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No autoostas uz 
kapsētu varēs 
aizbraukt bez 
maksas
  Alūksnes novada pašval-
dība informē, ka  Alūksnes 
kapusvētku laikā, svētdien, 1. 
augustā autobusa maršrutā 
Alūksne – Kalnadruvas – 
Kapsēta – Alūksne bez maksas 
varēs braukt no autoostas uz 
kapsētu un no kapsētas uz 
autoostu laikā no pulksten 8 
līdz 17.

  Bez tiem reisiem, kas minētajā 
maršrutā kursē ikdienā, šajā 
datumā no autoostas uz kapsētu 
kursēs arī papildu reisi šādos 
laikos: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00.

Par satiksmes 
ierobežošanu
  Sakarā ar Alūksnes pilsētas 
svētkiem un kapusvētkiem 
nedēļas nogalē Alūksnē būs 
satiksmes ierobežojumi.

  Transportlīdzekļiem satiksme 
būs slēgta 31. jūlijā:
  - Pilssalā no pulksten 8 līdz 
pasākuma beigām (aptuveni 
18.00),
  - Ojāra Vācieša ielā posmā no 
Pils ielas līdz Dārza ielai, Pils 
ielā posmā no Lielā Ezera ielas 
līdz Rijukalna ielai no pulksten 8 
līdz pasākuma beigām (aptuveni 
18.00),
  - Brūža ielā posmā no Skolas 
ielas līdz Tautas namam un pie-
braucamo ceļu no Pilssalas ielas 
līdz Alūksnes pilsētas Tautas 
namam, Parka ielā posmā no 
Brūža ielas līdz Dzirnavu ielai 
no pulksten 7 līdz pasākuma 
beigām (aptuveni 17.00),
  - Dārza ielā posmā no Tirgotāju 
ielas līdz Helēnas ielai un Lat-
gales ielā posmā no Dārza ielas 
līdz Latgales ielas, Uzvaras ielas 
un Kanaviņu ielas krustojumam 
laikā no pulksten 19 līdz pasāku-
ma beigām (aptuveni 03.00).
  Ūdens satiksme iekšezerā 
būs slēgta 1. augustā no 12.30 
līdz 14.30 sakarā ar koncertu 
Tempļakalnā.

Aicinām
sakopt īpašu-
mus Alūksnē
  Sagaidot pilsētas svētkus, 
Alūksnes novada pašvaldība 
aicina namīpašniekus Alūksnē 
sakārtot savus īpašumus – ēkas, 
būves, priekšdārzus, lai pilsēta 
svētkos būtu sakopta.
 Pateicamies tiem īpašniekiem, 
kuru nami un teritorijas ir uz-
postas, tā veidojot sakoptu vidi 
mūsu pilsētā!

Alūksnes pilsētas svētku
„Ar saknēm Alūksnē, ar zariem pasaulē” programma

30. jūlijs 
Alūksnes Pilssalā 
20.30 Konkurss „Mis un Misters 
Alūksne”. Ieeja: Ls 5 (iepriekšpār-
došanā), Ls 6 (pasākuma dienā), 
pensionāriem un bērniem līdz 12 
gadu vecumam – Ls 3
24.00 Nakts balle. Spēlē „Vējš” 
(Rīga) un dīdžejs Agris Semevics. 
Ieeja: Ls 2.

31. jūlijs
Pie Jaunās pils 
9.00 Amatnieku tirdziņš
9.30 Pilsētas svētku atklāšana. Svēt-
ku organizatoru un viesu uzrunas.
12.00 Akcija „Dzijām savienotās 
pilsētas” un 2. Latvijas ātradīšanas 
čempionāts 
15.00 Dienas koncerts „Satikšanās 
pilsēta”. Piedalās: TDA „Katvari” 
(Limbaži), novada deju kolektīvi, 
folkloras kopas

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā
No 10.00 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 100 gadu jubilejas 
pasākumi

Administratīvās ēkas laukumā
21.00 Koncerts - balle. Muzicē 
grupas „Keksi”, „Savējie”, Kristīna 
Zaharova, Dainis Dobelnieks
24.00 Uguņošana

Alūksnes muzejā 
12.00 Klausa Štobera (Lejasrei-
na, Francija) fotogrāfiju izstādes 
„Neparasts ceļojums pa Vidzemi” 
atvēršana
14.00 Adolfa Liepaskalna piemi-
ņas izstādes atklāšana, grāmatas 
„Adolfa Liepaskalna dzīves soļi” 
atvēršana

Pilssalā, stadionā 
10.00 Netradicionālo nemotori-

zēto braucamrīku šovs. Piedalās 
frīkbaikeru apvienība „Apokalipses 
jātnieki”(Rīga) 
11.00 Netradicionālo braucamrīku 
sacensības
12.00 Adolfa Liepaskalna piemiņas 
soļošanas sacensības 
13.30 Apbalvošanas ceremonija

Pilssalas teritorijā
14.00-18.00 Sportiskās aktivitātes 
(strītbols, pludmales volejbols, 
futbols, spēka vīri, loku šaušana)

Pie Alūksnes tautas nama
9.00 Tirdziņš
No 10.00 Bērnu un jauniešu satikša-
nās diena „Smaidi, pilsēta!”
10.30 Alūksnes novada muzikālo 
bērnu un jauniešu koncerts
12.00 Alūksnes novada mazo vokā-
listu konkursa „Cālis” dalībnieku 
koncerts
13.00 Jauniešu rokgrupu koncerts

15.30 Rotaļas ar Pepiju Garzeķi un 
viņas draugiem
Visas dienas garumā: piepūšamās 
atrakcijas, aktivitātes, akcijas u.c.

Tautas namā
14.00 Teātra „Kabata” (Rīga) izrāde 
„Pepija Garzeķe”. Ieeja: Ls 1,50, 
iepriekšpārdošanā Ls 1.

1. augusts 
Tempļakalna pussalā 
11.00 Kapusvētki Alūksnes kapos. 
Mirušo piemiņas brīdis Alūksnes 
Lielajos kapos
11.40 Ekumenisks aizlūgums par 
mirušajiem Alūksnes Lielajos kapos
12.00 Kapusvētki Alūksnes Maza-
jos kapos
13.00 Koncerts Tempļa kalnā. Mu-
zicē grupa „Autobuss debesīs”

Tev, Alūksne, pieder spogulis,
Kur pārdomu brīžos vērties,
Kad ozoli negaisa mākonī brien
Pēc tveicīgās darbdienas pērties.
 
Tev Alūksne, ezers kā spogulis,
Kur acis izmazgāt rītos,
Lai redzīgāk savā daiļumā
Un cilvēkos ieskatītos.

(K. Apškrūma)

Mīļie alūksnieši,
Alūksnes novada ļaudis un pilsētas viesi!

  Sveicam Alūksnes pilsētas svētkos!
  Sveicam Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogu un darbinieku kolektīvu, 
audzēkņus, bijušos pedagogus, darbiniekus, absolventus skolas simtgadē!
  Lai patīkami svētki un jaukas satikšanās!

Alūksnes novada pašvaldība

SVĒTKUS
ATBALSTA

SVĒTKU
GALVENAIS
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  451 svētku dalībnieks no 19 
kolektīviem – tik kupli pārstāvēts 
X Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos bija mūsu - 
Alūksnes novads.

  Dziesmu un deju svētki ir īpašs 
brīdis vasaras vidū, kad daudzi 
tūkstoši svētku dalībnieku ir vienoti 
mūzikas skaņās un deju soļu rakstā. 
Tas ir laiks, kad var izjust to sevišķo 
kopību, ko spēj radīt tikai šie svētki.
  Lai gan šajos svētkos pārsteidza 
negaidītā tveice, tomēr tā nebija 
remdējusi mūsu novada bērnu un 
jauniešu svētku prieku, vēl lielāks 
tas bija svētku gājiena laikā, redzot 
tik daudz pazīstamu ļaužu gājiena 
skatītāju vidū un saņemot daudzus 
uzmundrinājuma saucienus!
  Atskatoties uz aizvadītajiem svēt-
kiem, Alūksnes novada pašvaldība 
vēlas pateikties jums, mīļie svētku 
dalībnieki, par jūsu skanīgajām 
balsīm, raito dejas soli, brīnišķīgo 
mūziku, ar ko priecējāt svētku 
skatītājus! Paldies par jūsu izturību 

ilgajos mēģinājumos un svētku prie-
ku koncertos! Paldies arī tiem ko-
lektīviem, kuri piedalījās Dziesmu 
un deju svētku skatēs, taču šoreiz 
nekļuva par svētku dalībniekiem 
– jūs sevi lieliski parādījāt, radot 
brīnišķīgus mazos Dziesmu un deju 
svētkus 29. maijā Alūksnē!
  Paldies jaunajiem E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestra mūziķiem, paldies dejotā-
jiem no deju kolektīva „Pastalnieki” 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
1. - 2. klašu grupas un E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. – 9. 
un 10. – 12. klašu grupām, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra deju 
kolektīva „Enku - drenku” 1. – 2., 
5. – 6., 7. – 9. un 10. – 12. klašu 
grupām, Ziemeru pamatskolas 1. 
– 4. klašu deju kolektīva, Mālu-
pes pamatskolas 1. – 4. klašu deju 
kolektīva, Bejas pamatskolas 1. – 4. 
un 3.– 6. klašu deju kolektīviem, 
Jaunannas pamatskolas 3. – 6. klašu 
deju kolektīva, Liepnas vidusskolas 
1.– 4. un 5. – 9. klašu deju kolektī-

viem, paldies dziedātājiem no Jau-
nannas pamatskolas kora, E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas kora, E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
jauktā kora un mazo mūzikas ko-
lektīvu konkursa dalībniecei solistei 
Līvai Sloģei no Bejas pamatskolas.
  Paldies kolektīvu vadītājiem – 
Ilzei un Sandoram Līviņiem, Ingai 
Meirānei, Daigai Ozoliņai, Sanitai 
Drunkai, Skaidrītei Sakvārnei, 
Dzintrai Steberei, Aivai Vilciņai, 
Brigitai Bijonei, Inārai Kravalei, 
Ingrīdai Pilskalnei, Inai Perevertai-
lo, Zigmāram Krūmiņam!
  Paldies svētku dalībnieku vecā-
kiem un ģimenēm par atbalstu un 
uzmundrinājumu saviem bērniem! 
Paldies visai dziesmu svētku darba 
grupai Alūksnes novada pašvaldībā 
par paveikto, gādājot par svētku 
dalībniekiem visā svētku garumā!
  Svētku laikā īpaši priecājāmies 
kopā ar diviem novada kolektīviem, 
kuri piedalījās svētku finālska-
tēs - Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestri, kurš spē-

Paldies jums, dziesmu un deju svētku dalībnieki!

  Larisa Daņilova,
direktora vietniece izglītības jomā 

  Līdz ar ceriņu smaržu izskanējis 
vēl viens mācību gads Pededzes 
pamatskolā – grūts, bet intere-
sants, notikumiem bagāts.

  Esam piedalījušies 6 novada olim-
piādēs un guvuši panākumus – ma-
temātikā (sk. L. Uglovska) 1. vieta 
Kristīnei Irtiševai (9. kl.), 2. vieta 
Estefānijai Bogdanovai (8. kl.), lat-
viešu valodā (sk. I. Mellīte) atzinība 
Estefānijai Bogdanovai (8. kl.), 
latviešu valodā mazākumtautību 
programmā (sk. I. Mellīte) atzinība 
Alīnai Skalovai (8. kl.), bioloģijā 
(sk. L. Daņilova) 3. vieta Kristīnei 
Irtiševai (9. kl.). Piedalījāmies arī 
mājturības un fizikas olimpiādē.
  Šopavasar skolēni ieguva īpašas 
liecības, ja liecībā neviens vērtē-
jums nebija zemāks par 6 ballēm un 
ja vidējā atzīme ir robežās no 8 līdz 
10 - zelta liecību (Estefānija Bogda-
nova), ja vidējā atzīme ir robežās no 
7,5 līdz 7,99 - sudraba liecību (Kris-
tīne Irtiševa, Jūlija Irtiševa, Ivans 

Krutins), ja vidējā atzīme ir robežās 
no 7 līdz 7,49 - bronzas liecību (Oto 
Kornis, Viktorija Orehova, Alīna 
Skalova, Lana Bogdanova, Linda 
Strazda, Veronika Pasnova, Linda 
Bundzena), ja skolēns uzlabojis 
savu vidējo atzīmi attiecībā pret 1. 
semestri par 0,5 ballēm - sūrliecību, 
(liecību, kas iegūtā grūtā darbā). 
Šajā mācību gadā gan nevienam 
audzēknim tas neizdevās.
  No 5. līdz 9.klasei 33% skolēnu 
ir labas un teicamas sekmes. Šogad 
tika atjaunota arī skolas Goda 
grāmata, kurā tika ierakstīti skolēni, 
kuri ieguvuši godalgotas vietas 
novada olimpiādēs, īpašo liecību 
ieguvēji, kā arī aktīvi sabiedriskā 
darba veicēji.
  Ne mazāk spraigs darba cēliens bi-
jis arī pedagogu kolektīvam, kuram 
bez atbildīgā ikdienas mācību un 
audzināšanas darba bija daudz citu 
pienākumu. Skolotāja L. Uglovska 
ar 4 deju kolektīviem piedalījās 
novada atlases kārtās X Skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
kiem. Skolotāja I. Mellīte ne vien 
slīpēja skatuves un runas mākslu 

teātra pulciņā, bet arī centīgi mācās 
maģistrantūrā. Skolotājs V. Steklovs 
ar sportistiem guva panākumus 
(stafešu kross: „D” grupas zēni – 2. 
vieta, meitenes 3. vieta, „C” grupas 
zēni – 3. vieta, meitenes – 1. vieta, 
„B” grupas zēni – 2. vieta, meitenes 
– 2.vieta, basketbols: „B” grupas 
zēni – 3. vieta, volejbols: „B” 
grupa meitenes 3. vieta) un turpina 
studijas augstskolā. Skolotāja S. 
Veselova kopā ar skolas līdzpārval-
di rūpējās par to, lai skolēni mācītos 
kļūt par saimniekiem savā skolā. 9 
skolotājas (I. Makova, G. Tuvi, N. 
Možarova, L. Daņilova, L. Sverč-
kova, N. Gorkina, S. Veselova, D. 
Bukovska, N. Slugina) piedalījās 
ESF projektā „Pedagogu konku-
rētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. 
Mācību gada noslēguma pasākumā 
pie ugunskura visi pedagogi saņēma 
īpašus „Paldies - nominācijas” par 
darbu un aktivitātēm. 
  Kā septiņas krāsas varavīksnē, 
tā septiņi Pededzes pamatskolas 
9. klases audzēkņi atstāja dzimto 
ligzdu, lai dotos tālāk. Pieci no 

viņiem izvēlējušies iegūt vispārējo 
vidējo izglītību, bet 2 apgūs reizē 
arī profesiju.
  Bet neviena vieta jau nepaliek 
tukša. Nākamajā mācību gadā atjau-
nosim piecgadnieku un sešgadnieku 
grupiņu, kurā gatavošanos skolai 
uzsāks 10 audzēkņi.
  Vienmēr gaidīsim mācīties alksto-
šus skolēnus licencētās izglītības 
programmās: pamatizglītības prog-
ramma, kods 21011111; mazākum-
tautību pamatizglītības programma, 
kods 21011121; piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātās pirms-
skolas izglītības programma, kods 
00011111; piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu obligātās pirmsskolas izglītī-
bas  mazākumtautību  programma, 
kods 00011121; speciālās pamat-
izglītības mazākumtautību prog-
ramma izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām, kuri integrēti vispārējās 
pamatizglītības iestādē, (A un B 
līmenis. 3.modelis), kods 21015821.

  Jauku vasaru skolēniem, skolotā-
jiem, vecākiem! Uz tikšanos jaunajā 
mācību gadā!

Pededzes pamatskola gaida jaunos audzēkņus

  Daiga Vītola,
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības spe-
ciāliste

 Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013. gadam 
pasākuma 321 „Pamatpakalpoju-
mi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros Mārkalnes pagasta pār-
valde īsteno projektu „Mārkalnes 
pagasta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija”.

 ELFLA fonda administrējošās 
iestādes – atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta dienests. 
Projekta īstenošana uzsākta 2009. 
gada oktobrī. Projekta mērķis - ceļa 
rekonstrukcija, lai ceļu infrastruk-
tūra būtu droša gan gājējiem, gan 
transportlīdzekļu vadītājiem.
  Sliktie ceļi var radīt nelabvēlī-
gus apstākļus jaunu uzņēmumu 
attīstībai, kā arī ierobežot tūrisma 
plūsmu. Neapmierinošā ceļu segu-
ma kvalitāte, kas ierobežo ražošanu, 
ir jauniešiem nepiemērota dzīves 
telpa, kas var radīt to aiziešanu no 

Mārkalnes pagastā atjauno ceļus
pagasta.
 Rekonstruētie ceļi radīs labvēlīgus 
un drošus apstākļus autotransporta 
un gājēju kustībai. Mārkalnes pa-
gasta iedzīvotāji šos ceļus izman-
to, lai nokļūtu uz mājām, darbu, 
skolu, kultūras un sabiedriskajām 
iestādēm.
 Tehnisko projektu pagasta 
pārvaldes autoceļiem „Ezīšava 
– Mārkalne”, „Mežamuiža – Pa-

kalni - Vecagas” posma „Ezīšava 
- Vecagas” un „Vecagas - Cirakalns 
- Šūpalas” izstrādāja SIA „Projek-
tēšanas birojs KTA”. Iepirkumā par 
būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA 
„Sorma”. Rekonstrukcija notiks 11 
km garumā. Šajos ceļos tiks veikta 
ceļa klātnes profilēšana, sāngrāvju 
tīrīšana, grants seguma atjaunoša-
na, nobrauktuvju seguma remonts, 
caurteku iebūve.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

cīgajā A grupas orķestru konkuren-
cē ieguva 4. vietu, kā arī ar Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
jaukto kori, kas B grupas jaukto 
koru konkurencē ierindojās 13. 
vietā un ieguva Sudraba diplomu. 
Esam lepni un gandarīti, ka šie ko-
lektīvi kopā ar citiem spēcīgākajiem 
jaunajiem mūziķiem un dziedātā-
jiem rādīja savu meistarību un nesa 
Alūksnes novada vārdu Latvijā. 
Paldies par šo sasniegumu kolektīvu 
vadītājiem un dalībniekiem!

 Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada pašval-
dība 2010.gada 5.augustā 
rīko atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli nekustamam 
īpašumam „Akmeņi - 1”, Liep-
nas pagastā, Alūksnes novadā. 
Pieteikumi iesniedzami līdz 
2010.gada 4.augustam. 
Tālruņi uzziņām 64381492 un 
64381496.

Turpinās darbi 
PII „Sprīdītis” 
un „Pienenīte” 
Alūksnē
  Alūksnē turpinās pro-
jekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/
IPIA/VRAA/003 „Pirms-
skolas izglītības iestāžu 
„Sprīdītis” un „Pienenīte” 
infrastruktūras attīstīšana 
vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespēju veicināšanai Alūksnē” 
īstenošana.

  Projekta mērķis ir veicināt 
vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespējas ģimenēm ar bērniem 
pirmsskolas vecumā, attīstot 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūru un izveidojot jau-
nas vietas pirmsskolas vecuma 
bērniem, tādējādi samazinot 
rindas uz vietām pirmsskolas 
izglītības iestādēs Alūksnē. Pro-
jekta ietvaros darbus veic SIA 
„VALDIS”.
  Abās pirmsskolas izglītības 
iestādēs jau veikta fasāžu 
siltināšana, turpinās telpu 
remontdarbi, inženiertehnisko 
komunikāciju maiņa. Projekta 
ietvaros abās izglītības iestādēs 
šovasar tiek veikts arī virtuvju 
remonts un jaunu, mūsdienīgu 
tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, 
kas ievērojami atvieglos ēdienu 
sagatavošanas procesu. Pie PII 
„Pienenīte” notiek arī teritorijas 
labiekārtošana – celiņu seguma 
maiņa.
  PII „Sprīdītis” turpinās 
bijušo Alūksnes Mākslas 
skolas telpu remonts, lai tās 
pielāgotu jaunu grupu izveidei. 
Minētajās telpās tiks izveidotas 
trīs grupas, kas ļaus palielināt 
pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņu skaitu. Iegādāts arī 
nepieciešamais aprīkojums, lai 
grupas varētu uzsākt darbu.
  Projektu finansē no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF), valsts budžeta un 
Alūksnes pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA
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Pirmais pusgads Alūksnes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
  Anita Grīvniece,
novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

  Jau vienpadsmito mēnesi 
Alūksnes novadā strādā viena 
dzimtsarakstu nodaļa, kas sniedz 
pakalpojumus civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas jautājumos ne tikai 
novada centra, bet arī novadā 
apvienojušos 15 pagastu iedzīvo-
tājiem. Šķiet, iedzīvotāji jau pie-
raduši, ka vairs pagastu pārval-
dēs neveic darbības, kas saistītas 
ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
- reģistrēt gan priecīgos, gan 
skumjos notikumus jādodas uz 
novada centru.

  Aizvadīts šī gada pirmais pusgads 
un jau tuvojas beigām šīs svel-
mainās vasaras jūlijs. Alūksnes 
novada dzimtsarakstu nodaļā 
aizvadītajos 6 mēnešos reģistrēti 75 
jaundzimušie - 37 meitenītes un 38 
zēni). Mūspusē divu vārdu likšana 
jaundzimušajam nav izplatīta. Tikai 
4 dzimšanas reģistros jaundzimu-
šajiem ierakstīti likumā atļauti divi 

vārdi. Jau vairākus gadus Alūksnes 
slimnīcā bērni vairs nedzimst… Kā 
dzimšanas vieta 37 jaundzimušo 
dzimšanas apliecībā ierakstīti Balvi, 
15 jaundzimušie pasaulē nākuši 
Gulbenē, 10 - Valmierā, 7 - Rīgā, 
2 - Madonā. Rēzeknē, Jūrmalā, Jē-
kabpilī un Igaunijā Valgā dzimis pa 
vienam mūsu novada iedzīvotājam. 
No reģistrētajiem jaundzimušajiem 
laulībā dzimuši 30 bērni, ziņas par 
tēvu, atzīstot paternitāti, ierakstītas 
39 mazuļiem, 6 dzimšanas reģistros 
ierakstītas tikai ziņas par bērna 
māti.
  2010. gada pirmajā pusgadā dzimt-
sarakstu nodaļā sastādīti 147 reģistri 
par mūsu iedzīvotāju aiziešanu 
mūžībā. Mirušas 70 sievietes un 77 
vīrieši. Dažāds ir gan mirušo iedzī-
votāju vecums, gan nāves cēlonis. 
Alūksnē deklarēto iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 57, turpretī novada 
pagastos vai citās dzīvesvietās dek-
larēto aizgājušo skaits samazinājies 
par 90. Kalncempju pagastā šajā 
laika posmā nav bijis ne dzimušo, 
ne mirušo. Iepriecina tas, ka Jau-
nannas, Zeltiņu, Alsviķu pagastos 

dzimušo skaits pirmajā pusgadā ir 
lielāks par mirušo skaitu. 
  Šajā laika posmā svinīga kāzu 
mūzika nodaļas telpās skanējusi 
retāk. Jau vairākus pēdējos gadus 
vērojama laulību skaita samazināša-
nās. Un ne tikai pie mums, bet valstī 
kopumā. Noslēgtas 13 laulības, 
baznīcā reģistrēta 1 laulība. No 
reģistrētajām laulībām 3 reģistrētas 
ar citas valsts pilsoni. Laulības pie 
mums ar Latvijas pilsoni noslēdzis 
Vācijas pilsonis, Nepālas pilsonis 
un Baltkrievijas pilsone. 7 laulības 
reģistrētas kā pirmās abiem laulā-
tajiem, 4 laulības noslēgušajiem 
kāds no laulātajiem precas atkārtoti, 
2 laulības reģistrētas jau iepriekš 
laulībā bijušiem. Diviem laulības 
reģistrācijas iesniegumiem beidzies 
derīguma termiņš.
  Pirmajā pusgadā nodaļā pavisam 
izrakstītas 332 ģerboņa apliecības. 
29 laulības reģistros izdarītas atzī-
mes par laulības šķiršanu. Novada 
iedzīvotāji nav vēlējušies likumā 
atļautajā kārtībā mainīt vārdu vai 
uzvārdu.
 Ir pats vasaras pilnbrieds - skaists 

laiks dabā, laiks, kad cilvēki dodas 
atvaļinājumā. Šis ir laiks, kad mēs 
jūtam - ir vasaras brīvlaiks skolē-
niem, jo aizvien vairāk apmeklētāju 
nāk pie mums, lai izņemtu dzimša-
nas apliecību vai citu dokumentu, 
kas nepieciešams, lai izbrauktu uz 
ārzemēm apciemot tur strādājošos 
vecākus. Sniegtas konsultācijas 
jautājumos, kas saistīti ar laulības 
reģistrāciju ārzemēs.
  Vasaras tveices mēneša - jūlija pir-
majā pusē (līdz 15. jūlijam) nodaļā 
sastādīti 5 dzimšanas reģistri, 14 
miršanas reģistri. Savu kārtu gaida 
laulības reģistrācijas iesniegumi 
- jūlija otrajā pusē reģistrēsim 6 lau-
lības. Kāzām bagāts būs arī augusts. 
Priecē tas, ka mūsu nodaļā laulību 
vēlas reģistrēt tie, kas šobrīd dažādu 
apstākļu dēļ dzīvo un strādā citur. 
Darba devēja piešķirtais šīs vasaras 
atvaļinājums viņiem būs īpašs, jo 
vainagosies ar kāzām.
  Sniedzam konsultācijas civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas jautājumos 
un palīdzību dokumentu pieprasīša-
nā no citām dzimtsarakstu nodaļām 
- arī ārzemēs.  

  Līva Liepiņa,
speciāliste komunikāciju darbā

  Pateicoties muzeja darbinie-
kiem un papildus darbaspēkam, 
Alūksnes muzejs gada laikā ir 
ieguvis jaunu telpu izstādēm pils 
bēniņos.

  Īstenojot ieceres un ejot uz sap-
ņiem ar mērķtiecību, var panākt ļoti 
daudz, un reizēm nav nepieciešami 
lieli līdzekļi ideju realizēšanai. Pils 
bēniņi ir plašākā telpa no visām 
muzejā esošajām izstāžu zālēm un 
ļauj vaļu brīvai improvizācijai. Tā 
lieliski prezentē pili kopumā, jo ir 
viena no telpām, kurā nav veiktas 
būtiskas izmaiņas.
  Kā tūristiem, tā arī vietējiem 
muzeja apmeklētājiem darbinieki 
sola sniegt unikālu iespēju redzēt 
pils senatnīgo telpu mazliet savā-
dāku – papildinātu ar mainīgām, 

interesantām izstādēm. Pils bēniņi ir 
vieta, kurā iederas gan vecmeistaru 
darbi, gan mūsdienu netradicionālā 
māksla. Jau 31. jūlijā pulksten 12 
pilsētas svētku ietvaros, atklāsim 
fotogrāfa un gleznotāja Klausa 
Štobera (Francija) fotogrāfiju izstādi 
„Neparasts ceļojums pa Vidze-
mi”, ko vizuāli papildinās muzeja 
krājuma priekšmeti. Izstāde tapusi 
Vidzemes plānošanas reģiona un 
Lejasreinas departamenta koppro-
jekta sadarbības rezultātā. Muzejā 
apmeklētāji neparastajā ceļojumā 
varēs doties līdz 31. augustam.
  Fotogrāfijas ir uzrunājošas, iz-
teiksmīgas, diskusiju vērtas, jo tās ir 
savdabīgas un katra ar savu vēstīju-
mu. Ceļojums ir neparasts arī tādēļ, 
ka to veido mākslinieka individuāls 
skatījums uz Vidzemi. Uz izstādes 
atklāšanas svētkiem Alūksnes mu-
zejs aicinājis viesus, kas ir saistīti 
ar šo projektu un piedalījušies šīs 

Jaunās Pils bēniņi atvērti jaunām izstādēm!
izstādes atklāšanas pasākumos arī 
citos novada muzejos: Lejasreinas 
departamenta padomes decentra-
lizētās un starptautiskās nodaļas 
vadītāju Sirilu Bonvilānu, Fran-
cijas Kultūras centra direktoru un 
padomnieku sadarbības un kultūras 
jautājumos Žanu Luiju Lepretu, 
Vidzemes plānošanas reģiona 
padomes priekšsēdētāju Nikolaju 

Stepanovu, Lejasreinas departamen-
ta un Vidzemes reģiona sadarbības 
koordinatori Daci Reseli.
  Jaunumi 31. jūlijā muzejā būs 
arī muzeja darbinieku sagatavota 
izstāde „Adolfa Liepaskalna mūža 
kilometri” un skulptūru zālē veiktie 
informatīvie un saturiskie papildi-
nājumi.
 Visi laipni gaidīti Alūksnes muzejā!

  Jānis Bērtiņš,
29. Ziemeru mazpulka vadītājs

  Tradīcijām bagātā Latvijas 
mazpulku organizācija sadarbībā 
ar Zemkopības ministriju šogad 
mudinājusi 300 lauku jauniešus 
iesaistīties galda biešu audzēšanas 
projekta izstrādē un īstenošanā.

  Šomēnes Baldonē notika semi-
nārs, kurā jaunie uzņēmēji uzzināja 
būtisku informāciju par to, kā izau-
dzēt videi un veselībai draudzīgas 
galda bietes. Seminārā piedalījās 
50 mazpulcēni no 22 mazpulkiem. 
No Alūksnes novada šo semināru 
apmeklēja 29. Ziemeru mazpulks 
(vadītājs Jānis Bērtiņš) un Strautiņu 
mazpulks (vadītāja Sandra Buliņa).
  Seminārā tikām informēti par 
Lauku attīstības programmas 2007. 
– 2013. gadam sniegtajām atbalsta 
iespējām bioloģiskajā lauksaimnie-
cībā un agrovides resursu ilgtspējīgā 

izmantošanā. Ar semināra dalībnie-
kiem pieredzē dalījās SIA „Baldo-
nes lauki” saimnieki Aivars un Ivars 
Pundiņi un populārās zemnieku 
saimniecības „Ezerkauliņi” vadītāji 
Kristīne un Kaspars Brunovski. Uz 
mazpulcēnu jautājumiem atbildēja 
SIA „Kurzemes sēklas” agronoms.
  Caur šo projektu Latvijas mazpul-
ki dod iespēju jauniešiem pievēr-
sties lauksaimnieciskajai ražošanai, 
kas ir viena no galvenajām iespēju 
sfērām Latvijas uzņēmējdarbības 
struktūrā, turklāt Lauku attīstības 
programmas ietvaros rosina attīstīt 
tieši bioloģiskās lauksaimniecības 
pieeju un agrovides resursu ilgtspē-
jīgu izmantošanu. Nav noslēpums, 
ka bioloģiski ražoto produktu jomā 
Latvijā joprojām ir zems piedāvā-
jums, kur nākotnē būtisks varētu būt 
tieši mazpulcēnu ieguldījums.
  Šis Latvijas mazpulkiem ir jau 
piektais sadarbības gads ar z/s 
„Ezerkauliņi”. Arī šogad mazpulcē-

niem bija iespēja noslēgt līgumus 
par savas saražotās lauksaimniecī-
bas produkcijas pārdošanu.
  Seminārā tika noslēgts 141 līgums 
par lauku skolēnu izaudzētās ražas 
uzpirkšanu – 119 līgumi par galda 
biešu pārdošanu, kā arī līgumi par 
iepriekšējos gados prioritārajiem 
dārzeņiem - 12 līgumi par sīpolu, 
3 līgumi par kartupeļu un kāpostu, 
kā arī 4 līgumi par kāpostu ražas 
pārdošanu. No 29. Ziemeru maz-
pulka līgumu par biešu pārdošanu 
noslēdza Armands Paulovičs, 
Justīne Smeltere, Dainis Smelteris, 
Elvis Purs, Mārtiņš Prindulis, Una 
Skopiņa, Guntis Berkulis, Klāvs 
Kukurītis, Mārīte Polkovņikova 
un Madara Sprice. Tāpat līgumus 
par dārzeņu pārdošanu noslēdza 
mazpulcēni no Strautiņiem.
  Semināra dalībnieki arī apskatīja 
SIA „Baldones lauki” biešu lauku, 
guva atbildes uz jautājumiem, 
diskutēja par dārzeņkopības biznesa 

specifiku – laika apstākļu, augšanas 
īpatnību, ražas un cenas un tirgo-
tāju politikas ietekmi uz zemnieka 
peļņu.
  Uz labu galda biešu ražu cer Strau-
tiņu, Ziemeru, Gaujienas, Remtes, 
Seces; lieli galda biešu, gan sīpolu 
audzētāji meklējami arī Penkulē. 
Lauku skolēni uz semināru bija 
ieradušies no visām Latvijas malām. 
Vairāki mazpulcēni jau ir ilggadīgi 
z/s „Ezerkauliņi” sadarbības partne-
ri, piemēram, 29.Ziemeru, Strautiņu 
mazpulcēni ir audzējuši burkānus, 
sīpolus, kartupeļus. Tagad audzē 
galda bietes.
  Noslēgumā jāpiemin, ka daudzi 
jaunākie mazpulcēni veic izmēģi-
nājumus un novērojumus, audzējot 
bietes nelielos daudzumos. Šie 
pētījumi ir lieti noderīgi vēlākajos 
darbošanās gados.

Mazpulcēni audzē galda bietes

Saistošie noteikumi Nr.14/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 
domes 27.05.2010. lēmumu Nr.286 
(protokols Nr.11, 44.p.) 

PAR AUGSTAS
DETALIZĀCIJAS 
TOPOGRĀFISKĀS 
INFORMĀCIJAS 
APRITES KĀRTĪBU 
ALŪKSNES NOVADĀ

  Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13.panta sesto 
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punktu

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada administra-
tīvajā teritorijā notiek augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas 
un informācijas par aizsargjoslām 
izsniegšana, pieņemšana un pār-
baude. Šie noteikumi attiecas arī uz 
detālplānojumu un zemes ierīcības 
projektu grafiskajām daļām.
  2. Noteikumi ir obligāti visām 
fiziskām un juridiskām personām, 
kas Alūksnes novada administratī-
vajā teritorijā:
2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēzis-
kos uzmērīšanas darbus;
2.2. izstrādā detālplānojumus;
2.3. izstrādā zemes ierīcības pro-
jektus.
  3. Novada administratīvajā teritori-
jā augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas pieņemšanu un pārbau-
di, kā arī mērniecībai nepieciešamo 
datu izsniegšanu realizē un koordinē 
Alūksnes novada pašvaldības iz-
vēlēta juridiska persona, kurai ir 
tiesības par pakalpojumiem saņemt 
samaksu, kas ir saskaņota ar paš-
valdību.
  4. Alūksnes novada pašvaldība 
ievadīšanai Alūksnes novada 
vienotajā digitālajā kartē pieņem 
tikai mērniecībā licencētu vai 
sertificētu personu topogrāfiskos vai 
ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā 
izpilduzmērījumus un izpildshēmas 
un būvasu nospraušanas aktus), kas 
sagatavoti digitālā formā (*dgn vai 
*dwg formātā), LKS 92 koordinātu 
un Baltijas augstumu sistēmās. 
Izpildshēmās punktiem jābūt 
piesaistītiem pie vismaz 3 viennozī-
mīgi identificējamiem koordinētiem 
punktiem, kas uzrādīti digitālajā 
topogrāfijā vai kadastra kartē.
  5. Informāciju, kas nepieciešama 
mērniecības darbu veikšanai, par 
samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā 
juridiskā persona divu darba dienu 
laikā pēc rakstiska (elektroniska) 
pieprasījuma saņemšanas. 
  6. Uzmērītā topogrāfiskā infor-
mācija un ģeodēziskie uzmērījumi 
iesniedzami pārbaudei pašvaldības 
izvēlētajai juridiskajai personai, kas 
to saskaņo divu darba dienu laikā, 
ja iesniegtie uzmērījumi atbilst 
reālai situācijai un valstī noteikta-
jiem standartiem. Alūksnes novada 
pašvaldības Plānošanas un attīstības 
nodaļas kartogrāfs un Alūksnes no-
vada pašvaldības iestāde „Būvval-
de” atzīst par atbilstošu (lietošanai 
derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu 
topogrāfisko informāciju.
  7. Ja, veicot būvdarbus, tiek atras-
tas topogrāfiskajos plānos neuzrādī-
tas vai plānam neatbilstoši izvietotas 
inženierkomunikācijas, tad jāfiksē 
to novietne dabā un tās jāuzmēra 
un jāparāda izpildtopogrāfijā vai 
izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli 
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbed-
res) aizbēršanas. 

(Turpinājums 7. lappusē)
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Esiet uzmanīgi,
pērkot gāzi
balonos!
 SIA „Latvijas propāna gāze” 
brīdina iedzīvotājus, pērkot gāzi 
balonos, būt uzmanīgiem, lai ne-
iegādātos nekvalitatīvus no Krie-
vijas ievestus balonus, jo pēdējo 
mēnešu laikā Latvijā vairākkārt 
notikušas balonu eksplozijas.

 Pasliktinoties finansiālajai situā-
cijai, gāzes lietotāji aizvien biežāk 
sāk iegādāties sadzīves gāzi balo-
nos no nelicenzētiem gāzes tirgotā-
jiem, kuri ieved sašķidrināto naftas 
gāzi no Krievijas un fasē Latvijā. 
Fasēšanas procesā ir konstatēti arī 
drošības noteikumu pārkāpumi, kas 
apdraud gāzes lietotāju dzīvību.
  Balona pildīšanas procesā sašķid-
rinātā gāze jāpiepilda tikai 85% 
no balona tilpuma. Ja sašķidrinātā 
gāze šķidrā stāvoklī aizpildīs 
pilnībā gāzes balonu, temperatūrai 
paaugstinoties, šķidrā gāze nesa-
spiedīsies un  spiediens turpinās 
pieaugt, kā rezultātā ir iespējama 
eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gā-
zes baloni ir jāuzpilda ar speciālām 
iekārtām, vadoties pēc gāzes svara.
  Sadzīves lietošanai paredzētajos 
balonos tiek pildīts propāna – bu-
tāna sašķidrinātās gāzes maisī-
jums. Legāli iegādājoties balonu, 
pircējam tiek izsniegts garantijas 
talons un instrukcija, kā pareizi jā-
pievieno, jātransportē gāzes balons. 
Safasēto gāzi dažāda tilpuma balo-
nos var iegādāties ikvienā novada 
pagastā. Šos balonus var atpazīt 
pēc ventīļa, kuram jābūt apvilktam 
ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA 
“Latvijas propāna gāze” ir vienīgais 
uzņēmums Latvijā, kas nodrošina 
diennakts bezmaksas avārijas 
izsaukumus saviem pārdotajiem 
gāzes baloniem.

Pašvaldības
mājas lapā 
izveidota sadaļa 
uzņēmējiem
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.aluksne.
lv ir izveidota jauna sadaļa – 
„Uzņēmējdarbība”.

 Minētajā sadaļā tiek publicēta 
dažāda aktuālā informācija, piedā-
vājumi un aicinājumi, kas varētu 
būt saistoši uzņēmējdarbības jomā. 
Tāpat sadaļā ir iespēja Alūksnes 
novadā strādājošajiem uzņēmē-
jiem ievietot informāciju par savu 
uzņēmumu un tā darbības sfēru, kā 
arī informācija par komersantiem 
Alūksnes novada teritorijā.
 Aicinām uzņēmējus izmantot šo 
iespēju un sūtīt uz e-pastu:
evita.aploka@aluksne.lv infor-
māciju par saviem uzņēmumiem, 
iekļaujot īsu uzņēmuma un tā 
darbības jomas aprakstu, kontaktin-
formāciju, logo, kā arī fotogrāfijas 
un jau gatavu vizuālo reklāmu (ja 
tāda ir) ievietošanai mājas lapā.
 Neskaidrību gadījumā, kā arī, ja ir 
ierosinājumi par to, kādu infor-
māciju vēl būtu vajadzīgs iekļaut 
minētajā sadaļā, var rakstīt uz e – 
pastu evita.aploka@aluksne.lv vai 
zvanīt pa tālruņiem 64381502 vai 
26646749.

  Evita Bogdanova,
Malienas tautas nama vadītāja 

  Tuvojas augusts un malienieši 
sāk gatavoties Malienas pagas-
ta svētkiem. Šogad tie notiks 7. 
augustā un iesāksies ar sporta 
spēlēm, kas liek pagasta iedzīvo-
tājiem sarosīties, uzlabot fizisko 
formu, veidot komandas un pie-
teikties uz veiklākās un atraktīvā-
kās komandas nosaukumu.

  Sporta spēlēs tiks iekļautas gan 
tradicionālas sporta disciplīnas, 
gan tādas, kas liek uzlabot omu, tai 
pielikt klāt izdomu kā ar to labāk 
tikt galā. Malienieši aicina cie-
mos, pieteikt komandu un kuplināt 
ar savu līdzdalību sporta spēles 
ikvienu Alūksnes un Apes novada 
iedzīvotāju, kas ir aktīvas dzīves 
veida piekritējs. Sporta spēlēs var 
piedalīties arī bērnu komandas.
  Mazajiem Malienas pagasta svētku 
dalībniekiem un viesiem būs pieeja-
mas piepūšamās atrakcijas, kas gan 
šoreiz būs par maksu, bet toties SIA 
„KIRK” no Ķekavas tās piedāvā 
jaunas un interesantas. Darbosies 
radošās darbnīcas.

  Sporta spēļu noslēgumā, kamēr 
žūrija veic rezultātu kopsavilkumu 
pie pagasta ēkas notiks tradicionālā 
„Netradicionālo braucamrīku” parā-
de, brauciens uz ātrumu un dažādu 
nomināciju piešķiršana braucam-
rīkiem, spēcīgākie varēs ieņemt 
Umurkumuru un tikt pie gandarīju-
ma balvām. To visu noslēgs dienas 
koncerts, kurā piedalīsies senioru 
dejotāju kopa „Sidraba pavediens”, 
Jaunannas vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Jaunanna” un citi novada 
pašdarbnieki.
  Uz pusdienlaiku līdz pēdējam 
produktam, kas ir sarūpēts, plānots 
amatnieku tirdziņš, uz kuru vēl var 
pieteikties ikviens interesents, kam 
ir ko piedāvāt. Var tirgot to, ko ražo 
un audzē pats. Amatniecības lietas – 
pinumus, koka un metāla izstrādā-
jumus, adījumus, izšuvumus u.c., 
gaļas, zivju un piena produktus, 
konditorijas izstrādājumus.
 Vakarā pulksten 19.00 Malienas 
tautas namā tiks izrādīta Rīgas 
dramaturgu teātra izrāde – komē-
dija „Rieteklīša uzaušana” – Daiņa 
Grīnvalda farss, režisors – Herma-
nis Paukšs. Neliels ieskats izrādē - 
mežonīgais kapitālisms gūst uzvaru 

Malienas pagasta svētki – 7. augusts

Ieskats iepriekšējā gada Malienas pagasta svētku norisēs

visur: kādā skolā darbmācības 
stundās sāk ražot puķu plauktiņus, 
tad, atsaucoties valdības aicināju-
mam, lai skolas pievēršas biznesam, 
pāriet uz ko vairāk pieprasītu – zār-
kiem. Nākamais solis – apbedīšanas 
pakalpojumu sniegšana cilvēkiem 
un suņiem, bet perspektīvā jau 
paveras... eitanāzija, jaunas reliģijas 
aizsākumi, vērienīgi valsts pasū-
tījumi. „Rieteklīša” gados jaunie 
vadītāji zina, ka īsts bizness sākas 

tikai ar viņu paaudzi, un tā vārdā ir 
gatavi norakt jebkuru...
  Pēc izrādes - vakara koncerts, kuru 
sniegs novada jaunieši un noslēgu-
mā tradicionālais salūts, ko sarū-
pējuši Malienas pagasta zemnieki 
un uzņēmēji, un zaļumballe, kurā 
spēlēs Kaspars Maks.
  Laipni aicināti 7. augustā uz Ma-
lienas pagasta svētkiem!

  Ina Rubene,
centra „Dailes” vadītāja

  Ilzenē aizlīgoti pagasta svētki, 
kas nesuši gandarījumu un radī-
juši arī pārdomas. Padarīto ana-
lizējot, dzimušas jaunas domas, 
kā šos svētkus veidot turpmāk, 
saglabājot tās norises, kas jau 
izveidojušās par tradīciju.

  Lai arī neviennozīmīgi tika uz-
ņemta līgotāju ciemošanās pagasta 
sētās, tomēr jāatzīst, ka lielākoties 
tas sagādāja prieku gan līgotājiem, 
gan māju saimniekiem, kuri atrak-
tīvi iesaistījās dziedāšanā, rotaļās 
un seno ticējumu izspēlē. Kā kādā 
dziesmā teikts: „...pasmejies par 
sevi pats, citādi par tevi pasmiesies 
vēl dikti kāds...”. Tā ar dzirkstošu 
humoru skanēja apdziedāšanās 
dziesmas, jā, tās dziedāt mums 
iespējas ir tikai Jāņos un kāzu 
rituālos, turklāt, šur tur līgotājiem 
pašiem nācās saturēties no ciemi-
nieku skanošās atbildes.
  Paldies Olīvijai Jēģerei un ansam-
bļa meitenēm, kuras kā īsti Jāņu 
bērni izmirkušas un nosalušas veica 
dziesmoto ceļojumu pa pagastu, 
paldies Baibai Johansonei, ka pie-
vienojās dziedātāju pulkam!
  Ar apbrīnu varu priecāties par 
jauko tradīciju – „Velobraucienu 
papardēs”, kura dalībnieku skaits 
šogad sasniedza septiņus desmi-
tus. Pārsteidz entuziasms, ar kuru 
Viesturs Kazainis, iesaistot savu 
ģimeni, pie šī pasākuma strādā, 
par Ineses Žīgures atsaucību un 
profesionālismu visās sportiskās 
aktivitātēs. Gandarījums par z/s 
„Madaras” rasto iespēju balvu dažā-
došanai ar savu produkciju. Viegli 
radīt svētkus, ja ikviens tajos dod 
savu iniciatīvu un atbalstu ar aktīvu 
līdzdarbošanos to sagatavošanā.
  Šī gada „Līkločiem papardēs” 
atbalstu Ls 200 apmērā saņēmām 
arī no novada pašvaldības. Dāvanās 
bija SIA „Raunas ceplis” gatavotie 
kausi un neliels keramikas podiņš 

katram kā paldies par dalību. Prie-
cēja pagasta iedzīvotāju aktivitāte, 
izrotātie velosipēdi un pat īpašie 
svētku tērpi. Paldies viesiem no 
Smiltenes, kuri sacensību veidoja 
sportiski nopietnāku.
  Vakarpusē, kā jau Jāņos pienākas, 
sāka līt un laiks kļuva drēgnāks, bet 
tas netraucēja kuplā skaitā apmeklēt 
mūsu teātra grupas (režisore Ārija 
Vērse) izrādīto R. Blaumaņa lugu 
„No saldenās pudeles” un jāņu-
gunīm degot, dejot kopā ar Uldi 
Mūrnieku un Arni Grāpu.
  26. jūnija agrais rīts sākās kopā ar 
11 makšķerēšanas sacensību dalīb-
niekiem pie Šļoku ezera. Pulksten 
11 tika svērti lomi, mērītas lielākā 
un mazākā zivs; lielāko noķēris 
Raimonds Melecis, bet mazāko 
– Pārsla Kaķīte. Apbalvojumus 
saņēma jaunākie makšķernieki Jur-
ģis Līdumnieks un Madars Ceriņš. 
Uz uzvarētāju pjedestāla Didzis 
Vinogradovs (1. vieta), Raimonds 
Melecis ( 2. vieta) un sacensību 
viesis Armīns Reinis (3. vieta).
  Pie mūra sienas, svētkiem sāko-
ties, 21. jūnijā „uzziedēja” ziedu 
ugunskurs, kuru veidojām kopā 
ar Jolantu Kazaini. Žēl, ka tam 
„degt” Sarmītes Salmiņas un Ināras 
Kalniņas dāvāto liliju liesmās bija 
ļauts tikai līdz Jāņu rītam, jo kāds 
to bija paspējis „nodzēst” līgo naktī, 
kāds, kuram pietrūcis sapratnes par 
svētkiem un cieņas pret otra darbu...
 Lai vai kā, svētki paliks sirdī ar 
saules atgriešanos, ar tās vakara 
blāzmu uz mūra sienas un dubulto 
varavīksni, kas kā gādīgās rokās 
līgo vakarā apskāva mūs visus, 
ieceļot starojošā gaismā...

Vasarā centrs „Dailes”, sadarbībā 
ar biedrību „Ilzenes attīstībai”, 
turpina darbu
- No otrdienas līdz piektdienai 
aicinām apmeklēt sporta zāli, spēlēt 
tenisu, novusu, galda spēles. Šobrīd 
pabeigta biedrības „Ilzenes attīstī-
bai” telpu iekārtošana un pagasta 
iedzīvotājiem jau zināmajiem pakal-

Aktīva vasara Ilzenē

pojumiem papildus ir pieejamas 
šujmašīnas, nāciet un dalieties savās 
prasmēs;
- No 8. jūlija ik ceturtdienu no 
10.30 līdz 12:00 piedāvājam rotaļu 
grupas nodarbības pirmskolas vecu-
ma bērniem ar rotaļām un dzies-
mām. Atvediet savus mazos! 
  Centra „Dailes” darba laiks 
no otrdienas līdz piektdienai no 
10.00 līdz 19.00.  

Vēlreiz par  „Vasaras skolu”
  Vasaras skolu sadarbībā ar skolas 
vecāku klubiņu veidojam centrā 
„Dailes” no 16. līdz 27. augustam. 
Plānotas interesantas sporta, tūrisma 
(arī pārgājiens) un mākslas nodarbī-
bas, kas notiks katru darba dienu no 
11.00 līdz 15.00. Nodarbības vadīs 
sporta pedagoģes Māra Valdmane 
un Regīna Fonarjova, un mākslas 
pedagoģe Rudīte Liepiņa (precīzs 
nodarbību plāns augusta sākumā). 
Visu skolas laiku nodarbībās kopā 
ar tās dalībniekiem būsim arī mēs, 
centra „Dailes” darbinieki.
  Ja, izveidojot grupu, būs vēlme 
mainīt nodarbību laiku, par to 
vienosimies atsevišķi. Pusdienas 
pārtraukums nav paredzēts, bet 
starpbrīdī starp nodarbībām piedā-
vāsim tēju.
  Šis ir maksas pasākums. Maksa 
par visām „Vasaras skolas” nodarbī-
bām no 16. līdz 27. augustam Ls 15. 

Pieteikšanās dalībai „Vasaras 
skolā” līdz 10.08.2010.
  Vasaras skolas ietvaros piedāvājam 
nodarbības arī pieaugušajiem, kurās 
varēsim rast iemaņas karstajā un 
aukstajā batikā.

Animācijas filma „Ilzenieši”
  Šopavasar prezentējām pirmo Ilze-
nes jauniešu veidoto multiplikācijas 
filmu „Ilzenieši”. Rudenī, kā jau 
solījām, turpināsim strādāt un at-
tīstīsim domu par savas animācijas 
studijas veidošanu. Šī brīža priecīgā 
ziņa ir tā, ka 19. jūnijā, startējot 3. 
bērnu un jauniešu animāciju festivā-
lā „Debessmanna”, filma „Ilzenieši” 
ir ieguvusi 1. vietu. Sveicam filmas 
autorus!
  Interesenti filmu var noskatīties 
bibliotēkā vai pasūtīt pagasta 
pārvaldē.

Pasākumi vasarā
7. augustā pulksten 19.00 
Jaunlaicenes folkloras kopas 
„Putnis” un Alsviķu deju kopas 
„Jandāls” koncerts

22. augustā 
Sēņošanas sacensības 

28. augustā 
Pasākums skolu jaunatnei un 
studentiem „Atvadas vasarai”

Precīzāka informācija par pasāku-
miem afišās. Jauku vasaru!
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Alūksnes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.20/2010 
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 27.05.2010. lēmumu Nr.292
(protokols Nr.11, 50.p.)

1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Saistošie noteikumi „Alūksnes 
novada kapsētu darbības un 
uzturēšanas noteikumi”, (turpmāk 
tekstā – Noteikumi), regulē kapsētu 
izveidošanas, darbības un uzturēša-
nas kārtību Alūksnes pilsētā, iekšējo 
kārtību Alūksnes novada pašvaldī-
bas teritorijā esošajās kapsētās.
  1.2. Noteikumos lietotie termini:
  1) kapsēta – Alūksnes novadā 
speciāli izveidota teritorija, kas ir 
ierādīta mirušo apbedīšanai;
  2) kapavieta (ģimenes kapavieta) – 
zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda 
mirušo apbedīšanai un šīs teritori-
jas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas 
izveidošanai un apzaļumošanai, 
krūmu stādīšanai, soliņa novieto-
šanai, piemiņas plāksnes vai kapu 
pieminekļa uzstādīšanai;
  3) kapliča – ēka mirušo novieto-
šanai pirms apbedīšanas un bēru 
ceremonijai;
  4) virsapbedījums – apbedīšana 
virs esoša apbedījuma šajos Notei-
kumos paredzētajā kārtībā.
  5) kapsētas apsaimniekotājs – 
persona, ar kuru noslēgts līgums par 
kapsētas apsaimniekošanu;
  6) kapsētas pārzinis – kapsētas 
īpašnieka algots darbinieks, kas 
šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā 
un apjomos veic tam uzliktos pie-
nākumus;
  7) kapavietas uzturētājs – fiziska 
persona, kurai ierādīts zemes ie-
cirknis kapsētā kapavietas (ģime-
nes kapavietas) izveidošanai un 
kopšanai;
  8) kapavietas kopējs – fiziska vai 
juridiska persona, ar kuru noslēgts 
līgums par kapavietas (ģimenes 
kapavietas) kopšanu;
  9) apbedīšanas (izvadīšanas) 
pakalpojuma sniedzējs – fiziska vai 
juridiska persona, kas veic mirušās 
personas izvadīšanas un apbedīša-
nas ceremoniju.
  1.3. Alūksnes novadā ir šādas kap-
sētas, kuru teritorija ir Alūksnes no-
vada pašvaldības īpašumā vai val-
dījumā – „Alūksnes lielie kapi” un 
„Alūksnes mazie kapi” (Alūksnes 
pilsētas teritorijā), kapsēta „Eze-
riņi” (Annas pagastā), baronu fon 
Vulfu kapi (Jaunlaicenes pagastā), 
„Saidukapi”, kapsēta „Sprinduļkal-
nā” un kapsēta „Zendiki” (Liepnas 
pagastā), Mālupes kapsēta” (Mālu-
pes pagastā) un Kūdupes kapsēta 
(Pededzes pagastā).
  1.4. Alūksnes novadā ir šādas 
kapsētas, kuru teritorija ir reliģisko 
organizāciju un konfesiju īpašumā 
vai valdījumā – Opekalna kapsēta 
Jaunlaicenes pagastā (Opekalna 
evaņģēliski luteriskā draudze), 
„Purnavas” kapi Liepnas pagastā 
(Liepnas pravieša Elijas pareizticīgā 
draudze), Ķuršu kapsēta Pededzes 
pagastā (Ķuršu Svētā gaišreģa 
Elijas pareizticīgo draudze), „Gai-
galnīcas” kapi Veclaicenes pagastā 
( Veclaicenes pareizticīgo draudze) 
un Zeltiņu kapsēta Zeltiņu pagas-
tā (Zeltiņu evaņģēliski luteriskā 
draudze).    
  1.5. Ar Alūksnes novada domes 
lēmumu kapsētas Alūksnes novadā 
var tikt nodotas juridisku personu, 
reliģisko organizāciju vai konfesiju 
apsaimniekošanā.

  1.6. Alūksnes novada administra-
tīvajā teritorijā var tikt izveidotas 
citas kapsētas. Kapsētas izveidošana 
uz privātpersonu zemes ir atļauta 
tikai tad, ja šīs vietas (teritorijas) 
īpašnieks ar Alūksnes novada do-
mes lēmumu saņem atļauju kapsētas 
ierīkošanai, nodrošina tās uzturēša-
nu atbilstoši šiem noteikumiem un 
LR normatīvajiem aktiem.
  1.7. Šie Noteikumi ir obligāti un 
saistoši visām fiziskām un juridis-
kām personām Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā.
  1.8. Kapsētu arhitektūras un 
ainavas veidošanu visās šajos 
noteikumos minētajās kapsētās veic 
Alūksnes novada pašvaldības aina-
vu arhitekts un kontrolē Alūksnes 
novada pašvaldības galvenais 
arhitekts.
  1.9. Alūksnes novada administra-
tīvajā teritorijā esošās atsevišķās 
kapavietas, pasaules karos un 
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušos 
Latvijas karavīrus un nacionā-
lo partizānu, Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā apbedīto 
citu valstu karavīru brāļu kapus un 
kara upuru kapus pārrauga, kā arī 
risina jautājumus par pārapbedīšanu 
šajās kapavietās Alūksnes novada 
pašvaldība.
  
2. Kapsētu iekšējās kārtības 
noteikumi

  2.1. Kapsētu apmeklētājiem kap-
sētā jāizturas godbijīgi, jāievēro šie 
Noteikumi, kā arī citi kapsētas īpaš-
nieka, apsaimniekotāja un pārziņa 
norādījumi.
  2.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam 
drīkst apmeklēt kapsētas tikai pie-
augušo pavadībā, kuri uzņemas par 
viņiem atbildību. 
  2.3. Nojaukto pieminekļu, to daļu, 
noņemto kapu apmaļu un to daļu, 
veikto darbu būvgružu, nožogojumu 
un to daļu, citu materiālu nekavējo-
ša izvešanas organizācija no kapsētu 
teritorijas ir attiecīgās kapavietas 
uzturētāja pienākums. 
  2.4. Kapsētās aizliegts:
  2.4.1. pārvietoties ar slēpēm, velo-
sipēdiem, skrituļslidām, mopēdiem, 
motocikliem u.tml.;
  2.4.2. traucēt bēru ceremoniju no-
risi braucot ar transporta līdzekļiem, 
darbinot mehānismus kapsētu terito-
rijā vai izdarot citas tīšas darbības, 
kas traucē vai kavē bēru ceremoni-
jas norisi;
  2.4.3. iebraukt ar automašīnām, 
motocikliem, mopēdiem un citiem 
mehāniskiem transporta līdzekļiem 
(aizliegums neattiecas uz operatī-
vajiem transporta līdzekļiem darba 
pienākumu veikšanas laikā un spe-
cializētajiem transporta līdzekļiem 
darba pienākumu veikšanas laikā), 
izņemot gadījumus, kad ir saņemta 
kapsētas pārziņa atļauja un veikta 
samaksa par pakalpojumu;
  2.4.4. tirgoties bez speciālas kap-
sētas īpašnieka atļaujas un samaksā-
tas maksas par pakalpojumu;
  2.4.5. sniegt apbedīšanas un 
kapavietu kopšanas komercpakalpo-
jumus bez saskaņojuma ar kapsētas 
apsaimniekotāju;
  2.4.6. ievest dzīvniekus;
  2.4.7. sniegt amatnieku pakalpo-
jumus bez saskaņojuma ar kapsētas 

apsaimniekotāju;
  2.4.8. piegružot kapsētas terito-
riju, kurināt ugunskurus, dedzināt 
atkritumus, bērt atkritumus tiem 
neparedzētās vietās;
  2.4.9. bez rakstiska saskaņojuma 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitektu (Alūksnes pilsētas 
kapsētās) vai pagasta pārvaldes 
vadītāju (pagastu pārvalžu teritori-
jās esošajās kapsētās) stādīt kokus 
apbedīšanai ierādītās un paredzētās 
vietās;
  2.4.10. zāģēt kokus, to zarus, 
krūmus bez Alūksnes novada 
pašvaldības apstādījumu komisijas 
(Alūksnes pilsētas kapsētās) vai 
pagasta pārvaldes vadītāja (pagastu 
pārvalžu teritorijās esošajās kap-
sētās) atļaujas un saskaņojuma ar 
kapsētas pārzini;
  2.4.11. ņemt smiltis un zemi neat-
ļautās vietās;
  2.4.12. izmantot kapliču (kap-
sētās, kur kapličas izbūvētas) bez 
saskaņojuma ar kapsētas pārzini un 
samaksātas maksas par pakalpoju-
mu;
  2.4.13. bojāt kapliču (kapsētās, kur 
kapličas izbūvētas), kapsētu aprīko-
jumu (sētas, vārtus, akmens mūri, 
solus, atkritumu tvertnes, piemiņas 
plāksnes un kapakmeņus, krustus 
u.tml.) un stādījumus kapsētās;
  2.4.14. sēdēt un kāpt uz kapa 
vietām; 

3. Kapsētu īpašnieka un pārziņa 
pienākumi un tiesības

  3.1. Kapsētu īpašnieka tiesības un 
pienākumi ir:
  3.1.1. pieņemt darbā kapsētas 
pārzini un noteikt viņa tiesības un 
pienākumus;
  3.1.2. noteikt maksimālo maksu 
par kapu rakšanu, kā arī maksu par 
tirdzniecības atļauju izsniegšanu;
  3.1.3. apstiprināt maksu par kapu 
pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem;
  3.1.4. organizēt tirdzniecību 
kapsētu teritorijā izdodot speciālas 
tirdzniecības atļaujas;
  3.1.5. organizēt kapliču (kapsētās, 
kur kapličas izbūvētas) uzturēšanu 
un remontu;
  3.1.6. nodrošināt kapsētu paplaši-
nāšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu 
saskaņā ar apstiprinātiem projek-
tiem;
  3.1.7. organizēt koplietošanas 
ceļu un celiņu kopšanu un tīrīšanu 
kapsētās, ārpus kapavietām esošo 
apstādījumu un zālienu kopšanu, 
kapsētu sētu izbūvi, uzturēšanu un 
remontu, koku kopšanu, teritoriju 
labiekārtošanu, ūdens ņemamo 
vietu uzturēšanu un tīrīšanu,;
  3.1.8. nodrošināt kapsētu arhi-
tektūras un ainavas veidošanu 
atbilstoši vietējām kultūrvēsturiska-
jām tradīcijām un apstiprinātajiem 
projektiem;
  3.1.9. kontrolēt šo saistošo notei-
kumu normu ievērošanu.
  3.1.10. Kapsētas īpašnieks apstip-
rina kapsētas plānojumu – apbe-
dīšanas vietu, celiņu un laukumu 
izvietojumu, zaļās zonas, apbedīša-
nai aizliegtās zonas u.c.
  3.1.11. Kapsētas īpašnieks ir tie-
sīgs kapsētu apsaimniekot pats vai 
nodot kapsētas apsaimniekošanas 
tiesības pamatojoties uz noslēgtu 

līgumu. 
Pašvaldība savā īpašumā esošās 
kapsētas var nodot apsaimniekošanā 
fiziskai vai juridiskai personai, kas 
uzvarējusi konkursā par kapsētas 
(kapsētu) teritorijas apsaimnieko-
šanu.
  3.2. Kapsētas pārziņa tiesības un 
pienākumi:
  3.2.1. kārtot lietvedību par katra 
mirušā apbedīšanu;
  3.2.2. organizēt kapsētu topo-
grāfisko un kapavietu vēsturisko 
inventarizāciju, nodrošināt apbedī-
juma vietu precīzu uzskaiti, kā arī 
šīs informācijas pieejamību;
  3.2.3. nodrošināt kapsētu sektoru, 
rindu un kapavietu nospraušanu 
dabā;
  3.2.4. nepieciešamības gadījumā 
organizēt kapsētu paplašināšanu sa-
skaņā ar apstiprinātiem projektiem; 
  3.2.5. ierādīt kapuvietas (ģimenes 
kapuvietas), rezervēt kapuvietas;
  3.2.6. kontrolēt kapuvietas sagata-
vošanu apbedījumam (kapa vietas 
atrašanos, dziļumu utt.);
  3.2.7. kontrolēt iekšējās kārtības 
noteikumu ievērošanu kapsētās;
  3.2.8. apsaimniekot kapliču (kap-
sētās, kur kapličas izbūvētas);
  3.2.9. nodrošināt sanitāro normu 
un iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošanas uzraudzību;
  3.2.10. iekasēt maksu par pakalpo-
jumu sniegšanu saskaņā ar kapsētas 
īpašnieka apstiprinātajiem izceno-
jumiem:
  3.2.10.1. izziņu izsniegšanu;
  3.2.10.2. kapavietas ierādīšanu, 
uzmērīšanu un nospraušanu dabā, 
kapa rakšanai un apbedījumu 
kartēšanai;
  3.2.10.3. kapuvietu rezervēšanu;
  3.2.10.4. kapličas (kapsētās, kur 
kapličas izbūvētas) izmantošanu;
  3.2.10.5. citiem kapsētas īpašnieka 
noteiktiem pakalpojumiem.

4. Kapsētu apsaimniekotāja pie-
nākumi un tiesības

  4.1. Kapsētas apsaimniekotājam ir 
pienākums:
  4.1.1. nodrošināt sanitāro nor-
mu, šo saistošo noteikumu un citu 
normatīvo aktu ievērošanu šajos 
noteikumos minētajās Alūksnes 
novada kapsētās;
  4.1.2. nodrošināt kapsētās esošo 
vērtību un īpašuma saglabāšanu;
  4.1.3. kontrolēt autotransporta 
iebraukšanu kapsētu teritorijā;
  4.1.4. kontrolēt komercpakalpo-
jumu sniegšanas kārtību kapsētās 
(apbedīšanas pakalpojumi, kapavie-
tu kopšanas un amatnieku pakalpo-
jumu sniegšana);
  4.1.5. nodrošināt atkritumu izveša-
nu no atkritumu savākšanas vietām 
kapsētās un pie tām;
  4.1.6. nodrošināt smilšu pievešanu 
kapsētām ne retāk kā reizi gadā 
ne vēlāk kā 7 dienas pirms Kapu 
svētkiem;
  4.1.7. nodrošināt informācijas 
stenda novietošanu pie katras 
apsaimniekošanā esošās kapsētas, 
kā arī šo stendu uzturēšanu un 
nepieciešamās informācijas, tajā 
skaitā – šo noteikumu – izvietošanu 
pie šiem stendiem; 
  4.1.8. nodrošināt bezmaksas ap-
bedīšanas (kapa rakšana un mirušās 

personas apglabāšana) bezpiederīgo 
apbedīšanai, ko organizē Alūksnes 
novada pašvaldība vai tās iestādes;
  4.1.9. organizēt Kapu svētkus un 
mirušo piemiņas dienas saskaņā ar 
katrā kapsētā ieviestajām tradīci-
jām;
  4.1.10. samaksāt kapsētas īpašnie-
kam samaksu apsaimniekošanas lī-
gumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
  4.2. Kapsētas apsaimniekotājs ir 
tiesīgs iekasēt maksu par:
  4.2.1.1. kapu rakšanu (kapsētas 
īpašnieka noteiktās maksimālās 
kapa rakšanas maksas robežās), ja 
sniedz šos pakalpojumus pats;
  4.2.1.2. apbedīšanas pakalpoju-
miem, ja sniedz šos pakalpojumus 
pats;
  4.2.1.3. komercpakalpojumu 
sniegšanu kapsētās (apbedīšanas 
pakalpojumi, kapavietu kopšanas un 
amatnieku pakalpojumu sniegšana);
  4.2.1.4. autotransporta iebraukšanu 
kapsētā;
  4.2.1.5. celiņu attīrīšanu no sniega 
no kapa līdz koplietošanas celiņiem, 
ja sniedz šos pakalpojumus pats;
  4.2.1.6. citiem kapsētas apsaimnie-
kotāja sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Apbedīšanas kārtība

  5.1. Kapavieta tiek ierādīta, 
pamatojoties uz dzimtsarakstu 
iestādes izdotu miršanas apliecību 
vai izziņu.
  5.2. Kapavietu rezervē pēc 
ieinteresētās personas rakstiska 
iesnieguma, nosakot rezervēša-
nas laiku un samaksu par šo laiku 
Alūksnes novada domes apstiprinā-
tajā apmērā. Gadījumā, ja samaksa 
par kapavietas rezervēšanu netiek 
samaksāta noteiktajos termiņos un 
apmērā, kapavietas rezervēšanas 
tiek pārtraukta trīs mēnešus pēc 
pēdējās samaksas kavējuma dienas 
un kapavieta var tikt ierādīta vai 
rezervēta citam interesentam.
  5.3. Kapsētas pārzinis ierāda kapa-
vietu un saskaņo apbedīšanas laiku. 
Apbedīšana var notikt katru dienu, 
izņemot pirmdienas, no pulksten 
9.00 līdz 17.00.
  5.4. Kapu rakšanu un aizbēršanu 
veic kapu apsaimniekotājs vai citas 
personas, saskaņojot to ar kapu 
apsaimniekotāju. Kapam jābūt 
izraktam un sagatavotam mirušā 
apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stun-
du pirms apbedīšanas ceremonijas 
sākuma.
  5.5. Apbedīšanas (izvadīšanas) 
pakalpojumus kapsētās sniedz bēru 
rīkotāja izvēlēta apbedīšanas firma 
vai persona, kura saņēmusi šīs 
darbības saskaņojumu Alūksnes no-
vada kapsētās ar kapsētas apsaim-
niekotāju.
  5.6.  Kapsētas apsaimniekotājs, 
rakstiski saskaņojot ar kapsētas 
uzraugu, veido speciālu sektoru 
kapsētā bezpiederīgo apbedīšanai.
5.7.  Katru mirušo apbedī atsevišķā 
kapā. 
  Kapa garumam jābūt ne mazākam 
par 2m,  platumam – ne mazākam 
par 1m, dziļumam – ne mazākam 
par 1,5m līdz zārka vākam. 

(Turpinājums 6.lappusē)
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   Apbedījot bērnus, kapa izmēri, izņemot dziļumu, var attiecī-
gi mainīties. 
  Attālumam starp kapu kopiņām garajās malās jābūt ne mazā-
kam kā 0,5m, īsajās malās – ne mazākam par 1m.
  5.8. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esoša-
jā ģimenes kapavietā, jaunā kapavietā vai speciāli ierādītā vie-
tā. Urna ar mirušā pelniem jāierok ne mazāk kā 1m dziļumā.
  5.9. Ierādāmo kapavietu izmēri:

KAPAVIETA PLATUMS  
(m)

GARUMS 
(m)

LAUKUMS 
(m2)

vienvietīga 1,75 3,00 5,25

divvietīga 2,50 3,00 7,50

trīsvietīga 3,25 3,00 9,75

četrvietīga 4,00 3,00 12,00

rindu (joslveida 
kapavietu 
izvietojums) 
bezpiederīgo 
mirušo 
apbedīšanai

1,50 2,50 3,75

  5.10. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā 24 stundas pēc nāves 
iestāšanās brīža. Ja ir veikta mirušā ķermeņa pataloganatomis-
kā izmeklēšana vai tiesu medicīniskā izmeklēšana, šo termiņu 
var saīsināt.
  5.11. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt LR normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar kapsētas īpašnieku 
un apsaimniekotāju.
  5.12. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt LR normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.
  5.13. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli 
šādam mērķim paredzētos zārkos vai urnās. Mirušā cilvēka 
ķermeņa apbedīšana bez zārka ir pieļaujama tikai īpašos gadī-
jumos, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas. 
  5.14. Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pār-
vadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtība noteikta LR 
normatīvajos aktos.

6. Apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs

  6.1. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojuma sniedzējs var 
būt fiziska vai juridiska persona, kas saņēmusi rakstisku šīs 
darbības saskaņošanu ar kapsētas apsaimniekotāju.
  6.2. Apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs nodrošina šo Notei-
kumu 5.3.- 5.4 un 5.7.- 5.8. punktu nosacījumu izpildi.
  6.3. Apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs maksā kapsētas ap-
saimniekotājam maksu par atļauju apbedīšanas pakalpojumu 
sniegšanai, maksājumus par citiem kapsētas apsaimniekotāja 
sniegtajiem pakalpojumiem.
  6.4. Apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekasēt 
maksu par:
  6.4.1. kapu rakšanu;
  6.4.2. citiem apbedīšanas pakalpojumiem.
  6.5. Apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot šo 
saistošo noteikumu prasības.

7. Kapliču (kapsētās, kur kapličas izbūvētas) izmantošana

  7.1. Kapsētas pārzinis iznomā bēru rīkotājiem kapliču mirušo 
novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un sēru pasākumiem. 
Mirušā ievietošanai kapličā iesniedzama miršanas apliecības 
kopija.
  7.2. Kapliču atļauts apmeklēt tikai kopā ar kapsētas pārzini 
kapsētas darba laikā.
  7.3. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt 
laiku, ko vienojoties ar bēru rīkotāju, noteicis kapsētas pārzi-
nis.
  7.4. Par kapličas iznomāšanu tiek iekasēta Alūksnes novada 
domes noteiktā maksa par pakalpojumu. Maksājumu veic 
bēru ceremonijas rīkotājs kā priekšapmaksu par visu mirušā 
novietošanas kapličā laiku un sēru pasākumu.

8. Kapavietu kopšanas noteikumi

  8.1. Kapavietas uzturētājiem saskaņā ar šiem Noteikumiem ir 
tiesības būt apglabātiem ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt tur 
savus piederīgos.
  8.2. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai arī 
noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar fizisku vai juridisku 
personu – kapavietas kopēju.
  8.3. Kapavietas kopējs veic kapavietas (ģimenes kapavietas) 
uzturēšanas darbus – lapu novākšanu, dzīvžoga apgriešanu, 
ziedu nomaiņu, ravēšanu u.c. darbus.
  8.4. Par noslēgto līgumu ar kapavietas uzturētāju, kapavietas 
kopējs informē kapu apsaimniekotāju, norādot apkopjamo 
kapavietu, kā arī līguma pamatnosacījumus – līguma puses, 
kapavietas apkopšanas regularitāti, līguma termiņu. 
  8.5. Kapavietas uzturētājam ir pienākums nodrošināt kapa-
vietas kopšanu un uzturēšanu sakoptā veidā (regulāra kritušo 
lapu, gružu, nezāļu, novītušu ziedu utt. novākšana kapavietā 
un celiņos pie tās, sauso zaru izgriešana kapavietas apstādīju-
mos, dzīvžogu un ilggadīgo stādījumu kopšana utt.).  
  8.6. Stādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt 
augstāki par 80cm. Tos nedrīkst stādīt aiz un to zari nedrīkst 
sniegties pāri kapavietas robežām.
  8.7. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, 
nedrīkst pārsniegt 20cm augstumu.
  8.8. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai izmantojamie 
materiāli, izņemot stādījumus, ir jāsaskaņo ar kapu apsaimnie-
kotāju. 
  8.9. Aizliegts kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt 
celiņus starp kapavietu rindām.
  8.10. Ierādot kapavietas jāievēro, ka celiņu platumam starp 
kapu vietām jābūt ne šaurākam par 1,5m, galveno kapsētas 
ceļu platumam jābūt ne šaurākam par 3m. Izbūvējot celiņus 
kapsētas iekšienē, kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs izdot 
rīkojumu par to, ka kapavietas uzturētājiem jāatbrīvo, sakarā 
ar agrāk labiekārtoto kapavietu, aizņemtie ceļi.
  8.11. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā 
kapu apsaimniekotāja vai kapu pārziņa norādītajās atkritumu 
izbēršanas vietās. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā 
tam neparedzētās vietās vai izbērt atkritumus aiz kapsētas 
žoga.
  8.12. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc ap-
bedīšanas nodrošināt kapavietas labiekārtošanu un tās regulāru 
kopšanu.
  8.13. Ģimenes kapavietas brīvo platību, kuras labiekārtošana 

(kopšana) gada laikā netiek veikta, pēc brīdinājuma nosūtīša-
nas, var tikt piešķirta citiem. Brīdinājums izsūtāms ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai.
  8.14. Kapavieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek 
atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu (līdz katra gada 15.au-
gustam) tiek sastādīts kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja 
izveidotās komisijas akts par nesakoptām kapavietām, kura 
viens eksemplārs glabājas pie kapsētas īpašnieka, viens – pie 
kapsētas apsaimniekotāja un viens – pie kapsētas pārziņa. 
Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs pēc trīs gadiem nolīdzināt 
neuzraudzīto kapu kopiņu, iepriekš par to paziņojot kapavietas 
uzturētājam, ja viņš ir atrodams.
  8.15. Neidentificēta mirušā kapavieta, ja neviens nav uzņē-
mies tās uzturēšanu, tiek saglabāta trīs gadus.
  8.16. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt pēc 20 gadiem 
pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot 
ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 
gadiem.

9. Kapsētas uzturēšanas finansēšanas avoti

  9.1. Kapsētas īpašnieks vai kapsētas apsaimniekotājs ar 
kapsētas īpašnieka rakstisku piekrišanu, ir tiesīgs vākt ziedo-
jumus kapličas (kapsētās, kur kapličas izbūvētas) uzturēšanai 
atjaunošanai un labiekārtošanai, kā arī kapsētas teritorijas un 
piebraucamo ceļu labiekārtošanai.
  9.2. Kapsētu apsaimniekošanas finansēšanas avoti ir līdzekļi, 
kurus kapsētas apsaimniekotājs iegūst no pakalpojumu 
sniegšanas kapsētās. Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs vākt 
ziedojumus kapsētas labiekārtošanai, kapsētās esošo būvju un 
ietaišu atjaunošanai, izbūvēšanai un uzturēšanai. 

10. Atbildība par noteikumu neievērošanu

  10.1. Par šo noteikumu 2.4.1., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.6., 2.4.8., 
2.4.10., 2.4.11., 2.4.14., 8.3., 8.5., 8.9. – 8.12., 5.7. un 5.8.pun-
ktu noteikumu neievērošanu piemēro naudas sodu no Ls 20,- 
līdz Ls 50,- ;
   10.2. Par šo noteikumu 2.4.5. un 2.4.7. punktu noteikumu 
neievērošanu piemēro naudas sodu no Ls 50,- līdz Ls 100,- ;
  10.3. Par šo noteikumu 2.4.2. un 2.4.13.punktu noteikumu 
neievērošanu piemēro naudas sodu no Ls 50,- līdz Ls 250,- ;
  10.4. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratī-
vos protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
  10.4.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki;
  10.4.2. Alūksnes novada domes deputāti;
  10.4.3. Alūksnes novada pagastu pārvalžu vadītāji;
  10.4.4. Alūksnes novada pašvaldības galvenais arhitekts;
  10.4.5. Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekts.

11. Citi noteikumi

  11.1. Domstarpības un strīdus starp kapavietas uzturētāju, 
kapsētas apsaimniekotāju un apbedīšanas pakalpojumu snie-
dzēju izšķir – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors, 
kura lēmums ir apstrīdams Alūksnes novada domē.
  11.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē Alūksnes pilsētas domes 2000.gada 21.decembra 
saistošie noteikumi Nr.17 „Kapsētu izveidošanas un uzturē-
šanas noteikumi”, citi Alūksnes novada teritorijā spēkā esošie 
kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi.

Saistošie noteikumi Nr.23/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

ārkārtas domes 22.06.2010.lēmumu
Nr.372 (protokols Nr.13, 43.p.)

Par kritēriju noteikšanu
īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam 
Alūksnes novadā

  1. Saistošie noteikumi „Par kritēri-
ju noteikšanu īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam Alūksnes novadā” 
nosaka kritērijus ģimenes (personas) 
īpašumam, kas saskaņā ar Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 
299 „Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu nav 
uzskatāms par īpašumu, novērtējot 
ģimenes (personas) atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā.

  2. Novērtējot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu netiek uzskatīta zeme, 
kuras kopējā kadastrālā vērtība 
nepārsniedz Ls 5000,00.

  Vija Zaķe, 
Annas, Jaunannas, Kalncempju pa-
gastu teritorijas attīstības speciāliste  

  Jūnijā Lauku atbalsta dienestā 
Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības prog-
rammas pasākuma „Pamatpakal-
pojumi ekonomikai un iedzīvotā-
jiem” ietvaros tika iesniegti divi 
projekta pieteikumi - „Kalncemp-
ju pagasta pārvaldes slūžu tilta, 
autoceļa un ielas rekonstrukcija” 
un „Annas kultūras nama ska-
tītāju zāles apkures uzlabošana, 
konferenču zāles un palīgtelpu 
vienkāršota rekonstrukcija”.

  Projekta „Kalncempju pagasta 
pārvaldes slūžu tilta, autoceļa 
un ielas rekonstrukcija” kopējās 

izmaksas ir 133174 lati, no tiem 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
– 50628 lati. Projektā paredzēts, 
ka tiks rekonstruēts slūžu tilts pie 
Viktora Ķirpa Ates muzeja, ceļa 
posms Ate – Augstiekalni – Niedras 
un Ozolu iela Kalncempju pagasta 
centrā. Autoceļam un ielai paredzēts 
uzlabot ceļa segumu, izveidot grāv-
jus un caurtekas.
  Projekta „Annas kultūras nama 
skatītāju zāles apkures uzlabošana, 
konferenču zāles un palīgtelpu 
vienkāršota rekonstrukcija” kopējās 
izmaksas ir 41319 lati, no tiem 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jums ir 15708 lati. Projekts paredz 
turpināt Annas kultūras nama tālāku 
rekonstrukciju. Ieplānots veikt 
palīgtelpu pie skatuves rekonstruk-
ciju, lai uzlabotu aktieru apstākļus, 
veikt konferenču zāles vienkāršotu 

Aktuālie projekti Annas,
Jaunannas un Kalncempju pagastos
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rekonstrukciju un uzlabot apkuri 
kultūras nama skatītāju zālē, jo šī 
gada aukstā ziema parādīja, ka tā ir 
nepietiekoša.
  Abi projekti pašlaik tiek vērtēti 
LAD un pozitīva lēmuma gadījumā 
darbi objektos varētu sākties nākošā 
gada pavasarī vai vasaras sākumā, 
jo līdz tam vēl ir jāveic ceļu un tilta 
rekonstrukcijas projekta izstrāde 
un iepirkumi rekonstrukcijas darbu 
veikšanai. 
  Šobrīd Annas pagastā tiek īstenots 
ELFLA projekts „Annas pagasta 
autoceļu rekonstrukcija”. Ir veikts 
iepirkums autoceļu rekonstrukcijas 
projekta izstrādei, tuvākajā laikā 
tiks noslēgts līgums ar uzvarētāju, 
un varēs sākties projektēšanas darbi. 

Līdz novembra sākumam LAD ir 
jāiesniedz ceļu rekonstrukcijas teh-
niskais projekts un iepirkuma doku-
menti darbu veikšanai. Ir paredzēts 
rekonstruēt šādus Annas pagasta 
autoceļus: Anna – Kantorkrogs, 
Kalnāji – Kantorkrogs, Nākotnes 
iela – Teikas, Teikas – Vējiņi, 
kopējais ceļu garums – 11,9 km. Arī 
šajā objektā darbus varētu uzsākt 
nākamā gada pavasarī, bet projekts 
jārealizē līdz 2012. gadam.  
  Jaunannas pagastā šobrīd īsteno-
šanas stadijā ir ELFLA projekts 
„Jaunannas Tautas nama apkārtnes 
labiekārtošana”, kur noslēgts līgums 
par darbu veikšanu ar SIA „Ozol-
mājas” par Ls 3509.
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Cienījamie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
(bij.Alūksnes 1. vidusskolas) absolventi, skolotāji un darbinieki!

2010.gada 31.jūlijā aicinām uz simtgades svinībām 
„AR SAKNĒM ALŪKSNĒ”

Svinību norise:

no 10.00…(visu dienu)
Svinību dalībnieku REĢISTRĀCIJA pie skolas
11.00
DIEVKALPOJUMS Alūksnes ev.lut. baznīcā
(piedalās koris „Atzele”)
11.00 – 12.30
Ģimnāzijas JAUNIEŠU AKCIJA
„Ieskaties, ieklausies manas skolas vēsturē!” 
12.10
Jauno OZOLU STĀDĪŠANA pie  pirmās skolas akmens (Alsviķu ielā 
1)
13.00
ZIEDU NOLIKŠANA Alūksnes pilsētas kapos
(bijušajiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem), izbraukšana no 
skolas
13.00  
Grāmatas „ERNSTA GLIKA ĢIMNĀZIJAI 100” atvēršana
13.30 – 15.00
Labo darbu PALDIES VĀRDI (koncerts, apbalvošana)
15.00
Goda sienas „ĢIMNĀZIJAS LEPNUMS” atklāšana 
15.30
Novadnieces, Alūksnes 1.vidusskolas bijušās audzēknes, skolotājas Vēs-
mas Kokles - Līviņas darbu izstādes atklāšana 324.telpā
15.30 -17.00
Skolas MUZEJA LAIKS un ATVĒRTĀS DURVIS
18.00 – 19.30
Lielais svinību KONCERTS „Ar saknēm Alūksnē” 
no 19.30
Fotografēšanās un absolventu tikšanās klasēs (ar savu cienastu)
21.00 -...
Simtgades svinību BALLE 
24.00
Svētku salūts

  Dalības maksa Ls 3 (reģistrējoties katrs svinību dalībnieks saņem 
skolas nozīmīti)
  E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 gadu pasākumam var ziedot, 
pārskaitot uz ziedojumu kontu -

Saņēmējs:
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
 Reģ.Nr. 90000018406
Bankas kods:
 UNLA2X
Konts: LV 17 UNLA 0025 1041 42632
Maksājuma mērķis:
 AVĢ 100 gadu jubilejas pasākumam
                                

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 28. jūnija līdz 2. jūlijam 
apmaiņas vizītē Alūksnē uztu-
rējās projektu „Empowerment 
network” un „Next level” part-
neri no Bulgārijas - Christensia 
Pavlova (Kristensija Pavlova) 
un Tsvetina Yordanova (Cvetina 
Jordanova) un no Beļģijas - Yves 
Verschaeren (Īvs Veršāerens) un 
Liliana Nikolova.

  Projekta „Next level” īstenošanā 
iesaistījušies partneri no Belģijas un 
Bulgārijas, kā arī Alūksnes novada 
pašvaldība un Alūksnes Nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs. Projek-
tu finansē Flāmu valdība (Beļģija), 
līdzfinansē – Flāmu invalīdu federā-
cija un Alūksnes novada pašvaldība. 
Projekta mērķis ir nodrošināt pras-
mes un praktisku pieredzi sociāla-
jiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem 
un citiem darbiniekiem, kas strādā 
sociālās aktivitātes un attīstības die-
nas aprūpes centrā un sekmēt centra 
veidošanu kā labo piemēru citiem 
esošajiem centriem Latvijā, iesaistot 
arī Latvijas valdību.
  Savukārt projekta „Empowerment 
network” ietvaros tiek strādāts 
pie dienas aprūpes centra izveides 
Alūksnē cilvēkiem ar garīga rakstu-
ra traucējumiem. Kā, zināms, viena 
no šī projekta aktivitātēm, ir dienas 
aprūpes centra izveide Alūksnē 
cilvēkiem ar garīgās rakstura trau-
cējumiem.
  Vizītes laikā projekta partneri 
no Beļģijas un Bulgārijas tikās ar 
Alūksnes novada domes vadību, 
Sociālā dienesta Alūksnes NVO 
atbalsta centra, biedrības „Saulsta-
riņi” pārstāvjiem, projekta pārstāv-
jiem Latvijā.
  Viesi apskatīja ēku Jāņkalna ielā 
51, kurā nākotnē plānots ierīkot 
dienas aprūpes centru. Pagaidām 
no augusta eksperimentālā kārtā 
dienas aprūpes centrs strādās vienā 
telpā Sociālajā dienestā un savus 
pakalpojumus sniegs piektdienās.  

Alūksnē viesojās projekta
„Next level” partneri

Centram paredzētās ēkas Jāņkal-
na ielā 51 renovācijai ir apzināti 
iespējamie finansējuma avoti. No 
projekta partneriem Beļģijā saņemti 
centra darbībai nepieciešamie teh-
niskie palīglīdzekļi un aprīkojums.
  Tiekoties ar pašvaldības pārstāv-
jiem un projektā iesaistītajiem 
speciālistiem, diskutēts par iespē-
jām piesaistīt finansējumu minētās 
ēkas renovācijai, kā arī par centra 
uzturēšanas un darbības finansēšanu 
nākotnē.
  Tāpat vizītes laikā visu iesaistīto 
pušu pārstāvji strādāja pie turpmāko 
dažādu projekta aktivitāšu plāno-
šanas, tika pārrunāti ieguvumi, ko 
Latvijas pārstāvji ieguvuši piere-
dzes apmaiņas vizītēs Bulgārijā un 
Beļģijā. Projekta partneri arī tikās 
ar dienas aprūpes centra potenciāla-
jiem darbiniekiem.
  Vizītes noslēgumā ceturtdien, 1. 

jūlijā, notika projekta „Next level” 
preses konference, kurā visi iesais-
tītie partneri pauda gandarījumu 
par projekta īstenošanu. Jāpiebilst, 
ka projekts noslēgsies šogad 1. 
septembrī.
  Gan Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Fomins, gan 
Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Ainars Melders preses kon-
ferencē atzina, ka projekts Alūksnes 
novadam ir ļoti nozīmīgs, jo šāda 
dienas centra izveide sasaucas ar 
apstiprināto Vidzemes reģiona 
alternatīvo sociālo pakalpojumu at-
tīstības programmu un būs nozīmīgs 
pakalpojums Alūksnes novadā. 
Sociālā dienesta vadītāja Regīna 
Kalniņa augstu novērtēja pieredzi, 
ko Sociālā dienesta darbinieki iegu-
vuši vizītēs Beļģijā un Bulgārijā.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 3. jūlijā Alsviķu pagasta svētku 
„Alsviķu pagasta tradīcijas un 
godi laiku lokos” laikā ar dzies-
mām, dejām un pūtēju orķestra 
muzicēšanu tika ieskandināta 
jaunā brīvdabas estrāde.

  Alsviķu pagasta estrāde uzbūvēta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) projektā 
„Alsviķu kultūras nama rekonstruk-
cija un modernizācija un vasaras 
brīvdabas estrādes būvniecība”.
  Atklāšanas pasākumā koncertuz-
vedumā „Ļaujies gaismai!”, jauno 
estrādi atklājot, lentu pārgrieza 
Alsviķu, Zeltiņu un Ilzenes pagastu 
pārvalžu vadītājs Juris Griščenko 
un SIA „RCI Gulbene” pārstāvis 

Sandis Brekte.
  Alsviķu kultūras nama vadītāja 
Marina Ramane neslēpa prieku par 
uzbūvēto estrādi, kas vasaras sezo-
nās dos jaunas iespējas gan pagasta 
amatiermākslas kolektīviem, gan 
kultūras un atpūtas pasākumiem. 
Viņa pateicās visiem, kas bijuši 
iesaistīti jaunās estrādes tapšanā.
  Estrādes atklāšanas koncertā 
piedalījās Ilzes Līviņas vadītā deju 
kopa „Jandāls” un senioru deju 
kopa „Vēlreiz”, Olīvijas Jēģeres 
vadītais sieviešu ansamblis, Alsviķu 
pagasta jaunākā paaudze un citi 
vietējie amatiermākslinieki, kā 
arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris (vadītāji 
Sandors un Ilze Līviņi), kas skatītā-
jiem demonstrēja gan koncertprog-
rammu, gan defilē programmu.

Alsviķos ieskandināta
jaunā brīvdabas estrāde
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Preses konferencē piedalās Cvetina Jordanova (no kreisās), Kristensija 
Pavlova, Liliana Nikolova un Īvs Veršāerens

PAR AUGSTAS DETALIZĀCI-
JAS TOPOGRĀFISKĀS INFOR-
MĀCIJAS  APRITES KĀRTĪBU 
ALŪKSNES NOVADĀ

 (Turpinājums no  3. lappuses)

 8. Detālplānojumu un zemes ierīcības 
projektu grafiskās daļas ir nododamas 
pārbaudei pašvaldības izvēlētajai ju-
ridiskajai personai, lai noteiktu esošo 
un projektēto aizsargjoslu atbilstību 
reālajai situācijai un pašvaldības plā-
notajām aizsargjoslu novietnēm. Paš-
valdība lēmumu par zemes ierīcības 
projekta vai detālplānojuma redakcijas 
saskaņošanu pieņem tikai pēc saska-
ņojuma saņemšanas no pašvaldības 
izvēlētās juridiskās personas.
  9. Ja starp Alūksnes novada paš-
valdības izvēlēto topogrāfisko datu 
bāzi uzturošo, juridisko personu un 
mērniecības darbus veikušo sertificēto 
vai licencēto personu rodas strīds, tad 
veikto darbu pārbaudei un strīda atrisi-
nāšanai tiek pieaicināta cita, mērnie-
cībā sertificēta vai licencēta persona. 
Kļūdas gadījumā darbus apmaksā 
vainīgā puse. Par vainīgās puses pār-
kāpumu tiek informēta mērniecības 
jomas sertificējošā institūcija.



8.  Alūksnes Novada Vēstis 26.07.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 04.08.2010.
04.08.2010.

11.00 – 12.00
13.00 – 14.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ Pirms Tautsaimniecības 
komitejas sēdes 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā 

Elita LAIVA 16.08.2010.
19.08.2010.

9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

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

Ēriks MEDISS Pirms domes sēdes 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS
Pirms Sociālo pakal-
pojumu un veselības 

aprūpes komitejas sēdes
9.00 – 10.00 Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11,

Alūksnē

Jānis NĪKRENCIS 04.08.2010.
05.08.2010.

14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

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

Marina RAMANE 24.08.2010.
9.00 – 10.00
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00

Alsviķu pagasta pārvaldē
Annas pagasta pārvaldē

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 25.08.2010. 14.00 – 16.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 19.08.2010.
26.08.2010.

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

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

Andis ZARIŅŠ 23.08.2010. 10.00 – 11.00 SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 12.08.2010. 15.00 - 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 24.08.2010.
24.08.2010.

10.00 – 11.00
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 11.08.2010.
24.08.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Pasākumi Alūksnes novadā augustā
Sporta pasākumi
3. augustā 18.00 Novada čempio-
nāts minifutbolā  Pilssalas stadionā. 
5. augustā 18.00 Novada čempio-
nāts minifutbolā  Pilssalas stadionā. 
10. augustā 18.00 Novada čempio-
nāts minifutbolā  Pilssalas stadionā. 
13. augustā 18.00 Novada čem-
pionāts minifutbolā (noslēgums, 
apbalvošana).
14. augustā Vidzemes novada inva-
līdu sporta spēles Strautiņos.
21. - 22. augustā XXIX Starptautis-
kās orientēšanās sacensības „Malie-
nas Kauss – 2010”  Apes apkārtnē.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
  Līdz 31. augustam Vidzemes 
plānošanas reģiona un Lejasreinas 
departamenta sadarbības projekta 
rezultātā apskatāma gleznotāja un 
fotogrāfa Klausa Štobera fotoizstāde 
„Neparasts ceļojums pa Vidzemi”.
  Izstāde „Adolfa Liepaskalna 
mūža kilometri” veltīta ievērojamā 
novadnieka 100 gadu jubilejai.
  Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”. 
  TLMS „Kalme” darbu izstāde 
„Atveram pūralādi”.
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”. 
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes 
pilsētu „Krustpunktā”. 
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde 
„Mehāniskie mūzikas instrumen-
ti”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas:
  „Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.”.
  „Stāsts par Leo Kokli”.
  „Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.
  „Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
  02. – 31.08. Vasara burciņā (abo-
nementā)
  02. – 31.08. „Starp savējiem būt 
savējam” (jubilāre Vita Vīksna) 
(abonementā)
  02. – 31.08. „Pašvaldība informē” 
(lasītavā)
  02. – 31.08. „Dabas veltes mūsu 
galdam” (lasītavā)
  02. – 31.08. „Vasaras ceļos (bērnu 
literatūra nodaļā)
  02. – 31.08. „Beļģijas prezidentūra 
ES” (ESIP)
  02. – 31.08. „Bioloģiskā lauksaim-
niecība Latvijā” (ESIP)

Pasākumi:
  04.08.2010 Virtuāla tikšanās ar 
Gunti Bojāru – grāmatas „Zīda 
čūska” autoru.
  02. – 31.08. Akcija „Lasošā akcija 
ar Bubllicionus” Bērnu žūrijas ek-
spertiem (bērnu literatūras nodaļā)
  02. – 31.08. Zīmējumu konkurss 
„Vasaras brīvdienas” (bērnu literatū-
ras nodaļā)
  02. – 31.08. Gunāra Ozoliņa gleznu 
izstāde
  30.08.2010. Jauno grāmatu izstāde

Alūksnē
  7. augustā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā filma, kara drāma „Sa-
pieris”, sadarbībā ar „Kinopunkts” 
un „Amigo”.
  8. augustā 17.00 Alūksnē Pilssalas 
estrādē grupas „Eolika” 30 gadu 
jubilejas koncerts. Ieeja brīva.
  20. augustā 21.00 Alūksnē Pils-
salas estrādē koncerts - balle, grupa 
„Triānas parks”. Ieeja: Ls 2, pēc 
plkst.23 – Ls 2,50.

  22. augustā 14.00 pagalmā pie 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
Smiltenes Tautas teātra izrāde „Prei-
lenīte”. Ieeja: Ls 2, pensionāriem un 
bērniem Ls 1,50.
  28. augustā 21.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādes noslēguma balle, 
spēlē grupa „Resnie putni” (atraktīvs 
kolektīvs Roberta Gobziņa vadībā). 
Ieeja: Ls 2, pēc plkst.23 – Ls 2,50.

Alsviķu pagastā
  7. augustā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē Vasaras Lielā šlāgerparāde ar 
„Vēja runu”, „Rolisi” un Aigariņu. 
Liela diskotēka ar DJ Aivi – Latvijas 
Radio2, DJ Lisu Poļanu. Būs pār-
steigumi un balviņas. Ieeja Ls 2, no 
23.00 – Ls 2,50. Darbosies bufete.
  28. augustā Alsviķu brīvdabas 
estrādē vasaras brīvdabas estrādes 
sezonas noslēguma pasākums: 20.00 
Jaunannas dramatiskā kolektīva un 
deju kopas uzvedums „Īsa pamācība 
mīlēšanā”. Ieeja Ls 1, skolēniem – 
Ls 0,50. 22.00 atpūtas vakars – balle. 
Spēlē grupa „Rolise”. Ieeja Ls 1,50, 
no 23.00 – Ls 2. Darbosies bufete.
  Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Rakstniekam A. Grīnam 
115”, „Rakstniekam G. de Mopasā-
nam – 160”, „Mātei Terēzei 100”, 
tematiskās izstādes „Derīgi padomi 
mājai”, „Astroloģijas pasaulē”.

Annas pagastā
  21. augustā 14.00 Annas kultūras 
namā viesosies Igauņu ģimene no 
populārā LNT šova „Dziedošās 
ģimenes”. Iepriekšpārdošanā biļetes 
cena Ls 2,50, koncerta dienā – Ls 3.

Ilzenes pagastā
  7. augustā 19.00 Jaunlaicenes 
folkloras kopas „Putnis” un Alsviķu 
deju kopas „Jandāls” koncerts.
  22. augustā Sēņošanas sacensības.
  28. augustā Pasākums skolu 
jaunatnei un studentiem „Atvadas 
vasarai”.

Jaunalūksnes pagastā
21. augustā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopa ar 
grupu „Velves” (Smiltene).

Jaunlaicenes pagastā
  Jaunlaicenes muižas muzejā no 6. 
jūnija līdz 3. oktobrim Latvijas piļu 
un muižu asociācijas rīkotā jubilejas 
akcija „Apceļosim Latvijas pilis!”.
Jaunlaicenes muižas muzejā izstādes 
„Ar dzērvju zābakiem kājās”, 
„Jaunlaicenes muiža”, interaktīvas 
nodarbības muižas parkā „Dārgumu 
meklēšana Jaunlaicenes muižas 
parkā”, „Tautas dziesmu labirints”, 
„vāveru” veidošana un pastalu dari-
nāšana muzejā, pastaigas stāstnieka 
pavadībā, atklātais krājums.

Malienas pagastā
Pagasta svētki “Mana Maliena” 
7. augustā (skat. informāciju 4 
lappusē)
11.00 Sporta spēļu atklāšana.
11.30 Sporta spēļu pasākumi.
15.00 Netradicionālo braucamrīku 
konkurss  - parāde.
16.30 Dienas koncerts.
17.00 Sporta spēļu un netradicionālo 
braucamrīku konkursa uzvarētāju 
apbalvošana
20.00 Rīgas dramaturgu teātra izrāde 
„Rieteklīša uzaušana”- ieeja pieau-
gušajiem Ls 1,50, bērniem Ls 0,50.
21.30 Nakts koncerts - šovs. Noslē-
gumā  - ugunszieds.
22.30 Zaļumballe pie Malienas 
pamatskolas sporta stadionā, spēlē 
Kaspars Maks (Gulbene), ieeja Ls 
1,50, pēc 23.00 – Ls 2. Balles laikā 

„Laimīgo biļešu loterija”.
 Dienas garumā no 13.00 darbosies: 
amatnieku un mājražotāju tirdziņš, 
vēderpriekam varēs iegādāties zupu 
u.c., darbosies piepūšamās atrakcijas 
(par maksu), bērniem un jauniešiem 
piedāvāsim darbošanos dažādās 
meistardarbnīcās, Umurkumurs un 
citas lustīgas izdarības.
 Malienas bibliotēkā izstādes „Es 
dziesmu dzirdēju no bērzu birzs” (V. 
Vīksnai 75), „Apceļosim Latviju”, 
„ES prezidējošā valsts – Beļģija”.

Mālupes pagastā
  28. augustā 10.00 Mālupes pagasta 
sporta svētki Mālupes pamatskolas 
sporta laukumā. 21.00 Mālupes salā 
zaļumballe.
  Mālupes pagasta bibliotēkā 02.08. 
– 13.08. Ilgas Semjonovas veidoto 
pužļu – gleznu izstāde, 26. augustā 
tematiska izstāde „Šurp, grāmatas, 
uz skolu!”, 30. augustā – rudens 
ziedu izstāde.

Liepnas pagastā
  31.jūlijā 20.00 Mālupes salā kon-
certs „Kopā ar kaimiņiem”. Piedalās 
dziedātāji, dejotāji, teātra spēlētāji no 
Malienas un Liepnas pagastiem. Uz 
koncertu ieeja brīva. 22.00 zaļumbal-
le, spēlē grupa „Otto”. Ieeja: Ls 2.
  21. augustā 17.00 Liepnas estrādē 
„Saidupe” „Pīlādžu balle”. Pēc 
koncerta dejas.

Pededzes pagastā
Ķuršu ciema svētki:
  1. augustā 17.00 un 2. augustā 
9.00 Svētku dievkalpojums Ķuršu 
Svētā gaišreģa Elijas pareizticīgo 
baznīcā.
  2. augustā 14.00 Ķuršu ciema 
brīvdabas estrādē koncerts: Alūksnes 
bērnu un jauniešu centra deju grupas 
„Solo 1” un „Solo 2” (vadītāja I. 
Dovgāne), pārrobežas sadarbības 
partneri, Lauru pagasta tautas nama 
(Krievija) dziedošs duets. Pēc kon-
certa – balle.
  18. augustā Pededzes bibliotēkā 
jauno grāmatu diena „Dzīve mani 
noglāsta tik siltām rokām”.

Veclaicenes pagastā
  14. augustā 19.00 Veclaicenes es-
trādē starptautisks festivāls „Igauņu 
diena Veclaicenē”. Piedalīsies kolek-
tīvi no Latvijas un Igaunijas.
  27. augustā 12.00 Veclaicenes 
tautas nama pensionāru pasākums 
„Dalies priekā ar gaišu smaidu”.
  28. augustā 22.00 Veclaicenes 
estrādē vasaras sezonas noslēguma 
diskotēka.

Zeltiņu pagastā
Zeltiņu pagasta svētki “Vienā 
pulkstenī laiks mūs “
  7. augustā 10.00 Zeltiņu sporta 
un atpūtas parkā „Sporta svētki”. 
Pludmales volejbols sievietēm un 
vīriešiem. Reģistrēšanās no 9.00 – 
9.45. Sportiskas aktivitātes, jautrības 
stafetes bērniem un pieaugušajiem. 
Piepūšamās atrakcijas (maksa par 
10 minūtēm – Ls 0,50). Darbosies 
bufete.
  7. augustā 10.00 – 12.00 Zeltiņu 
skolas telpās Zeltiņu pagasta iedzī-
votāju vaļasprieku izstāde „Vienā 
pulkstenī laiks mūs ielicis”.
  7. augustā 19.00 Zeltiņu muzejā 
izstāde un koncerts „Gadsimta vējos 
šūpojoties”. Koncertā piedalās Zel-
tiņu pagasta jauniešu deju kolektīvs, 
retro grupa „Lauku suvenīrs”.
  8. augustā 10.00 – 12.00 Zelti-
ņu muzejā muzeja eksponātu un 
izstādes „Gadsimta vējos šūpojoties” 
apskate.
  8. augustā 11.00 – 15.00 Zeltiņu 
estrādē bērniem piepūšamās atrak-
cijas un saldie našķi (maksa par 10 
minūtēm – Ls 0,50).
  8. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā 
dievkalpojums.
  8. augustā 15.00 Zeltiņu ev.lut.
baznīcā Veclaicenes vīru un senioru 
vokālo ansambļu koncerts „Ja sapni 
par debesīm krūtīs sev nesam”.
  8. augustā 19.00 Zeltiņu estrādē 
Dailes teātra dziedošo aktieru grupas 
„ILGA” koncerts „Ar varžacīm pa-
sauli skatot”. Ieeja Ls 2,50, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam – Ls 1,50. 
22.00 balle, spēlēs grupa „Rolise”. 
Darbosies bufete.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. augustā 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. augustā 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. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
13. un 27. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Sēdes augustā

Ziemera pagastā
  7. augustā Vokālo ansambļu festi-
vāls „Dziesma vasarai” un Ziemeru 
sieviešu vokālā ansambļa 10 gadu 
jubilejas svinības. Ballē spēlē Ma-
reks no grupas „Brīvdiena”.
  28. augustā Jauniešu klubiņa rīkots 
pasākums „Bez rāmjiem”. Disko-
tēka.

  Informācija par Alūksnes
novada domes komiteju sēdēm un 
domes sēdi tiks precizēta un būs 
pieejama Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, pagastu pārvaldēs, kā 
arī Alūksnes novada  mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Var iznomāt
laivas, ūdens
velosipēdus
 Pašvaldības aģentūra „ALJA” 
atpūtniekiem Alūksnes ezerā 
piedāvā iznomāt laivas un 
ūdens velosipēdus.

 Ūdens transportlīdzekļu nomai 
iegādātas trīs laivas un divi 
ūdens velosipēdi. Tos var izno-
māt p/a „ALJA”, kas atrodas 
Pilssalā, laika posmā no pulksten 
8 līdz 21. Šis ir maksas pakal-
pojums – nomas maksa ir 2 lati 
stundā.
 Laivu vai ūdens velosipēda no-
mas pakalpojums jums vēlamajā 
ilgumā (1 vai vairākas stundas) 
jāiegādājas maksas automātā, 
kas atrodas pirms Pilssalas tilta. 
Tomēr, tā kā iznomājamo ūdens 
transportlīdzekļu skaits ir neliels, 
pirms iegādāties pakalpojumu, 
lūgums piezvanīt pa tālruni 
26605669, lai pārliecinātos, vai 
vēlamais transportlīdzeklis kon-
krētajā brīdī ir pieejams.
 Ar maksas automāta izdrukāto 
kvīti jādodas uz p/a „ALJA”, 
kur tā tiks reģistrēta un varēsiet 
saņemt iznomāto ūdens trans-
portlīdzekli. 


