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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Aicinām 
uz diskusiju par 
veloceliņu tīklu
 
Uzaicinām uz diskusiju 
par veloceliņu tīkla un 
velobraukšanas attīstības 
iespējām Alūksnes pilsētā, 
kurā uzaicināts piedalīties 
Latvijas Riteņbraucēju 
apvienības valdes priekšsēdē-
tājs Viesturs Silenieks.

Diskusija notiks 2014. gada 
6. jūnijā plkst.11.00 Alūksnes 
novada pašvaldības administratī-
vās ēkas Mazajā zālē, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novadu darba vizītē apmeklēja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš

Aicinām bijušos 
darbiniekus kopā ar mums 
svinēt slimnīcas svētkus!

Svinības notiks 7. jūnijā 
pulksten 17.00 Jaunalūksnes 

pagastā Kolberģa tautas namā.

Informācija par pieteikša-
nos pa tālruņiem: 64321410, 

64307143, 64307142 vai 
   e-pastu: 

aluksnes_slimnica@inbox.lv

Slimnīcas kolektīvs

Alūksnes slimnīcai 
Pils ielā 1 - 50 gadi

Izlaidumi 
Alūksnes novadā
Alūksnes novada vidusskolas 
9. un 12. klasēm - 14. jūnijā 16.00 
skolas zālē.
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola - 
17. jūnijā 17.00.
Bejas pamatskola - 
13. jūnijā 17.00.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 9. klasēm - 
13. jūnijā 18.00, 12. klasēm - 
20. jūnijā 18.00.
Ilzenes pamatskola - 
13. jūnijā 18.00 
(centrā “Dailes”).
Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola - 
5. jūnijā 19.00 (tautas namā).
Jaunlaicenes pamatskola - 
14. jūnijā 17.00 (tautas namā).
Liepnas vidusskolas 
9. un 12. klasēm - 
14. jūnijā 18.00 (sporta hallē).
Liepnas internātpamatskola - 
11. jūnijā 13.00.
Malienas pamatskola - 
13. jūnijā 18.00 (tautas namā).
Mālupes pamatskola - 
14. jūnijā 16.00 (sporta angārā).
Mārkalnes pamatskola -
13. jūnijā 13.00.
Pededzes pamatskola - 
13. jūnijā 20.00.
Strautiņu pamatskola - 
14. jūnijā 16.00.
Ziemeru pamatskola - 
14. jūnijā 18.00.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 22. maijā Alūksnes novadā 
darba vizītē ieradās Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš.
 
 Vispirms Valsts prezidents 
Alūksnes Jaunajā pilī tikās ar 
Alūksnes novada domes depu-
tātiem. Tikšanās laikā domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis īsumā 
iepazīstināja ar Alūksnes novadu un 
aktuālākajiem jautājumiem. Sarunas 
laikā īpaši akcentēta tika izglītības 
un veselības aprūpes jomu nozīme. 
Domes deputāte, SIA „Alūksnes 
slimnīca” valdes priekšsēdētāja 
Maruta Kauliņa pateicās 
prezidentam par mazajām lauku 
slimnīcām sniegto atbalstu 
2011. gadā, kad 
A. Bērziņš bija Saeimas deputāts un 
iestājās pret priekšlikumu tās slēgt.
 Valsts prezidents uzsvēra, ka 
izglītībai un veselības aprūpei 
viennozīmīgi šobrīd naudas ir par 
maz, tādēļ pašvaldību loma finanšu 
piesaistīšanā šīm jomām var 
būt pat izšķiroša, līdzīgi kā 
pašvaldību nozīme kopumā valstī 
arvien palielināsies. Pārrunājot 
jautājumu par jauno mediķu 

piesaistīšanas problēmām mazajām 
slimnīcām, Valsts prezidents atzina, 
ka iestājas par konkrēta termiņa 
noteikšanu jaunajiem speciālistiem 
pēc studiju beigšanas strādāt Latvijā 
ar piesaisti arī mazajām slimnīcām.
 Atvadoties no deputātiem, Valsts 
prezidents pašvaldības viesu 
grāmatā atstāja šādu ierakstu: 
„Prieks būt Jūsu skaistajā novadā! 
Jūsu stiprums noteikti ļauj atrast 
vislabāko ceļu nākotnē. Novēlu 
Jums veiksmi šajā svarīgajā darbā. 
Pateicībā, Andris Bērziņš.”.
 Vizītes turpinājumā A. Bērziņš 
piedalījās Alūksnes novada valsts 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētāju, interešu un profesio-
nālās ievirzes izglītības konkursu 
un sacensību laureātu un pedagogu 
godināšanas pasākumā. Tā laikā 
prezidents sveica Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
11. klases audzēkņus Artūru 
Kalašņiku un Olīviju Tuvi, viņu 
skolotājus un vecākus, kā arī Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestra diriģentu Sandoru 
Saulvedi Līviņu un horeogrāfi Ilzi 
Līviņu un ģimnāzijas jauktā kora, 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
5. - 6. klašu kora diriģenti un 
6. klases ansambļa vadītāju 
Inu Perevertailo.

Vizītes noslēgumā A. Bērziņš 
apciemoja malieniešu Dainas un 
Ivara Viku saimniecību „Upmaļi”

Evitas Aplokas foto

Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar Alūksnes novada domes deputātiem, pašvaldības izpilddirektori un 
Alūksnes muzeja darbiniekiem barona un baroneses Fītinghofu tēlos pie Alūksnes Jaunās pils

Alūksnes jaunie biatlonisti, viņu treneri un pašvaldības pārstāvji ar 
prezidentu A. Bērziņu „Mežiniekos”

Prezidents ar domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli un Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņiem Arnoldu Dmitrijevu un 
Rūdolfu Ziņģi pārrunā vēlamos izglītības virzienus

 Pusdienlaikā Valsts prezidents 
tikās ar Alūksnes iedzīvotājiem. 
A. Bērziņš uzsvēra, ka Alūksne ir 
attīstījusies un norādīja, ka izglītība 
un veselības aprūpe gan šobrīd, gan 
nākotnē būs tie pamatjautājumi, 
kas jārisina un kas ietekmēs cilvēku 
izvēli par labu dzīvei Alūksnes 
novadā. Viņš izteica viedokli, ka 
Eiropas Savienības robežreģioniem 
būs labas attīstības un 
izaugsmes iespējas jau tuvākajā 
nākotnē.
 Alūksnes iedzīvotāji 
prezidentam jautāja par viņa 
galvenajiem mērķiem Valsts 
prezidenta amatā, termiņuzturēša-
nas atļauju likumdošanas izmaiņām, 
nodokļu atlaidēm pierobežas 
reģionu uzņēmējiem, jauniešu 
nodarbinātības problēmām, 
vēlamajiem studiju virzieniem 
pēc vidējās izglītības iegūšanas, 
nacionālās identitātes stiprināšanu 
un citus jautājumus.
 Vēlāk prezidents apmeklēja Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
muzeju, tikās ar ģimnāzijas un citu 
Alūksnes skolu pedagogiem, 
pārrunājot izglītības jomā gan 
Latvijā kopumā, gan tieši Alūksnes 
novadā aktuālos jautājumus.
 Pēc tam Valsts prezidents kopā 

ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli 
un Nacionālo bruņoto spēku 
Kājnieku skolas komandiera 
pienākumu izpildītāju majoru 
Jāni Riteni nolika ziedus pie 
7. Siguldas kājnieku pulka 
pieminekļa.
 Valsts prezidents apmeklēja NBS 
Alūksnes garnizonu, kur īsās 
prezentācijās viņam bija 
iespēja iepazīties ar Kājnieku skolas 
un 31. Zemessardzes bataljona 
uzdevumiem, kā arī apskatīt bāzes 
teritoriju.
 Pēcpusdienā Valsts prezidents 
apmeklēja pašvaldības ziemas 
sporta centru „Mežinieki”. Pašval-
dības pārstāvji un biatlona treneri 
Intars Berkulis un Sergejs Sverč-
kovs prezidentu iepazīstināja ar 
izstrādāto projektu sporta centra 
attīstībai. Prezidents arī tikās un 
nofotografējās kopā ar Alūksnes 
jaunajiem biatlonistiem. A. Bērziņš 
novērtēja pašvaldības līdz šim 
ieguldīto bāzes darbībā un izteica 
atbalstu tās tālākai attīstībai.
 Pēcpusdienā Valsts prezidents 
apmeklēja radio raidījuma 
„Viensētu stāsti” varoņu, Dainas un 
Ivara Viku saimniecību „Upmaļi” 
Malienas pagastā.
 Vizītes fotogalerija: 
www.aluksne.lv.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Aicinām 
konkursam 
pieteikt 
sakoptākos 
īpašumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina piedalīties konkursā 
„Sakop, rādi, lepojies!”, 
piesakot savas vai draugu, 
radu un kaimiņu sakoptus 
īpašumus.

 Konkursa mērķis ir veicināt 
Alūksnes novada vidus 
sakopšanu un labiekārtošanu, 
tādēļ tajā piedalīties aicinātas 
gan fiziskās, gan juridiskās 
personas, kuras apsaimnieko 
īpašumus Alūksnes novadā.
 Aicinām konkursam pieteikties 
vai pieteikt jums zināmus 
sakoptus īpašumus līdz 
15. jūnijam Alūksnes novada 
pašvaldībā vai katrā pagasta 
pārvaldē personīgi, pa tālruni vai 
e-pastu, bet pilsētā – uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv vai 
zvanot pa tālruni 64381502.
 Konkursam pieteiktos 
dalībniekus izvērtēs vērtēšanas 
komisija no 1. līdz 15. jūlijam, 
bet rezultātu paziņošana un 
apbalvošana notiks Alūksnes 
pilsētas svētkos.
 Konkursa nominācijas ir: 
„Sakoptākā Alūksnes 
novada lauku sēta”, „Sakoptākā 
Alūksnes novada individuālās 
mājas vai vasarnīcas apkārtne”, 
„Sakoptākā Alūksnes novada 
daudzdzīvokļu mājas apkārtne”, 
„Sakoptākā Alūksnes novada 
komercobjekta teritorija 
(kokapstrādes uzņēmums, 
ferma, autoserviss, 
tirdzniecības iestāde, u.c.)”.  
Konkursa komisijai būs tiesības 
piešķirt arī speciālbalvas par 
kaut ko īpašu, vienreizēju 
un aktuālu.
 Kopējais konkursa balvu 
fonds ir līdz 2000 eiro. Katrā 
nominācijā apbalvos trīs labākos 
dalībniekus ar pašvaldības 
Pateicības rakstu un balvu.
 Aicinām Alūksnes novada 
iedzīvotājus un uzņēmumus būt 
aktīviem un pieteikt sakoptos 
īpašumus konkursam. Neskaidru 
jautājumu gadījumā aicinām 
zvanīt pa tālruni 64381502 vai 
rakstīt uz e-pastu: 
evita.aploka@aluksne.lv.

Sēdes jūnijā
Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         9. jūnijā  10.00

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                         11. jūnijā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       18. jūnijā  10.00

Domes sēde  26. jūnijā  10.00

Domes 27. maija sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes 
27. maija sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
vairāk kā 20 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

- sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemesgabalu „Pullans 10”, Pullanā, 
Alsviķu pagastā, par kuru Alsviķu 
pagasta pārvalde 11.11.2010. 
noslēgusi zemes nomas līgumu  ar 
fizisku personu, piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
zemesgabala atsavināšanas 
ierosinātājs un pēc zemesgabala 
atsavināšanas procesa pabeigšanas, 
tos  iekļauj zemes pirkuma līgumā 
noteiktajā cenā. Nodot atsavināša-
nai minēto īpašumu, pārdodot to par 
brīvu cenu personai, kurai Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizā-
cijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar kuru 
pašvaldība ir noslēgusi zemes 
nomas līgumu;

- apstiprināt maksu par Liepnas 
vidusskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras diennakts 
nometni „Mazpulcēni - savas 
zemes saimnieki” no 16. līdz 
20.06.2014. – 10 EUR;

- apstiprināt maksu par Malienas 
pamatskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras dienas nometni 
„Ierasti neierastā Maliena” no 

03. līdz 06.06.2014. – 5 EUR;

- apstiprināt maksu par Bejas 
pamatskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras dienas
nometni „Raibā nedēļa” no 
16. līdz 20.06.2014. – 12,50 EUR;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.09.2013. lēmumā 
Nr.425 „Par Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas maksas 
pakalpojumiem”, pielikuma 
1.1.1.punktā aizstāt skaitli ,,5,69” 
ar skaitli ,,6,20” un svītrot 
pielikuma 1.1.2.punktu;

- apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” un 
pašvaldības aģentūras „Spodra” 
2013. gada publiskos pārskatus. Tie 
būs pieejami www.aluksne.lv sadaļā 
„Publikācijas un statistika”;

- apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2013. gada publisko 
pārskatu. Tas būs pieejams 
www.aluksne.lv sadaļā 
„Publikācijas un statistika”;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12/2014 „Par Alūksnes novada 
simbolikas lietošanu”, Nr.13/2014 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām” un Nr.14/2014 „Par 
pašvaldības atbalstu sporta 
sasniegumu veicināšanai”;

- pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. saistošajiem 
noteikumiem Nr.47/2013 „Alūksnes 
novada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”, piešķirt naudas balvu 
200 EUR Reinim Puriņam par 

izciliem sasniegumiem starptautiskā 
trompetes solistu konkursā Tallinas 
Mūzikas un Teātra akadēmijā 
„Trompetes talanti Tallina 2014”;

- ar mērķi veicināt personu, 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs, (skolēnu) 
nodarbinātību vasaras brīvlaikā 
valsts līdzfinansētās darba vietās, 
nodrošinot iespēju iegūt darba 
pamatprasmes, iemaņas un darba 
pieredzi, atbalstīt pieteikuma 
iesniegšanu Nodarbinātības valsts 
aģentūrā aktīvā nodarbinātības pa-
sākuma „Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs” īstenošanai 
10 skolēnu nodarbināšanai 
vienu mēnesi. 
Izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 
2355 EUR apmērā nodarbināšanas 
pasākuma līdzfinansējumam. 
Plānots, ka skolēni tiks 
nodarbināti arheoloģisko 
izrakumu veikšanas laikā 
Pilssalā;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
5925 EUR pieturvietas Miera ielā 
(iepretim īpašumam Miera ielā 39), 
Alūksnē rekonstrukcijai;

- atbalstīt Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas mācību 
– treniņu nometņu organizēšanu 
vasaras periodā, piešķirot daļēju 
finansējumu 3950 EUR;

- atbalstīt Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pasākumu – Cēsu 
pulka skolnieku rotas karoga svētku 
organizēšanu 2014. gada 29. maijā, 
piešķirot daļēju finansējumu
735 EUR;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem daļēju 
finansējumu Liepnas vidusskolas 
katlu mājas skursteņa remontam 
3000 EUR;

- piešķirt piespiedu piedziņas 
kārtībā atgūtā nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda nokavējuma naudu 
737 EUR Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes struktūrvienības Bejas 
novadpētniecības centram 
datortehnikas iegādei;

- apstiprināt maksu (netiek aplikta 
ar PVN) vienam audzēknim par 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas pakalpoju-
miem, organizējot vasaras 
mācību - treniņu nometnes: 
basketbola nodaļas meiteņu grupas 
nometnei no 16. līdz 22.06.2014. 
–  10 EUR, džudo nodaļas 
nometnei Alitus, Lietuvā no 08. līdz 
16.07.2014. – 15 EUR, biatlona 
nodaļas nometnei Hānjā, 
Igaunijā  no 21. līdz 
30.07.2014. – 50 EUR, basketbola 
nodaļas meiteņu grupas nometnei 
no 11. līdz 17.08.2014. – 10 EUR, 
basketbola nodaļas zēnu grupas 
nometnei no 11. līdz 17.08.2014. – 
20 EUR un džudo nodaļas nometnei 
no 18. līdz 24.08.2014. – 
10 EUR.

Pilnībā ar domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv.

Apstiprina 2013. gada budžeta izpildi
 Alūksnes novada dome 
27. maija sēdē apstiprināja 
pašvaldības 2013. gada 
konsolidētā budžeta izpildi:

1. Pamatbudžets
1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 
gada sākumā Ls2047996
1.2. 2013.gada ieņēmumus 
Ls15397743
no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumus 
Ls4718691
1.2.2. nenodokļu ieņēmumus 
Ls164335
1.2.3. valsts budžeta transfertus 
Ls7478108
1.2.4. pašvaldību budžeta transfer-
tus Ls85564
1.2.5. budžeta iestāžu ieņēmumus 
Ls653418
1.2.6. saņemtos aizņēmumus no 
Valsts Kases Ls2297627
1.3. 2013.gada izdevumus, aizdevu-
mu atmaksas un ārējo finansēšanu 
Ls15456299 
no kā:
1.3.1. budžeta izdevumus atbil-

stoši funkcionālajām kategorijām 
Ls13510861
1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no 
Valsts kases Ls835940
1.3.3. pamatkapitāla palielināšana 
Ls1109498
1.4.Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 
gada beigās  Ls1989440

2. Speciālais budžets
2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 
gada sākumā Ls127144
2.2. 2013. gada ieņēmumus 
Ls341591
no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumus Ls46748
1.2.2. nenodokļu ieņēmumus Ls248
1.2.3. valsts budžeta transfertus 
Ls291601
1.2.4. pašvaldību budžeta transfer-
tus Ls2994
2.3. 2013. gada izdevumus 
Ls329877
no kā: 
2.3.1. budžeta izdevumus atbil-
stoši funkcionālajām kategorijām 
Ls329877
2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 

gada beigās Ls138858

3. Ziedojumi un dāvinājumi
3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2013. gada sākumā Ls4320
3.2. 2013. gada ieņēmumus  
Ls16476
no kā:
3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi 
Ls16476
3.3. 2013. gada izdevumus Ls10712
no kā: 
3.3.1. budžeta izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām Ls10712
3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 
gada beigās Ls10084

4. Citu budžetu līdzekļi
4.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 
gada sākumā Ls0
4.2. 2013. gada ieņēmumus  Ls4296
no kā:
3.2.1. konkursa vai drošības nauda 
Ls4296
4.3. 2013. gada izdevumus Ls0
4.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2013. 
gada beigās Ls4296.

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 
Vēstu”
 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, 
bet savā pastkastītē nesaņem 
pašvaldības laikrakstu „Alūksnes 
Novada Vēstis”, aicinām informēt 
par to pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evitu Aploku, 
zvanot pa tālruņiem 64381502 vai 
26646749. Pašvaldības laikrakstu 
ir iespējams lasīt arī elektroniski 
www.aluksne.lv.
 Nākamais laikraksta numurs 
iznāks 2. jūlijā.

Zemessardzes 
31.AMII 

bataljons 
aicina

Ja esi Latvijas 
Republikas pilsonis, ar labu 
veselību, tev ir vismaz 18 
gadi un tu vēlies kļūt par 
zemessargu, zvani 
pa tālruni 26129955.
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Dzīvnieku māja 
“Astes un ūsas’’
Alūksnē, Ošu ielā 5.
 

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

Malienas pagasta “Kaķos” 
pieklīdis vācu aitu sugas 
suns. Pēc dabas ķepainis ir 
mierīgs, nosvērts, pacietīgs. 
Lūdzam atsaukties cilvēkus, 
kuri zina, kam sunītis 
pieder.

Starp Ziemeriem un Māriņkalnu 
lauku mājās pieklīdis suņuks. Suns 
ir jauns, draudzīgs un labi kopts. 
Savu saimnieku suņuks gaida 
dzīvnieku mājā Astes un Ūsas.

Aprīļa sākumā Jaunalūksnes 
pagastā starp Beju un Visikumu 
lauku mājās pieklīdusi grūsna 
kucīte, kas drīz dzemdējusi 
kucēnus. Sunīte ir ar kupētām 
ausīm un kupētu asti, bez 
kakla siksniņas. Pēc dabas 
mierīga, draudzīga. Šobrīd 
kucīte ar kucēniem nogādāta 
Astēs un Ūsās. Ja ziniet, 
kam šī sunīte piederējusi, 
lūgums zvanīt 29477535

Zivju fonds atbalsta četrus projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Zivju fonds atbalstījis 
četrus Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sagatavotos un pašvaldības 
iesniegtos projektus, kuros 
paredzēta gan zivju resursu 
papildināšana un to aizsardzība, 
gan Alūksnes ezera pētījums.

 P/A „ALJA” direktors Māris 
Lietuvietis skaidro, ka Zivju 
fonda atbalstītie zivju resursu 
papildināšanas projekti paredz 
līdaku un sīgu ielaišanu ezerā. 
Projekts par sīgu ielaišanu Alūksnes 
ezerā Zivju fondam iesniegts 
atkārtoti, jo pirmajā reizē tas 
neguva atbalstu.
 -  Ir ļoti nozīmīgi, ka atbalstīts 
projekts sīgu pavairošanai 
Alūksnes ezerā, jo tās ir lašveidīgās 
zivis, un mūsu ezers tad būs viens 
no nedaudziem Latvijā, kur šīs 
zivis makšķerniekiem būs 
pieejamas. Jāuzsver, ka sīgas 

Alūksnes ezerā ir bijušas jau 
vēsturiski, - norāda M. Lietuvietis.
 Jāpiebilst, ka projektu par sīgu 
pavairošanu Alūksnes ezerā Zivju 
fonds atbalstījis daļēji, prasīto 
9 tūkstošu eiro vietā piešķirot 
4,5 tūkstošus eiro. Pievienojot 
pašvaldības līdzfinansējumu – 
1499 EUR un aģentūras līdzekļus – 
162 EUR, varēs ielaist gandrīz 
6000 sīgu mazuļu.
 Pēdējo reizi sīgu resursu 
papildināšana Alūksnes ezerā 
veikta 2006. un 2007. gadā. Sīga 
ir vērtīgs rūpnieciskās zvejas un 
makšķerēšanas objekts, tādēļ to 
skaita pavairošana labvēlīgi 
ietekmēs ezera zivju krājumu 
kvalitāti un palielinās 
zivsaimnieciskās izmantošanas 
potenciālu.
 Otrs Zivju fonda atbalstītais 
projekts zivju resursu pavairošanai 
ir saistīts ar līdaku mazuļu 
ielaišanu. Ja iepriekš ezerā tika 
papildināti zandartu krājumi, tad 
tagad aģentūra plānojusi 
pievērsties līdaku skaita 
palielināšanai. Zivju fonds šī 

projekta īstenošanai piešķīris 
6000 eiro, kas kopā ar pašvaldības 
finansējumu  1499 eiro ļaus ezerā 
ielaist 21 tūkstoti vienvasaras 
līdaku mazuļus.
 Kā vienas, tā otras zivju sugas 
mazuļu ielaišana ezerā notiks 
saskaņā ar sugas prasībām noteikto 
metodiku, kuras ievērošanu 
kontrolēs pieredzējis ihtiologs 
Armands Roze.
 Zivju fonds atbalstījis arī projektu 
,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas 
organisko nogulu slāņa kartēšana 
un iespējamās ietekmes uz zivju 
resursiem izvērtēšana”, kurā 
paredzēts noteikt organisko nogulu 
izplatību un slāņa biezumu 
iekšezerā, veikt teorētisku un 
ilgtermiņā praktisku organisko 
nogulu uzkrāšanās ietekmes uz 
zivju resursiem izvērtējumu. 
Jāpiebilst, ka iekšezera pētniecības 
projekts ir daļa no lielāka projekta, 
kura ietvaros paredzēts veikt 
pētījumu visā Alūksnes ezera 
teritorijā. Par šo projektu plašs 
raksts bija publicēts iepriekšējā 
„Alūksnes Novada Vēstu” numurā.

 Ceturtais atbalstītais projekts 
„Alūksnes novada publisko 
ūdenstilpņu zivju resursu 
aizsardzība” paredz papildināt 
aģentūras rīcībā esošo ekipējumu.
 - Zivju resursu aizsardzībai 
aģentūra jau ir bruņojusies ar 
dažādu inventāru - 2 laivām, 
2 piekabēm, 2 motocikliem, 
binokļiem, monokļiem, nakts 
redzamības ierīcēm. Īstenojot šo 
projektu, savā arsenālā ieviesīsim 
speciālas mobilas kameras, kas, 
reaģējot uz kustību sensoriem, fiksē 
pārkāpumu foto vai video ierakstā 
un uzreiz iegūto attēlu nosūta uz 
telefonu. Līdz ar to pašvaldības 
aģentūras darbiniekiem tas 
ļaus uzreiz reaģēt un braukt uz 
konkrēto vietu, kur kamera 
fiksējusi pārkāpumu, - uzsver 
M. Lietuvietis.
 Šīs kameras tiks izmantotas zivju 
resursu aizsardzībai novada 
publiskajās ūdenstilpnēs - Alūksnes, 
Indzera, Sudala, Vaidavas, 
Murata, Ilgāja ezeros un 
Pededzes upē.

Alūksnē turpinās ielu rekonstrukcija
Evita Aploka

 Pilnsabiedrība „CEKA M” 
pabeigusi atliktos darbus Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektā „Tranzītceļa P43 
maršruta rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”.

 Kā zināms, šajā projektā 
rekonstruēts tranzīta maršruts 
Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bēr-
zu ielās. Pirms ziemas 
iestāšanās projektu pilnībā pabeigt 
nevarēja un uz pavasari palika tādi 
atliktie darbi kā zaļās zonas 
ierīkošana, nobrauktuvju un 
stāvlaukumu virsmu 
sagatavošana asfaltēšanai 
un asfaltseguma ieklāšana, 
brauktuves horizontālā 
marķējuma ieklāšana.
 Līdz ar atlikto darbu paveikšanu 
un pēc ziemas konstatēto defektu 
novēršanu projekta īstenošana ir 

noslēgusies.
 Darbi turpinās Pils ielā. 
Tur maija otrā pusē no Rīgas ielas
līdz Bērzu ielai tika ieklāta 
asfaltseguma virskārta, šonedēļ 
asfaltēts arī posmā no Bērzu ielas 
līdz Ojāra Vācieša ielai, kā arī 
nedēļas otrā pusē plānots ieklāt 
pamatkārtu posms no Latgales 
ielas līdz Pleskavas ielai.
 Pašvaldība saņēmusi iedzīvotāju 
jautājumus, kā kravas auto varēs 
izgriezties Pils un Latgales ielu 
krustojumā. Uz šo jautājumu atbildi 
sniedz projektētāja SIA „Vertex 
projekti” transportbūvju inženieris 
Oskars Koemecs:
 - Kravas automašīnas pēc projekta 
īstenošanas pa Latgales ielu braukt 
nevarēs, tas ir atļauts tikai šobrīd, 
kamēr notiek būvdarbi. Projekta 
risinājums šai krustojumā paredz 
laukakmeņu joslu, uzbraucot uz Pils 
ielas. Šobrīd tā nav pilnībā izbūvēta, 
tādēļ vizuāli uztverama būs tikai 

pēc asfaltbetona segas izbūves. Šāds 
risinājums nodrošinās kravas auto 
izbraukšanas iespēju uz Pils ielas, ja 
radīsies tāda nepieciešamība.

 Saskaņā ar atklātā konkursa 
rezultātiem iepirkumā 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, 
kas tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un 
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” ietvaros, par ielu 
rekonstrukcijas darbu 
veikšanu Alūksnes novada 
pašvaldība līgumu noslēgusi ar 
pilnsabiedrību „MATTHAI 
LATVIJA UN VELTEN”.
 Šī iepirkuma ietvaros tiks veikta 

rekonstrukcija Parka, Brūža un 
Dzirnavu ielās, kas pieguļ 
pilsētas centram, tādēļ aicinām 
autovadītājus un pilsētas 
iedzīvotājus un uzņēmējus izturēties 
ar sapratni darbu veikšanas laikā un 
ievērot ceļa zīmes.
 Šobrīd vēl turpinās iepirkuma 
procedūra būvdarbiem, kuru laikā 
plānots rekonstruēt Vidus ielu, 
Dārza ielu no Jāņkalna līdz 
Latgales un Tirgotāju ielu 
krustojumam, kā arī Tirgotāju ielu 
no Lielā Ezera līdz Vidus ielai. 
Sākoties darbiem Vidus un 
Tirgotāju ielās, tie īpaši skars 
poliklīnikas un zobārstniecības 
prakses apmeklētājus, tādēļ lūdzam 
iedzīvotājus būt iecietīgiem.

SIA „Alūksnes nami” jauns vadītājs - Armands Musts
Evita Aploka

 Maijā notika 
Alūksnes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA „Alūksnes nami” 
vadības maiņa.

 No sabiedrības valdes locekļa 
amata 14. maijā tika atsaukta 
līdzšinējā SIA „Alūksnes nami” 
vadītāja Valentīna Omeļjana un ar 
15. maiju par valdes locekli 
ievēlēts Armands Musts.
 Šādu lēmumu, izvērtējot 
līdzšinējā SIA „Alūksnes nami” 
valdes locekļa darbu, normatīvos 
aktos noteiktā kārtībā, pieņēma 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
kā pašvaldības kapitāldaļu turētāja 
pārstāves minētajā uzņēmumā.
 - Izvēloties jauno vadītāju, 
pieņēmu lēmumu neizsludināt 
konkursu, jo pieredze liecina, 

ka ne vienmēr gadījumos, kad 
tādā kārtībā tiek izvēlēts kāds 
pretendents, tas attaisno cerības. 
Šis ir mans lēmums un mana 
atbildība.
 Ir vairāki jautājumi, uz kuriem 
esmu vērsis jaunā uzņēmuma 
vadītāja uzmanību. Pirmkārt, 
korekti sakārtot juridiskās 
attiecības un dokumentus, 
nododot māju pārvaldīšanas 
tiesības iedzīvotājiem, lai 
katram būtu skaidrs, kādus 
pakalpojumus māja saņems 
un cik tas maksās.
 Nākamais jautājums ir saistīts 
ar uzņēmuma vadības komandu 
un tās komunikāciju ar klientiem. 
SIA „Alūksnes nami” ir domes 
izveidota institūcija, kurai dome 
ir deleģējusi uzdevumu pārvaldīt 
pašvaldības īpašumā esošos 
dzīvokļus un mājas un sniegt 
iedzīvotājiem pakalpojumus. Ar šo 
pienākumu veikšanu kapitālsabied-

rībai ir jātiek galā, lai dome nebūtu 
jākļūst par šķīrējtiesnesi un 
jādarbojas ar kapitālsabiedrības 
problēmu risināšanu.
 Vēl viens ļoti svarīgs jautājums, 
kas jārisina kapitālsabiedrībai, 
būs līgumu slēgšana par 
komunālajiem pakalpojumiem – 
vai iedzīvotāji uzticēsies 
SIA „Alūksnes nami” vai 
izvēlēsies slēgt tiešos līgumus 
ar komunālo pakalpojumu 
piegādātājiem.
 Katrā ziņā būtiskākais 
rādītājs ir iedzīvotāju apmierinātība 
ar SIA „Alūksnes nami” 
sniegtajiem pakalpojumiem. 
Ar jauno kapitālsabiedrības 
vadītāju Armandu Mustu 
esmu to pārrunājis un, ja darbi 
veiksies pozitīvi, tad labi, bet, 
ja nē, tad sekos attiecīgi 
lēmumi, - norāda Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.

Iecienītās peldēšanas 
vietas Pullanā nebūs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Iedzīvotāji pašvaldībā 
uzdevuši jautājumu, vai turpmāk 
vairs nevarēs izmantot iecienīto 
peldēšanās vietu Pullana ezerā. 
Situāciju skaidro pašvaldības 
teritoriālplānotāja Aivita 
Māsēna:

 - Pullans ir privāts ezers, tas 
pieder diviem īpašniekiem, arī 
teritorija pie ezera nepieder 
pašvaldībai. Šis ezers ir viens no 
tiem, kurā zvejas tiesības pieder 
valstij, līdz ar to uz Pullana ezeru 
attiecas obligātā 4 metru tauvas 
josla. Taču, ja ūdeņi ir privāti, tad 
tauvas joslu bez īpašnieka atļaujas 

var izmantot tikai kājāmgājēji, 
zvejas inspektori, robežsargi, bet 
tādas darbības kā atpūtas 
organizēšana (sauļošanās, 
peldēšanās, piknika rīkošana), 
laivu izkraušana, uzglabāšana un 
citas līdzīgas ir iespējamas tikai ar 
īpašnieka atļauju.
 Pašreizējais teritorijas īpašnieks 
atļāva iedzīvotājiem pāris 
iepriekšējos gados atpūsties viņa 
īpašumā pie ezera, bet, tā kā 
teritorija regulāri tika piemēslota, 
šogad viņš izlēmis savā īpašumā 
nepiederošas personas neielaist. 
Pašvaldība par šo situāciju runājusi 
ar īpašnieku, taču viņš nevēlas ļaut 
savu īpašumu izmantot iedzīvotā-
jiem peldēšanas vietai. Savukārt 
pašvaldība nevar ierīkot peldēšanas 
vietu privātos ūdeņos.
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7. jūnijs
Bībeles muzejā 
13.00  Izstādes „E. Glika darba 
turpinājums - grāmatniecība 
Alūksnē 17. - 21. gs.” atklāšana un 
prezentācijas „E. Glika darbības 
periods Alūksnē Latvijas un 
pasaules vēstures kontekstā” 
(Jānis Polis – kultūrvēsturnieks, 
pedagoģijas maģistrs), „Darbības 
vārdi E. Glika Bībeles tulkojumā” 
(Jolanta Wišnioch – LU Filoloģijas 
fakultātes doktorante)
Interesentiem lekcijām pieteikties 
līdz 6. jūnijam Bībeles muzejā per-
sonīgi, pa telefonu 25627589 vai 
e-pastu: bibeles.muzejs@inbox.lv

Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā
18.00 Glika dienu svinīga 
atklāšana
Koncerts ērģelēm, saksofonam 
un solo „Dāvida dziesmas”
Piedalās Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas (JVLMA) 
rektors, saksofona klases 
profesors Artis Sīmanis, Latvijas 
Nacionālās operas (LNO) 
soliste Kristīne Gailīte, JVLMA 
un Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Lutera akadēmijas 
ērģeļspēles pasniedzēja Kristīne 
Adamaite

8. jūnijs
Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā
11.00 Svētku dievkalpojums
Dievkalpojumu vada arhibīskaps 
Jānis Vanags
13.00 Garīgās mūzikas koncerts 
„Debesis ir tuvu klāt”
Piedalās Alūksnes novada muzikā-
lie kolektīvi un izpildītāji

9. jūnijs
Alūksnes muzejā
14.00 Izstādes „Trejdeviņi Rīgas 
torņi” atklāšana un tikšanās ar 
mākslinieku Klāvu Veinbahu

10. jūnijs
Pie Glika ozoliem
19.00  Sadraudzības vakars
Visus vienos garīgais vārds, 
dziesmas, mūzika, „Bībeles ceļš”, 
kopīga vakarēšana, ugunskurs, 
brīvdabas filmas un garda zupa

11. jūnijs
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā
10.00  Glika piemiņai veltīts 
pasākums 
„Gliks - Alūksnes un Vettinas skolu 
vienotājs” (prezentācijas, lasījumi, 
tikšanās…)
Piedalās Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

un Vettinas (Vācija) skolu pārstāvji

12. jūnijs
No Alūksnes tūrisma 
informācijas centra
10.00 Ekskursija „Pa Glika 
pēdām” 
Iespēja doties organizētā ekskursijā 
ar autobusu uz vietām, kur Ernsts 
Gliks izveidoja pirmās skolas – 
Alūksni, Zeltiņiem un Opekalnu 
(precīzāka informācija un pieteik-
šanās līdz 6. jūnijam Alūksnes 
TIC personīgi, pa telefonu 
29130280, e-pastu tic@aluksne.lv)

Alūksnes muzejā
14.00  Lekcija „Ernsts Gliks un 
viņa pedagoģiskā darbība” (Ilona 
Riekstiņa - Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas skolotāja)

Alūksnes Svētā Bonifācija 
Romas katoļu baznīcā 
19.00  Vokālā pedagoga Rīgas 
Doma kora skolā, docētāja Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, dziedoņa 
Jāņa Kurševa koncerts

13. jūnijs
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 
18.00  9. klašu izlaidums 

Visos pasākumos ieeja brīva 

13.00   Svētku Lustu 
ATKLĀŠANAS un  ZUŠU Ķēniņa 
SAGAIDĪŠANAS ceremonija

13.20 Alūksnes ezera Nāru, 
Pērkondēlu un Līgomeitu  ZUŠU piela-
bināšanas RITUĀLS 
(Ilzenes vēderdejotājas, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra džambu 
ansamblis)

13.20  REĢISTRĒŠANĀS 
konkursiem, sacensībām 

13.30   Pavārmākslas KONKURSS, 
degustācijas MARATONS 
“Gardākā zivju zupa” 

13.40  KONKURSS “Papardes 
ziedu meklētāju atlase” (miermīlīga 
cīņa par skaistāko Līgo vainagu, garā-
ko bizi, kuplākajām ūsām) 

14.00  Baumaņu ģimenes 
(Aizkraukle) KONCERTS
 (LNT šova “Dziedošās ģimenes” 
piektā jubilejas gada 3. vietas 
ieguvēji)

14.40 ZUŠU ēšanas SACENSĪBAS un 
SPĒKOŠANĀS tautas dziesmu skandi-
nāšanā par ūdens valstību

14.50 Lustīgie LĪGOTĀJI no 
Jaunannas (Jaunannas tautas nama 
meiteņu vokālais ansamblis “Mūza”, 
sieviešu vokālais ansamblis “Trallas” 
un deju kopa “Jaunanna”)

15.15 Malēniski azartiskā virves 
vilkšanas SACENSĪBAS ezerā 

15.30 Atraktīvs mūziķu apvienības 
“Zaļā Galma kapella” (Rīga) senču 
iemīļotu  dziesmu un ziņģu 
KONCERTS

16.10 Alus kausu tukšošanas 
SACENSĪBAS un SPĒKOŠANĀS 
Līgo un Jāņu tautas dziesmu 
skandināšanā

16.30 Lustīgie LĪGOTĀJI no Alūksnes 
un Mālupes (Mālupes vokālais sieviešu 
ansamblis un Alūksnes pilsētas Tautas 
nama dāmu deju kolektīvs  “Sidraba 
pavediens”)

17.00 Svētku noslēguma un ZUŠU 
Ķēniņa LIELĀS BALVAS 
pasniegšanas ceremonija

No plkst. 13.00: 
ZUŠU, citu ūdens un lauku labumu 
ANDELE

Varen’ jautras AKTIVITĀTES 
pieaugušajiem un bērniem
(sadarbībā ar SIA “Veltījums jums”, 
Alūksnes bērnu un jauniešu centru)

Vindsērfings, laivu, plosta 
IZBRAUCIENI

ZUŠU ĶĒNIŅA LOMĀ - 
ATRAKTĪVAIS ŠOVU VADĪTĀJS 
VALTERS KRAUZE
    
Ieeja:  uz dienas pasākumiem  
1,50 EUR, pensionāriem  1,00 EUR, 
bērniem līdz 12 g.v. bez maksas

Alūksnes Pilssalas estrādē

20.00 “Slavenā Jersikas orķestra” 
KONCERTS “Svētku Programma”.
Ieeja:  iepriekšpārdošanā  5,00 EUR 
(no 02.06.), pasākuma dienā 7,00 EUR

22.00 ZAĻUMBALLE kopā ar 
Ati un Jāni  Auzāniem.
Ieeja:  4,00 EUR, vakara koncerta 
apmeklētājiem bez maksas

21. jūnijā
Alūksnes Pilssalā

Alūksnes Lielās Līgo Lustes 
Alūksnes ezera Zušu svētki 

“Bute zuti precēt brauc”

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 11.06.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 17.06.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 09.06.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 16.06.2014. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 09.06.2014. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 26.06.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 27.06.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 26.06.2014. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS 09.06.2014. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ 26.06.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 09.06.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 18.06.2014. 13.00 – 14.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

13. un 27. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Jāpļauj arī īpašumam 
piegulošās teritorijas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jau iepriekšējā „Alūksnes Nova-
da Vēstu” numurā rakstījām par 
jaunajiem pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumi”, 
kas ir spēkā no 6. februāra un 
nosaka īpašnieku, valdītāju vai 
pārvaldnieku pienākumus, uztu-
rot kārtībā savu īpašumu un tam 
piegulošo teritoriju.

 Atgādinām, ka šie saistošie no-
teikumi konkretizē jau arī agrāk 
pastāvējušo normu, ka māju un 
zemesgabalu īpašniekiem vai to 
tiesiskajiem valdītājiem, kā arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldniekiem zāle jānopļauj un jā-
savāc ne tikai savā īpašumā, bet arī 
tam piegulošajā teritorijā. Saskaņā 
ar noteikumiem, tie ir īpašumam 
pieguloši publiskā lietošanā esoši 
zālieni līdz ietves vai, ja tādas nav 
- brauktuves tuvākajai malai, bet 
ne tālāk par 7 metriem no zemes-
gabala robežas. Tas nozīmē, ka, ja 
starp jūsu īpašuma robežu un ietvi 

vai brauktuvi ir zāliens, tad jums 
jāparūpējas par zāles nopļaušanu un 
savākšanu arī tajā.
 Alūksnes novada pašvaldības aina-
vu arhitekte Līga Strode uzsver, ka 
arī iepriekš pašvaldības saistošajos 
noteikumos ir bijusi norma, ka jā-
pļauj zāle arī īpašumam piegulošajā 
teritorijā, taču nav bijis nodefinēts, 
cik tālu no īpašuma tas jādara. 
Jaunajos noteikumos šī prasība ir 
konkretizēta.
 - Lielākajā daļā ielas un ietves 
īpašumiem ir tuvāk par 7 metriem, 
līdz ar to pļaujamā platība piegulo-
šajā teritorijā ir mazāka. Vietās, kur 
tuvākā brauktuve vai ietve atrodas 
tālāk, jāpļauj tikai 7 metri, taču 
šādas vietas pilsētā ir nedaudzas, - 
uzsver L. Strode.
 Viņa norāda, ka līdzīga prakse ir 
daudzās Latvijas pašvaldībās, kad 
iedzīvotāji līdz ar savu teritoriju 
aicināti nopļaut zālīti arī piegulošajā 
zemē, bet citviet bez zāles pļaušanas 
iedzīvotājiem ir pienākums arī tīrīt 
piegulošās ietves.
 Atgādinām, ka saistošo noteikumu 
prasību izpildi kontrolēs Pašval-
dības policija un ir paredzēta arī 
atbildība par šo noteikumu prasību 
neievērošanu.
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Praktiskajiem semināriem liela atsaucība
Marita Oldere,
Alūksnes muzeja direktore

 Igaunijas – Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta „Divas 
ainavu parku pērles 
Austrumeiropā / Ainavu pērles” 
ietvaros aprīlī tika organizēti 
divu dienu praktiskie semināri, 
sniedzot plašu informāciju par 
piecām dažādām tēmām. 

 Tā kā projekta laikā tiks restaurēts 
Aleksandra paviljons Alūksnes 
muižas parkā un Lielā kaskāde Pav-
lovskas muzejrezervātā, semināru 
sākumā bija iespēja iepazīties ar 
Krievijas partneriem un noskatīties 
prezentācijas par Pavlovskas parku.
 Pavlovskas muzejrezervāta parka 
vadošā speciāliste Jeļena Beliha 
un parka hidrosistēmas speciālists 
Nikolajs Ņikonovs pastāstīja par 
parku, tā kopšanu un uzturēšanu. 
Pavlovskas parkam cauri tek Slav-
janskas upe, kuras gultne regulāri 
tiek tīrīta, lai nemainītos grunts-
ūdeņi un maksimāli varētu saglabāt 
vecos kokus. Parka uzturēšanu un 
regulāru kopšanu nodrošina speciāla 
cilvēku komanda, kam ir pieejams 
nepieciešamais aprīkojums. Semi-
nāra dalībniekiem bija jautājumi par 
darbu izmaksām, kopšanā iesaistīto 
cilvēku skaitu, stādu audzēšanu uz 

vietas vai iepirkšanu, upes gultnes 
tīrīšanu un šī darba efektivitāti.
 Semināra otrajā daļā visiem inte-
resentiem bija iespēja iepazīties ar 
Alūksnes muižas parku, kas veidots 
pēc Pavlovskas parka parauga. Par 
parku, tā vēsturi un paveiktajiem 
darbiem stāstīja ainavu arhitekts 
Agris Veismanis. 
 Nākamais seminārs bija par kok-
augu kopšanu un to vadīja Latvijā 
pazīstams meistars, dārznieks, 
arborists, SIA „LABIE KOKI” val-
des priekšsēdētājs Edgars Neilands. 
Interesenti tika informēti par koku 
sugu atšķirībām un to, kas jāzina, 
lai kokus varētu kopt, nenodarot 
tiem pāri. Īpaši tika akcentētas ne-
pieciešamās rūpes par koku jau no 
iestādīšanas, ja to vēlamies veidot 
mākslīgi savādāku nekā dabiskā 
vidē, lai pielāgotu mūsu ainaviska-
jām vai praktiskajām vajadzībām. 
 Gan teorētiski, gan praktiski tika 
parādītas darbības, kas veicamas, lai 
palīdzētu kokam un dabīgi veidotu 
tā vainagu, kā pareizi griezt zarus, 
nebojājot koka mizu un neatstājot 
lielas rētas, kā izvairīties no vairāku 
galotņu veidošanās. Semināra 
dalībniekiem bija daudz jautājumu 
par koku pareizu izgriešanu un 
kopšanu. Varēja apskatīt un novērtēt 
inventāru, ar ko strādā arboristi, un 
nepieciešamības gadījumā to arī 
iegādāties.

 Otrās dienas rīta pusē paralēli noti-
ka seminārs skolēniem par restaurā-
ciju kā iespējamo nākamo profesiju 
un seminārs par kapu labiekārtoša-
nu, apzaļumošanu un kopšanu. 
 Alūksnes novada vidusskolēnus par 
restauratora profesiju un praktisko 
darbību iepazīstināja restaura-
tors - meistars, Rīgas Celtniecības 
koledžas restaurācijas darbnīcas 
vadītājs Uģis Baļļa. Prezentācijā 
tika parādīti dažādi restaurācijas 
novirzieni - koka, metāla, akmens, 
papīra, polihromijas u.c. Priekšstatu 
varēja gūt arī par restaurācijas lielo 
praktisko nozīmi gan muzejos, 
vēsturiskajās ēkās un pilīs, gan 
atjaunojot dažādus privātus telpu di-
zaina objektus. Prezentācijā varēja 
uzzināt, kur un kā var mācīties, lai 
kļūtu par restauratoru.
 Praktiskajā daļā skolēni varēja 
iepazīties ar dažādiem restauratora 
darba instrumentiem un restaurāci-
jas paņēmieniem. Jaunieši izmē-
ģināja iestiklot vecu koka rāmi, 
redzēja, kā tiek atjaunots krēsla 
sēdvirsmas pildījums, kā pats var 
izgatavot krāsu balsināšanai no 
piena un krīta, ar kādiem paņēmie-
niem var noņemt krāsu no koka vai 
veca metāla.
 Semināru par kapu labiekārto-
šanu, apzaļumošanu un kopšanu 
vadīja Iveta Ozola - dendroloģijas 
speciāliste, dārzu un apstādījumu 

veidotāja, mācību spēks Bulduru 
dārzkopības vidusskolā. 
 Visos kapos aktuāla tēma ir atkri-
tumu šķirošana. Kā labais piemērs 
tika minēti Cēsu kapi, kur sadzīves 
un zaļajiem atkritumiem ir atsevišķi 
konteineri. Ļoti labi šī problēma 
tiek risināta Vācijā - zaļie atkritu-
mi tiek bērti speciāli šim nolūkam 
izbetonētās vietās, kur ievieto vaļēju 
konteineru, kad pilns – nav prob-
lēmu to iztukšot un novietot tukšu. 
Par šo ideju ieinteresējās Alūksnes 
kapsētas apsaimniekotāji. 
 Semināra otrajā daļā, kas notika 
Alūksnes Lielajos kapos, bija ļoti 
daudz jautājumu par piemērotāka-
jiem augiem saulainām vai ēnainām 
vietām, par dzīvžoga augstumu, 
biezumu, apgriešanas biežumu, 
piemērotāko segumu, soliņu ne-
pieciešamību un augstumu, formu, 
materiālu un krāsu.
 Semināru noslēdzošajā daļā Māris 
Mālkalnietis stāstīja par dīķu atjau-
nošanu un apsaimniekošanu. Māris 
Mālkalnietis ir šajā jomā viszinošā-
kais speciālists Latvijā - hidrotehni-
ķis, biologs, ainavu konsultants, AS 
„Lauku avīze” tematiskā izdevuma 

„Dīķu avīze” autors.
 Gan prezentācijā, gan parkā lektors 
rādīja kokus, kādus nevajadzētu stā-
dīt pie dīķiem (ozoli, vītoli, zirgkas-
taņas, Kaukāza plūmes, mežābeles), 
jo tiem ir daudz nobirumu, kas 
piesārņo ūdeni, tā rodas organiskās 
vielas, kas veicina dīķu aizaugšanu. 
Rokot dīķi jādomā gan par pieeja-
mību kopšanai, gan par drošību 
ūdenī, tādēļ lektors ieteica nerakt 
malas 45 grādos, bet veidot vai nu 
stāvākas ar terasēm vai lēzenākas.
 Kopumā semināri bija ļoti labi 
apmeklēti. Apmeklētāju vidū bija 
ne tikai Alūksnes novada pašval-
dības iestāžu darbinieku, vietējie 
iedzīvotāji un interesenti, bet arī 
ainavu arhitekti no Vidzemes un 
pārstāvji no Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas.
 Kopējais Alūksnes novada pašval-
dības budžets projekta īstenošanai ir 
251 111 EUR jeb 176 481,81 LVL, 
programmas līdzfinansējums veido 
225 999,90 EUR, Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums 12 
555,55 EUR, valsts budžeta finansē-
jums - 12 555,55 EUR.

Tiek pilnveidots Romeškalna centrs Veclaicenē
Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste

 Alūksnes novada 
Veclaicenes pagasta 
Romeškalnā - bijušajā 
Veclaicenes pamatskolas ēkā, 
kura ir nodota apsaimniekošanā 
biedrībai „Veclaicenes Avotiņš”, 
ir īstenots LEADER projektu 
konkursa projekts „Romeškalna 
centrs - attīstībai un sadarbībai: 
alternatīvu sociālo pakalpojumu 
sniegšanas vietas – higiēnas 
punkta izveide”.

 Tas tiek īstenots ELFLA 
pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
sociālo pakalpojumu pilnveidošanas 
rīcībā. 
 Līdz šim kā viena no problēmām, 
īpaši sociāli neaizsargāto iedzīvotā-
ju grupā, bija mazgāšanās un veļas 
mazgāšanas vietas neesamība un 
nepieejamība. Tuvākajā apkār-
tnē nav pieejami publiskās pirts 
pakalpojumi, pat tiem iedzīvotā-
jiem, kuriem ir akas ūdens apgādes 
sistēma, ļoti bieži vasaras mēnešos 
ir problēmas ar ūdeni, kad akās 
nepietiek dzeramais ūdens, nemaz 
nerunājot par veļas mazgāšanu. Tur-
pretī “Romeškalnā” ir dziļurbums, 
kurš kopš skolas pastāvēšanas 
laikiem nodrošina pietiekošu ūdens 
daudzumu neatkarīgi no sezonas. 
 Realizējot projektu, ir veikta 
vienkāršota rekonstrukcija - Ro-

meškalna ēkas trīs telpās, kurās ir 
ierīkotas dušas, uzstādīta automā-
tiskā veļas mazgājamā mašīna un 
telpas ir ieguvušas košu un glītu  
krāsojumu. Jaunradītie pakalpojumi 
būs pieejami noteiktās dienās, tas 
nebūs sezonāls pakalpojums, bet 
pieejams visu cauru gadu. Šobrīd, 
uzsākot darbību, paredzēts strādāt 
divas reizes nedēļā un vienu mēneša 
sestdienu, bet, palielinoties pieprasī-
jumam, pakalpojums tiks piedāvāts 

biežāk. Šobrīd jaunos pakalpojumus 
aprupē jaunieši no NVA program-
mas „Jauniešu garantijas pasākumi” 
atbalsta pasākuma „Darbam 
nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā”.
 Projektu realizē biedrība 
„Veclaicenes Avotiņš”, tā kopējās 
izmaksas ir 9951,91 EUR ar 
100% Eiropas Savienības 
atbalstu.

Par paveikto priecājas biedrības  „Veclaicenes Avotiņš” valdes 
priekšsēdētāja Agija Pauģe

Pozitīvas pārmaiņas 
piedzīvo Ziemeru pamatskolas 
sporta zāle

Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste

 Pēdējā gada laikā būtiskas 
pārmaiņas ir piedzīvojis 
Ziemeru pamatskolas sporta 
zāles korpuss, kurā noritējuši 
vairāki nozīmīgi projekti.

 Ir veikta gan sporta zāles 
siltināšana, kas noritēja projektu 
konkursa “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai” ietvaros, gan 
iekštelpās zāle ir ieguvusi pievil-
cīgāku izskatu - tajā  ieklāta oša 
dēļu grīda, tā kļuvusi arī plašāka, jo 
nojaukta skatuves daļa. 
 Pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības piešķirtajam finansēju-
mam, tika iegādāts nepieciešamais 
sporta inventārs - gan florbola vārti 
un borti, gan elektroniskais multi 
sporta veidu tablo ar programmēja-

miem komandu nosaukumiem spēļu 
gaitas atspoguļošanai, gan futbola 
vārti iekštelpām un volejbola 
tiesneša paaugstinājums. Inventāru 
iepirkuma procedūras rezultātā 
inventāru piegādāja SIA „Rantzows 
Sport” par kopējo summu 
9728 EUR.
 Ar izmaiņām, kas pēdējā laikā 
notikušas, ir gandarīti Ziemeru 
pamatskolas skolotāji un skolēni, 
jo viņiem aukstajā laika periodā 
vairs nav jāuzturas neatbilstošās 
un ļoti vēsās telpās. Zāle atvērta 
treniņu nodarbībām un sacensībām 
basketbolā, volejbolā un florbolā 
gan tuvējo pagastu iedzīvotājiem, 
gan novada sporta sacensību 
organizēšanai.
Siltināšanas projekta kopējās 
izmaksas bija 178150 EUR, no tām 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzekļi - 95816 EUR.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 
– 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un iz-
devīgo  atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 
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No 9. maija 
jauns satiksmes 
autobusa maršruts 
uz Gulbeni
Evita Aploka

 Valsts SIA „Autotransporta 
direkcija” Alūksnes novada 
pašvaldību informējusi, ka 
no 9. maija līdz 9. novem-
brim eksperimentālā kārtā 
pirmdienās un piektdienās 
kursēs autobuss Alūksne – 
Anna - Gulbene.

 Alūksnes novada pašvaldība 
jau vairākkārt ir aktualizējusi 
jautājumu par sabiedriskā 
transporta satiksmi no Alūksnes 
uz Gulbeni, lai iedzīvotāji varētu 
saņemt dažādus valsts iestāžu, kā 
arī citus pakalpojumus, kas nav 
saņemami mūsu novadā, un tajā 
pašā dienā atgriezties Alūksnē.
 Vēl februārī pašvaldība savu 
iedzīvotāju vārdā vērsās 
Vidzemes plānošanas reģionā 
ar ierosinājumu atjaunot 
starppilsētu maršrutu no 
Alūksnes uz Gulbeni, nosakot 
tā atiešanas laiku no Alūksnes 
tā, lai tas būtu ērts arī novada 
pagastu iedzīvotājiem, kuri 
pilsētā iebrauc līdz pulksten 9.00, 
un nodrošinot iespēju Gulbenē 
uzturēties vairākas stundas.
 Valsts SIA „Autotransporta 
direkcija” Alūksnes novada 
pašvaldību informējusi, ka šis 
jautājums izskatīts Sabiedriskā 
transporta padomes 4. aprīļa sēdē 
un pieņemts lēmums uz eksperi-
menta laiku – sešiem mēnešiem 
– atklāt jaunu reģionālās nozīmes 
maršrutu. 
 Izveidotajā maršrutā Alūksne – 
Anna – Gulbene autobuss kursēs 
divreiz nedēļā – pirmdienās un 
piektdienās. Autobusa atiešanas 
laiks no Alūksnes būs pulksten 
9.20. Tālāk tas kursēs šādi: Du-
das 09.25, Teikas 09.29, Vecanna 
09.32, Anna 09.36, Gribažas 
09.42, Jaunanna 09.50, Guldupji 
09.57, Zāģernieki 10.00, Litenes 
centrs 10.07, aprūpes centrs 
10.09, Stāmerienas pagrieziens 
10.16, Zeltaleja 10.20, Gulbītis 
10.23, Gulbenes autoosta 10.30. 
Savukārt atpakaļ no Gulbenes 
autobuss aties pulksten 15.00, 
Gulbītis 15.07, Zeltaleja 15.10, 
Stāmerienas pagrieziens 15.14, 
aprūpes centrs 15.21, Litenes 
centrs 15.23, Zāģernieki 15.30, 
Guldupji 15.33, Jaunanna 15.40, 
Gribažas 15.48, Anna 15.54, Ve-
canna 15.58, Teikas 16.01, Dudas 
16.05, bet Alūksnē iebrauks pulk-
sten 16.10. Autobusu kustības 
saraksts publicēts arī 
www.aluksne.lv.
 Aicinām Alūksnes novada 
iedzīvotājus izmantot šo iespēju, 
ka eksperimenta kārtībā ir radīts 
jaunais autobusa maršruts, kas 
no rīta ļauj izbraukt no Alūksnes, 
saņemt vajadzīgos pakalpojumus 
Gulbenē, un nokļūt atpakaļ. Au-
totransporta direkcijai uzdots pēc 
pieciem eksperimenta mēnešiem 
informēt Sabiedriskā trans-
porta padomi par eksperimentālā 
pārvadājuma rezultatīvajiem 
rādītājiem – tātad šī jaunizveidotā 
maršruta pastāvēšana ilgtermiņā 
vistiešākā veidā būs atkarīga no 
pasažieru aktivitātes šī autobusa 
izmantošanā!

Mēs varam, gribam un mākam
Ieva Pētersone,
 SAC ,,Alūksne” sociālā darbiniece

  Ar šādu devīzi 14. maijā 
Sociālās aprūpes centra 
„Alūksne” zālē pulcējās klienti, 
jo reizē tie bija arī izstādes 
atvēršanas svētki gada garumā, 
ko viņi kopā ar sociālo 
aprūpētāju Māru Gorbāni 
bija paveikuši rehabilitācijas 
kabinetā gan pie guļošajiem 
iemītniekiem istabiņās. 

 Pašiem bija brīnums, ka te 
bija skatāmi tuvu 70 darbiem, 
starp kuriem katrs varēja atrast 
savus. Daudzi darbi, sevišķi ziedi, 
jau bija atdāvināti un priecē 
arī ciemiņus ārpus mūsu novada.  
Izstādē bija redzami Vijas Grūbes, 
Martas Rozenbergas, Venerandas 
Tomas, Lūcijas Zaļakmentiņas, 
Anastasijas Rastargujevas, 
Mirdzas Brūveles, Līvijas Pugačes, 
Valentīnas Zaručinskas, 

Līvijas Kraukles, Gaidas Jačķes 
un Marijas Palkinas roku darbi. 
Tika uzteikta Modra Pura, 
Elmāra Ilsjāna un Anatolija 
Arhipova  līdzdalība.
 Izstādē redzamie darbi bija 
sagrupēti pa mēnešiem un 
katram mēnesim mazais 
ansamblītis, kuru veido Vija Grūbe, 
Marta Rozenberga, Veneranda 
Toma, Lūcijas Zaļakmentiņa un 
Anastasija Rastargujeva, Ilzes 
Briediņas vadībā nodziedāja tajā 
mēnesī raksturīgāko dziesmu. 
Šoreiz darba dēļ nepiedalījās 
pārvaldnieks Aivars Tarass, kurš 
katrā jubilāru ballē Ilzi pavada uz 
cītara, taču drīz viņi būs divi, jo 
instrumentu prot spēlēt arī jaunā 
iemītniece Elta Meļņa, kura arī 
apsolījās piedalīties pasākumos un 
atsvaidzināt savu spēlēšanas prasmi. 
M. Gorbāne atsauca atmiņā labos 
darbus gada garumā un pasākumus, 
kuri notiek regulāri katru mēnesi, 
priecē arī ciemiņi.

Aprūpes centrā cilvēki 
sanāk ar dažādiem raksturiem, 
spējām, interesēm. Viņi satiek 
te domubiedrus un dalās 
interešu grupās. Pazūd 
skumjas, nemiers, vientulība 

jo pāri visam ir radīšanas 
prieks. To atzina arī klātesošie. 
Jo dzīve rit uz priekšu 
un arī jaunas ieceres 
jau padomā.

SAC „Alūksne” klienti uzmanīgi klausās priekšnesumu

Metodiskā diena bāriņtiesā
Inga Ozoliņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 30. aprīlī Alūksnes novada bāriņ-
tiesa organizēja metodisko dienu 
saviem darbiniekiem, kā arī uzņēma 
pie sevis Balvu un Apes novadu un 
Gulbenes pilsētas bāriņtiesu darbi-
niekus, lai kopā iegūtu informāciju 
un apspriestu tos pienākumus, kas 
bāriņtiesām šobrīd deleģēti saistībā 
ar  civilprocesuālo aizsardzības 
līdzekli - pagaidu aizsardzību 
no vardarbības, kuras tiesiskais 
mērķis ir dot iespēju no vardarbības 
cietušajām personām civilprocesa 
ietvaros vērsties tiesā, tai skaitā 
ar policijas starpniecību, un lūgt 
noteikt ierobežojumus vardarbīgajai 
personai. Metodisko dienu vadīja 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas vadītāja Laila Rieksta - 
Riekstiņa. 

 Pagaidu aizsardzību var iegūt - 
prasītājam ar pieteikumu pašam 
vēršoties tiesā; ar policijas lēmu-

mu par varmākas nošķiršanu; ar 
policijas starpniecību iesniedzot 
pieteikumu tiesā, bērna interesēs 
pieteikumu tiesai iesniedzot bērna 
vecākam, aizbildnim, bāriņtiesai vai 
prokuroram.
 Ja līdz šim primāri tika domāts par 

to, kur drošos apstākļos nogā-
dāt no vardarbības cietušos, tad 
jaunais regulējums dod iespēju 
noteikt ierobežojumu personai, 
kura ir vardarbīga. Ierobežojumi 
var būt: pienākums atbildētājam 
atstāt un aizliegums atgriezties un 

uzturēties mājoklī, kurā pastāvīgi 
dzīvo prasītājs, neatkarīgi no tā, vai 
atbildētājs ir šā mājokļa īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs; aizliegums 
atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi 
dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lē-
mumā minēto attālumu; aizliegums 
uzturēties noteiktās vietās; aizlie-
gums satikties un uzturēt fizisku 
vai vizuālu saskari ar prasītāju; 
aizliegums sazināties ar prasītāju, 
organizēt tikšanos vai sazināšanos, 
izmantojot citu personu starpnie-
cību u. c.; aizliegums atbildētājam 
izmantot prasītāja personas datus un 
citi aizliegumi.
 Ja ir kādi jautājumi šajā sakarā 
attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, 
tad var vērsties pēc konsultācijas 
bāriņtiesā. Bez tam bāriņtiesu 
darbinieki iepazinās ar jaunajām 
veidlapām, kādas būs jāaizpilda, 
veicot informācijas apkopošanu par 
bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pārrunāja virkni citu 
aktuālu darba jautājumu.

Laila Rieksta – Riekstiņa bāriņtiesu darbiniekiem sniedz aktuālo 
informāciju                                                                    Evitas Aplokas foto

Pirts mācība Ates muzejā jau trešo gadu
Māra Gaigaliete,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja krājuma glabātāja

 15. jūnijā Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā aicinām izbaudīt 
tradicionālo latviešu pirti. 
Pie mums ciemosies „Pirts 
skola”, kas ir akreditēta 
izglītības iestāde un jau trešo 
gadu Ates muzejā dalīsies 
ar zināšanām par 
pirts lietām.

 Latviešu pirts apmeklējums 
ir kā meditācija, ar laimes un 
mājīguma sajūtu, veselības 
profilakses un atgūšanas vieta. Šo 
burvīgo laimes un miera sajūtu 
sniedz augu un pirts slotu aromāts, 
ūdens klātbūtne un maigā dūmu 

smarža no pirts krāsns. Pirts proce-
dūra ir process, ko pirtnieka vadībā 
izbauda pirts apmeklētājs - pērša-
nās, karsēšanās, kontrasta 
procedūras, ķermeņa kopšanas 
procedūras – labsajūtai un 
veselībai! To visu baudīt pie 
mums piedāvās 
„Pirtsskolas” pirtnieki.
 Ne visas procedūras notiks pirtī. 
Varēs baudīt arī relaksējošu masāžu 
un sauso pērienu. Pirtnieku vadībā 
varēs iemācīties pirts slotu siešanas 
māku un katras pirts slotas nozīmi 
cilvēka veselības nodrošināšanā. 
Būs iespējams uzzināt par 
gatavošanos pirts dienai un 
pēršanos pirtī, enerģētisko 
dziedniecību, pirts ābeci, 
ārstniecības augu lietošanu pirts 
procedūrās, kokiem slotiņu siešanai, 
un lakstaugiem, ko izmanto gan 

pirts slotām, gan uzlējumiem. 
 15. jūnijā muzejā gaidīsim arī 
mājražotājus un amatniekus ar 
savas produkcijas piedāvājumu - 
pirtij noderīgām lietām, Līgo 
svētku kārumiem un citiem 
labumiem, kas varētu iepriecināt 
pasākuma apmeklētājus. 
Priecāsimies, ja dalīsieties pieredzē, 
zināšanās un savās prasmēs!

 Pasākums notiek VPR kultūras 
programmas projekta „Es mācu, 
ko es māku” ietvaros, sadarbībā ar 
„Pirts skolu”
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Radošs un darbīgs 
pavasaris „Zemenīte”
Kristīne Kuzera, Klinta Apsīte,
Strautiņu PII „Zemenīte” 
skolotājas

 Pavasaris ir gadalaiks, 
kas ievieš krāšņas pārmaiņas 
dabā. Taču, lai šīs pārmaiņas 
būtu vēl acīm tīkamākas, arī 
Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” „Kāpēcīšu” 
grupas bērnu rociņas šajā 
pavasarī nav bijušās darbiņu.

 Aprīlis bija izsludināts par 
„Tīrības mēnesi” un arī „Kāpēcīši” 
aprīļa beigās devās talkā. Cītīgi 
strādājām un uzkopām iestādes 
apkārtni un ceļmalas, lai pašiem 
vēlāk būtu prieks skatīties uz 
sakopto apkārtni, dodoties 
pastaigās.
 Šis pavasaris „Kāpēcīšiem” 
aizsācies arī kā muzikāls gadalaiks. 
Mūzikas skolotājas S. Reķe un 
I. Kalniņa kopā ar bērniem 
cītīgi gatavojās konkursam 
„Cālis”. 1. maijā Alsviķu 
pagasta kultūras nama rīkotajā 
„Cāļa” konkursā no „Kāpēcīšu” 
grupas piedalījās Reinis un Madara. 
Madara tika izvirzīta uz Alūksnes 
novada konkursu, kas notika 

11. maijā, kur ieguva nomināciju 
„Viesmīlīgākais Cālis”.
 Katru gadu maijā „Zemenītes” 
bērni kopā ar skolotājām dodas 
ekskursijā. Arī šis gads nav 
izņēmums - 22. maijā ceļojām uz 
Pededzes dabas takām.
 Grupas dzīve „Kāpēcīšos” rit 
tikpat krāsaini kā pats pavasaris. 
Bērni ne tikai cītīgi strādā un mācās 
nodarbībās, bet arī piedalās dažādos 
zīmēšanas konkursos un ar grupas 
skolotāju palīdzību gūst nelielu 
ieskatu svešvalodās.
 8. maijā „Zemenītē” notika 
Ģimeņu dienas pasākums. 
„Cālīšu”, „Bitīšu” un „Kāpēcīšu” 
grupas bērni iepriecināja vecākus 
svētkos, skaitot mīļus dzejolīšos, 
dziedot skanīgas dziesmiņas un 
parādot ludziņu „Kā vilks teliņam 
par mammu bija”.
 Mācību gads pamazām tuvojas 
beigām, no „Kāpēcīšu” grupas 
astoņi bērni ir gatavi nākamajā 
mācību gadā uzsākt skolas gaitas. 
30. maijā pulksten 17 „Zemenītē” 
notiks izlaidums. Mīļi gaidīti tiek 
bērnu vecāki, draugi un paziņas, lai 
sveiktu absolventus šajos svētkos.

„Zemenītes” audzēkņi mācās, cik svarīgi ir sakopt apkārtni

Kristīne Berkule,
Latvijas Neredzīgo biedrības 
Balvu teritoriālās organizācijas 
priekšsēdētāja

 Latvijas Neredzīgo 
biedrības (LNB) Balvu 
teritoriālā organizācija realizē 
projektu „Šaudauns Alūksnē” 
un 30. aprīlī LNB Alūksnes 
vietējā organizācijā svinīgā 
gaisotnē Alūksnes novada 
Sabiedrības centrā atklāja 
šaudauna (showdown) 
galdu.

 Šaudauns ir galda teniss 
neredzīgajiem, bet to spēlēt var 
ikviens spēlētgribētājs, izmantojot 
aptumšotas brilles. Spēlētāja 
uzdevums ir iesist bumbiņu 
pretinieka vārtos, vadoties tikai 
pēc dzirdes. Bumbiņa ir veidota no 
cietas plastmasas un tajā ir ievietots 
zvārgulītis, lai tā visu laiku skanētu.
 Atklāšanas pasākumā viesiem no 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra, biedrības „Alūksnes lauku 
partnerība”, biedrības „Astes un 
ūsas” un Alūksnes NVO atbalsta 

centra bija iespēja izmēģināt spēkus 
šajā spēlē un viņi atzina, ka tas ir 
interesanti. Biedrības „Astes un 
ūsas” valdes priekšsēdētājs Modris 
Briedis saka: „Sākumā var apjukt, 
bet vēlāk pierod pie bumbiņas 
skaņas un tai var izsekot”.
 Biedrības „Alūksnes lauku 
partnerība” administratīvā vadītāja 
Inga Prilužnija saka: „Ir liels prieks, 
apstiprinot interesantus un 
inovatīvus projektus!”.
 Projekts „Šaudauns Alūksnē” 
tiek realizēts Leader projektu 
programmā, kuru administrē Lauku 
atbalsta dienests un ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu.
 Realizējot projektu, Latvijas 
Neredzīgo biedrības Balvu 
teritoriālā organizācija iegādājās 
šaudauna galdu, biroja mēbeļu 
komplektu un portatīvo datoru, kurš 
ir aprīkots ar ekrānlasošo 
programmu, projekta kopējās 
izmaksas ir 2500 EUR.
 Vislielākais prieks un gandarījums 
ir tieši par šaudauna galdu, jo līdz 
šim Latvijā tādi bija tikai trijās pil-
sētās - Rīgā, Cēsīs un Liepājā, tagad 

Izmēģinot spēkus šaudauna spēlē

Tagad šaudauns arī Alūksnē!

tāds arī ir Alūksnē. Tieši šāds galds 
Latvijā ir pirmais, jo ir pasūtīts pie 
ražotājiem Čehijā un tā ir vienīgā 
vieta Eiropā, kurā tiek ražoti starp-
tautiski sertificēti šaudauna galdi. 
Līdz šim Latvijā esošie galdi ir 
gatavoti uz vietas un katrs nedaudz 
atšķiras viens no otra.
 Šaudauna treniņi šobrīd Alūksnes 

novada Sabiedrības centrā Alūksnē 
notiek reizi nedēļā un jau tagad ir 
interesenti, kuri regulāri ierodas, lai 
kopīgi trenētos.
 Ceram līdz rudenim izveidot 
komandu, lai būtu iespēja doties 
uz Rīgu, kur norisināsies šaudauna 
sacensību Rīgas posms. Aicinām 
pieteikties ikvienu, kuram ir vēlme 

pievienoties mums un izmēģināt 
spēkus šaudaunā!
 Sīkāku informāciju var uzzināt, 
sazinoties ar Latvijas Neredzīgo 
biedrības Balvu teritoriālās organi-
zācijas priekšsēdētāju Kristīni Ber-
kuli, zvanot pa telefonu 29497420 
vai rakstot uz e-pastu: 
berkule2@inbox.lv.

Jaunlaicenes pašdarbnieki 
rāda darba augļus

Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Ja zemnieks sava darba 
augļus var baudīt un novērtēt 
rudenī, tad amatierkolektīvu 
dalībnieki to dara pavasarī. 
Arī Jaunlaicenes tautas nama 
pašdarbnieki savus darba 
augļus bauda un rāda citiem 
vairāk uz pavasara pusi.

 Šajā 2013./2014. gada sezonā 
Jaunlaicenes tautas namā darbojās 
pieci amatierkolektīvi ar četrdesmit 
diviem dalībniekiem. Apgūtais 
repertuārs ir priecējis klausītājus un 
skatītājus gan pašu mājās, gan 
kaimiņpagastos, gan 
kaimiņnovados.
 Ikviens pašdarbnieks vispirms rada 
prieku sev, brīvajā laikā dziedot, 
spēlējot teātri, dejojot vai kā citādi 
izpaužot savu talantu un prasmes. 

Laba sajūta, ja viņa apgūtie radošie 
darbi iepriecina citus, tad šim 
cilvēkam ir gandarījuma sajūta, ka 
viņa veikums ir arī kādam citam 
nepieciešams.
 Tādu punktu uz „i” radošo 
kolektīvu darbam tomēr uzliek 
amatierkolektīvu skates. Šogad 
šīs sezonas darbu žūrijām atrādīja 
sieviešu vokālais ansamblis (vad. 
I. Ārste) un folkloras kopa „Putnis” 
(vad. I. Ārste). Kā jau masu saziņas 
līdzekļos tika minēts, sieviešu 
vokāliem ansambļiem šogad bija 
tikai sadziedāšanās, taču žūrijas 
augstais novērtējums neizpali-
ka. Maija sākumā Mazajā Ģildē 
„Baltica 2015” tēmas „Mantojums” 
ietvaros folkloras kopa „Putnis” ar 
savu izveidoto „Jaunlaicenes dvieļi” 
programmu skatē ieguva 1. pakāpi.
 Lai arī amatierteātriem skate šogad 
būs tikai rudenī, Jaunlaicenes tautas 
nama amatierteātris „Jumts” (vad. 

M. Svārupe) un senioru dramatiskā 
kopa „Viss notiek” (vad. M. Svāru-
pe) aprīlī saviem skatītājiem dāvāja 
divas pirmizrādes. „Jumta” izpil-
dījumā M. Zvaigznones komēdiju 
„meklejamlaimi.lv” un A. Brigade-
res viencēlienu „Čaukstenes”. Ar 
šīm lugām kolektīvi jau viesojušies 
Jaunannā un Annā.
 Priekšā vasara ar daudz un 
dažādiem notikumiem, kuros, lai arī 
aktīvā sezona beigusies, piedalīsies 
amatierkolektīvu dalībnieki. 
 Aicinu apmeklētājus 31. maijā uz 
Vasaras estrādes atklāšanas balli, 
Līgo svētku pasākumu 23. jūnijā, 
kurš šogad visas nakts garumā ar 
dažādām aktivitātēm un 
atraktivitātēm norisināsies 
Dēliņkalna pakājē, un uz neiz-
trūkstošajiem jūlija pēdējās 
sestdienas notikumiem Jaunlaicenē, 
kurā šogad notiks „Vislatvijas 
malēniešu svētki”. Uz tikšanos!

Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis”
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Veclaiceniešu vērtība – 
katrs iedzīvotājs

Maija Bleiferte,
Veclaicenes pagasta muzeja 
krājumu glabātāja
Iveta Veļķere,
teritorijas attīstības speciāliste

 17. maija vakarstundā arī 
Veclaicenes pagasta muzejs bija 
atvērts apmeklētājiem, jo klāt 
kārtējā Muzeju nakts. Šā gada 
aktualitāte -  sarkanais dzintars – 
rets un tāpēc īpaši vērtīgs.  Mūsu 
vērtība ir ikviens cilvēks, kurš 
dzīvo un saimnieko Veclaicenē, 
tādēļ arī tēma „Lai neaizaug 
taka uz kaimiņmāju”.

 Tautas nama zālē bija iespēja 
vairākkārtēji noskatīties pašu 
veidoto īsfilmu „Baltie lielceļi 
gaida”. Skaudra patiesība, ka mūsu, 
veclaiceniešu, ir palicis tik maz, 
un mājas gaida saimniekus.
Turpmākās  aktivitātes muzejā  
„Tev galva, man aste”, „Stūru 
stūriem tēvu zeme”, „Es tev 

saku no sirds”, „Galu galā vajag tik 
likt!”, „Pasitīsim klačiņu!”,  
„Ideāla kaimiņa  meklējumi” 
latviski - igauniskā (jo igauņi arī 
ir mūsu kaimiņi) pasākuma 
apmeklētāju izpildījumā bija 
jautras. Lielākā daļa spēļu 
bija pašgatavotas, bet domino 
mākslinieka Arta Bērziņa 
veidots. 
 Pirmo reizi Muzeju naktī tika 
izmantota lielformāta interaktīva 
spēle - Veclaicenes domino, kurā 
ciparu kombinācijas ir aizstātas ar 
nozīmīgāko Veclaicenes apskates 
vietu fotoattēliem un nosaukumiem 
latviešu un igauņu valodās. Uz 
domino kauliņiem attēlota 
pievilcīgā Kornetu ielejas ainava 
no putna lidojuma, Drusku 
pilskalns, dabas takas, 
pareizticīgo baznīca, Māras pēdas 
akmens, Veclaicenes muzeja istaba, 
savvaļas zirgi Mauriņu saimniecībā, 
Romeškalna muiža.
 Brīvdabas domino ir iespējams 
spēlēt teritorijā jebkurā gadalaikā. 

Tā ir spēle visai ģimenei un drau-
giem, un to, ka tā ir azartiska, jau 
veiksmīgi  pierādīja Muzeju nakts 
pasākums. Domino ir izgatavots ar 
Alūksnes novada pašvaldības finan-
siālu atbalstu  projekta „Veclaicenes 
domino un sajūtu taka” ietvaros, 
kuru realizēja biedrība „Alūksnes 
novada attīstībai”.
 Paldies veclaiceniešiem Līgai 
Pjusei, Ainai Rencei, Intai 
Rezgoriņai, Jānim Vīksnem, Dacītei 
Rātei par atbildīgu un atraktīvu 
spēļu vadīšanu. Paldies par skaisto 
domino Artim Bērziņam, kurš 
atzīst, ka šis bija pirmais šāda veida 
darbs, un Alūksnes novada 
pašvaldībai par finansiālo atbalstu. 
  Tuvojas skolēnu pārgājienu  laiks 
un  Veclaicenes dabas takas ir vieta, 
kur priecēt acis, izlikt enerģiju un 
pašapliecināties. Raipala ezera taku 
papildinām ar sajūtu elementiem. 
Arī iepriekš minētās spēles un 
spēle „skolas zvana noslēpums” 
gaida spēlētājus!

 Veclaicenes domino aicina ikvienu to uzspēlēt

Mālupē darbīga 
pagasta jaunā paaudze
Anita Gusta,
Mālupes bibliotēkas vadītāja

 Gatavojoties Lieldienām, 
16. aprīlī Mālupes pagasta 
bibliotēkas darbinieces aicināja 
skolēnus uz radošu pasākumu 
bibliotēkā (attēlā).

 Bērni no olu kastītēm veidoja 
rozītes, ko pēc tam nopūta ar krāsu. 
No krāsaina papīra tika izveidoti 
Lieldienu zaķi un no zariņiem, 
pavasara ziediem, sūnām un citiem 
dabas materiāliem bērni veidoja 
kompozīcijas. Šajā pasākumā ar 
interesi piedalījās gan zēni, gan 
meitenes. Darbu beidzot, bija 
kopīga fotografēšanās un bērniem 
tika dāvinātas krāsotas Lieldienu 
olas. Pēc mācību stundām skolēni 
labprāt savu brīvo laiku pavada 
bibliotēkā un mums ir prieks, 
ka varam palīdzēt viņiem saturīgi 
pavadīt laiku un arī kaut ko iemācīt.
 Mālupes Saieta namā 2. maijā 
notika Katrīnas Andranovas darbu 
izstādes „Pirmelementi” atklāšana. 
Katrīna ir beigusi Alūksnes Mākslas 

skolu un studijas turpina 
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolā. Meitenei gleznošana ir 
sirdslieta. Viņa savus darbus izpilda 
dažādās tehnikās, arī uz audekla.
 „Kā katru pavasari mēs priecāja-
mies par pirmajiem sniegpulkste-
nīšiem, tā arī šī ir Katrīnas pirmā 
izstāde ar nosaukumu 
„Pirmelementi”, par ko mēs visi 
esam priecīgi. Bet vēlāk ziedēs citas 
puķes un Katrīnai būs arī nākamās 
izstādes” - tā izstādi atklājot, teica 
Mālupes saieta nama vadītāja Iveta 
Zvejniece.
 Izstādes atklāšanā piedalījās daudz 
mālupiešu, kā arī Katrīnas 
draugi, kuri ar ziediem sveica jauno 
mākslinieci. Viņas māmiņa 
Irēna Andranova stāstīja, ka meita 
jau no bērnības izrādījusi lielu 
interesi par zīmēšanu. Mājā 
bijušas apzīmētas gan tapetes, 
gan klavieres.
 Mālupes cilvēki ir ļoti priecīgi,
ka viņiem bija iespēja apskatīt 
darbu izstādi un visi vēlēja 
Katrīnai daudz radošu domu  
un enerģijas, lai turpinātu 
iesākto ceļu mākslā.

Alūksnes bibliotēka aicina dalīties 
atmiņu stāstos par Baltijas ceļu
Maija Semjonova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
bibliogrāfe

 1989. gada 22. augustā
pastkastītēs iegūla kārtējais 
„Malienas Ziņu” numurs ar 
Latvijas Tautas frontes Alūksnes 
nodaļas valdes aicinājumu 
atbalstīt akciju „Baltijas ceļš”: 
„Mūsu rajona ļaudīm jāpalīdz 
Valmieras pusei. 12 kilometru 
posms no Rencēniem līdz Oleru 
pagriezienam jāstiprina mums. 
Tāpēc aicinām visas atbalsta 
grupas organizēt braucienam 
visus savus biedrus un pārējos 
labas gribas cilvēkus. „Baltijas 
ceļš” nedrīkst pārtrūkt! Līdzi 
ņemiet tautiskas jostas, plakātus 
par noziedzīgo Molotova – 
Ribentropa paktu, karogus ar 
sēru lentēm un visu, kas vēl, 
jūsuprāt var palīdzēt 
šādā akcijā.”.

 Baltijas ceļš ir viens no 
spilgtākajiem Atmodas laika 
notikumiem un šogad atzīmēsim 
tā 25. gadadienu. 23. augustā tika 
izveidota cilvēku ķēde trīs Baltijas 
valstu vienotiem centieniem pēc 
brīvības. 
 Šī gada aprīlī šim nozīmīgajam 
vēsturiskajam notikumam atklāts 
projekts „Baltijas ceļa stāsti”. 
Projektu izsludinājusi UNESCO 
Latvijas Nacionālā komisija un tā 
mērķis ir līdz 2014. gada beigām 
apkopot cilvēku atmiņu stāstus, 
lai tie būtu pieejami nākamajām 
paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan 
atmiņu institūcijās - muzejos un 
bibliotēkās.
 Projekts aicina ikvienu 
laikabiedru fiksēt savu Baltijas ceļa 
pieredzi. Visi projekta laikā savāktie 
stāsti tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. 
gadadienai veltītā kolekcijā, kas tiks 
nodota glabāšanai Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā, 

bet īss stāsta kopsavilkums 
būs pieejams internetā 
www.thebalticwae.eu. 
25 spilgtākie stāsti Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā tiks apkopoti speciālā 
publikācijā.
 Arī Alūksnes pilsētas bibliotēka 
iesaistījusies „Baltijas ceļa stāstu” 
projektā. Gribam fiksēt savu no-
vadnieku Baltijas ceļa pieredzi. Ja 
Jūs piekritīsiet, tad stāsti būs lasāmi 
ne tikai minētajā portālā, bet arī 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas inter-
neta vietnē www.albibl.lv. Uzrunā-
jam arī tos, kuri nevarēja aizbraukt 
līdzi, bet ar sirdi un domām stāvēja 
tur līdzās visiem.  Ar Jūsu domām, 
sajūtām, stāstiem un fotogrāfijām  
gaidīsim bibliotēkā tās darba laikā 
(vēlams iepriekš pieteikties pa 
tālruni 64322197, 25403935 vai 
e-pastu biblioteka@aluksne.lv).
 Veicināsim kopā sabiedrības 
izpratni par Baltijas ceļa notiku-
miem caur dzīvo vēsturi! 

Vasaras dienas nometne Atē
Aiva Lielbārde,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja speciāliste, 
nometnes vadītāja

 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā no 17. līdz 
21. jūnijam, pateicoties Alūksnes 
novada Izglītības pārvaldes 
rīkotajā projektu konkursā 
saņemtajam finansējumam, 
tiks rīkota dienas nometne 
bērniem „Amatam ir zelta 
pamats”.

 Tajā aicinām pieteikties 10 – 
12 gadus vecus Alūksnes novada 
bērnus. Nometne ik dienas sāksies 
pulksten 10.00 un noslēgsies 
pulksten 18.00. Dalībnieku 
nokļūšanai uz muzeju tiks 
organizēts autobuss, kurš no 
Alūksnes izbrauks 9.00 un 
kursēs maršrutā Alūksne – 
Strautiņi – Zeltiņi – Kalncempji - 
Ate. Pa tādu pašu maršrutu pulksten 
18.00 dalībnieki varēs atgriezties 
mājās. Bērniem, kas vēlēsies pie-
dalīties nometnē, bet nedzīvo marš-
ruta teritorijā, ar vecāku palīdzību 
vajadzēs nokļūt kādā no pieturām 

vai ierasties muzejā uz nodarbību 
sākumu.
 Nometnes laikā bērniem būs 
iespēja uzzināt par podnieka, kok-
apstrādes meistara, kalēja amatiem, 
iepazīt muzeja ekspozīciju, kas 
stāsta par šiem darbiem un aktīvi 
līdzdarboties kopā ar podnieku Uģi 
Puzuli, galdnieku Laimoni Lapsu, 
kalēju Laimoni Bāliņu un māksli-
nieci Rudīti Liepiņu. 
 Nometnes dalībniekiem paredzē-
tas divas ēdienreizes - pusdienas 
un launags, par kurām gādās SIA 
„UNTI”.
 Nakti pirms nometnes noslēguma 
plānots pavadīt pie ugunskura, 
nakšņojot līdzpaņemtajās teltīs, bet 
21. jūnijā ielīgot vasaras Saul-
griežus un iepazīties ar nometnē 
paveikto, aicināsim arī dalībnieku 
vecākus. 
 Maksa par nometni vienam 
dalībniekam ir 25 EUR.
 Pieteikumus, norādot dalībnieka 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, 
dzīves vietu, vecāku vārdu un tālru-
ņa numuru, aicinām sūtīt uz e-pastu: 
atesmuzejs@aluksne.lv. Sīkāka  
informācija par nometni zvanot pa 
tālruni 25664436.



Sigita Cepleviča,
projekta „Radām Novadam” 
sabiedrisko attiecību konsultante 

 Konkursā „Radām Novadam” 
piedalās 18 studentu komandas 
no 10 Latvijas augstskolām, 
pārstāvot 18 Latvijas novadus, 
un viens no šiem novadiem ir 
Alūksne. To pārstāv septiņi 
studenti no Latvijas Universitātes 
- Evija Taurene, Velta 
Skolmeistere, Maija Rukmane, 
Andžejs Stepančuks, Dace 
Marķitāne, Anete Zvaigzne, 
Kristaps Osis, kuri apvienojušies 
vienā komandā „Green Link”, 
kurus vieno neizsīkstoša vēlme 
mācīties, optimisms, kā arī ticība 
savai idejai. Lai noskaidrotu ko 
vairāk par pašu komandu, tās 
mērķiem un motivāciju, uz 
sarunu aicināju komandas 
kapteini Eviju Taureni. 

 Kas jūs pamudināja piedalīties 
konkursā?
 - Daļu no mums dalībai konkursā 
pamudināja iespēja realizēt savas 
idejas un pielietot augstskolā 
iegūtās zināšanas, kas nav saistītas 
ar ekonomiku, biznesu, uzņēmēj-
darbību, kā arī papildus apgūt tieši 
šīs prasmes, to konkrēti nestudē-
jot. Daļai no komandas Alūksne 
ir dzimtā pilsēta, tāpēc uz to ir 
citāds skatījums, cita motivācija 
darboties, jo tās taču ir mājas, kurās 
ir vēlēšanās vidi arvien uzlabot, 
papildināt, ielikt daļiņu no sevis, lai 
būtu patīkamāk atgriezties. Dalība 
konkursā mūsu gadījumā ir pilnīga 
iziešana ārpus savas komforta zonas 
ar mērķi mācīties, kļūdīties, taču 
gala rezultātā darīt labu, palīdzēt 
ar savu skatījumu, idejām un to 
realizāciju. 

 Kāds ir jūsu mērķis šajā 
konkursā un ko vēlaties dot jūsu 
pārstāvētajam novadam?  
- Komandas mērķis ir realizēt 
savas idejas, kā arī sekmēt savu un 
Alūksnes novada izaugsmi, vei-
cināt uzņēmējdarbību un attiecīgi 
stiprināt novadu un pašiem sevi. 
Mēs vēlamies un ceram Alūksnes 
novadu padarīt par vietu, kur varētu 
atgriezties alūksnieši, kā arī no 
kurienes negribētu doties prom 
ciemiņi un tūristi. Mēs ticam, ka 
novadam ir viss nepieciešamais, lai 
par šādu vietu tik tiešām arī kļūtu. 
Runājot paši par sevi, mēs noteikti 
vēlētos uzkrāt jaunu, vēl nebijušu 
pieredzi un zināšanas, paplašināt 
savu redzesloku, veicināt ne tikai 
novada, bet arī pašiem savu pievie-
noto vērtību, piedaloties konkursā. 

 Vai esat jau izdomājuši, kādā 
nozarē vēlaties veidot attīstību 
Alūksnes novadam?
 - Ņemot vērā to, ka mūsu koman-
da ir ļoti daudzpusīga, arī mūsu 
darbības virziens būs daudzpusīgs. 
Mēs izmantosim savas specifiskās 
zināšanas un prasmes, lai realizētu 
sevi ne tikai vienā konkrētā jomā, 
bet, iespējams, vairākās. Katrs no 
komandas dalībniekiem mācās citā, 
specifiskā virzienā, paralēli tam 
ārpus studiju aktivitātes katram 
saistās ar citām nozarēm, pulciņiem 
un hobijiem. Dažādība ir mūsu 
priekšrocība. 

 Un kādas vēl ir jūsu 
komandas stiprās puses dalībai 
šajā konkursā?
 - Mūsu komandas stiprās puses 
viennozīmīgi ir komandas vietējie 
alūksnieši, komunikācijas, multi-
mediju un žurnālistikas zināšanas 
un prasmes, kā arī eksakto zinību 
pārstāvji. Mēs visi septiņi viens otru 
papildinām, tā vai citādi liekam do-
māt citā virzienā, paplašinot redzē-
jumu. Vēl nav bijusi situācija, kurā 
mēs nespētu vienoties par lēmumu. 
Apzināmies, ka viss grūtais vēl ir 
tikai priekšā. Šis ir sākums lielam, 
garam un grūtam piedzīvojumam, 
kurā septiņi būs mūsu veiksmes 
skaitlis. Caur jokiem un absolūtā 
nopietnībā mēs sevi saucam par 
ģimeni – mums jāiemācās saprasties 
no pusvārda, sadarboties, uzticēties, 
vienam par otru krist un celties. 

 Kas jūs motivē sasniegt 
labākus rezultātus?
 - Labākiem panākumiem mūs, 
galvenokārt, motivē tikšanās ar 
novadniekiem. Mēs jau šī konkursa 
sākumā jūtamies gana atbildīgi. 
Nevēlamies pievilt. Un iespējams, 
ka atbilde uz jebkuru no uzdotajiem 
jautājumiem, kā arī uz šo jautājumu, 
varētu būt - jaunības maksimālisms. 
Mēs rēķināmies ar kļūdām, bet no 
tām nebaidāmies. Rēķināmies ar ne-
gulētām naktīm, bet tās ir vilinošas. 
Vēlme darīt ir lielāka par bailēm 
no neveiksmes. Esam uzņēmušies 
atbildību, solījuši ieguldīt laiku, 
enerģiju un potenciālu, un esam arī 
gatavi atbildēt par šiem solījumiem.

 Vai varat padalīties priekā un 
pastāstīt, kas jums jau šobrīd 
konkursā ir sagādājis pozitīvas 
sajūtas vai patīkamus 
pārsteigumus?
 - Protams! Esam patiesi priecīgi un 
gandarīti par pašvaldības izrādīto 
atbalstu mūsu dalībai konkursā. 
Mēs esam satikuši fantastiskus 
cilvēkus, kuri tic mums un mūsu 
idejām, kuriem varam zvanīt un 
jautāt pēc padoma vai atbalsta 
jebkurā situācijā. Mums palīdzēs, 
ar mums sadarbosies, un tā ir ļoti 
motivējoša apziņa. Alūksne un 
novads būs mūsu otrās mājas. Arī 
savā starpā, darbojoties, apspriežo-
ties, cenšamies būt uz pozitīvā viļņa 
– neļauties nogurumam, nezinā-
šanai, bailēm. Nezaudēt prieku un 
entuziasmu par dalību konkursā ir 
grūts, bet visnotaļ svarīgs aspekts, 
lai veiksmīgi startētu.

 Un kā ir ar grūtībām? Vai esat 
ar tām vai kādām neparedzētām 
lietām jau saskārušies konkursa 
sākuma posmā?
 - Jā, kā gan bez tām! Līdz šim 
mums grūtības sagādājis laika de-
ficīts, jo nevar aizmirst, ka pamatā 
mēs esam studenti, kuriem tuvojas 
gala darbu nodošanas termiņi, 
sesija, eksāmeni un pārbaudījumi, 
kuri jāveic pēc iespējas labāk. Bez 
studiju procesa un dalības konkursā 
katram ir citi blakus projekti, veica-
mie darbi. Šobrīd strikti plānojam 
savu laiku, pielāgojoties ikviena 
vajadzībām, jo visproduktīvākais 
darbs norisinās tad, kad esam visi 
kopā. Ideju ģenerēšana ir ļoti radošs 
un ambiciozs domu lidojums, taču 
ir reāli jāizvērtē savas iespējas un 
varēšana, lai tas, ko solām, tiktu 
realizēts nevis paliktu par ideju 
sarakstu uz papīra.

 Vai augstskola jūs kaut kā 
atbalsta vai motivē sasniegt labus 
rezultātus konkursā?
 - Diemžēl nē! Šobrīd mēs nejū-
tam atbalstu un palīdzību no savas 
augstskolas, taču vēlamies izcelt 
divus pasniedzējus, kuri jau no paša 
sākuma ir bijuši ar mums, lai ko-
mandas varētu pieteikt savu dalību 
konkursam (piesakoties komandas 

sastāvā bija jānorāda arī pasnie-
dzējs). Ekonomikas un vadības 
fakultātes pasniedzēja Džineta Di-
mante ir tā persona, kura komandai 
ir veltījusi savu laiku un uzmanību, 
izsakot padomus un ieteikumus 
veiksmīgākai darbībai un ideju 
realizācijai. Tāpat Latvijas Univer-
sitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
pasniedzējs Rolands Tjarve noticēja 
studentu entuziasmam un vēlmei 
pierādīt sevi konkursā, piekrītot būt 
par komandas pārstāvi, pildot tieši 
pasniedzēja lomu komandā. Esam 
pateicīgi šiem diviem pasniedzē-
jiem, bez kuru piekrišanas koman-
das dalība konkursā vispār nebūtu 
iespējama.

 Kādai, jūsuprāt, ir jābūt 
komandai, lai uzvarētu šajā 
konkursā?
 - Mūsuprāt, spēcīgai komandai 
jābūt daudzpusīgai, draudzīgai un 
tiešai jeb savstarpēji atklātai. Ko-
mandas biedriem ir jāapzinās katra 
indivīda vājās un stiprās puses, 
jārespektē cita viedoklis. Ne tikai 
jāprot, bet arī jāvēlas rast kompro-
misu, ja tāds nepieciešams.

 Un kā ir ar jums pašiem? Vai 
izdodas rast kompromisus?
 - Uzsākot savu dalību konkursā, 
apzinājāmies, ka esam studenti ar 
atšķirīgām interesēm un redzējumu. 
To ietekmē vairāki faktori, piemē-
ram, atšķirīgie studiju kursi, brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātes, hobiji, 
aizraušanās. Respektīvi, vienu un 
to pašu tematu vai ideju redzam no 
septiņiem dažādiem aspektiem, kat-
ram ir ko teikt un piebilst, pamato-
joties uz savu individuālo redzēju-
mu. Kompromiss un kopīga mērķa 
definēšana ir veiksmīgas komandas 
darbības pamatnosacījums. Katram 
ir iespēja izteikties un argumentēt 
savu viedokli, vēlāk visiem kopā 
to izanalizējot un komentējot. 
Viens otram pielāgojamies gan 
ideju redzējumā, gan tikšanās laiku 
koordinēšanā. Bez kompromisiem 
komandas darbs nav iespējams, 
un mēs pie tā vienmēr strādājam, 
respektējot otru, cienot paši sevi un 
citus.
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Jauniešu lapa www.aluksne.lv

Jaunieši iepazīst 
uzņēmējdarbības 
būtību un 
inovācijas atbalsta 
iespējas

 22. maijā Alūksnes 
Bērnu un jauniešu 
centrā „Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra 
(LIAA) sadarbībā ar 
SIA „Ķemers Business 
and Law Company” 
organizēja bezmaksas 
semināru vidējās izglītības 
iestāžu skolēniem.

 Seminārā piedalījās 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas, Alūksnes 
novada vidusskolas, Liepnas 
vidusskolas un Dāvja 
Ozoliņa Apes vidusskolas 
10. - 12. klašu audzēkņi.
 Semināru vadīja konsultants 
Aigars Plotkāns, kurš stāstīja, 
kā vislabāk attīstīt un īstenot 
savas radošās biznesa idejas, 
rosināt interesi par inovatīvas 
uzņēmējdarbības uzsākšanu, 
dalījās pieredzē un viedoklī, 
stāstīja par jaunu produktu 
virzīšanu tirgū un konkurētspējas 
veicināšanu, palīdzēja attīstīt 
prezentāšanas prasmes, 
stāstīja par inovācijas atbalsta 
iespējām (Biznesa inkubatori, 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
u.c.), un citiem tematiem, kas 
saistīti ar semināra dalībnieku 
prasmju pilnveidošanu.
 Seminārs skolēniem notika 
LIAA realizētās „Pasākumi 
motivācijas celšanai 
inovācijām un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai” ietvaros, 
un to līdzfinansē Eiropas 
Savienības Struktuālie 
fondi.

Studenti vēlas Alūksnes novadu 
padarīt par vietu, kur atgriezties

Komanda “Green Link” kopā ar Alūksnes novada domes deputāti Janu Zilkalni un pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Lienīti Spiridonovu

Apstiprināts 
pašvaldības 
2013. gada 
publiskais pārskats
 Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 27.05.2014. domes 
lēmumu Nr.186 (sēdes protokols 
Nr.10, 10.p.) apstiprināts Alūksnes 
novada pašvaldības 2013. gada 
publiskais pārskats.
 Ar pilnu pārskata tekstu var 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā un Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.
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1. Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 2013.gada 
24.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to 
cenrādi” un turpmāk: 

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 
3.1. un 3.3. punktos skaitļus un 
vārdus „EUR 2,85 (divi euro un 
85 euro centi)” ar skaitļiem un 
vārdiem „EUR 3,00 (trīs euro)”;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 
3.2. punktā skaitļus un vārdus 
„EUR 42,69 (četrdesmit divi euro 
un 69 euro centi)” ar skaitļiem un 
vārdiem „EUR 40,00 (četrdesmit 
euro)”;
1.3. papildināt saistošos 
noteikumus ar 3.5. punktu šādā 
redakcijā:
„3.5. par dalību Aģentūras 
rīkotajos makšķerēšanas 
sacensību un autovadīšanas 
prasmju uzlabošanas 
un sacensību pasākumos 
Aģentūras izveidotajā ledus 
trasē, dalības maksa 
EUR 15,00 (piecpadsmit euro 
un 00 euro centi)”;

1.4. papildināt saistošo 
noteikumu 5.1. punktā aiz 
skaitļiem „3.4.” ar skaitļiem un 
vārdiem „un 3.5.”.

  Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos 
Nr.31/2013 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā  nepiecie-
šamību papildus noteikt maksu par 
tādiem p/a „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem, kā ierīkotas 
autotrases izmantošanu un tās 
rīkotajām sacensībām, sedzot 
p/a „ALJA” izmaksas šo pasākumu 
rīkošanā un nodrošināšanā.
  
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi noteiks 
pakalpojumus, ko aģentūra 

sniedz fiziskām un juridiskām 
personām un vienotu cenrādi 
par šo pakalpojumu 
apmaksu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Samazina pašvaldības 
finansējumu šādu pasākumu 
līdzfinansēšanā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.03.2014. lēmumu Nr.113
(protokols Nr.6, 35.punkts)

Spēkā no 30.05.2014.

1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 
26.jūlija Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.22/2012 
„Alūksnes novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi” un turpmāk: 

1.1. Izslēgt no saistošajiem 
noteikumiem to 18.punktu;
1.2. Izslēgt no saistošajiem 
noteikumiem to 24.punktu.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 
2012.gada 26.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes 
novada sabiedriskās kārtības no-
teikumi”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts 

sagatavots, ņemot vērā 
nepieciešamību izslēgt 
saistošajos noteikumos iekļauto 
normu dublēšanos citos Alūksnes 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Ar šiem noteikumiem no 
Alūksnes novada sabiedriskās 
kārtības 
noteikumiem tiek izslēgti 
punkti, kas ir iekļauti Alūksnes 
novada publisko un pašvaldības 
ūdenstilpju, to salu un 
piekrastes zonas uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības 
noteikumos.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 
Neietekmē.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības 
interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos 
Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi”
izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 5.pantu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.03.2014. lēmumu Nr.114
(protokols Nr.6, 36.punkts)

Spēkā no 30.05.2014.

Aicina uz spiningošanas 
sacensībām Alūksnes ezerā
 7. jūnijā Alūksnes 
ezerā notiks spiningošanas 
sacensības „Alūksnes vasaras 
„plēsējs” 2014”.

 Reģistrācija sacensībām 
Ziemera pagasta „Jaunsētās” 
7. jūnijā no 5.30 līdz 6.30.
Sacensību sākums 6.45. 
Sacensības notiek komandu 

konkurencē, komandā 2 dalībnieki.
 Dalības maksa – 20 eiro no 
komandas. Ja komandā dalībnieks 
jaunāks par 16 gadiem, tad dalības 
maksa komandai 10 eiro.

 Sacensību nolikums: 
http://www.aluksne.lv/info_data/
info14/mai12_01.htm
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Alūksnes novada publisko un pašvaldības 
ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.03.2014. lēmumu Nr.112 
(protokols Nr.6, 34. punkts)

precizēti ar Alūksnes novada domes 
06.05.2014. lēmumu Nr.176 

(protokols Nr.9, 8.punkts)

Spēkā no 30.05.2014.

I. Vispārīgie jautājumi
      
1. Alūksnes novada publisko un 
pašvaldības ūdenstilpju (turpmāk – 
ūdenstilpes), to salu un piekrastes 
zonas uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumos (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) lietoto terminu 
skaidrojumi: 
1.1. Alūksnes ezera „iekšezers” 
– Alūksnes ezera teritorija, ko no 
pārējā ezera šķir iedomāta līnija no 
Pussalas tālākā dienvidu punkta uz 
Alūksnes ezera krasta (Alūksnes 
pilsētas parka teritorijā) tālāko 
ziemeļu punktu;
1.2. Piekrastes zona – 10m tauvas 
josla ap ūdenstilpēm, ieskaitot upju 
iztekas, līdz privāto ūdenstilpju 
krasta zonai, vietās, kur privātās 
ūdenstilpes atrodas tuvāk par 10m 
no publisko un pašvaldības ūdens-
tilpju krasta ūdens līnijas;
1.3. Mazizmēra kuģošanas līdzekļi 
ir mehāniskie ūdens transportlīdzek-
ļi, kas atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 25.03.2008. no-
teikumiem Nr.213 „Ceļu satiksmes 
drošības direkcijā reģistrējamo 
kuģošanas līdzekļu reģistrācijas 
kārtība”.

2. Noteikumi tiek ieviesti, lai ūdens-
tilpēs, to salās un piekrastes zonā 
nodrošinātu sabiedrisko kārtību, 
atturētu personas no pārkāpumu 
izdarīšanas, uzturētu sanitāro tīrību 
un nodrošinātu šo ūdenstilpju, to 
salu un piekrastes zonas ekoloģisko 
aizsardzību. Noteikumi paredz, 
kāda kārtība ir jāievēro šajās ūdens-
tilpēs, to salās un piekrastes zonā, 
kā arī nosaka, kādas sankcijas pret 
šo Noteikumu pārkāpējiem var tikt 
piemērotas šo Noteikumu neievēro-
šanas gadījumos.

3. Noteikumi ir saistoši visā 
Alūksnes novada publisko un 
pašvaldības ūdenstilpju (pilns šo 
ūdenstilpju uzskaitījums šo noteiku-
mu pielikumā), to salu un piekrastes 
zonas teritorijā visām personām, 
kas uzturas šajā teritorijā. Personas, 
kas pārkāpj šos Noteikumus, ir 
saucamas pie administratīvās atbil-
dības šajos Noteikumos paredzētajā 
kārtībā un apmēros, ja viņu darbībā 
nav paredzēta Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā 
administratīvā atbildība.

4. Kontroli par šo Noteikumu 
ievērošanu un izpildi veic un ad-
ministratīvo pārkāpumu protokolus 
sastādīt ir tiesīgas šādas amatper-
sonas:
4.1. Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktors un 
inspektors;
4.2. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas; 
4.3. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu vadītāji.

5. Ja pārkāpējs atsakās no 
uzliktās naudas soda samaksas uz 
vietas vai pārkāpums paredz naudas 
sodu, kas pārsniedz uz vietas 
iekasējamās soda naudas apmēru, 
administratīvā pārkāpuma lietu 
izskatīt un sodīt vainīgo personu 

var Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvā komisija.

II. Sevišķie noteikumi

6. Par nereģistrētas laivu piestātnes 
izmantošanu, laivu un citu ūdens 
mehānisko transporta līdzekļu 
nomu, to nolaišanu ūdenī vai 
turēšanu (izņemot īslaicīgu – 
līdz 24 stundām) ārpus reģistrētām 
piestātnēm uzliek naudas sodu 
EUR 30,00.

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

8. Par Ceļu satiksmes drošības di-
rekcijā nereģistrējamu gumijas laivu 
un citu mehānisku ūdens transporta 
līdzekļu izmantošanu ūdenstilpnēs 
bez iepriekšēja saskaņojuma ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūru „ALJA”, uzliek naudas 
sodu EUR 30,00.

9. Par plostu, laivu, motorlaivu, 
kuteru, jahtu un ūdens motociklu 
(izņemot Valsts kontrolējošajām 
institūcijām piederošo un darba 
pienākumu veikšanai izmantoto) 
izmantošanu ūdenstilpnēs 
laika periodā no ledus izkušanas 
brīža līdz 30.aprīlim, uzliek 
naudas sodu EUR 50,00.

10. Par plostu, laivu, motorlaivu, 
kuteru, jahtu un ūdens motociklu, 
kuru motora jauda ir lielāka par 
3,7 kW (izņemot Valsts 
kontrolējošajām institūcijām 
piederošo un darba pienākumu 
veikšanai izmantoto) izmantošanu 
Alūksnes ezerā laika periodā 
no 1.maija līdz 1.jūnijam, uzliek 
naudas sodu EUR 30,00.

11. Par mazizmēra vai citu mehānis-
ko ūdens transportlīdzekļu atstāšana 
bez uzraudzības, kā rezultātā minē-
tais mazizmēra vai cits kuģošanas 
līdzeklis brīvi dreifē ūdenstilpē, 
uzliek naudas sodu EUR 50,00.

12. Par mazizmēra vai 
citu mehānisko ūdens 
transportlīdzekļu nogremdēšanu 
ūdenstilpēs, uzliek naudas 
sodu EUR 100,00.

13. Par ūdenstilpē nogremdēta 
mazizmēra vai cita mehāniskā 
ūdens transportlīdzekļa neizcelšanu 
no ūdenstilpes un nenogādāšanu 
krastā, uzliek naudas sodu 
EUR 100,00.

14. Par ūdenstilpē nogremdēta 
mehāniskā transportlīdzekļa 
neizcelšanu no ūdenstilpes un 
nenogādāšanu krastā, uzliek naudas 
sodu EUR 300,00.

15. Par acīm redzami bojātu 
vai lietošanai neizmantojamu 
mazizmēra vai citu mehānisko 
ūdens transportlīdzekļu turēšanu 
ūdenstilpē vai tās piekrastes zonā 
(bojāta mazizmēra vai cita 
mehāniskā ūdens transportlīdzekļa 

novākšanu nodrošina tā īpašnieks 
vai valdītājs vai par īpašnieka vai 
valdītāja līdzekļiem – ūdenstilpnes 
apsaimniekotājs) uzliek naudas 
sodu EUR 70,00.

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

17. Par mehāniskā transportlīdzekļa 
nogremdēšanu ūdenstilpēs, uzliek 
naudas sodu EUR 300,00.

18. Par ugunskuru kurināšanu un 
telšu uzstādīšanu ūdenstilpju  
piekrastes zonā, izņemot tam 
speciāli norādītās un ierīkotās 
vietās,  uzliek naudas sodu 
EUR 30,00.

19. Par automašīnu, 
traktortehnikas un citu mehānisko 
transporta līdzekļu, izņemot 
velosipēdus, apstāšanos vai 
stāvēšanu ūdenstilpju  piekrastes 
zonā (10m joslā no krasta līnijas), 
uzliek naudas sodu EUR 50,00. 

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

III. Noslēguma jautājumi

21. Laivu un citu mehānisko 
ūdens transportlīdzekļu piestātnes 
(slēgta tipa – „laivu novietnes”, 
atklāta tipa) līdz 2014.gada 
31.decembrim reģistrējamas 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā „ALJA”. Līdz 
2014.gada 31.decembrim 
reģistrētās laivu piestātnes 
nodrošināmas ar to reģistrācijas 
numuriem, ko piešķir Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūrā 
„ALJA”. Laivu piestātnes 
reģistrācijas numurs uzkrāsojams 
uz slēgtas laivu piestātnes ieejas 
durvīm un laivas izbraukšanas 
vārtiem, bet atklāta tipa piestātnēs 
– uz zemē nostiprināta koka, pret 
ūdenstilpi vērstas, plaknes ne 
zemāk kā 1,5m augstumā no 
zemes. Laivu piestātnēm nosaka 
un Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā „ALJA” reģistrē par 
to tehnisko stāvokli atbildīgo 
personu. 

22. Atbildība par šo noteikumu 
6.punktā noteikto pārkāpumu 
tiek piemērota no 2015.gada 
1.janvāra.

Pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem 
Nr.8/2014

Alūksnes novada publisko 
un pašvaldības ūdenstilpju saraksts
1. Publisko ezeru saraksts:

1.1. Alūksnes ezers   
Alūksnes pilsēta, 
Jaunalūksnes pagasts 
1.2. Ilgāja ezers (Latvijas daļa) 
Veclaicenes pagasts
1.3. Indzera ezers   
Alsviķu pagasts
1.4. Muratu ezers (Latvijas daļa) 
Veclaicenes pagasts
1.5. Sudalezers (Alūksnes novada 
daļa)
Zeltiņu pagasts
1.6.Vaidavas ezers   
Ziemeru pagasts

2. Publisko upju saraksts:
2.1. Pededze – no Alūksnes upes ie-
tekas līdz Alūksnes novada robežai

3. Pašvaldības ūdenstilpju saraksts:
3.1. Grundu ezers   
Mālupes pagasts
3.2. Ķiploku ezers   
Zeltiņu pagasts
3.3. Lūkumīša ezers  
Mārkalnes pagasts
3.4. Pātraža ezers   
Zeltiņu pagasts
3.5. Pullanu ezers   
Alsviķu pagasts
3.6. Raipala ezers   
Veclaicenes pagasts

Paskaidrojuma raksts 
par saistošo noteikumu 

„Alūksnes novada publisko 
un pašvaldības ūdenstilpju, 
to salu un piekrastes zonas 

uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumi” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
1.1. Nepieciešamību izdot saistošos 
noteikumus „Alūksnes novada 
publisko un pašvaldības ūdens-
tilpju, to salu un piekrastes zonas 
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 
noteikumi” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) nosaka likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 2.un 4.punkts, tā kā 
publiskā lietošanā esošo ūdenstilpju 
aizsardzība un uzturēšana, kā arī 
sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
uz šīm ūdenstilpēm, uz to salām 
un piekrastes zonā ir aktuāls 
pašvaldības pienākums. 
 1.2.  Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai Alūksnes 
novada publiskajās un pašvaldības  
ūdenstilpēs, to salās un 
piekrastes zonā nodrošinātu 
sabiedrisko kārtību, uzturētu 
sanitāro tīrību un nodrošinātu to 
ekoloģisko aizsardzību. Noteikumi 
paredz, kāda kārtība ir jāievēro 
Alūksnes novada publiskajās un 
pašvaldības, to salās un piekrastes 
zonā, kā arī nosaka, kādas sankcijas 
pret šo Noteikumu pārkāpējiem 
var tikt piemērotas šo Noteikumu 
neievērošanas gadījumos.
 1.3.  Noteikumi ir saistoši visā 
Alūksnes novada publisko un 
pašvaldības  ūdenstilpju to salu un 
piekrastes zonas teritorijā visām 
personām, kas uzturas šajā 
teritorijā. Personas, kas pārkāpj 
šos Noteikumus, ir saucamas pie 
administratīvās atbildības šajos 
Noteikumos paredzētajā kārtībā 

un apmēros, ja viņu darbībā nav 
paredzēta Latvijas  Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktā 
administratīvā atbildība.

2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošo noteikumu projekts 
paredz kārtību, kādā uzturamas 
laivu piestātnes, kā tiek organizēta 
mehānisko ūdens transporta 
līdzekļu atrašanās un kustība 
publiskajās un pašvaldības 
ūdenstilpēs, autotransporta 
kustība uz ūdenstilpju ledus, 
noteiktas prasības atpūtas 
vietām, ugunskuru kurināšanas 
un telts celšanas vietām pie 
Alūksnes ezera, kā arī to, kā 
tiek nodrošināta sabiedriskā 
kārtība izmantojot ūdenstilpes 
Alūksnes novadā.

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

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Tiešie ieguvēji būs Alūksnes 
novada iedzīvotāji un tā viesi, 
kuri nolēmuši pavadīt brīvo laiku 
Alūksnes ezera krastos, izmantot 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
pakalpojumus. Netiešie ieguvēji 
būs tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji – viesu mājas Alūksnes 
ezera apkārtnē.  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
5.1. Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, var 
griezties 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 
procedūras, privātpersonas, pēc 
attiecīgā lēmuma saņemšanas no 
Alūksnes novada pašvaldības, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās datuma, 
Administratīvajā rajona tiesā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201.  

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas. 



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
29.05.2014.

Sporta pasākumi

3. jūnijā no 16.00 - 19.00 Rezakas 
apkārtnē orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2014”  8. kārta.
4. jūnijā no 17.00 Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos 
Alūksnes novada pludmales 
volejbola seriāla I kārta.
10. jūnijā no 16.00 – 19.00  pie 
Raipala ezera Alūksnes novada 
orientēšanās čempionāts un 
„HORIZONTS 2014”  9. kārta.
11. jūnijā no 17.00  Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos 
Alūksnes novada pludmales 
volejbola seriāla II kārta.
17. jūnijā  no 16.00 - 19.00 pie 
Grūbes HES orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS’2014”  10. kārta.
18. jūnijā no 17.00 Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos 
Alūksnes novada pludmales 
volejbola seriāla III kārta.
21. jūnijā no 10.00 Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos  
3. Starptautiskās sacensības 
pludmales volejbolā „KATRĪNAS 
KAUSA IZCĪŅA”.
23. jūnijā 12.00 Ilzenē, pie sporta 
un kultūras centra „Dailes” 
riteņbraukšanas sacensības 
„Līkloči papardēs”.
25. jūnijā  no 17.00  Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos 
Alūksnes novada pludmales 
volejbola seriāla IV kārta.
28. jūnijā Zeltiņos skriešanas krosa 
sacensības „Mizojam, ka prieks” 
II kārta.

Alūksnes pilsētas 
Tautas nama rīkotie pasākumi 

6. jūnijā 22.00 – 04.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē vasaras sezonas 
atklāšanas balle kopā ar grupām 
„Apvedceļš” un „Otto”, DJ Salvis. 
Ieeja: 3 EUR (2,11 Ls).
13. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē „Summer season opening” 
Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes 
pilsētas Tautas nama un Biļešu 
paradīzes kasēs (Dārza ielā 11, 
1. stāvā). Ieeja: 4 EUR (2,81 Ls). 
Biļetes jau pārdošanā.
14. jūnijā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts pasākums.
23. jūnijā 19.00 Alūksnes Pilssalā 
pie p/a “ALJA” ēkas Līgo nakts 
ugunskurs  „Sakur, sakur Jāņuguni” 
mūzika un ugunskurs vasaras īsākās 
nakts pavadīšanai.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: 
„Zeme, uz kuras dzīvojam” 
5. jūnijs – Pasaules vides diena 
(abonementā), „Jāņu diena lepni 
nāca – ugunīs vizēdama…” 
(abonementā), „Sports 
un veselība” (lasītavā), 
„Lasīt Bērnu un jauniešu 
žūrijā – prieks!” (bērnu literatūras 
nodaļā), „Visa laba Jāņu zāle…” 
(bērnu literatūras nodaļā), 
Igora Kolosova gleznu izstāde 
(bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: Darbu uzsāk 
Bērnu un jauniešu žūrija 2014! 
(2. jūnijā bērnu literatūras nodaļā), 
radošā darbnīca „Gatavosimies 
masku gājienam uz Gaismas 
pili!” (12. jūnijā bērnu literatūras 
nodaļā), galda spēļu diena 
bibliotēkā (18. jūnijā bērnu 
literatūras nodaļā), jauno 

grāmatu diena un apskats 
(30. jūnijā abonementā). 

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 3. jūnija līdz 1. jūlijam 
izstādes „Brīnumi ziedos” no Dabas 
muzeja un „Trejdeviņi Rīgas torņi”.
Apaļajā tornītī „Vaidavas kauss” 
un motokrosam veltīta izstāde.
Ledus pagrabā izstāde „Bērnības 
laiks”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.

Pasākumi
9. jūnijā 14.00 „Trejdeviņi Rīgas 
torņi” izstādes atklāšana un tikšanās 
ar mākslinieku Klāvu Veinbahu.
12. jūnijā 14.00 Glika dienu ietva-
ros Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas skolotāja Ilona Riekstiņa 
lasīs lekciju „Ernsts Gliks un viņa 
pedagoģiskās darbība”.
21. jūnijā 04.15 Alūksnes ezera 
krastā „Vējiņos” vasaras saulgriežu 
pasākums „Sasauksim sauli” kopā 
ar Ziemeru folkloras kopu.

Alsviķu pagastā

7. jūnijā 19.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā – kultūras 
namā) deju kolektīvu koncerts - 
sadancis „Līkumiņu līkumiem....”. 
Ieeja: 1,42 EUR (1 Ls).
7. jūnijā 21.30 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā – kultūras 
namā) zaļumballe ar grupu 
„ROLISE” un DJ Saschu. 
Ieeja: 2,85 EUR (2 Ls).
11. jūnijā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
sanākšana – tikšanās ar izstādes 
„Nojausmās un vīzijās” autoru 
Andreju Voicišu (ģitāra) un 
Skaidrīti Melni (vokāls).
11. jūnijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā jaunākā latviešu pilnmetrāžas 
spēlfilma „Džimlai Rūdi rallal-
lā” (režisori Māris Putniņš, Jānis 
Cimmermanis). Ieeja: 2,13 EUR 
(1,50 Ls).
22. jūnijā 16.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā – kultūras 
namā) Līgo svētku ieskaņu koncerts 
„Lai līgojam, lai svinam...” kopā ar 
šlāgergrupu „Dricānu dominante”. 
Ieeja: 2,85 EUR (2 Ls).
22. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā – kultūras 
namā) Līgo svētku ieskaņu zaļum-
balle ar grupu „PUTUKVASS” un 
DJ CHERRY. 
Ieeja: 2,13 EUR (1,50 Ls).
No 5. līdz 30. jūnijam Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē apska-
tāma Andreja Voiciša personālizstā-
de „Nojausmās un vīzijās” (dator-
grafika un fotogrāfijas).
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Nekas nav mūžīgs”- 
rakstniekiem Angelikai Gailītei - 130, 
Andrejam Dripem - 85, Aleksand-
ram Puškinam - 215, „Ir dzejnieki, 
kurus lasa, un dzejnieki, kurus jūt 
sev blakus” - Annai Rancānei - 55, 
Jānim Peteram - 75; tematiskās 
izstādes: „Starptautiskā bērnu aiz-
sardzības diena”, „Tik daudz man 
gribētos jums pastāstīt” - Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas die-
nai un Latvijas okupācijas dienai.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 

izstādes: rakstniekiem Ontonam 
Laizānam - 130, Tālivaldim 
Treicim - 75, Andrejam Dripem - 
85, dzejniekam Jānim Peteram - 75, 
dzejniecei Annai Rancānei - 55, 
tematiskās izstādes: „Nāc nākdama 
Jāņu diena!”, „Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas diena”.

Annas pagastā

Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam, publicistam 
Andrejam Dripem – 85; dzejniekam 
Jānim Peteram – 75; tematiskā 
izstāde: „Saules sveikšanas un aug-
lības svētki – Līgo! Jāņi!”.

Ilzenes pagastā

23. jūnijā 12.00 pie centra 
„Dailes” velosacensības „Līkloči 
papardēs”, 18.00 Ilzenes 
amatierteātra sniegumā M. Zālītes 
komēdija „Še Tev, Žūpu Bērtulis”.

Jaunalūksnes pagastā

23. jūnijā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” Līgo nakts 
zaļumballe kopā ar grupu „Rolise”.

Jaunannas pagastā

8. jūnijā 16.00 Jaunannas 
„Tīrumiņos” tautasdziesmu 
sadziedāšanas pasākums
dziesminieces Ingas Karpičas 
vadībā „Dziesmā ir spēks” (līdzi 
jāņem sedziņa sēdēšanai).
23. jūnijā 20.00 Zaķusalā koncerts 
„Papardes zied Jaunannā” piedalās 
Jaunannas  amatierkolektīvi. Ieeja: 
1,50 EUR (1,05 Ls). Biļete, kas 
iegādāta uz koncertu, derīga 
arī ballē.
23. jūnijā 22.00 Zaķusalā Līgo 
nakts BALLE ar grupu „Intriga”. 
Ieeja: 2 EUR (1,41 Ls). Līgām un 
Jāņiem un viņu dzīvesbiedriem uz 
visu vakaru ieeja brīva (uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu). 
Vakara gaitā darbosies bufete.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Tā tas varētu būt” rakst-
niekam Andrejam Dripem – 85; 
„Priekšnojautas” dzejniekam Jānim 
Peteram - 75.

Jaunlaicenes pagastā

21. jūnijā 04.29  Jaunlaicenē 
Vasaras Saulgriežu rītausma.
23. jūnijā 20.00 „Lai skan „līgo” 
Malēnijā” sadarbībā ar Māriņkalna 
tautas namu Līgo svētku lustes 
Dēliņkalna pakājē ar aktivitātēm, 
atraktivitātēm, zaļumballi! 
(piekļūšana notikuma vietai no 
Ziemera pagasta puses).

Kalncempju pagastā

15. jūnijā 12.00 Viktora Ķirpa 
Ates muzejā pirts mācība Atē 
sadarbībā ar „Pirtsskolu”.
17. – 21. jūnijā Viktora Ķirpa 
Ates muzejā dienas nometne 
10 - 12 gadu veciem bērniem 
„Amatam ir zelta pamats”.
28. jūnijā no 12.00 līdz 16.00 
Viktora Ķirpa Ates muzejā Amatu 
skola „Es mācu, ko es māku”.
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
izglītojošās programmas brīvā dabā 
lieliem un maziem: „Čaklā bitīte” - 
stāsts par bitēm un medu pirmssko-
las un jaunākā skolas vecuma bērnu 
grupām, „Veļas diena” - sārma 

gatavošana, veļas mazgāšana ar 
koka veļas mazgājamo mašīnu, 
velēšana, gludināšana ar ogļu 
gludekli, „Neba maize pati nāca” 
- stāsts par maizes ceļu no grauda 
līdz maizes kukulim, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus, 
maizes cepšana uz koka iesmiem, 
atraktīva kāzu programma ar 
līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu 
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem, 
izzinošas un atraktīvas ekskursijas 
ar apmeklētāju aktīvu līdzdarboša-
nos: 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.

Liepnas pagastā

Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde: „Papardes ziedu 
meklējot un ne tikai…” 
(1. - 30.06.), izstāde „Esi atbildīgs 
par tiem, kurus pieradini!” 
(1. - 30.06.).

Malienas pagastā

23. jūnijā Malienā līgošana no 
sētiņas sētiņā - pagasta Jāņu un 
Līgu sumināšana.
27. - 28. jūnijā Malienā Alūksnes 
novada sieviešu apvienības 
„Katrīna” vasaras skola 
„Tā mīl Malienā!”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Bez skaistas maskas” 
(A. Dripem - 75), „Es sevi uzskatu 
par dzejnieku” (J. Peteram - 75), 
tematiskas izstādes: „Pušķosim 
Jānīti!”, „Kad sagruva cerības”.

Mālupes pagastā

Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniecei Annai Rancānei 
55 „Pa mēness tiltu slīpu šī diena 
debesīs kāpj”; dzejniekam Jānim 
Peteram 75, „Vasaras saulgriežos 
zeme zied”, pasākums bibliotēkā 
„Iepazīsti jauno „Bērnu žūrijas” 
grāmatu  kolekciju.

Mārkalnes pagastā
 
6. jūnijā  13.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes senioru atpūtas 
pasākums „Iegavilējam vasaru!” 
kopā ar sadraudzības kolektīviem 
no Pededzes, Ziemeriem, Jauna-
lūksnes un Malienas. Par mūziku 
rūpēsies grupa „Rakari”.
22. jūnijā Mārkalnes 
brīvdabas estrādē  „Lakstīgalas”  
ielīgošanas pasākums un balle. 
Reklāma turpmāk. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Jaunākā 
vasaras literatūra”, „Lepni nāca 
Jāņa diena”, „Dzejniekam Jānim 
Peteram - 75”.

Pededzes pagastā

18. jūnijā 10.00 Pededzes 
bibliotēkā jauno grāmatu izstāde 
„Iegrimt sapņos un domās”.
20. jūnijs 13.00 Pededzes 
bibliotēkā Jāņu dienas kompozīcija 
„Šī zeme dievišķa ar ziediem 
Līgo vakarā”.

Veclaicenes pagastā

2. jūnijā 15.00 Veclaicenes 

pagastā pasākums bērniem 
„Skatiens vasarā”. Tiek gaidīti 
bērni, lai visi kopā iesaistītos 
dārgumu meklēšanas spēlēs, ietu 
rotaļās, skatītos multfilmas, 
darbotos radošās un foto (fotošops, 
selfijs) darbnīcās u.c. 
16. - 22. jūnijā  Veclaicenes 
tautas namā Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra fotogrāfiju 
izstāde.
23. jūnijā 23.00 Veclaicenes 
estrādē Jāņu nakts diskotēka 
latviskā garā. 
Veclaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes: 
Aleksandram Puškinam - 215, 
Denam Braunam - 50, 
Jānim Peteram - 75.

Zeltiņu pagastā 

22. jūnijā 20.00 Zeltiņu 
estrādē Līgo svētku 
koncertprogramma „Sirdi 
zaudēt papardēs”. Piedalās 
Zeltiņu jauniešu teātra studija 
„Ezis” ar Z. Voita komēdiju 
vienā cēlienā „Sieva, kas nav 
ar zeltu atsverama”, Beļavas 
deju kolektīvs „EGA” 
(vad. D. Tuča) un Zeltiņu 
dziedošie talanti „Jautrie Toņi”.
22. jūnijā 22.00 Zeltiņu 
estrādē latvisko danču nakts 
pie kopīga ugunskura (ierakstu 
mūzika). Ieeja brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Jānim Peteram – 75”, 
„Jāņi - vasaras saulgriežu laiks”, 
„Lasāmviela palaidņiem”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: „Rokas bagāža”, 
„Alises ceļš”, foto ekskursijas: 
„Zeltiņi 2013”, “Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, ekskursijas uz 
bijušo PSRS kodolraķešu 
bāzi. 
28. jūnijā Zeltiņu pagasta 
atklāto krosa skriešanas seriāla 
sacensību „Mizojam, ka prieks” 
2. posms „Alpu pļavas”. 
Reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 – 10.45, starts 
pulksten 11.00, pie mājām “Alpi”. 
Informācija pa tālruni 26151718 
(Andrejs Cauka).

Ziemera pagastā

12. jūnijā 11.00 Māriņkalna 
tautas namā  pasākums bērniem 
“Mācāmies līgot”.
23. jūnijā 20.00 „Lai skan 
„līgo” Malēnijā” sadarbībā 
ar Jaunlaicenes tautas namu 
Līgo svētku lustes Dēliņkalna 
pakājē ar aktivitātēm, 
atraktivitātēm, zaļumballi 
(piekļūšana notikuma 
vietai no Ziemera pagasta 
puses). 
Māriņkalna bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Tik 
skaidra valoda kā ūdeni avotā…” 
(dzejniecei A. Rancānei -  55; 
10. – 17.06, „Teātris bija manas 
dzīves prioritāte” (aktrisei, 
pedagoģei Ē. Ferdai – 100”, 
17. – 25.06.), „Te dzintara jūra, 
te dzimtenes krasts, Kur dzintars 
visskaistākais rasts” (dzejniekam 
J. Peteram – 75; 26. – 30.06.), 
bibliotekārā stunda skolēniem „Pār 
kalniem un lejām, līgodziesmas 
lai skan…. Kā tos Jāņus svinēja 
agrāk?” (16. - 25.06.).


