strādā 
no 9.00 līdz 20.00 – 21.00 (izņemot 
dažas svētdienas). Vidējais apmek-
lējums ik dienu „Dailēs” martā bija 
48,7 cilvēki.

Ilzenes „Dailēs” marts bijis aktīvs mēnesis

Veidos sabiedrisko 
centru Kalncempjos
  Vija Zaķe,
Annas, Kalncempju, Jaunannas 
teritorijas attīstības speciāliste  

  Lauku atbalsta dienests 
ir atbalstījis projektu Nr. 
10-07-LL31-L413201-000050 
„Sabiedriskais centrs Kaln-
cempjos”.

  Projekta ietvaros paredzēts 
veikt sabiedriskā centra telpas, 
kas atradīsies pagasta pārvaldes 
ēkā, vienkāršotu rekonstrukci-
ju, iegādāties portatīvo datoru, 
printeri, projektoru, kā arī tāfeli 
un ekrānu. Sabiedriskā centra 
vajadzībām plānots iegādāties arī 
mēbeles un galda spēles. 
  Šobrīd jau notiek telpas re-
konstrukcijas darbi, ko veic SIA 
„Ozolmājas”. Spēles piegādās 
SIA „Pie Zvejnieka”, mēbeles 
SIA „Amisa”, bet datortehniku – 
SIA „EET Vidzeme”.  
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
6565,81, no kā Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 
1722,18.

Seminārs zemes 
īpašniekiem 
7. aprīlī plkst. 11.00, 
Rūpniecības ielā 7A, Alūksnē 
notiks seminārs zemes 
īpašniekiem par 2011. gada 
vienotā platību maksājuma 
saņemšanas kārtību un 
elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas (EPS) izmantošanu.

  Platību pieteikumu veidlapas, 
lauku bloku kartes un 
rokasgrāmatas būs iespējams 
saņemt iepriekš minētajā adresē 
no 11. līdz 21. aprīlim (ieskai-
tot). Pēc tam - Tiešo maksājumu 
daļas telpās Ābeļu ielā 2, 
Gulbenē.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Evita Aploka

 Gan Alūksnē, gan pagastos 
joprojām ir daudzdzīvokļu mājas, 
kuru dzīvokļu īpašnieki vēl arvien 
nav vienojušies par savas mājas 
pārvaldīšanu. Aicinām iedzīvotā-
jus iepazīties ar valstī pieņemta-
jiem normatīvajiem aktiem (tie 
pieejami www.likumi.lv) un lemt 
par savu māju pārvaldīšanu. Šo 
jautājumu risināt palīdzēs arī 
pagastu pārvaldes.

 No 2010. gada 1. janvāra ir spēkā 
„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likums”, kas prasa, lai daudzdzī-
vokļu mājā būtu mājas pārvaldnieks 
un nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku 
pienākums ir nodrošināt savas mājas 

pārvaldīšanu, tātad pašiem īpašnie-
kiem jāpieņem lēmums par to, kas 
pārvaldīs viņu māju.
 Šis likums nosaka obligāti veicamās 
apsaimniekošanas darbības, piemē-
ram, mājas uzturēšana – sanitārā 
apkope, apkures, aukstā ūdens un 
kanalizācijas nodrošināšana un sa-
dzīves atkritumu izvešana, mājas un 
tajā esošo iekārtu un komunikāciju 
apsekošana, tehniskā apkope un re-
monts, tāpat arī pārvaldīšanas darba 
plāna un uzturēšanai nepieciešamo 
pasākumu plāna, budžeta sagatavo-
šana, finanšu uzskaite, dzīvojamā 
mājas lieta u.c. Likums nosaka pār-
valdnieka kompetenci un atbildību, 
veicot ēkas pārvaldīšanu.
 Likums paredz, ka atsevišķos 
gadījumos pašvaldībai ir pienākums 

un tiesības iecelt dzīvojamai mājai 
norīkoto pārvaldnieku - ja mājas 
īpašnieks neveic obligāti veicamās 
pārvaldīšanas darbības vai nav uzde-
vis tās veikt pārvaldniekam un rezul-
tātā tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, 
veselība, drošība, īpašums vai vide 
vai arī tad, ja pārvaldīšana tiek veikta 
tā, ka tiek radīts apdraudējums. 
 Būtiska likuma prasība ir, ka 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanai ir 
nepieciešama attiecīga profesionāla 
izglītība. Savukārt no nākamā gada 
1. janvārī stāsies spēkā likuma prasī-
ba, ka pārvaldnieks vai arī dzīvokļu 
īpašnieku veidota sabiedrība vai 
biedrība, kura pati pārvalda dzīvo-
jamo māju, reģistrējas pārvaldnieku 
reģistrā.
 Saskaņā ar „Dzīvojamo māju pār-

valdīšanas likumu” izstrādāti vairāki 
Ministru kabineta (MK) noteikumi, 
kas arī jāievēro mājas pārvaldīšanā.
 MK noteikumi Nr.905 „Kārtība, 
kādā tiek plānotas un organizētas 
ar dzīvojamās mājas renovāciju un 
rekonstrukciju saistītās darbības” no-
saka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas renovāciju vai rekonstrukciju 
plāno, organizē un pārrauga dzīvoja-
mās mājas pārvaldītājs. Šie noteiku-
mi arī izšķir šo darbu plānošanas un 
organizēšanas kārtību atkarībā no tā, 
vai mājas pārvaldītājs ir īpašnieks 
vai pārvaldnieks.
 MK noteikumi „Dzīvojamās 
mājas sanitārās apkopes noteikumi” 
nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas pārvaldītājs nodrošina 
sanitārās apkopes prasību izpildi. 

Noteikumi nosaka, kā veicama mājas 
teritorijas un koplietošanas telpu 
apkope. Regulāri jāveic ietvju, celiņu 
un piebraucamo ceļu tīrīšana, zālāja 
pļaušana, lapu, augu un zaru savāk-
šana, apstādījumu kopšana, savukārt 
ziemā ietvju, celiņu un piebraucamo 
ceļu attīrīšana no sniega un ledus, 
pretslīdes materiālu kaisīšana, 
sniega, ledus un lāsteku notīrīšana no 
ēku jumtiem un cits.
 Savukārt MK noteikumi Nr.907 
„Dzīvojamās mājas, tajā esošo 
iekārtu un komunikāciju apsekoša-
nas, tehniskās apkopes un kārtējā 
remonta noteikumi” nosaka daudz-
dzīvokļu mājas, tajā esošo iekārtu un 
komunikāciju apsekošanas, tehniskās 
apkopes un kārtējā remonta veikša-
nas kārtību un nosacījumus.

Par mājas pārvaldīšanu jālemj pašiem
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

01.04.2011.

Saistošie noteikumi Nr.4/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 24.02.2011. lēmumu Nr.98
(protokols Nr.3. 63.p.)

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām ziemas sezonā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu, Ceļu satiksmes likuma 6.panta trešo daļu un Ministru kabineta 09.03. 2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. un 6.1.2.punktu 

I.Vispārīgie jautājumi

  1. Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasības un to izpildes kārtību ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam.
  2. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības pagastu 
autoceļu saraksts ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonai:

Spēkā no 02.04.2011.



Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Alūksnes Novada Vēstis  7.01.04.2011.
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Sadarbība www.aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldība un RPIVA noslēdza sadarbības līgumu
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  25. februārī Alūksnes novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Fomins 
un Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas rektore Dace 
Markus parakstīja sadarbības līgu-
mu starp pašvaldību un akadēmiju.

  Sadarbības veidi, par kuriem puses 
vienojās līgumā, kalpos novada 
iedzīvotāju izglītības līmeņa paaug-
stināšanai, mūžizglītības koncepcijas 
īstenošanai un novada ekonomikas 
straujākai attīstībai.
  Saskaņā ar noslēgto līgumu, tā pilnu 
tekstu publicējam „Alūksnes Novada 
Vēstīs”.

ALŪKSNES NOVADA
PAŠVALDĪBAS UN RĪGAS

PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS 
VADĪBAS AKADĒMIJAS 

SADARBĪBAS LĪGUMS

Alūksnē, 
2011. gada 25. februārī

  Alūksnes novada pašvaldība (turp-
māk tekstā – Pašvaldība), Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja Aivara 
Fomina personā, no vienas puses un 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija (turpmāk tekstā 
– Akadēmija), tās rektores Daces 
Markus personā, no otras puses, 
un turpmāk sauktas arī „Puse” vai 
„Puses”, saskaņā ar Pušu darbības uz-
devumiem, mērķiem un principiem, 

noslēdz šo  Līgumu, turpmāk tekstā – 
„Līgums” un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
Puses vienojas par sadarbības vei-
diem, kuri kalpo novada iedzīvotāju 
izglītības līmeņa paaugstināšanai, 
mūžizglītības koncepcijas īstenošanai 
un novada ekonomikas straujākai 
attīstībai. Šo mērķu realizācijai Puses 
vienojas par sadarbības veidiem.
Galvenie sadarbības veidi:
1.1. informācijas apmaiņa;
1.2. studējošo prakses iespējas;
1.3. sadarbība bibliotēku izmantošanā 
un bibliotēku fonda paplašināšanā;
1.4. kopīga projektu izstrāde;
1.5. kopīga konferenču un semināru 
organizēšana un piedalīšanās Pušu 
organizētajos semināros un konfe-
rencēs;
1.6. studējošo kvalifikācijas, bakalau-
ra un maģistra darbu tematu virzieni;
1.7. kursu organizēšana mērķaudito-
rijām;
1.8.  iespējami  arī citi sadarbības 
veidi, par kuriem Puses vienojas 
atsevišķi.

2. Akadēmijas saistības
Akadēmija apņemas:
2.1. Alūksnes filiālē vai Rīgā studē-
jošajiem Alūksnes novada iedzī-
votājiem piedāvāt prakses iespējas 
Pašvaldības padotības iestādēs un 
uzņēmumos, konsultēties ar pašval-
dību un tās padotības iestādēm un 
uzņēmumiem prakses organizēšanas 
jautājumos;  
2.2. informēt Pašvaldību un novada 
izglītības iestādes par Akadēmi-

jas organizētajiem semināriem un 
konferencēm, kā arī sadarboties ar 
Pašvaldību, savu iespēju robežās snie-
dzot metodisko un organizatorisko 
palīdzību izglītības jautājumos; 
2.3. piedāvāt iespēju Pašvaldības 
deleģētām personām piedalīties valsts 
pārbaudījumu komisiju darbā profe-
sionālās augstākās izglītības studiju 
programmās, kā arī izvērtēt darba 
rezultātus;
2.4. sadarboties ar Pašvaldību aug-
stākās izglītības programmu izstrādē 
un īstenošanā Akadēmijas Alūksnes 
filiālē;
2.5. sadarboties ar Pašvaldību, 
kopīgi organizējot nozaru speciālistu 
lekcijas, seminārus un diskusijas par 
abām Pusēm būtiskiem tematiem un 
aktualitātēm;
2.6. savu iespēju robežās nodrošināt 
Alūksnes novada izglītības iestāžu 
darbiniekiem iespēju izmantot Aka-
dēmijas Alūksnes filiāles bibliotēkas 
resursus (grāmatu fondu, datu bāzes 
u.c.);
2.7. organizēt un īstenot koncertus, 
meistarklases un citus radošos pa-
sākumus Alūksnes filiālē un novada 
kultūras iestādēs;
2.8. atbalstīt Pašvaldības izglītības 
pārvaldes iniciatīvu jaunu vidējās 
izglītības mācību programmu izstrādē 
vismaz divās novada vidusskolās, 
kas veicinātu vidusskolu absolventu 
interesi apgūt studiju programmas 
Akadēmijā un tās Alūksnes filiālē; 
2.9. aicināt pašvaldību pārstāvjus pie-
dalīties studiju programmu akreditāci-
jā, tajā skaitā darba devēju statusā.

3. Pašvaldības saistības
Pašvaldība apņemas:
3.1. veicināt un atbalstīt akadēmijas 
studentiem nepieciešamo prakses vie-
tu nodrošināšanu Pašvaldības iestādēs 
un uzņēmumos, noslēdzot ar Akadē-
miju vienošanos par konkrētu prakses 
vietu, norises laiku, praktikantu skaitu 
un citiem jautājumiem;
3.2. pēc iespējas piedalīties Akadēmi-
jas valsts pārbaudījumu komisiju dar-
bā profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmās un to rezultātu 
izvērtēšanā, iepriekš saskaņojot per-
sonālijas un dalības noteikumus;
3.3. iespēju robežās nodrošināt Aka-
dēmijas Alūksnes filiāles studentiem 
Pašvaldības bibliotēkas resursu 
(grāmatu fondu, datu bāzes u.c.) 
izmantošanu;
3.4. veicināt un atbalstīt koncertu, 
meistarklašu un citu radošo pasāku-
mu organizēšanu Alūksnes filiālē un 
novada kultūras iestādēs;
3.5. Pašvaldības budžeta iespēju 
robežās piešķirt stipendijas studijām 
Akadēmijas piedāvātajās studiju 
programmās Alūksnes filiālē studē-
jošajiem;
3.6. izstrādāt pētnieciskā darba 
virzienus kvalifikācijas, bakalaura un 
maģistra  darbu tematiem, kas atbilst 
Alūksnes novada attīstības program-
mai ,Akadēmijas Alūksnes filiālē 
studējošajiem. 

4. Līguma darbības laiks un 
kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā 
parakstīšanas brīdi. Tas tiek noslēgts 
uz 5 gadiem, un tā darbības termiņš 

tiek pagarināts automātiski, ja vien 
ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms Līgu-
ma darbības laika beigām viena no 
Pusēm rakstiskā veidā neinformē otro 
Pusi par savu vēlmi izbeigt Līguma 
darbību;
4.2. katrai no Pusēm ir tiesības pār-
traukt šī Līguma darbību, rakstveidā 
informējot par to otru Pusi ne mazāk 
kā trīs mēnešus iepriekš.

5.Pušu atbildība
Puses vienādā mērā un vienādās 
tiesībās ir atbildīgas par Līguma 
noteikumu pildīšanu.

6. Citi noteikumi
6.1. Līgums apliecina pilnīgu Pušu 
izpratni par šī Līguma priekšmetu 
un atceļ visus iepriekšējos rakstiski 
vai mutiski pušu starpā noslēgtos 
līgumus;
6.2. Līguma grozījumi, izmaiņas vai 
papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastā-
dīti rakstiski un tos ir parakstījušas 
abas puses; 
6.3. Līguma pilns teksts publicējams 
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”;
6.4. Līgums sastādīts divos identiskos 
eksemplāros, kuriem ir vienāds spēks, 
katrai pusei  pa vienam eksemplāram.

Apliecinot iepriekš minēto, Puses 
ir sastādījušas un parakstījušas šo 
Līgumu:

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Akadēmija D.Markus

Pašvaldība A.Fomins

II. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, 
caurteku, gājēju celiņu ikdienas uzturēša-
na ziemā

  Alūksnes novada pašvaldības pagastu 
pārvaldes nodrošina autoceļu, tiltu, satiksmes 
pārvadu, caurteku, gājēju celiņu ikdienas uz-
turēšanu ziemā, kā arī kontroli par pašvaldību 
autoceļu uzturēšanu,  nodrošina Alūksnes no-
vada pašvaldības normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā.

Alūksnes novada domes saistošo notei-
kumu „Par Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 

ziemas sezonā” paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības pamatojums  
  1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai noteiktu Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanu un to izpildes 
kārtību ziemas sezonā.
  1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši 
Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem 
Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli”, kuri nosaka autoceļu ik-
dienas uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot 
prasības, kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas 
klasei noteiktas attiecīgā pašvaldībā.

  2. Īss projekta satura izklāsts.
  2.1. Saistošie noteikumi tiek izdoti, pama-
tojoties uz Ministra kabineta 09.03.2010. 
noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildi kontroli” otrās daļas 
4.2.punktu.
  2.2. Saistošie noteikumi izdoti ar mērķi 
noteikt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 
ikdienas uzturēšanas kārtību un to izpildes 
kontroli ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 
31.martam).
  2.3. Ar saistošajiem noteikumiem tiek 
apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu autoceļu saraksts ar noteiktām 
ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonai, 

kā arī autoceļu uzturēšanas nosacījumi un 
uzturēšanas prasību kontrole.   
   
  3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
  3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 
11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda program-
mai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 
10. un 23.1.punktu pašvaldību ceļu ikdienas 
uzturēšanai mērķdotāciju pašvaldība saņem 
no Satiksmes ministrijas. 2010.gadā katru 
mēnesi Alūksnes novada pašvaldība saņēma 
mērķdotāciju Ls 21195,- apmērā, no kuras 
tiek nodrošināta saistošo noteikumu izpilde.   
  3.2. Noteikumu prasību nodrošināšanu veiks 
Alūksnes novada pagastu pārvaldes. 
   
  4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
  4.1. Saistošie noteikumi reglamentē 
pašvaldības autoceļu lietošanu, kas izmanto-
jami transportlīdzekļu un gājēju satiksmei, 
normatīvos aktos paredzētajiem mērķiem.
  4.2. Ceļu lietotājiem ir tiesības 
transportlīdzekļu satiksmei lietot visus 
ceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, 
ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.   
  
  5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
  5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu 
piemērošana, var griezties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē.
  5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar 
administratīvās procedūras, privātpersonas, 
pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no 
Alūksnes novada pašvaldības, šo lēmumu 
var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma, Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 
LV-4200.      

  6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 
Nav notikušas.

Turpinājums no 7. lappuses
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Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā var 
pieteikties 
eParakstam
  Antons Balodis,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas IT 
administrators

  No 1. februāra e - paraksta 
portālā www.eparaksts.lv ir 
pieejams Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centra (LVRTC) 
izstrādātais eParaksts, kas 
lietojams interneta vidē. Tagad 
ikviens interesents noformēt 
un saņemt eParakstu var arī 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā.

  Lai kļūtu par eParaksta lietotā-
ju, ir jāapliecina sava personas 
identitāte savā internetbankā, tas 
ir, jāautentificējas. Autentifikācija 
e-paraksta portālā www.eparak-
sts.lv notiek ar bankas lietotāja 
numuru un kodu karti vai kodu 
kalkulatoru. Pašlaik tas iespējams 
triju banku – „Swedbank”, „SEB 
bankas” un „Citadeles bankas” 
klientiem.
  E-paraksta portālā www.
eparaksts.lv ir detalizēta informā-
cija, kādas darbības soli pa solim 
jāveic, lai kļūtu par e-paraksta 
lietotāju. Dodoties uz bibliotēku 
pieteikties e-parakstam, jābūt 
līdzi pasei, lai darbinieks varētu 
pārbaudīt personas identitāti. Ir 
jāiesniedz izdrukāta un ar roku 
parakstīta pieteikuma anketa. Tā 
atrodama portālā, pieteikumu var 
izdrukāt un parakstīt mājās, to var 
izdarīt arī bibliotēkā. Tas nepie-
ciešams tikai vienu reizi un ir bez 
maksas, pēc tam var pirkt un lietot 
e-parakstu.
  Vienai parakstīšanas reizei e-pa-
raksts maksā Ls 0,29, 20 reizēm 
– Ls 2,90, neierobežotajam doku-
mentu skaitam līdz šī gada beigām 
– Ls 6,99. Pie tam, eParakstu var 
lietot no jebkuras ierīces, kam 
pieejams interneta pieslēgums.
  Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lie-
lā Ezera ielā 24, eParakstam var 
pieteikties no pirmdienas līdz ce-
turtdienai no plkst. 10:00 – 17:30. 
Pieteikumus pieņems un eParakstu 
noformēs īpaši apmācīts šī pakal-
pojuma sniedzējs Antons Balodis 
- tālruņi 64322197, 29125072, 
e-pasts antons29@apollo.lv .

Alūksnē „Biļešu 
paradīzes” biļešu 
termināls
  Alūksnes pilsētas Tautas namā 
ierīkots SIA „Biļešu paradīze” 
biļešu pārdošanas termināls, 
kas iedzīvotājiem ļaus iegādāties 
biļetes uz jebkuru pasākumu 
Latvijā un arī Alūksnes novadā, 
ja to biļešu tirdzniecību pārstāv 
SIA „Biļešu paradīze”.
  Kase Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā strādās pirmdienās, 
otrdienās un trešdienās no 
pulksten 9 līdz 17, ceturtdienās 
un piektdienās – no 9 līdz 19, bet 
sestdienās un svētdienās - divas 
stundas pirms pasākuma. Biļetes 
var iegādāties skaidrā naudā vai ar 
maksājumu karti, kā arī ar „Biļešu 
paradīzes” dāvanu karti.

  Līva Liepiņa,
Alūksnes muzeja speciāliste
komunikāciju darbā

  No 8. marta līdz 15. aprīlim 
Alūksnes muzejā ir apskatāma 
foto izstāde „Gaujiena pašu 
acīm”, kur apmeklētājiem tiks 
dota iespēja iepazīties ar krā-
sainu, pavasarīgām noskaņām 
bagātu pašu gaujieniešu ieraudzī-
tu sava pagasta ainavu.

  Kā pastāstīja Gaujienas pagas-
ta pārvaldes projektu vadītāja 
Ineta Riepniece, fotopulciņš radās 
iedzīvotāju pašiniciatīvas rezultātā. 
Gatavojot materiālus un fotogrāfijas 
Gaujienas grāmatai, kuru izdeva 
2010. gadā, gaujienieši saprata, cik 
liela nozīme ir fotogrāfijas kvalitātei 
gan no tehniskā, gan mākslinieciskā 
viedokļa. Īpašs stimuls un paraugs 
tam bija Gaujienas fotogrāfa Jāņa 
Egles senās fotogrāfijas, kas uz 
stikla negatīviem glabā Gaujienas 
mirkļus no 1917. līdz 1943. gadam. 

To visu ieraudzīt fotoamatieriem pa-
līdzēja mākslinieks Ainars Gaidis.
  Gaujienas pagasta pārvaldes vadī-
tājai Inesei Lukjanovičai radās ideja 
sasaukt fotomīļus kopā un mācīties 
notvert skaisto. Pirmā nodarbība 
notika 2010. gada 23. janvārī. Iesā-
kumā Ainars Gaidis savā netradi-
cionālajā stilā pulciņa dalībniekiem 
mācīja atvērt acis uz pavisam citu 
pasauli, mācīja „gleznot ar foto-
aparātu” un „rotaļāties ar kameru, 
domāt un izbaudīt to, ko dara”.  
  Fotopulciņš ir izveidojis jau divas 
savu darbu izstādes, no kurām pir-
mā bija apskatāma Apē pērnā gada 
27. martā Kultūras forumā. Abas 
izstādes ir paviesojušās arī Trapenē, 
kur radusies liela interese un arī jau 
notiek fotonodarbības. 
  Šīs izstādes nosaukums ir tīra 
patiesība, jo Ainara Gaida kursu 
galvenā doma ir  tā, ka fotografēt 
var ikviens! Nevajag aparatūru, 
kas maksā tūkstošus, bet galvenais 
ir apstāties, padomāt un tikai tad 
nospiest slēdzi!        

“Uz gaismas un ēnas robežas veidojas māksla”
(Ainars Gaidis)

  Arī Alūksnes muzeja darbinie-
kus ieinteresēja un uzrunāja šāds 
Gaujienas pagasta iedzīvotāju 
radošs brīvā laika pavadīšanas 
veids. Radās vēlme rezultātu parādīt 
arī Alūksnes pilsētas viesiem. 
Iekārtot izstādi, muzeja darbinie-

kiem bija prieks, jo foto materiāls, 
pats pateica priekšā, kā jānovieto 
fotogrāfijas telpā, radot telpiskumu, 
tajā pašā laikā arī brīvības sajūtu. 
Ne jau katra diena ir saulaina... Bet 
fotopulciņa skatījums caur objektīva 
aci to padara saulainu! 

  Rudīte Simanoviča,
Kolberģa tautas nama vadītāja 

  12. marta vakarā Kolberģa tau-
tas nama zālē ņirbēja meitu košie 
brunči un puišu iznesīgie stāvi, jo 
deju kopa „Kolberģis” tradi-
cionāli kā katru pavasari, deju 
koncertā sadancoja ar saviem 
tuvākiem un tālākiem draugiem.

  Šogad kopā ar kolberģiešiem 
raitos deju soļus uz tautas nama 
skatuves izdejoja pieci kolektīvi: 
deju kopa „Haanja” no Igaunijas, ar 
kuru „Kolberģa” dejotājus drau-
dzība saista jau no deviņdesmito 
gadu vidus, „Dēka” un „Dēkaiņi” 
no Viļakas, kā arī „Enku drenku” no 
Alūksnes.
  Draudzīgā gaisotnē koncerta dalīb-
nieki un skatītāji ieguva emocionālu 
gandarījumu par nodejotām dejām, 

savstarpēji apmainoties ar skaļiem 
aplausiem un ovācijām. Visas 
septiņpadsmit dejas bija dažādas, 
tās caurvija latgaļu, vidzemnieku, 
kā arī ziemeļu kaimiņu - igauņu vie-
nojošā mentalitāte – dzīvesprieks, 
humors un dvēseles bagātība.
  Patīkami, papildinot koncertu 
ar savu sniegumu, visus priecēja 
arī pašmāju jaunā dziedātāja Līva 
Sloģe.
  Pasākuma izskaņā koncerta vadī-
tāja Inese Zēģele pateicās koncerta 
dalībniekiem un izteica vēlējumu: 

Mēs vēlētos, lai mums ir daudz 
draugu,

Kuri neprasa neko un viņiem nav 
jādod

Vairāk kā smaids un labs vārds,
Jo draugi ir kā zvaigznes -

Ne vienmēr redzam, bet zinām,
ka ir.

(M. Svīķe)

Sadancis „Ielūdz „Kolberģis””

Deju kopa „Kolberģis” kopā ar saviem vissenākajiem draugiem - deju kopu 
 „Haanja”  no Igaunijas

Foto no Kolberģa tautas nama arhīva

Izstādē “Gaujiena pašu acīm” gaujieniešu ieraudzītās pagasta ainavas
Foto no Alūksnes muzeja arhīva

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

  1949. gada 25. marts ir viena 
no sāpīgākajām dienām Latvijas 
20. gadsimta vēsturē, kad notika 
padomju varas organizēta un 
īstenota latviešu tautas iznīcinā-
šana akcija. Pēc iepriekš sastādī-
tiem sarakstiem 25. martā izveda 
vairāk nekā 43 000 Latvijas 
iedzīvotāju.

  Diemžēl starp mums ir ļaudis, kuri 
uzskata, ka šo dienu, šo datumu, šos 
notikumus vajag „nolikt plauktā” 
un neatcerēties, jo - „cik gan ilgi 
var cilāt notikušas, sen pagājušas 
lietas?”. Briesmīga mūsu tautai būs 
tā diena, kad pagātni uzskatīsim par 
nebijušu, vai vienkārši notikumus 
par tādu kā leģendu, jo ne velti kāds 
gudrais ir teicis „tautai, kura aiz-
mirst savu pagātni, nav nākotnes”.
  Jaunlaicenes pagastā 1918. gadā 
„Mellakauļu” mājās piedzima Kon-
stantīns Rozenbergs. Kā viņš pats 
stāsta savos atmiņu stāstos, tēvu 
viņš zaudējis agri. Kopā ar mammu 

un diviem brāļiem kopuši lieso 
zemīti un dzīvojuši pieticīgi. Taču 
tas Konstantīnam Rozenbergam 
pēc pamatskolas beigšanas neliedza 
iestāties Daugavpils ģimnāzijā. 
Jau tolaik alkas pēc zināšanām un 
izteiktā mīlestība pret Latvijas valsti 
tika izteikta dzejā.
  1941. gadā, kad Latviju okupēja 
Padomju Krievijas karaspēks, jau-
nie ģimnāzisti Daugavpilī noorga-
nizēja pretošanās grupu. Diemžēl 
viņu vidū bija nodevējs un visus 
šos jauniešus tiesāja un izsūtīja uz 
Sibīriju. Konstantīns Rozenbergs ie-
slodzījumā pavadīja 17 gadus. Viņš 
ir vienīgais, kurš atgriezās Latvijā 
dzīvs no jauniešu grupas, kas tika 
izsūtīti no Daugavpils ģimnāzijas.
  Pēc garajiem ieslodzījumā pavadī-
tajiem gadiem 1958. gadā Konstan-
tīns Rozenbergs atgriežas Latvijā. 
Taču te viņš bija lieks! Tēva mājas 
vairs nebija, jaunā vara pret viņu iz-
turējās noraidoši. Un atkal garais at-
pakaļceļš uz Tālajiem Austrumiem, 
šoreiz jau piespiedu labprātīgs. 
Tikai 1975. gadā Rozenberga kungs 
pavisam atgriezās dzimtenē.

  Savus pārdzīvojumus, sāpes, drau-
gu likteņu aprakstus viņš atstāsta 
dzejā. Atmiņu grāmata „Zudušie 
gadi” ir Konstantīna Rozenberga 
dzīves hronika. Arī man, šī raksta 
autorei, bija tas gods šo grāmatu 
personīgi saņemt no paša autora. 
26. martā Jaunlaicene tautas namā 
atceroties novadnieku - dzejnieku 
Konstantīnu Rozenbergu notika 
koncertuzvedums „Es vēlos atgriez-
ties bērnības zemē”, kurā piedalījās 
amatierteātra „Jumts” aktieri un 
Jaunlaicenes dziedošie bērni.
  2008. gadā Konstantīnam Rozen-
bergam tika pasniegts V pakāpes 
Trīs Zvaigžņu ordenis. Par to, ka šis 
apbalvojums atrada sirmo kungu, 
paldies jāsaka jaunlaicenietim Ver-
neram Ratsepam, senam Konstantī-
na Rozenberga draugam, kurš nāca 
ar ideju un Jaunlaicenes muižas 
muzeja vadītājai Sandrai Jankov-
skai, kura paveica pārējo darbu, lai 
Konstantīns Rozenbergs kaut mūža 
nogalē saņemtu pateicību no savas 
Latvijas par to, ka tika mīlēta.

„Zudušie gadi” - jaunlaicenieša dzīves hronika

Bijušais jaunlaicenietis 
Konstantīns Rozenbergs, grāmatas 

“Zudušie gadi” autors, 
2008. gadā sava mūža nogalē saņēma

 V pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni

Foto no www.staburags.lv
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Projekti www.aluksne.lv

Atbalsts 
Alūksnes 
bibliotēku 
projektam
  2010. gada rudenī divpadsmit 
Latvijas bibliotēku darbinie-
kiem, tajā skaitā Pededzes 
bibliotēkas vadītājai Antoņi-
nai Girs un Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas direktorei Ivetai 
Ozoliņai, bija iespēja pieda-
līties Bila & Melindas Geitsu 
fonda (BMGF) un Mortensona 
Centra (Ilinoisa, ASV) kopīgi 
rīkotajā apmācību un piere-
dzes apmaiņas programmā 
Amerikas Savienotajās Valstīs.

  Jau apmācību programmas 
laikā ASV, bibliotēku darbinieki, 
strādājot grupās, uzsāka darbu 
pie 3 projektu sagatavošanas, 
darbs pie projektiem turpinājās 
arī pēc atgriešanās no ASV. 
  Vienā no projekta izstrādes gru-
pām kopā strādāja Pededzes bib-
liotēkas vadītāju Antoņina Girs, 
Ogres Centrālās bibliotēkas 
pieaugušo lasītavas vadītāja Ga-
ļina Sabļina, Klintaines pagasta 
bibliotēkas vadītāja Alita Kluša 
un Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore Iveta Ozoliņa. Kopīga 
darba rezultātā tapa projekts 
„Bibliotēka nāk pie lietotāja”, 
kura rezultātā paredzēts ieviest 
inovatīvus mobilos pakalpoju-
mus - portatīvo datoru nomu un 
informācijas un uzziņu ieguvi pa 
mobilo tālruni, tādējādi sekmējot 
bibliotēku pakalpojumu pieeja-
mību un informācijas resursu 
izmantojamību ārpus bibliotēku 
telpām un darba laika.
  Projekti granta saņemšanai tika 
iesniegti starptautiskai bezpeļ-
ņas organizācijai EIFL un tagad 
saņemta priecīga ziņa - Valsts 
aģentūras “Kultūras informācijas 
sistēmas” īstenotā pašvaldību 
publisko bibliotēku attīstības 
projekta “Trešais tēva dēls” 
ietvaros saņemts grants 3 ino-
vatīvu projektu īstenošanai 12 
Latvijas pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās.
  Par granta naudu tiks sagādā-
tas nepieciešamās iekārtas un 
palīglīdzekļi plānoto projekta 
aktivitāšu īstenošanai.

Atbalstīts 
„ALJA”  
projekts
  Zivju fonda padome atbalstī-
jusi Alūksnes novada paš-
valdības aģentūras „ALJA” 
izstrādāto projektu „Alūksnes 
novada publisko ūdenstilpņu 
zivju resursu aizsardzība”.

  Projektā paredzēts iegādāties 
piekabi sniega motociklam, kas 
pašvaldības aģentūrai „ALJA” 
ļaus efektīvāk strādāt, lai rūpētos 
par zivju resursu aizsardzību 
Alūksnes novada publiskajās 
ūdenstilpnēs. Projekta kopējā 
summa ir 1367,66 lati.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes muzejs sācis īstenot 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” atbalstīto projektu 
„Alūksnes muzeja pieejamības 
spektra dažādošana”.

  Projekta ietvaros tiks iegādāts 
trepju pacēlājs ratiņkrēsliem, lai 
uzlabotu muzeja pieejamību apmek-
lētājiem ar kustību traucējumiem. 
Jau ir iegādāts projektā paredzētais 

biroja aprīkojuma komplekts – 
piezīmjdators un tam nepieciešamā 
programmatūra, fotoaparāts, skene-
ris, projektors, ekrāns ar statīvu un 
printeris. Šis aprīkojums vajadzīgs, 
lai muzejs varētu veidot mobilās 
ekspozīcijas un doties ar savu 
piedāvājumu arī pie cilvēkiem, kam 
muzeja apmeklēšana ir apgrūtināta, 
piemēram, sociālās aprūpes centra 
iedzīvotājiem.
  Projekta kopējais finansējums ir Ls 
5584, tajā skaitā ELFLA finansē-
jums – Ls 4188. Projektu īstenot 
paredzēts līdz 30. jūnijam.

Dažādo Alūksnes muzeja pieejamību

  Alūksnes novada pašvaldībā tur-
pinās darbs pie Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) pro-
jekta „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā”.

  Šobrīd ir izbeigta izsludinātā 
iepirkuma procedūra. Lai veiksmīgi 
realizētu tranzītielas rekonstrukci-
jas projektu, ir nepieciešams veikt 
samazinājumu būvniecības apjomos 
un projekta iznākuma rādītājos, 
vienlaicīgi nesamazinot piešķirto 
finansējumu, tādēļ Alūksnes novada 
pašvaldība iesniedza lūgumu Sa-
tiksmes ministrijai par iespējamām 
izmaiņām projekta pieteikumā.

  Vienošanos ar LR Satiksmes 
ministriju par minētā projekta īste-
nošanu Alūksnes novada pašvaldība 
parakstīja 2010. gada 28. septembrī. 
Projekta mērķis ir radīt komfor-
tablu un drošu satiksmi galvenajā 
Alūksnes tranzītielā.
  Projektā paredzēts izstrādāt Pils 
ielas rekonstrukcijas tehnisko pro-
jektu un veikt Pils ielas rekonstruk-
ciju. Projektā sākotnēji (bez apjoma 
samazinājuma) paredzētie galvenie 
darbi ir ielas brauktuves seguma 
rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve 
un rekonstrukcija, pielāgojot tos 
personām ar īpašām vajadzībām 
un nodrošinot drošu pārvietošanos, 
ielas apgaismojuma sistēmas re-

Pils ielas rekonstrukcijas projekts
konstrukcija, paaugstinot satiksmes 
dalībnieku un gājēju pārvietošanās 
kvalitāti diennakts tumšajā laikā, 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 
izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens 
aizvadīšanu no brauktuves, ielai 
piekrītošo ūdensapgādes komuni-
kāciju rekonstrukcija, prettrokšņa 
stādījumu izveide, autobusu pietur-

vietu rekonstrukcija.
  Plānotās projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas sastāda Ls 1 484 
078,00. No Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 
1 261 466,30 (85%), valsts budžeta 
finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), 
bet pašvaldības finansējums – Ls 
178 089,36 (12%).

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Daiga Vītola,
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste

  Lauku atbalsta dienests atbal-
stījis Pededzes pagasta pārvaldē 
izstrādāto projektu ”Pededzes 
tautas nama nodrošinājums ar 
nepieciešamo aprīkojumu” Nr. 
10-07-LL31-L413201-000039, 
kurš iesniegts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas 
pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijās.

  Projekta ietvaros Pededzes tautas 
nama darbības uzlabošanai tiks 
iegādāti prožektori, gaismas efekts, 
CD atskaņotājs, iekārtotas pašdarbī-
bas kolektīvu ģērbtuves. Jauni logu 
un skatuves aizkari radīs pievilcīgā-
ku vidi. Projekta kopējā summa ir 
Ls 1920,52. Tautas namā rit rosīga 
kultūras dzīve, ir nostiprinājušās 
gadiem ilgas tradīcijas un veidojas 
vēl gluži jaunas. Iedzīvotājiem ir 
iespēja iesaistīties četros dažādos 
pašdarbības kolektīvos, piedalīties 
pasākumos, aktīvi pavadīt brīvo 
laiku.

Pededzē īsteno projektu tautas 
nama darbības uzlabošanai

  Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja

  Jaunlaicenes muižas muzejs 
2011. gadā piedalījās Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projektu 
konkursā pasākuma „Lauku 
mantojuma saglabāšana un atjau-
nošana” aktivitātē „Lauku man-
tojuma saglabāšana” ar projektu 
„Jaunlaicenes muižas muzeja 
teritorijas labiekārtošana”.

  Minētais projekts tika atbalstīts un 
ir sākta tā realizācija. Pašlaik tiek 

kārtota nepieciešamā dokumentāci-
ja, lai varētu uzsākt labiekārtošanas 
darbus tiklīdz nokusīs sniegs. 
  Projektā paredzēts labiekārtot 
muzeja teritoriju 0,2 ha platībā, 
iegūstot stiprinātu zālienu muzeja 
pasākumu organizēšanai, ierīkojot 
pastāvīgu ugunskura vietu, uzbūvē-
jot invalīdu uzbrauktuvi pie galve-
nās ieejas, kā arī novēršot nokrišņu 
ūdens ieplūšanu muzeja pagrabā.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
4980,74, tai skaitā ELFLA līdzekļi 
– Ls 3813,61 un Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējumus Ls 
1167,13.

Labiekārtos Jaunlaicenes
muižas muzeja apkārtni

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Inga Strauta,
biedrības „Alūksnes Novada 
 Attīstībai” valdes priekšsēdētāja 

  Biedrība „Alūksnes Novada 
Attīstībai” 2011. gadā realizēs 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības Fonda Lauku 
attīstībai pasākuma (ELFLA) 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 1.2. rīcības 
„Sociālo pakalpojumu pilnveido-
šana” projektu.

  Projekta ietvaros tiek veidota 
atbalsta grupa vecākiem sekmīgai 
socializācijai no disfunkcionālām 
ģimenēm. Kad visapkārt ir bezdarbs 
un noslēgtība, kurai seko problēmu 
risināšana pašu spēkiem, noslēgtība 
no apkārtējās pasaules, kas īpaši 
ietekmē ģimenes ar bērniem, ir 

Ziemeros nodarbības uzsāks atbalsta grupa vecākiem
nepieciešamība mainīt šo procesu.
  Programmas īstenošanā ir paredzē-
tas 18 nodarbības vienu reizi nedēļā 
– trešdienās, kas sākās marta beigās. 
Katrai nodarbībai plānota sava 
tēma. Apmācības būs veidotas trīs 
lielos moduļos - motivācijas veido-
šana, vecāku prasmes un zināšanas 
bērnu audzināšanā, vecāku un bērnu 

savstarpējās attiecības, kas dos ie-
spēju ikvienam grupas dalībniekam 
piedalīties diskusijās, un program-
mas vadītājs varēs sniegt kvalitatīvu 
atbalstu katram dalībniekam.
  „Šeit mēs esam tāpēc, lai palīdzētu 
cits citam mūsu kopīgajā ceļojumā 
pa dzīvi.” /V. Dž. Benets /

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

Alūksnes muzeja speciālistes Elīna Aboltiņa (no kreisās) un Astrīda Ievedniece 
aplūko projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu

Foto no Alūksnes muzeja arhīva



Alūksnes Novada Vēstis  11.01.04.2011.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 
Alūksnes novadā aprīlī
Sporta pasākumi
9. - 30. aprīlī Alūksnes un Apes novadu 
čempionāts florbolā (Apes sporta zālē; 
pēc sacensību kalendāra).
17. aprīlī 10.00 sezonas atklāšanas 
sacensības minifutbolā (Pilssalas 
stadionā).
19. aprīlī orientēšanās sacensību 
HORIZONTS I kārta. Marķējums uz 
sacensību vietu no Apes pagrieziena.  
Starts no 16.00 līdz 19.00.
21. aprīlī Alūksnes muižas parka 
skrējienu seriāla I kārta. Starts no 16.30 
līdz 18.30.
25. aprīlī 11.00 Alūksnes novada 
kausa izcīņa galda tenisā (BJSS sporta 
angārā).
26. aprīlī orientēšanās sacensību HO-
RIZONTS II kārta (Gaujienā). Starts no 
16.00 līdz 19.00.
28. aprīlī 14.00 CSDD jauno ceļu 
satiksmes dalībnieku velo  sacensības 
(pie veikala AGRE, Alūksnē).
28. aprīlī Alūksnes muižas parka skrē-
jienu seriāla II kārta. Starts no 16.30 
līdz 18.30.

Alūksnes pilsētas Tautas namā
1. aprīlī 18.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Nacionālo Bruņoto spēku 
orķestris ar Bigbend koncertprogrammu 
„Mūzikas valdzinošais spēks”. Ieeja 
bez maksas.
6. aprīlī 18.30 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā filma „Dancis pa trim”. Ieeja Ls 
1,50, pensionāriem, bērniem Ls 1.
9. aprīlī pulksten 18.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā dāmu deju kopu 
sadancis „Tikšanās Marienburgā!”. 
Ieeja Ls 0,50.
13. aprīlī 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Latvijas leļļu teātra izrāde 
„Ērkšķrozīte”. Ieeja Ls 1. Biļešu ie-
priekšpārdošana no 01.04.2011.
16. aprīlī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Woody Allen provokatīva 
bez tabu komēdija „Sekss un grēkpil-
sēta”. Biļešu iepriekšpārdošana – Ls 6, 
Ls 5, Ls 4.
19. aprīlī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā franču džeza bigbenda 
„L`Jazz Big Band” koncerts „16. nedē-
ļa”. Ieeja bez maksas.
23. aprīlī 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā sagaidīsim Lieldienas 
kopā ar Zaķēniem Pauku un Šmauku: 
teātra izrāde „Pauks un Šmauks”, 
radošās darbnīcas, Lieldienu tradīciju 
izzināšana, spēles un rotaļas. Ieeja Ls 1, 
ģimenes biļete Ls 2,50.
23. aprīlī 18.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā „Novads viesojas Alūksnes 
pilsētas Tautas namā”: Jaunlaicenes 
pagasta amatierkolektīvu koncerts. 
Ieeja bez maksas.
23. aprīlī 21.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā balle kopā ar grupu 
„Lauku muzikanti”. Starpbrīžos „Top 
Tap Company” Māra Pūra stepa deju 
studijas (Rīga) stepa paraugdemons-
trējumi. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 
2,50, pasākuma dienā Ls 3 (galdiņu 
rezervācija no 4. aprīļa).
29. aprīlī 19.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā nopietna komēdija 2 cēlienos 
„Henrijs VIII”. Galvenajās lomās: 
Andris Bērziņš un Lāsma Kugrēna, 
Raimonda Vazdika, Indra Burkovska, 
Zane Burnicka, Egija Silāre, Ruta 
Vītiņa, Aīda Ozoliņa.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
Līdz 15. aprīlim izstāde „Gaujiena 
pašu acīm”. Izstādē apskatāmas Gaujie-
nas fotopulciņa dalībnieku fotogrāfijas.
No 18. līdz 22. aprīlim franču mūzikas 
un mākslas pasākumu cikla – sadrau-
dzības dienas ietvaros izstāde  „16. 
nedēļa”.
No 30. marta izstāde VKKF atbalstītā 
projekta „Alūksnes pilsētas apbūves 
plānu konservācija un restaurācija” 
ietvaros.
 „Neskati vīru no cepures!” no cikla 
„Alūksnes amatnieki 20. gs. sākumā”.
Izstāde no muzeja krājuma „Senču 

istaba”. 
Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehā-
niskie mūzikas instrumenti”.
„Krustpunktā”. 
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.” 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 
„Stāsts par Leo Kokli” (papildināta). 
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Izstādes:
01. – 26.04. „Sirds Lieldienu brīnumā 
cerību guva...” /I. Bērza/ (abonementā)
01. - 30.04. Ainavu arhitektūra un dārza 
dizains (lasītavā)
04. – 26.04. Lieldienas brauc! (bērnu 
literatūras nodaļā)
01. – 30.04. H. K. Andersens – bērnu 
mīlēts! (bērnu literatūras nodaļā)
01. – 30.04. Krīze – Tavu iespēju laiks! 
(ES informācijas punktā)
14. – 30.04. Evitas Zālītes (Gulbene) 
pašdarināto leļļu izstāde (bērnu literatū-
ras nodaļā)

Pasākumi:
7. aprīlī „Bērnu Žūrijas” noslēgu-
ma pasākums mazajiem ekspertiem 
„Joka pēc - alfabēts” (bērnu literatūras 
nodaļā)
13. aprīlī „Diena bez datora” (bērnu 
literatūras nodaļā)
26. aprīlī Jauno grāmatu diena (abo-
nementā)
18. – 21. aprīlī Bibliotēku nedēļa

Alsviķu pagastā
1. aprīlī 13.00 piemiņas brīdis un ziedu 
nolikšana Karvas Brāļu kapos, godinot 
Zušu kaujās kritušos karavīrus.
9. aprīlī 18.00 Alsviķu kultūras namā 
latviešu mākslas filmas „Dancis pa 
trim” demonstrēšana. Ieeja Ls 1,50, Ls 
2,50 (ģimenei – 2 pieaugušie), Ls 0,50 
(bērniem līdz 14 g.v.).
9. aprīlī 22.30 Alsviķu kultūras namā 
diskotēka jauniešiem, spēlēs DJ GAGA 
Dance, DJ Lisa Poļana. Ieeja Ls 1,50, 
pēc plkst. 23.00 – Ls 2.
21. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras namā 
pensionāru kopas „Noskaņa” dalībnie-
ku un pagasta pensionāru Lieldienu 
sarīkojums „Nu atnāca Lielā diena!”.
24. aprīlī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā Lieldienu izdarības un atraktīva, 
muzikālā izrāde kopā ar mīļiem pasaku 
tēliem Ruksīti Rosīgo, Suņuku Drosmī-
go un Vārnu Kar - Karr!
1. maijā 14.00 Alsviķu kultūras namā 
dziedošās Dūdumu ģimenes – mam-
mas Iras un meitas Rūtas emocionāli 
piepildīts KONCERTS. Ieeja Ls 3, 
bērniem līdz 14. g. v. – Ls 1,50. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 11. aprīļa.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Trimdas rakstniekam Jānim Veselim – 
115”, „Rakstniekam Ernestam Birznie-
kam - Upītim – 140”, „Jānim Ezeriņam 
– 120”, „Angļu rakstniecei Šarlotei 
Brontē – 195”, „Dzejniecei, publicistei 
Andai Līcei – 70”; tematiskās izstādes: 
„Zušu kauju atceres diena”, „Vispa-
saules veselības diena”, „Sagaidīsim 
Lieldieniņas”.
Alsviķu bibliotēkā Bibliotēku nedēļā: 
iepazīsim bibliotēku elektronisko kop-
katalogu un bibliotēku portālu.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Rakstniekam J. Veselim – 115”, 
„Rakstniekam J. Ezeriņam – 120”, 
„Rakstniekam E. Birzniekam - Upītim 
– 140”, „Rakstniecei Š. Brontē – 195”; 
tematiskās izstādes: „Lieldienas – Sau-
les svētki”, „Pavasaris dārzā”.

Annas pagastā
9. aprīlī 20.00 Annas kultūras namā 
dueta „Sandra” koncerts – balle.
16. aprīlī 15.00 Annas kultūras namā 
Annas amatierteātra 125. gadu jubilejas 
pasākums.
23. aprīlī 13.00  Annas kultūras namā 

Annas pagasta pensionāru  pasākums 
„Ap vizbuļu laiku”  kopā ar Jaunannas 
pagasta pensionāriem.

Ilzenes pagastā
1. aprīlī 19.00 SKIM centrā „Dailes” 
Litenes amatierteātra izrāde „Čārlija 
krustmāte”. Ieeja Ls 1.
4. aprīlī Ilzenes bibliotēkā Jauno 
grāmatu diena.
4. - 30. aprīlī Ilzenes bibliotēkā 
literatūras izstāde „E. Birznieks Upītis - 
latviešu bērnu literatūrā”.
15. aprīlī 18.00 SKIM centrā „Dailes” 
2. zolītes turnīrs. Dalības maksa Ls 
2. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
29344871.
20. aprīlī Ilzenes bibliotēkā fotomate-
riālu izstāde „Pār Ilzenes pakalniem...”.
21. aprīlī Ilzenes bibliotēkā Lieldienu 
pasākums kopā ar Ilzenes pamatskolas 
pirmskolas bērnu grupu bibliotēkā.
23. aprīlī 12.00 SKIM centrā „Dailes” 
pasākums visai ģimenei „...atnāk gaiša 
Lieldieniņa”, Lieldienu zaķu skrējiens, 
pēc tam muzikāla izrāde bērniem „No-
tikums dārzā”.
28. aprīlī 11.00 SKIM centrā „Dailes” 
mazo vokālistu konkurss - koncerts 
„Cālis 2011”.

Jaunannas pagastā
8. aprīlī  22.00 Jaunannas tautas namā 
diskotēka un karaoke. Mūziku dažādām 
gaumēm piedāvā Rēzeknes „Latgales 
radio” DJ Normunds. Ieeja Ls 2.
9. aprīlī 20.00 Jaunannas tautas namā 
Jaunannas bērnu teātra izrāde „Uz 
priekšu, Rolle!” (režisore Elita Janso-
ne). Ieeja Ls 0,50.
24. aprīlī 20.00 Jaunannas tautas namā 
Jaunannas dramatiskā kolektīva izrāde 
A. Banka „Visi radi kopā” (režisore 
Sarmīte Locāne). Ieeja Ls 1, bērniem - 
Ls 0,50.
24. aprīlī 22.00 Jaunannas tautas namā 
Lieldienu balle kopā ar Kasparu Maku. 
Ieeja Ls 2.

Jaunalūksnes pagastā
12. aprīlī 19.00 Kolberģa tautas namā 
mākslas filma „Dancis pa trim”. Ieeja 
Ls 1,50 (pieaugušajiem), Ls 0,50 
(bērniem).
No 18. līdz 30. aprīlim Kolberģa tautas 
nama foajē PII „Pūcīte” audzēkņu 
Lieldienu darbu izstāde.
24. aprīlī 14.00 Bejas pamatskolas zālē 
Bejas dramatiskā kolektīva pirmizrāde, 
Kristiāna Štrāle „Kā Ziemeļmeitas puisi 
brauca lūkoties”. Ieeja Ls 0,50.
24. aprīlī 18.00 Kolberģa tautas namā 
teātra apvienības „Pārsteiguma tēli” 
muzikāla izrāde ģimenēm ar bērniem 
„Notikums dārzā”. Ieeja brīva.
27. aprīlī Bejas bibliotēkas interešu 
klubiņa „Pipariņš” pasākums „Ar pu-
ķēm pie krūtīm un pirkstu galos”.
30. aprīlī 18.00 Kolberģa tautas namā 
Bejas dramatiskā kolektīva pirmizrāde, 
Kristiāna Štrāle „Kā Ziemeļmeitas puisi 
brauca lūkoties”. Ieeja Ls 0,50.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Rakstniekam Ernestam Birzniekam 
Upītim – 140”, Lieldienām veltīta izstā-
de „Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,/
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,/Lai 
pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī/Lieldie-
nu saule lai atspīd arvien”.
Bejas bibliotēkā Bibliotēku nedēļā: 
izstāde „Bibliotēka nesenā pagātnē un 
tagad”, pasākums skolēniem – „Mazie 
jautā, lielie atbild”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Reālistiskās mākslas meistars 
Ernests Birznieks - Upītis”, „Agri lēca 
saulīte Lieldieniņu rītiņā”, „Ar pūpol-
zaru pavasaris nāk”; Bibliotēku nedēļas 
pasākumi.

Jaunlaicenes pagastā
2. aprīlī 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā tematisks humora pasākums 
„Meklēsim C vitamīnu!”. Piedalās 
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu dramatiskie kolektīvi. Pulksten 
22.00 balle, spēlē Gunārs.

23. aprīlī 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Lieldienu burziņš „Lieldienas rītā 
rasā gāju”.
30. aprīlī 22.00 Jaunlaicenes tautas 
namā diskotēka.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstāde „Andai Līcei – 70”, izstāde 
„Raibākā oliņa Lieldienās”.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Jubilārs Jānis Veselis”, „Liel-
dieniņa braukšus brauca, asnus veda 
vezumā!”.

Liepnas pagastā
2. aprīlī 22.00 Liepnas tautas namā 
Joku dienas ietvaros karaoke ar disko-
balli.
18. – 24. aprīlī Liepnas bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļas pasākumi.
19. aprīlī Liepnas tautas namā cirka 
izrāde.
20. aprīlī Liepnas bibliotēkā tematisks 
rīts pirmskolas vecuma bērniem „Liel-
dienās šūpojies, Lieldienās Priecājies, 
Par baltiem pūpoliem, par raibām 
oliņām”.
24. aprīlī Liepnas tautas namā Lieldie-
nu jampadracis ar gadatirgu – izstādi. 
Gaidīti visi amatnieki!
30. aprīlī Liepnas tautas namā vokālo 
ansambļu sadziedāšanās.
Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Nāc, nākdama, Liela diena!” (11. - 26. 
aprīlī), „Pazīsim Latvijas putnus!” (1. - 
30. aprīlī).

Malienas pagastā
8. aprīlī 13.00 un 19.00 Malienas tau-
tas namā filma „Dancis pa trim” . Ieeja 
Ls 1,50, bērniem līdz 12. g. v. - Ls 1.
13. aprīlī 10.30 Malienas tautas namā 
Leļļu teātra izrāde „Ērkšķrozīte”. Ieeja 
Ls 1.
16. aprīlī 15.00  Malienas tautas namā 
Malienas amatierteātra iestudējums 
pēc R. Blaumaņa stāsta motīviem „Kā 
vecais Zemītis pašu nelabo redzēja”, 
pirmizrāde.
18. aprīlī 14.00 Malienas tautas namā 
sadzīves interešu darbnīca - „Visas 
trejas Lieldieniņas”.
24. aprīlī 13.00 Malienas tautas namā 
Ritma un mākslas studijas Lieldienu 
koncerts. Ieeja Ls 0,50.
Malienas bibliotēkā izstādes: „Jau 
pavasara pumpuri raisās”, „Lielā diena 
atnākusi”, „E. Birzniekam – Upītim 
- 140”; Bibliotēku nedēļas ietvaros 
„Olimpiskās spēles bibliotēkā”.

Mālupes pagastā
2. aprīlī 22.30 Mālupes Saieta namā 
diskotēka.
3. - 10. aprīlī Mālupes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Rakstniekam Jānim 
Ezeriņam – 120”. 
16. aprīlī 15.00 Mālupes Saieta namā 
Mālupes, Liepnas un Malienas senioru 
saviesīgs sarīkojums ar dziesmām, de-
jām un sarunām „Par kaimiņu būšanu”.
18. - 26. aprīlī Mālupes bibliotēkā 
tematiska izstāde „Nu atnāca Lieldie-
niņa”.
19. - 26. aprīlī Mālupes bibliotēkā 
krāsoto Lieldienu olu izstāde.
Bibliotēku nedēļas pasākumi Mālupes 
bibliotēkā:
18. aprīlī literārā stunda ar Mālupes 
pamatskolas 6. klases skolēniem;
20. aprīlī Bibliotēku nakts no 18.00 
līdz 21.00 - bibliotēku olimpiskās spē-
les - ātrlasīšana, informācijas meklēša-
na, internetā;
21. aprīlī bibliotēkā ciemojas pirms-
skolas grupiņas audzēkņi - olu ripināša-
na, saruna par Lieldienu tradīcijām.
23. aprīlī 12.00 Mālupes Saieta namā 
Lieldienu šūpolēs „Mālupes Cālis”.
23. aprīlī 21.00 Mālupes Saieta namā 
balle ar Kasparu Maku.

Mārkalnes pagastā
4. aprīlī Mārkalnes tautas namā atpūtas 
vakars ar Mārkalnes sieviešu vokālā 
ansambļa un Zeltiņu deju kopas „Alise” 

piedalīšanos.
9. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas namā 
balle. Muzicēs Kaspars Maks.
24. aprīlī  16.00 Mārkalnes tautas 
namā radošās komandas  „Pārsteiguma 
tēli”   Lieldienu izrāde visai ģimenei  
„Notikums dārzā”.

Pededzes pagastā
1. aprīlī Pededzes bibliotēkā literatūras 
izstāde „It kā nopietni, it kā pa jokam”.
2. aprīlī 21.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka ar jokiem. Ieeja Ls 1, pēc 
plkst. 23.00 – Ls 1,50.
16. aprīlī 21.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka. Ieeja Ls 1, pēc plkst. 23.00 
- Ls 1,50.
20. aprīlī Pededzes bibliotēkā Jauno 
grāmatu diena „Ticu, ka tavi vārdi nāk 
no sirds”.
21. aprīlī Pededzes bibliotēkā Lieldie-
nu kompozīcija „Pūpolīts samtainus 
svārciņus rāda”.
24. aprīlī 14.00 Pededzes tautas namā 
sadancis „Dvēseļu deja”.
25. aprīlī Pededzes bibliotēkā Liel-
dienu svētku pēcpusdiena „Kad tiek 
pasniegts pamatēdiens”.
30. aprīlī 20.00 Pededzes tautas namā 
intelektuāls izklaides pasākums „Vēstu-
res ritenis” (Atzelei – 900). Ieeja Ls 1.

Veclaicenes pagastā
6. aprīlī Veclaicenes bibliotēkā 
pasākums „Bērnības atmiņu tēlojums 
Ernesta Birznieka - Upīša darbos”.
16. aprīlī 13.00 Veclaicenes tautas 
namā Miķeļa Gruzīša koncerts „Pavasa-
ra maigā elpa”.
16. aprīlī 22.30 Veclaicenes tautas 
namā diskotēka.
25. aprīlī 16.00 Veclaicenes tautas 
namā Veclaicenes teātra kolektīvs ar N. 
Muižnieces izrādi „Ruksītis” un Annas 
amatierteātris ar Rutku Tēva komēdiju 
„Inteliģentās dāmas vai iepazīšanās 
nopietnos nolūkos”. 

Zeltiņu pagastā
24. aprīlī 12.00 pie Zeltiņu tautas 
nama Lieldienu izdarības un atraktīva, 
muzikāla izrāde kopā ar mīļiem pasaku 
tēliem Ruksīti Rosīgo un Suņuku 
Drosmīgo.
24. aprīlī 20.00 Zeltiņu tautas namā 
koncertprogramma „Turēšos gaismai 
pie rokas”. Piedalās: Sigita Šaicāne 
(solokoncerts), deju kopa „Alise”, 
teātra skeču videoversijas. Ieeja Ls 1, 
bērniem - Ls 0,50.
24. aprīlī 22.00 Zeltiņu tautas namā 
ballē spēlēs grupa „Rolise”. Ieeja Ls 
1,50, pēc plkst. 23.00 - Ls 2.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde 
„Lieldienas - pavasara atmodas svētki”; 
no 18. līdz 21. aprīlim Bibliotēku 
nedēļā pasākumi „Olimpiskās spēles 
bibliotēkā”.
Zeltiņu muzejā Zeltiņu drāmas 
kolektīva „Kontakts” 15 gadu jubilejai 
veltīta izstāde „Spēles prieks”, izstāde 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”.

Ziemera pagastā
1. aprīlī Māriņkalna tautas namā 
tautisko deju sadancis 1.- 6. klašu deju 
kolektīviem.
8. aprīlī 14.00 Māriņkalna tautas namā 
Alūksnes novada mazpulku konkurss 
„Zemes meita, zemes dēls”.
22. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Pensionāru padomes rīkots 
Lieldienu pasākums „Augstu, augstu 
šūpoties, Raibām olām ripoties”.
24. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu pasākums „Lieldienu 
jampadracis”.
24. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu balle. Dzied un spēlē 
Ēriks Gruzniņš. Ieeja Ls 2.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes: ,,Man gadījās piedzimt laikā - 
ne visai ērtā...” (dzejniecei un žurnālis-
tei A. Līcei – 70; 4. - 20. aprīlī), „Dabas 
dotam talantam Rūdolfam Pakalnam 
– 100” (5. – 21. aprīlī).



Informāciju sagatavoja
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

 Anita Grīvniece

Sveicam jaundzimušos!
(no 1. līdz 29. martam)

Laime ir ligzdā, kur daudz bērnu,
kur draudzīgi dala azaidu 

un kopīgi pārdzīvo bēdas un priekus.
Un, ja jūs tam neticat, paklausieties

gavilējošās putnu balsīs, 
kas atskan plaukstošā pavasara 

mežā.
(K. Skalbe)

Alūksne
Laura Buža
Gustavs Kalniņš
Karolina Kopeļeva

Alsviķi
Alise Dūrēna

Anna
Martins Rubins

Jaunlaicene
Bruno Ziņģis

Maliena
Estere Bukane     

12.  Alūksnes Novada Vēstis 01.04.2011.

Sveicam Alūksnes novada 
iedzīvotājus cienījamās 
jubilejās 
aprīlī!

Alsviķos:
Ņina Paringa - 65
Lilita Muriņa - 70
Valda Tralmaka - 80

Alūksnē:
Ludmila Alksne – 65
Ojārs Cunskis – 65
Raimonds Lībietis – 65
Gaļina Pavlova – 65
Māris Runcis – 65
Ludmila Safonova – 65
Skaidrīte Savicka – 65
Ņina Ustinova – 65
Ināra Dambe – 70
Anatolijs Gļebovs – 70
Ņina Iļjina – 70
Skaidrīte Krūmiņa – 70
Jānis Kušķis – 70
Guntis Landmanis – 70
Valtis Sarma – 70
Ivars Skaliņš – 70
Ināra Stopniece – 70
Aldons Vējiņš – 70
Aina Jāņkalne – 75
Ināra Jurģīte – 75
Gunārs Plūme – 75
Lugra Uzkliņģe – 75
Valentīna Zabavkina – 75
Gunārs Dukurs – 80
Imants Melnūdris – 80
Tekla Pukšina – 80
Marija Šūpule – 80
Biruta Tempa – 80

Zinaida Boļšakova – 85
Velta Kanaviņa – 85
Marija Kazakova – 85
Elfrīda Ozoliņa – 85
Bernade Sinka – 85
Irma Spirka - 85

Annā:
Ēvalds Bērziņš – 70
Ilga Šulce – Paplovska – 85
Adolfs Čerbikovs - 90

Ilzenē:
Livija Boka – 70

Jaunalūksnē:
Aina Marķitāne – 75
Mirdza Upe – Upeniece – 80
Milda Lāce – 90

Jaunannā:
Dzintra Skudra – 65
Dzintra Caune – 70

Liepnā:
Livija Ulase – 65
Juris Kaļāns – 70
Valdis Kozuliņš – 70
Pēteris Bricis – 75
Janīna Pugeja – 75
Jānis Tarass – 85

Malienā:
Liega Peperniece - 65

Laimons Salenieks - 70
Anita Zemniece - 70
Margarieta Skrīvele - 75

Mālupē:
Dzidra Priede - 65
Nonis Ertmanis - 70
Aleksandra Haritonova - 70
Nikolajs Berezkins - 75
Veronika Kukoja - 80
Leonīds Veperis - 80

Mārkalnē:
Vija Čugunova - 85
Skaidra Grūbe - 85

Pededzē:
Dzidra Soldatova - 80

Veclaicenē:
Spodra Lilija Kerika - 75 
Jānis Rozenbergs - 75

Zeltiņos:
Agrītis Pakalnietis - 65
Andris Ozols - 70

Ziemeros:
Elza Deksne - 65
Māris Jaunkamps – 70
Jānis Pakalns - 70
Daina Kalniņa - 80
Rūta Ķikute - 85

Turpinās Alūksnes novada karoga skiču apspriešana
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 24. marta sēdē sa-
biedriskajai apspriešanai izvirzīja trīs no 
desmit populārākajām Alūksnes novada 
karoga skicēm (skatīt attēlos).

  Skices Alūksnes novada karogam tika aici-
nāti iesniegt mākslinieki Ivars Pilips, Ivars 
Vecāns un Ojārs Vēliņš. Paldies mākslinie-
kiem par aktivitāti un idejām, jo kopumā viņi 
iesniedza 19 skices, kuras iedzīvotāji varēja 

apskatīt Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv, kā arī izteikt viedokli, 
balsojot. Skices komiteju sēdēs vērtēja arī 
Alūksnes novada domes deputāti.
  Kopumā tika saņemti 245 iedzīvotāju 
balsojumi. Ar balsojuma rezultātiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā. Sešas no 
skicēm saņēma 20 un vairāk iedzīvotāju 
balsojumus. Šīs, kā arī pārējās skices, ko par 
Alūksnes novada karogam atbilstošām atzina 
deputāti domes komitejās, tika izskatītas 
domes sēdē un trīs no tām deputāti izvirzīja 
tālākai sabiedriskajai apspriešanai. Jāuzsver, 

Alūksnes novada karogs veidots uz auduma abpu-
sējs, proporcijās 2:1 uz sudrabpelēka un purpura 
fona proporcijās 6:4. Novada ģerbonis novirzīts no 
ass līnijas karoga stiprinājuma virzienā. Novieto-
jums pret karoga augstumu 1:3:1.

Diagonāle sadala karogu divos trijstūros, no kuriem 
augšējais ir sudraba, bet apakšējais – purpura krāsā. 
Karoga kreisajā augšējā stūrī Alūksnes novada 
ģerbonis. Karoga diagonālais dalījums atspoguļo 
Alūksnes novada ģeogrāfiskās īpašības un ģeogrā-
fisko novietojumu – diagonāle no kreisā apakšējā 

Diagonāle sadala karogu divos trijstūros, no kuriem 
augšējais ir sudraba, bet apakšējais – purpura krāsā. 
Karoga vidū Alūksnes novada ģerbonis. Karoga 
diagonālais dalījums atspoguļo Alūksnes novada 
ģeogrāfiskās īpašības un ģeogrāfisko novietoju-
mu – diagonāle no kreisā apakšējā stūra uz labo 

Sērojam par aizsaulē
aizgājušajiem

(no 1. līdz 29. martam)

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
(Tautasdziesma)

Alūksne
Arvīds Maksims 84 gadi
Ludis Prazdnicāns 75 gadi
Aleksandrs Podgornijs 83 gadi
Laimonis Augstkalns 80 gadi
Māris Smilga 65 gadi
Millija Laure 86 gadi
Pēteris Romanovs 68 gadi

Alsviķi
Andrejs Abakoks 67 gadi

Jaunalūksne
Guntis Steberis 77 gadi

Jaunlaicene
Nataļja Jankovska 84 gadi
Zigurds Kaze 87 gadi

Ilzene
Normunds Mukstiņš 48 gadi

Kalncempji
Velta Alksne 88 gadi

Liepna
Dailis Alfrēds Upmanis 80 gadi

Mārkalne
Liesma Krekovska 48 gadi

Pededze
Adolfs Tašmans 67 gadi

Ziemeri
Līvija Ārste 71 gads
Valija Čupīte 89 gadi
Elmārs Kļaviņš 68 gadi

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 11.04.2011.
11.04.2011.

11.00 – 12.00
14.00 – 15.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 18.04.2011.
18.04.2011.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 11.04.2011.
11.04.2011.

9.00 – 10.00
14.00 – 15.00

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

Ēriks MEDISS 28.04.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 07.04.2011. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 06.04.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 26.04.2011. 
26.04.2011.

9.00 – 10.00 
11.00 – 12.00

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

Zinaida SILIRAVA 06.04.2011.
13.04.2011.

13.00 – 15.00
9.00 – 10.00

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

Laimonis SĪPOLS 20.04.2011.
28.04.2011.

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

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

Andis ZARIŅŠ 12.04.2011. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”

Askolds ZELMENIS 13.04.2011. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 11.04.2011.
11.04.2011.

9.00 – 10.00
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 26.04.2011. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

18. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

4. un 18. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
8. un 29. aprīlī 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.

ka iedzīvotāju un deputātu viedoklis par to, kuras 
skices būtu atbilstošākas Alūksnes novada karo-
gam, bija ļoti līdzīgs.
  Attēlos redzamo trīs Alūksnes novada karoga 
skiču sabiedriskā apspriešana notiks no šī gada 

1. aprīļa līdz 15. aprīlim, tādēļ aicinām iedzīvo-
tājus šajā laikā izteikt savu viedokli, balsojot par 
Alūksnes novadam piemērotāko karoga skici 
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.
  Paldies par jūsu atsaucību!

stūra uz labo augšējo stūri simbolizē Ziemeļaustrumu virzienu Latvijas teritorijā, kā arī 
simboliski ataino Alūksnes augstieni un tās kalnu nogāzes. Augšupejošais diagonālais 
virziens izsaka arī izaugsmi un attīstību. Purpura krāsa simbolizē Latviju. Sarkanā krāsa 
heraldikā nozīmē drosmi, varonību, cēlsirdību, mīlestību. Sudraba krāsa nozīmē cildenumu 
un atklātību.

augšējo stūri simbolizē Ziemeļaustrumu virzienu Latvijas teritorijā, kā arī simboliski ataino 
Alūksnes augstieni un tās kalnu nogāzes. Augšupejošais diagonālais virziens izsaka arī 
izaugsmi un attīstību. Purpura krāsa simbolizē Latviju. Sarkanā krāsa heraldikā nozīmē 
drosmi, varonību, cēlsirdību, mīlestību. Sudraba krāsa nozīmē cildenumu un atklātību.

Tāpēc vaļā ver sevi priekam,
Bērzu skropstās kaut ledus vēl mirdz,

Jo tas laiks, kurā piedzimis esi,
Ir kā cīruļa dziesma pār zemi

Un kā pumpurs saulei pie sirds.
(K. Apškrūma)


