
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

CETURTDIENA 2014. gada 2. aprīlis Nr.3 (42)  bezmaksas

ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Sēdes aprīlī
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                         7. aprīlī 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         9. aprīlī  14.00

Finanšu komitejas sēde 
       16. aprīlī  10.00

Domes sēde  24. aprīlī  10.00

Alūksnes novada 
pašvaldība un 
SIA „LLKC Alūksnes 
lauku konsultāciju 
birojs” aicina visus 
radošos un aktīvos 
amatniekus un 
mājražotājus un, 
protams, - arī pircējus uz

 
administratīvajā 

ēkā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē

Tirgoties gribētājus lūdzam 
pieteikties līdz 16. aprīlim pa 
tālruni 25425222 vai e-pastu 
lienite.spiridonova@aluksne.lv 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada attīstības 
programmā kā viens no 
perspektīvajiem novada attīstības 
virzieniem ir noteikts tūrisms, 
jo esam bagāti ar 
kultūrvēsturiskām un 
dabas bagātībām.

 Alūksnes ezers ir viena no nozīmī-
gākajām novada vērtībām – vien-
padsmitais lielākais ezers Latvijā, 
kas ainaviski iekļaujas Alūksnes 
pilsētvidē, ir viens no biežāk minē-
tajiem objektiem, pēc kā Latvijas 
iedzīvotāji atpazīst mūsu novadu. 
Ezers, Pilssala ar tās vērtībām, 
Tempļakalna pussala un krastā 

esošais muižas parks ir nozīmīgs 
tūrisma objektu komplekss, kuru 
attīstot, varam tiekties uz lielāku 
tūristu pieplūdumu. Tūristu skaita 
pieaugums pilsētā savukārt dos 
iespēju palielināties vietējo uzņē-
mēju ieņēmumiem – kafejnīcām, 
veikaliem, naktsmītnēm, suvenīru 
izgatavotājiem un tirgotājiem u.c. 
Tūrisma objektu attīstībai nozīmīga 
ir ne tikai pašreizējās tūrisma in-
frastruktūras un objektu sakopšana, 
bet arī jaunu iespēju piedāvāšana 
pilsētas viesiem un arī vietējiem 
iedzīvotājiem. Līdz ar to, apzinoties 
Alūksnes ezera nozīmību, Alūksnes 
novada pašvaldība vēlas attīstīt to 
kā būtiskāko novada vērtību.

 Atgādināsim, ka jau 2012. gadā ar 
Alūksnes novada domes lēmumu 

tika apstiprināta Pilssalas attīstības 
koncepcija, kuras sastāvā kā viens 
no objektiem ir gājēju tilts uz Temp-
ļakalna ielu, un tai pašā gadā tika 
izstrādāts skiču projekts Pilssalas 
attīstībai, iekļaujot tajā gājēju tiltu. 
Jāuzsver, ka gājēju tilts ir paredzēts 
arī spēkā esošajā Alūksnes pilsētas 
teritorijas plānojumā.

 Pēc pēdējā laikā vietējos laikrak-
stos publicētajiem rakstiem par 
Alūksnes novada pašvaldības plānu 
būvēt gājēju tiltu no Pilssalas uz 
Tempļakalna ielu, pašvaldība vēlas 
sniegt skaidrojumu par šī projekta 
norises gaitu.

 Jau pirms skiču projekta izstrādes 
2012. gada janvārī Alūksnes novada 
pašvaldība lūdza Madonas reģionā-

lajai vides pārvaldei izsniegt tehnis-
kos noteikumus objektam „Pilssalas 
attīstība”, kura sastāvā paredzēts arī 
minētais gājēju tilts. 2012. gada feb-
ruārī pārvalde pašvaldībai izsniedza 
tehniskos noteikumus, kas derīgi 
līdz 2017. gadam un attiecināmi uz 
visiem objektiem.

 Uz šo Madonas reģionālās vides 
pārvaldes izsniegto noteikumu 
pamata pēc pašvaldības pasūtījuma 
izstrādāti tehniskie projekti tādiem 
objektiem Pilssalā kā „Pastaigu 
takas ar makšķernieku platformām 
ezerā”, „Multifunkcionālā servisa 
ēka” un arī „Tempļakalna ielas 
gājēju tilts”.

Turpinājums 2. lappusē

Veiks brūža ēkas un 
centra ielu rekonstrukciju Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
parakstījusi līgumu ar SIA 
„Arčers” par muižas brūža ēkas 
un tai piegulošās teritorijas 
rekonstrukciju un jau tuvākajā 
laikā sāksies darbi. 28. martā 
ir saņemta būvatļauja un 
šonedēļ objekts tiks nodots 
būvuzņēmējam būvdarbu 
veikšanai.

 Šobrīd Alūksnes pilsētas Tautas 
nama administrācija un amatier-
mākslas kolektīvi ir pārcēlušies 
uz citām telpām. Tautas lietišķās 
mākslas studija „Kalme” rekons-
trukcijas darbu laikā atradusi 
mājvietu Jaunajā pilī, 1. stāvā, Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris 
„Slieksnis” savus mēģinājumus tur-
pinās Alūksnes novada Sabiedrības 
centra telpās, kad tur būs noslēdzies 
remonts. Savukārt dziedošajiem un 
dejojošajiem kolektīviem mēģinā-
jumi notiks pašvaldības administra-
tīvajā ēkā.
 Alūksnes pilsētas Tautas nama 
administrācijas darbinieki brūža 
ēkas rekonstrukcijas laikā strādās 
pašvaldības administratīvās ēkas 4. 
stāvā. Saziņai ar Alūksnes pilsētas 
Tautas namu arī turpmāk varēs 
izmantot gan fiksētos tālruņus 
64322105, 64322834, gan mobilos 
tālruņus 26590320 vai 29418718, 
kā arī e-pasta adreses: tautasnams@
aluksne.lv vai sanita.berzina@
aluksne.lv. „Biļešu paradīzes” kase 
atrodas administratīvās ēkas 1. stāva 
foajē. 

 Pašlaik vēl turpinās iepirkuma 
procedūra par uzņēmējdarbībai 
nozīmīgu ielu rekonstrukcijas darbu 

veikšanu Alūksnē, kas arī ir iekļauta 
projektā „Uzņēmējdarbībai nozīmī-
gu ielu un Brūža ēkas rekonstrukci-
ja Alūksnes pilsētā”.
 Dome 27. marta sēdē papildināja 
minētā projekta ietvaros veicamās 
galvenās aktivitātes, brūža ēkas, 
Parka, Brūža un Dzirnavu ielu re-
konstrukcijai pievienojot arī Vidus, 
Tirgotāju un Dārza ielu rekons-
trukciju. Trīs pēdējās ielas iekļaut 
projektā ir iespējams, jo, veicot 
iepirkuma procedūru Parka, Brūža 
un Dzirnavu ielu rekonstrukcijai, 
atliek līdzekļi.
 Pašvaldības projektu koordinatore 
Anda Lejasblusa raksturo, kādus 
darbus plānots veikt katrā ielā: 

 Dzirnavu ielu rekonstruēs visā ga-
rumā – no Pils ielas līdz Brūža ielai. 
Brauktuves platums būs atšķirīgs 
- 6,5 un 7 metri. No Pils ielas līdz 
Parka ielai ietve saglabāsies esošajā 
pusē un tiks rekonstruēta, savukārt 
tālāk būs jauna ietve no Parka līdz 
Brūža ielai pa ielas labo pusi. Gā-
jēju pāreju uz šīs ielas nebūs, taču 
pāriešanas vietas būs pirms Parka 
ielas un Dzirnavu un Parka ielu 
saslēgumā.
 Posmā no Pils ielas līdz VEF teri-
torijas vārtiem Dzirnavu ielai būs 
atšķirīga tipa seguma konstrukcija, 
pa kuru var pārvietoties smagākas 
transporta vienības, perspektīvā 
attīstot VEF industriālo teritoriju. 
Dzirnavu ielas posmā no Parka līdz 
Brūža ielai būs daudz transporta 
stāvvietu, tai skaitā baznīcas pusē 
zona autobusu novietošanai. Stāv-
vietas būs nepārprotami iezīmētas 
ne tikai ar nepieciešamiem apzīmē-
jumiem – segumam tiks izmantots 
betona bruģis. Ielai izbūvēs lietus 
ūdens kanalizāciju.

 Brūža ielu rekonstruēs visā tās 

Aicina īpašniekus 
Alūksnē pieslēgties
ūdensvadam un 
kanalizācijai
 SIA „Rūpe” informē, 
ka ir pabeigta projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes pilsētā” I un 
II kārta, kuras rezultātā 
tika izveidoti jauni ūdensvada 
un kanalizācijas pievadi Ošu, 
Rijukalna, Vējakalna, 
Siguldas, Pumpura, Miera, 
Peldu, Loka, Tempļakalna, 
Uzvaras, Helēnas, Valkas, 
Annas, Brīvības, Lazdu, Tilta, 
Mālupes, Kanaviņu un Torņa 
ielu māju iedzīvotājiem.

 Lai veiktu kanalizācijas 
un ūdensvada pieslēgumus, 
īpašuma īpašniekam ar 
iesniegumu jāgriežas SIA 
„Rūpe” kantorī, kur darbinieki 
palīdzēs nokārtot dokumentus, 
izstrādās Jums vispieņemamāko 
samaksas un tehnisko risināju-
mu kanalizācijas un ūdensvada 
ierīkošanai Jūsu mājās.

 Būsiet laipni gaidīti SIA 
„Rūpe”, Brūža ielā 6, Alūksnē.

Tālrunis informācijai: 
64381089.

garumā – no Pils ielas līdz pat 
vietai, kur tā saslēdzas ar brūža ēkas 
teritorijas labiekārtojumu. Platums 
dažādos posmos būs atšķirīgs – ie-
las sākumā līdz Margaritas ielai 7,5 
metri, tālāk - 7 un pie brūža ēkas - 6 
metri. Ietve saglabāsies abās pusēs, 
tiks ierīkota lietus ūdens kanalizā-
cija. Iepretim SEB bankai paredzēts 
izvietot 2 soliņus. Gājēju pārejas 
uz šīs ielas nav paredzētas, bet būs 
pāriešanas vietas.

 Arī Parka iela tiks rekonstruēta 
visā garumā – no Dzirnavu ielas 
līdz Baložu bulvārim. Ielai nomai-
nīs segumu, sakārtos esošo ietvi, 
lietus ūdens kanalizācijas tīklus un 
ielu apgaismojumu. Jāpiebilst, ka 
pašvaldība domā arī par Baložu 
bulvāra sakārtošanu nākotnē.  

 Dārza ielai rekonstrukcija paredzē-
ta no Jāņkalna ielas līdz krustoju-
mam ar Tirgotāju un Latgales ielām. 
Šajā posmā Dārza ielas brauktuves 
platums būs 7 metri. Rekonstrukci-
jas laikā sakārtos esošās ietves, no 
Jāņkalna līdz Helēnas ielai būs jau-
ni apgaismojuma stabi, ielai izbūvēs 
lietus ūdens kanalizāciju.
 Rekonstruēs Dārza, Helēnas ielu un 
Raiņa bulvāra un Dārza, Tirgotāju 
un Latgales ielu krustojumus, pada-
rot tos abus satiksmei drošākus.
 Dārza, Tirgotāju un Latgales ielu 
krustojumā tiks sašaurināts brauk-
tuves izmērs, izbūvējot krustojumu 
drošāku, lai autovadītājiem būtu 
nepārprotami skaidrs joslu skaits.

 
 

Turpinājums 2. lappusē 

Alūksnes pilsētas Tautas nama kolektīvs un pašvaldības pārstāvji 
pirms ēkas rekonstrukcijas vienojās kopīgā foto atmiņai

Evitas Aplokas foto

Gājēju tilts – nozīmīgs 
objekts tūrisma attīstībai Alūksnē

LIELDIENU 
TIRDZIŅU

18. aprīlī
no 9.00 līdz 13.00
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Pašvaldība apbalvo 
Rastorgujevu un 
viņa treneri
Evita Aploka

  Alūksnes novada dome 
27. marta sēdē par izciliem 
sasniegumiem sportā ar 
naudas balvu nolēma apbalvot 
alūksnieti, Latvijas biatlona 
izlases līderi Andreju 
Rastorgujevu un viņa treneri 
Intaru Berkuli.

 Kā zināms, biatlonists 
A. Rastorgujevs Latvijas sporta 
līdzjutējus šogad iepriecināja 
ar izcilu rezultātu Eiropas 
čempionātā, kļūstot par Eiropas 
čempionu 
20 km distancē un iegūstot bronzu 
sprintā.
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes saistošajiem noteikumiem 
„Alūksnes novada pašvaldības 
naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā un kultūrā 
piešķiršanas kārtība un apmērs”, 
alūksnietis Andrejs Rastorgu-
jevs par augstiem sasniegumiem 
2014. gada Eiropas čempionātā 
biatlonā saņems Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvu  EUR 
1500, bet viņa treneris Intars 
Berkulis – EUR 450.
 Minētie pašvaldības saistošie 
noteikumi nosaka, ka par Eiropas 
čempionātā iegūtu 1. vietu 
pašvaldība sportistu apbalvo ar 
EUR 1000 lielu naudas balvu, bet 
par 3. vietu – EUR 500, savukārt 
viņa trenerim piešķirtās naudas 
balvas apmērs ir 30% no sportista 
naudas balvas summas.
 Jāpiebilst, ka Andreju Rastorgu-
jevu Alūksnes novada pašvaldība 
šogad sumināja arī ar pašvaldības 
apbalvojumu „Pagodinājums 
sportā” un naudas balvu par 
augstiem sasniegumiem biatlonā.

Turpinājums no 1. lappuses

 Dārza ielā pie administratīvās ēkas 
būs nepārprotami norādītas un 
nomarķētas autostāvvietas, arī 
otrpus ielai būs radīta iespēja novie-
tot mašīnas. Esošās autobusu pie-
turas abpus ielai saglabāsies un tiks 
izbūvētas kā ielas paplatinājums.
 Šajā ielas posmā ir veikta gājēju 
un automašīnu plūsmas skaitīšana 
un pēc šiem datiem vienīgā vieta, 
kur saskaņā ar standartiem jāparedz 
gājēju pāreja, ir jau esošā tās vieta 
uz Dārza ielas starp aptieku un 
veikalu „Slišiņi”. Pārējos krustoju-
ma virzienos gājēju un transporta 
plūsma nav tik intensīva, lai būtu 
vajadzīga pāreja. Taču par gājējiem 
būs padomāts – tiks veidotas 
pāriešanas vietas.
 Dārza, Helēnas ielu un Raiņa 
bulvāra krustojums pēc rekonstruk-
cijas piedzīvos būtiskas izmaiņas 
satiksmes organizācijā. Ja šobrīd pie 
Dārza ielas pieslēdzas gan Raiņa 
bulvāris, gan Helēnas iela, nereti 
radot autovadītājos neizpratni par 
priekšrokas došanu, tad rekonstruk-
cijas rezultātā Helēnas ielai mainīs 
konfigurāciju, savienojot to ar 

Raiņa bulvāri un veidojot satiksmei 
drošu T veida krustojumu. Līdz ar 
to Dārza ielai pieslēgsies vairs tikai 
Helēnas iela tās jaunā konfigurāci-
jā. Arī šai zonā satiksmes plūsmas 
skaitīšanas dati parādījuši, ka 
apzīmēta gājēju pāreja nav nepie-
ciešama, bet būs pāriešanas vietas. 
Ielai izbūvēs arī lietus ūdens 
kanalizāciju un apgaismojumu. 

 Pilsētas centrā tiks rekonstruētas 
vēl arī Vidus iela visā agrumā no 
Pils līdz Helēnas ielai un Tirgotāju 
iela no Lielā Ezera līdz Vidus ielai. 
Arī te ielas platums pamatā pare-
dzēts 6 metri, atsevišķās vietās, kur 
būs jaunās stāvvietas – 5,5 metri. 
Izbūvēs lietus ūdens kanalizāciju. 
Tiks rekonstruētas esošās ietves, 
īpaši aktuāli tas ir Tirgotāju ielā 
un pretī poliklīnikai Vidus ielā. 
Būs dažas jaunas stāvvietas pretim 
poliklīnikai ielas pretējā pusē, taču 
pie pašas poliklīnikas ielas zemes 
robežu dēļ daudz vairāk stāvvietu 
ierīkot nav iespējams. Toties jaunas 
stāvvietas būs Tirgotāju ielā kā 
turpinājums pie SIA „LAVE” fri-
zētavas jau izveidotajai stāvvietai, 
kā arī ieslīpi pret ielu būs izvietotas 

stāvvietas pie Vidus ielas 7. mājas. 
Šīs mājas iedzīvotāji ļoti aktīvi 
iesaistījās projektēšanas procesā ar 
saviem priekšlikumiem. Tā kā šī 
stāvvieta tiks ierīkota uz ielas zemes 
un par pašvaldības līdzekļiem, tā 
būs izmantojama ne tikai šīs mājas 
iedzīvotājiem, bet arī citiem, 
piemēram, zobārstniecības un 
poliklīnikas klientiem. Līdz ar 
to šai posmā iedzīvotājiem 
uzlabosies situācija transporta 
novietošanā. 

 Ņemot vērā minēto centra ielu 
rekonstrukciju, pašvaldība jau ir 
informējusi inženierkomunikāciju 
īpašniekus, lūdzot apzināt, vai mi-
nētajās teritorijās nav nepieciešami 
jauni pieslēgumi inženierkomuni-
kācijām vai arī esošo rekonstruk-
cija, kas būtu saistīta ar rakšanas 
darbiem. Pašvaldība arī iedzīvotājus 
un uzņēmumus iepriekš minēto ielu 
teritorijās lūdz izveidot 
nepieciešamo inženierkomunikā-
ciju pieslēgumus līdz šī gada 15. 
jūnijam, jo pēc ielu rekonstrukci-
jas rakšanas darbi komunikāciju 
ierīkošanai vai rekonstrukcijai 
netiks atļauti līdz 2019. gadam.

Turpinājums no 1. lappuses

 2012. gada decembrī pašvaldī-
ba noslēdza līgumu par tehniskā 
projekta izstrādi un autoruzrau-
dzību Tempļakalna ielas gājēju 
tiltam, bet nākamā gada martā 
– par tehniskā projekta neatkarī-
gas ekspertīzes veikšanu. 2013. 
gada aprīlī pašvaldība izsludināja 
iepirkumu būvdarbiem, nenorādot, 
kādu konkrētu tehnoloģiju vai tās 
aizliegumu būvdarbos tādēļ, ka šāda 
uzstādījuma Madonas reģionālās 
vides pārvaldes izdotajos tehniska-
jos noteikumos nebija. Līdz ar to, 
konkrēto tehnoloģiju - tehnoloģiska 
grunts uzbēruma izveidošanu ezerā, 
izvēlējās būvuzņēmējs SIA „Tilts”.

 Minētā tehnoloģija paredz tilta 
būvniecības vietā veidot tehnoloģis-
ko grunts uzbērumu (nevis aizbērt 
ezeru), izmantojot grunti no licen-
cētas ieguves vietas. Uz uzbēruma 
paredzēts izvietot dzelzsbetona 
plāksnes, pa kurām pārvietosies 
tehnika, lai varētu iegremdēt čaul-
pāļus un veikt laiduma konstrukciju 
montāžu. Pabeidzot šos darbus, no 
uzbēruma noņem palīgmateriālus 
un uzbērumu novāc līdz tādam 
stāvoklim, kāds bija pirms darbu 
uzsākšanas.

 2013. gada augustā pašvaldība 
lūdza Madonas reģionālo vides pār-
valdi aktualizēt iepriekš izsniegtos 
tehniskos noteikumus. Madonas 
reģionālā vides pārvalde pieņēma 
lēmumu piemērot ietekmes uz vidi 
sākotnējo izvērtējumu izvēlētajai 

būvniecības tehnoloģijai un reko-
mendēja Vides pārraudzības valsts 
birojam piemērot ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru paredzētajai 
darbībai.

 Madonas reģionālā vides pārvalde 
uzskatīja par nepieciešamu organi-
zēt sabiedrisko apspriešanu, kurā 
notiktu diskusija par tilta būvniecī-
bu un galvenokārt par būvniecības 
gaitu un tehnoloģiskajiem risināju-
miem. Pašvaldība uzskata, ka nav 
korekti rīkot sabiedrisko apsprie-
šanu par būvniecības tehnoloģiju, 
gluži otrādi – tās izvēle jāatstāj būv-
niecības jomas profesionāļu ziņā, 
tieši tādēļ arī pašvaldība, izsludinot 
iepirkuma procedūru tilta būv-
niecībai, nenorādīja prasību, kāda 
tehnoloģija darbiem izmantojama.

 Savukārt Vides pārraudzības valsts 
birojs, ņemot vērā pašvaldības 
pieaicināto sertificēto ekspertu atzi-
numus, veikto analīžu rezultātus un 
papildus informāciju no būvuzņē-
mēja par plānoto būvdarbu izpildes 
kārtību, šī gada 7. februārī pieņēma 
lēmumu  nepiemērot ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru - ana-
lizējot konkrēti pieteiktās būvdarbu 
tehnoloģijas iespējamo ietekmi uz 
Alūksnes ezeru, birojs atzina to 
par maznozīmīgu un ierobežojamu 
(samazināmu vai izslēdzamu) ar at-
bilstošiem aizsardzības līdzekļiem.

 Šī gada 20. februārī Madonas 
reģionālā vides pārvalde izdeva 
jaunus tehniskos noteikumus, kuros 
iekļauts nosacījums, ka būvdarbos 

nav pieļaujams izmantot būvuzņē-
mēja pieteikto tehnoloģiju.

 Pašvaldība Vides pārraudzības 
valsts birojā apstrīdēja šos Ma-
donas reģionālās vides pārvaldes 
tehniskos noteikumus. Atbildi par 
to pašvaldība vēl gaida. Paralēli 
tam, Valsts vides dienests, veicot 
pēcpārbaudes savā iestādē, šī gada 
martā pieņēma lēmumu atcelt 
Madonas reģionālās vides pārvaldes 
20. februāra tehniskos noteikumus. 
Šādu lēmumu Valsts vides dienests 
argumentē ar to, ka gan pārvaldes, 
gan Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumos uzbēruma veidošanas teh-
noloģija nav atzīta par tādu, kuras 
izmantošana būtu nepieļaujama un, 
ka nav nepieciešams aizliegt uzbē-
ruma veidošanu, bet gan jāparedz 
nosacījumi uzbēruma veidošanai, 
lai novērstu iespējamos vides pie-
sārņojuma riskus. Vienlaikus Valsts 
vides dienests uzdeva Madonas 
reģionālajai vides pārvaldei izdot 
jaunus tehniskos noteikumus.

 Madonas reģionālā vides pārvalde 
vietējos laikrakstos publicējusi 
sertificēta inženiera Kārļa Siļķes 
slēdzienu, tā liekot lasītājiem 
domāt, ka pašvaldība, plānojot tilta 
būvniecību, līdzīga veida ekspertī-
zes nav veikusi. Taču jāuzsver, ka  
pašvaldība ir veikusi gan pārvaldes 
pieprasītās analīzes un pasūtījusi 
ekspertīzes, gan arī papildus kon-
sultējusies ar vides un zivsaimnie-
cības speciālistiem. Šo ekspertīžu 
un konsultāciju rezultātā pašvaldība 
ir guvusi pārliecību, ka tās plānotā 

darbība neradīs būtiskas un palieko-
šas negatīvas sekas Alūksnes ezera 
videi.
 Tā, piemēram sertificēts sugu un 
biotopu eksperts Kaspars Abersons 
savā atzinumā par tilta būvniecības 
iespējamo ietekmi uz Alūksnes 
ezera zivju resursiem norāda, ka 
tilta būvniecības tieši ietekmētās ak-
vatorijas platība būs pārāk neliela, 
lai atstātu vērā ņemamu ietekmi 
uz visa Alūksnes ezera vai tā daļas 
– Iekšezera – zivju faunu. Viņš 
uzsver, ka ezera grunts piesārņoju-
ma līmeni nesamazinās ne cita tilta 
izbūves risinājuma izvēle, ne atteik-
šanās no tilta būvniecības. Eksperts 
uzskata, ka ievērojot visus attiecī-
gos normatīvos aktus, ir iespējams 
samazināt tilta būvniecības ietekmi 
uz zivju resursiem un nodrošināt 
Alūksnes ezera kā prioritāro lašvei-
dīgo zivju ūdeņu kvalitāti.

 31. martā pašvaldība saņēma 
jaunos Madonas reģionālās vides 
pārvaldes tehniskos noteikumus un 
kopā ar būvuzņēmēju izvērtēs, ar 
kādiem paņēmieniem labāk nodro-
šināt vides aizsardzības prasības.

 Pašlaik Alūksnes novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
būvuzņēmēju paralēli izskata arī 
citus tilta būvniecības tehnolo-
ģiju variantus, taču jau šobrīd ir 
skaidrs, ka tie būs dārgāki. Tomēr 
pašvaldība, atbildīgi izturoties pret 
apkārtējo vidi un dabas resursiem, ir 
gatava veikt šādu ieguldījumu vides 
aizsardzībā, lai īstenotu gājēju tilta 
būvniecības projektu.

Veiks brūža ēkas un centra ielu
rekonstrukciju Alūksnē

Gājēju tilts – nozīmīgs 
objekts tūrisma attīstībai Alūksnē

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

 Ceļš ir pats galvenais 
infrastruktūras objekts, kas 
ļauj mums nokļūt no vienas 
vietas citā, lai saņemtu vajadzīgo 
pakalpojumu, un pa kuru 
uzņēmēji nogādā savas preces vai 
izejvielas uzņēmuma darbības 
nodrošināšanai. Diemžēl, 
Alūksnes novada ceļu stāvoklis ir 
satraucošs un viena no lielākajām 
problēmām šai sakarā ir valsts 
nozīmes autoceļš
Alūksne – Liepna.

 Par nepieciešamību uzlabot 
šī ceļa segumu ir diskutēts daudz. 
Arī iepriekšējam Ministru 
prezidentam Valdim 
Dombrovskim viesojoties 
Alūksnē, šī bija viena no 
galvenajām sarunu tēmām.
 Esmu ticies ar VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju 
Jāni Langi, VAS „Latvijas 
Autoceļu uzturētājs” valdes 
priekšsēdētāju Vladimiru 

Kononovu, Satiksmes 
ministrijas pārstāvjiem, 
kuri ir iepazinušies ar ceļa 
Alūksne – Liepna pašreizējo 
stāvokli un izprot mūsu problēmu. 
Arī sabiedrība ir iesaistījusies 
un savas bažas par ceļa 
stāvokli apliecinājusi ar 
parakstiem, kas nosūtīti 
gan Satiksmes ministrijai, 
gan „Latvijas autoceļu 
uzturētājam”, par ko paldies 
iedzīvotājiem!
 Amatpersonas sarunās ir 
norādījušas uz to, ka ceļu 
seguma stāvoklis ir slikts visā 
valstī un visu uzreiz atrisināt nav 
iespējams, tādēļ esmu lūdzis šī ceļa 
sakārtošanu vismaz sadalīt kārtās 
un sākt to darīt pakāpeniski.
 Nesen saņēmu apliecinājumu, ka 
šis Alūksnes novadam svarīgais 
jautājums tiks izskatīts, un ceram uz 
pozitīvu atbildi.
 Lai rastu pilnīgu skaidrību par 
šogad plānotajiem ceļu sakārtošanas 
darbiem, uzaicinājām uz pašvaldību 
satiksmes ministru Anriju 
Matīsu 9. aprīlī, kad pārrunāsim 
jautājumu par autoceļu Alūksne – 
Liepna.  

Ceļš Alūksne – Liepna – 
joprojām aktuāli
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Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 07.04.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 15.04.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 14.04.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 07.04.2014. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 09.04.2014. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 24.04.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 29.04.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 24.04.2014. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS 09.04.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 24.04.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 11.04.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 16.04.2014. 13.00 – 15.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 28. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 28. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 28. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
7. un 28. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

11. un 25. 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.

Alūksnes novada domes 27. marta sēdē
Evita Aploka

  Alūksnes novada domes 
27. marta sēdē piedalījās 
13 deputāti un izskatīja vairāk 
nekā 50 darba kārtības 
jautājumus.

  Atgādinām iedzīvotājiem, ka ar 
domes sēdēs pieņemtajiem lēmu-
miem pilnībā ir iespējams iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļas „Ziņas par 
pašvaldību” apakšsadaļā „Domes 
lēmumi”. Saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām”, domes lēmumus 
pašvaldības mājaslapā publicē trīs 
darbdienu laikā pēc to parakstīša-
nas dienas. Pieejamību lēmumiem 
nodrošina, ievērojot normatīvajos 
aktos noteiktos informācijas pieeja-
mības ierobežojumus.
 Domes sēdes ierakstus pašvaldība 
ievieto www.aluksne.lv sadaļas 
„Ziņas par pašvaldību” apakšsadaļā 
„Domes sēžu audioieraksti”. Tā kā 
ne likums „Par pašvaldībām”, ne 
kāds cits normatīvais akts nenosaka 
ne to, cik ilgā laikā ieraksts mājas 
lapā ir ievietojams, ne arī to, cik 
ilgi tas tur saglabājams, pašvaldība 
ieraksta ievietošanu mājas lapas 
minētajā sadaļā nodrošina iespējami 
samērīgā laikā.

  Dome 27. marta sēdē nolēma:
- sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošu 
īpašumu - pusi domājamās daļas no 
divām zemes vienībām, kas atrodas 
nekustamā īpašuma „Staldes”, 
Ziemera pagastā, nodot atsavinā-
šanai minēto pašvaldības īpašumu, 

pārdodot to par brīvu cenu kop-
īpašniekam, uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Puķudruvas”, 
Jaunalūksnes pagastā, pārdodot to 
izsolē (ēka cietusi ugunsgrēkā). No-
sacītās cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai, no īpašuma 
atsavināšanas iegūtos līdzekļus 
ieguldīt pašvaldības dzīvojamajā 
fondā;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Tempļakalna 
ielā 4, Alūksnē, pārdodot to izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai, 
no īpašuma atsavināšanas iegūtos 
līdzekļus ieguldīt pašvaldības dzī-
vojamajā fondā. Šāds lēmums pie-
ņemts, ņemot vērā īpašuma slikto 
tehnisko stāvokli un nepieciešamo 
ievērojamo ieguldījumu apmēru tā 
sakārtošanai;

- sadalīt pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Lazdiņas”, Jaunlaicenes 
pagastā, nodalot nedzīvojamo ēku, 
tās uzturēšanai nepieciešamo zemes 
gabalu 1050 m² platībā, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. Atsavināt, 
pārdodot izsolē, atdalītā nekusta-
mā īpašuma domājamās daļas no 
nedzīvojamās ēkas un zemes. No-
sacītās cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

- pamatojoties uz domes 
22.11.2012. saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes nova-
da pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”, piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu šādu 
biedrību projektu realizācijai:
 biedrībai „Alūksnes pilsētas pen-
sionāru Biedrības „SUDRABS”” 
projektam „Lieldienu pasākums” 
EUR 320, Alūksnes evaņģēliski 
luteriskās draudzes projektam 
„Glika dienas 2014 Alūksnē” EUR 
420, biedrības „Ērmaņu muiža” pro-
jektam „Biedrības „Ērmaņu muiža” 
koncertsezonas atklāšana” EUR 
409, biedrības „Alūksnes novada 
attīstībai” projektam „Veclaice-
nes izjūtu un sajūtu dabas taka” 
EUR 430, biedrības „Ziemerpils” 
projektam „Ziemeru muižas vasaras 
skola 2014” EUR 430, biedrī-
bas „REMIS” projektam „Suņu 
apmācības laukuma aprīkojuma 
- šķēršļu izgatavošana” EUR 420, 
biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” 
projektam „Zeltiņu pagasta atklātās 
krosa skriešanas seriāla sacensī-
bas „Mizojam, ka prieks”” EUR 
430, biedrības „Ilzenes attīstībai” 
projektam „Līkloči papardēs 2014” 
EUR 422, biedrības „Kultūras un 
izglītības centrs „Stili”” projek-
tam „Es skrienu, tu skrien, mēs 
skrienam...” EUR 420, biedrības 
„Citai Atpūtai” projektam „Cita 
atpūta - nūjošana Alūksnē” EUR 
409,76, biedrības „Latviskais man-
tojums” projektam „Alsviķu pagasta 
iedzīvotāji - savu skolu vēstures 
izzinātāji” EUR 426,10, Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
atbalsta biedrības projektam „Ar 
ģimnāzijas un novada vārdu pasau-
lē” EUR 425; atbalstīt un piešķirt 
daļēju līdzfinansējumu biedrības 
,,Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures 
muzejs” projektam ,,Medicīnas 
vēstures simpozijs „Medicīna un 
ārsti Latvijas laukos”” EUR 226; 
noraidīt biedrības ,,Baltais Balodis” 
pieteikumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu projekta ,,Draudzes skolas 
klase” realizācijai;

- pamatojoties uz domes noliku-
mu Nr.1/2014 „Alūksnes novada 
kultūras un kultūrizglītības iestāžu 
projektu konkurss 2014. gadam”, 
atbalstīt un piešķirt finansējumu pil-
nā apmērā Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzeja projektam 
„Es esmu tas, ko daru” EUR 520 
un Bejas novadpētniecības centra 
projektam „Audiovizuāli dzīves-
stāsti malēniešu valodā” EUR 689; 
atbalstīt un piešķirt finansējumu 
daļējā apmērā Zeltiņu tautas nama 
projektam „Jokdaru festivāls „Vajag 
tik rakt”” EUR 2516, Alūksnes pil-
sētas bibliotēkas projektam „Dzeja 
uz trotuāra” EUR 811,80, Alūksnes 
pilsētas Tautas nama projektam 
„Deju kopas „Jukums” dalība Liela-
jā Starptautiskās mūzikas un tautas 
deju festivālā konkursā „BELGRA-
DE AWARD 2014”” EUR 4000; 
neatbalstīt: sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centra 
„Dailes” projektu „Muzikālā atmiņu 
pēcpusdiena „Mans mūžs lai spārni 
jūsu sapņiem ir”, Malienas tautas 
nama projektu „Gadsimta balle 

Malienā”, Alsviķu pagasta kultūras 
nama projektu „Kam draugi, tas 
bagāts”, Jaunlaicenes tautas nama 
un Māriņkalna tautas nama projektu 
„Maģiskā Līgo nakts Dēliņkalnā”, 
Veclaicenes tautas nama projektu 
„Igauņu diena Veclaicenē 2014”, 
Alūksnes Mūzikas skolas projektu 
„Man ir tas, ko esmu paveicis”, 
Alūksnes muzeja projektu „Muzeja 
nakts aktivitāšu nodrošināšana”;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē šādu 
Eiropas Savienības finansēto ūdens-
saimniecības projektu īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatka-
pitālā:
 „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība” - līdz EUR 75000, 
„Alūksnes novada Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” - līdz EUR 73920,40, 
„Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība” - līdz EUR 75000, 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Jaunlai-
cenes ciemā” - līdz EUR 48779,90, 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Mārkal-
nes pagasta Mārkalnes ciemā” - līdz 
EUR 36903,25,
„Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” - līdz EUR 74997,30;

Turpinājums 4. lappusē

Jaunā tūrisma taka apvienos 
Alūksnes skaistākos objektus
Evita Aploka

  Alūksnes novada domes 
Tautsaimniecības komitejas 
sēdē martā deputāti diskutēja 
par Pilssalas attīstības gaitu.

 Komitejas priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers atgādināja, ka jau 2012. gadā 
ar Alūksnes novada domes lēmumu 
tika apstiprināta Pilssalas attīstības 
koncepcija, kas ietver daudzu sa-
biedrībai nozīmīgu sporta, kultūr-
vēstures, atpūtas objektu attīstību 
šajā teritorijā.
- Alūksnes ezers, Pilssala, Temp-
ļakalna pussala un Muižas parks ir 
teritorija, ko izmanto gan pilsētas 
iedzīvotāji, gan apmeklē tūristi. Jau 
agrāk esam runājuši par tūrisma ta-
kas izveidi šajā teritorijā, lai nākot-
nē tūrisma piedāvājumu paplašinā-
tu. Takas ietvaros skatu novērošanas 
torni Tempļakalna pussalā būvēs 
Valsts Meža dienests un plānots, ka 
būvniecību uzsāks jau šopavasar, 
tādēļ pašreiz tiek veikti priekšdarbi, 
lai varētu nokļūt līdz torņa atrašanās 
vietai.
 Takas ietvaros plānots arī gājēju 
tilts no Pilssalas uz Tempļakalnu. 
Valsts vides dienesta Madonas 
reģionālā vides pārvalde nesa-
skaņoja būvnieka izvēlēto darbu 
organizācijas projektu. Manuprāt, tā 
apzināti tika kavēts šis process, jo 
Madonas reģionālā vides pārvalde 
papildus prasīja veikt arī ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru, 
kas ir pietiekami ilga. Par to, vai 

šī procedūra ir nepieciešama, lemj 
Vides pārraudzības valsts birojs un 
tas pieņēma lēmumu, ka šī proce-
dūra nav vajadzīga. Tad Madonas 
reģionālā vides pārvalde atkārtoti 
norādīja, ka nesaskaņos šādu darbu 
organizācijas projektu un šobrīd 
esam nonākuši pretrunās ar šo iestā-
di, taču ceram, ka projektu varēsim 
īstenot.
 Takas ietvaros noteikti iekļaujamas 
Livonijas ordeņa pilsdrupas, zinām, 
ka iekšezerā veiksmīgi strādā plosts, 
ar kura palīdzību tūristus no Temp-
ļakalna pussalas varētu pārvest uz 
parku un pēc parka apskates viņi 
nonāktu Jaunajā pilī.
 Livonijas ordeņa pilsdrupas ir 
viena no Alūksnes lielākajām vērtī-
bām, ko nākotnē varētu vairāk rādīt 
tūristiem, taču ir nepieciešams veikt 
uzlabojumus. Pirmkārt, jādomā par 
drupu saglabāšanu, otrkārt, vēsturis-
kās pils iekšpagalmā nepieciešams 
veikt papildus izrakumus, kurus, 
attiecīgi nodrošinot aizsardzību 
pret nokrišņiem, saules ietekmi un 
vandālismu, varētu rādīt tūristiem, 
- tūrisma takas attīstības gaitu 
komentēja Dz. Adlers.
 2011. gadā pilsdrupu iekšpagalmā 
tika veikti izrakumi, kuru mēr-
ķis bija noskaidrot to, cik un kā 
saglabājušies mūri zem zemes, kur 
ir bijis pils pagalma līmenis, kā arī 
iegūt datus par turpmāk nepiecieša-
majiem darbiem.

Turpinājums 7. lappusē
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Remontēs ielas un ceļus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pavasaris jau iesācies un 
šis laiks raksturīgs ar ielu 
bedrīšu un ceļu remontu pēc 
ziemas sezonas.

 Tiklīdz laika apstākļi to ļaus un 
rūpnīca sāks ražot asfaltu,  
varēs uzsākt bedrīšu remontu 
Alūksnes ielās. Vietas, 
kur tas nepieciešams, apzina 
pašvaldības aģentūra “Spodra”.
 Arī Pils ielas rekonstrukcijas 
veicēji pilnsabiedrība “CEKA M” 
pašvaldību ir informējusi, ka darbus 
objektā atsāk no 31. marta.
 Aizvadītajā gadā vairākām pilsētas 
grantētajām ielām tika uzlabots 
segums, uzklājot no Pils un 

Jāņkalna ielām nofrēzēto asfaltu. 
Šopavasar pašvaldība kopā ar darbu 
veicēju AS „KAGU TEED” plāno 
apsekot šīs ielas, lai konstatētu, vai 
ziemas laikā nav radušies defekti, 
kurus nepieciešams novērst.
 Pašvaldība, saskaņā ar pagājušā 
gadā domes pieņemto lēmumu, arī 
šovasar plāno turpināt citu pilsētas 
grantēto ielu seguma atjaunošanu, 
izmantojot iepriekš minēto tehnolo-
ģiju. Šo darbu veikšanai paredzēts 
rīkot iepirkuma procedūru, tādēļ 
vairāk informācijas par šiem dar-
biem vēl sekos. Šobrīd jau skaidrs, 
ka veicamajos darbos būs iekļauta 
apauguma noņemšana, caurteku 
maiņa, seguma pastiprināšana, 
dažviet arī apgaismojuma remonts, 
ūdensvada un kanalizācijas aku 
vāku maiņa un virsmas apstrāde ar 
nofrēzēto asfaltu.

 Ņemot vērā, ka ziemas sezonā 
šogad nedaudz ietaupījās ceļu 
uzturēšanai paredzētie līdzekļi, 
arī pagastu teritorijās, atkarībā no 
šo līdzekļu atlikuma, tiek plānoti 
ceļu uzlabošanas darbi, ko pagastu 
pārvaldes veiks pakāpeniski vasaras 
garumā.
 Alsviķu pagasta pārvalde, 
apkopojot iedzīvotāju iesniegumus 
un veicot ceļu apsekošanu, ņemot 
vērā laika apstākļus, 
pakāpeniski plānojusi veikt 
atsevišķu ceļa posmu seguma 
atjaunošanu un remontu   
Strautiņu un Alsviķu centra 
iekšējiem ceļiem, kā arī maršrutos 
Cerkazu ceļš – Grantiņi - Aupati, 
Kalnciems – Doresmuiža, 
Līvkalni – Nēķene, Ludviķi – 
Spidzenieki – Simtnieki, 
Strautiņi – 58 ceļš – Zaļmeži – 

Stāmeri, Zeltiņu ceļš – 
Lielmucenieki, Kronīši – Skujenieki 
– Dimdenieki, Stāmeri – Mežari-
ju Dāvidi. Savukārt uz ceļa Apes 
ceļš – Celenski – Buliņš – Nēķene 
plānots pārbūvēt divas  caurtekas.
 Annas pagastā iecerēts atjaunot 
grants un šķembu seguma ceļus 
Nākotnes iela - Teikas un 
Silmaču iela - Varžupuriņš 
sliktākajos posmos.
 Jaunannā paredzēts remontēt 
autoceļu Rūķīši – Gribažas, kur 
plānots rakt grāvjus un uzvest 
granti un šķembas. Kalncempjos 
uzlabos divu pagasta ceļu Lūkuži – 
Gotlupi - Nāzupi un Žagatas - 
Cempji segumu sliktākajos to 
posmos, uzklājot granti un šķembu 
segumu. Ilzenē plānoti ikdienas 
ceļu sakopšanas darbi – posmos, 
kur tas nepieciešams, ceļus labos ar 

dolomīta šķembu maisījumu, 
planēs un greiderēs. Mārkalnē 
lielāku uzmanību plānots pievērst 
ceļu periodiskās un ikdienas uztu-
rēšanas darbiem – veicot caurteku 
remontus, sāngrāvju tīrīšanu, 
nomaļu apauguma noņemšanu, 
ceļu planēšanu. Pededzes pagastā 
paredzēts tilta remonts uz ceļa 
Čistigi – Zagorje, kā arī veikti ceļu 
periodiskās un ikdienas uzturēšanas 
darbi.
 Zeltiņu pagastā plānots labot 
atsevišķus kritiskākos ceļa Ieviņas 
– Laimiņi posmus, uzklājot šķembu 
maisījumu, nostiprinot ceļa pamatu 
un nomainot caurteku.
 Veclaicenes un Ziemera pagastos 
plānots veikt grants ceļa seguma 
atjaunošanu un bojāto caurteku 
maiņu, kā arī sāngrāvju tīrīšanu un 
krūmu izciršanu.

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.6/2014 „Grozījums Alūksnes 
novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā””, 
Nr.7/2014 „Par materiālo atbalstu 
iedzīvotājiem Alūksnes novadā”, 
Nr.8/2014 „Alūksnes novada pub-
lisko un pašvaldību ūdenstilpju, to 
salu un piekrastes zonas uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības noteikumi”, 
Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 2013.gada 24.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.31/2013 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”, 
Nr.10/2014 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.22/2012 
„Alūksnes novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi”;

- iznomāt uz 5 gadiem pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašuma 
„Pilssala”, Alūksnē zemes ar 
vienības daļu (aptuvenā platība 
1000 m²) un nekustamā īpašuma 
Pils iela 31, Alūksnē zemes vienības 
daļu (aptuvenā platība 1000 m²) 
kā vienu nomas objektu īslaicī-
gas lietošanas būves – veikparka 
būvniecībai un apsaimniekošanai, 
nomnieku noskaidrojot mutis-
kā izsolē. Nomas tiesību izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Nomas 
līgumā ietvert nosacījumus, ka 
nomnieks nav tiesīgs īslaicīgas 
lietošanas būvi - veikparku būvēt 
kā patstāvīgu īpašuma objektu un 
ierakstīt to zemesgrāmatā un, ka tas 
patstāvīgi un uz sava rēķina saņem 
visus nepieciešamos saskaņojumus, 
veic zemes vienību daļu uzmērīšanu 
un robežu plānu izgatavošanu, kas 
nepieciešams īslaicīgas lietošanas 
būves būvniecībai. Tāpat līgumā 
tiks paredzēts, ka nomnieks nav tie-
sīgs iznomātajos zemesgabalos liegt 
publisko pieejamību, veic iznomāto 
zemesgabalu un tajos uzbūvētās 
īslaicīgas lietošanas būves pienācī-
gu uzturēšanu, ievēro zemesgabalu 
lietošanas tiesību aprobežojumus 
u.c. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji 
atkāpties no līguma, ja paredzētā 
būvniecība nav realizēta 6 mēnešu 
laikā no līguma noslēgšanas;

- atzīt par spēku zaudējušu do-
mes 28.04.2011. lēmumu Nr.170 
„Par transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežojumiem Alūksnes Pilssalā 
un Alūksnes Jaunās pils parkā, 
Alūksnē”. Noteikt, ka minētais lē-
mums, izņemot tā 5. punktu, spēku 
zaudēs ar dienu, kad tiks izdots 
pašvaldības izpilddirektora lēmums 
par satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu uzstādīšanu Pilssalas ielā 
un attiecībā uz pašvaldības nekus-
tamajiem īpašumiem „Pilssala” 
un Pils iela 31 (parks). Atgādinā-
sim, ka iepriekšminētā lēmuma 5. 
punkts nosaka, ka Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komisijai 
deleģēta iebraukšanas un stāvē-
šanas atļauju izsniegšana Pilssalā 
un parkā, nosakot laikposmu, kad 
pa šiem ceļiem atļauts braukt un 
stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) 
transportlīdzekļiem, kas apkalpo 
tirdzniecības vai citus uzņēmumus, 
veic ar īpašumu apsaimniekošanu 
saistītus darbus (piemēram, pieved 
preces, būvmateriālus) objektos, 
kas atrodas tieši pie šiem ceļiem, 
ja nav citu piebraukšanas iespēju, 
netiek traucēta gājēju pārvietošanās 
un attiecīgo transportlīdzekļu pilna 
masa nepārsniedz 5 t;

- apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības noteikumus „Par atļauju 
izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes 
Pilssalā un Alūksnes muižas parkā” 
(skatīt 8. lappusē);

- noteikt nomas maksu (visas nomas 
maksas apliekamas ar PVN) par 
Pilssalas, uz tās esošo ēku un būvju 
vai Pilssalas daļas un tajās izveido-
tās infrastruktūras izmantošanu:
 1) Pilssalas estrādes izmantošana: 
kultūras pasākumiem – EUR 45 
stundā, bērnu un labdarības pasāku-
miem – EUR 10 stundā;
 2) Pilssalas stadiona izmantošana 
saskaņā ar grafiku: sporta pasā-
kumiem ar ieejas maksu – EUR 
25 stundā laikā no plkst.9.00 līdz 
plkst.21.00, sporta pasākumiem 
mākslīgā seguma futbola laukumā – 
EUR 10 stundā, sporta pasākumiem 
basketbola laukumā – EUR 4 stun-
dā, sporta pasākumiem pludmales 
volejbola laukumā – EUR 4 stundā, 
sporta pasākumiem stadionā, 
futbola, volejbola un basketbola 

laukumos – EUR 45 stundā, sporta 
nometņu organizētajiem sporta 
treniņu pasākumiem (Pilssalas 
stadionā vai pludmales volejbola 
laukumos) – EUR 1 stundā;
 3) Citu pakalpojumu sniegšana: 
strāvas pieslēguma nodrošinā-
šana EUR 5 diennaktī, ūdens un 
kanalizācijas pakalpojuma nodroši-
nāšana EUR 5 diennaktī, par visas 
teritorijas, ēku un būvju (izņemot 
ēku Pilssalas ielā 10, Alūksnē un 
Pilssalas ielas posma, kas atrodas 
Pilssalas teritorijā) izmantošanu – 
EUR 1750 diennaktī. Ar šī lēmuma 
spēkā stāšanos spēku zaudē domes 
24.10.2013. lēmums Nr.504 „Par 
Alūksnes Pilssalas izmantošanu”;

- apstiprināt dalības maksu Vidze-
mes novadu vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursa noslē-
guma pasākumā Alūksnē ,,Trejde-
viņas saules lec” 2014. gada 15. 
maijā EUR 1,42 katram pasākuma 
dalībniekam;

- pašvaldībai piedalīties projektu 
konkursā Valsts atbalsta zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda 
līdzekļiem ar projekta pieteikumu 
,,Alūksnes ezera „Iekšezera” daļas 
organisko nogulu slāņa kartēšana 
un iespējamās ietekmes uz zivju 
resursiem izvērtēšana”, apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas EUR 
7260, ko veido Zivju fonda finan-
sējums EUR 5760 un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 1500;

- pašvaldībai piedalīties projektu 
konkursā Valsts atbalsta zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda 
līdzekļiem ar projekta pieteikumu 
,,Alūksnes novada publisko ūdens-
tilpju zivju resursu aizsardzība”, ap-
stiprināt projekta kopējās izmaksas 
EUR 1550, ko veido Zivju fonda 
finansējums EUR 1000 un pašvaldī-
bas līdzfinansējums EUR 550;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA finansētā projekta „Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja krājuma saglabāšana un 
pieejamības nodrošināšana sabiedrī-
bai” īstenošanai līdz EUR 327910;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem EUR 10205 
Ilzenes pamatskolas ēkas jumta 
remontam un EUR 14020 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. 
- 9. klašu ēkas jumta remontam;

- atbalstīt šādus Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību in-
frastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas projektus:
 1) Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
projektu „Bejas novadpētniecības 
centra klēts rekonstrukcija, „Rū-
ķos”, Bejas ciemā, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā” ar indi-
katīvo summu līdz EUR 15 000,
 2) Liepnas pagasta pārvaldes 
projektus par vides pieejamības no-
drošināšanu Liepnas pagasta tautas 
nama ēkai un Liepnas vidusskolas 
zāles remontam un aprīkojuma 
iegādei ar kopējo indikatīvo summu 
līdz EUR 25 000,
 3) Jaunannas pagasta pārvaldes 
projektus „Atpūtas vietas Zaķusalā 
labiekārtošana” un pagasta centra 
labiekārtošanas projekta izstrādi ar 
kopējo indikatīvo summu līdz EUR 
22 000,
 4) Annas pagasta pārvaldes projek-
tu „Apzaļumošanas un labiekārtoša-
nas projekta izstrāde Annas pagasta 
centram” ar indikatīvo summu līdz 
EUR 1 000,
 5) Ziemera pagasta pārvaldes pro-
jektu „Ielu apgaismojuma rekons-
trukcija Ziemera pagasta Māriņkal-
na ciemā” ar indikatīvo summu līdz 
EUR 40 000,
 6) Mārkalnes pagasta pārvaldes 
projektu apgaismojuma rekonstruk-
cijai Mārkalnes pagasta Mārkalnes 
ciemā ar indikatīvo summu līdz 
EUR 18 950,
 7) Ilzenes pagasta pārvaldes 
projektu „Ilzenes pagasta „Spor-
ta, kultūras, interešu izglītības un 
mūžizglītības centra „Dailes”” telpu 
pielāgošana izmaksu efektīvākai un 
mūsdienīgākai pašvaldības funkciju 
veikšanai un tālākas Ilzenes pagasta 
pārvaldes administrācijas un tās 
struktūrvienību darbības nodroši-
nāšanai iedzīvotāju vajadzībām” ar 
indikatīvo summu līdz EUR 20 000 
(projekta mērķis var tikt mainīts 
saskaņā ar tā sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem),
 8) Pededzes pagasta pārvaldes 

projektu tautas nama un pagasta 
pārvaldes ēku apkures uzlabošanai 
ar indikatīvo summu līdz EUR 8 
400.
 Iepirkumu rezultātā atlikušo 2014. 
gada finansējumu no Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammas 
novirzīt vides pieejamības no-
drošināšanai un sanitāro mezglu 
renovācijai Pededzes pagasta tautas 
namā, finansējuma nepietiekamības 
gadījumā šī projekta realizāciju 
atlikt uz 2015. gadu. Pēc iepirkuma 
procedūras rezultātu izziņošanas 
projektu iesniedzējiem jāinformē 
domi par precizēto finansējuma 
apmēru, uzsākt īstenot projektu var 
pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Finanšu komitejas 
saskaņojuma saņemšanas;

- precizēt domes 27.02.2014. 
saistošos noteikumus Nr.2/2014 
„Par neapbūvētu Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas noteik-
šanas kārtību” un Nr.3/2014 „Par 
licencēto makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā”;

- pašvaldībai piedalīties atklātā 
projektu konkursā „Atbalsts 
jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās ar 
mērķi īstenot neformālās mācīšanās 
aktivitātes visiem jauniešiem”, ko 
organizē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, ar projektu 
„Tālāk par sevi” un noteikt kopējās 
budžeta izmaksas EUR 4400;

- nodot dzīvojamās mājas – 
vienstāvu dzīvojamās ēkas, kas 
sastāv no trīs dzīvokļu īpašumiem, 
un šķūņa Helēnas ielā 29, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju līgu-
mu pilnvarotai personai – Jevgeni-
jam Baikovam un nodot dzīvojamās 
mājas – vienstāvu dzīvojamās ēkas, 
kas sastāv no četriem dzīvokļu 
īpašumiem, un zemes gabala 
1,1 ha platībā, pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašumu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – 
Marijai Vakarašu.

Alūksnes novada domes 27. marta sēdē
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Šovasar Alūksnes novadā mūs priecēs
tradicionāli un arī jauni svētki
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Klāt pavasaris un teju pie 
durvīm arī vasara, kas piedāvās 
dažādus kultūras un atpūtas 
pasākumus. Kādi būs 
nozīmīgākie no tiem šogad, 
stāsta Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

Svētkus vienos moto
“Atspulgi iedzirkstī 
Alūksnē”

 - Katru gadu izvēlamies vienotu 
moto vasaras svētku pasākumiem 
un saskaņā ar to, veidojam pilsētas 
noformējumu, kas pilsētā sāk parā-
dīties pavasarī un papildinās līdz pat 
kulminācijai – pilsētas svētkiem.
 Esmu pārliecināta, ka pilsēta būs 
tāda, kādi būs tās iedzīvotāji. Cik 
ļoti mēs mīlēsim savu pilsētu, tik tā 
attīstīsies un, jo vairāk skatīsimies 
uz pozitīvām lietām, jo arī pati pil-
sēta pārvērtīsies un sajutīsies labāk. 
Jā, var runāt, ka pilsēta ir kaut kas 
nedzīvs un vispārināts, bet domāju, 
ka ikvienai lietai ir sirds, arī mūsu 
pilsētai. Mums jābūt patriotiskā-
kiem gan pret Latviju kopumā, gan 
pret savu Alūksni.
 Attīstot domu, ka mēs veidojam 
pilsētu un pilsēta veido mūs, radās 
ideja šī gada svētku noformējumu 
pilsētā saistīt ar ūdens tēmu, jo mēs 
esam, kā smejamies – pilsēta pie 
jūras – Alūksnes ezera un tas daudz-
ējādā ziņā ietekmē gan alūksniešu 
dzīvi, gan viesu attieksmi pret pil-
sētu. Alūksne vienmēr būs saistīta 
ar ezeru un, lai kā ir mainījusies 
pilsēta, tā vienmēr ir spoguļojusies 
ezerā, un arī mūs, ikvienu cilvēku, 
ezera ūdeņi atspoguļo tādu, kādi 
esam. Iepatikās atziņa, kas skan 
„Vienīgi atspulgu nav iespējams 
pārveidot, tas parāda patiesību, kāda 
tā ir” un man ļoti gribētos, lai gan 
pilsētas, gan mūsu atspulgs mums 
pašiem patiktu un mēs no sirds 
lepotos gan ar savām mājām, gan 
cilvēkiem.
 Šīs vasaras svētkiem esam izvē-
lējušies moto „Atspulgi iedzirkstī 
Alūksnē”, tā paužot, ka mēs katrs 
iedzirkstamies šajā pilsētā ar saviem 
darbiem, attieksmi, mīlestību, ar 
to, ka esam darbīgi, aktīvi, ap-
meklējam, iesaistāmies un vairāk 
saskatām pozitīvo. Aprīlī pilsēta 
rotāsies Lieldienu noskaņās, bet jau 
no maija noformējumā parādīsies 
vides objekti, kuros savu, pilsētas 
un svētku atspulgu varēs meklēt un 
saskatīt ikviens. 

Svinēsim svētkus
Ernstam Glikam

 Pirmie lielākie šī gada svētki būs 
Glika dienas, atzīmējot 360 gadu 
jubileju Ernstam Glikam un 325 
gadus Bībeles tulkojumam. Glika 
dienas šogad aizritēs nedēļas ga-
rumā - no 7. līdz 13. jūnijam, kad 
katru dienu tiks piedāvātas kādas 
aktivitātes.

 

7. jūnijā svētkus sāksim ar koncer-
tu ērģelēm, saksofonam un solo 
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, kurā piedalīsies Artis Sī-
manis, Kristīne Gailīte un Kristīne 
Adamaite. Koncertprogrammā būs 
Ērika Ešenvalda Dāvida dziesmas 
soprānam, saksofonam un ērģelēm, 
kā arī Emīla Dārziņa, Jāņa Kalniņa, 
Riharda Dubras, Romualda Jerma-
ka, Aivara Kalēja un Uģa Prauliņa 
skaņdarbi.
 Bībeles muzejs šajā dienā piedā-
vās lekcijas par dažādām garīgām 
tēmām un izstādi par Alūksnes 
novadā dzimušajiem rakstniekiem 
un viņu grāmatām.
 8. jūnijā Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notiks svētku 
dievkalpojums, ko vadīs arhibīskaps 
Jānis Vanags. Pēc dievkalpojuma 
būs novada muzikālo kolektīvu 
garīgās mūzikas koncerts.
 Alūksnes muzejā 9. jūnijā būs 
iespēja lūkot Livara Jankovska iz-
stādi, klausīties viņa dzeju, tikties ar 
pašu autoru. Sadarbībā ar Alūksnes 
luterāņu draudzi ļoti skaista sadrau-
dzība pie Glika ozoliem notiks 10. 
jūnijā, kad aicināsim gan vietējo, 
gan kaimiņu novadu draudžu korus 
un pašas draudzes uz kopīgu vaka-
rēšanu. Te skanēs garīgais vārds, un, 
līdzīgi kā Rīgā tika dotas grāmatas 
līdz Nacionālajai bibliotēkai, tā arī 
šai vakarā no rokas rokā ceļos Glika 
tulkotā Bībele un katram no Svētās 
grāmatas tiks dāvināts kāds citāts.
 Glika dienās dažādas aktivitātes 
notiks arī Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā. Alūksnē ieradīsies 
ģimnāzijas draugi no Vetinas, Glika 
dzimtās vietas, un sadarbībā ar 
viņiem tiks organizēta konference.
 12. jūnijā interesentiem būs iespēja 
doties organizētās ekskursijās ar 
autobusu uz tām vietām, kur Ernsts 
Gliks izveidoja pirmās skolas – 
Alūksni, Zeltiņiem un Opekalnu un 
pieguļošajām teritorijām.
 Tāpat 12. jūnijā plānots koncerts 
Alūksnes katoļu baznīcā, bet 
Glika dienas noslēgsies ar 9. klašu 
izlaidumu Glika vārdā nosauktajā 
ģimnāzijā 13. jūnijā.

Zušu svētki un 
volejbola sacensības 
“Katrīnas kauss”

 Jau pērn pirms Jāņiem alūks-
niešiem piedāvājām izbaudīt trīs 
norises vienlaikus - Zušu svētkus, 
Lielās Līgo lustes un „Katrīnas 
kausa” izcīņu volejbolā. Arī šogad 
šie pasākumi pulcēs apmeklētājus 
21. jūnijā. Labo pieredzi no pērnā 
gada svētkiem paņemsim, bet to, 
kas neizdevās, labosim. Ceram arī, 
ka Alūksnes ezerā būs zuši un tos 
varēs iegādāties, jo šobrīd par to ir 
bažas ezera zemā ūdens līmeņa dēļ.
 Svētki notiks visas dienas garumā 
ar iespējām iegādāties, iegūt balvās 
zušus un citas zivis, līdzdarboties 
jautrās un aizraujošās aktivitātēs, 
izbaudīt Līgo svētku gaisotni ar 
amatiermākslas un profesionālās 
mākslas koncertiem, brāļu Auzānu 
koncertu un balli Pilssalas estrādē 
svētku noslēgumā. Vienlaikus ar 
Zušu svētkiem un Līgo lustēm no-
tiks volejbola sacensības „Katrīnas 
kauss” un šie pasākumi, manuprāt, 
viens otru labi papildina. Volejbola 
sacīkstes, ja tās notiktu atsevišķi, 
iespējams, pulcētu galvenokārt 
dalībniekus un viņu atbalstītājus, 
bet, apvienojot šos pasākumus, gan 
sportistiem ir interesantāk, jo ir, 
ko darīt spēļu starplaikos, gan arī 
viņu līdzjutējiem ir iespēja izbaudīt 
svētku pasākumus. Arī kultūras 
pasākuma apmeklētāji var vērot 
sportiskās norises.

Jūlijā – pirmie
Vispasaules malēniešu 
svētki

 Vasaras vidum tradicionālās ūdens 
moto sacensības dažādu apstākļu 
dēļ šoreiz notiks augusta otrajā 
nedēļas nogalē – no 8. līdz 10. 
augustam. Šogad nerīkosim novada 
svētkus - esam izsvēruši, ka šāds 
pasākums vairāk uzrunā vietējos 
iedzīvotājus, ne plašāku apmeklēA-
tāju loku.
 Tādēļ šovasar gatavojamies 

visgrandiozākajam notikumam, ko 
malēnietis var piedzīvot, un tie būs 
pirmie Vispasaules malēniešu svētki 
26. jūlijā. Tā kā malēniskās dzīves 
un valodas atdzīvināšanu ir aizsā-
kuši un aktīvi dara jaunlaicenieši, 
viņiem par to pateicoties un akcen-
tējot vēl vairāk, par pirmo Vispasau-
les malēniešu svētku norises vietu 
esam izvēlējušies Jaunlaiceni.
 Tur tad 26. jūlijā aicināti satikties 
malēnieši no visas pasaules - gan 
tie, kuri ir malēnieši pēc radu 
rakstiem, gan tie, kuri tā jūtas sirdī 
un uzskata, ka varētu būt malēnieši. 
Šajā dienā tas būs iespējams - varēs 
kļūt par malēnieti, iegūt malēnieša 
pasi un naudu.
 Esam meklējuši un atraduši sep-
tiņas malēnieša rakstura iezīmes 
- malēnietim gribas būt galvenajam, 
būt radošam, jautram, gudram, 
viesmīlīgam, reizēm malēnietim 
sanāk būt ačgārnam un malēnietis ir 
arī ēdelīgs pēc savas būtības. Tad nu 
ikviens svētku apmeklētājs varēs iz-
baudīt dažādas aktivitātes atbilstoši 
malēnieša rakstura iezīmēm.
 Malēniešu svētku rīkošanā ir ie-
saistīti visi novada tautas nami, šajā 
dienā dziedās, dejos un uzstāsies 
novada amatiermākslas kolektīvi, 
būs tikšanās ar novadniekiem. Die-
nas koncertuzvedumu „Malēnieša 
dzīves ainiņas” veidos novada ko-
lektīvi, bet vakarā būs „Mirage Jazz 
orchestra” koncerts Laura Amanto-
va vadībā, piedaloties vēl vairākiem 
citiem malēniešiem. Savukārt ballē 
spēlēs īstenie malēniešu mūziķi 
– visas grupas, kas šobrīd novadā 
darbojas. Svētkos ciemos gaidīsim 
arī kaimiņus – čangaļus, slātaviešus 
un citus – lai var redzēt un vērtēt, 
vai kāds var pārspēt malēnieti. 

Svētku 
kulminācija – Alūksnes 
Pilsētas svētki

 Galvenais notikums Alūksnē, 
protams, ir Pilsētas svētki. Ja 
pašreizējiem pasaules notikumiem 
nesekos ekonomiskā krīze, tad svēt-
ki nemainīgi notiks trīs dienas un 

sāksies piektdienas vakarā Pilssalā 
ar skaistu, interaktīvu koncertuz-
vedumu „Gadalaiki” ar maģiskiem 
specefektiem un trīs dimensiju 
sajūtām Pilssalā. Tajā skaistākie 
latviešu un pasaules popmūzikas, 
rokmūzikas, džeza un klasiskās mū-
zikas skaņdarbi populāru skatuves 
mākslinieku izpildījumā, fantastiska 
horeogrāfija uz zemes, gaisā un 
ūdenī, maģiskas gaismu spēles, 
galvu reibinoši gaisa akrobātu triki, 
krāšņas videoprojekcijas un elpu 
aizraujoši specefekti. Būs arī svētku 
ieskaņas balle un salūts.
 Sestdien svētku aktivitātes notiks 
pilsētā. Kopā ar Sanktpēterburgas 
Pavlovskas muzejrezervātu īstenotā 
projekta „Divas ainavu parku pērles 
Austrumeiropā” ietvaros notiks 
Muižas parka svētki, kad parks 
pārvērtīsies par atrakciju, izklaižu 
un sportisku norišu vietu, kur katrs 
cilvēks varēs aktīvi piedalīties un 
līdzdarboties.
 Dienas laikā pilsētā notiks gan 
amatiermākslas kolektīvu, gan pro-
fesionālās mākslas koncerti, spor-
tiskas aktivitātes, amatnieku tirdziņš 
un daudz dažādu citu notikumu. 
Turpinot tradīciju, sestdien būs 
mūzikls Pilssalā, bet balle notiks 
administratīvās ēkas laukumā.
 Šajā dienā pilsētā ieradīsies arī Or-
ķestropēds jeb Braucošās klavieres, 
kas sniegs gan ielas koncertu, gan 
atsevišķu koncertu. Šī ir īpaša Lat-
vijā radīta vienīgā mobilā mūzikas 
palaišanas platforma, kas ar savu 
oriģinālo dizainu un profesionālu 
mūziķu komandu – ceremonijorķes-
tri „Miers un Bērziņš”, kura sastāvā 
var atpazīt arī vienu otru alūksnieti, 
spēj uzjautrināt un iekustināt jebku-
ru publiku.
 Pilsētas svētku laikā plānojam 
sumināt jaunās ģimenes, kam pie-
pulcējies mazulis – vēlamies orga-
nizēt gājienu ģimenēm, kur varētu 
piedalīties visa plašā saime kopā ar 
vecmāmiņām un vectētiņiem. Sest-
dien godināsim arī novada sakoptā-
ko īpašumu saimniekus.
 Savukārt svētdien tradicionāli 
apciemosim savus piederīgos 
Alūksnes kapsētā un pēc tam vēro-
sim koncertu Tempļakalnā.
 Tuvojoties rudenim, atskatīsimies 
uz Baltijas ceļa 25 gadiem un 
svinēsim arī Bānīša 111. gadadie-
nu. Novada kultūras iestādes arī 
organizēs dažādus notikumus. Tā 
17. maijā visos novada muzejos 
notiks interesanti Muzeju nakts 
pasākumi, 29. maijā Alūksnē tiks 
atzīmēta Alūksnes pilsētas atbrī-
vošanas 95. gadadiena, Mārkalne, 
Pededze, Liepna, Maliena svinēs 
savus pagastu svētkus, Edgara 
Liepiņa nozīmīgo jubileju svinot, 
Zeltiņos notiks pirmais jokdaru 
festivāls „Vajag tikt rakt”, Viktora 
Ķirpa jubilejas zīmē 13. septembrī 
tiksimies ikgadējos Pļaujas svētkos 
viņa vārdā nosauktajā Ates muzejā. 
Novadā notiks koncerti, gadatirgi 
un ļoti daudz kā cita.
 Visi svētki un norišu plāns tika ti-
kai nedaudz ieskicēti, tāpēc aicinām 
ikvienu sekot reklāmai un katram 
pašam izbaudīt pilsētu, novadu, 
svētku gaisotni!

Alūksnes pilsētas svētkos Alūksnē iegriezīsies Orķestropēds, kura muzikālās komandas sastāvā ir arī
alūksnieši                                                                                                                                             Publicitātes foto
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Alūksnes pilsētas 
sākumskola

izsludina pretendentu 
pieteikšanos šādām 

vakancēm
SĀKUMSKOLAS 
SKOLOTĀJS un

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS 
AR TIESĪBĀM MĀCĪT ANGĻU 

VALODU PAMATSKOLĀ

Prasības pretendentam:
•  atbilstoša augstākā izglītība;
•  pozitīva attieksme pret 
veicamo darbu;
•  prasme plānot un organizēt 
savu un izglītojamo darbu 
atbilstoši izglītības iestādes 
mērķim un uzdevumiem;
•  augsta pienākuma un atbildības 
sajūta;
•  izpratne par izglītojamo 
vecumposmu attīstības īpatnībām 
un saskarsmes psiholoģijas 
likumsakarībām;
•  psiholoģiskā noturība un 
augsta saskarsmes kultūra;
•  prasme strādāt ar mūsdienu 
tehnoloģijām;
•  prasme strādāt komandā.

Dzīves un darba apraksts (CV), 
pieteikuma vēstuli, izglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas, 
vēlams rekomendāciju (-as) 
iesniegt līdz 2014. gada 22. 
aprīļa pulksten 12 pa pastu 
vai personīgi Alūksnes pilsētas 
sākumskolā, Lielā Ezera ielā 
26, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, elektroniski, sūtot uz 
e-pasta adresi, 
uva.grencione@aluksne.lv.

Kontaktpersona: 
Uva Grencione, tālr.64324405 
vai mob.26356444.

Liepnas jauniešu forums izskanējis
Elīna Sustenberga

 15. martā notika pirmais 
Liepnas jauniešu forums, ko 
organizēja Alūksnes novada 
Jauniešu konsultatīvā padome.

 Varētu gan domāt, ka skolēnu brīv-
laiks, kas bija tikko tikai sācies, do-
māts vienīgi izklaidei un atpūtai, bet 
tā nebūt nav! To pierādīja aptuveni 
20 Liepnas jaunieši, kas jau agri no 
rīta pulcējās Liepnas tautas namā, 
lai dalītos savās idejās ar citiem.
 Liepnas jauniešu forumu atklāja 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins, deputāts 
Laimonis Sīpols, kā arī Mālupes un 
Liepnas pagastu pārvalžu vadī-
tāja Iveta Priede. Deputāti pauda 
sajūsmu par kuplo foruma dalībnie-
ku pulku, un vēlēja veiksmīgu un 
radošu dienu.
 Lai iedrošinātu jauniešus sasniegt 

savus mērķus, bija ieradušies arī 
kluba „Cita Opera” īpašnieki - Ieva 
Gerharde - Misiņa (arī veikala 
„Sufle” īpašniece) un viņas vīrs 
Kārlis Misiņš, kuri kopā ar vēl 
diviem draugiem 2013. gada rudenī 
atvēra šo atpūtas un izklaides klubu. 
Viņi dalījās savā veiksmes stāstā, un 
mudināja Liepnas jauniešus izvirzīt 
sev pat vistrakākos mērķus, jo tikai 
tā var dot kaut ko citiem un iegūt 
dubultā!
 Šī foruma uzdevums bija saprast, 
ko paši jaunieši vēlas mainīt savā 
dzīvesvietā un ko viņi ir gatavi tā 
labā darīt. Jāatzīst, idejas plūda pār-
pārēm! Lielu atsaucību guva idejas 
par sporta aktivitāšu organizēšanu, 
tomēr, jaunieši visi kā viens atzina, 
ka ļoti svarīgi ir izveidot jauniešiem 
pašiem savu telpu, kur pulcēties 
un ģenerēt idejas. Liepnā ir aktīvi 
jaunieši, kuri ir gatavi darboties, 
tādēļ izskanēja ideja arī par jauniešu 
organizācijas izveidi.

Foruma izskaņā tika 
pieņemts lēmums organizēt 
tikšanos ar Liepnas 

pagasta pārvaldi, kas 
palīdzētu jauniešu idejām 
tapt sadzirdētām!

Foruma dalībnieki diskutē par Liepnas jauniešu dzīves 
aktuālākajām tēmām                                                     Evitas Aplokas foto

Meža olimpiāde „Zemenītē”
Sanita Griščenko,
PII „Zemenīte” skolotāja

  Šogad 20. martā, īsi pirms 
pavasara iestāšanās, ģimenes 
aicinājām piedalīties sportiskās 
aktivitātēs „Zemenītē”. Uz 
„Meža olimpiādi” bērnus un 
vecākus kopā pulcināja 
„Raibais Dzenis” – 
skolotāja Klinta.

 Lai meža olimpiskās spēles 
varētu raiti noritēt, vajadzīgi 
tiesneši. Un kā jau tas meža 
olimpiādē pieklājās, par tiesnešiem 
tika iecelti meža zvēri - 
Vilks (Inese), Lapsa (Anita), 
Ezis (Sarmis), Zaķis Garausis 
(Arnita). Kad tiesneši bija 
iepazīstinājuši ar sevi, Zaķa 
Garauša mīļākās „Pauka un 
Šmauka” melodijas pavadījumā 
visi veica kopīgu iesildīšanos - rīta 
rosmi un devās kopā ar vecākiem 
katrs uz savām izvēlētajām 
sportiskajām stafetēm. Dzenis 

pa to laiku visu pieskatīja, un, ja 
kādai komandai nebija ko 
darīt, tad kopā ar mūzikas 
skolotāju Sandru organizēja 
rotaļas.
 „Slēpotavā” un „Līkloču 
stafetē” bija vērojams „kāpēcīšu” 
azarts, makšķerēšana lielu prieku 
sagādāja „bitītēm”, bet „cālīši” ļoti 
sajūsminājās par bumbiņu mešanu 
mērķī. Meža olimpiādes noslēgumā 
katram bērnam tika pasniegts 
atzinības raksts un vadītāja par 
aktīvu sportošanu katrai grupai 
pasniedza dāvanas un Diplomu ar 
kādu no nominācijām - atraktīvākā, 
jautrākā vai azartiskākā komanda.
 Vecāki un pārējie atbalstītāji tika 
cienāti ar buljonu un tēju un 
Diānas garšīgajiem pīrādziņiem. 
Lielu paldies sakām visiem 
darbiniekiem, kas atbalstīja 
pasākumu, kā arī vecākiem, 
kas atrada brīvu brīdi, lai jauki 
pavadītu laiku kopā ar saviem 
bērniem.

„Mazputniņā”
Ģimenes dienas pasākums
 14. martā notika Ģimeņu 
dienas pasākums „Kopā ar 
mīļajiem” Malienas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Mazputniņš” 
grupas „Cālīši” bērnu vecākiem 
un vecvecākiem. 

 Grupas telpā mūs sagaidīja smaido-
šās skolotājas Dace Orlova un Inese 
Skudra. Kopā ar viņām arī logopēde 
Dace Riņķe.
 Pasākumu uzsākām ar kopīgu 
dziesmu, kurā katrs pārējiem dzie-
dādams parādīja „Re, kur es!”. Pēc 
tam logopēde Dace mūs aicināja 
dažādi ievingrināt savus pirkstus un 
plaukstas.
 Kad pirkstiņi un rokas ievingrināti, 
„iekāpām” vilcienā un visi kopā, 
mazuļi, skolotājas, vecāki un vec-
vecāki braucām uz izrāžu zāli, kur 
kļuvām par leļļu teātra aktieriem.
 Pēc teātra izrādes noskatīšanās 
atklājās, ka grupiņā ir daudz skaistu 
mājiņu. Tās bērni kopā ar vecākiem 
zīmējuši, līmējuši, būvējuši, 
izmantojot visdažādākos materiālus. 
Katra mājiņa savā veidā bija 

interesanta, par katru skolotāja 
Inese mums pastāstīja, bet mēs, 
savukārt, ar aplausiem izteicām 
atzinību celtniekiem.
 Uzspēlējām dažas priekpilnas 
rotaļas, bet tad kāpām vilcienā un 
devāmies ceļā uz nākamo staciju, 
kur mūs gaidīja kopīgs darbiņš. 
 Tā katrs bērns kopā ar ģimeni 
radīja savu darbiņu, kas, kā vēlāk 
izrādījās, pārtapa par vienu kadru 
visu kopīgi veidotajā kinostudijas 
„Čiep, čiep” filmā par lāču ģimeni.
 Pēc filmas noskatīšanās skolotājas 
katrai ģimenei pasniedza pateicības 
rakstu par piedalīšanos pasākumā 
un lācēnu, kurš sveicienam savā 
podiņā bija atnesis ar pavasarīgiem 
sniegpulkstenīšiem rotātus saldu-
mus.

Bērnu prieku par darbošanos kopā 
ar ģimenēm un vecāku gandarījumu 
par jauko pasākumu, sakot skolo-
tājām Dacēm un Inesei sirsnīgu 
paldies, šajā rakstiņā pauž Lauras 
māmiņa Indra Kabluka

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” aprīlī
2. aprīlī - Tikšanās ar Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku Aivaru Fominu.
9. aprīlī - Skatīsimies filmas 
par Dziesmu svētkiem un 
Gaujienas pagasta dzīvi.
16. aprīlī - Gatavošanās 
Lieldienu pasākumam.
17. aprīlī - Alūksnes pilsētas 
pensionāru Lieldienu pasākums 
pulksten 16.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē, 
Dārza ielā 11. Aicināti piedalīties 
olu un olu kompozīciju izstādē. 
Būs vērtēšana, kā arī citi 
interesanti pārsteigumi.
23. aprīlī - Talka. Sakopsim 
„Sudraba” puķu dobi pie 
Jaunās pils.
30. aprīlī - Sezonas noslēguma 
pasākums. Atskatīsimies uz 
paveikto un apspriedīsim vasaras 
sezonā veicamos darbus.

Noskaidros sakoptākos 
īpašumus novada teritorijā
Evita Aploka

 Alūksnes novada pašvaldība 
izsludina konkursu „Sakop, 
rādi, lepojies!”, aicinot gan 
iedzīvotājus, gan uzņēmumus 
un iestādes (izņemot no 
pašvaldības budžeta finansē-
tās), kas apsaimnieko īpašumus 
Alūksnes novadā, piedalīties tajā, 
lai noskaidrotu sakoptākos 
īpašumus mūsu novada teritorijā.

 Konkursa nolikums ir publicēts 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
„Konkursi”.
 Konkursā tiks noskaidrotas 
sakoptākās lauku sētas, individu-
ālās mājas vai vasarnīcas apkārtne, 
daudzdzīvokļu mājas apkārtne, 
kā arī komercobjekta teritorija. 
Laika posmā no 1. līdz 15. jūlijam 
konkursa dalībniekus apciemos 
vērtēšanas komisija, bet rezultātu 
paziņošana un apbalvošana notiks 
Alūksnes pilsētas svētkos.
 Sakoptu īpašumu konkursam pie-
teikt var gan pats tā saimnieks vai 
apsaimniekotājs, gan viņa 
līdzcilvēki – draugi, radi, kaimiņi, 
kolēģi. Piesakot objektu 
konkursam, jāmin īpašnieka vai 
apsaimniekotāja vārds, uzvārds, 

uzņēmuma vai iestādes nosaukums, 
adrese un, ja iespējams, tālrunis, kā 
arī paša pieteicēja uzvārds.
 Pieteikumus gaidīsim līdz 
15. jūnijam Alūksnes novada 
pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs pa 
tālruni, personīgi vai elektroniski:
Alūksne 64381488 evita.aploka@
aluksne.lv;  Alsviķi 64354142 
alsviki@aluksne.lv; Anna 64381660 
annas.pagasts@aluksne.lv; Ilzene 
64354556 ilzene@aluksne.lv; 
Jaunalūksne 64354064 jauna-
luksne@aluksne.lv; Jaunanna 
64381664 jaunanna@aluksne.
lv; Jaunlaicene 64381146 jaun-
laicene@aluksne.lv; Kalncempji 
64381641 kalncempji@aluksne.lv; 
Liepna 64329134 liepna@aluksne.
lv; Maliena 64354278 maliena@
aluksne.lv; Mālupe 64354830 malu-
pe@aluksne.lv; Mārkalne 64322113 
markalne@aluksne.lv; Pededze  
64324309 pededze@aluksne.lv; 
Veclaicene 64329018 veclaicene@
aluksne.lv; Zeltiņi 64354610 zelti-
ni@aluksne.lv; Ziemeris 64381119 
ziemeri@aluksne.lv.

 Neskaidru jautājumu gadījumā 
zvanīt pa tālruni 64381488 vai 
rakstīt uz e-pastu: 
evita.aploka@aluksne.lv.

Dzīvnieku māja 
“Astes un ūsas’’
Alūksnē, Ošu ielā 5.
 

Kontakti: 
Modris Briedis 26523096, 
brīvprātīgā Santa Apraksina  
27618287, dzīvnieku adopci-
jas jautājumos Elīna Dambe 
29477535

 24. marta pēcpusdienā 
Alūksnē, Tirgotāju un Dārza 
ielas krustojumā atrasta kaķenīte 
ar traumētu priekškāju. 
Kaķenītes ķepiņai norauta 
gandrīz visa āda, iespējams 
autotraumas rezultātā. Visa 
svarīgākā ārstēšanās kaķenītei 
vēl priekšā. Tādēļ lūdzam 

atsaukties saimnieku, 
vai kādu, kurš zina, kam 
šī draudzīgā un pacietīgā 
kaķenīte pieder.

Ziedojumu konts cilvēkiem, 
kuri vēlas atbalstīt kaķenītes 
turpmāko ārstēšanu: SEB banka 
LV74UNLA0050020042047, reģ.
nr.4000817911, ar norādi - ziedo-
jums kaķenītei ar traumēto ķepiņu.
  Vairāk informācijas par 
mājdzīvniekiem, kuri nonākuši 
„Astēs un Ūsās”, var atrast 
www.draugiem.lv/astesunusas.



Alūksnes Novada Vēstis  7.02.04.2014.

Kultūra www.aluksne.lv

10:00 – 15:00 Grāmatu 
komercizstāde  Administratīvās 
ēkas foajē, Dārza ielā 11.
Piedalās izdevniecības 
„Lauku Avīze”, „Zvaigzne ABC”, 
„Jumava”, „Nordik”, „Avots”, 
„Divpadsmit” u.c.                           
Pircēji piedalās jaunāko 
grāmatu izlozē „Veiksmīgais 
pircējs” svētku noslēgumā!

Visiem svētku dalībniekiem

10:30 Grāmatu svētku atklāšana                                     
Administratīvās ēkas lielā zālē, 
Dārza ielā 11 
 
14:30 Muzikāls sveiciens no 
„Dziedošo ģimeņu” laureātiem 
brāļiem Puncuļiem Administratīvās 
ēkas lielā zālē, Dārza ielā 11 

15:15 Jaunāko grāmatu 
izloze „Veiksmīgais pircējs”  
Administratīvās ēkas lielā zālē, 
Dārza ielā 11 

Pieaugušajiem

11:00 „Latvijas Avīzes” 
publiskā diskusija „Uzlabosim 
izglītību. Par kādu naudu?”. 
Piedalās: Izglītības un zinātnes 
ministre Ina Druviete (V), 
EP deputāts Kārlis Šadurskis (V), 
Juris Pūce (LA) Administratīvās 
ēkas lielā zālē, Dārza ielā 11                    
                                          
13:30 „Aktieris uz skatuves 
un dzīvē”: tikšanās ar grāmatu 
„No Zentas līdz Zentai” un 
„Ilze Vazdika. Saldā katorga” 
autori Ingu Jērumu  („Zvaigzne 
ABC”) Administratīvās ēkas 
lielā zālē, Dārza ielā 11.             

13:30 „Jūties labi, zinot 
vairāk”: saruna ar grāmatu 
„Sapņošanas garīgā prakse”, 
„Ezotēriskā etiķete”, „Krāsas: 
uztvere un iedarbība”, 
„Krāsu terapija”, „Dziedinošās 
terapijas” autori Elizabeti 
Ozolu (īstajā vārdā Elitu 
Goldmani) („Jumava”)                                 
Sabiedriskajā centrā, 
Dārza ielā 8  

13:30 „Zemenes mūsu dārzā: 
labākās šķirnes, pareiza 
audzēšana un bagātīga raža”. 
Tikšanās ar Tematiskās 
Avīzes un grāmatas autori 
Pūres Dārzkopības pētījumu 
centra zinātnieci Valdu Laugali 
(Izdevniecība „Lauku Avīze”) 
Dārzkopības kooperatīva 
sabiedrības Alūksnes dārzkopis”” 
telpās Pils ielā 27b

Lasīšanas svētki 
bērniem un jauniešiem

11:00 Aizraujošs ceļojums pa 
Latviju kopā ar grāmatas „Kā es ar 
opi braucu Latviju lūkoties” autori 
Gundegu Sēju („Zvaigzne ABC” 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā, 
Lielā Ezera ielā 24 

12:15 Saistošus stāstus un 
interesantus faktus par Latviju 
atklāj kopā ar grāmatas „Kā es ar 
opi braucu Latviju lūkoties” autori 
Gundegu Sēju („Zvaigzne ABC”) 
Alsviķu arodskolā 

11:50 Kristīne Ducmane un 
Anda Ozoliņa par „Naudas 
laikiem Latvijā”. (Izdevniecība 
“Lauku Avīze”) E.Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā, Glika ielā 10 

 
12:00 „Vārda spēks”: saruna ar 
dzejnieku, dramaturgu, kritiķi, 
tulkotāju Ronaldu Briedi (atbalsta 
VKKF) Alūksnes pilsētas bibliotē-
kā, Lielā Ezera ielā 24 

12:00  „Smurfu darbi un nedarbi”: 
saruna ar „Smurfi” grāmatu tulko-
tāju Larisu Rozentāli („Jumava”)                                                                  
Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā 
Ezera ielā 24 

13:00 „Stila noslēpumi”: padomus 
stila  veidošanā sniegs Elīna Zeltiņa
Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā 
Ezera ielā 24 

13:00 „Biatlons. Alūksne. Soči”: 
saruna ar biatlona treneri Intaru 
Berkuli   Alūksnes pilsētas bibliotē-
kā, Lielā Ezera ielā 24

Svētku atbalstītāji: 
Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Lietuvas 
vēstniecība, Zemkopības 
ministrija, Latvijas Bērnu fonds, 
Jelgavas tipogrāfija, SIA „Balta 
Eko”, SIA Drukātava, 
SIA VESTA-LK, Vienotība, 
Latvijas attīstībai, Inese 
Vaidere, Krišjānis Kariņš, 
Alfrēds Rubiks, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, Alūksnes 
novada pašvaldība, Europe Direct 
informācijas centra Gulbenē 
Alūksnes filiāle 

Informatīvie atbalstītāji: 
Laikraksti “Latvijas Avīze”, 
“Malienas Ziņas”, “Alūksnes 
Ziņas”, ”Alūksnes Novada Vēstis”, 
www.aluksne.lv; www.albibl.lv; 
www.malienaszinas.lv; 
http://aluksniesiem.diena.lv/ 

Mālupē izstāde 
“Kamoliņu ritināju”
Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja

  Pēc ziemas tumšajiem 
vakariem, Mālupes Saieta 
namā notika košs un 
dzīvespriecīgs notikums – 
izstāde „Kamoliņu ritināju”.

  5. martā notika izstādes atklāšanas 
pasākums, uz kuru tika aicinātas 
gan rokdarbnieces, gan visi 
interesenti. Krāšņo darbu autores ie-
pazīstināja ar saviem darbiņiem un 
atklāja dažus noslēpumus. Izstādes 
atklāšanā visus klātesošos ar skanī-
gām klavieru skaņām sveica 
A. Delpere.
 Izstādes laikā varēja aplūkot 
I. Krevicas smalkos izšuvumus 
krustdūrienā, J. Kalējas tapotās 
un adītās šalles, I. Semjonovas 
dažādos adījumus, H. Vībānes 
daudzveidīgo cimdu kolekciju, 
gan arī tamborētos plecu lakatus, I. 
Zvejnieces smalkos tamborējumus. 
A. Mausles darinātās pērlīšu rotas 
priecēja ikvienu izstādes apmeklē-

tāju. Katra rota ir kā mākslas darbs 
- darināts ar pacietību un mīlestību. 
E. Janika izstādes apmeklētājus 
iepazīstināja ar saviem jaunāka-
jiem darbiem, no kuriem vislielāko 
uzmanību piesaistīja darinātās 
lelles un lādītes. 
  Mālupes pagasts var lepoties ar 
čaklajām un radošajām rokdarb-
niecēm, jo katrā darbiņā ir ielikta 
mīlestība, pacietība un ieritināts 
kāds stāsts. 
 8. martā visi tika aicināti uz 
izstādes noslēguma pasākumu – 
šova „Dziedošās ģimenes” uzvarē-
tāju Tihovsku ģimenes koncertu.
 Izstāde guva lielu atsaucību gan no 
rokdarbnieču puses, gan no apmek-
lētājiem. Apmeklētāju vidū bija gan 
Mālupes pamatskolas skolēni un 
skolotājas, gan Mālupes seniores, 
kuras izteica vēlmi piedalīties turp-
māko izstāžu veidošanā.
 Gribu vēlreiz pateikt lielu paldies 
visiem - gan rokdarbniecēm par 
atsaucību un piedalīšanos izstādē, 
gan interesentiem, kuri nedēļas 
laikā apskatīja izstādi un piedalījās 
noslēguma pasākumā!

Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja

 Liepnas pagasta tautas 
nama telpās februāra otrā 
pusē bija skatāma Liepnas 
rokdarbnieču darbu izstāde. 
Šīs ziemas veikumu pulciņa 
dalībnieces parādīja dažādu 
tehniku veikumā. Tā ir krāsu 
pasaule, kas skatītājiem liek 
pamosties no ziemas miega. 
Rokdarbu pulciņam tā bija jau 
trešā izstāde. Šī gada tēma – 
„Iekš pūra lādes”.

 Visražīgākā lakatu darinātāja ir 
Jolanta Krilova, kas priecē mūs ar 
visām varavīksnes krāsām lakatos. 
Izstādē varēja redzēt arī Valijas 
Sarapu, Edītes Jansones, Ineses 

Maršavas, Skaidrītes Ziediņas, 
Initas Ķeseles, Austras Samsones, 
Ilmāras Baranauskas, Lienītes Zuči-
kas darbus. Tie ir gan adījumi, gan 
tamborēti darbi, gan izšuvumi un 
tapojumi. Īpašu interesi izraisa no 
papīra darinātas rotas un pītie grozi, 
kuru autore ir Iveta Baranauska.
 Mēs esam tās, kas iedvesmo, 
iedrošina un māca apgūt jaunas 
tendences rokdarbu pasaulē. Kā 
pašas par sevi sakām – „ar mums 
nekad nav garlaicīgi”.
 Noslēgumā gribu vēlreiz pateikt 
paldies visiem - gan rokdarbnie-
kiem par atsaucību un piedalīšanos 
izstādē, gan interesentiem, kuri 
nedēļas laikā apskatīja izstādi 
un piedalījās izstādes atklāšanas 
pasākumā!
 Aicinu visus pagasta iedzīvotājus 
uz turpmāku sadarbību!

Liepnas rokdarbnieču 
darbu izstāde

Rūpējas, lai bērni lasītu grāmatas
Diāna Bogdanova,
Mārkalnes pamatskolas skolotāja

 Nevienam nav noslēpums, 
ka mūsdienu tehnoloģiju 
laikmetā bērni ļoti daudz laika 
pavada pie datoriem un 
televizoriem un grāmatas 
lasa arvien mazāk. Līdz ar 
to skolās pēc iespējas vairāk 
uzmanības ir jāpievērš bērnu 
lasīšanas prasmēm.

 Mēs Mārkalnes pamatskolā mēģi-
nām viņus iepazīstināt un aizraut 
ar maģisko „grāmatu pasauli”. 
Tā kā skolai ir izveidojusies laba 
sadarbība ar pagasta bibliotēku, tad 
mudināšana lasīt ir mūsu kopdarbs. 
Kopā piedalāmies dažādos ar litera-
tūru saistītos konkursos, veidojam 
izstādes, skolēniem ir piedāvātas 
arī bibliotekārās stundas. Iespēju 
apmeklēt bibliotekārās stundas 
februārī izmantoja arī paši mazā-
kie skolas bērni: pirmā klase un 
pirmsskolas grupa. Viņiem tika dota 
iespēja iepazīties ar Margaritas Stā-
rastes daiļradi, apskatīt Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā esošās autores 

grāmatas, piedalīties radošās darb-
nīcās un palīdzēt Zīļukam tikt pie 
jaunas mājas. 
 Par februāra pasākumiem stāsta arī 
bibliotēkas vadītāja Sanita Silirova: 
„Februāra sākumā svinējām latviešu 
grāmatu ilustratores un rakstnieces 
Margaritas Stārastes dzimšanas 
dienu. Lasījām autores pasakas. 
Bērniem acīs bija neaprakstāms 
prieks, kad Zīļuks bija atsūtījis 
viņiem vēstuli pa pastu un pat 
gardas konfektes par viņu radoša-
jiem darbiņiem gan no plastikas, 
gan zīmējumiem. Vecāko klašu 
skolēni labprāt piedalījās zīmēju-
mu konkursā „M. Stārastes pasaku 
varoņi”. Diemžēl jau mēneša vidū 
lasījām skumjo ziņu, ka rakstniece 
ir aizgājusi mūžībā. Vēl nākošajā 
mēnesī bibliotēkas apmeklētājiem 
būs iespēja vērot bērnu zīmējumu 
izstādi, pieminot izcilo rakstnieci 
M. Stārasti.
 Martā vecāko klašu skolēniem 
organizējām prezentāciju, lai veik-
smīgāk varētu piedalīties Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā 
domrakstu konkursā „Kā atmodināt 
Saulcerīti?”. Uzdevums nav viegls, 
jo jāuzraksta domraksts 500 vārdu 

apjomā par mūsu cerībām uz sauli, 
par mūsu tautas cerībām un ilgām, 
par ikviena labajiem darbiem, 
negaidot samaksu. Paldies Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
12.b klases audzēkņiem Danielai 
Dobrovoļskai un Naurim Kristo-
feram Gailītim, kuri ciemojās pie 
mūsu skolēniem, lai interesanti 
pastāstītu, kas tad bija Saulcerīte 
Raiņa lugā „Zelta zirgs” un kā to 
varētu atmodināt mūsdienās. Viņi 
vadījās pēc ģimnāzijas bibliotekā-
res Maijas Bērzabindes izveidotās 
prezentācijas. Visi ieinteresētie 
jaunieši vēl var droši rakstīt darbu 
šim konkursam, lai būtu to labāko 
vidū, kuri 8. septembrī dosies uz 
Rīgu Karnevāla gājienā „Gribu iet 
uz bibliotēku”, lai demonstrētu savu 
izveidoto karnevāla tērpu – „Manas 
mīļākās grāmatas varonis”, saņemtu 
balvas, dzirdētu koncertu, piedalītos 
Gaismaspils iepazīšanas spēlē un 
uzzinātu daudz jauna.” 
 Aicināsim un ieinteresēsim mēs 
visi, pieaugušie, bērnus lasīt, jo 
mūsdienās ir tik liels grāmatu klāsts 
un tik dažādas grāmatas (ar skaņām, 
krāsainas, dažādās formās...), kādu 
mūsu bērnībā nebija.

ALŪKSNES UN APES NOVADU 
13. GRĀMATU SVĒTKI

Alūksnē, 2014. gada 11. aprīlī

Turpinājums no 3. lappuses

 Izrakumus vadīja Uldis 
Kalējs, kurš tautsaimniecības 
komitejas deputātus informēja 
par šo darbu rezultātiem, kā 
arī pauda savu viedokli par 
tālāku izrakumu veikšanas 
iespēju un nozīmību Livonijas 
ordeņa pilsdrupu attīstībai.
 - Runājot par salas attīstības 
projektu, piekrītu viedoklim, ka, 
lai šo vietu padarītu atraktīvāku 
tūristiem, noteikti vajag 
turpināt pētījumus, kas ir 
ilgtermiņa projekts. Vienlaikus 
jāveic mūru konservācija un 
jāstrādā arī pie jaunām 
izpētes zonām. Protams, 
gala produkts būs iegūstams 
tikai ar laiku, taču šai vietai 
potenciāls noteikti ir. Šobrīd 

tas ir snaudošs, jo vienkārša 
taka apkārt pilsdrupām ir tikai 
pagātnes stāsts, bet daudz 
interesantāk ir piesaistīt arī to, 
ko sniedz mūsdienu iespējas, - 
uzsvēra U. Kalējs.
 Arī deputāts Guntars Švolmanis 
pauda viedokli, ka Livonijas 
ordeņa pilsdrupas ir nozīmīgs 
objekts. Viņš uzsvēra, ka tās 
attīstot un izstrādājot labu 
mārketinga stratēģiju, būtu 
lielākas iespējas piesaistīt 
tūristus Alūksnei.
 Komitejas sēdē deputāti 
arī diskutēja par to, ka būtu 
nepieciešams noteikt atbildīgo 
personu par pilsdrupu attīstību, 
iespējamu finansējuma piesaisti 
šim mērķim un citiem ar šī objekta 
izaugsmes veicināšanu saistītiem 
uzdevumiem.

Jaunā tūrisma taka apvienos 
Alūksnes skaistākos objektus
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Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 
2.punktu un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Noteikumu mērķis

1.1.  Noteikumi tiek ieviesti, 
lai saglabātu, aizsargātu un 
uzturētu kārtībā Alūksnes Pilssalas 
un Alūksnes muižas parka teritorijā 
esošos dabas un kultūras 
pieminekļus, to infrastruktūru, 
kā arī publiskā lietošanā esošās 
Alūksnes ezera ūdeņu aizsargjos-
las, sekmētu sabiedrisko kārtību, 
nodrošinātu Alūksnes Pilssalas un 
Alūksnes muižas parka teritorijā 
rīkoto pasākumu organizāciju.
1.2.  Šie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas 
iebraukšanai Alūksnes Pilssalā 
un Alūksnes muižas parkā, kas ir 
pašvaldības teritorijas ar ierobežotu 
transporta kustību.
1.3.  Kontroli par šo noteikumu 
izpildi veic Alūksnes novada 
pašvaldības policijas amatpersonas.

2.Vispārīgie jautājumi

2.1.  Alūksnes Pilssalā un Alūksnes 
muižas parkā  ir atļauts iebraukt 
ar transportlīdzekli un novietot to 
stāvēšanai speciāli ierādītās vai 
attiecīgi ierīkotās autostāvvietās 
tikai šajā punktā paredzētajos 
gadījumos,  pēc tam, kad ir saņemta 
attiecīga pašvaldības atļauja:
2.1.1. bezmaksas atļauja, ko 
izsniedz Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komisija:
2.1.1.1.  teritoriju uzkopšanas un 
labiekārtošanas darbos 
iesaistītajiem transporta līdzekļiem; 
2.1.1.2.  kultūras un sporta 
pasākumu rīkotājiem un pasāku-
mu organizēšanai nepieciešamā 
inventāra un preču piegādātājiem 
(vienreizēja atļauja, ierobežotā 
daudzumā); 

2.1.1.3.  pakalpojumu sniedzējiem 
pakalpojumu sniegšanai (ierobežotā 
daudzumā);
2.1.1.4.  transporta līdzekļiem, kas 
iesaistīti remontu vai būvniecības 
darbu veikšanas nodrošināšanai 
Alūksnes Pilssalā vai Alūksnes 
muižas parkā;
2.1.1.5.  to institūciju transporta 
līdzekļiem, kas veic Alūksnes 
Pilssalas, Alūksnes muižas parka un 
Alūksnes ezera apsaimniekošanas 
un uzraudzības pienākumus;
2.1.1.6.  Alūksnes novada 
pašvaldības transporta līdzekļiem.

2.1.2. Maksas atļauja transporta 
līdzekļu (izņemot kravas 
automašīnu un traktortehnikas) 
iebraukšanai un stāvēšanai Alūksnes 
Pilssalā, iegādājama parkomātā 
pie Alūksnes Pilssalas tilta 
(vienreizējas atļauja) vai 
pašvaldības aģentūrā „ALJA” 
Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, tās darba laikā (mēneša un  
sezonas atļaujas). 
2.1.3. Bez attiecīgas atļaujas 
saņemšanas Alūksnes Pilssalā un 
Alūksnes muižas parkā iebraukt un 
novietot transporta līdzekli 
stāvēšanai (speciāli ierādītās vai 
attiecīgi ierīkotās autostāvvietās) 
var:
2.1.3.1.  operatīvo dienestu 
transporta līdzekļi dienesta 
pienākumu pildīšanai;
2.1.3.2.  avārijas dienestu operatīvie 
transporta līdzekļi, likvidējot 
avārijas un to sekas;
2.1.3.3.  transporta līdzekļi ar rokas 
vadību, kurus vada invalīdi;
2.1.3.4.  autotransports, kurā tiek 
vests invalīds ar kustību 
traucējumiem (uzrādot invalīda 
apliecību);

2.1.3.5.  Alūksnes novada 
pašvaldības oficiālo delegāciju 
transporta līdzekļi.

3. Bezmaksas 
atļauju izsniegšanas 
kārtība

3.1. Atļaujas saņemšanai Alūksnes 
novada pašvaldības Licencēšanas 
komisijai adresēts iesniegums 
iesniedzams pašvaldības kancelejā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, kurā norādīts:
3.1.1.  iesniedzēja vārds, uzvārds, 
personas kods un adrese (fiziskai 
personai) vai nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese 
(juridiskai personai);
3.1.2.  atļaujas saņemšanas 
nepieciešamības pamatojums;
3.1.3.  transporta līdzekļa veids, 
marka un reģistrācijas numurs, kam 
attiecīgā atļauja paredzma;
3.1.4.  konkrēts datums vai termiņš, 
uz kādu iesniedzējs vēlas saņemt 
atļauju.
3.2.  Iesniegumus par atļauju 
izsniegšanu Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas 
komisija izskata 7 darba dienu laikā 
un pieņem lēmumu par:
3.2.1.  bezmaksas atļaujas 
izsniegšanu;
3.2.2.  atteikumu izsniegt 
bezmaksas atļauju.
3.3.  Lēmuma par atļaujas 
izsniegšanu pieņemšanas gadījumā, 
tiek sagatavota bezmaksas atļauja, 
kas tiek izsniegta iesniedzējam.
3.4.  Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijas lēmumu 
par atteikumu izsniegt atļauju var 
pārsūdzēt Alūksnes novada domei 
30 dienu laikā no lēmuma 
paziņošanas dienas.

4. Sevišķie noteikumi

4.1.  Atļauja iebraukšanai 
un stāvēšanai Alūksnes Pilssalā un 
Alūksnes muižas parkā ir derīga 
tikai konkrētam transporta līdzeklim 
un atļaujā minētajā laikā.
4.2.  Izsniegtās atļaujas 
mēnesim vai sezonai nav derīgas 
iebraukšanai Alūksnes Pilssalā 
vai Alūksnes muižas parkā lielu 
publisko pasākumu laikā 
(piemēram, Pilsētas svētkos, 
Dziesmu un deju svētkos, Līgo 
svētkos, bērnu pasākumos, 
gadījumos, ja Alūksnes Pilssalas 
kompleksi vai Alūksnes muižas 
parks tiek izmantoti citu lielu 
pasākumu organizēšanai un 
tamlīdzīgi), kad iebraukšanas 
kārtību Alūksnes Pilssalā regulē 
papildus uzstādītas ceļa zīmes vai 
satiksmes regulētāji.
4.3.  Maksa par iebraukšanu 
Alūksnes Pilssalā ieskaitāma 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” bankas kontā 
A/S ”SEB banka”, kods 
UNLALV2X, konta Nr.LV46 
UNLA 0050 0010 4869 0.  

5.  Citi nosacījumi

5.1.  Naudas līdzekļi par 
Alūksnes novada pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem, kas 
saistīti ar iebraukšanu Alūksnes 
Pilssalā, izmantojami Alūksnes 
Pilssalas labiekārtošanai.
5.2.  Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu spēku zaudē 
Alūksnes novada pašvaldības 
Noteikumi Nr.5/2010 „Par 
caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā”. 

NOTEIKUMI Nr.5/2014
APSTIPRINĀTI

ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr.116
 (protokols Nr.6, 38.punkts)

Aktuālā informācija par namu apsaimniekošanu
Valentīna Omeļjana,
SIA „Alūksnes nami” valdes locekle

  Ministru kabinets 2013. gada 
septembrī apstiprināja grozījumus 
noteikumos Nr.1013 „Kārtība, 
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzī-
vokļu dzīvojamā mājā norēķinās 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu”. No-
teikumi piemērojami tām mājām, 
kurās nav pārņemtas pārvaldīša-
nas tiesības un dzīvokļu īpašnieki 
nav savstarpēji vienojušies Dzī-
vokļu īpašuma likumā noteiktajā 
kārtībā par saņemto pakalpojumu 
apmaksas kārtību.

Mainīta kārtība 
starpības aprēķinam

 Grozījumi nosaka izmaiņas no-
rēķiniem par atkritumu izvešanu 
un asenizāciju, par ūdens patēriņa 
starpības aprēķinu, par vienoto 
ūdens skaitītāju nomaiņas kārtību 
dzīvojamajā mājā.
 Sākot ar 2013. gada 1. oktobri, 
maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un asenizāciju ap-
rēķina, atbilstoši atsevišķo īpašumu 
skaitam, nevis par faktiski dzīvojošo 
personu skaitu.  

 Ar 2014. gada 1. janvāri tika mai-
nīta līdzšinējā kārtība, kad ūdens 
korekciju aprēķināja proporcionāli 
dzīvoklī patērētajam ūdens daudzu-
mam. Turpmāk, ja veidojas starpība 
starp mājas kopējā ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumu un dzīvokļos 
patērēto ūdeni, visiem dzīvokļu īpaš-
niekiem korekcija nav jāapmaksā. 
Ja mājā ir dzīvokļu īpašnieki, kas 
nav iesnieguši informāciju par ūdens 
skaitītāju rādījumiem vismaz trīs 
mēnešus pēc kārtas; kuru īpašumos 
ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādī-
ti; tie nav pārbaudīti vai konstatēts, 
ka skaitītāji ir bojāti; nav noplombē-
ti; plombējums ir bojāts vai arī skai-
tītāji nav verificēti noteiktajā laikā, 
tad ūdens patēriņa starpību apmaksā 
šie dzīvokļu īpašnieki.
 Ja dzīvojamā mājā visiem ir 
lietošanai derīgi skaitītāji un visi 
dzīvokļu īpašnieki regulāri iesniedz 
rādījumus, bet ūdens korekcija jop-
rojām pastāv, tad starpību, tāpat kā 
iepriekš, sadala uz visiem dzīvokļu 
īpašumiem, taču nevis proporcionāli 
patēriņam, bet vienādu daudzumu 
katram dzīvoklim.

Veicam ūdens 
skaitītāju pārbaudes

 SIA „Alūksnes nami” veic ūdens 
skaitītāju rādījumu un plombējumu 
pārbaudes dzīvokļos. Pārbaudi var 
ierosināt dzīvokļu īpašnieki, mājas 
vecākais vai arī apsaimniekotājs. 
 Deviņu mēnešu laikā SIA 
„Alūksnes nami” ir pārbaudījuši 
12 daudzdzīvokļu mājas un rezultāti 
rāda, ka galvenokārt pie ūdens 
starpības rašanās vainīgi ir paši 
iedzīvotāji. Ļoti bieži dzīvokļu 
īpašnieki nepareizi uzrāda faktisko 
patēriņu vai nesniedz datus 
vispār. Arī ūdens skaitītāji ļoti 
daudziem dzīvokļu īpašniekiem 
nav pārbaudīti gadiem un nevar 
būt droši, ka skaitītājs precīzi 
uzskaita patērēto daudzumu.
 Līdz 2014. gada 30. jūnijam 
dzīvokļu īpašnieki var pieņemt 
lēmumu un vienoties par vienotas 
ūdens skaitītāju nomaiņas 
kārtību dzīvojamajā mājā un 
ūdens skaitītāju nomaiņas un 
uzstādīšanas izmaksas ietvert 
dzīvojamās mājas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas izdevumos.

Norēķinu periods 
apkures aprēķinam 

 Martā daudz jautājumu no iedzī-
votājiem bija par apkures rēķiniem, 

kas vairumam iedzīvotāju šķita 
pārāk lieli. Par februārī patērēto 
siltumenerģiju  daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, vidēji bija jāmaksā 
1,50 EUR (bez PVN) par vienu 
kvadrātmetru. Varam paskaidrot, 
ka norēķinu periods aprēķinam 
par siltumenerģiju nav kalendārais 
mēnesis, bet ir no viena mēneša 25. 
līdz nākamā mēneša 25. datumam. 
Tātad maksa par apkuri ir aprēķināta 
par patēriņu no 25. janvāra līdz 24. 
februārim.

Turpinām 
piedzīt parādus
 Gada sākumā darbu uzsāka jauns 
parādu piedzinējs. Līdz marta 
beigām ir atgūti parādi par apsaim-
niekošanu un komunālajiem pakal-
pojumiem EUR 6142,65 apmērā. 
Pirmstiesas brīdinājumi izsniegti 
74 dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu 
īpašnieki, kas atrodas prombūtnē, 
tiek brīdināti par parāda esamību 
ar oficiālā izdevuma „Latvijas 
Vēstnesis” starpniecību, lai parāda 
nenomaksāšanas gadījumā var 
uzsākt procesu par parādu piespiedu 
piedziņu.   
 2014. gada pirmajā ceturksnī tiesai 
iesniegti 27 prasības pieteikumi par 

parādu piedziņu par kopējo summu 
EUR 15797,40. Ir iesniegti divi pie-
teikumi tiesai par parāda piedziņu, 
īres līgumu laušanu un izlikšanu 
no dzīvojamās telpas. 15 lietas 
nodotas tiesu izpildītājam piespiedu 
piedziņai (par kopējo summu EUR 
14900), kā arī zvērināts tiesu izpil-
dītājs uzsācis procesu  par piespiedu 
izlikšanu no dzīvojamas telpas. 
Gadījumā, kad zvērināts tiesu izpil-
dītājs nevar piedzīt parādu, piedziņa 
tiek vērsta uz dzīvokļa īpašumu. 
Februārī atkārtoti notika izsoles par 
trīs dzīvokļa īpašuma pārdošanu.

Varēs iepazīties 
ar pārskatu

 Pašlaik uzņēmums gatavo pārska-
tus par iepriekšējā kalendāra gadā 
iekasēto un izlietoto maksu par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu, lai līdz 1. aprīlim, 
ka to paredz MK noteikumi Nr.1014, 
varētu sniegt atskaites dzīvokļu 
īpašniekiem. 
 Sākot ar 1. aprīli, dzīvokļu īpašnieki 
varēs iepazīties ar pagājušā gada 
pārskatu pie mums SIA „Alūksnes 
nami”, Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, 
katru darba dienu no pulksten 8.00 
līdz 17.00.

AS „Simone”
paziņojums
 Sakarā ar to, ka SIA „Alūksnes 
nami” pārtrauc administrēšanas 
pakalpojumu par saņemto siltum-
enerģiju ar 2013./2014.g. apkures 
sezonas beigām, AS „SIMONE” 
lūdz līdz 2014.gada 1.maijam dzī-
vokļu īpašniekus sasaukt mājas 
kopsapulci un pilnvarot personu 
noslēgt līgumu par „Siltumenerģi-
jas piegādi un lietošanu”.
 Lai pieņemtu lēmumu pilnvarot 
personu noslēgt līgumu, kopsa-
pulcē jāpiedalās vismaz 51% no 
visiem dzīvojamās mājas dzīvok-
ļu īpašniekiem.
 Mājām, kurām nebūs noslēgts 
līgums ar AS „SIMONE” par 
„Siltumenerģijas piegādi un lie-
tošanu”, siltumenerģijas padeve 
(apkure un karstais ūdens) tiks 
pārtraukta.

Lielā Talka nāk!
 „Lielā Talka 2014” šogad 
notiks sestdien, 26. aprīlī no 
pulksten 9.00 līdz 15.00 visā 
Latvijā. 
 Aicinām novada iedzīvotājus 
reģistrēt talku vietas Lielās Talkas 
mājas lapā www.talkas.lv, pirms 
tam sazinoties ar Lielās Talkas 
koordinatoru. Alūksnes novadā 
koordinatora pienākumus šogad 
veiks pašvaldības nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītājs Ingus 
Berkulis – 28686707, ingus.
berkulis@aluksne.lv. Piereģis-
trējot talkas vietu, jāpiesaka arī 
atbildīgā persona par talkas norisi 
konkrētajā vietā.
 Arī šogad Lielās Talkas dalīb-
nieki būs apgādāti ar maisiem, 
šoreiz tie būs sarkanā krāsā un 
tos talkas dienā varēs saņemt tal-
cinieki ikvienā reģistrētajā talkas 
norises vietā pie talkas atbildīgā 
vai koordinatora.
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

 Ar šiem saistošajiem 
noteikumiem ir apstiprināts 
Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā 
(Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā 
pielikumā uz 13 lapām).

APSTIPRINĀTS
ar Alūksnes novada domes 27.02.2014.

saistošajiem noteikumiem Nr.3/2014

precizēts ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr.138
(protokols Nr.6, 60.punkts)

NOLIKUMS 
PAR LICENCĒTO 
MAKŠĶERĒŠANU 
ALŪKSNES EZERĀ
Izdots pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta 
trešo daļu un Ministru kabineta  14.10.2003. 
noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas 
– makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu
                                                      
I. Vispārīgie jautājumi

  1. Alūksnes ezers atrodas Alūksnes 
pilsētas un Alūksnes novada Jaun-
alūksnes pagasta teritorijās un sa-
skaņā ar Civillikuma 1102. pantu un 
1.pielikumu ir publiska ūdenstilpe, 
kurā zvejas tiesības pieder valstij. 
  2. Licencētā makšķerēšana 
Alūksnes ezerā ieviesta, lai sama-
zinātu antropogēno slodzi un radītu 
labvēlīgus apstākļus dabas resursu 
ilgtspējīgai un saudzējošai izman-
tošanai, zivju resursu pavairošanai, 
aizsardzībai un makšķerēšanas 
tūrisma veicināšanai
  3. Licencētā makšķerēšana tiek īs-
tenota saskaņā ar Ministru kabineta 
2003.gada 14.oktobra noteikumiem 
Nr.574 “Licencētās amatierzvejas 
– makšķerēšanas kārtība”, Ministru 
kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.1498 “Makšķe-
rēšanas noteikumi”, pamatojoties 
uz Latvijas Zivju resursu aģentū-
ras 2007. gadā izstrādātajiem un 
2007.gada 3.decembrī Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas 
Valsts zivsaimniecības pārvaldē 
apstiprinātajiem „Alūksnes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem”.
  4. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„ALJA”, kas izveidota Alūksnes 
ezera apsaimniekošanai (turpmāk 
tekstā p/a „ALJA”). P/a „ALJA” 
adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, reģis-
trācijas Nr.90001285868, kontakt-
tālruņi: 26141741 un 26389199.

II. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi

  5. Makšķerēšana notiek saskaņā 
ar Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.1498 
„Makšķerēšanas noteikumi” un 
šiem noteikumiem:
  5.1. lomā vienam makšķerniekam 
atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas 
un 3 zandartus  uz vienu licenci 
diennaktī;
  5.2. aizliegts lomā paturētās zivis 
pārstrādāt (sadalīt, filēt) pirms to 
nogādāšanas krastā;

  5.3. aizliegta jebkura veida 
makšķerēšana, spiningošana no 
laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem laika periodā 
no ledus izkušanas brīža līdz 30.ap-
rīlim ieskaitot;
  5.4. makšķerēšana Alūksnes ezerā 
no airu laivas vai laivas, kas aprīko-
ta ar elektromotoru vai iekšdedzes 
dzinēju atļauta no 1.maija;
  5.5. aizliegts izmantot plostus, mo-
torlaivas, kuterus, jahtas un ūdens 
motociklus ar iekšdedzes dzinējiem 
ar jaudu virs 3,7 kW no 1.maija līdz 
1.jūnijam;
  5.6. Makšķerēšana notiek visā 
Alūksnes ezera platībā, izņemot 
100m rādiusu Alūksnes ezera iztekā 

Alūksnes upē un pašā upē līdz aiz-
sprostam (hidrotehniskajai būvei);
  5.7. vienas dienas licences dar-
bības laiks ir no iegādes brīža līdz 
nākošās dienas plkst. 8.00;
  5.8. Alūksnes ezerā aizliegts no-
darboties ar zemūdens medībām;
  5.9. Alūksnes ezerā aizliegta vēžu 
ieguve;
  5.10. Alūksnes ezerā aizliegts 
makšķerēt no un zem tiltiem;
  5.11. Alūksnes ezerā aizliegts 
makšķerēt no Garās salas krasta 
putnu ligzdošanas laika periodā no 
ledus izkušanas brīža līdz 30.jūni-
jam ieskaitot. 
  5.12. Alūksnes ezerā velcēšana 
aizliegta maijā un jūnijā, kā arī 
tuvāk par 50m no cita ūdens trans-
portlīdzekļa vai krasta joslas.
  5.13. Aizliegts maija mēnesī 
izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas 
zivi.
  5.14. Gada licenču darbības laiks 
no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

III.  Vides un dabas resursu aiz-
sardzības prasības un pašvaldību 

lēmumi

6. Makšķerniekiem jāievēro Latvi-
jas Republikā spēkā esošie normatī-
vie akti un Alūksnes novada domes 
izdotie saistošie noteikumi.
7. Autotransporta novietošana atļau-
ta ne tuvāk par 10 metriem no ezera 
krasta vai īpaši ierīkotās stāvvietās.
8. Aizliegts kurināt ugunskurus 
(izņemot speciāli norādītās vietās), 
lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo 
zonu, piesārņot dabu.

IV. Licenču veidi, skaits un maksa 
par licencēm

  9. Licencētā makšķerēšana 

Alūksnes ezerā atļauta tikai iegādā-
joties vai saņemot kādu no šādām 
licencēm:
  9.1. vienas dienas licenci, izņemot 
makšķerēšanai (spiningošanai) no 
laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem no ledus 
izkušanas brīža līdz 31.maijam un 
velcēšanai no 1.maija līdz 30.jūni-
jam - cena EUR 3,00;
  9.2. mēneša licenci, izņemot 
makšķerēšanai (spiningošanai) no 
laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem laikā no ledus 
izkušanas brīža līdz 31.maijam un 
velcēšanai no 1.maija līdz 30.jūni-
jam - cena EUR 10,00;
  9.3. maija mēneša vienas dienas 
licenci makšķerēšanai (spiningoša-
nai) no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem, izņemot 
velcēšanu - cena EUR 5,00;
  9.4. gada bezmaksas licenci 
makšķerēšanai no krasta neiebrienot 
ūdenstilpē, izņemot makšķerēšanai 
laikā no ledus izkušanas brīža līdz 
1.maijam;
  9.5. gada bezmaksas licenci 

makšķerēšanai (spiningošanai) no 
laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem, izņemot 
makšķerēšanai no ledus izkušanas 
brīža līdz 31.maijam un velcēšanai 
no 1.maija līdz 30.jūnijam;
  9.6. sezonas licenci makšķerēša-
nai no 1.maija līdz 31.oktobrim, 
izņemot makšķerēšanai (spiningoša-
nai) no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transporta līdzekļiem laikā no 
1.maija līdz 31.maijam un velcē-
šanai no 1.maija līdz 30.jūnijam – 
cena EUR 20,00.;
  9.7. sezonas licenci makšķerēša-
nai no 1.novembra līdz 30.aprīlim, 
izņemot makšķerēšanai (spinin-
gošanai, velcēšanai) no laivas vai 
citiem peldošiem ūdens transporta 
līdzekļiem laikā no ledus izkušanas 
brīža līdz 30.aprīlim - cena EUR 
20,00.;
  9.8. gada licenci, izņemot makšķe-
rēšanai (spiningošanai) no laivas vai 
citiem peldošiem ūdens transporta 
līdzekļiem laikā no 1.maija līdz 
31.maijam un velcēšanai no 1.maija 
līdz 30.jūnijam – cena EUR 40,00.
  10. Gada, sezonas, mēneša un 
vienas dienas licences, kas tiek 
izmantotas maijā, dod tiesības to 
īpašniekiem makšķerēt tikai no 
krasta neiebrienot ūdenstilpē. Mak-
šķerēšanai (tai skaitā spiningošanai) 
no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transporta līdzekļiem maijā 
derīga ir tikai maija mēneša vienas 
dienas licence.

V. Makšķerēšanas licenču cenu 
atlaižu piemērošana

  11. Makšķerēšanas licenču cenu  
atlaides Alūksnes ezerā paredzētas 
šādām personām: 
  11.1. gada bezmaksas licenci 
makšķerēšanai no krasta neiebrienot 
ūdenstilpē, izņemot laikā no ledus 
izkušanas brīža līdz 1.maijam -  ir 
tiesīga saņemt jebkura persona;
  11.2. gada bezmaksas licenci 
makšķerēšanai (spiningošanai) no 
laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem, izņemot 
makšķerēšanai laikā no ledus 
izkušanas brīža līdz 31.maijam un 
velcēšanai no 1.maija līdz 
30.jūnijam - ir tiesīgi saņemt:
  11.2.1. bērni un pusaudži vecumā 
līdz 16 gadiem;
  11.2.2. personas, kuras vecākas 
par 65 gadiem;
  11.2.3. invalīdi;
  11.2.4. politiski represētās perso-
nas un maznodrošinātās personas;
  11.2.5. Alūksnes ezera krastu 
zemju īpašnieki un viņu ģimenes 
locekļi.
  12. Šī Nolikuma 11.2. apakšpunktā 
minētām personām, makšķerējot 
Alūksnes ezerā, jābūt līdzi doku-
mentiem, kuri apliecina tiesības 
izmantot iepriekš minētās atlaides.

VI. Makšķerēšanas licences 
saturs un noformējums

  13. Licencē (paraugi Pielikumā 
Nr.3) tiek uzrādīts licencētās mak-
šķerēšanas organizētāja nosaukums, 
licences veids, makšķerēšanas vieta, 
kārtas numurs, cena, licences derī-
guma termiņš, izsniegšanas datums, 
zīmogs, licences saņēmēja paraksts.
  14. Personas datus un makšķerēša-

nas laiku vai termiņus licencē ierak-
sta tās izsniedzējs (licence bez tajā 
ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem 
vai nepatiesiem personas datiem vai 
bez makšķerēšanas laika (termiņa) 
norādes uzskatāma par nederīgu).
  15. Interneta vietnē 
www.epakalpojumi.lv iegādātajās 
licencēs tiek norādīts:
  15.1. makšķernieka vārds, uzvārds 
(minēto apliecina autorizējoties 
caur internetbanku vai ar elektronis-
ko parakstu);
15.2.   e-pasta adrese;
15.3.   licences derīguma datums;
15.4.   licences veids;
15.5.   licences cena;
15.6.   ūdenstilpes nosaukums.

VII. Makšķerēšanas licenču 
realizācija

16. Licences var iegādāties:
  16.1. p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 
10, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
darba dienās no plkst. 9.00 – 13.30 
un 14.30 – 17.00, tālr. 26141741 un 
26389199;
  16.2. lauku tūrisma un atpūtas cen-
trā „Jaunsētas”, Ziemeru pagastā, 
Alūksnes novadā, katru dienu no 
plkst. 9.00. – 20.00, tālr. 28650600;
16.3. interneta vietnē www.epakal-
pojumi.lv, sadaļā e-Loms;
  16.4. Alūksnes Pilssalas maksas 
automātā.
  17. Licenču pārdošana var tikt 
organizēta arī uz vietas ezera krastā 
vai citās papildus vietās,     sniedzot 
par to informāciju vietējos preses 
izdevumos.
  18. Gada bezmaksas licences, 
kuras uzskaitītas 11.punktā, var 
saņemt tikai p/a „ALJA”, Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē, Alūksnes nova-
dā, darba laikā, tālr. 26141741 un 
26389199.
  19. Makšķerēšanai neizmantoto 
vai sakarā ar pārkāpumu izņemto 
licenču vērtība makšķerniekiem 
netiek atgriezta.

VIII. No makšķerēšanas licencēm 
iegūto līdzekļu izlietojums

  20. No licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas licencētās mak-
šķerēšanas organizētājam katru 
pusgadu 30% jāpārskaita valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas 
ieņēmumu veidošanai.
  21. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja rīcībā paliek 70% no 
licenču realizācijā iegūtās kopējās 
summas, kas tiek izmantoti zivju 
krājumu pavairošanai, vides un 
zivju aizsardzības un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas 
nodrošināšanai.

IX. Makšķernieku lomu uzskaite

  22. Visiem licenču īpašniekiem, 
neatkarīgi no to veida, nekavējoties 
pēc katras šī nolikuma 5.1.punktā 
minētās zivs noķeršanas (tās 
paturēšanai lomā), bet pārējos 
gadījumos – dienas beigās, obligāti 
jāreģistrē savs loms, norādot 
datumu, zivju sugu, loma lielumu 
(zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
  22.1. visās vienas dienas licencēs - 
otrajā pusē norādītajā tabulā;
  22.2. sezonas, mēneša un visās 
gada licencēs - lomu uzskaites 

Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.02.2014. lēmumu Nr.59
           (protokols Nr.4, 15.punkts)

precizēti ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr.137

           (protokols Nr.6, 59.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu

Spēkā no 03.04.2014.



tabulā atbilstoši licences otrajā pusē 
norādītajam;
  22.3. internetvietnē 
www.epakalpojumi.lv un Alūksnes 
Pilssalas maksas automātā 
iegādātājām licencēm, izdrukātā 
dokumenta otrajā pusē.
  23. Visu vienas dienas licenču 
īpašnieku obligāts pienākums ir 
atgriezt licences ar tajās ierakstī-
tiem lomiem, bet sezonas, mēneša 
un gada licenču īpašnieku obligāts 
pienākums ir atgriezt licences kopā 
ar lomu uzskaites tabulām, tās tieši 
iesniedzot licenču iegādes vietās vai 
arī nosūtot pa pastu uz p/a „ALJA” 
adresi, kura norādīta uz licences 
vai nosūtot uz e-pasta adresi alja@
aluksne.lv ievērojot šādus termiņus:
  23.1. vienas dienas licenci – 1 mē-
neša laikā no izmantošanas dienas;
  23.2. sezonas, mēneša un gada li-
cences – 1 mēneša laikā no licences 
beigu datuma.
  24. Licencētās makšķerēšanas 
organizētājs - p/a „ALJA” licences 
ar lomu uzskaiti divas reizes gadā 
līdz 15.jūlijam un 15.janvārim par 
iepriekšējo pusgadu, iesniedz Pārti-
kas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskajā institūtā „BIOR” 
zivju krājumu novērtēšanai.
  25. Vienas dienas licenču 
īpašniekiem, kuri nebūs atgriezuši 
attiecīgās licences 23.1. punktā 
norādītajos termiņos vai sakarā ar 
cita veida pārkāpumu, būs liegta 
iespēja iegādāties jebkāda veida 
licences makšķerēšanai Alūksnes 
ezerā attiecīgā gada laikā.
  26. Mēneša un gada bezmaksas 
licenču īpašniekiem, kuri 
neatgriezīs attiecīgās licences 23.2. 
punktā norādītajos termiņos vai 
sakarā ar cita veida pārkāpumu, var 
tikt liegta iespēja iegādāties jebkāda 
veida licences makšķerēšanai 
Alūksnes ezerā attiecīgajā un/vai 
nākamajā gadā.
  27. Personas, kuras tiek sauktas 
pie administratīvās atbildības par 
2009.gada 22.decembra Minis-
tru kabineta noteikumu Nr.1498 
„Makšķerēšanas noteikumi”, 2007.
gada 2.maija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.295 „Noteikumu par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 
vai šo licencētās makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpšanu un, kuras 
nav izcietušas piemēroto adminis-
tratīvo sodu, izsniegtā makšķerēša-
nas licence tiek anulēta. Personai ir 
tiesības iegādāties makšķerēšanas 
licenci pēc administratīvā soda 
samaksāšanas.

X. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja sniegtie pakalpojumi 
un pienākumi

  28. Sniegt informāciju masu 
saziņas līdzekļos.
  29. Nodrošināt makšķerēšanas 
licenču pieejamību saskaņā ar šī 
nolikuma 16., 17., 18., un 19. 
punktu. 
  30. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt 
makšķerēšanas licences atbilsto-
ši normatīvajos aktos noteiktām 
prasībām.
  31. Nodrošināt,  to līdzekļu, kas 
iegūti, realizējot makšķerēšanas 
licences, izlietošanu atbilstoši šī 
nolikuma 20. un 21.punktam.
  32. Reģistrēt izsniegtās makšķerē-
šanas licences uzskaites žurnālā.
  33. Veikt makšķernieku lomu uz-
skaiti atbilstoši šī nolikuma 22., 23. 
un 24.punktā noteiktai kārtībai.
  34. Piedalīties vides un zivju 
resursu aizsardzības, uzraudzības 
un zivju krājumu papildināšanas 

pasākumos.
   35. Iepazīstināt makšķerniekus ar 
šo nolikumu.
  36.  Nozīmēt atbildīgo personu, 
kura pēc Valsts vides dienesta 
pilnvarotās personas vai Alūksnes 
novada pašvaldības pilnvarotās 
personas statusa iegūšanas piedalās 
vides un zivju resursu aizsardzības 
un uzraudzības pasākumos, kā arī 
reizi gadā iesniedz Valsts vides 
dienestā informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpes apsaimnie-
košanā, tai skaitā par šī nolikuma   
21.punktā paredzētiem pasākumiem 
zivju resursu papildināšanā un 
aizsardzībā, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanā un uzturēšanā.
  37. Iesniegt Lauku atbalsta 
dienestā pārskatu par licencēto 
makšķerēšanu divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim 
– par iepriekšējo pusgadu, kā arī 
pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju 
fonda dotācijas ieņēmumu veidoša-
nai naudas līdzekļu daļu  - 30% no 
kopējās summas, kas iegūta reali-
zējot makšķerēšanas licences, divas 
reizes gadā par katru iepriekšējo 
pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam 
par pirmo pusgadu un līdz 10.janvā-
rim par otro pusgadu.
  38. Līdz 15.jūlijam un 15.janvārim 
divas reizes gadā par iepriekšējo 
pusgadu, iesniedz Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskajā institūtā „BIOR” atskaiti 
par makšķernieku aizpildītajām un 
atpakaļ atgrieztajām licencēm tālā-
kai datu apstrādei un zivju resursu 
novērtēšanai.
  39. Veikt zivju krājumu pavai-
rošanu saskaņā ar Alūksnes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem.
  40. P/a „ALJA” sniedz makšķer-
niekiem šādus pakalpojumus:
  40.1. ūdens transporta līdzekļu 
reģistrācijas kontroli un kustības
organizāciju, tajā skaitā laivu nomu 
Alūksnes ezerā;
  40.2. mehānisko transporta līdzek-
ļu kustības organizāciju uz Alūksnes 
ezera ledus;
  40.3. Alūksnes ezera, ezera salu un 
krasta zonas apsaimniekošanas un
uzturēšanas, tajā skaitā atpūtas vietu 
organizāciju;
  40.4. sporta, ūdenssporta un atpū-
tas pasākumu organizāciju Alūksnes 
ezerā.

XI. Licencētās makšķerēšanas 
un vides aizsardzības prasību 
ievērošanas kontrole

  41. Kontroli par licencētās 
makšķerēšanas un vides 
aizsardzības noteikumu ievērošanu 
Alūksnes ezerā veic:
  41.1. Valsts vides dienesta 
inspektori;
  41.2. Valsts vides dienesta 
pilnvarotās personas;
  41.3. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki; 
  41.4. Valsts policijas darbinieki;
  41.5. Alūksnes novada domes 
pilnvarotās personas.
  42. Šī nolikuma 41.punktā minētās 
amatpersonas un pilnvarotās perso-
nas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā 
atsavināt jebkura veida licenci, kura 
izsniegta licencētajai makšķerēšanai 
Alūksnes ezerā, kā arī pārbaudīt 
makšķernieku lomu un izmantotos 
makšķerēšanas rīkus Alūksnes ezerā 
un tā tiešā tuvumā un veikt citas 
darbības saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.

XII. Nolikuma darbības laiks

  43. Licencētās makšķerēšanas 
nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī 
nolikuma saskaņojuma lapā norādī-
tajām institūcijām un apstiprināša-
nas ar Alūksnes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām”   
45.pantā noteiktajā kārtībā.
  44. Informāciju par licencētās 
makšķerēšanas vietām, licencētās 
makšķerēšanas organizētāju un 
makšķerēšanas licences iegādes 
iespējām pašvaldība ne vēlāk kā 
mēnesi pirms licencētās makšķe-
rēšanas sākuma publicē laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un Alūksnes 
novada preses izdevumos.
  45. Licencētās makšķerēšanas 
nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi 
no spēkā stāšanās dienas.

XIII. Nolikuma pielikumi

  46. Nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā 
saskaņojumi (pielikums Nr.1). 
 47. Licencētās makšķerēšanas 
vietas shēma (pielikums Nr.2).
  48. Makšķerēšanas licenču paraugi 
(pielikums Nr.3).

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu

„Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
1.1. Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu kārtību, kādā tiek 

organizēta licencētā makšķerēšana 
Alūksnes ezerā.
1.2. Saistošie noteikumi izstrā-
dāti atbilstoši Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumiem Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas - mak-
šķerēšanas - kārtība”, kuri nosaka 
kārtību, kādā veicama licencētās 
amatierzvejas - makšķerēšanas, 
arī licencēto zemūdens medību 
un licencētās vēžošanas ieviešana 
un kontrole, kā arī izstrādājams 
konkrētās ūdenstilpes licencētās 
makšķerēšanas nolikums, Ministru 
kabineta 22.12.2009. noteikumiem 
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteiku-
mi”, pamatojoties uz Latvijas Zivju 
resursu aģentūras izstrādātajiem 
„Alūksnes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem”.
  2. Īss projekta satura izklāsts. 
2.1. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„ALJA”, kas izveidota Alūksnes 
ezera apsaimniekošanai.
2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā 
ar Ministru kabineta 22.12. 2009. 
noteikumiem Nr.1498 „Makšķerē-
šanas noteikumi”.
2.3. Saistošos noteikumos nora-
dīti papildus noteikumi, vides un 
dabas resursu aizsardzības prasības 
un pašvaldību lēmumi, licenču 
veidi, skaits un maksa, licenču 
cenu atlaižu piemērošana, licenču 
noformējums, realizācija, iegūto 
līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, 
p/a „ALJA” sniegtie pakalpojumi 
un pienākumi, makšķerēšanas un 
vides aizsardzības prasību ievēroša-
nas kontrole.      
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  
Licencētās makšķerēšanas organi-
zētāja rīcībā paliek 70% no licenču 
realizācijā iegūtās kopējās summas, 
kas tiek izmantoti zivju krājumu 
pavairošanai, vides un zivju aizsar-
dzības un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
Tiešie ieguvēji būs Alūksnes novada 
iedzīvotāji un viesi, kuri  nodar-
bojas ar makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā. Netiešie ieguvēji būs tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji – viesu mā-
jas Alūksnes ezera apkārtnē, kā arī  
makšķerēšanas inventāra veikali. 
Līdz ar pieaugošo apgrozījumu ar 
makšķerēšanu saistītajās nozarēs, 
palielināsies ieņēmumi valsts bu-
džetā nodokļu veidā.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā vai p/a „ALJA”, Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā.
5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200.   
   6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām
Ieteikumu uzklausīšana no mak-
šķerniekiem p/a „ALJA” darba 
procesā.

MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI
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Aktuālā 
informācija
lauksaimniekiem

 Aprīlī informatīvie 
semināru lauksaimniekiem 
„Aktuālā informācija par 
ES un Valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecās uz 
lauku teritoriju iedzīvotājiem” 
notiks:

  8. aprīlī plkst.10.00 
Veclaicenes tautas namā.

 Šogad Vienotajam platības 
maksājumam varēs pieteikt 
platības, kas šobrīd ir atkoptas 
un ir labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī, grozījumi 
paredz iespēju lauksaimniekam 
lauku reģistrā iekļaut arī jaunus 
lauku blokus – līdz šī gada 
1. maijam Lauku atbalsta 
dienestā iesniedzot lauku 
bloku precizēšanas 
iesniegumu.

 Semināru norises 
kontaktpersona Sarmīte Svilāne 
(mob. 26384907).

  Lauku atbalsta dienests 
rīko informatīvo semināru 
lauksaimniekiem Alūksnē, 
Dārza ielā 11 lielajā zālē 
16. aprīlī plkst.10.00.

 SIA LLKC Alūksnes 
nodaļa organizē Alūksnē 
divu dienu 
(16.04. un 25.04.2014.) 
bezmaksas izglītojošo 
semināru augļkopjiem 
„Lauksaimniecības 
produkciju ražojošo saimniecību 
konkurētspējas palielināšana”. 
  Lektore Janīna Kursīte 
(z/s „Ziediņi”), sīkāka 
informācija un  par 
dalību seminārā pieteikties pa 
mob. tālr. 26384907.

Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
– Noteikumi) nosaka neapbūvē-
tu Alūksnes novada pašvaldībai 
(turpmāk – pašvaldība) piederošo 
vai piekrītošo zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību.

II. Neapbūvētu zemesgabalu, bez 
apbūves tiesībām,  nomas maksa

2. Neapbūvētu zemesgabalu, bez 
apbūves tiesībām,  nomas maksu 
nosaka šādā apmērā: 

2.1. zemesgabaliem, kuri Alūksnes 
pilsētas administratīvajā terito-
rijā iznomāti ar mērķi -    sakņu 
dārzi - 3% apmērā no zemes gabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā EUR 7 (septiņi euro) gadā;
2.2. zemesgabaliem lauku apvidos, 
kuri iznomāti ar mērķi - lauksaim-
niecība - 3% apmērā no zemesga-
bala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā EUR 14 (četrpadsmit 
euro) par katru iznomātās zemes 
hektāru;
2.3. zemi lauku apvidos, kura tiek 
izmantota personisko palīgsaimnie-
cību vajadzībām atbilstoši likuma 
„Par zemes reformu Latvijas Re-
publikas lauku apvidos” 7.pantam 
- 1% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7 

(septiņi euro)  gadā;
2.4. pārējos gadījumos - 2 % 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāku kā 
EUR  7 (septiņi euro) gadā.

III. Neapbūvētu pašvaldībai 
piederošu zemesgabalu ar 
apbūves tiesībām nomas maksa

3. Izsoles sākumcena neapbūvētu 
pašvaldībai piederošu zemesgabalu 
iznomāšanai ar apbūves tiesībām 
tiek noteikta 1,5% no zemes kadas-
trālās vērtības gadā.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta
„Par neapbūvētu, Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību”
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
1.1. Alūksnes novada pašvaldības 
valdījumā un īpašumā ir neapbūvēti 
zemesgabali, kurus pašvaldība ir 
tiesīga iznomāt fiziskām un juri-
diskām personām. Nomas maksas 
apmēru par pašvaldības valdījumā 
un īpašumā esošiem  zemesgaba-
liem nosaka 30.10.2007. Ministru 
kabineta noteikumi Nr.735 
„Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”.  Noteikumu 
18.punkts nosaka, ka pašvaldībai 
ir tiesības noteikt lielāku nomas 
maksas apmēru, izdodot saistošos 
noteikumus.
1.2. Lai racionāli un lietderīgi 
apsaimniekotu pašvaldības 
nekustamo mantu, nepieciešams ar 
saistošajiem noteikumiem noteikt 
lielāku nomas maksu. 
2. Īss projekta satura 
izklāsts 
2.1. Saistošo  noteikumu izdošanas 
mērķis  paredz nodrošināt sabiedrī-
bas vajadzības pašvaldības valdīju-
mā un īpašumā esošas zemes nomas 
tiesību izmantošanā Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā. 
2.2. Saistošo noteikumu projekta 
būtība ir noteikt pašvaldības neap-
būvēta zemesgabala nomas maksas 
apmēru, sabalansējot sabiedrības 
vajadzības pēc zemes izmantošanas 
ar pašvaldības pienākumu racio-
nāli un lietderīgi apsaimniekot tās 
mantu. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
3.1. Saistošo noteikumu projekts 
paredz iekasēt zemes nomas maksu, 
kuras apmērs pārsniegs tās 
administrēšanai nepieciešamo 
līdzekļu apjomu, tādēļ saistošo 
noteikumu izpildei tiek prognozēta 
pozitīva ietekme uz pašvaldības 

budžeta ienākumu sadaļu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes 
nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institū-
cijas, darba vietas, vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums neradīs fiziskajām un 
juridiskajām personām, kuras vēlas 
nomāt pašvaldības valdījumā un 
īpašumā esošas zemes,  jaunas 
tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas 
tiesības un iespējas nomāt un 
atbilstoši vajadzībai izmantot 
pašvaldības zemesgabalus.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
5.1. Personas informāciju par 
iznomājamiem zemesgabaliem var 
iegūt  pašvaldības interneta mājas-
lapā www.aluksne.lv, domes ēkā un 
pagastu pārvalžu telpās.
5.2. Saistošo noteikumu projekts 
neskar administratīvās procedūras 
un nemaina privātpersonām 
veicamo darbību līdzšinējo 
kārtību. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
6.1. Konsultācijas nav notikušas.

Neredzīgo biedrība īsteno projektu 
„Esi aktīvs, piedalies!”
  Šā gada 28. februārī 
Latvijas Neredzīgo biedrības 
Balvu teritoriālā organizācija 
no fonda „Ziedot” saņēma 
prieka vēsti par apstiprināto 
projektu „Esi aktīvs 
piedalies”.

  Šis jau būs otrais projekts, kurš 
tiks realizēts ar fonda atbalstu. 
Projekta galvenie mērķi ir attīstīt 
cilvēku ar redzes traucējumiem 
sociālās iemaņas, iepazīstināt 

sabiedrību ar cilvēku radītajiem 
darbiem, veicināt dažādu 
sabiedrības grupu izpratni par 
cilvēka ar redzes traucējumiem 
ikdienu.
 Realizējot projektu, apgūsim 
dažādas sociālās prasmes, kolāžu 
veidošanu, lietišķo etiķeti, vizuālā 
tēla pilnveidošanu, prasmes 
komunicēt, pasniegt sevis un 
uzstāties auditorijas priekšā.
 Tā kā cilvēki ar redzes 
traucējumiem ir radoši un 

aktīvi, veidosim ceļojošo izstādi, 
kura būs redzama Balvu, Alūksnes, 
Apes, Gulbenes, Viļakas, Rugāju un 
Baltinavas novados. Izstādē būs 
redzami vaļasprieki, ar kuriem 
cilvēki aizpilda savu brīvo laiku, 
kā arī gūst peļņu.
 Projekta noslēgumā tiksimies 
starptautiskajā baltā spieķa dienā 
15. oktobrī Balvos, kur svinīgā 
gaisotnē izvērtēsim projektā 
paveikto un gūto pieredzi.
 Latvijas Neredzīgo biedrības 

Balvu teritoriālā organizācija 
aicina ikvienu interesentu
iesaistīties biedrības aktivitātēs, 
lai gūtu iespēju interesanti 
un lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku!
 Mūs var atrast un satikt 
katra mēneša pirmajā pirmdienā 
Balvos, Brīvības ielā 47, 
2. stāvā 48., 49. kabinetā, un 
katra mēneša pirmajā trešdienā 
Alūksnē, Dārza ielā 8A.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.02.2014. lēmumu Nr.52
(protokols Nr.4, 8.punkts)

precizēti ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr.134
(protokols Nr.4, 56.punkts)

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi aprīlī
Sporta pasākumi

5. - 26. aprīlī 10.00 Ziemera pamat-
skolas, Liepnas vidusskolas sporta 
zālēs Alūksnes novada čempionāts 
florbolā.
12. aprīlī 10.00 Pilssalas stadionā 
„Pavasara kausa” izcīņa mini futbolā.
15. aprīlī no 16.00 - 19.00 
pie Ā. Liepaskalna piemiņas 
akmens Karvā orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2014” I kārta.
17. aprīlī no 16.30 – 18.30 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris 2014” I kārta.
22. aprīlī no 16.00 - 19.00 pie kem-
pinga „Ziemeri” orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2014” II kārta.
24. aprīlī no 16.30 – 18.30 
Alūksnes muižas parkā skriešanas 
seriāla „Alūksnes pavasaris 2014” 
II kārta.

29. aprīlī no 16.00 - 19.00 
pie autobusu pieturas „Dzeņi” 
(~ 5km aiz Strautiņiem) orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2014” 
III kārta.
27. aprīlī 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada 
atklātā kausa izcīņa galda 
tenisā IV kārta.

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra pasākumi 
9. un 16. aprīlī 17.30 MJIC „Pa 
Galms” veselības un spēka vakars 
projekta „Iepazīsti Eiropu Alūksnē” 
ietvaros.
24. aprīlī sagatavošanās un 
reklamēšanas seriāls - skrējiens 
apkārt Alūksnei projekta „Iepazīsti 
Eiropu Alūksnē” ietvaros. (Sīkāka 
informācija sekos).

 Alūksnes pilsētas Tautas nama 
pasākumi
17. aprīlī 16.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē Alūksnes pilsētas 
pensionāru Lieldienu pasākums.
21. aprīlī 12.00 pie Alūksnes 
Jaunās pils Lieldienu pasākums 
“Kur tie zaķi olas ņēma...”.
 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā: 
literatūras izstādes „Veselība sulas 
glāzē” – 7. aprīlis – pasaules 
Veselības diena (abonementā), 
„Lieldienu šūpolēs pretim 
pavasarim…” (abonementā), 
„Vārdnīcu pasaulē” (abonementā), 
„No grauda līdz maizei” (abonementā), 
„Preses materiāli un literatūra par 
autortiesībām” - 23. aprīlis - Pa-
saules grāmatu un autortiesību diena 
(lasītavā), „Nāc nākdama, Liela diena” 

(bērnu literatūras nodaļā), „Iepazīsim 
Latvijas putnus” (bērnu literatūras 
nodaļā), Guļsinas Razmislovas gleznu 
izstāde (bērnu literatūras nodaļā).
Alūksnes pilsētas bibliotēkā: 
pasākumi 1. aprīlī „Joku diena. 
Ļoti nopietni” - ieeja bibliotēkā 
tikai ar joku stāstu! (bērnu literatūras 
nodaļā), 11. aprīlī Alūksnes un 
Apes novadu 13. Grāmatu svētki 
(administratīvajā ēkā), 16. aprīlī 
radošā darbnīca „Gatavosimies 
Lieldienām!” (bērnu literatūras 
nodaļā), no 22. līdz 25. aprīlim 
Bibliotēku nedēļas pasākumi 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā, 
28. aprīlī Jauno grāmatu diena 
un apskats (abonementā).

Alūksnes muzejā
No 4. līdz 24. aprīlim izstāde 
„Pierobežas raksti cimdos un jostās”. 

Izstādes atklāšana 4. aprīlī 15.00.
No 3. aprīļa līdz 30. maijam izstāde 
„Stāstiet viens otram”. Atklāšana
4. aprīlī 14.00.
No 25. marta izstāde „Tuvāk būt“. 

Pastāvīgās ekspozīcijas: „Leo 
Kokle”, „Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”. 1941., 1949. 
gada represiju atceres ekspozīcija, 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 

Pasākumi
No 4. līdz 6. aprīlim nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums „Satiec savu meistaru”. 
Visas 3 dienas no 10.00 atvērtās 
meistarklases – cimdu un jostu aušana, 
rakstu kompozīcijas veidošanā.

Turpinājums 12. lappusē

Spēkā no 03.04.2014.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi aprīlī
02.04.2014.

Alsviķu pagastā
2. aprīlī 14.00 Karvas Brāļu 
kapos piemiņas brīdis – Tēvzemes 
mīlestības stunda, veltīta Zušu 
kauju 95. gadadienai.
9. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta senioru kopas 
„Noskaņa” kopā sanākšana – 
jubilāru sveikšana, sarunas ar 
Jāni Poli.
20. aprīlī 17.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta amatiermākslas 
kolektīvu koncertuzvedums „Kad 
daba mostas....”. Ieeja: bezmaksas.
21. – 27. aprīlī Alsviķu bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļas ietvaros 
individuālās konsultācijas darbā ar 
jaunajām informācijas tehnoloģijām.
25. aprīlī 17.00 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums skolēniem „Nakts 
bibliotēkā”.
1. maijā 16.00 Alsviķu kultūras 
namā bērnu konkurss – koncerts 
„Mazo dziesmas un dejas Latvijai!” 
Piedalās mazie „cālēni” no 
pirmsskolas izglītības iestādes, 
pagasta bērnu vokālais ansamblis, 
bērnu deju kolektīva lielie dejotāji, 
3 pāri no sarīkojumu deju kolektīva 
„Virpulītis”. 
Ieeja: EUR 0,71 (Ls 0,50).
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Pasaule bērna acīm” - 
rakstniekam Vikam - 75, „Bet brist 
mums bija upi citu, kur noslīkst visas 
pasakas” – rakstniekiem, dzejniekiem 
Broņislavai Martuževai – 90, 
Laimonim Vāczemniekam – 85, 
Johannesam Mario Zimmelam – 90, 
Konstantinam Raudivem – 105, 
aktierim Ēvaldam Valteram - 120; 
tematiskās izstādes: „Zušu kauju 
atceres diena”, „Starptautiskā bērnu 
grāmatu diena”.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekiem Vikam – 75, 
Jānim Klīdzējam – 100, Vilim 
Lācim – 110, Mario Zimmelam – 90, 
dzejniecei Broņislavai Martuževai – 
90; tematiskās izstādes: „Lieldienas 
– Saules svētki”, „Grāmata ir mans 
draugs”, „Pasaules veselības diena”; 
21. – 27.04. Bibliotēku nedēļa. 

Annas pagastā
25. aprīlī 10.00 Annas bibliotēkā 
bibliotēku nedēļas ietvaros pasākums 
„Satikšanās prieks!”. Foto sesija kopā 
ar mīļākajām grāmatām.
Annas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Dzīvot – ir atrast un ieraudzīt 
arvienu jaunus noslēpumu 
dziļumus”, aktierim, tulkotājam, 
literātam Ēvaldam Valteram – 120, 
rakstniekam, tulkotājam Kārlim 
Jēkabsonam – 135, Starptautiskajā 
bērnu grāmatu dienā, rakstniekam 
Vikam – 75; tematiskā izstāde: 
„Ai, Lieldienas cerību svētki!”.
6. aprīlī 13.00 Annas kultūras namā 
Jaunannas bērnu teātra Jaunannas 
bērnu teātra „EJam!” izrāde visai 
ģimenei „Spociņu piedzīvojumi”. 
Ieeja: EUR 1,50.
17. aprīlī 20.00 Annas kultūras 
namā Lieldienu sadancis, 22.00 
atpūtas vakars, spēlēs mūziķis Ilmārs.

Ilzenes pagastā
17. aprīlī 12.30 Ilzenes centrā 
„Dailes” pirmsskolas grupas koncerts 
„Man balstiņa tālu skan”.
18. aprīlī 12.00 Ilzenes centrā 
„Dailes” izklaidējošs pasākums 
„Velnēna nedarbi Lieldienās”.

Jaunalūksnes pagastā
12. aprīlī 19.00 Kolberģa tautas 
namā Kaspara Antesa un Dzintara 
Čīčas pavasarīgā koncertprogramma 

„Vienos priekos!”.
21. aprīlī 14.00 Kolberģa tautas 
namā Lieldienu uzvedums bērniem 
„Cip, Cip, Cip - Cibric” ar Lieldienu 
tradīcijām, dziesmām un rotaļām. 
Bejas bibliotēkā: Lieldienām veltīts 
pasākums lasītāju klubiņā „Pipariņš” 
„Lieldienas - augšāmcelšanās domās 
un dvēselē”; literatūras izstādes 
„Rakstniekam Vikam - 75”, 
„Austriešu rakstniekam  
Johannesam Mario Zimmelam 
- 90”, „Dārza gudrības”, „Nāk 
Lieldienas ar sengaidīto vēsti, Uz 
debesīm kas skatienus liek celt, Kas 
asnu prieku dvēselē sauc dēstīt Un 
pūpolkokus saules zeltu smelt”; 
Bibliotēku nedēļas pasākumi (21.- 
27. aprīlis): pasākums skolēniem 
„Raibā enciklopēdiju pasaule”, 
bērnu zīmējumu izstāde „Nākotnes 
bibliotēka”, literatūras izstāde 
„Skaistākās bērnu grāmatas”, 
„Vizbuļu ziedā ievītās atmiņas”. 
Atcerēsimies savas mīļākās bērnības 
grāmatas.

Jaunannas pagastā
7. aprīlī (laiks tiks precizēts) 
Jaunannas pagasta senioru ikmēneša 
tikšanās. Iepazīsimies ar interaktīvo 
tāfeli Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā, otrajā daļā tikšanās ar 
sociālo darbinieci Ievu Vimbu 
Jaunannas tautas namā.
20. aprīlī 12.00 Jaunannas 
Zaķusalā lieli un mazi tiek aicināti 
aktīvi sagaidīt Lieldienas: uzstāsies 
Jaunannas bērnu teātris „EJam!”, 
meiteņu vokālais ansamblis „Mūza”, 
stacijas lieliem un 
maziem ar dažādiem 
uzdevumiem, olu ripināšana, 
krāsošana, knaulēšanās, šūpošanās, 
stafetes.
20. aprīlī 20.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas amatierteātra 
„Šūpoles” izrāde „Skaista mana brāļa 
sēta”. Ieeja: EUR 1,50 (Ls 1,05).
Jaunannas bibliotēkā: izstādes „Es 
meklēju savējos...” – rakstniekam, 
dzejniekam Vikam - 75; „Paskaties 
apkārt” 18. aprīlis - Starptautiskā pie-
minekļu un ievērojamu vietu diena.

Jaunlaicenes pagastā
12. aprīlī 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā pagasta amatierteātru „Viss 
notiek” un „Jumts” pirmizrādes: 
A. Brigadere „Čaukstenes” un 
M. Zvaigznone „meklejamlaimi.lv”.
17. aprīlī 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Jaunlaicenes senioru atpūtas 
pēcpusdiena Lieldienu priekšvakarā.
21. aprīlī (laiks tiks precizēts) 
Lieldienu prieki bērniem.
26. aprīlī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu 
valodas skolas kārtējā nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas „Malēnieši 
Opekalna draudzē”, „Jaunlaicenes 
muiža”. Muzejs piedāvā tradicionālās 
nodarbības: „vāveru tīšana” - 
informācija par rotaļlietām 18. – 
20. gs., „pastalu darināšana” - 
informācija par kāju aušanu 17. – 
20. gs., apgūstam pastalu gatavošanu, 
izgatavojot sev suvenīru, „dārgumu 
meklēšana” - stāsts par muižas 
apbūvi un ēkām, „malēniešu vārdu 
spēle” - ieskats senajā malēniešu 
izloksnē, „kad muižā zvani skanēja” 
– informācija par muižas dzīvi 
skaņās 19. - 20.gs. mijā, pastaigas 
stāstnieka pavadībā – Jaunlaicenes 
muižas parkā, Dēliņkalnā, Opekalna 
baznīcā. Ģimenēm - kāzu, dzimšanas 
dienu pasākumus, darba kolektīviem 
nozīmīgu svētku svinēšanas 

pasākumus.
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes „Vikam - 75”; 
„Ēvaldam Valteram - 120”; „Raibas 
nāca Lieldieniņas”.

Kalncempju pagastā
10. aprīlī 9.00 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā aušanas 
nodarbība. Nodarbību vada TLMS 
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa.
20. aprīlī 14.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
pasākums sadarbībā ar Kalncempju 
pagasta pārvaldi „Ottes Lieldienas”: 
olu meklēšana, krāsošana, 
ripināšana, šūpošanās un 
citas jautras Lieldienu izdarības. 
Ieeja: brīva.
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejs 
piedāvā izglītojošās 
programmas brīvā dabā lieliem 
un maziem: „Čaklā bitīte”- stāsts 
par bitēm un medu pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērnu 
grupām; „Veļas diena” - sārma 
gatavošana, veļas mazgāšana ar 
koka veļas mazgājamo mašīnu, 
velēšana, gludināšana ar ogļu 
gludekli. Programma piemērota 
dažādu vecumu auditorijai; „Neba 
maize pati nāca” - stāsts par maizes 
ceļu no grauda līdz maizes kuku-
lim, izmantojot muzeja krājuma 
priekšmetus. Maizes cepšana uz koka 
iesmiem. Programma piemērota 
dažādu vecumu apmeklētājiem; Kāzu 
programma – atraktīva programma ar 
līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu 
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem.
 Piedāvājam izzinošas un atraktīvas 
ekskursijas ar apmeklētāju aktīvu 
līdzdarbošanos: amata prasmju 
iemēģināšanu, rotaļām, dziesmām, 
orientēšanās spēlēm un atjautības 
uzdevumiem, kas var būt jauks kopā 
būšanas mirklis gan dažādu vecumu 
radu vai draugu pulkam, gan darba 
kolektīvu atpūtai.
Kalncempju bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Rakstniekam Vikam - 75”, 
tematiskā izstāde „Spīdi nu saulīte 
Lieldienu rītā!”.

Liepnas pagastā
10. aprīlī 16.00 Liepnas tautas 
namā leļļu teātra „Tims” 
koncertprogramma izrāde „Mežā”.
20. aprīlī 12.00 Liepnas tautas 
namā Lieldienu pasākums ar olu 
kaujām, šūpošanos u.c. izdarībām. 
Aicināti tirgoties ar savu produkciju!
Liepnas bibliotēkā: literatūras 
izstāde „Humors un satīra” (1. - 
30.04.); Bibliotēku nedēļas ietvaros 
(21.- 2704.) fotosesija „Grāmata, 
kuru pārlasīt” - atzīmējot 23. aprīli, 
Pasaules grāmatu dienu, īsā mirkļa 
intervijā bibliotēkā tiks aptaujāti 
lasītāji, lai noskaidrotu, kurai 
grāmatai aptaujāto cilvēku dzīvē 
bijusi īpaša nozīme, kura grāmata ir 
vismīļākā un, kuru gribētos vēlreiz 
pārlasīt. 

Malienas pagastā
16. aprīlī 12.00 Malienas tautas 
namā leļļu teātra „TIMS” teatralizēta 
koncertprogramma pirmsskolas 
un sākumskolas vecuma bērniem 
„Mežā”. Ieeja: EUR 1,42 (Ls 1).
19. aprīlī 18.00 Malienas tautas 
namā dziedošās Graumaņu ģimenes 
Lieldienu koncerts. 
Ieeja: EUR 2,84 (Ls 2).
Malienas bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Putnu dienas”, aktieriem 
R. Ancānam - 70 un Ē. Valteram – 
120; tematiska izstāde „ Lieldienu 

Zaķis – mākslinieks, Bibliotēku 
nedēļa.

Mālupes pagastā
20. aprīlī 14.00 pie Mālupes 
saieta nama Lieldienu pasākums 
„MĀLUPES ZAĶIS Lieldienu 
šūpolēs”.
No 20. līdz 27. aprīlim Mālupes 
saieta namā Mālupes pamatskolas 
skolēnu koka darinājumu izstāde.
27. aprīlī 12.00 Mālupes saieta 
namā „Mālupes Cālis”.
Mālupes bibliotēkā: literatūras 
izstāde rakstniekam Vikam - 75; 
pasākumi bibliotēku nedēļā no 21.-
27.04.: novadpētniecības konkursa 
„Zudušais laikā” darba prezentācija 
- 23.04; viktorīna skolēniem 
„Meklē informāciju!”, radošā 
darbnīca skolēniem – „Atausa 
saulīte Lieldienu rītā” - 
gatavojam Lieldienu rotājumus 
un kompozīcijas, krāsojam 
olas - 16.04.

Mārkalnes pagastā
12. aprīlī 18.00 Mārkalnes tautas 
namā Gunāra Ozoliņa un Viļņa 
Blūma filmas „Viena vasara” izrāde. 
Pēc seansa - tikšanās ar filmas 
veidotājiem.
22. aprīlī 11.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes interešu kopas 
tikšanās. Noslēgumā viesošanās 
Mārkalnes pamatskolā.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes „Rakstniekam 
Vikam - 75”, „Jaunākās grāmatas 
arī krievu valodā”, „Kas aiz kalna 
gavilēja? Lieldieniņa braukšus 
brauca”; zīmējumu izstāde „Pieminot 
rakstnieci un bērnu grāmatu ilustratori 
Margaritu Stārasti”; no 23. līdz 30. 
aprīlim Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļu atzīmēs ar foto 
izstādi „Mirkļi Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā 2013”.

Pededzes pagastā
3., 10., 17., 22. aprīlī 10.00 
Pededzes bibliotēkā radošās 
nodarbības pensionāriem „Gan jau 
kaut kad, gan jau kaut kam…”.
16. aprīlī 12.30 Pededzes bibliotēkā 
aprīļa Jauno grāmatu piedāvājums 
jauniešiem „Sakāmvārdi, parunas 
grezno mūsu sarunas”.
22. aprīlī Pededzes bibliotēkā 
Lieldienu pasākumi: pirmskolas 
bērniem „Zelta olas meklēšana”; 
1. - 2. kl. skolēniem „Lieldienu 
zeķes mešana”,  3. - 5. kl. skolēniem 
„Pārsteigumu balonu pūšana”.
Pededzes muzejā līdz 16.04. 
rokdarbu izstāde ,,... rokas darba 
nebijās...”, no 10.04. līdz 07.05. 
ceļojošā izstāde par atmodas 
laiku.

Veclaicenes pagastā
5. aprīlī 15.00 Veclaicenes tautas 
namā Jauniešu pēcpusdiena „Zem 
viena jumta”. Notiks datorspēles 
„FIFA 14” čempionāts (KF), dažādas 
atrakcijas, diskotēka kopā ar vietējiem 
jauniešiem. 
11. aprīlī 14.00 Veclaicenes tautas 
namā pensionāru pasākums „Ielaid 
pavasari sirdī”.
13. aprīlī 14.00 Veclaicenes tautas 
namā Ilzenes amatierteātra sniegumā 
E. Zālītes komēdija 3 cēlienos 
„Maldu Mildas sapņojums”.
21. aprīlī 14.00 Veclaicenē (pie 
pagasta pārvaldes ēkas Kornetos) 
tautas nams, muzejs, bibliotēka 
Otrajās Lieldienās aicina apmeklēt 
aktīvu, izzinošu, rotaļīgu Lieldienu 
jampadraci „Oliņ Boliņ”:

Kopā ar Lieldienu zaķiem: kārtīgi 
izšūposimies, zīmēsim, meklēsim, 
ripināsim, krāsosim, vārīsim, 
ēdīsim olas, norisināsies krāsoto olu 
konkurss, iesim Lieldienu rotaļās, 
iesaistīsimies aktīvās spēlēs, dzersim 
tēju, cepsim desiņas, izjādes ar poniju 
Ilzīti, apskatīsim un samīļosim mazos 
dzīvnieciņus no Ligitas Prangeles 
saimniecības, būs Zaķu balvas.
26. un 27. aprīlī Veclaicenē Dabas 
aizsardzības pārvaldes organizētā 
pārgājienu cikla „Četri gadalaiki 
Veclaicenē”  otrais pārgājiens 
„Pavasaris – putni vakarā, naktī un 
no rīta”.

Zeltiņu pagastā 
20. aprīlī 12.00 Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā biedrība 
„Sporta klubs Zeltiņi” aicina lielus un 
mazus svētku dalībniekus piedalīties 
Lieldienu orientēšanās sacensībās 
„Zaķīša cilpas”.
20. aprīlī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā deju kopas „Alise” (vad. 
E. Laiva) Pilngadības svētku 
pasākums „Kamolā raibā satīti mēs”. 
Ieeja: brīva.
20. aprīlī 22.00 Zeltiņu tautas 
namā ballē spēlēs grupa „Kreisais 
pagrieziens”. Ieeja: EUR 2,84 (Ls 2).
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Pasaule bilžu grāmatā” 
(Starptautiskā Bērnu grāmatu diena); 
„Ēd garšīgi un veselīgi” (Pasaules 
veselības dienai); „Lieldienu 
noskaņās”; 22.04.-26.04. Bibliotēku 
nedēļas aktivitātes.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”; izstādes: „Bērnība bez 
transformeriem”, „Bruņurupuci 
meklējot”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, „Brīži iz zeltiniešu 
dzīves”; foto ceļojumi: „Zeltiņi 
2012”, „Mani zaļie lakati”; ekskursi-
jas uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
9. aprīlī 18.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums „Pie tējas tases”. 
10. aprīlī 13.00 Māriņkalna tautas 
namā novadpētniecības konkursa 
,,Zudušais laikā” pasākums ,,Atmiņu 
varavīksne pār Kaktiņu skolu”.
13. aprīlī 18.00 Māriņkalna tautas 
namā viesosies Ilzenes amatierteātris 
ar E. Zālītes komēdiju „Maldu Mildas 
sapņojums”.
16. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu pasākums „Tā 
gaidīju Lielu dienu” Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes, 
Mārkalnes un Ziemera pagastu 
senioriem. Lieldienu noskaņu radīs 
un par deju mūziku rūpēsies Aizgaļu 
ģimene no Cēsīm.
20. aprīlī 12.00 pie Māriņkalna 
tautas nama Lieldienu pasākums 
„Raibās Lieldienas ir klāt”.
20. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle, spēlēs Hardijs un Co. 
Ieeja: EUR 2,85 (Ls 2), no 23.00 – 
EUR 3,56 (Ls 2,50).
26. aprīlī 15.00 Māriņkalna tautas 
namā amatierteātra pasākums 
„Ar jokiem joki mazi”.
Māriņkalna bibliotēkā: 
tematiskās izstādes „Tev 
bija vīra spēks un dūša, un drošs 
tavs jā un nē” - aktierim 
Ē. Valteram – 110; „Dzīves 
atziņas, kas uzkrājušās…” - 
dzejniekam un rakstniekam 
Vikam – 75; grāmatu apskats 
par Latvijas teātra un kino zvaigznēm 
(bibliotekārā stunda pensionāru 
grupai bibliotēku nedēļas ietvaros).


