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OTRDIENA 2011. gada 3. maijs Nr.4 (18)  bezmaksas

ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Sēdes maijā
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja               9. maijā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja              11. maijā 10.00 

Teritoriālā komiteja
                 12. maijā 10.00

Tautsaimniecības komiteja
       17. maijā 10.00

Finanšu komiteja
              19. maijā 10.00
Domes sēde         26. maijā 10.00

  Alūksnes novada dome 28. aprīļa sēdē apstip-
rināja Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada 
budžeta izpildi:

1. Pamatbudžets

  1.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
sākumu   Ls730095
  1.2. 2010.gada ieņēmumus Ls12509019
no kā:
    1.2.1. nodokļu ieņēmumus 
   Ls4034992
    1.2.2. nenodokļu ieņēmumus
   Ls193521
    1.2.3. valsts budžeta transfertus
   Ls6287790
    1.2.4. pašvaldību budžeta transfertus
   Ls40790
    1.2.5. budžeta iestāžu ieņēmumus
   Ls802006
    1.2.6. saņemtos aizņēmumus no Valsts Kases  
 Ls1149920

  1.3. 2010.gada izdevumus, aizdevumu atmaksas 

un ārējo finansēšanu Ls11817659 
no kā:
    1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionā-
lajām kategorijām  Ls11333148
    1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no Valsts kases
   Ls431811
    1.3.3. pamatkapitāla palielināšana
   Ls52700
  1.4.Naudas līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
beigām   Ls1421455

2. Speciālais budžets

  2.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
sākumu   Ls200954
  2.2. 2010. gada ieņēmumus Ls272932
no kā:
    2.2.1. nodokļu ieņēmumus 
   Ls17567
    2.2.2. nenodokļu ieņēmumus
   Ls16
    2.2.3. valsts budžeta transfertus
   Ls254344
    2.2.4. budžeta iestāžu ieņēmumus

   Ls1005

  2.3. 2010. gada izdevumus Ls315543
no kā: 
    2.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionā-
lajām kategorijām  Ls315543
  2.4. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
beigām   Ls158343

3. Ziedojumi un dāvinājumi

  3.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
sākumu   Ls2065
  3.2. 2010. gada ieņēmumus Ls12566
no kā:
    3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi
   Ls12566
  3.3. 2010. gada izdevumus Ls10526
no kā: 
    3.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionā-
lajām kategorijām  Ls10526

  3.4. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
beigām   Ls4105

Apstiprina 2010. gada budžeta izpildi

Cienījamie 
klienti!
  SIA „Rūpe” dara zināmu, ka 
ar šā gada 1.maiju, sakarā ar 
atkritumu tarifa maiņu, tika 
mainīta cena par atkritumu 
izvešanu.

  Ar šī gada 1.maiju maksa par 
1m3 sadzīves atkritumiem būs 
Ls 13,93 (cena ar PVN), ko 
veido Alūksnes novada domes 
apstiprinātā maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu un pārvadā-
šanu, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabā-
šanu un dabas resursu nodoklis 
par atkritumu apglabāšanu.
  Atkarībā no tilpuma un piede-
rības viena konteinera izvešanas 
cenas norādītas tabulā:

Ja konteiners ir klienta
Konteinera 

tilpums 
litros

2010.gada 
cena
Ls

Cena ar 
1.01.2011.

Ls

Cena ar 
1.05.2011.

Ls

120 1.50 1.51 1.67
140 1.75 1.77 1.95
240 3.01 3.04 3.34
260 3.25 3.28 3.62

Ja konteiners ir īrēts
Konteinera 

tilpums 
litros

2010.gada 
cena
Ls

Cena ar 
1.01.2011.

Ls

Cena ar 
1.05.2011.

Ls

120 1.77 1.78 1.94
140 2.02 2.04 2.22
240 3.28 3.31 3.61
260 3.47 3.55 3.89
1100 13.79 13.91 15.32

  Neskaidrību gadījumā varat 
griezties SIA „Rūpe” birojā,
Brūža ielā 6, Alūksnē vai pa
tālruni 6 43 81086

Darbu sāk
laivu noma
  No 9. maija pašvaldības 
aģentūra „ALJA” Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē, piedāvā laivu 
un ūdens velosipēdu (katama-
rānu) nomu.
  Nomas darba laiks no 9.00 līdz 
21.00 katru dienu.
  Tālrunis informācijai 
28301207.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 26. aprīļa līdz 15. maijam 
Alūksnes novadā norit Spodrības 
dienas un šajā laikā ikviens kār-
tīgs saimnieks cenšas uzpost savus 
īpašumus pēc garās ziemas.

  Sestdien arī Alūksnes novada ļau-
dis – pašvaldības iestāžu un valsts 
iestāžu darbinieki un iedzīvotāji 
- piedalījās Lielajā talkā, lai gan 
daudzviet apkārtnes uzkopšanas un 
labiekārtošanas darbi aktīvi ritēja 
jau arī iepriekšējās nedēļās.
  Pateicoties jaukajam laikam, kāds 
šogad bija Lielās talkas dienā, tās 
dalībnieki visā novadā vāca atkritu-
mus, sakopa un labiekārtoja pagastu 
centrus, kapsētas, tūrisma vietas, 
kā arī strādāja savu privātīpašumu 
teritorijās. Šogad Lielās Talkas 
vadmotīvs bija vides izglītība, tādēļ 
talkas dienā vairāk uzmanības tika 
pievērsts teritoriju sakārtošanai.
  Alūksnes novadā Lielās talkas 
dienā savākti vairāk kā 1800 maisi 
ar atkritumiem. Talkas dienā bijuši 
arī dažādi pārsteidzoši atradumi, 
piemēram, Pededzes pusē ceļmalā 
zem plastmasas pudelēm atrasti pat 
televizori! Diemžēl jau drīz pēc dar-
ba talciniekiem tur nācies piedzīvot 
sarūgtinājumu, jo ceļmalās savāktie 
atkritumu maisi izspārdīti un to 
saturs izbērts turpat zemē.
  Zeltinieši un ilzenieši Lielajā talkā 
šogad strādāja Zeltiņu kapsētā. 
Lielākais ieguvums talkas laikā 
bijusi vienotība sajūta, jo darbs 
vienojis gan vairāku pagastu ļaudis, 
gan dažādu vecumu cilvēkus. 
Talkas dalībnieku, īpaši bērnu, 
acīs visas talkas laikā bijis prieks, 
jo laika apstākļi bija labi, pada-
rītais darbs un sakoptā vide acīm 

Paldies par darbu Lielajā talkā!

redzama.  Alūksnē talkas dienā 
rosīgi darbi ritēja parkā pie Jaunās 
pils. Te strādāja pilsētas iedzīvotāji, 
Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku 
skolas karavīri un Alūksnes novada 
pašvaldības iestāžu darbinieki.   
Parkā tika izrauti koku celmi, stādīti 
jauni košumkrūmi. Kājnieku skolas 
karavīri arī vāca atkritumus Muižas 
parkā gar ezera krastu.
  Lielās talkas dalībnieku vidū allaž 
ir arī Alūksnes novada pašvaldības 
vadība un administrācijas darbinie-
ki. Šogad devāmies uz Ziemeriem, 
kur no saaugušajiem krūmājiem 
vajadzēja attīrīt skaisto ozolu aleju - 
valsts aizsargājamo objektu. Pie ale-

jas arī tika izvietotas informācijas 
zīmes, lai turpmāk ikviens braucējs 
vai kājāmgājējs, braucot cauri Zie-
meriem, zinātu par šo aleju.
  Lielās talkas laikā akcijā „Pagalmu 
talka” Alūksnē, Apes ielā iedzīvo-
tāji labiekārtoja pagalmu, kas būs 
laba atpūtas vieta gan bērniem, gan 
arī pieaugušajiem.
  Laukums tapis, pateicoties 
Alūksnes un Apes novadu fon-
da, organizācijas KNHM, SIA 
„Alūksnes nami”, SIA „Alūksnes 
energoceltnieks”, SIA „Rimi”, 
VAS „Latvijas valsts meži”, SIA 
„Deiwoss” atbalstam. Sestdien noti-
ka jaunā rotaļu un atpūtas laukuma 

atklāšanas pasākums, kurā pulcējās 
gan mazie, gan lielie apkaimes ie-
dzīvotāji. Savu artavu šajā projektā 
deva arī Alūksnes novada pašvaldī-
ba, piešķirot 464 latus.
 Kā zināms, Apes ielas 12. nama 
iesniegtais projekts ir viens no pie-
ciem visā Latvijā, kas tika atzīts par 
uzvarētāju Lielās Talkas Pagalmu 
labiekārtošanas konkursā.
  Alūksnes novada pašvaldības 
pateicības vārdi lai katram Lielās 
talkas dalībniekam, kas strādāja, lai 
mūsu novads kļūtu skaistāks un sa-
koptāks! Priecāsimies par paveikto 
un saudzēsim to!

 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieki ik gadu piedalās Lieajā talkā, lai sakoptu kādu mūsu 
novada vietu. Šogad devāmies uz Ziemeriem, kur kopām skaisto ozolu aleju            Evitas Aplokas foto

4. maijs - Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena



2.  Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2011.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes lēmumi www.aluksne.lv

Noteica parakstu 
vākšanas vietas
  18. aprīlī Alūksnes novada 
domes sēdē noteica vietas 
Alūksnes novada teritorijā, 
kurās notiks parakstu vākšana 
likuma „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” ierosi-
nāšanai.

  Šīs vietas ir: 
Alsviķu pagastā – Alsviķu pa-
gasta pārvaldes ēkā un Strautiņu 
pamatskolā;
Alūksnē – administratīvajā ēkā, 
Dārza ielā 11;
Annas pagastā – Annas pagasta 
pārvaldes ēkā;
Ilzenes pagastā – Ilzenes pagas-
ta bibliotēkā;
Jaunannas pagastā – Jaunannas 
pagasta pārvaldes ēkā;
Jaunalūksnes pagastā – Kol-
berģa tautas namā un Bejas 
pamatskolā;
Jaunlaicenes pagastā – Jaunlai-
cenes pagasta pārvaldes ēkā;
Kalncempju pagastā – Kaln-
cempju pagasta pārvaldes ēkā;
Liepnas pagastā – Liepnas 
pagasta pārvaldes ēkā;
Malienas pagastā – Malienas 
tautas nama ēkā;
Mālupes pagastā – Mālupes 
pagasta pārvaldes ēkā;
Mārkalnes pagastā – Mārkal-
nes pagasta pārvaldes ēkā;
Pededzes pagastā – Pededzes 
tautas namā;
Veclaicenes pagastā – Veclaice-
nes pagasta pārvaldes ēkā;
Zeltiņu pagastā – Zeltiņu pa-
gasta bibliotēkā;
Ziemera pagastā – Ziemera 
pagasta pārvaldes ēkā.

Apstiprina 
novada karogu
  Alūksnes novada dome 
apstiprināja mākslinieka 
Ivara Pilipa iesniegto skici kā 
Alūksnes novada karogu.

  Sabiedriskajā apspriešanā, kas 
notika no 1. līdz 15. aprīlim 
par divām no trim apspriešanai 
izvirzītajām skicēm bija lielākais 
saņemto balsojumu skaits – par 
Ivara Vecāna iesniegto skici tika 
saņemti 93 balsojumi un par 
Ivara Pilipa skici – 89 balsoju-
mi. Par otru Ivara Pilipa skici 
iedzīvotāji bija balsojuši tikai 30 
reizes. Septiņi no klātesošajiem 
deputātiem balsoja par Ivara 
Pilipa skices apstiprināšanu par 
Alūksnes novada karogu (attēlā).
 Diagonāle sadala karogu divos 
trijstūros, no kuriem augšējais ir 
sudraba, bet apakšējais – purpura 
krāsā. Karoga diagonālais dalī-
jums simboliski ataino Alūksnes 
augstieni un tās kalnu nogāzes, 
kā arī izsaka izaugsmi un attīs-
tību. Purpura krāsa simbolizē 
Latviju. Sarkanā krāsa heraldikā 
nozīmē drosmi, varonību, cēlsir-
dību, mīlestību. Sudraba krāsa 
nozīmē cildenumu un atklātību.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Izglītības un zinātnes minis-
trija ir saskaņojusi Alūksnes 
vidusskolas un Alūksnes vakara 
(maiņu) un neklātienes vidus-
skolas reorganizāciju, izveidojot 
jaunu vispārējās izglītības iestādi 
– Alūksnes novada vidusskolu. 
Vēstuli ar IzM saskaņojumu 
Alūksnes novada pašvaldība 
saņēmusi 5. aprīlī.

 Kā zināms, Alūksnes novada dome 
24. februāra sēdē pieņēma lēmumu 
sākt minēto skolu reorganizāciju. 
Jaunā izglītības iestāde atradīsies 
pašreizējās Alūksnes vidussko-
las ēkā un darbu sāks šī gada 24. 
augustā.
 - Ar domes lēmumu tika izveidota 
komisija, kas strādā pie šī lēmuma 
īstenošanas, un ir noteikti galveno 
paveicamo darbu termiņi, - norāda 

Alūksnes novada Izglītības pārval-
des vadītāja Gunta Kupča.
 Saskaņā ar plānu, domes sēdē 
maijā paredzēts apstiprināt jaunās 
izglītības iestādes nolikumu, 
maija beigās izsludināt pretendentu 
pieteikšanos uz Alūksnes novada vi-
dusskolas direktora amatu un jūnijā 
apstiprināt jauno direktoru.
 Alūksnes vidusskolas ēkā ir izvē-
lētas piemērotākās telpas, uz kurām 
pārcels Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes vidusskolas dabaszināt-
ņu kabinetus, kā arī veikts aprēķins 
par pārcelšanas izmaksām.
 Līdz 10. jūnijam abām skolām 
jāorganizē informatīvā diena, lai par 
jaunās izglītības iestādes izglītības 
programmu piedāvājumu informētu 
interesentus. Savukārt līdz 1. jūli-
jam uz vidusskolas ēku jāpārvieto 
vakarskolas inventārs, lai līdz 24. 
augustam varētu iekārtot jaunos 
kabinetus.

Skolu reorganizācija
ir saskaņota

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 28. ap-
rīļa sēdē izdeva un apstiprināja 
Alūksnes novada domes saisto-
šos noteikumus „Par grozīju-
miem Alūksnes novada domes 
26.08.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.32/2010 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā””.

  Būtiskākais, kas jāņem vērā 
iedzīvotājiem, ir tas, ka Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā tiek 
noteikta minimālā atkritumu norma, 
ko saražo viens cilvēks – 0,36m³ 
atkritumu uz vienu cilvēku gadā 
(0,03m³ mēnesī). Šis ir minimālais 
atkritumu daudzums gadā, par kuru 
ikvienam jāsamaksā.
  Šādu normu pašvaldība noteica, lai 

cīnītos ar tiem iedzīvotājiem, kuri 
līgumus par atkritumu izvešanu ne-
slēdz vispār vai arī līgumu noslēdz, 
taču atkritumus neizved.
  Katrs iedzīvotājs rada atkritumus, 
tātad, ja tie netiek izvesti legāli, tos 
šie iedzīvotāji nogādā vai nu atkri-
tumu tvertnēs pie daudzdzīvokļu 
mājām, kur par to izvešanu maksā 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, vai 
arī piemēslo ceļmalas, mežus.
  Ikviena atkritumu radītāja 
pienākums ir samaksāt atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu. Ja 
saražoto atkritumu ir vairāk par no-
teikto minimālo atkritumu normu, 
jāmaksā par reāli izvesto atkritumu 
daudzumu.
  Šie noteikumi stāsies spēkā šī gada 
1. jūnijā.

  Alūksnes novada domes 28. 
aprīļa sēdē, kurā piedalījās 10 
deputāti, tika izskatīti 48 darba 
kārtības jautājumi.

 Dome nolēma:

 - apstiprināt Ziemera pagasta te-
ritorijas plānojuma 2003.-2015. gro-
zījumu galīgo redakciju un nosūtīt 
to Vidzemes plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma Pils ielā 58, 
Alūksnē kopīpašuma 2443/7050 
domājamās daļas, pārdodot mutiskā 
izsolē ar pretendentu atlasi, apstip-
rināt to nosacīto cenu Ls 27700 un 
izsoles noteikumus;

 - nodot nomā uz 10 gadiem z/s 
„Mednieki” un IK „VGRM” 
sabiedriskā transporta pakalpojumu 
veikšanai, autobusu maršrutu 8568 
„Alūksne-Lauri-Pleskava” un 8569 
„Alūksne-Lauri-Pečori” pieturvie-
tas izvietošanai zemesgabala daļu 
30 m² platībā Ojāra Vācieša ielā, 
Alūksnē, noslēdzot zemes nomas 
līgumu, paredzēt, ka iznomātāji 
nodrošina autobusu pieturvietas 
uzturēšanu atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem;

- noteikt transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežojumus Pilssalas ielā un 
Alūksnes Jaunās pils parkā Alūksnē, 
uzstādot un izvietojot ceļa zīmes, kā 
arī noteikt, ka, novietojot transport-
līdzekli stāvēšanai, tā salonā pie 
priekšējā stikla jānovieto infor-
mācija par laiku, kad transportlī-
dzeklis novietots. Alūksnes novada 
pašvaldības licencēšanas komisijai 
deleģēts izsniegt iebraukšanas 
un stāvēšanas atļaujas Alūksnes 
Pilssalā un Alūksnes Jaunās pils 
parkā, nosakot laikposmu, kad 
pa šiem ceļiem atļauts braukt un 

stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) 
transportlīdzekļiem, kas apkalpo 
tirdzniecības vai citus uzņēmumus, 
veic ar īpašumu apsaimniekoša-
nu saistītus darbus objektos, kas 
atrodas tieši pie šiem ceļiem, ja nav 
citu piebraukšanas iespēju, netiek  
traucēta gājēju pārvietošanās un at-
tiecīgo transportlīdzekļu pilna masa 
nepārsniedz 5 t;

- nodot Alūksnes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu – 
Pilssalu, kas sastāv no zemes gabala 
11,85 ha platībā, uz kura atrodas: 
estrāde, tirdzniecības paviljona 
būves pamati, stadions, basketbo-
la laukumi, pludmales volejbola 
laukumi, tualete Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
apsaimniekošanā un noteikt, ka 
nedzīvojamās ēkas „Glābšanas 
stacija” apsaimniekošanu turpina 
pašvaldības aģentūra „ALJA”;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 22.04.2010. lēmumā 
Nr.237 „Par maksas pakalpojumu 
apmēra noteikšanu par Alūksnes 
Pilssalas izmantošanu publiskiem 
un individuāliem pasākumiem” un 
turpmāk izteikt šī lēmuma 1.1.pun-
ktu šādā redakcijā:
„1.1. atļauja transporta līdzekļu 
(izņemot kravas automašīnu un 
traktortehnikas) iebraukšanai un 
stāvēšanai Alūksnes Pilssalas auto-
stāvvietās:
1.1.1. vieglajām automašīnām 
un motocikliem Ls 1,- par pirmajām 
3 stundām (tajā skaitā PVN mak-
sājums), katra nākošā stunda – Ls 
0,50 (tajā skaitā PVN maksājums);
1.1.2. autobusiem ar sēdvietām 
vairāk kā 14 cilvēkiem, kā arī trans-
porta līdzekļiem ar pilnu masu 3,5 
t – Ls 5,- par pirmajām 3 stundām 
(tajā skaitā PVN maksājums), katra 
nākošā stunda – Ls 0,50 (tajā skaitā 
PVN maksājums);

1.1.3. caurlaide transporta 
līdzekļu (izņemot kravas automašī-
nu un traktortehnikas) iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā un stāvēšanai 
Alūksnes Pilssalas autostāvvietās 
mēnesim – Ls 10,00 (tajā skaitā 
PVN maksājums).
1.1.4. caurlaide transporta 
līdzekļu (izņemot kravas automašī-
nu un traktortehnikas) iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā un stāvēšanai 
Alūksnes Pilssalas autostāvvietās 
sezonai (no 1.maija līdz 1.novem-
brim vai no 1.novembra līdz 1.mai-
jam) – Ls 20,00 (tajā skaitā PVN 
maksājums)”. Lēmums stājas spēkā 
ar 1. maiju;

- komandēt Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Aivaru Fominu no 3. 
līdz 6. maijam uz Minsku un Bara-
novičiem (Baltkrievija), lai slēgtu 
sadarbības līgumu ar Ļahoviču 
pašvaldību, no 23. līdz 25. maijam 
uz Pavlovsku (Krievijas Federāci-
ja), lai veiktu projekta, kas saistīts 
ar Alūksnes Muižas parka atjauno-
šanu, sagatavošanas darbus;

- izdarīt grozījumus šī gada 10. 
janvāra Alūksnes novada domes ār-
kārtas sēdes lēmumā „Par projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Bejas cie-
mā” tehniski – ekonomiskā pamato-
juma apstiprināšanu” – projektā par 
Ls 6000 samazinās Alūksnes nova-
da pašvaldības līdzfinansējums;

- izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 2010. gada 23. decembra 
lēmumā „Par projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes novada Kolberģa ciemā” 
tehniski – ekonomiskā pamatojuma 
apstiprināšanu” - projektā par Ls 
500 pieaug Alūksnes novada paš-
valdības līdzfinansējums;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju pašvaldī-
bai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
projekta „Annas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” īstenošanai LVL 
88400;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 435 Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei „Pūcīte” jumta 
notekreņu un notekcauruļu remon-
tam;

- nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu Ls 312,27 Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldes pašvaldības au-
toceļa „Upeskakts – Līgotņi” un Ls 
4019,30 Malienas pagasta pārvaldes 
pašvaldības autoceļa „Kopmaņi - 
Pūriņi” remontam pavasara plūdu 
izraisīto avārijas seku novēršanai, 
kas sastāda 30% no objektiem radī-
to zaudējumu apmēra. Pašvaldības 
līdzfinansējums nepieciešams, lai 
pārvalde varētu iesniegt pieprasīju-
mu ceļa remontam no valsts budžeta 
programmas „Līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem”;

- izdot saistošos noteikumus 
Nr.11/2011 „Par atļauju saņemšanu 
alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecībai novietnēs Alūksnes 
novadā”, saistošos noteikumus 
Nr.12/2011 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 22.06.2010. sais-
tošajos noteikumos Nr. 25/2010 
„Alūksnes novada teritorijas kopša-
nas un būvju uzturēšanas noteiku-
mi””, izdot saistošos noteikumus 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā”, 
Nr.15/2011 „Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā”.

Domes 28. aprīļa sēdē

Noteikta minimālā
atkritumu norma
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  Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

  Alsviķu bibliotēkā kopš 31. janvā-
ra pensijas vecuma bibliotēkas ap-
meklētāji apguva datora lietošanas 
pamatprasmes iesācējiem. 

  Mācībās esam pavadījuši 30 mācību 
dienas un apguvuši datora lietošanas 
pamatprasmes - visu par datora darb-
virsmu, mapju un failu veidošanu, 
logu pārvaldīšanu, dažādas interneta 
lietošanas prasmes, teksta apstrādi 
Word vidē.
  Mācījāmies pēc portāla biblioteka.
lv e - kursa „Kā strādāt ar datoru un 
internetu”. Skatījāmies apmācību 
programmu un kopīgi veicām visas 
darbības soli pa solītim. Šis e - kurss 
ir ļoti veiksmīgs, tas ir atbilstošs 
visiem – ir tikai mazliet jābūt pacie-

tīgam un viss sanāk. To gan nevar 
iemācīties vienā dienā, bet tas ir at-
karīgs no katra indivīda. Mums tas ir 
izdevies un esam to sekmīgi apguvuši 
un katrs savas zināšanas var pielietot 
ikdienā, lai sazinātos ar bērniem un 
mazbērniem un citiem radiniekiem, 
gan Latvijā, gan ārzemēs, samak-
sāt rēķinus, iegādāties biļetes, lasīt 
ziņu portālus un citu nepieciešamo 
informāciju.
  Esam arī apguvuši Lattelekom 
piedāvāto apmācību programmu „Mā-
cies pats”. Nokārtojām Lattelekom 
eksāmenu un katrs saņēma sertifikātu. 
Tikai mums tomēr labāk patika e - 
kurss „Datoru un interneta pamatpras-
mju apguve”, jo tajā daudz pamatīgāk 
var apgūt visas iemaņas.
  Paldies par uzcītību un sekmīgu mā-
cīšanos Annai Rebanei, Dacei Rate-
niecei, Dzidrai Kreicei, Aleksandram 

Datorapmācība iesācējiem Alsviķu bibliotēkā

Jaunslavietim, Ilgai Petrikalnei, Rutai 
Birzniecei, Gunāram Birzniekam, 
Benitai Ozoliņai.
 Paldies sakām arī Marinai Ramanei, 
jo viņa mums ļāva izmantot projekto-
ru, kas atviegloja mācību procesu.

  Mācīties un iegūt jaunas zināšanas 
var jebkurā vecumā, ir tikai jāvēlas! 
Tagad iegūtās zināšanas ir jāpielieto 
ikdienā. Gaidu arī citus interesentus 
uz mācībām - drosmi un ticiet - viss 
sanāks un būs interesanti!

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības SIA 
„Rūpe” turpina pārņemt ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegša-
nu Alūksnes novada pagastos. Mai-
jā „Rūpe” savā pārziņā pārņems 
Jaunlaicenes pagastu un tiks sākta 
dokumentu kārtošana, lai jūnijā 
pārņemtu arī Ilzenes pagastu. Tam 
sekos Zeltiņi un Alsviķi, līdz ar to 
SIA „Rūpe” būs pārņēmusi ūdens-
saimniecību 10 pagastos.

  Kas jāzina iedzīvotājiem pagastos, 
kur notiek ūdenssaimniecības pār-
ņemšana, stāsta SIA „Rūpe” valdes 
loceklis Valfrīds Vilks:
  - Pirmkārt, katrā pagastā pirms 
ūdenssaimniecības pārņemšanas tiek 
organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem, 
kad sniedzam visu viņiem nepie-

ciešamo informāciju, atbildam uz 
jautājumiem. Ja kāds nav varējis šādu 
tikšanos apmeklēt, lūdzu interesēties 
pagastu pārvaldēs.
  Jāatzīst, ka šīs sanāksmes parasti 
norit skaļi, iedzīvotāji izsaka dažādas 
pretenzijas un pat apvainojumus, taču 
es vienmēr uzsveru – neviens SIA 
„Rūpe” klients nevarēs saņemt ūdeni, 
ja nebūs ierīkoti ūdens skaitītāji. 
Saprotu, ka daudzviet iedzīvotājiem 
tās ir nepatīkamas pārmaiņas, jo par 
patērēto ūdeni jāsāk maksāt pēc tā 
patiesajām izmaksām un patērētā 
daudzuma, taču mums ir jāievēro 
valstī esošie likumi. Varbūt cilvēki arī 
sāks saprast, ka dzeramais ūdens ir 
jātaupa, jo pasaulē nav tālu brīdis, kad 
tas būs zelta vērtībā. Šobrīd dzeramā 
ūdens mums ir pietiekoši un ikdienā 
nedomājam par to, kā īsti un kādiem 
mērķiem to izmantojam.
  Iedzīvotājiem ir divi varianti, kā tikt 

pie skaitītāja. Pirmkārt, viņi to var 
iegādāties un uzstādīt paši vai ar kāda 
meistara palīdzību. Šajā gadījumā 
SIA „Rūpe”, pārņemot ūdenssaim-
niecību, to noplombēs, tiks noslēgts 
līgums ar klientu un sastādīts akts, 
kurā fiksē skaitītāja rādījumu. Otrs 
variants – skaitītājus iegādājas un arī 
uzstāda SIA „Rūpe” un iedzīvotāji 
samaksā par skaitītāju, nepieciešama-
jām rezerves daļām un uzstādīšanu.
  Ja skaitītāju iegādājaties paši, pievēr-
siet uzmanību divām lietām – uz skai-
tītāja jābūt uzlīmei, kas apliecina, ka 
tas ir sertificēts Eiropā un Latvijā, un 
verifikācijas termiņam. Verifikācijas 
derīguma termiņš ir četri gadi - pēc 
tiem skaitītājam jāveic verifikācija, 
lai pārbaudītu tā darbības precizi-
tāti. Līdz ar to jāiegādājas skaitītājs 
ar iespējami jaunāku verifikācijas 
termiņu – nebūtu izdevīgi iegādāties 
skaitītāju, kura verifikācija ir vecāka 

par 2010. gadu.
  Vienkāršāk ierīkot skaitītāju ir tad, 
ja tas jau ir bijis iepriekš. Ja skaitītāju 
liek pirmo reizi, tas būs sarežģītāk. Ir 
dzīvokļi, kuros vajadzīgi četri skai-
tītāji – ja agrāk ir bijusi centralizēta 
karstā ūdens padeve, tad ir vajadzīgs 
skaitītājs gan karstā, gan aukstā ūdens 
caurulēm kā vannasistabā, tā virtuvē. 
Varbūt šādos gadījumos īpašniekam 
jādomā, vai nav iespējams plūsmu 
apvienot, lai būtu jāliek tikai divi 
skaitītāji.
  Privātmāju īpašniekiem, kam ir arī 
kūtiņas vai dzeramais ūdens tiek iz-
mantots dārza laistīšanai, jāņem vērā, 
ka arī šeit būs nepieciešams skaitītājs. 
Atšķirībā no mājas, kur skaitītājs 
uzskaitīs gan ūdens, gan kanalizācijas 
daudzumu, lopu dzirdīšanai vai dārza 
laistīšanai skaitītājs uzskaitīs tikai 
patērēto ūdeni.

„Rūpe” turpina pārņemt ūdenssaimniecību pagastos

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šovasar Alūksnē sāksies Kohēzijas 
fonda atbalstītā projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnē, II kārta” īstenošana. Pro-
jekta pasūtītājs ir Alūksnes novada 
pašvaldības SIA „Rūpe”.

 SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds 
Vilks informē, ka ir noslēdzies pro-
jektēšanas un būvdarbu iepirkums, ko 
akceptējusi Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija un Iepir-
kumu uzraudzības birojs. Iepirkumā 
uzvarējusi SIA „Rubate”. Līgumcena 
ir Ls 1145354,45 bez PVN. Projekta 

termiņš ir 2012. gada oktobris.
 Plānots, ka maijā sāksies topogrāfis-
kā uzmērīšana, ģeoloģiskie urbumi, 
projekta izstrāde. Šajā laikā atkārtoti 
notiks būvuzraudzības iepirkums. V. 
Vilks skaidro, ka atkārtota iepirkuma 
veikšana bija nepieciešama, jo pirmo 
iepirkuma rezultātu neakceptēja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija.
 - Projekta realizācija lokalizēsies 
divos dažādos pilsētas rajonos. Viena 
no tām ir ūdensvada un kanalizācijas 
ierīkošana Miera ielā un tai pieguloša-
jās ielās, kā arī ūdensvada ierīkošana 
Pils ielā posmā no Ganību ielas līdz 
Lauku ielai. Šai gadījumā pievērsīsim 
uzmanību Pils ielas rekonstrukcijas 

gaitai.
  Otrs pilsētas rajons, kurā ierīkos 
ūdensvadu un kanalizāciju, ir Kanavi-
ņu ielā līdz vidusskolai, Mālupes ielā, 
Torņa ielā no 13. mājas līdz Kanaviņu 
ielai, kā arī Uzvaras ielā no Jāņkalna 
ielas līdz Valkas ielai, Valkas ielā 
līdz Helēnas ielai, Brīvības ielā visā 
garumā no Jāņkalna līdz Valkas ielai, 
Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas ielā 
no Annas līdz Uzvaras ielai. Pirmie 
darbi varētu sākties vasaras vidū An-
nas un Brīvības ielās, bet pēc pilsētas 
svētkiem – Miera ielas rajonā, - par 
projekta īstenošanas plānoto gaitu 
stāsta V. Vilks.
 Viņš aicina privātmāju īpašniekus, 
kuru ielās notiks ūdensvada un 

kanalizācijas ierīkošana, sarosīties un 
domāt par kanalizācijas un ūdensvada 
ierīkošanu arī savās mājās, lai varētu 
pieslēgties centralizētajai sistēmai. 
Līdz ielu sarkanajām līnijām projekta 
ietvaros tiks ierīkoti izvadi. Kana-
lizācijas vai ūdensvada ierīkošanu 
no mājām līdz izvadam projektā 
nedrīkst iekļaut, tādēļ šie ieguldījumi 
jāuzņemas pašiem īpašniekiem. Toties 
pozitīvi, ka pieslēgums centralizētajai 
sistēmai Alūksnē ir bez maksas.
  Aicinām iedzīvotājus, kuru īpašumi 
atrodas minētajās ielās, par pieslēgša-
nos centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai interesēties SIA 
„Rūpe”.

Turpināsies ūdenssaimniecības sakārtošana Alūksnē

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes pilsētas Tautas nams 
īsteno Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstīto 
projektu „Alūksnes pilsētas Tautas 
nama amatierkolektīvu aprīkojuma 
iegāde”.

 Projekts paredz brīvā laika pava-
dīšanas aktivitātēm nepieciešamās 
materiāltehniskās bāzes - aprīkojuma 
un inventāra iegādi. Jau ir iegādāta 
gaismas sistēma, projektors un kopē-
tājs. Gaismas sistēma tiek uzstādīta 
kamerzālē, nepieciešamības gadījumā 
prožektorus varēs pārvietot arī uz 
lielo zāli. Savukārt jaunā projektora 

darbību Alūksnes pilsētas Tautas 
nama apmeklētāji varēja novērtēt 
skolotāju kora „Atzele” jubilejas 
koncertā. Arī kopētājs tiek izmantots 
iestādes ikdienas darbā.
 Veidojot vērienīgus pasākumus, ku-
ros piedalās mākslinieciskie kolektīvi 
ar krietnu dalībnieku skaitu, lielas 
dekorācijas nav iespējamas, tādēļ ir 
ļoti nepieciešami profilējamie prožek-
tori ar regulējamu gaismas stara leņķi. 
Vienlaikus tajos var ievietot metāla 
ieliktņus, kuri uz skatuves projicē 
nepieciešamo attēlu. Savukārt, lai 
pasākuma laikā varētu notikt efektīga 
skatuves gaismu nomaiņa, tām jābūt 
vadāmām no kvalitatīvas, mūsdienī-
gas gaismas vadības pults. Komplektā 
ar to iegādāti divi jaudas regulatori, 

Aprīkojums un tērpi Alūksnes pilsētas Tautas namam
kas nodrošina pults un prožektoru 
darbību arī pie dažādiem elektrības 
padeves traucējumiem.
 - Iegādājoties šīs tehniskās ierīces, 
esam vismaz daļēji atrisinājuši prob-
lēmas, kas jau vairākus gadus liedza 
rīkot augstvērtīgus un vizuāli pievil-
cīgus kultūras notikumus ar pašmāju 
amatierkolektīvu un vieskolektīvu 
piedalīšanos, - saka Alūksnes pilsētas 
Tautas nama direktore Sanita Bērziņa.
 Projektā paredzēts izgatavot arī 
16 lauku ierēdņu - mežsargu, pasta 
kalpotāju, ceļu inženieru, policistu, 
skolotāju, notāru, ārstu tērpus, kā 
arī 16 viņu sievu svētku tērpus pēc 

Alūksnes, Madonas un Rīgas Kuģnie-
cības muzeju krājumu materiāliem. 
Pēc tērpu izgatavošanas deju kopa 
„Jukums” iestudēs tērpu skati un 
deju uzvedumu par dzīvi Alūksnē 20. 
gadsimta sākumā. Šādi tērpi Latvijā 
atrodas tikai muzeju krājumos un līdz 
šim nav pētīti. Jāpiebilst, ka deju ko-
pas „Jukums” repertuārā jau 12 gadus 
ir arī izglītojošā programma par tērpu 
izcelsmi, valkāšanas tradīcijām. 
 Izgatavojot jaunos tērpus un iestudē-
jot izglītojošo programmu par tiem, 
paplašināsies kultūras pasākumu 
piedāvājuma klāsts.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

Jaunlaicenē 
īsteno 
projektu
  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama 
vadītāja

 Jaunlaicenes pagasta pārvalde 
realizē Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” aktivitātes 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinā-
juma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šanai vietējiem iedzīvotājiem” 
projektu Nr. 10-07-LL31-
L413101-000015 „Jaunlaicenes 
tautas nama aprīkojuma un 
inventāra iegāde”.

 Jaunlaicenes tautas namā pēdē-
jos gados aktualizējās nepietie-
kams materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums. Lai pilnveidotu 
un radītu kvalitatīvu brīvā laika 
aktivitāšu piedāvājumu tautas 
namā, projekta ietvaros tika 
uzstādīta kvalitatīva gaismas 
iekārta, kurai ir plaši gaismas 
piedāvājuma efekti. Tika iegādāti 
mikrofoni, mikserpults, mikrofo-
nu statīvi.
 Tā kā Jaunlaicenes amatierko-
lektīvi ir bieži viesi sociālajos 
centros, bet finansiālā situācija 
diktē samazināt izdevumus, tad 
pasākumi, kuri notiks Jaunlai-
cenes tautas namā, tiks fiksēti. 
Uzfilmēto materiālu piedāvās šo 
centru iemītniekiem, tādējādi to 
iemītnieki varēs sekot līdzi Jaun-
laicenes pagasta kultūras dzīves 
notikumiem. Šo iespēju ļaus 
realizēt iegādātā videokamera, 
projektors, ekrāns un dators. 20. 
maijā Trapenes sociālās aprūpes 
centra iemītnieki video versijā 
varēs noskatīties Jaunlaicenes 
amatierteātra iestudēto A.Tauriņa 
lugu „Pārdotie svētki”.
 Kopējās projekta izmaksas 
ir LVL 6959,80, publiskais finan-
sējums LVL 4313,92. Projekta 
īstenošanas beigu termiņš 2011. 
gads 30. jūnijs.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  M ācību apmeklētāji ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām 
Foto no Alsviķu bibliotēkas arhīva
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Latgales un
Vidzemes izglītības 

iestāžu pūtēju orķestru 
svētki

„900 skaņas Alūksnei”

Alūksnē, 21.maijā

13.30 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra kolektīvu un pūtēju 
orķestru koncerts pie Jaunās pils,
14.00 Pūtēju orķestru koncerti pie 
administratīvās ēkas
16.30 Svētku gājiens no Alūksnes 
pilsētas sākumskolas (L.Ezera - 
Pils - Pilssalas ielas)
17.00 Koncerts Pilssalas estrādē

Ieeja - brīva
(Lietus gadījumā nenotiks

koncerti 13.30 un 14.00, svētku 
gājiens, koncerts 17.00

notiks E.Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē. Lūdzam 

sekot informācijai!)

Alūksnes novada svētki
„PĒC 900

PAVASARIEM”

27.maijs
11.00 Alūksnes un Apes novadu 
Grāmatu svētki (administratīvajā 
ēkā, Dārza ielā 11)
15.00 Alūksnes novada Jaunie-
šu dienas (Alūksnes Pilssalas 
stadionā)

28.maijs
Administratīvās ēkas laukumā
 

Pilsēta saka „Labrīt!”
10.00 Svētku atklāšana, uzrunas
10.20 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris
10.40 Alūksnes pilsētas Tautas 
nama deju kopa „Jukums”
11.00 Jauniešu deju kolektīvi 
„Enku drenku”, „Pastalnieki”
11.20 Dāmu deju grupa „Sidraba 
pavediens”
11.30 Alūksnes novada jaunie 
talanti
10.00 - 17.00 Amatnieku darbu 
izstāde un andelēšanās

Pagasti nāk!
12.00 - 15.15 Pagastu priekšne-
sumi

Kaimiņu būšana
15.30- 16.30 Viesi no Balvu, 
Gulbenes, Apes novadiem un 
Igaunijas 

No administratīvās ēkas 
laukuma
18.30 Dalībnieku vēsturiski atrak-
tīvs gājiens „Atzeles hronika”

Alūksnes Pilssalas estrādē
19.00 Koncerts „Kad es Tevi 
dancināju”. Piedalās Alūksnes 
novada bērnu un pieaugušo deju 
kolektīvi, E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, 
viesu kolektīvi no Balvu, Gulbe-
nes, Apes novadiem un Igaunijas
21.00 Alūksnes novada muzikan-
tu balle. Spēlē „Rakari”, Zigmārs 
un Edgars Krūmiņi& Kristīne 
Šomase, „Gunārs un Zane”, 
Normunds Veļķeris &Arnis Rapa, 
Uldis Mūrnieks&Arnis Grāps

Alūksnes Pilssalas stadionā
13.00 - 17.00 Novada aktīvās 
atpūtas un sporta spēles

Ieeja - brīva

  Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

  Par tradīciju Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā nu jau daudzus gadus 
ir kļuvusi akcija „Uzdāvini vienu 
jaunu grāmatu bibliotēkai!”, 
kuru parasti izsludinām ikgadējās 
Bibliotēku nedēļas laikā. Šogad 
tā norisinās no 18. aprīļa līdz 27. 
maijam.

  Arī šogad Alūksnes novada iedzī-
votāji tiek aicināti sava pagasta vai 

pilsētas bibliotēkas fondu papildi-
nāt ar kādu pēdējos gados izdotu 
grāmatu, audio vai video ierakstu, 
jaunākā žurnāla numuru (abone-
mentu)!
  Varbūt Tev mājās ir grāmata, 
kuru esi jau izlasījis, bet zini, ka tā 
vairs Tev nebūs nepieciešama - tad 
uzdāvini to sava pagasta vai pilsētas 
bibliotēkai un dod iespēju to izlasīt 
arī citiem!
  Lai lasītāji uzzinātu par dāvinā-
tāju, katrā dāvinātajā grāmatā tiks 
ielīmēta uzlīme ar dāvinātāja vārdu 
un uzvārdu.

Uzdāvini grāmatu bibliotēkai!

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai gan pašvaldības budžeta 
samazināšanās atstāj iespaidu arī 
uz kultūras jomu, tomēr Alūksnes 
novadā arī šovasar notiks lielāki 
un mazāki pasākumi, aicinot 
ikvienu novada iedzīvotāju atrast 
sev interesantākos.

  Kādi ir tuvākie plašāka mēroga 
pasākumi, kuru rīkošanu koordi-
nē Alūksnes novada pašvaldības 
kultūras un sporta nodaļa, stāsta tās 
vadītāja Sanita Eglīte:
  Sākoties vasarai, dažādi kultū-
ras un atpūtas pasākumi notiks 
brīvdabā un lielākajās kultūras 
norisēs šogad akcentēsim Atzeles 
deviņsimtgadi. Tā, piemēram, 21. 
maijā Alūksnē notiks Vidzemes un 
Latgales skolēnu pūtēju orķestru 
sadraudzības festivāls „900 skaņas 
Alūksnei”, kad visas dienas garumā 
pilsētu pieskandēs koncerti, bet 
festivāla noslēguma koncerts būs 
Pilssalas estrādē vai Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē, ja laikapstākļi nebūs piemē-
roti.
  Nedēļu pēc pūtēju orķestru festivā-
la – 27. un 28. maijā notiks pirmie 
Alūksnes novada svētki „Pēc 900 
pavasariem”. Tie iesāksies piekt-
dien ar Alūksnes un Apes novadu 
grāmatu svētkiem, kad Alūksnē 
pulcēsies bibliotekāri un grāmatu 
mīļotāji no abiem novadiem, savu-
kārt pēcpusdienā Bērnu un jauniešu 
centrs organizēs jauniešu dienas 
pasākumus.
  Sestdiena būs pilnībā veltīta kultū-

ras un sporta notikumiem. Kultūras 
norises šajā dienā esam sadalījuši 
trīs posmos. No rīta pasākumā „Pil-
sēta saka „Labrīt!”” administratīvās 
ēkas laukumā sveicienus skatītājiem 
nesīs vairāki pilsētas kolektīvi, 
sākot no pusdienlaika pasākumā 
„Pagasti nāk!” savu koncertprog-
rammu rādīs katrs pagasts, bet svēt-
ku trešajā daļā - „Kaimiņu būšana” 
piedalīsies viesi no Gulbenes, Balvu 
un Apes novadiem, kā arī Igaunijas 
un Krievijas.
  Novada svētkos atjaunosim un 
jaunā kvalitātē iedzīvotājiem pie-
dāvāsim agrāko pašvaldību sporta 
dienu. Šoreiz sporta dienā aicināsim 
piedalīties ne tikai pašvaldības dar-
biniekus, bet ikvienu novada iedzī-
votāju – būs iespēja veidot koman-
das un piedalīties gan nopietnās, 
gan pavisam nenopietnās sportiskās 
aktivitātēs Pilssalas stadionā.
  Jauna lieta, ko vēlamies realizēt, ir 
vēsturiski atraktīvs gājiens „Atzeles 
hronika” pirms lielā novada svētku 
koncerta. Tradicionālo gājienu 
padarīsim interesantāku, tādēļ katru 
kolektīvu aicinām domāt par to, 
kādu vēsti no Atzeles 900 gadu vēs-
tures tas nesīs gājienā, atspoguļojot 
kādu laika posmu, personības vai 
citu akcentu.
  Svētku noslēguma koncertā, kas 
būs Alūksnes un Apes novadu 
deju svētki „Kad es tevi dancinā-
ju”, Pilssalas estrādē piedalīsies 
arī bērnu deju kolektīvi, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris un viesu kolektīvi. 
Pirmie novada svētki noslēgsies ar 
bezmaksas balli Alūksnes novada 
mūziķu pavadījumā.

Šomēnes pirmie
Alūksnes novada svētki

  Ilze Miķelsone,
Viktora Ķirpa Ates muzeja
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste

  Maijā Viktora Ķirpa Ates mu-
zejā sākas tūrisma sezona un to 
uzsākot, muzejs piedāvā jaunas 
pedagoģiskās programmas.

  Šajā sezonā Viktora Ķirpa Ates 
muzejs piedāvā trīs jaunas pedago-
ģiskās programmas. No 11. maija 
pirmskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem tiek piedāvāta pedagoģiskā 
programma „Čaklā bitīte”. Šīs prog-
rammas ietvaros bērniem iespējams 
iepazīties ar bišu dzīvi, to gatavo-
tiem produktiem, aplūkot dažādus 
biškopībā lietotus specifiskus darba 
rīkus. Kopā ar nodarbības vadītāju 

noskaidrot un izprast, kāda bijusi 
biškopības nozare un tās nozīme 
senču dzīvē. Dalībnieki savas zinā-
šanas par bitēm un medus vākšanu 
varēs pārbaudīt saliekot puzli, bet 
veiklību, piedaloties stafetē – zied-
putekšņu vākšana.
  No 17. maija pamatskolas vecuma 
bērniem tiek piedāvātas divas 
jaunas pedagoģiskās programmas. 
Programmas „Septiņreiz nomēri, 
vienreiz nogriez” dalībnieki varēs 
iepazīties un praksē izmēģināt 
senos svarus un mērus, salīdzināt to 
precizitāti ar mūsdienu mērīšanas 
ierīcēm. Programma „Seno vārdu, 
izteicienu un malēniešu izrunas 
mācība” iepazīstinās skolēnus ar 
mūsu novadam raksturīgo izloksni 
un senākos laikos lietotiem vārdiem 
un to nozīmi.

Muzejā jauns piedāvājums

14. maijs - Muzeju nakts
Alūksnes muzejā
  Alūksnes muzejs no 18.00 līdz 23.00 aicina uz „Mousu sābri sadzeivā 
draudzīgi” (mūsu kaimiņi sadzīvo draudzīgi) izdarībām:

  bijušā kinoteātra „Liesma” zālē - filmas „Lielais ugunsgrēks” demonstrēša-
na, Pils pagraba ekspozīcijās - Ļeņina augšāmcelšanās, tikšanās ar Alūksnes 
politiski represēto kluba „Sarma” biedriem, izstāžu zālēs - fotosesijas „īpa-
šos” tērpos (visdrīzākajā laikā un par lētām cenām), brošu izgatavošana pēc 
jaunākajām modes prasībām (iespēja pagatavot no pašu atnestās drānas), 
apavu pucēšana, labošana (darbu izpildījumi par krīzes cenām), portretu zī-
mēšana mākslinieka redzējumā (darbs būs izdevīgs un glīts), ielu muzikantu 
saldsērīgās meldijas

Viktora Ķirpa Ates muzejā
 Viktora Ķirpa Ates muzejs piedalās Muzeju nakts akcijā ar pasākumu 
„Es ar saviem kaimiņiem mūžam labi sadzīvoju...”.

 Muzejs atvērts no 19.00. Pulksten 19.30 Balvu amatniecības vidusskolas 
darbinieku un audzēkņu darbu izstādes „Ai, kaimiņi, ai, kaimiņi, diži tavi 
arodiņi” atklāšana. No 20.30 līdz pusnaktij ikvienam būs iespēja novērtēt 
iemaņas malēniešu valodas lasīšanā un izpratnē, precizitāti pārbaudīt klētī 
pie bezmēna, bet veiklību un asprātību prasīs „Cūciņas kaušana”. Iepazīt 
muzeja ēkas un krājumu palīdzēs atjautību prasoša orientēšanās spēle lauku 
sētas un mīklu labirintos. Izbaudīt īstenu sestdienas vakaru Vidzemes lauku 
sētā no pulksten 20.30 līdz pat pusnaktij palīdzēs Lizuma lauku kapela un 
Jaunannas dejotāji, griežoties lustīgā dejā.

Jaunlaicenes muižas muzejā
    No 19.00 līdz 01.00 Muzeju nakts pasākumā „Kaimiņu būšana” 
Jaunlaicenes muižas muzejs kā senos laikos parkā rīkos balli un gaidīs 
kaimiņus - gan tuvus, gan tālus, gan bijušos, gan esošos.

  No 19.30 līdz 24.00 parādīsim muzeja ieguldījumu projektā „Zudusī Latvi-
ja”, skatīsimies filmu studijas „Balti” īsfilmu „Malienas muzikanti” (seansu 
sākums 19.30; 20.30; 21.30; 22.30), mācīsimies divas mūspusē populāras 
senas „modes dejas” - „Padespaņ” un „Vengerka”, būs stafete „Fiksais 
kaimiņš”. Apskatīsim jauno izstādi „Ceļš zem kājām”, spēlēsim galda spēli 
„No muižas uz baznīcu” un „ Malēniešu vārdu spēli”, būs atrakcija „Ūdens 
raķetes”, vizināsimies zirgu divjūgā. Būs arī cienasts.

Bejā
  No 10.00 Bejas novadpētniecības centrā Muzeju nakts „No putekļiem 
ārā, no dūmiem mūs ziedošais pavasar’s sauc?”.

 Programmā:
10.00 – 13.00 mākslas zāģēšanas sacensības „Ierūcini zāģi un ļaujies fantā-
zijai”;
16.00 - seno amatu darbnīcas atklāšana kopā ar Alūksnes pilsētas Tautas 
nama TLMS „Kalme” dalībniecēm. Iespēja iemēģināt roku vērpšanas, šķe-
terēšanas, aušanas un citu amatu prasmēs;
18.00 – Bejas bibliotēkas zālē tikšanās ar Jaunalūksnes pagasta kultūras 
mantojuma apzināšanas ekspertu Māri Arāju;
19.00 – Aivara Bankas luga „Visi radi kopā” Jaunannas dramatiskā kolektī-
va sniegumā. Biļetes cena: pieaugušajiem Ls 1, bērniem Ls 0,50;
21.00 – cienāšanās pie ugunskura, iespēja apmeklēt bufeti;
21.30 – dziedošo bērnu koncerts, ziedojumu vākšana informatīvo stendu 
izvietošanai pie vēstures un kultūras objektiem Bejā;
22.00 – 24.00 – lustēšanās kopā ar grupu „Rakari”;
24.00 – pārsteigums.

  Veclaicenes pagasta muzejā
  Veclaicenes pagasta muzejā Kornetos no 20.00 līdz 24.00 Muzeju 
nakts pasākums “Jurģi muzejam”: 20.00 - vietējo pašdarbnieku sveiciens - 
koncerts, turpinājumā - muzejiskas aktivitātes “Ja kaimiņi runā atšķirīgās 
valodās”.

 Pededzes pagasta muzejā
  No 20.00 pasākums ,, Kā suseds ar sābri uz rūcīša satikās...”

 Dr. A.Misiņa medicīnas muzejā
 No 19.00 līdz 22.00 viktorīna „Iepazīsti savu organismu”, Muzeja nakts 
labumu baudīšana u.c.

 Bībeles muzejā
  No 19.00 līdz 24.00 gaidīts ikviens apmeklētājs!
 No 20.00  Alūksnes ev.lut.baznīcā  dažādu draudžu muzikālu kolektīvu 
uzstāšanās

 Dabas muzejā “Vides labirints”
No 20.00-24.00 gaidīts ikviens dabas draugs no tuvām un tālām kaimiņu 
sētām!

  Alsviķu pagastā
 No 20.00 kultūras namā Ādolfa Liepaskalna piemiņas izstādes atklāšana, 
Jāņa Poļa stāstījums par novadnieku - soļošanas čempionu, estrādē - ama-
tiermākslas kolektīvu koncerts „Zied ievas...” un Ērika Gruzniņa nakts 
balle.



Alūksnes Novada Vēstis  5.03.05.2011.

Saistošie noteikumi Nr.9/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 24.03.2011. lēmumu Nr.125
(protokols Nr.4. 25.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Saistošie noteikumi nosaka:
  1.1. ielu tirdzniecības vietas Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā;
  1.2. tirdzniecības dalībnieka un 
tirdzniecības organizatora pienākumus 
kārtības nodrošināšanai;
  1.3. tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas;
  1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību 
saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana;
  1.5. nosacījumus pašvaldības izsnieg-
tās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas apturēšanai uz 
laiku;
  1.6. gadījumus un nosacījumus, kad 
tirdzniecības organizators ir tiesīgs no-
teikt tirdzniecības dalībniekam maksu 
par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek 
organizēta pašvaldības īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošajā nekustama-
jā īpašumā;
  1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus 
statuss.
  2. Šie noteikumi ir saistoši ikvienai 
fiziskai vai juridiskai personai visā 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, kura vēlas saņemt pašvaldības 
saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu 
iekārtošanai publiskās vietās un atļauju 
ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai, kā arī vēlas izveidot 
tirgu.
  3. Nodarboties ar tirdzniecību pub-
liskās vietās var tikai ar pašvaldības 
izsniegtu rakstisku atļauju.

II. Ielu tirdzniecības vietas

  4. Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā ir noteiktas šādas ielu tirdznie-
cības vietas:
  4.1. Annas pagastā:
  4.1.1.  „Ezeriņos”, kadastra Nr.3644 
004 0072 (laukums pirms kapsētas 
„Ezeriņi”) (pielikums Nr. 5);
  4.1.2. „Smiltīs”, kadastra Nr. 3644 
004 0073 (laukums pie Annas pagasta 
pārvaldes administratīvās ēkas) (pieli-
kums Nr. 6);
  4.2. Ilzenes pagastā: „Ceļš „Jaunozoli 
– Zīles””, kadastra Nr. 3652 005 0278 
(pielikums Nr. 7);
  4.3. Jaunalūksnes pagastā:
  4.3.1. „Bejas skolā”, Bejā, kadastra 
Nr. 3656 010 0214 (pielikums Nr. 8);
  4.3.2. „Dainās”, kadastra Nr. 3656 010 
0211 (pielikums Nr. 9);
  4.3.3. „Dālderos”, kadastra Nr. 3656 
003 0080 (pielikums Nr. 10);
  4.4. Jaunannas pagastā: „Meijeros”, 
Meijeros, kadastra Nr. 3658 002 0251 
(pielikums Nr. 11);
  4.5. Jaunlaicenes pagastā: „Jaunlaice-
nes parkā”, kadastra Nr. 3660 002 0256 
(pielikums Nr. 12);
  4.6. Kalncempju pagastā: „Cempjos”, 
kadastra Nr. 3664 004 0204 (pielikums 
Nr. 13);
  4.7. Liepnas pagastā: „Pagasta zemē”,  
kadastra Nr.  3668 010 0525  (pieli-
kums Nr. 14);
  4.8. Malienas pagastā: „Brencos”, 
kadastra Nr. 3672 002 0094 (pielikums 
Nr. 15);
  4.9. Mālupes pagastā: „Austriņos”, 
kadastra Nr. 3674 002 0146 (pielikums 
Nr. 16);
  4.10. Mārkalnes pagastā: „Lakstī-
galās”, kadastra Nr. 3676 005 0203 
(pielikums Nr. 17);
  4.11. Pededzes pagastā:
  4.11.1. „Krustcelēs”, kadastra Nr. 
3680 007 0215 (laukums pie Pededzes 
tautas nama) (pielikums Nr. 18);
  4.11.2. „Eglainē 7”, kadastra Nr. 3680 
009 0084 (Kūdupes kapsētā) (pielikums 
Nr. 19);
  4.11.3. „Mihailovā”, kadastra Nr. 
3680 004 0131 (Ķuršu ciema estrādē) 

(pielikums Nr. 20);
  4.11.4. „Stāvlaukumā”, kadastra Nr. 
3680 007 0214 (pielikums Nr. 21);
  4.12. Veclaicenes pagastā: „Centrā”, 
kadastra Nr. 3688 003 0134 (pielikums 
Nr. 22);
  4.13. Ziemera pagastā: „Tīksmēs”, 
Māriņkalnā, kadastra Nr. 3696 005 
0266 (pielikums Nr. 23).

  5. Papildus šo noteikumu 4.punktā 
noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, 
ielu tirdzniecības vietas īslaicīgai preču 
pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku 
svētku vai citu publisku pasākumu laikā 
nosaka Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisija (turpmāk – Li-
cencēšanas komisija).

III. Tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas

  6. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, 
noteiktajās tirdzniecības vietās tirdznie-
cības dalībniekiem: 
  6.1. juridiskajām un fiziskajām per-
sonām, izņemot tās fiziskās personas, 
kurām atbilstoši nodokļu jomu regla-
mentējošiem normatīvajiem aktiem 
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir 
atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un 
nepārtikas preces.
  6.2. fiziskajām personām, kurām nav 
jāreģistrē saimnieciskā darbība, atļauts 
pārdot 2010.gada 12.maija Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 440 „Notei-
kumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību un tirdznie-
cības organizēšanas kārtību” 7. punktā 
noteiktās preču grupas.

IV. Tirdzniecības atļauju izsniegša-
nas kārtība

  7. Pašvaldība izsniedz šādas atļaujas 
realizējamo preču grupām ielu tirdznie-
cībai publiskās vietās: 
  7.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās;
  7.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanai publiskā vietā;
  7.3. īslaicīgai preču pārdošanai 
(t.i. ielu tirdzniecība vienā vietā vai 
adresē, kas paredzēta ne vairāk kā 3 
dienas, tirdzniecībai kalendārajā gadā 
nepārsniedzot 24 dienas), tajā skaitā 
kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai 
citu publisku pasākumu norises laikā 
un vietā;
  7.4. no pārvietojamiem mazumtirdz-
niecības punktiem;
  7.5. ielu tirdzniecības organizēšanai.
  8. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņem-
tu pašvaldības atļauju:
  8.1. ielu tirdzniecībai, Alūksnes no-
vada pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta 
pārvaldē iesniedz iesniegumu un norāda 
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija 
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību un tirdzniecības organi-
zēšanas kārtību” 15.punktā norādīto 
informāciju;
  8.2. tirdzniecības organizēšanai, 
Alūksnes novada pašvaldībā iesniedz 
iesniegumu un norāda Ministru kabi-
neta 2010.gada 12.maija noteikumu 
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību 
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
19.punktā norādīto informāciju.
  9. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu 
vai atteikumu izsniegt atļauju ielu 
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības orga-
nizēšanai (izņemot 10.punktā noteikto) 
pieņem Licencēšanas komisija.
  10. Lēmumu par atļaujas izsniegša-
nu vai atteikumu izsniegt atļauju ielu 
tirdzniecībai īslaicīgu preču pārdošanai 
Alūksnes novada pagasta pārvalžu 
teritorijā (izņemot atļaujas izsniegša-
nu publiskiem pasākumiem) pieņem 
Alūksnes novada pašvaldības attiecīgās 
pagasta pārvaldes vadītājs.

  11. Licencēšanas komisija vai attiecī-
gās Alūksnes novada pagasta pārvaldes 
vadītājs izskata tirdzniecības dalībnieka 
vai tirdzniecības organizatora iesnie-
gumu (pielikumi Nr. 1, 2, 3 un 4) un ne-
pieciešamos dokumentus tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai, pieņem lēmumu 
un pozitīva lēmuma pieņemšanas 
gadījumā izsniedz rakstisku atļauju 5 
(piecu) darba dienu laikā.
  12. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz 
pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā par 1 
(vienu) gadu.
  13. Tirdzniecības atļauju izsniedz pēc 
pašvaldības nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās samaksas, kas ir sa-
maksājama saskaņā ar Alūksnes novada 
pašvaldības 27.05.2010. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 16/2010 „Par pašval-
dības nodevām Alūksnes novadā”.
  14. Ja ielu tirdzniecība tiek organizē-
ta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā 
un tirdzniecības organizators nav 
pašvaldība, nodevu par katru pieteikto 
tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegta-
jam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 
maksā tirdzniecības organizators.
  15.Tirdzniecības organizators ir tiesīgs 
noteikt tirdzniecības dalībniekam mak-
su par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst 
pārsniegt pašvaldības nodevu par 
tirdzniecību publiskās vietās divkāršā 
apmērā.

V. Tirgus statusa piešķiršanas kār-
tība

  16. Lai saņemtu pašvaldības sa-
skaņojumu jauna tirgus izveidošanai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
persona iesniedz pašvaldībā:
  16.1. iesniegumu, norādot fiziskās per-
sonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, 
vai juridiskās personas nosaukumu, 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numu-
ru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā 
pasta adresi;
  16.2. zemes īpašuma vai lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot oriģinālu);
  16.3. tirgus plānu ar tirdzniecības 
vietu izvietojumu.
  17. Tirgus plānu saskaņo Alūksnes 
novada dome.
  18. Tirgus pārvaldītāja pienākums 
ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību 
tirgus noteikumus.
  19. Pēc saskaņotu tirgus noteikumu 
saņemšanas, persona normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo 
un apstiprina tirgus projektu.
  20. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus 
projektā paredzētie izveidošanas un 
iekārtošanas darbi, Alūksnes novada 
dome pieņem lēmumu par tirgus statusa 
piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

VI. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās 
ielu tirdzniecības 
vai tirdzniecības organizatora atļau-
jas apturēšanai uz laiku

  21. Licencēšanas komisija vai attie-
cīgās Alūksnes novada pašvaldības 
pagasta pārvaldes vadītājs, atbilstoši 
savai kompetencei var pieprasīt, lai 
tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību 
un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz 
laiku, par to informējot ielu tirdz-
niecības atļaujas izsniedzēju, šādos 
gadījumos:
  21.1. sakarā ar pašvaldībā veicama-
jiem neatliekamajiem remontdarbiem 
(ūdensvada remonts, ēkas fasādes re-
monts, ietves un ielas seguma remonts 
u.c.); 
  21.2. sakarā ar paredzētajiem publis-
kajiem pasākumiem;
  21.3. ja tas nepieciešams pašvaldības 
projektu realizācijai;
  21.4. ja tas rada draudus apmeklētāju 

drošībai.
  22. Apturot tirdzniecības atļaujas 
darbību, iekasētā pašvaldības nodeva 
netiek atmaksāta. 

VII. Tirdzniecības dalībnieka un 
tirdzniecības 
organizatora pienākumi kārtības 
nodrošināšanai

  23. Tirdzniecības dalībnieks ir atbil-
dīgs:
  23.1. par tirdzniecības noteikumu ie-
vērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;
  23.2. par atļaujā norādīto nosacījumu 
ievērošanu;
  23.3. par saskaņotās tirdzniecības vie-
tas izvietojuma, platības un augstuma 
ievērošanu;
  23.4. par šajos noteikumos noteikto 
attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju 
un piekļuves nodrošināšanu;
  23.5. par saskaņotās tirdzniecības 
vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;
  23.6. par tīrības un kārtības nodroši-
nāšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 
m rādiusā ap tirdzniecības vietu un 
šajos noteikumos noteiktajos gadījumos 
atkritumu urnu izvietošanu;
  23.7. par speciālo iekārtu un objektu, 
kas tiek izmantoti tirdzniecības veik-
šanai, atbilstību Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām; 
  23.8. par speciālo iekārtu un objektu, 
kas tiek izmantoti tirdzniecības veik-
šanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez 
bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, 
kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, 
novākšanu;
  23.9. tirdzniecības laikā tirdzniecības 
vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beig-
šanas tai jābūt sakoptai. 
  24. Tirdzniecības organizators ir 
atbildīgs:
  24.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu 
skaita un platības patvaļīgu palielinā-
šanu;
  24.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu 
izvietojuma, platības un augstuma 
ievērošanu;
  24.3. par saskaņotā tirdzniecības vietu 
vizuālā risinājuma nodrošināšanu;
  24.4. par tīrības un kārtības nodro-
šināšanu ielu tirdzniecības vietās un 
atkritumu urnu izvietošanu;
  24.5. par tirdzniecības vietu uzturē-
šanu kārtībā tirdzniecības laikā un to 
sakopšanu pēc darba beigšanas. 
  25. Tirdzniecības organizatoram un 
tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
  25.1. bojāt vides un apstādījumu 
elementus;
  25.2. traucēt tuvumā esošo kultū-
ras iestāžu, vispārizglītojošo mācību 
iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu 
darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlau-
kumu izmantošanu;
  25.3. pārdot dzērienus stikla iepako-
jumā tirdzniecībai publisko pasākumu 
laikā;
  25.4. aizsegt stacionāru reklāmas 
objektu;
  25.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas 
teltis, noliktavas, nojumes ar nolaiža-
mām sienām vai cita veida norobežojo-
šas konstrukcijas.
  26. Ielu tirdzniecības vietā jābūt tirdz-
niecības atļaujai. 

VIII. Administratīvā atbildība par 
noteikumu
neievērošanu un noteikumu izpildes 
kontrole
 
  27. Par tirdzniecības noteikumu pārkā-
pumiem personas saucamas pie likumā 
paredzētās atbildības.
  28. Par šo noteikumu pārkāpumiem, 
kas nav paredzēti 27.punktā, var uzlikt 
šādu administratīvo sodu:
  28.1. par 23.un 24.punkta prasību 
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām perso-

nām – desmit lati, bet juridiskajām 
personām – piecdesmit lati;
  28.2. par 23.un 24.punkta prasību 
neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti 
gada laikā, uzliek naudas sodu fiziska-
jām personām – divdesmit lati, bet juri-
diskajām personām – viens simts lati.
  29. Noteikumu ievērošanas uzraudzī-
bu un kontroli veic Alūksnes novada 
pašvaldības policija vai pašvaldības 
pilnvarotas amatpersonas. 
  30. Par noteikumu neievērošanu 
sastāda administratīvo pārkāpumu 
protokolu. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija, saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksu. 
  31.  Administratīvā soda samaksāša-
na neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no 
noteikumu izpildes, kā arī no nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

IX. Administratīvo aktu apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana
 
  32. Licencēšanas komisijas un 
Alūksnes novada pašvaldības attiecīgās 
pagasta pārvaldes vadītāja izdoto 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību 
persona var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē.
  33. Alūksnes novada domes pieņemto 
lēmumu par apstrīdēto administratīvo 
aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

  34. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas.
  35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē:
  35.1. Alūksnes pilsētas domes 
27.07.2000. saistošie noteikumi Nr. 
13 „Par tirdzniecību publiskās vietās 
Alūksnes pilsētā”;
  35.2. Alsviķu pagasta padomes 
28.11.2002. saistošie noteikumi Nr. 2 
„Noteikumi par tirdzniecību publiskās 
vietās Alsviķu pagastā”.
  36. Tirgus pārvaldītājs divu mēnešu 
laikā no šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās nodrošina tirgus dokumentāci-
jas prasību atbilstību saistošo noteiku-
mu un normatīvo aktu prasībām. 

Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.05.2010.noteikumu Nr.440, „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 9.punktu 

Spēkā no 04.05.2011.
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Paskaidrojuma raksts Alūksnes novada domes
saistošajiem noteikumiem

„Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

  Nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus nosa-
ka Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 
Noteikumi atvieglos tirdzniecības dalībniekiem 
procedūru pašvaldības atļaujas saņemšanai, noteiks 
vienotu kārtību preču pārdošanai ielu tirdzniecībā 
Alūksnes novadā.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts

  Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības vietas 
Alūksnes novada teritorijā, realizējamo preču grupas, 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību un derīguma 
termiņu, tirdzniecības dalībnieka pienākumus, tiesības 
un atbildību. Noteikumi nosaka kontroli un atbildību 
par noteikumu neievērošanu.
  Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
9.punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības izdot 
saistošos noteikumus par tirdzniecības organizēšanu 
pašvaldībās.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktās administratīvās 
darbības veiks pašvaldības darbinieki, tādēļ papildus 
darbinieki un budžeta līdzekļi nav nepieciešami. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir tirgus dalībnieki, 
kuri nodarbojas ar tirdzniecību publiskās vietās 
Alūksnes novadā. Rezultātā pašvaldības teritorijā 
tiks sakārtota uzņēmējdarbības vide – tirdzniecība 
publiskās vietās.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecībai 
norādītajās publiskajās vietās vai organizētu ielu 
tirdzniecību Alūksnes novadā, tirgus dalībniekam/
tirdzniecības organizatoram ir jāiesniedz Alūksnes no-
vada pašvaldībā iesniegums, pievie-nojot informāciju 
saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. notei-
kumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 15. un 19.punktu. Atļauju piecu 
dienu laikā izsniedz Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisija vai Alūksnes novada 
pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.
Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alūksnes No-
vada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.



Alūksnes Novada Vēstis  7.03.05.2011.

www.aluksne.lv

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ
I Vispārīgie jautājumi

1. Alūksnes ezers atrodas Alūksnes 
pilsētas un Alūksnes novada Jauna-
lūksnes pagasta teritorijās un saskaņā 
ar Civillikuma 1102. pantu un 1.pie-
likumu ir publiska ūdenstilpe, kurā 
zvejas tiesības pieder valstij. 
2. Licencētā makšķerēšana Alūksnes 
ezerā ieviesta, lai samazinātu antro-
pogēno slodzi un radītu labvēlīgus 
apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai 
un saudzējošai izmantošanai, zivju 
resursu pavairošanai, aizsardzībai un 
makšķerēšanas tūrisma veicināšanai
3. Licencētā makšķerēšana tiek 
īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumiem Nr.574 
“Licencētās amatierzvejas – makšķe-
rēšanas kārtība”, Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumiem Nr.1498 
“Makšķerēšanas noteikumi”, pama-
tojoties uz Latvijas Zivju resursu 
aģentūras izstrādātajiem „Alūksnes 
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem”. 
4. Licencēto makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā organizē Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „ALJA”, kas 
izveidota Alūksnes ezera apsaim-
niekošanai (turpmāk tekstā p/a 
„ALJA”).
P/a „ALJA” adrese: Pilssalas ielā 
10, Alūksnē, LV-4301, reģistrācijas 
Nr.90001285868, kontakttālruņi: 
26141741 un 26477147.

II Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi.

5. Makšķerēšana notiek saskaņā ar 
LR Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembrī noteikumiem Nr.1498 
„Makšķerēšanas noteikumi” un šiem 
noteikumiem:
5.1. aizliegta jebkura veida makšķe-
rēšana, spiningošana (velcēšana) no 
laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem laika periodā 
no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprī-
lim ieskaitot.
5.2. makšķerēšana Alūksnes ezerā 
no airu laivas vai laivas, kas aprīkota 
ar elektromotoru vai iekšdedzes 
dzinēju ar jaudu līdz 3,7 kW, atļauta 
no 1.maija.
5.3. Alūksnes ezerā aizliegts nodar-
boties ar zemūdens medībām.
5.4. Alūksnes ezerā aizliegta vēžu 
ieguve. 

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

6. Makšķerniekiem jāievēro 
Alūksnes novada pašvaldības izdotie 
saistošie noteikumi, t.i., „Alūksnes 
ezera ūdenstilpes, tās salu un pie-
krastes zonas uzturēšanas kārtības 
noteikumi”, „Par laivu, motorlaivu, 
jahtu un citu ūdens transporta līdzek-
ļu turēšanu un izmantošanu Alūksnes 
novada publiskajās ūdenstilpēs un to 
krastos”.
7. Autotransporta novietošana atļauta 
ne tuvāk par 10 metriem no ezera 
krasta vai īpaši ierīkotās stāvvietās.
8. Aizliegts kurināt ugunskurus 
(izņemot speciāli norādītās vietās), 
lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo 
zonu, piesārņot dabu.

IV Licenču veidi, skaits un maksa 
par licencēm

9. Licencētā makšķerēšana Alūksnes 
ezerā atļauta tikai iegādājoties vai 
saņemot kādu no šādām licencēm:
9.1. vienas dienas licenci, izņemot 
makšķerēšanai (spiningošanai, velcē-
šanai) no laivas vai citiem peldošiem 

ūdens transporta līdzekļiem no ledus 
izkušanas brīža līdz 31.maijam - 
cena Ls 2,00;
9.2. mēneša licenci, izņemot mak-
šķerēšanai (spiningošanai, velcēša-
nai) no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transporta līdzekļiem laikā no 
ledus izkušanas brīža līdz 31.maijam  
- cena Ls 5,00;
9.3. sezonas licenci makšķerēšanai 
no 1.maija līdz 31.oktobrim, izņemot 
makšķerēšanai (spiningošanai, velcē-
šanai) no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transporta līdzekļiem laikā no 
1.maija līdz 31.maijam – cena Ls 
10 ;
9.4. sezonas licenci makšķerēšanai 
no 1.novembra līdz 30.aprīlim, 
izņemot makšķerēšanai (spiningoša-
nai, velcēšanai) no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transporta līdzek-
ļiem laikā no ledus izkušanas brīža 
līdz 30.aprīlim - cena Ls 10,00;
9.5. gada (12 mēnešu) licenci, 
izņemot makšķerēšanai (spiningoša-
nai, velcēšanai) no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transporta līdzek-
ļiem no ledus izkušanas brīža līdz 
31.maijam - cena Ls 15,00;
9.6. maija mēneša licenci makšķerē-
šanai (spiningošanai, velcēšanai) no 
krasta, no laivas vai citiem peldo-
šiem ūdens transporta līdzekļiem lai-
ka periodā no 1.maija līdz 31.maijam 
- cena Ls 20,00;
9.7. maija mēneša vienas dienas li-
cenci makšķerēšanai (spiningošanai, 
velcēšanai) no krasta, no laivas vai 
citiem peldošiem ūdens transportlī-
dzekļiem - cena Ls5,00;
9.8. gada (12 mēnešu) bezmaksas 
licenci personām, izņemot makšķe-
rēšanai (spiningošanai, velcēšanai) 
no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transporta līdzekļiem no ledus 
izkušanas brīža līdz 31.maijam, kas 
uzskaitītas šo noteikumu 5. punktā.
10. Gada, sezonas, mēneša un vienas 
dienas licences, kas tiek izmantotas 
maijā, dod tiesības to īpašniekiem 
makšķerēt tikai no krasta. Makšķe-
rēšanai (tai skaitā spiningošanai 
(velcēšanai)) no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transporta līdzek-
ļiem maijā jāiegādājas viena no šī 
nolikuma 9.6. vai 9.7.apakšpunktos 
minētajām licencēm.

V Makšķerēšanas licenču cenu 
atlaižu piemērošana

11. Gada bezmaksas licenci mak-
šķerēšanai Alūksnes ezerā ir tiesīgi 
saņemt:
11.1. bērni un pusaudži vecumā 
līdz 16 gadiem, personas, kuras ir 
vecākas par 65 gadiem, invalīdi un 
maznodrošinātās personas;
11.2. Alūksnes ezera krastu zemju 
īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kā 
arī politiski represētās personas.
12. Bezmaksas licenci ar p/a „ALJA” 
padomes lēmumu var piešķirt mak-
šķerniekiem, kas snieguši ievēro-
jamus ieguldījumus zivju resursu 
aizsardzībā.
13. Šī Nolikuma 11.1. un 11.2. 
apakšpunktos minētām personām, 
makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt 
līdzi dokumentiem, kuri apliecina 
tiesības izmantot iepriekš minētās 
atlaides.

VI Makšķerēšanas licences saturs 
un noformējums

14. Licencē tiek uzrādīts licencētās 
makšķerēšanas organizētāja nosau-
kums, licences veids, makšķerēšanas 
vieta, kārtas numurs, cena, licences 
derīguma termiņš, izsniegšanas 
datums, zīmogs, licences saņēmēja 

paraksts.
15. Personas datus un makšķerēšanas 
laiku vai termiņus licencē ieraksta 
tās izsniedzējs (licence bez tajā 
ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem 
vai nepatiesiem personas datiem vai 
bez makšķerēšanas laika (termiņa) 
norādes uzskatāma par nederīgu).

VII Makšķerēšanas licenču reali-
zācija

16. Licences var iegādāties:
16.1. P/a „ALJA”, Pilssalas ielā 
10, Alūksnē, darba dienās no plkst. 
9.00 – 13.00, tālr. 26141741 un 
26477147;
16.2. Degvielas uzpildes stacijā A/s 
„Virši-A” Rīgas ielā 9, Alūksnē, visu 
diennakti, tālr. 64381110;
16.3. Veikalā „Pie Zvejnieka”, Pils 
ielā 27A, Alūksnē, darba dienās 
no plkst. 9.00 – 18.00, Sestdien no 
plkst. 9.00 – 14.00, tālr. 64322266;
16.4. Veikalā „Liarps”, Partizāņu ielā 
28, Balvos, darba dienās no plkst. 
9.00 – 18.00, Sestdien no plkst. 9.00 
– 15.00, tālr. 64521610;
16.5. Veikalā „MM”, Ābeļu ielā 8, 
Gulbenē, darba dienās no plkst. 9.00 
– 17.00, sestdien no plkst. 9.00 – 
14.00, tālr. 64473303;
16.6. Alūksnes novada tūrisma infor-
mācijas centrā, Pils ielā 74, Alūksne, 
darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, 
Sestdien no plkst. 9.00 – 16.00, 
Svētdien no plkst. 9.00 – 15.00, tālr. 
29130280.
17. Licenču pārdošana var tikt 
organizēta arī uz vietas ezera krastā 
vai citās papildus vietās,     sniedzot 
informāciju vietējos preses izdevu-
mos.
18. “Gada bezmaksas licences” 
atbilstoši šī Nolikuma 5. punktā 
paredzētajai kārtībai var saņemt 
tikai p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, 
Alūksnē, darba laikā, tālr. 26141741 
un 26477147.
19. Makšķerēšanai neizmantoto vai 
sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču 
vērtība makšķerniekiem netiek 
atgriezta.

VIII No makšķerēšanas licencēm 
iegūto līdzekļu izlietojums

20. No licenču realizācijā iegūtās ko-
pējās summas licencētās makšķerē-
šanas organizētājam katru ceturksni 
30% jāpārskaita valsts pamatbudžetā 
Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai.
21. Licencētās makšķerēšanas orga-
nizētāja rīcībā paliek 70% no licenču 
realizācijā iegūtās kopējās summas, 
kas tiek izmantoti zivju krājumu 
pavairošanai, vides un zivju aizsar-
dzības un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai.

IX Makšķernieku lomu uzskaite

22. Visiem licenču īpašniekiem, 
neatkarīgi no to veida, obligāti jāre-
ģistrē savus lomus, norādot datumu, 
zivju sugu, loma lielumu (zivju 
skaitu un svaru) tos ierakstot:
22.1. visās vienas dienas licencēs - 
otrajā pusē norādītajā tabulā.
22.2. visās sezonas, mēneša un gada 
licencēs - lomu uzskaites tabulā 
atbilstoši licences otrajā pusē norādī-
tajam paraugam.
23. Visu vienas dienas licenču īpaš-
nieku obligāts pienākums ir atgriezt 
licences ar tajās ierakstītiem lomiem, 
bet visu sezonas, mēneša un gada 
licenču īpašnieku obligāts pienākums 
ir atgriezt licences kopā ar lomu 
uzskaites tabulām, tās tieši iesniedzot 
licenču iegādes vietās vai arī nosūtot 

pa pastu uz p/a „ALJA” adresi, kura 
norādīta uz licences, ievērojot šādus 
termiņus:
23.1. vienas dienas licenci  – 1 mē-
neša laikā no izmantošanas dienas.
23.2. sezonas, mēneša un gada 
licences – 1 mēneša laikā no licences 
beigu datuma.
24. Licencētās makšķerēšanas 
organizētājs - p/a „ALJA” licences 
ar lomu uzskaiti līdz 1.februārim 
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnie-
ku veselības un vides zinātniskajā 
institūtā „BIOR” zivju krājumu 
novērtēšanai.
25. Vienas dienas licenču īpašnie-
kiem, kuri nebūs atgriezuši attiecīgās 
licences 23.1. apakšpunktā norā-
dītajos termiņos vai sakarā ar cita 
veida pārkāpumu, būs liegta iespēja 
iegādāties jebkāda veida licences 
makšķerēšanai Alūksnes ezerā attie-
cīgā gada laikā.
26. Sezonas licenču (neatkarīgi 
no to veida) un gada bezmaksas 
licenču īpašniekiem, kuri neatgriezīs 
attiecīgās licences 23.2. apakšpunktā 
norādītajos termiņos vai sakarā ar 
cita veida pārkāpumu, būs liegta 
iespēja iegādāties jebkāda veida 
licences makšķerēšanai Alūksnes 
ezerā tekošajā un nākamajā gadā.
27. Personas, kuras tiek sauktas 
pie administratīvās atbildības par 
22.12.2009. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1498 „Makšķerēšanas 
noteikumi”, 02.05.2007. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.295 „Notei-
kumu par rūpniecisko zveju iekšējos 
ūdeņos” vai šo licencētās makšķe-
rēšanas noteikumu pārkāpšanu, un 
kuras nav izcietušas piemēroto admi-
nistratīvo sodu, izsniegtā makšķerē-
šanas licence tiek anulēta. Personai 
ir tiesības iegādāties makšķerēšanas 
licenci pēc soda izciešanas.

X Licencētās makšķerēšanas orga-
nizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

28. Sniegt informāciju masu saziņas 
līdzekļos.
29. Nodrošināt makšķerēšanas licen-
ču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 
7.punktu.

30. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt 
makšķerēšanas licences atbilsto-
ši normatīvajos aktos noteiktām 
prasībām.
31. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegū-
ti, realizējot makšķerēšanas licences, 
izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 
8.punktam.
32. Reģistrēt izsniegtās makšķerēša-
nas licences uzskaites žurnālā.
33. Veikt makšķernieku lomu uz-
skaiti atbilstoši šī nolikuma 9.punktā 
noteiktai kārtībai.
34. Piedalīties vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasā-
kumos.
35. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo 
nolikumu.
36. Nozīmēt atbildīgo personu, kura 
pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai pašvaldības pilnvarotās 
personas statusa iegūšanas piedalās 
vides un zivju resursu aizsardzības 
un uzraudzības pasākumos, kā arī 
reizi gadā iesniedz Valsts Vides 
dienestā informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpes apsaimnie-
košanā, tai skaitā par šī nolikuma 
21.apakšpunktā paredzētiem pasā-
kumiem zivju resursu papildināšanā 
un aizsardzībā, kā arī licencētās mak-
šķerēšanas organizēšanai nepiecie-
šamās infrastruktūras izveidošanā un 
uzturēšanā.
37. Līdz kārtējam ceturksnim seko-

jošā mēneša 10.datumam iesniegt 
Zemkopības Ministrijā pārskatu par 
pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju 
fonda dotācijas veidošanai un no 
licenču realizācijas iegūto līdzekļu 
izlietojumu.
38. Līdz nākamā gada 1.februārim 
iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnie-
ku veselības un vides zinātniskajā 
institūtā „BIOR” makšķernieku 
aizpildītās un atpakaļ atgrieztās li-
cences tālākai datu apstrādei un zivju 
resursu novērtēšanai.
39. Veikt zivju krājumu pavairošanu 
saskaņā ar Alūksnes ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteiku-
miem.
40. P/a „ALJA” sniedz makšķernie-
kiem šādus pakalpojumus:
40.1. ūdens transporta līdzekļu 
reģistrācijas kontroli un kustības 
organizāciju, tajā skaitā laivu nomu 
Alūksnes ezerā;
40.2. mehānisko transporta līdzekļu 
kustības organizāciju uz Alūksnes 
ezera ledus;
40.3. Alūksnes ezera, ezera salu un 
krasta zonas apsaimniekošanas un 
uzturēšanas, tajā skaitā atpūtas vietu 
organizāciju;
40.4. sporta, ūdenssporta un atpūtas 
pasākumu organizāciju Alūksnes 
ezerā.

XI Licencētās makšķerēšanas un 
vides aizsardzības prasību ievēro-
šanas kontrole

41. Kontroli par licencētās mak-
šķerēšanas un vides aizsardzības 
noteikumu ievērošanu Alūksnes 
ezerā veic:
41.1. Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori;
41.2. Valsts vides dienesta pilnvaro-
tās personas;
41.3. Pašvaldības policijas darbi-
nieki; 
41.4. Valsts policijas darbinieki;
41.5. Dabas aizsardzības pārvaldes 
darbinieki;
41.6. Alūksnes novada domes piln-
varotās personas.
42. Šī nolikuma 41.apakšpunktā 
minētās amatpersonas un pilnvaro-
tās personas ir tiesīgas pārkāpuma 
gadījumā atsavināt jebkura veida 
licenci, kura izsniegta licencētajai 
makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā 
arī pārbaudīt makšķernieku lomu 
un izmantotos makšķerēšanas rīkus 
Alūksnes ezerā un tā tiešā tuvumā un 
veikt citas darbības saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

XII Nolikuma pielikumi

43. Nolikuma par licencēto makšķe-
rēšanu Alūksnes ezerā saskaņojumi 
(pielikums Nr.1).
44. Licencētās makšķerēšanas vietas 
shēma (pielikums Nr.2).
45. Makšķerēšanas licenču paraugi 
(pielikums Nr.3).

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

1.1. Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai noteiktu kārtību, 
kādā tiek organizēta licencētā 
makšķerēšana Alūksnes ezerā.

Turpinājums 8. lappusē

Spēkā no 04.05.2011.Saistošie noteikumi



8.  Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2011.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Turpinājums no 7. lappuses

1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti 
atbilstoši Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumiem Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas - 
makšķerēšanas - kārtība”, kuri nosa-
ka kārtību, kādā veicama licencētās 
amatierzvejas - makšķerēšanas, 
arī licencēto zemūdens medību 
un licencētās vēžošanas ieviešana 
un kontrole, kā arī izstrādājams 
konkrētās ūdenstilpes licencētās 
makšķerēšanas nolikums, Ministru 
kabineta 22.12.2009. noteikumiem 
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteiku-
mi”, pamatojoties uz Latvijas Zivju 
resursu aģentūras izstrādātajiem 
„Alūksnes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem”.

2. Īss projekta satura izklāsts.

2.1. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„ALJA”, kas izveidota Alūksnes 
ezera apsaimniekošanai.
2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā ar 
Ministru kabineta 22.12. 2009. no-
teikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas 
noteikumi”.
2.3. Saistošos noteikumos noradīti 
pa-pildus noteikumi, vides un dabas 
resursu aizsardzības prasības un 
pašvaldību lēmumi, licenču veidi, 
skaits un maksa, licenču cenu atlaižu 
piemērošana, licenču noformējums, 

realizācija, iegūto līdzekļu izlieto-
jums, lomu uzskaite, p/a „ALJA” 
sniegtie pakalpojumi un pienākumi, 
makšķerēšanas un vides aizsardzības 
prasību ievērošanas kontrole.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja rīcībā paliek 70% no 
licenču realizācijā iegūtās kopējās 
summas, kas tiek izmantoti zivju 
krājumu pavairošanai, vides un 
zivju aizsardzības un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas 
nodrošināšanai.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Tiešie ieguvēji būs Alūksnes novada 
iedzīvotāji un viesi, kuri nodar-
bojas ar makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā. Netiešie ieguvēji būs tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji – viesu mājas 
Alūksnes ezera apkārtnē, kā arī 
makšķerēšanas inventāra veikali. 
Līdz ar pieaugošo apgrozījumu ar 
makšķerēšanu saistītajās nozarēs, 
palielināsies ieņēmumi valsts 
budžetā nodokļu veidā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Visas personas, kuras skar šo 

noteikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē vai p/a „ALJA”, 
Pilssalas ielā 10, Alūksnē.
5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 
privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Ieteikumu uzklausīšana no 
makšķerniekiem p/a „ALJA” darba 
procesā.

Saistošie noteikumi Nr.7/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 24.03.2011. lēmumu Nr.114
 (protokols Nr.4, 14.p.)Par Alūksnes novada pašvaldības  

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām vasaras sezonā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu, Ceļu satiksmes likuma 6.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. un 6.1.2.puknktu.
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Alsviķu pagasts

1. Strautiņi-
Rebenes-Luki 0,00 6,38 6,38 Grants 36420090194 C

2. Līvkalni-Nēķene 0,00 3,68 3,68 Grants 36420090192 C
3. Alsviķi-Līvkalni 0,00 4,67 4,67 Grants 36420060348 C

4.
Apes ceļš-
Celenski-Buliņš-
Nēkene

0,00 7,84 7,84 Grants 36420110191 C

5.

Tūjas krusti-
Krāgaskalns-
Apes ceļš-
Brīvnieki

0,00 2,39 2,39 Grants 36420070321 C

6.
Apes ceļš-Karva-
Lintene-Apes 
ceļš

0,00 1,75 1,75 Grants 36420020303 C

7.
Dzintari-Brīdaki-
Liepas 2-Apes 
ceļš

0,00 4,85 4,85 Grants 36420050085 C

8. Tīlāni-Zīlītes 0,00 2,32 2,32 Grants 36420070105 D

9.
Strautiņu ciema 
iekšējie ceļi 
Līvkalni, Rīti 0,00 1,82 1,82 Grants 36420090190 D

10.
Strautiņi-
Jaunpuntuži-
Luki

0,00 4,56 4,56 Grants 36420090193 D

11. Alsviķu ciema 
iekšējie ceļi 0,00 3,68 3,68 Grants 36420060352 D

12. Kalnciems-
Doresmuiža 0,00 1,13 1,13 Grants 36420110146 D

13.
Strautiņu 
58.ceļš-Zaļmeži-
Stāmeri

0,00 4,56 4,56 Grants 36420090355 D

14. Zaļmeži-
Straumēni 0,00 1,00 1,00 Grants 36420060094 D

15. Zeltiņu ceļš-
Dišleri-Burtnieki 0,00 4,17 4,17 Grants 36420090343 D

16. Zelmeņi-Kaibēni 0,00 1,99 1,99 Grants 36420060483 D

17.
Strautiņu ceļš-
Brīdaki-Silaktu 
ceļš

0,00 3,02 3,02 Grants 36420090147 D

18.
Apes ceļš-
Dārziņi-Sprūši-
Jaunpetrīši 0,00 1,87 1,87 Grants

36420060356
36420060035 D

19. Jaunā muiža-
Baloži-Junžīguri 0,00 2,05 2,05 Grants 36420060359 D

20.
Apes ceļš-
Zakīši-Alsviķu-
Māriņkalns ceļš 0,00 2,79 2,79 Grants

36420060362
36420060458 D

21. Tūja-Celmiņi-
Ziedugravas 0,00 2,12 2,12 Grants 36420100091 D

22. Aizupītes 0,02 0,18 0,16 Grants 36420110143 D

23. Apes ceļš-
Ezeriņi-Vilnīši 0,00 1,35 1,35 Grants 36420060496 D

24. Celensku ceļš-
Runči 0,00 0,89 0,89 Grants 36420110133 D

25. Apes ceļš-
Birzgaļi 0,00 1,00 1,00 Grants 36420070315 D

26.
Kronīši-
Skujenieki-
Dimdenieki

0,00 4,50 4,50 Grants 36420020177 D

27. Zeltiņu ceļš-
Lielmucenieki 0,00 0,92 0,92 Grants 36420090196 D

28. Māriņkalna ceļš-
Dedestiņi 0,00 0,71 0,71 Grants 36420060119 D

29. Cerkazu ceļš-
Nēķene 0,00 0,42 0,42 Grants 36420130119 D

30. Cerkazu ceļš-
Grantiņi-Aupati 0,00 1,28 1,28 Grants 36420150021 D

31. Tālavas iela-
Ķesteri 0,00 0,37 0,37 Grants 36420140299 D

32. Apes ceļš-
Kangari 0,00 0,78 0,78 Grants 36420060360 D

33.
Ludviķi-
Spidzenieki-
Simtnieki

0,00 0,93 0,93 Grants 36420060504 D

34. Zeltiņu ceļš-
Silaktis-Rezaka 0,00 3,30 3,30 Grants 36420080073 D

35. Riduži-Stiebriņi 0,00 0,96 0,96 Grants 36420070314 D

36. Zemgaļi-Veļķi-
Dzelzceļš 0,00 0,65 0,65 Grants 36420060490 D

37. Kronīši-Ziediņi-
Jaunlaicenes ceļš 0,00 0,35 0,35 Grants 36420020181 D

38. Apes ceļš-Karva 
(dzelzceļš) 0,00 0,37 0,37 Grants 36420010030 D

39. Buliņi-Plieņi 0,00 0,48 0,48 Grants 36420130061 D

40. Gulbenes ceļš-
Dukāni-Janikāni 0,00 0,91 0,91 Grants 36420140298 D

41. Stāmeri-
Mežariju Dāvidi 0,20 0,43 0,23 Grants 36420060487 D

42. Zeltiņu ceļš-
Liepkalni 0,00 0,36 0,36 Grants 36420070322 D

43. Ormaņkalns-
Miki-Veckrauci 0,00 1,30 1,30 Grants 36420060496 D

44. Apes ceļš-Imanti 0,00 0,90 0,90 Grants 36420070315 D
Kopā: 91,76

Annas pagasts
1. Anna-Veršas 0,00 0,90 0,90 Grants 36440040263 D

2. Anna-Nākotnes 
iela 0,00 0,40 0,40 Melnais 36440040289 D

3. Nākotnes iela-
Teikas 0,40 4,30 3,90 Grants 36440020121 D

4. Anna-Silmaču 
iela 0,00 0,20 0,20 Melnais 36440040288 D

5. Silmaču iela-
Varžupuriņš 0,20 4,60 4,40 Grants 36440010142 D

6. Anna-
Kantorkrogs 0,00 3,20 3,20 Grunts 36440010144 D

7. Kalnāji-
Kantorkrogs 0,00 2,50 2,50 Grants 36440010145 D

8. Tarlapi-Kazradzi 0,00 2,00 2,00 Grants 36440010140 D
9. Grēveles-Lejas 0,00 1,60 1,60 Grunts 36440030232 D
10. Atte-Lejas 0,00 3,50 3,50 Grunts 36440030230 D
11. Atte-muzejs 0,00 0,70 0,70 Grunts 36440030231 D
12. Teikas-Vējiņi 0,00 2,30 2,30 Grunts 36440010141 D

13. Kalnciems-
Polsas-Ūsiņi 0,00 1,50 1,50 Grunts 36440040286 D

14. Azandas-Āmaņi 0,00 0,64 0,64 Grunts 36440030250 D

15. Jaunsmiķi-
Grēveles 0,00 0,85 0,85 Grunts 36440020122 D

16. Kalēji-Kadilas 0,00 1,03 1,03 Grunts 36440020128 D
17. Kociņi-Dacvari 0,00 0,27 0,27 Grunts 36440030253 D

18. Grantskalni-
Lupatas 0,00 0,60 0,60 Grunts 36440030254 D

19. Mūrnieki-
Endzeliņi-Ērcene 0,00 1,10 1,10 Grunts 36440030256 D

20. Karjera-Ezeriņi 0,00 1,10 1,10 Grunts D
21. Upītes-Prēdeļi 0,00 1,00 1,00 Grunts D
22. Dimanti-Dālderi 0,00 0,24 0,24 Asfalts D

23. Silmaču 
2-Nākotnes 21 0,00 0,76 0,76 Grunts 36440040265 D

24. Lazdas-Halle 0,00 0,37 0,37 Grunts 36440040285 D
25. Halle-Sprekstes 0,37 0,47 0,10 Asfalts 36440040285 D
26. Bērzi-Nākotnes 0,00 0,13 0,13 Grunts 36440040284 D

27. Kamenes-
Daugavas 0,00 0,20 0,20 Grunts D

28. Annas skola- 
Halle-Liedes 0,00 0,33 0,33 Asfalts 36440040073 D

29. Silmaču iela 0,00 0,40 0,40 Asfalts 36440040288 D
30. Nākotnes iela 0,00 0,40 0,40 Asfalts 36440010142 D
31. Lazdu iela 0,00 0,20 0,20 Asfalts 36440040285 D

Kopā: 36,82
Ilzenes pagasts

1. Mežslokas- 
Rogas 0,00 1,50 1,50 Grants 36520010114 C

2. Liepiņi-Jaunzemi 0,00 4,80 4,80 Grants 36520010115 C

3. Līves-
Āžmugures 0,00 2,19 2,19 Grants 36520010106 D

4. Ezerslokas-
Baltiņš 0,00 1,71 1,71 Grants 36520020081 D

5. Muiža-
Ezerslokas 0,00 2,94 2,94 Grants 36520020080 C

6. Paiķēni-Čonkas 0,00 2,11 2,11 Grants 36520040161 D
7. Āres-Tālā Dūre 0,00 2,34 2,34 Grants 36520040162 C
8. Onti-Mežvidi 0,00 2,05 2,05 Grants 36520050175 D

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kārtību 
vasaras sezonā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.
1.2. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprināts 
Alūksnes novada pašvaldības pagastu autoceļu saraksts ar 
noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras sezonai:

Spēkā no 04.05.2011.
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9. Onti-Gravas-
Vizbuļi 0,00 0,95 0,95 Grants 36520050176 D

10. Jaunzemi-
Zvirgzdiņi 0,00 0,57 0,57 Asfalts 36520050320 C

11. Jaunzemi-
Zvirgzdiņi 0,57 3,70 3,13 Grants 36520050319 D

12. Siveci-Poķu 
Druvas 0,00 0,87 0,87 Grants 36520050181 D

13. Siveci-Darbnīcas 0,00 0,48 0,48 Grants 36520050194 D
14. Jaunozoli-Zīles 0,00 0,36 0,36 Asfalts 36520050278 C

15. Pagrieziens uz 
skolu-Skola 0,00 0,07 0,07 Asfalts 36520050332 C

16. Dūres ceļš-
Riekstiņi 0,00 1,55 1,55 Grants C

17. Muiža-Silulejas 0,00 0,87 0,87 Grants 36520030123 D

18. Muiža-
Dambjakalni 1,00 1,60 0,60 Grants 36520030099 D

19. Muižas parks 0,00 0,24 0,24 Asfalts 36520030128 D
20. Stūrīši-Grīvas 0,00 1,28 1,28 Asfalts 36520050178 C
21. Darbnīcas-Līvāni 0,00 0,63 0,63 Grants 36520050179 C

22. Dambjakalni-
Silulejas 0,00 0,40 0,40 Grants D

23.

Pagrieziens 
uz attīrīšanas 
iekārtām-
attīrīšanas 
iekārtas

0,00 0,24 0,24 Grants 36520050276 D

Kopā: 31,88
Jaunalūksnes 
pagasts

1. Upeskakts-
Līgotņi 0,00 2,20 2,20 Grants 36560010098 D

2. Upeskalns-
Līgotņi 2,20 3,75 1,55 Bez 

seguma 36560010100 D

3. Auseji-Garjuri 0,00 3,55 3,55 Bez 
seguma 36560010099 D

4. Bundzene-
Matisene 0,00 5,40 5,40 Bez 

seguma 36560050072 D

5. Karitāni-Paideri 0,00 3,15 3,15 Grants 36560080196 D

6. Kanaviņas-
Lejasšķiņķi 0,00 3,50 3,50 Grants 36560080194 D

7. Kanaviņas-
Lejasšķiņķi 3,50 5,55 2,05 Bez 

seguma 36560080070 D

8. Kolberģis-
Karitāni 0,00 2,13 2,13 Bez 

seguma 36560030146 D

9. Kolberģis-
Karitāni 2,13 3,59 1,46 Grants 36560090156 D

10. Mārtiņi-Dainas 0,00 2,00 2,00 Bez 
seguma 36560100265 D

11. Dudas-Paideri 0,00 1,27 1,27 Bez 
seguma 36560080191 D

12. Dudas-Paideri 1,27 4,32 3,05 Bez 
seguma 36560080208 D

13. Bundzene-
Birzmaļi 0,00 1,90 1,90 Bez 

seguma 36560060037 D

14. Strunķene-
Laines 0,00 2,05 2,05 Bez 

seguma 36560100268 D

15. Jaunzemi-
Karitāni 0,00 1,90 1,90 Bez 

seguma 36560100269 D

16. Jaunzemi-
Karitāni 2,10 2,55 0,45 Grants 36560090090 D

17. Garjuri-Lašķi 0,00 1,95 1,95 Bez 
seguma 36560040149 D

18. Garjuri-Lašķi 1,95 2,95 1,00 Grants 36560040149 D

19. Kolberģa 
iekšējie ceļi 0,00 2,00 2,00 Asfalts 36560030192 D

20. Kolberģa 
iekšējie ceļi 2,00 3,00 1,00 Grants 36560030147 D

21. Zariņi-Lenkava 0,00 0,94 0,94 Grants 36560140062 D
22. Zariņi-Lenkava 1,67 1,90 0,23 Grants 36560140063 D

23. Garjuri-Nikolska 0,00 0,60 0,60 Bez 
seguma 36560040148 D

24. Ozoli-Zirnītis 0,00 0,70 0,70 Bez 
seguma 36560030148 D

25. Saļņi-Izgāztuve 0,00 0,65 0,65 Grants 36560090091 D

26. Ķīvītes-Ilgas 0,00 1,92 1,92 Bez  
seguma 36560010100 D

27. Beja-Cukurkalni 0,00 0,67 0,67 Bez  
seguma 36560100304 D

Kopā: 49,27
Jaunannas 
pagasts

1. Liepu iela 0,00 0,46 0,46 Asfalts 36580020285 C
2. Upes iela 0,00 0,23 0,23 Grants 36580020286 C
3. Dzirnavu iela 0,00 0,20 0,20 Asfalts 36580020331 C
4. Dzirnavu iela 0,20 0,80 0,60 Grants 36580020331 C
5. Centra iela 0,00 1,90 1,90 Asfalts 36580020294 C
6. Centra iela 1,90 2,10 0,20 Grants 36580020294 C
7. Krasta iela 0,00 0,33 0,33 Asfalts 36580020284 C
8. Ievednes iela 0,00 0,30 0,30 Asfalts 36580020332 C
9. Ievednes iela 0,30 0,45 0,15 Grants 36580020293 C
10. Upleju iela 0,00 0,92 0,92 Asfalts 36580020289 C

11. Jaunanna-
Eizentāli 0,00 4,67 4,67 Grants 36580020336 C

12. Jaunanna-
Semani 0,00 3,01 3,01 Grants 36580020287 D

13. Jaunanna-
Guldupji 0,00 0,72 0,72 Grants 36580020288 C

14. Jaunanna-
Guldupji 0,72 3,49 2,77 Grants 36580020335 C

15. Arāji-Alksnīši 0,00 1,10 1,10 Asfalts 36580020290 C
16. Centrs-Jaunzemi 0,00 0,20 0,20 Asfalts 36580020348 C
17. Centrs-Jaunzemi 0,20 0,97 0,77 Grants 36580020348 C
18. Dziļlejas-Kaijas 0,00 1,00 1,00 Grants 36580020333 D
19. Rūķīši-Svari 0,00 2,11 2,11 Grants 36580030076 D
20. Rūķīši-Gribažas 0,00 3,40 3,40 Grants 36580010078 D

21. Gundegas-
Augstāsala 0,00 1,53 1,53 Grants 36580040070 D

22. Ievedne-Aizpure 0,00 1,56 1,56 Grants 36580010076 D
23. Silavēršas-Arāji 0,00 1,39 1,39 Grants 36580020334 D

24. Litenes ceļš-
Silavēršas 0,00 1,38 1,38 Grants 36580010083 D

Kopā: 30,90
Jaunlaicenes 
pagasts

1. Jaunlaicene-
Jānīši-Balti 0,00 3,32 3,32 Grants 36600020307 C

2.
Jaunlaicene-
Dauguļi-
Vidzemes šoseja

0,00 2,78 2,78 Grants 36600020300 D

3. Vēciņi-Brieži 0,00 1,69 1,69 Grants 36600010131 D

4. Lucka-Šļukums-
Stiliņi-Rēveļi 0,00 1,00 1,00 Grants 36600010130 C

5. Lucka-Šļukums-
Stiliņi-Rēveļi 1,00 2,94 1,94 Grants 36600010130 D

6. Šļukums-Auguļi 0,00 1,39 1,39 Grants 36600010133 D
7. Šļukums-Auguli 2,13 2,97 0,74 Grants 36600010133 D

8. Āres-Kundziņi-
Vidzemes šos. 0,00 2,06 2,06 Grants 36600020304 D

9. Bambāļi-Tortuži-
Dēliņkalns 0,00 3,68 3,68 Grants 36600020309 C

10. Karvas ceļš-
Vecrullīši 0,00 0,13 0,13 Grants 36600020306 D

11. Jaunlaicene-
Kambari-Grūbe 0,00 1,23 1,23 Grants 36600020303 D

12. Majorskola-
Vārņi 0,00 2,45 2,45 Grants 36600020308 D

13. Vidzemes šoseja-
Apukalns 0,00 0,80 0,80 Asfalts 36600020301 C

14. Vidzemes šoseja-
Apukalns 0,80 0,91 0,11 Grants 36600020301 D

15. Igrēni-Pilskalni 0,00 0,35 0,35 Grants 36600020310 D
16. Lucka-Noras 0,00 1,23 1,23 Asfalts 36600010132 D

17. Dienvidu iela-
Attīrīšanas iek. 0,00 0,31 0,31 Asfalts 36600020319 D

18. Auziņas-Ausmas 0,00 0,28 0,28 Asfalts 36600020311 C
19. Centrs-Līgotņi 0,00 0,16 0,16 Asfalts 36600020313 C
20. Centrs-Dravnieki 0,00 0,10 0,10 Asfalts 36600020314 C

21. Auguļi-Apes 
robeža 0,00 0,80 0,80 Grants 36600010135 D

22. Junauguļi-
Luguži 0,00 0,77 0,77 Grants 36600020302 D

23. Dienvidu iela 0,00 0,88 0,88 Asfalts 36600020318 C
24. Auguļi-Jenši 0,00 1,20 1,20 Grants 36600010136 D

25. Kundziņi-
Leimaņi 0,00 0,26 0,26 Grants 36600020323 D

Kopā: 29,66
Kalncempju 
pagasts

1. Žagatas-Cempji 0,00 2,09 2,09 Grants 36640040238 D

2. Lūkuži-Gotlupi-
Nāzupi 0,00 5,43 5,43 Grants 36440010069 D

3. Ermiķi-Letes 0,00 3,47 3,47 Grants 36640040241 D

4. Cempji-Luņķi-
Malaci 0,00 3,80 3,80 Grants 36640020119 D

5. Ate-Augstie 
kalni-Niedras 0,70 10,13 9,43 Grants 36640020122 D

6. Lauķi-Jāņkalni 0,00 2,45 2,45 Grants 36640020123 D

7. Vāverkalns-
Okani 0,00 0,51 0,51 Grants 36640020124 D

8. Ozolu iela 0,00
0,30

0,30
0,45

0,30
0,15

Grants
Asfalts 36640040239 D

D

9. Parka iela 0,00
0,65

0,65
0.75

0,65
0,10

Grants
Asfalts 36640040239 D

D
Kopā: 28,38

Liepnas pagasts
1. Doktas-Viķerova 0,00 7,47 7,47 Grants 36680010096 C
2. Doktas-Viķerova 7,47 9,43 1,96 Grants 36680060111 C
3. Muiža-Aizupe 0,00 2,59 2,59 Grants 36680100433 C
4. Muiža-Aizupe 2,59 3,16 0,57 Grants 36680060087 C
5. Liepna-Dainas 0,00 0,25 0,25 Grants 36680100439 D
6. Liepna-Līvāni 1 0,00 0,90 0,90 Grants 36680100329 D

7. Liepna-Līvāni 2 0,00
0,17

0,05
0,41

0,05
0,24 Grants 36680100459 D

8. Liepna-pagr.uz 
vidusskolu 0,00 0,18 0,18 Asfalts 36680100269 C

9. Liepna-dzīv.māja 
„Seda” 0,00 0,60 0,60 Asfalts 36680100318 C

10. Muiža-Adamova 0,00 2,80 2,80 Grants 36680100457 D

11. Liepna-Saides 0,00 0,38 0,38 Bez 
seguma 36680100136 D

12. Liepna-Saides 0,58 0,75 0,17 Bez 
seguma 36680100137 D

13. Liepna-dz.māja 
„Liepna 104” 0,00 0,23 0,23 Asfalts 36680100323 D

14. Liepna-Lut.
baznīca 0,00 0,14 0,14 Asfalts 36680100325 C

15. Liepna-Pirts 0,04 0,18 0,14 Asfalts 36680100098 D

16. Adamova-
Liepusala 0,00 0,80 0,80 Grants 36680100458 D

17. Franciskopole-
Kavaci 0,00 2,84 2,84 Grants 36680100431 D

18. Polsas-Surikava 0,00 2,00 2,00 Grants 36680030086 D

19. Strauti-Upmala 0,00 3,55 3,55 Bez 
seguma 36680140088 D

20.
Dz.māja „Liepna 
105”-dz.māja 
„Liepna 104” 0,00 0,07 0,07 Asfalts 36680100532 C

Kopā: 27,93

Malienas 
pagasts

1.
Tomsona 
pagrieziens-
Sebežnieki

0,00 5,15 5,15 Grants 36720020092 D

2. V396-Jaunās 
mājas 0,00 0,23 0,23 Asfalts 36720020276 D

3. Pamatskolas ceļš 
Nr.1 0,00 0,25 0,25 Asfalts 36720020236 D

4. Pamatskolas ceļš 
Nr.2 0,00 0,274 0,274 Grants 36720020235 D

5. Pagasts-P41 0,00 0,115 0,115 Asfalts 36720020094 D
6. Ērmaņi-Kraukļi 0,00 1,41 1,41 Grants 36720020098 D

7. Ponkulene-
Sviestiņi 0,00 1,31 1,31 Grants 36720010037 D

8. Ponkulene-
Sviestiņi 2,06 3,47 1,41 Grants 36720010119 D

9. Kopmaņi-Pūriņi 0,00 1,53 1,53 Grants 36720010035 D
10. Vējiņi-Škeleci 0,00 0,86 0,86 Grants 36720030120 D

11. Miezīša ceļa 
gals-Baltaissils 0,00 5,70 5,70 Grants 36720040043 D

12. Gundegas-
Pārslas 0,00 0,43 0,43 Grants 36720020279 D

13. P41-Cūku 
komplekss 0,00 0,33 0,33 Grants 36720020294 D

14. P41-Aizvēji 0,00 0,39 0,39 Grants 36720020295 D

15. Jaunstrički-
Jaunšķiņķi 0,00 0,75 0,75 Grants 36720040044 D

16. Brenci-Sakvārne 0,00 4,74 4,74 Grants 36720020099 D
17. Kaķi-Lenkava 0,00 0,65 0,65 Grants 36720020097 D
18. Ķūderi-Lauziņi 0,00 0,27 0,27 Grants 36720030071 D

19. Ūbuļi-
Aizkalnieši 0,00 1,12 1,12 Grants 36720030119 D

20. Vecais kantoris-
Mērnieki 0,00 0,61 0,61 Grants 36720030069 D

21. Lekmaņi-
Mērnieki 0,00 3,62 3,62 Grants 36720050032 D

Kopā: 31,15
Mālupes pagasts

1. Mālupe-
Priedulāji 0,00 0,55 0,55 Asfalts 36740020210 C

2. Mālupe-Skola 0,00 0,31 0,31 Asfalts 36740020176 C

3. Mālupe-
Pienotava 0,00 0,31 0,31 Asfalts 36740020175 C

4. Māras-Doktorāts 0,00 0,24 0,24 Asfalts 36740020153 C

5. Mālupe-
Priednieki 0,00 2,01 2,01 Bez 

seguma 36740020181 C

6. Mālupe-Jasmīnes 0,00 3,57 3,57 Grants 36740020169 C

7. Liepusala-
Straumes 0,00 0,46 0,46 Grants 36740020170 C

8. Uplejas-Kalnāji 0,00 1,44 1,44 Asfalts C
9. Priedulāji-Kadiķi 0,00 0,55 0,55 Grants 36740020173 C
10. Stradiņš-Mišķi 0,00 4,31 4,31 Grants 36740060154 C
11. Stradiņš-Grundas 0,00 0,61 0,61 Grants 36740060153 C

12. Sofikalns-
Upeskrasti 0,00 0,85 0,85 Grants 36740060151 C

13. Upeskrasti-
Alodzene 0,00 2,52 2,52 Grants 36740070060 C

14. Žērveļi-
Driķukalns 0,00 0,90 0,90 Grants 36740060150 C

15. Katrīnburga-
Bāterava 0,00 1,03 1,03 Grants 36740040111 C

16. Egļukalns-
Salenieki 0,00 1,47 1,47 Grants 36740040049 D

17. Sofikalns-
Mellupe 0,00 0,96 0,96 Grants 36740060152 D

18. Darbnīcas-Rogas 0,00 0,78 0,78 Bez 
seguma D

19. Sofikalns-Saulīši 0,00 0,31 0,31 Asfalts 36740060167 D
20. Mālupe-Purmala 0,00 6,58 6,58 Grants 36740020172 D

21. Priedulāji-
Kromuļi 0,00 3,29 3,29 Grants 36740010171 D

22. Dzirnavas-Bejas 
ceļš 0,00 0,20 0,20 Bez 

seguma D

23. Mišķi-Ozolnieki 0,00 3,19 3,19 Grants 36740050107 D

24. Mišķi-Igrīvīte 0,00 1,23 1,23 Grants 36740050108 D
Kopā: 37,67

Mārkalnes 
pagasts

1.
Mežmuiža-
Pakalni-Ezīšava-
Vecāgas

0,00 7,90 7,90 Grants 36760090089 C

2.
Vecāgas-
Cirakalns-
Šūpalas

0,00 6,00 6,00 Grants 36760050148 C

3. Zemesbanka-
Lielāsgāršas 0,00 5,00 5,00 Grants 36760060128 D

4. Siļķene-Zīles 0,00 8,20 8,20 Grants 36760020145 C

5. Ezīšava-
Mārkalne 0,00 2,20 2,20 Grants 36760050155 C

6. Blekteskalns-
Ceļmalas 0,00 1,50 1,50 Grants 36760020081 C

7.
Zemesbanka-
Tamaci-
Ķīvistene

0,00 4,70 4,70 Grants 36760030098 D

8. Blekteskalns-
Mežmaļi 0,00 3,30 3,30 Grants 36760020082 D

9. Lielliepas-
Mikalītes 0,00 1,80 1,80 Grants 36760080075 D

10.
Cirakalns-
Silmalu 
krustojums

0,00 2,60 2,60 Grants 36760010130 D

11. Ezīšava-Dekšņi 0,00 3,00 3,00 Grants 36760090091 D

12.
Silamalu 
krustojums-
Silamalas 

0,00 0,71 0,71 Grants 36760010194 D

13. Vuķi-Ezerkalns 0,00 1,39 1,39 Grants 36760050201 D

14. Sviestagārša-
Augupurvs 0,00 0,23 0,23 Grants 36760020163 D

Kopā: 48,53
Pededzes 
pagasts

1. Kūdupe-Kapsēta 0,00 0,94 0,94 Grants 36800090100 D
2. Čistigi-Zagorje 0,00 2,69 2,69 Grants 36800080048 D
3. Čistigi-Skaliņš 0,00 2,53 2,53 Grants 36800080146 D

4. Pededze-
Naumova 0,00 1,75 1,75 Grants 36800070375 D

5. Ķurši-Kapsēta 0,00 1,01 1,01 Grants 36800040188 D
6. Zabolova-Bīberi 0,00 2,70 2,70 Grants 36800030193 D

7. Stuborova-
Šeļehova 0,00 1,40 1,40 Grants 36800020145 D

8. Pļevna-
Stuborova 0,00 3,75 3,75 Grants 36800020144 D

9. Ponkuļi-Puncene 0,00 3,07 3,07 Grants 36800010099 D
10. Ķurši-Gundegas 0,00 0,47 0,47 Grants 36800040189 D

11. Snopova-
Brūklenāji 0,00 1,05 1,05 Grants 36800070266 D

12. Vjazina-
Muratovs 0,00 0,49 0,49 Grants 36800020148 D

13. Vjazina-
Steržinova 0,00 0,93 0,93 Grants 36800020143 D

14 Orloši-Boiņica 0,00 3,56 3,56 Grants 36800030191 D

15. Zabolova-
Rudzīši 0,00 2,08 2,08 Grants 36800030194 D

16. Kūdupe-Vokica 0,00 0,77 0,77 Grants 36800090099 D
17. Kūdupe-Pļitka 0,00 2,13 2,13 Grants 36800090101 D
18. Rūķi-Krustceles 0,00 0,442 0,442 Asfalts D
19. Klementīne 0,00 0,97 0,97 Grants 36800020152 D

Kopā: 32,732
Veclaicenes 
pagasts

1. Krustiņi-
Palpierkalns

0,00
1,50

1,50
5,55

1,50
4,05

Asfalts
Grants

36880030101
36880020102

D
D

2. Vidzemes šoseja-
Romeškalns 0,00 0,62 0,62 Grants 36880050233 D

3. Korneti-Slokas 0,00 3,00 3,00 Grants 36880030114 D
4. Strautiņi-Renci 0,00 2,48 2,48 Grants 36880010196 D
5. Dzintari-Cīņas 0,00 4,12 4,12 Grants 36880050225 D

6. Bārdaskrogs-
Paiķi 0,00 1,33 1,33 Asfalts 36880050227 D

7. Avoti—
Vidzemes šoseja 0,00 0,38 0,38 Asfalts 36880050221 D

8. Krustiņi-
Akmentiņi 0,00 1,40 1,40 Grants 36880040115 D

9. Paiķa stāvvieta-
Dzintari 0,00 1,37 1,37 Asfalts 36880050228 D

10. Intukalns-Cīruļi 0,00 1,27 1,27 Asfalts 36880040098 D
11. Reitnieki-Vosvas 0,00 1,40 1,40 Grants 36880020090 D

12. Vidzemes šoseja-
Liepas 0,00 0,95 0,95 Grants 36880040095 D

13. Cīņas-Maskaļi 0,00 0,99 0,99 Grants 36880050232 D

14. Akmentiņi-
Vēzes

0,00
0,49

0,49
1,39

0,49
0,90

Asfalts
Grants

36880040094
36880040118

D
D
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15. Meduskalns-
Jauvāveres 0,00 0,47 0,47 Grants 36880030071 D

16. Ilgupes-Laursons 0,00 0,22 0,22 Grants 36880050079 D

17. Sauleskalns-
Lauciņi 0,00 4,20 4,20 Grants 36880020169 D

18 Ieviņas-Mišas-
Dzintari 0,00 5,44 5,44 Grants 36880030153 D

19. Druskas-
Kalnalielpūrāni 0,00 0,72 0,72 Grants 36880010040 D

20. Maģumi-
Augstkalni 0,00 0,37 0,37 Grants 36880010061 D

21. Ezerkrasti-
Papardes 0,00 0,21 0,21 Grants 36880030175 D

22. Druskas-Bajāri 0,00 0,31 0,31 Grants 36880030175 D

23. Akmeņkalns-
Vizlas 0,00 1,20 1,20 Grants D

24. Mazais Baltiņš-
Airītes 0,00 0,30 0,30 Grants D

25. Temperi—
Zaļumi 0,00 0,18 0,18 Grants D

26. Krustiņi-
Rūpnieki 0,00 0,15 0,15 Grants D

27. Dukāni-Dimanti 0,00 0,74 0,74 Grants D
28. Estrādes ceļš 0,00 0,04 0,04 Asfalts D
29. Papardes iela I 0,00 0,48 0,48 Grants 36880030168 D
30. Papardes iela II 0,00 0,54 0,54 Grants 36880030168 D

Kopā: 41,82
Zeltiņu pagasts

1. Pumpuri-Skola 0,00 0,15 0,15 Asfalts 36940010006 D

2.

Ilzenes 
pagrieziens-
Medņukalni

0,00
0,75

0,75
4,60

0,75
3,85

Asfalts 
b.plaksn.

36940010025
36940010021

D
D

3. Bāliņi-Zāgadi 0,00 1,70 1,70 Asfalts 36940020113 D

4. Grēveles-
Ciemgaļi 0,00 8,30 8,30 Grants 36940020329 D

5. Lejnieki-
Lielpaldi 0,00 3,50 3,50 Grants 36940020301 D

6. Krastiņi-Krūmiņi 0,00 0,95 0,95 Grants 36940020323 C
7. Zeltiņi-Zemītes 0,00 1,72 1,72 Grants 36940020324 C
8. Aptieka-Ieviņas 0,00 0,89 0,89 Grants 36940020294 C
9. Ieviņas-Laimiņi 0,00 4,82 4,82 Grants 36940020295 D

10. Rožukalns-
Ziemeļi 0,00 2,40 2,40 Grants 36940020296 D

11. Burtnieki-
Kūdraspurvs 0,00 2,00 2,00 Grants 36940020297 D

12. Kropas-Zāgadi 0,00 2,00 2,00 Grants 36940030050 D
13. Kundrati-Kropas 0,00 0,54 0,54 Grants 36940030173 D
14. Aptieka-Estrāde 0,00 0,20 0,20 Grants 36940020346 D
15. Alejas-Zelti 0,00 0,20 0,20 Grants 36940020300 D

16. Upeskalni-
Cīrulīši 0,00 0,20 0,20 Grants 36940020347 D

17. Malveši-Apsītes 1,34 1,70 0,36 Grants 36940040023 D
18. Sprīdīši-Auziņas 0,00 0,39 0,39 Grants 36940030051 D
19. Medņi-Dimanti 0,00 0,43 0,43 Grants 36940030171 D
20. Lūši-Cekulītes 0,00 0,94 0,94 Grants 36940050096 D
21. Zeltiņi-Voguriņš 0,00 2,93 2,93 Grants 36940020298 D

22. Ilzenes pagr.-
Medņukalns 0,00 0,44 0,44 Grants 36940010028 D

Kopā: 39,66
Ziemera pagasts

1. Rijukalns-
Vengerski 0,00 3,94 3,94 Šķembas 36960070131 D

2. Jaunzemi-Odiņi 0,00 2,89 2,89 Grants 36960020072 D

3. Māriņkalns-
Karva 0,00 1,07 1,07 Asfalts 36960050293 D

4. Māriņkalns-
Karva 1,07 2,97 1,90 Šķembas 36960050293 D

5. Māriņkalns-
Karva 2,97 4,18 1,21 Grants 36960050293 D

6. Māriņkalns 0,00 0,40 0,40 Asfalts 36960050292 D

7. Māriņkalna 
apvedceļs 0,00 0,36 0,36 Šķembas 36960050291 D

8. Vistaskalns-
Svārupi 0,00 1,54 1,54 Grants 36960050289 D

9. Pagastmājas ceļš 0,00 0,07 0,07 Asfalts 36960050252 D
10. Pagastmājas ceļš 0,07 0,15 0,08 Grants 36960050252 D

11. 1.pamatskolas 
ceļš 0,00 0,14 0,14 Asfalts 36960050253 D

12. Pamatskola-
Priedulejas 1,08 2,13 1,05 Grants 36960080200 D

13. Pamatskola-
Priedulejas 2,46 3,44 0,98 Grants 36960070105 D

14. Ratenieki-Tāleši 0,00 3,53 3,53 Grants 36960050314 D
15. Indrāni-Šķersti 0,00 2,71 2,71 Grants 36960080237 D
16. Ziemeri-Murati 0,00 0,28 0,28 Asfalts 36960030147 D
17. Ziemeri-Murati 0,28 2,13 1,85 Grants 36960030147 D
18. Birži-Bleteskalns 0,00 1,17 1,17 Grants 36960030040 D

19. Atvases-
Ziemeļnieki 0,00 0,26 0,26 Bruģis 36960030149 D

20. Atvases-
Ziemeļnieki 0,26 0,57 0,31 Grants 36960030149 D

21. Stūrīši-Ziemeri 0,00 0,56 0,56 Šķembas 36960030151 D
22. Stūrīši-Elisi 0,00 2,69 2,69 Grants 36960010097 D

23. Stūrīši-Elisi 2,69 6,93 4,24 Bez 
seguma 36960020071 D

24. Stāmeri-Liepkāji 0,00 1,15 1,15 Grants 36960020073 D
25. Ziemeri-Šļukums 0,00 4,89 4,89 Grants 36960060016 D

26. Priedulejas-
Maltavnieki 0,00 2,66 2,66 Grants 36960080233 D

27. Šļukums-
Māriņkalns 0,00 4,68 4,68 Grants 36960070134 D

28. Parka iela 0,00 0,33 0,33 Šķembas 36960050295 D
29. Nākotnes iela 0,00 0,18 0,18 Asfalts 36960050297 D
30. Nākotnes iela 0,18 0,71 0,53 Šķembas 36960050297 D

31. Pamatskola-
Metumi 0,00 1,11 1,11 Grants 36960070146 D

32. Tautas nama ceļš 0,00 0,14 0,14 Asfalts 36960050163 D

33. 2.pamatskolas 
ceļš 0,00 0,14 0,14 Asfalts 36960050253 D

34. Jakumi-Pušpuri 0,00 0,42 0,42 Grants D
35. Nākotnes 1 iela 0,00 0,18 0,18 Asfalts 36960050297 D
36. Sauleskalns-Anti 0,00 0,09 0,09 Grants 36960010098 D

37. Veclacenes 
robeža-Ērņi 0,00 0,56 0,56 Grants 36960030186 D

38. Šļukums-
Jāņkalni-Ignašas 0,00 0,33 0,33 Bez 

seguma 36960070133 D

Kopā: 50,62
Kopā Alūksnes 

novadā: 608,78

1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, 
caurteku, gājēju celiņu ikdienas uztu-
rēšana vasaras sezonā

Alūksnes novada pašvaldības pagastu 
pārvaldes nodrošina autoceļu, tiltu, 
satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju 
celiņu ikdienas uzturēšanu vasarā, kā arī 
kontroli par pašvaldību autoceļu uztu-
rēšanu,  nodrošina saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010.gada 9.marata noteiku-
miem Nr.224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēša-
nas prasībām un to izpildes kontroli” un 
Alūksnes novada pašvaldības normatī-
vajos aktos noteiktā kārtībā.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta „Par 

Alūksnes novada pašvaldības autoce-
ļu ikdienas uzturēšanas prasībām va-
saras sezonā” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums

1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai noteiktu Alūksnes novada pašvaldī-
bas autoceļu ikdienas uzturēšanu un to 
izpildes kārtību vasaras sezonā.
1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti 
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
9.marta noteikumiem Nr.224 „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli”, kuri nosaka autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, 
ievērojot prasības, kas attiecīgajai 

autoceļu uzturēšanas klasei noteiktas 
attiecīgā pašvaldībā.

2. Īss projekta satura izklāsts.

2.1. Saistošie noteikumi tiek izdoti, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.
gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildi kontroli” otrās daļas 4.2.punktu.
2.2. Saistošie noteikumi izdoti ar mērķi 
noteikt Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtību un 
to izpildes kontroli vasaras sezonā (no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
2.3. Ar saistošiem noteikumiem tiek ap-
stiprināts Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu autoceļu saraksts ar noteiktām 
ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras 
sezonai, kā arī autoceļu uzturēšanas 
nosacījumi un uzturēšanas prasību 
kontrole.      

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.
gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlie-
tošanas kārtība” 10. un 23.1.punktu, 
pašvaldību ceļu ikdienas uzturēšanai 
mērķdotāciju pašvaldība saņem no 
Satiksmes ministrijas. 2011.gadā katru 
mēnesi Alūksnes novada pašvaldība 
saņēma mērķdotāciju Ls 21195,- apmē-
rā, no kuras tiks nodrošināta saistošo 
noteikumu izpilde.   

3.2. Noteikumu prasību nodrošināšanu 
veiks Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvaldes. 
   
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošie noteikumi reglamentē 
pašvaldības autoceļu lietošanu, kas 
izmantojami transportlīdzekļu un gājēju 
satiksmei, normatīvos aktos paredzēta-
jiem mērķiem.
4.2. Ceļu lietotājiem ir tiesības trans-
portlīdzekļu satiksmei lietot visus ceļus, 
uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, 
ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. 
    
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 
11, Alūksnē.
5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar 
administratīvās procedūras, privātperso-
nas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas 
no Alūksnes novada pašvaldības, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās datuma, Administratī-
vajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200.      

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
 
Nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.8/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 24.03.2011. lēmumu Nr.124
(protokols Nr.4. 24.p.)

  Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes 
novadā” šādus grozījumus:

  1. Papildināt saistošo noteikumu 11.punktu aiz vārdiem „vie-
nai dienai” ar vārdiem „vai vienam gadam”.
  2. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā
 redakcijā:
  13. Nodevas objekti un likmes ir šādi: 

Par grozījumiem  
Alūksnes novada pašvaldības
27.05.2010. saistošajos noteikumos
Nr.16/2011  „Par pašvaldības nodevām
Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10.punktu, 

  3. Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Ja pasākuma organizētājs ir noteicis ekskluzīvus iero-
bežojumus dalībnieku skaitam īslaicīgai preču pārdošanai 
kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises 
laikā un vietā, nodevas likmei tiek piemērots koeficients 3”.
  4. Izteikt saistošo noteikumu 47.punktu šādā redakcijā:
„47. Ikgadējā nodeva pilnā apmērā ir jāsamaksā pirms attiecī-
gā ūdens transportlīdzekļa lietošanas uzsākšanas”.
  5. Svītrot saistošo noteikumu 48.punktu.

13.1. Ielu tirdzniecība publiskās 
vietās

Ls 0,50 dienā

13.2. Īslaicīga preču pārdošana 
kultūras, sporta vai reliģisku 
svētku vai citu pasākumu nori-
ses laikā un vietā:

13.2.1. ar pašu izgatavotiem (izaudzē-
tiem) produktiem, kas netiek 
ražoti rūpnieciski

Ls 3,00 dienā

13.2.2. ar pārtikas, nepārtikas precēm Ls10,00 dienā
13.2.3. ar alkoholiskiem dzērieniem 

vai tabakas izstrādājumiem 
Ls10,00 dienā

13.2.4. ar alu vai tabakas izstrādāju-
miem

Ls10,00 dienā

13.2.5. ar pārējo produkciju Ls 3,00 dienā
13.2.6. sabiedriskās ēdināšanas pa-

kalpojumu sniegšana publiskā 
vietā

Ls10,00 dienā

Spēkā no 04.05.2011.

Cienījamie
namīpašnieki!

  No 26. aprīļa līdz 15. maijam Alūksnes novadā 
izsludinātas Spodrības dienas. 

  Aicinām Jūs pievērst uzmanību saviem īpašumiem 
– sakārtot ēkas un būves, žogus un īpašumu terito-
rijas atbilstoši Alūksnes novada domes saistošajiem 
noteikumiem „Alūksnes novada teritorijas kopšanas 
un būvju uzturēšanas noteikumi”.

Alūksnes novada Būvvalde

13.3. Tirdzniecība no pārvietoja-
miem mazumtirdzniecības 
punktiem

Ls 10,00 gadā



Alūksnes Novada Vēstis  11.03.05.2011.

Sveicam Alūksnes novada 
 iedzīvotājus cienījamās
jubilejās maijā!

Sveicam jaundzimušos!
(no 1. līdz 28. aprīlim)

Pie mātes bērns,
pie sava bērna māte:
nav laimes lielākas! 

/J. Poruks/
Alūksne
Emīls Kokorēvičs

Alsviķi
Vadims Lukašs

Mārkalne
Jānis Mellītis
Marta Bondare

Pededze
Daniils Nikolajevs

Veclaicene
Sanija Monta Balode         

Alsviķos:
Anastasija Liepa - 
Liepiņa – 90
Ausma Magone – 90

Alūksnē:
Antoņina Gražanska – 65
Jeļena Kalniņa – 65
Antonija Lazdiņa – 65
Ausma Zaļakmentiņa 
– 65
Arnis Zvirgzdiņš – 65
Maija Antonova – 70
Aina Blūma – 70
Laimons Gāters – 70
Ludmila Kovaļova – 70
Aivars Kurgans – 70
Alexander Litvinenko 
– 70
Antoņina Melnūdre – 70
Ieva Oldere – 70
Bruno Salaks – 70
Monika Spēlīte – 70
Baiba Šokura – 70
Biruta Tēraude – 70
Valentīna Vidēja – 70

Beatrise Alsvika - 75
Enta Briede – 75
Inta Ināra Briede – 75
Andris Grūbe – 75
Arvīds Kokle – 75
Asja Radziņa – 75
Zinaida Semešenko – 75
Ivans Sjomkins – 75
Regīna Udrovska – 75
Līga Veide – 75
Imants Zeilis – 75
Uldis Žvarts – 75
Aina Cepurniece – 80
Austra Trubočistova – 80
Anta Vektere – 80
Olga Krēvica – 85
Marta Ozoliņa – 85
Vera Voska – 85
Augusts Ahtmanis - 90

Annā:
Maija Serdante - 75

Ilzenē:
Dzidra Nīdere - Šneidere 
– 65

Jaunalūksnē:
Gunta Cīrule – 75
Leida Cecere – 90
Jaunannā:
Vilnis Jargans – 65

Jaunlaicenē:
Rūta Kaktiņa – 70
Silvija Rēdele – 70
Tija Slaucītāja – 70

Kalncempjos:
Līga Graubica – 65
Nikolajs Jakovļevs – 70

Liepnā:
Jānis Bukšs – 75
Pēteris Zučiks – 75

Malienā:
Jānis Brilts – 65
Jekaterina Vitola – 70
Anna Linuža – 75
Milda Spilva-Stilve – 85

Mālupē:
Ilga Semjonova – 65
Vija Biķe – 80
Nadežda Rebrova – 80

Mārkalnē:
Maiga Kļaviņa – 75 gadi
Vizma Briede – 85 gadi

Pededzē:
Anna Dzalbe – 75
Juris Petričeks – 75
Valija Skaliņa – 85

Veclaicenē:
Rūta Kronberga – 70
Velta Kapa – 70
Ausma Zagaja – 75

Ziemeros:
Rims Davletšins – 65
Modra Prindule – 70
Guna Bode – 75
Meta Rimša – 75
Velta Zariņa – 80

Ir viss tāpat kā bijis –
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums.

Tā pati saule, zilais debesjums,
Tikai laiks ir gadu skaitu pārmainījis.

Svarīgi zināt

  Anita Grīvniece,
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja 

  2011. gada pirmie trīs mēneši 
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļā raksturīgi ar jau zināmo 
tendenci - mirušo skaits ievēroja-
mi pārsniedz dzimušo skaitu.

  Šī gada janvārī, februārī un martā 
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļā dzimšanas apliecības izraks-
tītas 16 jaunajiem pilsoņiem - 10 
zēniem un 6 meitenēm. Tas ir satrie-
coši maz mūsu lielajam novadam, 
salīdzinot ar 2010. gada 1. ceturksnī 
novadā reģistrētajiem 37 bērniem. 
No reģistrētajiem dzimušajiem 6 
dzimuši laulībā.
  Jau pierasts, ka gada sākuma mē-
neši nav kāzām bagāti, taču priecē 
fakts, ka kāzām bagāts šogad būs 
maijs. Reģistrētas 5 laulības. Aizva-
dītajā ceturksnī baznīcā laulības nav 

reģistrētas. Miršanas reģistri izdarīti 
71 mūžībā aizgājušajam. Aizvadīta-
jā ceturksnī mirušas 36 sievietes un 
35 vīrieši.
 Aprīlī nodaļā reģistrētas 2 laulības, 
4 jaundzimušie un izrakstītas 12 
miršanas apliecības.
  Pieaug civilstāvokļa aktu reģistros 
veikto labojumu un papildinājumu 
skaits. Ja pērn pavisam nodaļā veik-
ti 5 labojumi (papildinājumi), tad 
5 iesniegumi par civilstāvokļa aktu 
reģistru labošanu vai papildināšanu 
saņemti jau šī gada 1. ceturksnī. Šī 
gada 1. ceturksnī kārtota 1 tautības 
ieraksta maiņas lieta un 1 uzvārda 
maiņas lieta. No 1. februāra laulības 
šķiršana iespējama gan tiesā, gan 
izmantojot zvērināta notāra sniegtos 
pakalpojumus. 1. ceturksnī saņemti 
14 paziņojumi par laulības šķirša-
nu (salīdzinājumam 2010. gada 1. 
ceturksnī - 10). No tiem - 6 laulības 
šķiršanas apliecības izsniedzis 
zvērināts notārs.

Novadā dzimst mazāk

  Ardis Tomsons,
Alūksnes novada pašvaldības
policijas priekšnieks

  Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki laika posmā 
no 20. marta līdz 20. aprīlim 
izbraukuši uz 54 notikumiem, ku-
ros ir administratīvā pārkāpuma 
sastāva pazīmes, un par kuriem 
iedzīvotāji pašvaldības policiju 
informējuši telefoniski vai iesnie-
dzot rakstveida iesniegumus.

  Minētajā laika posmā izskatīti 15 
gadījumi, kad iedzīvotāji nav bijuši 
mierā ar kaimiņu rīcību, saņemtas 
sešas sūdzības par klaiņojošiem 
dzīvniekiem, tajā skaitā saņemta 

viena sūdzība par to, ka klaiņojošs 
suns sakodis cilvēku, trīs sūdzības 
bijušas par suņu turēšanas noteiku-
mu pārkāpumiem pagastos un šie 
gadījumi risināti sadarbībā ar Valsts 
policijas iecirkņa inspektoru. Vienā 
gadījumā uzsākts administratīvo 
pārkāpumu process par mājdzīvnie-
ku turēšanas noteikumu pārkāpša-
nu. Saņemta arī viena sūdzība par 
klaiņojošu lapsu pilsētas teritorijā ar 
redzamām slimības pazīmēm.
  22 reizes pašvaldības policijas dar-
binieki izbraukuši uz gadījumiem, 
kad saņemtas sūdzības par sabied-
riskās kārtības traucēšanu. Trīs 
personas par atrašanos sabiedriskā 
vietā cilvēka cieņu apkaunojošā 
izskatā vai par alkoholisko dzērienu 

lietošanu sabiedriskā vietā nogādā-
tas Valsts policijā.
  Deviņas reizes pašvaldības poli-
cijas darbinieki sadarbībā ar citām 
pašvaldības institūcijām – Sociālo 
dienestu, bāriņtiesu, apsekojuši vai 
noskaidrojuši sitāciju problēmģi-
menēs, lai būtu iespēja motivētu 
lēmumu pieņemšanai. Pēc tautas 
skaitītāju lūguma pašvaldības 
policijas amatpersonas sniegušas 
atbalstu kārtības nodrošināšanā tau-
tas skaitītāju pienākumu veikšanas 
vietās.
 Pašvaldības policija saņēmusi 3 sū-
dzības par nesakoptām teritorijām. 
Šajos gadījumos zemes īpašniekiem 
tika dots termiņš teritoriju sakop-
šanai. 

 Ir sākušās Spodrības dienas visā 
Alūksnes novadā, tādēļ aicinām 
iedzīvotājus sakopt savus īpašu-
mus, jo kontrolēsim, kādā kārtībā ir 
īpašumu teritorijas, ēkas un būves. 
Atgādinām, ka fiziskās personas par 
nesakoptiem īpašumiem var sodīt ar 
naudas sodu līdz pat 250 latiem.
 Sākoties pavasarīgam laikam, 
aktīvāki kļuvuši jaunieši un arī 
jaunie velobraucēji un autovadītāji, 
tādēļ pašvaldības policijas darbinie-
ki pievērsīs pastiprinātu uzmanību 
sabiedriskās kārtības noteikumu un 
citu normatīvo aktu ievērošanai, kas 
saistīti ar vides sakoptību, sabiedris-
ko kārtību un drošību.

Pašvaldības policija informē
„Palaid 
muti 2011”
  21. maijā 18.00 Jaunalūksnes 
pagasta Sprīdīšos notiks daiļ-
runātāju festivāls „Palaid muti 
– 2011”.

  Uzstāsies dzejnieki:
Rihards Bargais (Rīga), Ērika 
Bērziņa (Rīga), Vilnis Gricai-
čuks – Puriņš (Rīga), Amālija 
Punktiņa (Rīga), Jans Ikes (Jā-
nis Lūciņš) (Ventspils), Harijs 
Krūze (Jelgava), Ritvars Rek-
manis (Aizpute), Seila Linde 
(Rīga), Valts Ejkāsts Vilemsons 
(Alūksne), Welfints (Rīga), 
Sintija Vindele (Alūksne)

  Prozas lasījumi:
Māris Krasts (Jūrmala), Inge-
mārs Dzelme (Talsi)

  Dziesminieki:
Imants Daksis (Rīga), Edgars 
Kvitka, Alberts Rokpelnis 
(Mazsalaca)

  Pēc lasījumiem koncertā 
uzstāsies grupas Tumors (Rīga), 
Melanna (Rīga), Sutas Dam-
pis (Alūksne), Putna galvas 
(Alūksne)

  Pasākuma laikā darbosies 
bufete, bezmaksas stāvvieta un 
bezmaksas telšu vieta.

  Sekojiet līdzi jaunumiem
www.palaidmuti.1w.lv
un
http://www.draugiem.lv/ev/183 
35127/

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
novada teritorijā šogad organizē 
konkursu „Skaista mana tēva 
sēta”.

  Konkursā var piedalīties gan 
fiziskas, gan juridiskas personas, 
prezentējot savu vai apsaimniekoša-
nā esošo īpašumu. Balvas piešķirs 
šādās nominācijās: sakoptākā 
Alūksnes novada lauku sēta, sakop-
tākais Alūksnes novada individuālās 
mājas vai vasarnīcas dārzs, sakoptā-
kā Alūksnes novada daudzdzīvokļu 
mājas apkārtne, sakoptākā Alūksnes 
novada komercobjekta teritorija.  
Tiks piešķirtas arī speciālbalvas 
par kaut ko īpašu, vienreizēju un 
aktuālu. Kopējais balvu fonds ir 
1000 latu.
  Konkurss notiks divās kārtās - 
pirmā kārta līdz 1. jūlijam pilsētā 
un pagastos un uz 2. kārtu no katra 

pagasta un pilsētas tiks izvirzīti ne 
vairāk kā trīs labākie objekti nomi-
nācijā. 2. kārtas dalībniekus vērtēs 
vērtēšanas komisija līdz 1. augus-
tam. Konkursa rezultātus paziņos 
un uzvarētājus apbalvos Alūksnes 
pilsētas svētkos 6. augustā.
  Konkursam jāpiesakās līdz 1. jū-
nijam Alūksnes novada pašvaldībā 
vai pagastu pārvaldēs, minot kādā 
nominācijā objekts tiek pieteikts, 
īpašnieka vai apsaimniekotāja 
uzvārds, uzņēmuma vai iestādes 
nosaukums, adrese un, ja iespējams, 
tālrunis, kā arī pieteicēja uzvārds. 
Pieteikties konkursam var pats ob-
jekta īpašnieks vai apsaimniekotājs, 
taču arī kaimiņi, draugi vai kolēģi 
var informēt konkursa rīkotājus par 
glītiem, sakoptiem objektiem.
  Konkursa nolikumu lūdzam mek-
lēt Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
„Pašvaldības ziņas” un pagastu 
pārvaldēs.

Piesaki sakoptu sētu konkursam!

Aizsaulē aizgājuši
(no 1. līdz 28. aprīlim)

Aiztecēja mans mūžiņš
Kā dzīparu kamolīt’s.

Te satinu savas dienas,
Ij baltās, nebaltās.

(Tautasdziesma)

Alūksne
Viktors Pupons 66 gadi
Vija Mazule 79 gadi
 Līga Melnūdre 80 gadi
 Aija Krūzīte 80 gadi
 Helmuts Ķere 81 gads
 Jānis Silbaums 89 gadi

Alsviķi
Domicela Stalšāne 78 gadi
Erna Gaspare 82 gadi
Jānis Kuks 69 gadi

Jaunalūksne
Aivars Ozoliņš 24 gadi

Ilzene
Guna Milija Krēsliņa 78 gadi

Kalncempji
Artūrs Jantons 69 gadi

Maliena
Antoņina Golubkova 75 gadi

Liepna
Antoņina Ļvova 76 gadi
Lidija Jaunslaviete 79 gadi

Mālupe
Āris Pilskalns 49 gadi

Zeltiņi
Valda Konrāde 87 gadi

Ziemeri
Vladimirs Gavrilovs 79 gadi
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Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 11.05.2011. 
11.05.2011.

11.00 – 12.00 
14.00 – 15.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 17.05.2011. 
23.05.2011.

9.00 – 10.00 
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 16.05.2011. 8.00 – 9.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 26.05.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 09.05.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 11.05.2011. 13.00-15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 24.05.2011. 
24.05.2011.

9.00 – 10.00 
11.00 – 12.00

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

Zinaida SILIRAVA 11.05.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 26.05.2011. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 23.05.2011. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”
Askolds ZELMENIS 11.05.2011. 16.00-17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 09.05.2011. 
09.05.2011.

9.00 – 10.00 
12.00 – 13.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Apmeklētāju pieņemšana maijā

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā
Sporta pasākumi
3. maijā orientēšanās seriāls  HORI-
ZONTS, 3. kārta „Mežiniekos”, starts no 
16.00 – 19.00.
11. maijā orientēšanās seriāls  HORI-
ZONTS,  4. kārta  Hargla (Igaunija), 
starts no 16.00 – 19.00.
12. maijā skriešanas seriāls „Alūksnes 
pavasaris 2011”, 3. kārta Muižas parkā, 
starts no 16.30 - 18.30.
17. maijā orientēšanās seriāls HORI-
ZONTS, 5. kārta Zīles (ceļš Alūksne - 
Ziemeri), starts no 16.00 – 19.00.
19. maijā skriešanas seriāls „Alūksnes 
pavasaris 2011”, 4. kārta Muižas parkā, 
starts no 16.30 - 18.30.
24. maijā orientēšanās seriāls HORI-
ZONTS, 6. kārta Rezakā, starts no 16.00 
- 19.00.
26. maijā skriešanas seriāls „Alūksnes 
pavasaris 2011”, 5. kārta Muižas parkā, 
starts no 16.30 - 18.30.
28. maijā 13.00 Alūksnes novada svētku 
sporta sacensības Pilssalas stadionā.
31. maijā orientēšanās seriāls HO-
RIZONTS, 7. kārta  Dūju dambis 
(marķējums no Zeltiņiem), starts no 
16.00 – 19.00.

Alūksnē
4. maijā 13.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts 
koncerts „Latvija – sirdī un dvēselē” 
sadarbībā ar Alūksnes Mūzikas skolu. 
Ieeja brīva.
7. maijā 14.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā senioru kora „Brūklenājs” 50 
gadu jubilejas koncerts „Ar dziesmu 
savīts mūžs” (diriģente Sarmīte Brīdaka, 
koncertmeistare Ilze Kangsepa). Kon-
certā piedalās koklētāju ansamblis Ingas 
Kalniņas vadībā.
8. maijā 16.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā Mātes dienai veltīts koncerts „Tu 
esi zvaigzne manā sirdī!”. Ieeja brīva.
21. maijā Latgales un Vidzemes izglītī-
bas iestāžu pūtēju orķestru svētki “900 
skaņas Alūksnei”: 13.30 Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra kolektīvu un 
pūtēju orķestru koncerts pie Jaunās 
pils, 14.00 pūtēju orķestru koncerti pie 
administratīvās ēkas,
16.30 svētku gājiens no Alūksnes 
pilsētas sākumskolas (L.Ezera - Pils 
- Pilssalas ielas), 17.00 koncerts 
Pilssalas estrādē. (Lietus gadījumā ne-
notiks koncerti 13.30 un 14.00, svētku 
gājiens, koncerts 17.00 notiks E.Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē. 
Lūdzam sekot informācijai!)
20. maijā 18.00 „Novads viesojas 
Alūksnes pilsētas Tautas namā” - Pede-
dzes un Liepnas pagastu amatierkolektī-
vu koncerts.
20. maijā 21.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā balle kopā ar N. Jakušonoku, K. 
Tīmani un A. Zavacki. Starpbrīžos kaba-
rē deju studija „Fandango”.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
No 13. maija līdz 30. jūnijam Vēsmas 
Kokles - Līviņas 80 gadu jubilejai veltīta 
izstāde „Ziedu fantāzija”.
14. maijā no 18.00 - 23.00 starptautiskā 
akcija „Muzeju nakts” „Mousu sābri 
sadzeivā draudzīgi”.
„Alūksnes pilsētas apbūves plānu kon-
servācija un restaurācija”.
Gunāra Ozoliņa personālizstāde „Ak-
vareļi”. 
„Neskati vīru no cepures!” .
„Krustpunktā”. 
Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”. 
Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehā-
niskie mūzikas instrumenti”. 
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. – 1702.” 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 
„Stāsts par Leo Kokli” (papildināta). 
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02. – 31.05. „Tavs smaids ir vissiltā-
kais...” (abonementā)
02. – 31.05. Žurnāla „Ilustrētā Zinātne” 
izstāde (lasītavā)

02. – 09.05. „Saulīt, silta, māmiņ, jauka!” 
(bērnu literatūras nodaļā)
10. – 30.05. „Princešu dzīve” /Pasakas 
par princesēm/ (bērnu literatūras nodaļā)
02. – 31. 05. „Krīze – Tavu iespēju 
laiks!” (ES informācijas punktā)

Pasākumi:
6. maijā „Eiropasaka – 2011” (ES infor-
mācijas punktā)
27. maijā Alūksnes un Apes novadu 
Grāmatu svētki (administratīvajā ēkā)
30. maijā Jauno grāmatu diena (abone-
mentā) 

Alsviķu pagastā
8. maijā 12.00 Alsviķu kultūras namā 
Alūksnes novada mazo vokālistu kon-
kurss „Cālis – 2011”. Ap 14.30 disenīte 
bērniem. Spēlēs DJ GAGA Dance.
12. maijā 10.00 Alsviķu kultūras namā 
pensionāru kopas „Noskaņa” kopā 
sanākšana – tikšanās ar pagasta sociāliem 
darbiniekiem un Alūksnes novada depu-
tāti Sandru Zeltiņu.
14. maijā Muzeju nakts notikumu 
ietvaros – vasaras sezonas atklāšanas 
svētki Alsviķu estrādē (lietus gadījumā – 
kultūras namā): 20.00 Izstādes „Ādolfs 
Liepaskalns” atklāšana un Jāņa Poļa 
grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža 
soļi” prezentācija, 22.00 Alsviķu pagasta 
amatiermākslas kolektīvu nakts koncerts 
„Zied ievas....”, viesi – Zeltiņu pagasta 
deju kopa „Alise”, 23.00 atpūtas vakars 
– balle, spēlēs un dziedās Ēriks Gruzniņš, 
ieeja Ls 1,50, no 24.00 – Ls 2.
20. maijā 16.00 Alsviķu kultūras namā 
PII „Saulīte” audzēkņu un darbinieku 
darba svētki – koncerts „Pītera Pena 
atgriešanās”.
25. maijā 16.00 Alsviķu kultūras namā 
leļļu teātra „Divi” izrāde bērniem „Sprī-
dītis” (pēc A. Brigaderes). Ieeja Ls 0,50.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
dzejniecei, prozaiķei, tulkotājai Dagnijai 
Dreikai – 60; dzejniekam Alfrēdam 
Krūklim - 90; dzejniecei un rakstniecei 
Laimdotai Sēlei – 60; dzejniecei Vizmai 
Belševicai – 80; trimdas rakstniekam 
Nikolajam Kalniņam – 100; tematis-
kās izstādes: LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena. Darba svētki; LR 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
diena; Eiropas diena; Mātes diena un 
Starptautiskā ģimeņu diena.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
dzejniecei D. Dreikai – 60; rakstniekam 
V. Dambergam – 125; dzejniecei V. Bel-
ševicai - 80; tematiskās izstādes: „Mīļai 
māmiņai”, „Kas darāms dārzā maijā”.

Ilzenes pagastā
4. maijā 20.00 Ilzenes SKIM centrā 
„Dailes” Lejasciema pašdarbnieku kon-
certs „Pilna sauja mīlestības”.
13. maijā 20.00 Ilzenes SKIM centrā 
„Dailes” par godu Ģimenes dienai izrā-
des: „Precības „Ķipīšos”” un „Inteliģen-
tās dāmas - iepazīšanās nopietnā nolūkā” 
(Anna). Ieeja: Ls 1.
13. maijā 22.00 Ilzenes SKIM centrā 
„Dailes” balle kopā ar grupu „Galakti-
ka”. Ieeja: Ls 1,50, pēc 23.00 – Ls 2.
No 22. aprīļa līdz 20. maijam Ilzenes 
SKIM centrā „Dailes” izstāde - ideju 
galerija (vilnas un filca izstrādājumi, 
Laila Laure).

Jaunannas pagastā
7. maijā 13.00 Jaunannas tautas namā 
„Mīļkoncerts”. Piedalās: Jaunannas 
pamatskolas, Jaunannas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, mazie ķipari no 
bērnudārza, vokālais ansamblis „Mūza”. 
Ieeja brīva.
No 7. līdz 21. maijam Jaunannas tautas 
namā Jaunannas pamatskolas audzēkņu 
darbu izstāde.
20. maijā 22.00 Jaunannas tautas namā 
diskotēka - DJ Migla, DJ Krustc, DJ 
BogySong. Ieeja līdz 23.00 – Ls 1, vēlāk 
- Ls 1,50.

Jaunalūksnes pagastā
14. maijā Bejas novadpētniecības centrā 
Muzeju nakts „No putekļiem ārā, no 
dūmiem mūs ziedošais pavasar’s sauc!”.
20. maijā 18.00 Kolberģa tautas namā 
koncerts „Pieneņu zeltā saule apžilbusi” 
ar PII „Pūcīte”, Bejas pamatskolas un 
Kolberģa tautas nama dziedošo un dejo-

jošo kolektīvu piedalīšanos.
25. maijā Bejas bibliotēkas interešu 
klubiņā „Pipariņš” pasākums „Maija 
zaļdzeltenbaltajā skurbulī...”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:  
„Dzejniekam Alfrēdam Krūlim - 90””, 8. 
maijs - Mātes diena, Dzejniecei Vizmai 
Belševicai – 80.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Kur sākas cilvēks”, „Es savai 
māmiņai”.

Jaunlaicenes pagastā
8. maijā 18.00 Jaunlaicenes tautas namā 
Mātes dienai veltīts koncerts – viesosies 
šova „Dziedošās ģimenes” finālisti - Krū-
miņu ģimene no Alūksnes. Ieeja – brīva.
14. maijā 19.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Muzeju nakts pasākums „Kaimi-
ņu būšana”.
21. maijā 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā malēniski runājošo ļaužu saiets 
„Malēniešu gaismas maiss”. Ieeja brīva.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstāde „Vizmai Belševicai – 80”, izstāde 
Mātes dienai „Visskaistākos ziedus 
dāvājam TEV”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”, izstāde 
„Ceļš zem kājām”, izglītojošā program-
ma „Muižniecība 18. - 20. gs.”, pastaigas 
stāstnieka pavadībā: Jaunlaicenes muiža 
un parks, Dēliņkalnā pa stāvāko nogāzi, 
Opekalna baznīcas, draudzes skolas 
vietas apskate, skati no baznīcas torņa, 
nodarbības skolēniem un pieaugušajiem: 
tinam vāverītes (muzejā); gatavojam 
pastaliņu – suvenīru (muzejā); malēniešu 
valodas vārdu spēle (muzejā); galda 
spēle „No muižas uz baznīcu” (muze-
jā); cāļu sargāšana no žagatām (muižas 
parkā); apslēpto dārgumu meklēšana 
(muižas parkā).

Kalncempju pagastā
14. maijā 19.00 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā Muzeju nakts 
pasākums „Es ar saviem kaimiņiem 
mūžam labi sadzīvoju...”.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā pastāvīgā ekspozīcija „Vidze-
mes lauku sēta”, interaktīva nodarbība 
„Orientēšanās spēle lauku sētas un mīklu 
labirintos” (no 14.05.), pedagoģiskās 
programmas „Čaklā bitīte” (no 11.05.), 
„Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez”, 
„Seno vārdu, izteicienu un malēniešu 
izrunas mācība” (no 17.05.), kāzu prog-
ramma „Lauku sētas gudrība”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes „Mātes mīlestības zelts staro 
mūžos visam pāri!”, „Jubilāre Dagnija 
Dreika – 60”.

Liepnas pagastā
3. maijā Liepnas tautas namā vokālo 
ansambļu sadziedāšanās.
6. maijā 13.00 Liepnas tautas namā 

Mātes dienai veltīts koncerts, bērnu 
zīmējumu izstāde.
21. maijā 20.00 Liepnas tautas namā 
Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva 
izrāde „Danskovīte Ontans i Anne” 7. 
daļa. Biļetes var iegādāties iepriekšpār-
došanā, cena Ls 2.
21. maijā Liepnas tautas namā „Atzeles 
novadam 900” sezonas noslēguma pasā-
kums Liepnā „Jaukā vasara nāc”.
Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes 
,,Ģimenes sirds un dvēsele ir MĀTE”, 
,,Dārznieka ABC: Ko sēsim un stādīsim 
šogad?” (2. - 13.05.), ,,Pasmejies par 
sevi” (16. - 31.05.).

Malienas pagastā
7. maijā 20.00 Malienas tautas namā 
grupas „Baltie lāči” koncerts. Ieeja Ls 
3. Biļetes iepriekšpārdošanā, vietas 
numurētas.
8. maijā no 9.00  Malienas pavasara 
„Zaļais gadatirgus” - tirgošanās, 12.00 
„Malienas  preces 2011” cildināšana 
- umurkumurs, nodzeršanās ar pienu, 
bonbongtūtas un cukurūdens, dažādas 
lustes, spēka uzdevumi, salātu degus-
tācijas galds, 13.00 koncerts - piedalās 
Veclaicenes vīru ansamblis, Malienas 
deju kolektīvs, vokālais ansamblis, teātra 
kopas „Pakāpiens” priekšnesumi. Gaidīti  
amatnieki, mājražotāji, uzņēmēji, pārde-
vēji. Protams, pircēji, skatītāji, dalībnieki 
un līdzi jutēji.
14. maijā 20.00 Malienas tautas namā 
pagasta teātra spēlētāju kopas „Pa-
kāpiens” vadītāja Alekseja Āboltiņa 
autorvakars. Ieeja – ziedojums.
Malienas bibliotēkā izstādes: Eiropas 
diena, M. Birze - 90, „Šodien tev veltīšu 
vārdus vismīļākos”, „Uz skatuves ir 
dzīve – teātris”, pasākums „Visi burti 
mani klausa”.

Mālupes pagastā
6. maijā 18.00 Mālupes pamatskolā 
Mātes dienai veltīts koncerts „Manas 
sapņu mājas”.
21. maijā 21.00 Mālupes salā dzied un 
muzicē Krūmiņu ģimene un draugi.

Mārkalnes pagastā
31. maijā Mārkalnes pamatskolas 
teritorijā, „Lakstīgalās” spēļu, atrakciju, 
radošo darbnīcu diena bērniem.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstāde 
„Māte ir saknes tautai, dvēselei, mājām” 
(7. - 9.05.), „Dzejniekam Alfrēdam 
Kulim – 140”, „Rakstniecei Laimdotai 
Sēlei - 60” (9. – 14.05.).

Pededzes pagastā
No 2. maija līdz 5. jūnijam Pededzes 
muzejā bērnu darbu izstāde „Es savai 
māmiņai...”.
6. maijā 13.00 Pededzes tautas namā 
Pededzes pamatskolas skolēnu koncerts 
māmiņai „Dzied circenītis aizkrāsnē, nāc 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
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Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
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Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

bērniņ, mātei azotē”.
6. maijā Pededzes bibliotēkā literatūras 
izstāde „Tu vienalga esi tāda pati, ka 
vienmēr: Mamma!”, rokdarbu (izšu-
vumu) izstāde „Ar savu prātu, savām 
rokām, ar savu mīlestību”.
14. maijā 20.00 Pededzes muzejā Muze-
ju nakts pasākums „Kā suseds ar sābri uz 
rūcīša satikās”.
14. maijā 20.00 Pededzes tautas namā 
Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts pa-
sākums „Aizdedz sveci uz galda. Piepildi 
sirdi ar liesmām...”. Ieeja: Ls 1.
18. maijā Pededzes bibliotēkā jauno 
grāmatu diena „Ieplūstu pļavas ziedu 
daudzveidībā”.
19. maijā Pededzes bibliotēkā bibliote-
kārā stunda „Nāk domas kā atklāsmes”.
21. maijā 21.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 – Ls 
1,50.

Veclaicenes pagastā
7. maijā 22.30 Veclaicenes tautas namā 
diskoballe jauniešiem, spēlēs DJ GAGA 
Dance, DJ Lisa Poļana.
14. maijā 20.00 Kornetā Muzeju nakts 
pasākums.
21. maijā 12.00 Veclaicenes tautas namā 
pensionāru pasākums „Apsējību balle”.
21. maijā 22.00 Veclaicenes estrādē 
vasaras sezonas atklāšana kopā ar grupu 
„Liepceliņš”.

Zeltiņu pagastā
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes 
„Ikviens darbs ir godājams”, „ Mātes 
mīlestības zelts staro mūžos pāri visam”, 
izstāžu cikls skolēniem „Nozaru literatū-
ra – palīgs Tev!”, tematiska pēcpusdiena 
– spēle skolēniem „Iepazīstam Eiropas 
Savienību” (datums tiks precizēts vēlāk).
Zeltiņu muzejā drāmas kolektīva „Kon-
takts” 15 gadu jubilejai veltīta izstāde 
„Spēles prieks”, izstāde „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”.  

Ziemera pagastā
6. maijā 13.30 Māriņkalna tautas namā 
Mātes dienai veltīts Ziemeru pamatskolas 
skolēnu koncerts. 
7. maijā 22.00 Māriņkalna tautas namā 
Mātes dienai veltīta balle kopā ar Kaspa-
ru Maku. Ieeja: Ls 2.
20. maijā 12.00 Māriņkalna tautas namā 
pensionāru pēcpusdiena.
31. maijā 9.30 Māriņkalna tautas 
namā Bērnu aizsardzības dienai veltīts 
pasākums Veclaicenes, Jaunlaicenes un 
Ziemera pagasta bērniem „Ar prieciņu, 
pa taciņu”.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes ,,Jūs zināt, ka par daudz esmu 
gribējusi...” (V. Belševicai – 80; 26. 
– 30.05.), ,,Skaists dārzs ir kā vērtīga 
glezna”, „Brīnumi, kas neizbeidzas”.


