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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 3. līdz 5. augustam Alūksnes 
pilsētas svētki „Trejdeviņi vārti 
vaļā vērti!” mīļi sagaidīs ikvienu 
pilsētas viesi un aicinās satikties 
alūksniešu dzimtas no tuvienes un 
tālienes.

  Svētkus gaidot, Alūksnes novada 
pašvaldība rūpējas gan par to, lai 
pilsētvide būtu iespējami uzposta, 
gan arī par to, lai svētku piedāvā-
jumā būtu dažādiem vecumiem un 
gaumēm interesantas norises.
  Alūksnes novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Fomins ir pārliecināts, 
ka svētki izdosies.
  - Man ir bijusi iespēja piedalīties 
līdzīgos svētkos citās pašvaldībās, 
tostarp ārzemēs, un varu droši teikt, 
ka mūsu svētki ir ļoti kvalitatīvi. 
Redzot ieguldīto darbu un piedāvāto 
pasākumu daudzveidību, aicinu 
ikvienu apmeklēt svētkus, jo tie būs 
interesanti, - saka A. Fomins.

Aicinām uzpost īpašumus un 
svētkos pacelt valsts karogu

  Šobrīd pilsētā notiek dažādi 
būvdarbi, tādēļ domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Dzintars Adlers lūdz 
iedzīvotājus būt iecietīgiem pret šīm 
neērtībām.
  - Esam lūguši būvniekiem sakārtot 
darbu norises vietas līdz pilsētas 
svētkiem. Līdzīgi aicinām arī ikvie-
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nu pilsētas iedzīvotāju, uzņēmumu 
un iestādi uzpost savus īpašumus, 
lai pilsēta svētkus varētu sagaidīt 
glīti kopta. Paldies pilsētas iedzī-
votājiem un pašvaldības aģentūrai 
„Spodra”, kas rūpējas par kārtību 
savos īpašumos un pilsētas terito-
rijā. Pilsētas viesi augsti novērtē 
Alūksnes skaistumu, tādēļ ir svarīgi 
saglabāt un censties vēl paaugsti-
nāt to sakoptības līmeni, kādu jau 
šobrīd esam sasnieguši, - tā Dz. 
Adlers.
  Lai svētku dienās pilsētā valdītu 

vēl svinīgāka atmosfēra, Alūksnes 
novada pašvaldība aicina iedzīvo-
tājus, iestādes un uzņēmumus no 
3. līdz 5. augustam pie ēkām pacelt 
Latvijas valsts karogu.
  Pašvaldība un tās iestādes svētku 
gaidās pilsētā sevišķu uzmanību 
pievērš svētku norišu vietām, kur 
pulcēsies liels apmeklētāju skaits, 
un viena  no tām nenoliedzami ir 
kapsēta.
  Pašvaldības izpilddirektore Janīna 
Čugunova skaidro, ka gatavojoties 
kapusvētkiem, kapos tiek pļau-

ta zāle, ravēti celiņi un uzpostas 
nekoptās kapavietas. Līdz jūlija 
beigām Garnizona kapos plānots 
atjaunot Balto krustu, krustus pie 
kapu kopiņām un kapu vārtus. Lie-
lajos kapos uzlabojumus piedzīvos 
tualete – to pārkrāsos no ārpuses un 
iekšpuses, saliks lietus ūdens no-
tekcaurules, noflīzēs grīdas. Tā kā 
vasarā būvnieki ir noslogoti, visus 
plānotos darbus paveikt nevarēs, 
tādēļ pārējo veiks laikā līdz Svecīšu 
vakaram.

Turpinājums 2. lappusē

PIEKTDIENA, 3. augusts

Alūksnes muzeja teritorijā
  Ledus pagrabā izstāde „Par skur-
steņslauķiem.lv”
(apskatāma visās svētku dienās)

Apaļajā tornī
  18:00 „Marienburgas cietoksnis 
cauri gadsimtiem”
Izstāde par svarīgākajiem notiku-
miem cietokšņa 670 gadu mūžā, pre-
zentācija par izrakumiem 2011.gadā, 
ziedu izstāde par godu jubilāram

Pilssalā, P/a „Alja” teritorijā  
  20:00 Svētku atklāšanas uzve-
dums „Senās Marienburgas pilī 
svētki”: viduslaiku cīņas (Geidān-
muiža),  bungu un dūdu mūzikas 
grupa “Auļi” (Rīga), uguns šovs un 
smilšu gleznu meistari (Baltkrievija)
22:00 Disko nakts kopā ar Robertu 

Lejasmeijeru (Rīga)
Pilssalas estrādē  
  22:00 – 03:00 Balle Marienburgas 
pilī kopā ar grupu „Black Diamond” 
(Ukraina) un Uldi Mūrnieku&Arni 
Grāpu (Alūksne)
24:00 Svētku uguņošana 

Ieeja Pilssalā uz atklāšanas pasā-
kumu, diskonakti un balli: Ls 2, 
bērniem līdz 14 gadiem un pensio-
nāriem Ls 1, pirmskolas vecuma 
bērniem ieeja brīva

SESTDIENA, 4. augusts

Lielā Ezera ielā  
  9:00 Amatnieku tirgus

Ielas koncerti „ Aiz trejdeviņām 
zemēm”
  10:00 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris

  11:00 Grupa “THE 4”
  11:30 Amanda Bašmakova ar 
draugiem – Kristīnu Zaharovu, 
Andri Ērgli u.c.
  13:30 Daugavpils senioru deju ko-
lektīvs „Atbalss”, Alūksnes pilsētas 
Tautas nama deju kopa „Jukums” 
ar uzvedumu „Malēnieši smalki 
ļaudis”
  14:00 Viktors Zemgals ar koncert-
programmu „No roka klasikas līdz 
zelta šlāgerim” 
  22:00 Alūksnes pilsētas Tautas 
nama  skolotāju koris „Atzele” ar 
koncertprogrammu „Dzīve kā 
tango”
  22:30 Svētku balle kopā ar grupām 
„Daylight” (Sigulda), „Džems” 
(Cēsis)

Alūksnes muzejā
  12:30 Arheologa Ulda Kalēja lek-
cija „Zemē apslēptā pils - jaunākie 
arheoloģiskie pētījumi Marienbur-
gas pilī” (arheologu iespēja satikt no 
11.00 līdz 16.00)
  15:30 Alūksnes un Apes novada 
fonda Labdaru pēcpusdiena

Pilssalā
  10:00 - 14:00 Sporta aktivitātes 
(svētku spēka vīra noteikšana, apvi-
dus loka šaušana, ielu basketbola  un 

pludmales volejbola sacensības)

P/a „ALJA” teritorijā 
Ģimeņu satikšanās „Trejdeviņu 
smaidu salā”
  11:00 Bērnu ratiņu parāde, rota-
ļas, atrakcijas, izklaides 
  12:00 Mazo vokālistu konkursa 
„Cālis 2012” dalībnieku koncerts
  12:30 Netradicionālo nemotorizēto 
ūdens peldlīdzekļu konkurss – parā-
de „Alūksnes plosts 2012”
  14:00 Liepājas ceļojošā leļļu teātra 
izrāde bērniem „Brīnumu lāde” 

Estrādē
  19:00 Vasaras mūzikls „Teic, kur 
zeme skaistākā”
Ieeja: Ls 4 – Ls 6. Biļešu iepriekš-
pārdošana „Biļešu Paradīzes” un 
Alūksnes pilsētas Tautas nama kasēs 

SVĒTDIENA, 5. augusts

Tempļakalna pussalā
  11:00 Kapusvētki Alūksnes Liela-
jos kapos, ekumenisks aizlūgums par 
mirušajiem 
  12:00  Kapusvētki Alūksnes Maza-
jos kapos 

Tempļakalnā
  13:00 Grupas „EOLIKA” koncerts

Būs papildu reisi
  Alūksnes kapusvētku laikā
5. augustā kursēs papildu au-
tobusu reisi maršrutā Autoosta 
– Kapsēta – Autoosta.

  No pulksten 9 līdz 12 autobusi 
kursēs no autoostas uz kapsētu, 
savukārt no pulksten 13 līdz 15 
– no kapsētas uz autoostu. Auto-
busi nekursēs konkrēti noteiktos 
laikos, bet nepārtraukti, vadoties 
pēc to piepildījuma.
  Jāpiebilst, ka laikā no pulksten 9 
līdz 15 reisi uz kapsētu un atpakaļ 
iedzīvotājiem būs bez maksas, jo 
tos apmaksās Alūksnes novada 
pašvaldība.

Ziedu tirdzniecībai  
kapos jauna kārtība

 Ņemot vērā no tirgotājiem sa-
ņemtos ierosinājumu, šogad ziedu 
tirdzniecības vietas kapos no 3. 
līdz 5. augustam būs marķētas 
un tās nepieciešams rezervēt 
jau iepriekš darba dienās no 8.00 
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, 
piesakoties pa tālruni 26161235 
kapsētas pārzinim.
  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa informē, 
ka vienas tirdzniecības vietas lie-
lums būs 3 metri, taču varēs pie-
teikties arī tirdzniecībai mazākā 
laukumā, piemēram, pa metram 
vai pusotram metram. Saska-
ņā ar Alūksnes novada domes 
saistošajiem noteikumiem, 3. un 
4. augustā par tirdzniecības vietu 
būs jāmaksā nodeva 3 līdz 10 lati 
atkarībā no tirgotāja veida, bet 5. 
augustā dubultā nodeva – attiecī-
gi 6 līdz 20 lati, jo Alūksnes no-
vada domes 24.05.2012. lēmums 
Nr.183 „Par maksas noteikšanu 
ielu tirdzniecības vietās” nosaka, 
ka uz konkrētiem pasākumiem ir 
šāda dubultā nodeva.

Būs satiksmes 
ierobežojumi

 Gaidāms, ka svētku laikā pilsē-
tā būs lielāka transportlīdzekļu 
plūsma un gājēju pārvietoša-
nās, tādēļ aicinām gan autova-
dītājus, gan kājāmgājējus būt 
vērīgiem. 

 Sakarā ar svētku norisēm un ga-
tavošanos tām, pilsētas centrā būs 
satiksmes ierobežojumi piektdien 
un sestdien, tādēļ lūdzam autova-
dītājus izturēties ar sapratni!
 Kapusvētku dienā aicinām alūks-
niešus iespēju robežās uz kapiem 
doties kājām vai ar sabiedris-
ko transportu un neizmantot 
personīgos auto, lai samazinātu 
transportlīdzekļu plūsmu Miera 
ielā. Ja Miera ielā novietoto 
automašīnu skaits būs liels un 
traucēs satiksmi, transportlīdzek-
ļus novirzīs uz Ošu ielu. Satiksmi 
kapusvētku laikā organizēs tā, lai 
iespēju robežās nebūtu  jāizmanto 
ceļš apbraukšanai gar Alūksnes 
ezeru.

Alūksnes pilsētas svētkos svinēsim 670. gadskārtu Marienburgas cietoksnim Pilssalā
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Turpinājums no 1. lappuses

  - Šobrīd ir noslēgusies pirmā kārta 
kapu uzmērīšanai un ir izveidota 
karte. Otrajā kārtā datu sistēmā 
ievadīs visu informāciju, kas ir 
pieejama uz kapu kopiņām un 
pieminekļiem, bet pēc tam sāksies 
darbs pie neidentificējamo kapa-
vietu apzināšanas, - par kapsētā 
paveikto un vēl veicamo stāsta J. 
Čugunova.
  Viņa uzsver, ka šovasar pilsētvide 
papildināta ar vēl desmit soliņiem 
un atkritumu tvertnēm – tie izvietoti 
vairākās pilsētas ielās vietās, kur 
īpaši vecākā gadagājuma cilvēkiem 
tie būtu noderīgi, lai apsēstos un 
atpūstos. Četri jauni soliņi ar koka 
virsmu un akmens pamatu papildi-
nājuši arī muižas parka teritoriju.
  Uzņēmējiem, kas strādā ūdens-
saimniecības projektā, pašvaldība 
līdz kapusvētkiem lūgusi sakārtot 
Miera, kā arī Kanaviņu ielas segu-
mu. Savukārt jūlija nogalē „Latvijas 
Autoceļu uzturētājs” uzsāka darbus, 
lai izbūvētu ietvi Ojāra Vācieša ielā 
no Pils ielas līdz stāvlaukumam un 
pēc tam sakārtos arī stāvlaukumu.

Pašvaldībai jāgaida IUB lēmums 
par Pils ielu

  Alūksnieši jau būs pamanījuši, ka 
jūlija otrajā pusē tika veikta bedrīšu 
labošana Pils ielā. Pilsētas centrālā 
tranzīta iela ir viens no objektiem, 
kura sakārtošanu alūksnieši gaida  
visvairāk. Pašvaldība tās atjaunoša-
nu vēlas īstenot tikpat ļoti kā nova-
da iedzīvotāji, diemžēl šai procesā 
nākas piedzīvot šķēršļus.
  - Finansējums šim mērķim tika 
piešķirts jau sen, vadoties no 
sasteigtas vienkāršotas skices ar 
nepamatoti zemiem aprēķiniem. 
Neskatoties uz problēmām, ko 
tas radīja, sagatavojām tehnisko 
projektu, izsludinājām iepirkumu, 
kurā pieteicās vairāki būvnieki. 
Izvērtējot piedāvājumus, iepir-
kumu komisija apstiprināja otru 
lētāko būvnieku. Bijām gatavi slēgt 
līgumu ar izvēlēto būvnieku par 
ielas rekonstrukciju, bet, izmantojot 
likumīgās tiesības, viens no pre-
tendentiem, kura piedāvājums bija 
dārgāks, iesniedza sūdzību Iepirku-
mu uzraudzības birojā par to, ka iz-
vēlētā pretendenta piedāvājums esot 
nepamatoti lēts, tam esot pārkāpumi 
darba tiesību jomā, neesot atbilstoši 
sertificēta speciālista. Manā skatīju-
mā, iepirkumu komisija ir rīkojusies 
pareizi, tā rūpīgi izvērtēja piedāvā-
jumus, balstoties uz normatīvo aktu 
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prasībām, pretendentiem tika prasīti 
daudzi precizējumi. Šobrīd mums 
atliek gaidīt Iepirkumu uzraudzī-
bas biroja slēdzienu par komisijas 
lēmuma pareizību un pretendenta 
sūdzību. Birojs trīs dienu laikā šo 
atbildi pašvaldībai nesniedza un 
pagarināja lēmuma pieņemšanas lai-
ku, tomēr ceru, ka pēc mēneša šos 
darbus drīkstēsim uzsākt. Ja darbus 
varēsim sākt jau ātrāk, to noteikti 
nedarīsim pilsētas svētku nedēļā, lai 
neradītu problēmas iedzīvotājiem 
un svētku viesiem, - norāda Dz. 
Adlers.

Lai Alūksne ir laimes zeme!

  Cauri visai vasarai esam nonā-
kuši svētku pasākumu epicentrā – 
Alūksnes pilsētas svētkos, kam dots 
nosaukums „Trejdeviņi vārti vaļā 
vērti!”. Svētku režisore, Alūksnes 
novada pašvaldības kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte 
teic:
  - Trejdeviņi – šis mistiskais skait-
lis apzīmē tālas, laimīgas zemes 
atrašanās vietu, taču mēs aicinām 
nemeklēt laimes zemi tālumā, bet 
šajās trīs pilsētas svētku dienās 
par laimes zemi pārvērst Alūksni! 
Mana laimes zeme ir vieta, kur es 
dzīvoju. Manuprāt, ja cilvēks ar 
mīlestību, darbu un pienācīgu cieņu 
pret šo vietu izturas, tad tā tiešām ir 
laimes zeme. Tādēļ lai šajās dienās 
Alūksne kļūst par laimes zemi, kur 
visiem alūksniešiem atgriezties, 
priecāties, satikt radus, draugus, 
paziņas un klasesbiedrus, atpūsties, 
izbaudīt un novērtēt to, kas ir izmai-
nījies uz labu!

Aicinām piedalīties
Marienburgas turnīrā!

  Alūksnes pilsētas svētki sāksies 3. 
augustā, kad svinēsim Marienbur-
gas pils jubileju, jo šogad aprit 670 
gadi kopš sākās Livonijas ordeņa 
Marienburgas cietokšņa būvniecī-
ba. Svētku atklāšanas uzvedums 
„Senās Marienburgas pilī svētki” 
sāksies pulksten 20 Pilssalā pie 
pašvaldības aģentūras „ALJA”, 
kur būs uzbūvēta skatuve. Krāšņais 
uzvedums būs veidots ar viduslaiku 
noskaņu, tajā piedalīsies un par 

pārsteigumiem rūpēsies viduslaiku 
dzīvesveida entuziasti no Livonijas  
vēsturisko aktivitāšu un dzīvesziņas 
centra Geidānmuižā Āraišos, dūdu 
un bungu mūzikas grupa „Auļi”, kā 
arī viesi no ārzemēm – uguns šova 
grupa un smilšu gleznu meistari 
no Baltkrievijas. Svētku uzvedu-
ma dalībniekiem būs iespēja uz 
ekrāna vērot, kā top brīnišķīgi skati 
ar Alūksnes ainavām, izmantojot 
smilšu graudiņus.
  Alūksnes pilsētas svētku atklāša-
nas pasākumā no pulksten 20 līdz 
20.40 varēs vērot un piedalīties 
Geidānmuižas rīkotajās aktivitātēs 
– būs viduslaikiem atbilstošu ieroču 
paraugdemonstrējumi, notiks turnīra 
komandu spēles – viduslaiku bum-
bas spēle, cīņa ar pīķiem, gladiatoru 
cīņas, akmens lodes grūšana, šķēp-
mešana. Paralēli notiks arī šaušana 
ar arbaletu, varēs izliet svēto tēlu 
figūras alvā, kā arī izmēģināt ietērp-
ties īstās bruņās.
  Uzvedumā aicinām iesaistīties arī 
skatītājus, tādēļ jau tagad rosinām 
aktīvus alūksniešus veidot koman-
das līdz 10 cilvēkiem, lai piedalītos 
Marienburgas pils turnīrā. Aprīkoti 
ar viduslaikiem raksturīgu bruņoju-
mu, drosmīgākie svētku dalībnieki 
varēs sacensties par balvām. Īpašas 
balvas nopelnīs arī tās komandas, 
kas būs parūpējušās par piemērotu 
karogu sevis prezentēšanai.
  No pulksten 20.40 līdz 21.20 
muzicēs grupa „Auļi”, pēc tam 
līdz pulksten 21.40 būs vērojams 
efektīgs uguns šovs, savukārt no 
21.40 līdz 22 plānots, ka varēs vērot 
smilšu gleznu tapšanu.
  Pēc svētku atklāšanas pulksten 
22 gan pie „ALJAS”, gan Pilssalas 
estrādē sāksies dejas. Pie „ALJAS” 
par disko ritmiem gādās Roberts 
Lejasmeijers, savukārt Pilssalas 
estrādē varēs ballēt kopā ar grupu 
„Black diamond” no Ukrainas, 
kuras repertuārā ir populāra ār-
zemju mūzika, sākot no „saldajiem 
astoņdesmitajiem”, kā arī pašmāju 
mūziķi – Uldis Mūrnieks un Arnis 
Grāps. Jāpiebilst, ka piektdien 
balles un diskotēka turpināsies līdz 
pulksten trijiem naktī – tas tādēļ, lai 
svētku apmeklētāji varētu atpūsties 
un pagūt sagatavoties sestdienas 
svētku norišu baudīšanai.
  Pusnaktī Pilssala iemirdzēsies 
svētku uguņošanā. 
 Jāpiebilst, ka ieejai Pilssalā uz svēt-
ku atklāšanas uzvedumu, balli un 
diskonakts pasākumu no pulksten 
19 ir paredzēta simboliska samaksa, 
savukārt sestdien visi pasākumi 
(izņemot mūziklu), kā arī grupas 
„Eolika” koncerts svētdien, būs bez 
maksas.

Novada amatniekus aicinām 
pieteikties tirdziņam

  Sestdien svētku norises notiks 
trīs galvenajos laukumos – Lielā 
Ezera ielā, Pilssalā pie pašvaldī-
bas aģentūras „ALJA” un estrādē. 
Visapdzīvotākā vieta šajā dienā 

būs Lielā Ezera iela un skvērs, 
kur jau pulksten 9 sāks darboties 
amatnieku tirgus un līdz pat trijiem 
pēcpusdienā notiks dažādi koncerti, 
ko sarūpējuši gan pašmāju, gan 
vieskolektīvi.
  Amatniecības tirdziņā varēs 
iegādāties dažādus amatu meistaru 
izstrādājumus, mājražojumus, arī 
pašu ražotus gardumus. Svētku rī-
kotāji tirdziņam īpaši aicina atsauk-
ties Alūksnes novada amatniekus 
ar saviem ražojumiem. Pieteikties 
tirdziņam iespējams, sazinoties ar 
Alūksnes pilsētas Tautas namu pa 
tālruni 64322834 vai e-pastu tautas-
nams@aluksne.lv.

Svinēsim mūsu pilsētas
svētkus kopā!

  Ielas koncerti „Aiz trejdeviņām 
zemēm” Lielā Ezera ielā sestdien 
sāksies pulksten 10 ar vienu no 
pašmāju pērlēm – Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestri. Pēc tam muzicēs grupa 
„THE 4”, kurā dzied alūksnieši 
Edgars Krūmiņš un Ieva Bistrova, 
bet vēlāk ar savu dziedājumu svētku 
apmeklētājus priecēs arī alūksnie-
te Amanda Bašmakova kopā ar 
draugiem Kristīnu Zaharovu un 
Andri Ērgli. Interesanti, ka gan 
grupa „THE 4”, gan Amanda savu 
uzstāšanos pilsētas svētku viesiem 
dāvina kā pateicību par Alūksnes 
novada pašvaldības sniegto finan-
siālo atbalstu, abiem kolektīviem 
gatavojoties dalībai „Eirovīzijas” 
konkursos.
  Pēcpusdienā savus priekšnesu-
mus rādīs senioru deju kolektīvs 
„Atbalss” no Daugavpils, kā arī 
Alūksnes pilsētas Tautas nama deju 
kolektīvs „Jukums”. „Jukums” 
šajos svētkos demonstrēs daļu no 

visus svētku apmeklētājus aicinās 
jau par tradīciju kļuvušais mūzikls 
Pilssalas estrādē. Šogad muzikālajā 
komēdijā „Teic, kur zeme skaistā-
kā…” piedalīsies gan visu iemī-
ļotā Jolanda Suvorova un vasaras 
mūziklos tradicionāli jau redzamie 
Juris Kalniņš, Zigurds Neimanis, 
Atis Auzāns, Andris Ērglis un citi, 
gan arī jaunas zvaigznes – Anmary, 
Maija Doveika. Biļetes uz mūziklu 
ir iespējams iegādāties „Biļešu Pa-
radīzes” un Alūksnes pilsētas Tautas 
nama kasēs.
  Lielā Ezera iela atkal atdzīvosies 
no pulksten 22, kad tur savu kon-
certprogrammu „Dzīve kā tango” 
rādīs Alūksnes pilsētas Tautas nama 
skolotāju koris „Atzele”. Savukārt 
pēc tam pulksten 22.30 turpat Lielā 
Ezera ielā sāksies svētku balle ar 
grupām „Daylight” un „Džems”, 
kurās, starp citu, arī muzicē alūks-
nieši.
  - Esam pārliecinājušies, ka cilvē-
kiem patīk balles netradicionālās 
vietās, tādēļ šogad par tās vietu 
izvēlēta Lielā Ezera iela. Pilssalas 
estrādē sestdienas vakara balli ne-
rīkojam organizatorisku apsvērumu 
dēļ – pēc mūzikla ir nepieciešamas 
vismaz pāris stundas, lai estrādi 
atbrīvotu no lielajām dekorācijām. 
 Tas neļautu balli sākt uzreiz pēc 
mūzikla, apmeklētājiem būtu 
jādodas mājās un pēc tam jāatgrie-
žas, tādēļ, lai svētku noskaņojums 
saglabātos, pēc izrādes aicinām 
visus atgriezties Lielā Ezera ielā, 
kas būs pārvērsta par skaistu, iz-
gaismotu balles laukumu ar iespēju 
sēdēt pie galdiņiem. Līdzīgi kā to 
esam darījuši iepriekš laukumā 
pie administratīvās ēkas, arī šeit 
domāsim par to, lai pēc iespējas 
vairāk cilvēku varētu apsēsties 
pie galdiņiem un justies ērti, tādēļ 

savas jaunās programmas „Malē-
nieši smalki ļaudis”, kam projekta 
ietvaros tapuši īpaši tērpi, bet visu 
uzvedumu varēs redzēt rudenī 
kolektīva jubilejas koncertā. Dienas 
koncertus Lielā Ezera ielā noslēgs 
Viktors Zemgals ar savu koncert-
programmu.
  Kad sestdienas vakarā Lielā Ezera 
ielā uz kādu laiku iestāsies miers, 

izmantosim gan skvēru, gan ielu. 
Jau iepriekš atvainojamies pilsētas 
centrā dzīvojošajiem alūksniešiem, 
jo sestdienas nakts ballē būsim 
skaļi, taču šādi svētki ir tikai reizi 
gadā, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt 
saprotošiem un visiem kopā svinēt 
šos savas pilsētas svētkus, - saka S. 
Eglīte.

Turpinājums 8. lappusē

“Alūksnes plosts” ir jauka pilsētas svētku tradīcija, tādēļ aicinām tajā piedalīties 
gan jau  iepriekšējo gadu, gan jaunus dalībniekus

Amatnieku tirdziņš šogad notiks skvērā Lielā Ezera ielā. Tirdziņam aicinām 
pieteikties Alūksnes pilsētas Tautas namā
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  Inese Zīmele – Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  Alūksnes pilsētas svētku laikā gan 
alūksniešiem, gan ciemiņiem būs 
vienreizēja iespēja skatīt izstādi 
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”, kas veltīta arheoloģi-
jas pieminekļa Alūksnes viduslaiku 
pils 670 gadadienai kopš uzbūvē-
šanas un tikties ar arheologu Uldi 
Kalēju, kura vadībā 2011. gadā 
Alūksnes Pilssalā veikti arheoloģis-
kie izrakumi.

  4. augustā Alūksnes muzejs projekta 
„Arheoloģija, vara un sabiedrība: 
sadarbība arheoloģiskā mantojuma 

saglabāšanai/AAC” ietvaros organizē 
semināru ar individuālu pieeju katram 
apmeklētājam un aicina visus inte-
resentus atnākt uz tikšanos klātienē 
ar U. Kalēju Apaļajā tornī laikā no 
pulksten 11 līdz 16. 
  Pulksten 12.30. U. Kalējs aicina 
interesentus piedalīties lekcijā „Zemē 
apslēptā pils - jaunākie arheoloģiskie 
pētījumi Marienburgas pilsdrupās”.
  Projekts „Arheoloģija, vara un 
sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā 
mantojuma saglabāšanai/AAC”  tiek 
īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievi-
jas Pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partne-
rības instrumenta ietvaros 2007. – 
2013. gadam. 

Aicina uz tikšanos ar arheologu

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecī-
bu un partnerības instrumenta ietvaros 2007 
– 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu 
attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona 
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un 
izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un 
Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

ALŪKSNES NOVADA
PAŠVALDĪBA IZSLUDINA
KONKURSU STIPENDIJAI
kokkopja – arborista profesijas 
apgūšanai Ērgļu arodvidusskolā 

2012./2013. mācību gadā

 Personai ir tiesības pretendēt uz 
stipendiju, ja tā atbilst šādiem 
kritērijiem:
- apgūst kokkopja – arborista 
profesiju Ērgļu arodvidusskolā;
- visos mācību priekšmetos ir 
sekmīgs vērtējums (vismaz 4 
balles) un tai nav neattaisnotu 
mācību kavējumu.

 Stipendijas apmērs – Ls 100 
mēnesī 10 mēnešus.

 Lai pieteiktos uz stipendiju, 
pretendentiem jāiesniedz šādi 
dokumenti:
- pašvaldībai adresēts personīgs 
pieteikums, kurā norādīts – vārds, 
uzvārds, iegūstamā mācību 
kvalifikācija, mācību program-
mas nosaukums, mācību iestāde 
un kontaktinformācija: adrese, 
tālrunis, e-pasts;
- izziņa no mācību iestādes par 
mācību faktu;
- pašrocīgi parakstīts apliecinā-
jums stāties darba tiesiskajās at-
tiecībās pēc mācību pabeigšanas 
ar Alūksnes novada pašvaldību uz 
laiku ne mazāku kā 3 (trīs) gadi;
- pretendenta CV, vidējās 
izglītības dokumenta un sekmju 
izraksta kopija;
- motorzāģa, krūmgrieža operato-
ra apliecība (ja tāda ir).

  Pieteikšanās konkursam līdz 
2012. gada 10. oktobrim. Do-
kumenti iesniedzami personīgi 
Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas kancelejā, 306. 
kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē 
vai sūtot pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 
4301.
 Stipendiju konkursa nolikums 
pieejams www.aluksne.lv. Sīkāka 
informācija pa tālruni 26668502 
vai e-pastu arita@aluksne.lv. 

Pašvaldība atbalstīs 3 
jaunos komersantus
 
  Evita Aploka

  Pašvaldības izsludināta-
jam jauniešu biznesa ideju 
konkursam bija iesniegti trīs 
pieteikumi.

  Vērtēšanas komisija, izvērtējot 
pieteikumus un uzklausot preten-
dentus klātienē, nolēma atbalstīt 
visus trīs jaunos komersantus, 
piešķirot pašvaldības līdzfi-
nansējumu viņu biznesa ideju 
īstenošanai.
  Viena no pašvaldības finansē-
juma pretendentēm Una Tetere 
– Teterovska iecerējusi nodarbo-
ties ar ekoloģisko sojas sveču iz-
gatavošanu un realizēšanu Latvi-
jā un ārvalstīs. Otrs pretendents 
Aldis Karasevs iecerējis ražot, 
pārdot un eksportēt velosipēdu 
novietnes. Trešā līdzfinansēju-
ma saņēmēja Kristīne Berkule 
plānojusi veidot uzņēmumu, kas 
sniegtu pakalpojumu - izjādes ar 
zirgu, vizināšanos un ekskur-
sijas zirga pajūgā un kamanās 
Alūksnes pilsētas teritorijā.

 Evita Aploka,
Alūksnes novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 26. jūlija 
sēdē izskatīja vairāk kā 20 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai V. L. apbūvēta 
zemesgabala „Liepna - 1”, Liepnas 
pagastā pie dzīvokļa īpašuma piede-
rošās kopīpašuma domājamās daļas;

 - atsavināt Alūksnes novada pašval-
dības nekustamo īpašumu „Eglai-
ne”, Liepnas pagastā, kas sastāv no 
zemesgabala 1,56 ha kopplatībā, 
nedzīvojamās ēkas un palīgēkas, 
pārdodot tās izsolē;

- sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bai piekritīgo zemesgabalu Dzegužu 
ielā 6, Alūksnē, par kuru Alūksnes 
pilsētas pašvaldība 2009. gadā 
noslēgusi zemes nomas līgumu ar 
fizisku personu D. D. Atsavināšanas 
izdevumus segs zemesgabala atsa-
vināšanas ierosinātājs D.D., bet pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas, 
izdevumus iekļaus pirkuma līgumā 
noteiktajā cenā. Minēto īpašumu 
nodos atsavināšanai, pārdodot par 
brīvu cenu personai, kurai Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizā-
cijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar kuru paš-
valdība ir noslēgusi zemes nomas 
līgumu;

 - izdarīt grozījumus 30.06.2011. 
Alūksnes novada domes lēmumā 
Nr. 246 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu”, izslēdzot no lēmuma 
punktu, kas paredzēja nekustamā 
īpašuma Jāņkalna ielā 52, Alūksnē 
atsavināšanu. Grozījumi lēmumā 
veikti, jo minētais īpašums (zemes-
gabals, uz kura atrodas dzelzceļa 
stacija, noliktavas ēka) tomēr ir 
nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai - kultūras un publisko 
pasākumu organizēšanai;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem Ls 9944 
Strautiņu pamatskolas elektroinsta-
lācijas nomaiņai;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem Ls 4200 Ilzenes pagasta 
pārvaldes struktūrvienībai „Sporta, 
kultūras, interešu izglītības un mūž-
izglītības centrs „Dailes”” kurināmā 
iegādei un darbinieku atalgojuma 
nodrošināšanai, Ls 900 degvielas 
iegādei lauku attīstības konsultantu 
darba pienākumu veikšanai, kā arī 
Ls 625 kā līdzfinansējumu transpor-
ta izdevumu segšanai, lai nodrošinā-
tu Alūksnes novada ūdens moto-
sportistu piedalīšanos starptautiska 
mēroga sacensībās šī gada 10. – 12. 
augustā Grimstadā, Norvēģijā un 
17. - 19. augustā Berlīnē, Vācijā;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.22/2012 „Alūksnes novada sa-
biedriskās kārtības noteikumi”;

 - piekrist, ka SIA „RŪPE” pro-
jekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Veclaicenes 
pagasta Kornetu ciemā” ietvaros 
izbūvē ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklus pa pašvaldības īpašumā 
esošiem zemesgabaliem: „Alksnīši” 
un „Birzītes” un tiesiskā valdī-
jumā esošiem zemesgabaliem 
ceļš „Ezerkrasti – Papardes”, ceļš 
„Korneti – Slokas”, ceļš „Ieviņas – 
Mišas – Dzintari” un ceļš „Papardes 
iela”. Pēc tīklu izbūves un nodoša-
nas ekspluatācijā piekrist attiecīgu 
nekustamo īpašumu apgrūtinājumu 
reģistrēšanai zemesgrāmatā, kā arī 
pilnvarot SIA „RŪPE” organizēt un 
veikt apgrūtinājumu reģistrēšanu 
zemesgrāmatā, izdevumus sedzot 
no uzņēmuma līdzekļiem;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 26.04.2012. lēmumu Nr.160 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
mantas – kapitāla daļu pārdošanu” 
un SIA „Rīgas Audits” veikto SIA 
„VITALITAS” kapitāldaļu novērtē-
jumu, noteikt pašvaldībai piederošo 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„VITALITAS” kapitāla daļu pār-
došanas cenu LVL 14,50 par katru 
vienību un apstiprināt pašvaldībai 
piederošo 102 kapitāla daļu, kas 
sastāda 51% no SIA „VITALITAS” 
pamatkapitāla, pārdošanas notei-
kumus. Pilnvarot Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāju apstiprināt 
pašvaldībai piederošo SIA „VITA-
LITAS” kapitāla daļu pārdošanas 
rezultātus un parakstīt kapitāla daļu 
pārdošanas līgumu un uzdot SIA 
„VITALITAS” valdei viena mēneša 
laikā no pašvaldības kapitāla daļu 
pārdošanas sasaukt dalībnieku 
sapulci, lai izdarītu nepieciešamos 
grozījumus komercsabiedrības sta-
tūtos un veiktu citas normatīvajos 
aktos noteiktās darbības;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiro-
pas Savienības finansētā projekta 
„Siltumtrašu rekonstrukcija un 
jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” 
īstenošanai, ieguldot to AS „SIMO-
NE” pamatkapitālā, LVL 1034531 
apmērā, tajā skaitā projekta īste-
nošanai 2012. gadā ieguldīt LVL 
689687, 2013. gadā - LVL344844. 
Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.23/2012 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada pašvaldības bu-
džetā 2012. gadam”.
 

 Ar Alūksnes novada domes
pieņemtajiem lēmumiem pilnībā

iespējams iepazīties
www.aluksne.lv.

Alūksnes 
novada domes 
26. jūlija sēdē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šovasar Alūksnes muižas parka 
teritoriju papildinājuši četri jauni 
soli ar akmens pamatu un koka 
sēdvirsmām (attēlā). Par to, ka šie 
soli izgatavoti par Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta  līdzekļiem, 
liecina plāksnīte uz atzveltnēm. 
Pašvaldība rosina esošos vai bijušos 
alūksniešus, kas vēlētos sagādāt 
kādu uzmanības apliecinājumu 
savai pilsētai, dāvināt šādus solus 
muižas parkam. Par apliecināju-
mu šādam dāvinājumam kalpotu 
plāksnīte ar dāvinātāja vārdu.

  - Tā kā agrāk parki nebija pieejami 
publiskai apskatei, stacionāri soli ta-
jos bija retums, bet Alūksnes muižas 
parkā akmens soli ir bijuši gan pie 
obeliska, gan citviet. Vēlējāmies tur-
pināt šo tradīciju, lai parkā būtu nevis 
vienkārši, bet pamatīgi soli. Iepriekš 
parkā jau bija izvietoti akmens soli, 
taču īpaši mitrā un vēsā laikā cilvēki 
labprātāk vēlas apsēsties uz sola ar 

koka virsmu. Ērtības labad, protams, 
ir nepieciešama arī atzveltne. Līdz 
ar to šogad tapa četri jauni soli, kas 
izvietoti pie Kolumba olas, Kalnezera 
un Pētera Buka un Vējakalna ielu 
krustojumā, taču parkā ir vēl vietas, 
kur vajadzētu izlikt šādus solus, - 
norāda Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekts Agris Veismanis.
  Minēto četru soliņu izgatavošanas 
izmaksas – 750 lati par katru bija pa-
redzētas Alūksnes novada pašvaldības 
budžetā. Soliņu izgatavošanai tiek 
izmantota koksne no pilsētas teritorijā 
nogrieztajiem ošiem vai ozoliem. 
Pamatni no akmens izgatavo akmeņ-
kalis Ainārs Zelčs, taču, tā kā tas ir 
laikietilpīgs process, turpmāku soliņu 
izvietošana varētu būt iespējama tikai 
nākamajā pavasarī. Koka daļas soli-
ņam izgatavo galdnieks Ivars Poļaks, 
bet metāla daļas – kalējs Laimonis 
Bāliņš.
  Ja jūs ir ieinteresējis piedāvājums 
dāvināt savas dzimtās pilsētas parkam 
šādu soliņu, lūdzam sazināties ar 
ainavu arhitektu Agri Veismani pa 
tālruni 22028275 vai e-pastu agris.
veismanis@aluksne.lv.

Aicina dāvināt
soliņus parkam

3. augustā:
Pilssalā no 12.00 līdz pasākuma bei-
gām (aptuveni 04.08. plkst. 23.00);
Lielā Ezera ielā no Helēnas ielas līdz 
Pils ielai un Tirgotāju ielā no Vidus 
ielas līdz Dārzai ielai no 12.00.

4. augustā:
Lielā Ezera ielā posmā no Helēnas ie-
las līdz Pils ielai laikā no plkst. 07.00 
līdz pasākuma beigām (aptuveni 
05.08. plkst. 06.00) ; 
Tirgotāju ielā posmā no Vidus ielas 
līdz Dārza ielai laikā no plkst. 07.00 
līdz pasākuma beigām (aptuveni 
05.08. plkst. 06.00) ; 
Pils ielā posmā no Vidus ielas līdz 
Ojāra Vācieša ielai laikā no plkst. 
07.00 līdz pasākuma beigām (aptuve-
ni 05.08. plkst. 06.00) ; 
Vidus ielā posmā no Helēnas ielas 

līdz Pils ielai laikā no plkst. 07.00 līdz 
pasākuma beigām (aptuveni 05.08. 
plkst. 06.00) ; 
Brūža ielā posmā no Skolas ielas līdz 
Pils ielai laikā no plkst. 07.00 līdz 
pasākuma beigām (aptuveni plkst. 
16.00);
Skolas ielā posmā no Ojāra Vācieša 
ielas līdz Brūzā ielai laikā no plkst. 
07.00 līdz pasākuma beigām (aptuve-
ni plkst. 16.00);
Ojāra Vācieša ielu posmā Līdz Pilssa-
lai laikā no plkst. 07.00 līdz pasāku-
ma beigām (aptuveni plkst. 16.00).

Alūksnes pilsētas svētku norises 
nodrošināšanai aizliegt laivu un 
motorlaivu kustību Alūksnes ezera 
iekšezerā:
4. augustā no plkst. 11.00 līdz 14.00;
5. augustā no plkst. 12.00 līdz 15.00.

Alūksnes pilsētas svētku dienās būs 
slēgta transportlīdzekļu satiksme
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Projekti www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
SIA „Rūpe” Alūksnē turpina 
īstenot Kohēzijas fonda atbalstīto 
projektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, II 
kārta”, kura laikā vairākās ielās 
pilsētā tiek ierīkoti maģistrālie 
ūdens un kanalizācijas vadi.

  Maģistrālo cauruļvadu ierīkošana 
jau notikusi Miera un tai pieguloša-
jās Loka, Peldu,  Tempļakalna ielās, 
darbi ritējuši Helēnas, Kanaviņu, 
Mālupes ielās, tie turpinās Uzvaras, 
Torņa ielā, Tilta ielā. Vēl plānots 
cauruļvadus ierīkot Valkas, Annas, 
Brīvības, Lazdu ielās.
  Jau vairākkārt esam informējuši, 
ka Eiropas Savienības projekts 
finansē maģistrālo cauruļvadu, kā 
arī izvadu ierīkošanu līdz ielas sar-
kanajai līnijai vai privātā īpašuma 
robežai, ja tas atrodas tālāk par 
sarkano līniju. Pieslēgšanās pie ierī-
kotajiem izvadiem jāfinansē pašiem 
privāto namu īpašniekiem, jo šādus 
izdevumus no Eiropas Savienī-
bas līdzekļiem finansēt nedrīkst. 
Jāuzsver, ka projektu īstenojot, būs 
izveidotas 300 jaunas pieslēgumu 
vietas.
  Īstenojot ūdenssaimniecības sa-
kārtošanas projekta I kārtu Alūksnē, 
ir izveidoti 22 jauni pieslēgumi. 
Alūksnes novada pašvaldība aicina 
arī pārējos iedzīvotājus, gar kuru 
namīpašumiem iepriekšējā vai arī 
šajā projekta kārtā tiek ierīkoti 
maģistrālie ūdens un kanalizācijas 
vadi, izlemt par pieslēgšanos centrā-
lajai sistēmai.
  Pie tam, SIA „Rūpe” ir gatava 
atbalstīt iedzīvotājus gadījumā, ja 

kāds vēlas pieslēgties centrālajiem 
tīkliem, taču ar paša līdzekļiem 
nepietiek.
  - Esam atvērti mūsu klientiem un 
varam palīdzēt ierīkot pieslēgumu, 
noslēdzot savstarpēju vienošanos 
par to, ka klients uzņēmuma iegul-
dītos līdzekļus atmaksā pakāpe-
niski, - norāda SIA „Rūpe” valdes 
loceklis Valfrīds Vilks.
  Pilsētnieku īpašumos daudzviet 
esošās lokālās kanalizācijas bedres 
laika gaitā ir novecojušas, kļuvušas 
caurlaidīgas, līdz ar to ir iespējama 
to satura iesūkšanās zemē. Nereti 
arī dzirdēts, ka kanalizācijas ūdeņi 
vienkārši tiek nopludināti augsnē 
vai grāvjos.
  Ņemot vērā to, ka pilsētā ar-
vien vairāk ielās kļūst iespējama 
pieslēgšanās gan ūdensvadam, gan 
kanalizācijas sistēmai, pašvaldībā 
ir apspriests jautājums par to, ka 
nepieciešams pētīt, kur kanalizā-
cijas ūdeņus novada to īpašumu 
saimnieki, kas ūdeni gan saņem, 
taču kanalizācijas izvešanas pa-
kalpojumu neizmanto. Aicinām arī 
pilsētas iedzīvotājus būt pilsoniski 
atbildīgiem un gan pašiem sakār-
tot savus īpašumus, gan informēt 
pašvaldību par kaimiņu neizdarī-
bām, kuru rezultātā tiek piesārņota 
apkārtējā vide.
  Būvvaldes vadītāja Līga Šķepaste 
uzsver, ka turpmāk Alūksnē tajās te-
ritorijās, kur ir izbūvēti maģistrālie 
ūdens un kanalizācijas tīkli, veicot 
būvdarbus, vairs netiks atļauts pro-
jektēt lokālo kanalizāciju.
  Valsts vides dienesta Madonas re-
ģionālās vides pārvaldes Kontroles 
daļas vecākais inspektors Aldis Ver-
ners uzsver, ka iedzīvotājiem, kam 
šobrīd ir radusies iespēja pieslēgties 
maģistrālajam kanalizācijas vadam, 
to noteikti vajadzētu izmantot. Arī 

viņš pats izmantojis šādu iespēju, 
tiklīdz tā radusies iepriekšējās pro-
jekta kārtas īstenošanas laikā.
 - Protams, tā ir katra cilvēka 
personīgā apziņa, taču mēs vairs ne-
dzīvojam akmens laikmetā. Ūdens 
saņemšana un notekūdeņu aizvadī-
šana pa maģistrālo vadu mūsdienās 
ir pats galvenais un cilvēkiem tas ir 
jāapzinās, - uzskata A. Verners.
 Viņš domā, ka daudzās mājās neēr-
tības rada tas, ka, lai gan ir ierīkots 
centrālais ūdensvads, kanalizācijas 
aizvadīšanas sistēmas nav un jāizlī-
dzas ar lokālo kanalizāciju.
  - Izlēmām pieslēgties centrālajai 
kanalizācijas sistēmai, lai padarītu 
tīrāku mūsu kopējo vidi un atvieg-
lotu dzīvi sev, jo līdz šim nekādas 
problēmas ar kanalizācijas sistēmu 
nav bijušas. Dzīvojam taču pilsētā, 
kur mājas ir tuvu cita citai – ir jādo-
mā arī par to, kā jutīsies kaimiņos 
dzīvojošie! Ja visi rīkosies līdzīgi, 

tad ekoloģiskā situācija arvien uzla-
bosies, - uzsver A. Verners.
  Viņš norāda, ka ļaut kanalizācijas 
ūdeņiem ieplūst zemē ir pārkāpums 
pret dabu, jo, piesārņojot gruntsūde-
ņus, nodarām kaitējumu dabai, arī 
paši sev un kaimiņiem, jo ar grunts-
ūdeņiem piesārņojums var nonākt 
akās un arī Alūksnes ezerā.
 Par iespējām pieslēgties cen-
trālajai ūdens un kanalizācijas 
sistēmai lūdzam sazināties ar SIA 
„Rūpe” pa tālruni 64381086.

  Kohēzijas fonda finansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, II kārta” īstenoša-
na paredzēta līdz 2013. gada mar-
tam. Kopējais projekta finansējums 
ir Ls 1 169 354,45. No projekta 
kopējām izmaksām 95% finansē 
Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes 
novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

Aicinu uz tikšanos par 
ezera līmeni

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Pēdējos gados arvien aktuālā-
ka ir Alūksnes ezera ūdens 
līmeņa problēma. Īpaši pēdējā 
laikā vairākkārt esmu uzklau-
sījis iedzīvotāju sūdzības par 
augsto ūdens līmeni, kas noda-
ra kaitējumu viņu īpašumiem.

  Lai risinātu jautājumu par ezera 
ūdens līmeni un tā iespējamo 
pazemināšanu, aicinu šajā jau-
tājumā ieinteresētās personas uz 
tikšanos 6. augustā pulksten 16 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas Mazajā 
zālē Dārza ielā 11.

Turpina izstrādāt tautas 
nama tehnisko projektu

 Dzintars Adlers

  Turpinās Alūksnes pilsētas 
Tautas nama tehniskā projekta 
izstrāde, ko veic metu konkursā 
uzvarējusi SIA „Arhitekta L. 
Šmita darbnīca”.

  Atbilstoši projektēšanas grafi-
kam, augusta beigās projektē-
tājs iesniegs tehnisko projektu 
pasūtītājam – Alūksnes novada 
pašvaldībai izskatīšanai un sa-
skaņošanai. Izstrādātais tehnis-
kais projekts vēlāk tiks nodots 
ekspertīzei.
  Projekta izstrādes gaitā projektē-
tājs regulāri tiekas ar pašvaldības, 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
pārstāvjiem un inženierkomuni-
kāciju turētājiem, lai saskaņotu 
projektējamās ēkas plānus un 
materiālus.

EIROPAS SAVIENĪBA

Pašvaldība rīko izsoles
 
  Alūksnes novada pašvaldība 
22.08.2012. rīko dzīvokļa īpa-
šuma Torņa ielā 11-53, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Nosacītā cena 
– Ls 3660. Nodrošinājums – Ls 
366, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 17.08.2012. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 05.09.2012. Pieteikumu re-
ģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 
9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, 
līdz 17.08.2012. plkst. 16.00.
  
  Alūksnes novada pašvaldība 
22.08.2012. rīko dzīvokļa īpa-
šuma „Bērzulejas”-15, Mārkal-
nes pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26597354. 
Nosacītā cena – Ls 1190. Nodro-
šinājums – Ls 119, kas ieskaitāms 
pašvaldības budžeta kontā līdz 
17.08.2012. Samaksa 100% latos, 
kura jāveic līdz 05.09.2012. Pie-
teikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 -16.00, līdz 17.08.2012. 
plkst. 16.00.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē noslēgušies divu 
izglītības iestāžu – Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas un 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
ēku energoefektivitātes uzlaboša-
nas darbi.

  Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta atbalstītā projekta „Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, izmantojot videi 
draudzīgus būvniecības materiālus 
un izstrādājumus” mērķis bija veikt 
energoefektivitātes pasākumus 
Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jaunajā ēkā, lai samazi-
nātu ēku siltumenerģijas patēriņu un 
oglekļa dioksīda izmešu apjomu.
  - Abas ēkas bija fiziski un morāli 
novecojušas, to arhitektoniskais un 
būvniecības risinājums bija veidots 
saskaņā ar standartiem un materiā-
liem, kas vairs neatbilst mūsdienu 
ekspluatācijas un būvniecības 
normatīviem, tādēļ pie ieguvumiem 
jāmin ne tikai tas, ka uzlabota 
ēku energoefektivitāte, bet arī to 
vizuālais izskats. Bez tam svarīgi ir 
tas, ka projektā sasniegtais rezultāts 
nākotnē atslogos pašvaldības budže-
tu, par 30% samazinot apkures 

izdevumus šīm ēkām no līdzšinējām 
izmaksām. Projekta sekmīga īsteno-
šana ir bijis ciešs komandas darbs, 
tādēļ saku paldies projekta vadītājai 
Santai Supei par projekta vadīšanas 
kvalitāti, projektētājiem SIA „Ēkas 
siltināšana” par palīdzību projekta 
pieteikuma gatavošanā. Tāpat pal-
dies būvniekiem SIA „Ozolmājas” 
par kvalitatīvi un termiņā veikta-
jiem darbiem, kā arī būvuzraugam 
Zojai Kazakovai, kura rūpīgi sekoja 
termiņiem, - uzsver Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers.
  Projekta laikā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunā 
korpusa ēkai izveidota ventilējamā 
fasāde ar skaidu cementa plākšņu 
apdari, savukārt Alūksnes pilsētas 
sākumskolas ēkas fasāde, atbilstoši 
Valsts kultūras pieminekļu inspek-
cijas prasībām, siltināta fasādes 
apdarē izmantojot apmetumu un 
saglabājot arhitektoniskās detaļas. 
Projekta laikā ēkām siltinātas ne 
tikai fasādes, bet arī pamati un 
bēniņu pārsegumi, veikti apkures 
sistēmas uzlabojumi, ģimnāzijas 
jaunajā ēkā nomainīti logi un līdz ar 
fasādēm sakārtoti jumtiņi virs ieejas 
lieveņiem. Pēc būvju nodošanas 
ekspluatācijā tiks veikts arī projekta 
rezultātu monitorings. 
  Jāpiebilst, ka būvdarbi notika, 
ievērojot videi draudzīgas būv-
niecības organizācijas principus 

Alūksnē pabeigta divu skolu siltināšana

un izmantojot materiālus, kuru 
ražošana un ekspluatācija apkārtējai 
videi nodara pēc iespējas mazāku 
kaitējumu.
  - Esmu pateicīga, ka ir izdevies 
īstenot skolas siltināšanas projektu, 
veiksmīgi sadarbojoties visām ie-
saistītajām pusēm – pašvaldībai un 
tās pārstāvjiem, projekta autoriem, 
skolas pārstāvjiem, uzņēmējam. 
Šī projekta ieguvums, pirmkārt, ir 
energoefektivitātes paaugstināšanās, 
ko gan pēc monitoringa mēs novē-
rosim nākamajā apkures sezonā, 
taču, otrkārt, bet ne mazāk svarīgi, 
ir tas, ka ar šo projektu mēs esam 
pagājuši vienu būtisku soli uz priek-
šu skolas fiziskās vides sakārtošanā, 
jo īpaši tāpēc, ka nākamais mācību 
gads ir 20 gadu jubilejas gads kopš 
šajā ēkā atrodas Alūksnes pilsētas 

sākumskola, - projekta ieguvumus 
vērtē Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore Uva Grencione.
  Projekta Nr.KPFI-7/32 „Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības iestā-
žu ēku energoefektivitātes paaugsti-
nāšana, izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus un izstrā-
dājumus” kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 376819,60, Finanšu 
instrumenta finansējums jeb Ls 
270933,29 jeb 71,90%, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
– Ls 105886,31 jeb 28,10 %. 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunais korpuss
kļuvis arī vizuāli pievilcīgāks 

Evitas Aplokas foto

Miera ielā šonedēļ notiek  projekta laikā skarto ielas posmu sagatavošana
asfaltēšanai un asfalta seguma atjaunošana  Evitas Aplokas foto

Aicinām pieslēgties maģistrālajiem tīkliem



Alūksnes Novada Vēstis  5.31.07.2012.

Izglītība www.aluksne.lv

  Silvija Aizupe,
Bejas pamatskolas direktore

  Ernsta Glika izglītības idejas 
Bejas pusē realizējās 19. gadsimta 
vidū. Pagasta dokumentos 1867. 
gadā atrodam lēmumu par skolas 
ēkas celtniecību. Skolai paredzētā 
koka ēka celta Matisenes kroga 
apkaimē ar Bejas, Kolberģa un 
Kalnapededzes muižu saimnieku 
līdzekļiem un vietējo amatnieku 
darbu.

  Ar laiku skola aug, ēka tiek 
paplašināta. 1934. gadā skolas 
vajadzībām tiek pielāgota otra ēka - 
pagasta magazīna. Arī šodien skola 
darbojas šajās senatnīgajās ēkās. 
  Aicinām šī gada 3. augustā skolas 
absolventus, darbiniekus un ikvie-
nu, kura ceļš ir vijies caur mūsu 
skolu uz tikšanos, lai kopīgi ritinātu 
atmiņu kamolu. 

  Dienas kārtībā:
  16.00 – pētnieciskie lasījumi par 
skolas un pagasta vēsturi Bejas 
bibliotēkas zālē;
  17.00 – svētku dalībnieku reģistrē-
šanās skolā;
  18.00 – svinīgais pasākums, turpi-
nājumā balle.
  Līdzi jāņem groziņš, dalības 
maksa Ls 2. 
  Svētku dienā būs iespēja iegādā-
ties grāmatu „Bejas skolai 145”.

  Lūdzam finansiāli atbalstīt 
grāmatas izdošanu ar ziedoju-
miem nodibinājumam „Bejas 
skolas attīstības fonds”, reģ.
nr. 40008068463, konts LV-
31BATR0051J01450900, 
ar norādi – grāmatas izdošanai.

Svinam Bejas skolai
145. gadskārtu!  Daina Gailāne,

Mārkalnes pamatskolas direktore

  Pirms 145 gadiem, 1867. gadā, 
tika ielikts pamatakmens Lāzber-
ģa Marijas jeb tagad Mārkalnes 
pamatskolai. Skola ir nodzīvojusi 
garu mūžu un daudzām mār-
kalniešu un apkārtējo pagastu 
paaudzēm ir sniegusi zināšanas. 
Tā devusi gaismu bērnu turpmā-
kajam ceļam.

  Arī pašreiz Mārkalnes pamatskola 
gatavojas jaunajam 2012./2013. 
mācību gadam. Skolā notiek 
datorklases remonts, tiek veikts 
kosmētiskais remonts telpās, kuras 
cietušas, aizdegoties vecajam skolas 
skurstenim. Remontdarbi turpinā-
sies internāta telpās un pirmsskolas 
grupiņas telpās.
  Jaunajā mācību gadā skolēni varēs 
piedalīties mazpulkā, kurš atsāka 

darbību 2011. gada septembrī. 
Mazpulks uzņems arī jaunus bied-
rus. Katrs bērns varēs parādīt savu 
talantu dziedot, dejojot un spēlējot. 
Talanti mums ir, to pierādīja talantu 
konkurss 2012. gada 8. jūnijā.
  Skolā ir 5 licencētas programmas. 
Kā jau iepriekš rakstījām, darbojas 
jaunā programma „Pamatskolas 
profesionāli orientētā programma 
ar ievirzi uzņēmējdarbības pama-
tos”. Šīs programmas izglītojamie 
cieši sadarbojas ar mazpulku un 
piedalījās novada organizētajos 
pasākumos. Skolēni ir ieinteresēti 
darboties šajā programmā. Tāpat kā 
iepriekš, darbosies arī internāts.
  Jaunajā mācību gadā mēs gaidām 
savus bērnus skolā. Labprāt re-
dzēsim arī tos skolēnus, kuri vēlas 
mācīties Mārkalnē. Visas grūtības 
ir pārvaramas, ja ļoti vēlas. Skolas 
gaisma Mārkalnē nedrīkst nodzist. 
Mums tā visiem ir vajadzīga.

Mārkalnes pamatskola gatavojas 
jaunajam mācību gadam

  Paldies:
 
  Veclaicenes vīriem Gintam 
Plukšam, Raitim Plukšam, 
Kristiānam Laizānam, Normun-
dam Grīnusam, Kalju Rātam, 
Edgaram Matvejevam, Jānim 
Dambim, kuri brīvprātīgi un 
čakli, spītējot lietainajam laikam, 
piedalījās Pērļupītes straujteces 
atjaunošanas talkā.

  Veclaicenes pagasta pārvalde

Alūksnes pilsētas
sākumskola

uzņem skolēnus visās 
klašu grupās!

  Pieteikumus pieņem, zvanot pa 
tālruņiem 643 24403, 29282231 
vai personīgi Alūksnes pilsētas 
sākumskolā, Lielā Ezera ielā 26, 
Alūksnē.

www.aluksnesskola.lv

Liepnas vidusskola 
2012./2013. mācību 
gadā aicina jaunus 
audzēkņus: 

  • pirmsskolas izglītības prog-
rammā (5 - 6 gadīgus bērnus);
  • pamatizglītības programmā 
(1. - 9. klasē);
  • speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
(1. - 9. klasē);
  • vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošās virziena prog-
rammā (10. - 12. klasē);
  • 10. klasē piedāvā vispārējās 
vidējās izglītības profesionāli 
orientēta virziena programmu  ar 
šādiem profesionāli orientētiem 
mācību priekšmetiem – māj-
saimniecība, lauku teritoriju 
apsaimniekošana.

Ir iespēja izmantot skolas 
internātu.

Informācija pa tālruņiem:  
64381570, 64307074, 64307075 
e-pasts: lvs@aluksne.edu.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ar Latvijas un Šveices sadar-
bības programmas atbalstu 3. 
jūlijā Alūksnē durvis vēra jaunais 
multifunkcionālais jaunatnes 
iniciatīvu centrs.

  Projektu Alūksnes novada pašval-
dība īstenoja Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas projekta 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos 
Latvijas reģionos” aktivitātes „Mul-
tifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu 
centru izveide” ietvaros. Projektā 
tika rekonstruēta ēka Dārza ielā 
8A, Alūksnē un labiekārtota tai 
pieguļošā teritorija aktīvās atpūtas 
iespējām, ierīkojot soliņus, atkritu-
mu tvertnes, velosipēdu statīvu un 
basketbola grozu.
  Līdz ar projekta īstenošanu, 
novada jauniešiem būs nodrošinātas 
lietderīgas brīvā laika izmantošanas 
iespējas ārpus vispārējās izglītī-
bas iestādēm, tas sekmēs jaunie-
šu zināšanu un prasmju apguvi 
ārpus formālās izglītības, veicinās 
līdzdalību jaunatnes organizācijās, 
iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā 
darbā, nodrošinās jauniešu iniciatī-
vām nepieciešamo atbalstu. Tāpat 
projekta radītās iespējas sekmēs 

sociālā riska grupu, jauniešu ar īpa-
šām vajadzībām un novada nomales 
teritorijā dzīvojošo jauniešu iekļau-
šanu vienaudžu vidū, kā arī veicinās 
jauniešu līdzdalību sabiedrības un 
pašvaldības dzīvē kopumā.
  Lai noskaidrotu, kādas aktivitā-
tes jaunieši vēlētos jaunajā centrā 
īstenot, notikusi aptauja. Sarīkots 
arī konkurss par centra logo.
Jaunā centra atklāšanas dienā 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
direktore Eva Aizupe uzsvēra, ka šis 
Alūksnes novadā ir pirmais un vie-
nīgais jauniešu iniciatīvu centrs un 
pateicās gan projekta finansētājiem 
- Latvijas un Šveices sadarbības 
programmai un Alūksnes novada 
domei, gan būvniekiem.
  Alūksnes novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Dzintars Adlers 
centra atklāšanas brīdī uzsvēra šī 
notikuma nozīmīgumu, jo jaunās 
telpas būs pastāvīga mājvieta 
jauniešiem. Viņš pateicās Latvijas 
un Šveices sadarbības programmai, 
ar kuras atbalstu Alūksnē ne tikai 
tapis jaunais centrs, bet arī iegādāti 
2 skolēnu autobusi.
  - Kas gan pasaulē var būt svarī-
gāks, ja ne bērni un jaunieši. Ne 
tikai mātes cer uz saviem bērniem, 
bet arī novada pašvaldība gaida uz 
viņu nākotnes plāniem. Mēs ļoti 
ceram, ka šajā centrā jaunieši izsap-
ņos savas labākās fantāzijas, domu 

Alūksnē tapis multifunkcionāls
jaunatnes iniciatīvu centrs

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Bejas pamatskolas pedagogu kolektīvs  šajā m acību gad ā
Foto no Bejas pamatskolas albuma

Dzintars Adlers (no kreisās) un Urss Buhlers svinīgi pārgriež lentu
jaunizveidotā centra atklāšanas pasākumā

lidojumus un radīs labākās idejas 
saviem mērķiem, lai tās nākotnē 
īstenotu, - uzsvēra Dz. Adlers.
  Centra atklāšanā piedalījās arī 
Šveices konfederācijas vēstniecības 
pilnvarotais lietvedis Urss Buhlers, 
kurš uzsvēra, ka Latvijai un Šveicei 
ir kopīgs mērķis – samazināt 

sociālo atšķirību starp lielākām un 
mazākām pilsētām un viens no šiem 
instrumentiem ir atbalsts jaunie-
šiem, tieši tādēļ Latvijā ar Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas 
tiek izveidoti 17 multifunkcionāli 
centri, kuros jauniešiem būs iespēja 
pulcēties un attīstīt sevi.

  Kristīne Vimba,
projekta „Nāc un dari!” vadītāja

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs projekta „Nāc un dari!” 
ietvaros pirmo reizi Alūksnē pie-
dāvā jauniešiem Ielu vingrošanu!

 Visus jauniešus, kurus interesē Ielu 
vingrošana aicinām piedalīties Ielu 
vingrošanas nodarbībās. Pirmā no-
darbība 7. augustā pulksten 18.00 
Multifunkcionālajā jaunatnes 
iniciatīvu centrā Dārza ielā 8a, 
Alūksnē. Treniņu vadītājs: Uldis 
Jāņekalns.

 Sīkāka informācija un pieteikša-
nās Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, 
tālrunis 64322402, 29190552, 
e-pasts: abjc@aluksne.lv.
 Projekts īstenots Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2012. gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros. 
 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
ir izstrādājis un iesniedzis izvērtē-
šanai interešu izglītības programmu 
„Ielu vingrošana”, lai  nodarbī-
bas varētu turpināt realizēt pēc 
projekta noslēguma - ne tikai visu 
2012./2013. mācību gadu, bet arī 
nākamos mācību gadus.

Aicina uz ielu 
vingrošanu Alūksnē Sēdes augustā

 

Apvienotā Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu un Sociālo pa-
kalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejas sēde
          8. augustā 10.00 

Apvienotā Tautsaimniecības un 
Teritoriālās komitejas
sēde
           14. augustā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
         16. augustā 10.00

Domes sēde    23. augustā 10.00
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Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
no 29. jūnija

līdz 27.jūlijam
 
 
Alūksne
Dins  Bitītis 
Ratmirs   Kustovs
Kristers  Ostrovskis
Toms  Jānis  Trubņikovs
          
 Liepna
Emīls  Krauja
           
Mālupe
Liliāna Šavlinska
Enija  Fedotova
          
 Mārkalne
Džūlija  Marķitāne
          
 Zeltiņi
Armands  Pakalnietis
          
 Ziemeri
Sendijs  Ķikuts

Aizsaulē 
aizgājuši

 
no 29. jūnija
līdz 27. jūlijam

Trīs saujas vasaras, dzimtenes 
vasaras
 Dodiet man līdzi, kad šīsaule 
riet.
 Nevajag nopūtu, nevajag 
asaru!
 Klusu! Lai kamene ķimenēs 
dzied!

(Ā. Elksne)

 Alūksne
Nikolajs  Griščenko 88 gadi
Gunārs  Dišleris  71 gads
Igors   Bērziņš   54 gadi
Rasma  Gučkova    71 gads
Jefims  Dovgans    69 gadi
Zigrīda  Parole    73 gadi
Tamāra  Koževņikova   91 gads
Aija  Lepnāne  73 gadi

Alsviķi
Ausma  Brahmane   84 gadi

Anna
Andris  Kuzņickis   28 gadi
Valdis  Spieģelis    58 gadi

Jaunalūksne
Aija  Binde   73 gadi
Aleksejs  Beļajevs    63 gadi

 Liepna
Helēna  Gabrāne    71 gads
        
Mārkalne
Fjodors  Dorofejevs   88 gadi
Andrejs  Lemeševskis   72 gadi

Pededze
Svetlana  Pņova   60 gadi

Ziemeri
Imants   Meri  59 gadi
 

Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

  Linda Laiva,
centra „Dailes” vadītāja

  1. jūlijā notika sporta svētki 
Ilzenē, jo projekta ietvaros no-
risinājās sacensības par ceļojošo 
kausu minifutbolā un no jauna at-
dzīvināja Ilzenes sporta laukumu.

  Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
projekts paredzēja sacensības starp 
trīs pagastu pārvalžu - Ilzenes, 
Zeltiņu, Strautiņu komandām. 
Sacensību dienā diemžēl neieradās 
komanda no Strautiņiem, bet tas ne-
liedza Ilzenes un Zeltiņu komandām 
baudīt futbola spēli.
  Ilzenes sporta laukumā bija elpu 
aizraujošs futbols starp abām ko-
mandām, kuras pēc ilgāka laika uz 
laukuma tikās kā pretinieki. Sprie-

dzi varēja just gan sportistos, gan 
arī līdzjutējos. Spēles iznākums bija 
neprognozējams. Pirmais periods 
noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 
0:0. Sākoties otrajam periodam, 
abas komandas ar pārliecību 
devās laukumā, cerot gūt uzvaru. 
Neilgi pirms spēles beigām, Zeltiņu 
komanda iesita vārtus. Ar beigu 
signālu Ilzene nespēja revanšēties 
vārtu guvumā. Pēc stundu ilgušās 
spēles noskaidrojām sacensību 
Ilzenes ceļojošā kausa uzvarētājus 
– Zeltiņu komanda. Kā labākie spē-
lētāji tika atzīti komandu vārtsargi 
Vilnis Vanags Zeltiņiem un Mārtiņš 
Jaškovs Ilzenei. Jau nākamgad tiksi-
mies uzvarētāju komandas Zeltiņu 
sporta laukumā, lai turpinātu iesākto 
tradīciju.

Sacensības par Ilzenes 
ceļojošo kausu minifutbolā

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  4. jūlijā spēkā stājās Alūksnes 
novada domes saistošie noteikumi 
„Par mājdzīvnieku uzturēšanu 
Alūksnes novadā”, kas līdztekus 
citiem mājdzīvnieku turēšanas 
nosacījumiem regulē arī suņu 
reģistrācijas kārtību Alūksnes 
novada teritorijā.

  Noteikumi nosaka, ka novada 
teritorijā drīkst turēt tikai vakcinētus 
un reģistrētus suņus un vienīgais 
tiesiskais pamats suņa turēšanai ir 
dzīvnieka reģistrācijas apliecība. 
  Ja suņa turēšanas vieta ir kādas 
pagasta pārvaldes teritorijā, tad suni 
reģistrēt saimniekam jādodas uz 
konkrēto pagasta pārvaldi. Savukārt, 
ja suns tiek turēts Alūksnē, tad to 
reģistrēt ir iespējams Alūksnes no-
vada pašvaldības aģentūrā „Spodra” 
Pils ielā 58. Suņa īpašniekam vai 
turētājam divu nedēļu laikā pēc 
dzīvnieka iegūšanas īpašumā tas 
jāreģistrē Suņu reģistrā, bet kucēni 
jāreģistrē pēc trīs mēnešu vecuma 
sasniegšanas.
  Reģistrējot suni, jāuzraksta iesnie-
gums, tajā norādot suņa īpašnieka 
vai turētāja vārdu, uzvārdu un 
dzīvesvietu, suņa šķirni un vār-
du, dzīvnieka īpašās pazīmes, tā 
turēšanas vietu, informāciju par suņa 
vakcināciju, par to, vai dzīvnieks ir 
atzīts par bīstamu. Tāpat iesniegumā 
jānorāda ziņas par pašvaldības node-
vas un izdevumu, kas saistīti ar suņa 
reģistrāciju, samaksu un to, vai suns 
ir reģistrēts valsts vienotajā mājas 

dzīvnieku datubāzē un identificē-
jams ar elektroniskās identifikācijas 
sistēmu. Līdztekus šai informācijai, 
mājdzīvnieka īpašnieks pēc savas 
izvēles iesniegumā var norādīt arī 
citas ziņas par dzīvnieku. Iesniedzot 
iesniegumu par suņa reģistrāciju, 
jāuzrāda arī nepieciešamo dokumen-
tu oriģināli.
  Attiecīgā pagasta pārvalde vai 
pašvaldības aģentūra „Spodra” reģis-
trēs suni un izsniegs tā reģistrācijas 
apliecību, kā arī vienota parauga 
kakla siksnas žetonu. Suņa īpašnie-
kam jānodrošina, lai dzīvniekam 
atrodoties ārpus mājas, dzīvokļa vai 
īpašumā (lietojumā) esošas norobe-
žotas teritorijas, pie kakla siksnas 
būtu piestiprināts minētais žetons.
  Ja suns ir pazudis, par to nekavē-
joties jāinformē Alūksnes novada 
pašvaldības policija vai attiecīgā 
pagasta pārvalde. Savukārt tad, ja 
suns gājis bojā, likvidēts, mainījies 
tā īpašnieks vai turēšanas vieta, par 
to jāinformē iestāde, kur attiecīgais 
dzīvnieks reģistrēts – tātad attiecīgi 
pašvaldības aģentūra „Spodra” vai 
pagasta pārvalde.
  Reģistrējot suni, tā īpašniekam 
jāsamaksā vienreizējā reģistrācijas 
maksa, kas saskaņā ar Alūksnes 
novada domes 26. aprīļa lēmumu ir 1 
lats plus pievienotās vērtības nodok-
lis, tātad, Ls 1,21. No vienreizējās 
maksas par suņa reģistrāciju ir atbrī-
votas personas, kuras reģistrējušas 
suni mājas (istabas) dzīvnieku datu 
bāzē (valsts aģentūrā „Lauksaimnie-
cības datu centrs”), Alūksnes novada 
pašvaldībā vai pirms 2009. gada 
1. jūlija – pašvaldībā, kuras tiesību 
un saistību pārņēmēja ir Alūksnes 

Suņiem novada teritorijā jābūt reģistrētiem

novada pašvaldība, tātad kādā no bi-
jušajām pašvaldībām, kas šobrīd ap-
vienojušās Alūksnes novadā. Maksu 
par suņa reģistrāciju iekasē pašval-
dības aģentūra „Spodra” un attiecīgā 
pagasta pārvalde, kurā savu suni 
reģistrēsiet. Jāpiebilst, ka šis lēmums 
stājās spēkā 4. jūlijā – vienlaikus 
ar augstāk minētajiem saistošajiem 
noteikumiem „Par mājdzīvnieku 
uzturēšanu Alūksnes novadā”.
  Savukārt Alūksnes novada domes 
saistošie noteikumi „Par pašval-
dības nodevām Alūksnes novadā” 
nosaka, ka par suņa turēšanu ik 
gadu jāmaksā nodeva. Ja reģistrēsiet 
suni, kura pamatuzturēšanās vieta ir 
daudzdzīvokļu mājā, tad nodeva ir 
6 lati. Savukārt reģistrējot suni, kura 
pamatuzturēšanās vieta ir privātīpa-
šumā (izņemot privātīpašumā esošu 
daudzdzīvokļu māju), nodeva ir 3 
lati. Ja esat vairāku suņu īpašnieks, 
tad par otrā un katra nākamā suņa 
reģistrāciju neatkarīgi no tā, vai 
dzīvnieka pamatuzturēšanās vieta ir 
privātīpašumā (izņemot privātīpašu-
mā esošu daudzdzīvokļu māju) vai 

daudzdzīvokļu mājā, būs jāmaksā 
nodeva 10 lati.
 Nodevu var maksāt uzreiz pilnā 
apmērā vai arī 50% apmērā līdz 
15. jūnijam un 50% apmērā – līdz 
15. decembrim. Jāpiebilst, ka no 
nodevas par suņu un kaķu turēšanu 
atbrīvoti lauku viensētu īpašnieki 
ārpus Alūksnes pilsētas un Alūksnes 
novada ciemu teritorijām.
 Nodevas likme par 50% ir samazi-
nāta personām no 65 gadu vecuma – 
par pirmo reģistrējamo mājdzīvnie-
ku; par katru kastrētu vai sterilizētu 
dzīvnieku, uzrādot veterinārārsta 
ierakstu vakcinācijas apliecībā.
 Lūdzam ņem vērā, ka ikgadējā no-
deva pilnā apmērā suņa saimniekam 
jāsamaksā pirms došanās suni reģis-
trēt. Nodevu var iemaksāt attiecīgās 
pagasta pārvaldes kasē vai Alūksnes 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5, A/S 
„SEB banka”, nodevas saņēmējs: 
Alūksnes novada pašvaldība, reģis-
trācijas Nr. 90000018622, adrese: 
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301.

Lai gan  par ceļojošo kausu sacentās tikai divas komandas, spēle ritēja spraigi
Foto no centra “Dailes” albuma

Alūksnes novada pašvaldība izsludina
pretendentu pieteikšanos uz Alūksnes
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu
 Prasības pretendentiem: 

  - Latvijas Republikas pilsonis vai 
nepilsonis;
  - vecāks par 25 gadiem;
  - otrā līmeņa augstākā akadēmiskā 
izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, 
medicīnas vai tiesību zinātnē vai 
zinātnes nozarei atbilstoša profesio-
nālā augstākā (pedagoga, psihologa, 
jurista, sociālā darbinieka, ārsta) 
izglītība,;
  - valsts valodas zināšanas  C līme-
ņa 2. pakāpē.

 Papildus Bāriņtiesu likuma 10. 
panta pirmās daļas un 11. panta 
izvirzītajām prasībām:
  -  bāriņtiesu procesu reglamentējo-
šo normatīvo aktu pārzināšana;
  - zināšanas un iemaņas administra-
tīvajā darbā;

  - iniciatīva un spēja plānot savu 
darbu, augsta atbildības sajūta;
  - „B” kategorijas autovadītāja 
tiesības;
  - prasme pieņemt lēmumus sarež-
ģītās situācijās;
  - datorprasme – biroja standart-
programmatūru lietošana.

  Pieteikuma vēstuli, izglītības 
dokumenta kopiju, autovadītāja 
apliecības kopiju, rekomendācijas 
un CV gaidīsim līdz 2012. gada 3. 
augusta plkst. 16.00, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, LV 4301, 306.kabinetā, 
tālr. 64381496, fakss 643581150, 
e-pasts: dome@aluksne.lv (ar 
norādi Alūksnes novada pašvaldības 
bāriņtiesa).
 Kontaktpersona:
Janīna ČUGUNOVA, t. 26118815

Laipas kļuvušas bīstamas 
 Apsekojot tehnisko stāvokli 
ezertakas laipām Alūksnē pie 
peldvietas „Vējiņš”, konstatēts, 
ka tās ir kritiskā stāvoklī un 
gājēju pārvietošanās pa tām ir 
apdraudēta, tādēļ Alūksnes nova-
da dome 26. jūlija sēdē nolēma tās 
nojaukt, saglabājot izmantojamos 
kokmateriālus.

 Laipas tika izbūvētas jau 2005. 
gadā, paredzot tās dabas novēro-
šanai. Laipas ir būvētas no koka 

un nepārtraukta to atrašanās ūdenī 
ietekmējusi koka stāvokli. Gadu 
gaitā konkrētajā vietā ir mainījusies 
augu valsts un šādu laipu atrašanās 
tur vairs nav īsti lietderīga.
 Ņemot vērā, ka laipas šobrīd 
ir kritiskā stāvoklī un cilvēku 
pārvietošanās pa tām ir nedroša un 
pat bīstama, deputāti nolēma, ka šī 
situācija nedrīkst palikt bez rīcības 
no pašvaldības puses, tādēļ domes 
sēdē deputāti nolēma bojātās laipas 
nojaukt.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Sporta pasākumi
2. augustā 18.30 Pilssalas stadionā 
Alūksnes novada čempionāts minifut-
bolā (noslēgums).
17. - 19. augustā Ziemeļeiropas un 
Latvijas čempionāts rallijreidā apvidus 
automašīnām, Alūksne un Trapene, 
pie Lukstu ezera. 17. augustā 16.00 
administratīvās ēkas laukumā, 
Dārza ielā 11, trofi reidu čempionāta 
atklāšanas pasākums, 17.00 sacensības 
Kājnieku skolas šautuves teritorijā.
18. - 19. augustā Mārkalnē pie 
Meistara ezera XXI Starptautiskās 
orientēšanās sacensības „Malienas 
kauss” Mārkalne.
22. augustā orientēšanās sacensību 
seriāls „Horizonts 2012” pie Niedrāja 
ezera (Smiltene). Starts no 16.00 līdz 
– 19.00.
29. augustā orientēšanās sacensību 
seriāls „Horizonts 2012” pie a/p Lū-
šakrogs. Starts no 16.00 līdz – 19.00.

Alūksnē
17. augustā 19.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē koncerts „Pusnakts Parīzē”. 
Piedalās: Marija Naumova, Vidzemes 
kamerorķestris (diriģents Andris Veis-
manis), ritma grupa un divi pasaulē 
atzīti franču viesmākslinieki. Ieeja: 
Ls 4 - Ls 7. Biļešu iepriekšpārdošana 
„Biļešu paradīzes” un Alūksnes pilsē-
tas Tautas nama kasēs.
17. augustā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē balle ar grupu „Koko” (Rīga). 
Ieeja: Ls 2. 
23. augustā skvērā pie Bībeles 
muzeja „Baltijas ceļa” atceres pasā-
kumi – no 9.00 ziedu ceļa veidošana 
(aicinām nest ziedus!), 17.30 atceres 
pasākums. 
25. augustā 18.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē vasaras sezonas noslēguma 
pasākumi. Koncerts „Tu esi mans 
draugs” Mārtiņa Freimaņa dziesmas 
izpilda „Putnu balle” un „Per”. Ieeja: 
iepriekšpārdošanā Ls 1,50, pasākuma 
dienā Ls 2,50. Biļešu iepriekšpārdoša-
na Alūksnes pilsētas Tautas nama kasē 
no 1. augusta.
25. augustā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē balle ar grupu „Rakari”. Ieeja: 
bez maksas.
1. septembrī Bānīša svētki.

Alūksnes muzejā
R. Hofmaņa fotoizstāde „Akmeņi”. 
„Kurzemes pieturas”. 
„Nāc krāsu pasaulē”. 
 „Satiec savu meistaru!” 
(iespējams iegādāties amatniecības 

izstrādājumus).
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. 
„Krustpunktā”.
„Muzeja jaunieguvumi”. 
„Senču istaba”. 
„Medžugorje manām acīm” (adminis-
tratīvās ēkas foajē).

Pastāvīgās ekspozīcijas
„Stāsts par Leo Kokli”. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
 „Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 31.08. „Tik dažāda pasaule” 
(ceļojumi; abonementā)
01. – 31. 08. „Gaismu sauca” (J. Jaun-
sudrabiņam – 135; abonementā)
01. – 31. 08. „Ko liksim ziemas krāju-
miem” (abonementā)
01. – 31. 08.  Rakstniekam J. Jaun-
sudrabiņam – 135 (bērnu literatūras 
nodaļā)
20. – 31. 08. Klāt Zinību diena (bērnu 
literatūras nodaļā)

Pasākumi:
27.08.12. Jauno grāmatu diena 

Alsviķu pagastā
9. augustā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” da-
lībnieku tikšanās - tapošanas prasmju 
apguve.
18. augustā 22.00 Alsviķu brīvda-
bas estrādē (lietus gadījumā – KN) 
zaļumballe ar grupu „Kantoris 04”. 
Ieeja: Ls 2, no 23.30 – Ls 2,50.
29., 31. augustā 19.00 un 2. septem-
brī 11.00 Alsviķu kultūras namā 
projekta „Radošo prasmju klubiņš 
„Savam un citu priekam”” nodarbības 
„Ziedu pušķu veidošana”.
30. augustā no 17.00 Alsviķu brīv-
dabas estrādē (lietus gadījumā – KN) 
sportiski izklaidējošā pēcpusdiena 
bērniem „Atvadas no vasariņas”, 
19.00 disenīte ar DJ CHERRY.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem Indrai Gubiņai – 85, 
Enidai Blaitonai – 115, Paulu Koelju – 
65, Jānim Jaunsudrabiņam – 135.

Ilzenes pagastā
24. augustā 20.00 Ilzenes estrādē 
jauniešu pasākums „Vēlreiz vasaru 
piedzīvojot”, 22.00 diskotēka ar DJ 
L-JAY un DJ Beat Master. Ieeja: Ls 1.
 
 

Jaunalūksnes pagastā
18. augustā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā ar 
grupu „Bruģis”.
19. augustā 15.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” Baltinavas drama-
tiskais kolektīvs „Palādas” ar Dansko-
vītes komēdiju „Tēva meitas”.
 
Jaunannas pagastā
11. augustā 10.30 Jaunannā Netra-
dicionālās Zaķusalas sporta spēles. 
Reģistrācija no 10.00. 10.30 intere-
senti Līgas Janušas vadībā varēs apgūt 
nūjošanas pamatprasmes.

Jaunlaicenes pagastā
25. augustā 11.00 Jaunlaicenes mui-
žas muzejā Malēniešu valodas skolas 
14. nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvī-
gā ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”, 
izstāde „Novēlējums”, nodarbības: 
kad muižā zvani skanēja, divu zaķu 
ķeršana, vāveru tīšana, cāļu sargā-
šana, pastalu darināšana, dārgumu 
meklēšana, malēniešu vārdu spēle, 
galda spēle „no muižas uz baznīcu”, 
pastaigas stāstnieka pavadībā: pa mui-
žas teritoriju, Dēliņkalnā pa stāvāko 
nogāzi, Opekalna baznīca un draudzes 
skolas vieta.

Liepnas pagastā
24. augustā 18.00 Liepnas brīvdabas 
estrādē „Saidupīte” sadancošana „...
Kad pīlādži sarks”. Ieeja: bez maksas. 
Vakarā balle, spēlē grupa „Vakarjun-
da”. Ieeja: Ls 1.
25. augustā 17.00 Liepnas tautas 
namā Baltinavas teātra izrāde no cikla 
„Ontans i Anne”.

Mālupes pagastā
19. augustā 18.00 Mālupes salā 
(lietus gadījumā – SN) Baltinavas 
dramatiskā kolektīva „Palādas” izrāde.
25. augustā 10.00 Mālupes pagasta 
Sporta diena stadionā.
25. augustā 22.00 Mālupes salā 
(lietus gadījumā – SN) zaļumballe ar 
Kasparu Maku.

Mārkalnes pagastā
10. augustā 22.00 Mārkalnes brīv-
dabas estrādē “Lakstīgalas” balle, 
spēlē grupa “Otto”.
25. augustā 20.00 Mārkalnes brīv-
dabas estrādē „Lakstīgalas” (sliktos 
laika apstākļos - TN) Baltinavas 
dramatiskā kolektīva „Palādas” izrāde 
„Ontans i Anne” („Ontans i vampīri”).

Mārkalnes bibliotēkā: jaunāko 
grāmatu izstāde „Kas jauns?” (1. – 10. 
augusts), literatūras izstāde „Rakst-
niekam Jānim Jaunsudrabiņam - 135” 
(20. – 28. augusts), tematiskā izstāde 
„Ar bitēm nekad neko nevar zināt”- 
par bitēm un medu gan mazajiem, 
gan lielajiem (13. – 17. augusts), 
bezmaksas datorprasmju apmācības 
senioriem „Pieslēdzies Latvija!” (līdz  
oktobrim aicinām pieteikties seniorus 
no visa novada 3 dienu bezmaksas 
apmācībām). 
25. augustā 22.00 Mārkalnes brīv-
dabas estrādē „Lakstīgalas” balle

Pededzes pagastā
2. augustā Pededzes pagasta Ķuršu 
ciema svētki:
9.00 - dievkalpojums  Ķuršu baznīcā;
13.00 – koncerts. Koncertā piedalās: 
Pededzes tautas nama pašdarbnieki, 
Rēzeknes ukraiņu biedrības ansamblis 
„Vodograj”.  Pēc koncerta - dejas.
11. augustā 22.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka.
18. augustā 21.00 Pededzes tautas 
namā Jaunības un pilngadības svētki 
,,Kā balta, balta dūja jaunība ir”.

Veclaicenes pagastā
11. augustā Starptautisks festivāls 
„Igauņu diena Veclaicenē”
Kornetos (pie pagasta pārvaldes):
16.00 darbosies radošās darbnīcas: 
veidosim dāmu rotaslietas, mācīsimies 
tapot, mezglot, šķeterēt utt., cirpsim 
aitas un slauksim kazu, darināsim 
pastalas, vīsim virves, jūgsim zirgu, 
vizināsimies ar poniju, spēlēsim spēles 
un apzīmēsim sejas, apdrukāsim 
audumu, klausīsimies tautas mūziku, 
ēdīsim pankūkas, putru, maizi;
18.00 pasākuma atklāšana, zirgu 
paraugdemonstrējumi;             
18.30 dalībnieku gājiens uz estrādi;
19.00 koncerts Veclaicenes estrādē, 
piedalīsies  kolektīvi no Tartu, Voru, 
Lullema, Varstu, Rouge, Hānjas, Mis-
so (Igaunija) un Malienas, Jaunannas, 
Plāņiem (Latvijas).
Vakara balle kopā ar igauņu muzikan-
tiem līdz rīta gaismai.

24. augustā 13.00 Veclaicenes tautas 
namā pensionāru pēcpusdiena „Pie 
tējas tases...”.                
31. augustā 22.00 Veclaicenes estrā-
dē deju mūzikas vakars kopā ar DJ 
Ga Ga Dance un Cherry, DJ VIKX, 
DJ Migla.
 

Zeltiņu pagastā
5. Zeltiņu pagasta svētki  
„Pa stariņam saulaina prieka”:
10. augustā 19.00  Zeltiņu tautas 
namā pagasta pašdarbnieku koncerts: 
bērnu un jauniešu teātra studijas  
sniegumā  A. Dzīles luga „Princese un 
cūkgans”  un  M. Putniņa luga „Sārtais 
ziediņš”,  dejo jauniešu deju kolektīvs 
„Aurum”, dzied Sigita Šaicāne. Ieeja: 
brīva.
11. augustā 10.00  Zeltiņu sporta un 
atpūtas parkā Sporta svētki. Indivi-
duālās un komandu sporta aktivitātes 
bērniem un ģimenēm. Komandu 
reģistrēšanās no 9.00 līdz 9.45.
11. augustā no 11.00 līdz 13.00  
Zeltiņu tautas namā Amatnieku un 
mājražotāju tirdziņš. Aicinām pieda-
līties ar ēdamām, dzeramām lietām, 
rotām, pinumiem, rokdarbiem un visu 
citu, ko esat paši mājās izaudzējuši vai 
savām rokām radījuši. Sīkāka infor-
mācija pa mobilo tālruni 29492284, 
pieteikšanās līdz 3. augustam.
11. augustā no 11.00 līdz 16.00 
Zeltiņu muzejā aicinām apskatīt: 
pastāvīgās ekspozīcijas - „Nesenā pa-
gātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana 
skola Zeltiņos”, izstādes „Šādi raksti, 
tādi raksti - visi manā pūriņā”, „Kā 
taurenim lidot nozīmē - dzīvot”, foto 
ceļojums „ Zeltiņi - 2011”, „Manas 
zilās bantes”, „Brīži iz zeltiniešu 
dzīves”.
11. augustā 19.00 Zeltiņu sporta 
un atpūtas parkā Zeltiņu muzeja 
5 gadu jubilejas pasākumā koncert-
programmu ar dziesmām, dejām un 
jokiem „Apsveicam” sniedz Pededzes 
pašdarbības kolektīvi.
11. augustā 22.00  Zeltiņu estrādē 
balle, spēlē grupa „Galaktika”. Ieeja: 
Ls 2.
12. augustā 13.00  Zeltiņu kapsētā 
dievkalpojums.
12. augustā 15.00  pie  Zeltiņu  ev. 
lut. baznīcas  grupas „Apvedceļš”  
koncerts.  Koncerts notiks brīvā dabā, 
tāpēc par ērtu sēdēšanu jāpadomā 
pašiem. Ieeja: par ziedojumiem, kas 
tiks izmantoti Zeltiņu ev. lut. baznīcas 
jaunu logu izgatavošanai.

Zeltiņu muzejā: pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnie-
ku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes  „Šādi raksti, tādi raksti - visi 
manā pūriņā”, „Kā taurenim lidot 
- nozīmē dzīvot”, „Zeltiņi – 2011”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, ekskur-
sijas uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 14.08.2012. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 16.08.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 09.08.2012. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 23.08.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 08.08.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 08.08.2012. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 21.08.2012. 
21.08.2012.

9.00 – 10.00 
10.30 - 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 08.08.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 30.08.2012. 14.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 07.08.2012. 10.00 – 11.00  „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā
Sandra ZELTIŅA 08.08.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Valda ZELTIŅA 31.08.2012. 9.00 - 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Apmeklētāju pieņemšana augustā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

6. un 20. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

6. un 20. augustā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
10. un 24. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

 Alūksnes novada dome 26. jūlija 
sēdē pieņēma lēmumu izveidot 
pašvaldībai piederošo ēku Dārza 
ielā 8A kā Sabiedrisko centru, lai 
attīstītu un motivētu vietējās sa-
biedrības iniciatīvu, kā arī radītu 
vienlīdzīgus apstākļus nevalstisko 
organizāciju nodrošināšanai ar 
telpām.

 Ar šo lēmumu pašvaldība nolēma 
nodot biedrībai „Alūksnes nevals-
tisko organizāciju atbalsta centrs” 
minēto ēku bezatlīdzības lietošanā 
ar nosacījumiem, ka ar pašvaldī-
bu saskaņotā kārtībā to ir tiesīgas 
izmantot visas novadā pastāvīgi 
darbojošās biedrības, nodibinājumi, 
reliģiskās organizācijas, arodbiedrī-
bas, neformālās sabiedrības grupas 
un indivīdi. Ēku biedrībai nodos 
ar brīdi, kad tā iegūs sabiedriskā 
labuma statusu vai arī ne vēlāk kā 
nākamā gada 1. janvārī, nosakot tel-
pu lietošanas termiņu uz biedrības 
sabiedriskā labuma statusa laiku, 
bet ne ilgāk par 10 gadiem.
 Par telpu nodošanu pašvaldība ar 

biedrību slēgs līgumu, tajā pare-
dzot, ka ēkas izmantošanas mērķis 
ir novada nevalstisko organizāciju 
sabiedriskā labuma darbības nodro-
šināšana, un tās lietotāju pienākums 
ir aktīvi iesaistīties un realizēt 
sabiedriski nozīmīgus pasākumus 
Alūksnes novadā.
 Tāpat līgumā būs paredzēts, ka 
biedrības „Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” pie-
nākums ir par saviem un piesaistī-
tiem, tostarp pārējo ēkas lietotāju 
– nevalstisko organizāciju pašu 
un piesaistītiem līdzekļiem veikt 
(plānot, organizēt un kontrolēt) 
ēkas apsaimniekošanu. Ēkas lie-
totāju pienākums būs segt ar telpu 
izmantošanu saistītos komunālos 
pakalpojumus, ja vien pašvaldība, 
apstiprinot budžetu neparedz šim 
mērķim kādus līdzekļus. Līgums 
paredzēs arī ēkas nodošanu atpakaļ 
gadījumos, ja biedrība „Alūksnes 
nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs” zaudē sabiedriskā labuma 
statusu vai netiek nodrošināts ēkas 
izmantošanas mērķis.

Izveido Sabiedrisko centru



8.  Alūksnes Novada Vēstis 31.07.2012.

Turpinājums no 2. lappuses

Aicinām piedalīties bērnu ratiņu 
parādē un „Alūksnes plostā”

  Otra vieta, kur sestdien būs visvai-
rāk norišu, ir Pilssala. No pulksten 10 
līdz 14 tur notiks dažādas sportiskas 
aktivitātes. Būs iespēja sacensties 
ielu basketbolā, pludmales volejbolā. 
Arī šogad svētkos piedalīsies apvidus 
loka šāvēji, kas ikvienam intere-
sentam piedāvās iespēju izmēģināt 
spēkus loka šaušanā, jo jau pērn šī 
nodarbe svētku apmeklētājiem pati-
ka. Pilsētas centrā savukārt sadarbībā 
ar biedrību „Spēka pasaule” noskaid-
rosim svētku spēka vīru.
  No pulksten 11 pašvaldības 
aģentūras „ALJA” teritorijā Pilssalā 
„Trejdeviņu smaidu salā” uz tikšanos 
mīļi gaidīsim ģimenes. Šajā dienā 
aizsāksim jaunu tradīciju – bērnu ra-
tiņu parādi „Sapņu pilsētas rati”, kurā 
aicinām piedalīties gan tās alūksniešu 
ģimenes, kurās šogad piepulcējies 
mazulis, gan arī tās, kuru atvases 
varbūt jau paaugušās, taču ratiņi vēl 
saglabāti. Šajā konkursā galvenais 
uzdevums ir pārvērst mazuļa brau-
camos ratiņus līdz nepazīšanai, dot 
tiem piemērotu nosaukumu un moto. 
Parādes dalībniekus žūrija vērtēs pēc 
ratiņu noformējuma oriģinalitātes, 

Klāt Alūksnes pilsētas svētki!

izdomas, asprātības, atbilstības moto 
un nosaukumam, kā arī tehniskās 
sarežģītības un individualitātes. 
Bet – tā kā šāds notikums Alūksnē 
būs pirmo reizi, piemiņas balvas par 
dalību būs katram! Jāpiebilst, ka ar 
konkursa nolikumu var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv.
  Pēc bērnu ratiņu parādes klātesošos 
priecēs mazo vokālistu konkursa 
„Cālis 2012” dalībnieku koncerts, bet 
vēlāk aicinām vērot un arī piedalīties 
netradicionālo nemotorizēto ūdens 
peldlīdzekļu konkursā - parādē 
„Alūksnes plosts 2012”, kas kļuvusi 
par neatņemamu Alūksnes pilsētas 
svētku tradīciju. Šajā sacensībā aici-
nām piedalīties dalībniekus gan indi-
viduāli, gan komandās, lai parādītu 
savu izdomu netradicionālu peldlī-
dzekļu radīšanā. Sacensību starts un 
finišs būs Pilssalā pie pašvaldības 
aģentūras „ALJA”, kur skatītājiem 
no krasta būs ērti vērot dalībnieku 
veiksmes visā peldlīdzekļu brauciena 
garumā. Netradicionālie peldlīdzekļi 
darināmi no tādiem materiāliem kā 
koks, metāls, finieris, preskartons, 
tetrapakas, piepūšamas kameras, 
peldriņķi un citiem, būtisks nosacī-
jums ir tas, ka plostu atļauts darbināt 
tikai ar cilvēka spēka palīdzību - 
airiem, pleznām, irkļiem, plaukstām, 

pedāļiem. Šajās sacensībās par svētku 
rīkotāju piešķirtajām naudas balvām 
būs jāpacīnās un tās varēs saņemt 
oriģinālākais, mākslinieciskākais 
un vasarīgākais plosts, bet piemiņas 
veltes būs arī pārējiem dalībniekiem. 
Arī šo sacensību nolikums pieejams 
www.aluksne.lv.
  Noslēdzot ģimeņu satikšanos Pils-
salā, pēcpusdienā te mazākā svētku 
dalībnieku paaudze varēs vērot 
Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrādi 
bērniem „Brīnumu lāde”.
  Jaunākajai svētku dalībnieku 
paaudzei sestdien būs vēl viena jauka 
iespēja - no Pilssalas līdz pilsētas 
centram par nelielu samaksu varēs 
vizināties ar īpašu svētku vilcieniņu, 
kas kursēs visu dienu un radīs svētku 
prieku.
  Svētdien no rīta alūksniešu dzimtas 
pulcēsies Alūksnes Lielajos un 
Mazajos kapos, lai pieminētu savus 
tur apglabātos tuviniekus, bet pēc 
kapusvētkiem turpat Tempļakalnā 
varēs baudīt grupas „Eolika” brīv-
dabas koncertu. Jāpiebilst, ka grupas 
sastāvā būs redzams arī alūksnietis 
Edgars Krūmiņš.

Jaunas izstādes Ledus
pagrabā un Apaļajā tornī

  Alūksnes pilsētas svētku norisēs ar 
vairākiem pasākumiem šogad aktīvi 
iesaistīsies arī Alūksnes muzejs. Mu-
zeja komunikāciju speciāliste Inese 
Janēviča stāsta, ka visās trīs svētku 
dienās apmeklētājiem būs pieejamas 
gan esošās muzeja ekspozīcijas, gan 
arī jaunas izstādes, kas radītas tieši 
svētkiem.
  Pilsētas svētku laikā alūksniešiem 
un viesiem būs iespēja aplūkot divas 
Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēkas, kas pateicoties Eiropas Savienī-
bas finansētajam projektam ir renovē-
tas – Ledus pagrabu un Apaļo torni.
  Apaļajā tornī piektdienas vakarā no 
pulksten 18 aicinām apskatīt jauno 
izstādi „Marienburgas cietoksnis 
cauri gadsimtiem”, kurā varēs 
iepazīties ar cietokšņa svarīgākajiem 
mirkļiem, sākot no celtniecības līdz 
mūsdienām. Te būs aplūkojami arī 
pērn veikto arheoloģisko izrakumu 
eksponāti, bet sadarbībā ar Dārzkopī-

bas un biškopības biedrības Alūksnes 
nodaļu jubilāram par godu būs ziedu 
izstāde. 
  Sestdien, 4. augustā muzejā vie-
sosies arheologs Uldis Kalējs, kurš 
12.30 lekcijā „Zemē apslēptā pils” 
stāstīs par jaunākajiem pētījumiem 
Marienburgas pils drupās, kas atklā-
juši, kādus dārgumus tās glabā, bet 
pārējā laikā no 11 līdz 16 ikvienam 
apmeklētājiem būs iespēja ar arheo-
logu aprunāties. 
  Sestdien pulksten 15.30 muzeja 
centrālajā izstāžu zālē Alūksnes un 
Apes novada fonds Labdaru pēcpus-
dienā ciemos gaidīs fonda aktivitāšu 
atbalstītājus, bet muzeja darbinieki 
iepazīstinās ar to, kā notiek kultūr-
vēsturisko vērtību saglabāšana, kas 
šajā jomā ir paveikts un kādas ir 
ieceres.
  Visās trīs svētku dienās Ledus 
pagrabā apmeklētāji varēs apskatīt 
vēl vienu jaunu izstādi, kas būs 
interesanta un vienlaikus savdabīga. 
Izstādē „Par skursteņslauķiem.lv” 
ikvienu sagaidīs skursteņu slaucītāja 
amata meistars alūksnietis Raitis 
Zariņš. Šīs izstādes mērķis būs sniegt 
informāciju par visu, kas saistīts ar 
skursteņiem un mājokļa apsildīšanu 
– kā pareizi izbūvēt skursteni, cik 
svarīgi ir laikus un pareizi sagatavot 
malku, būs arī neliels ieskats podnie-

ku darbā – pavarda izbūvē. Apmek-
lētāji varēs apskatīt fotoizstādi, kurā 
fiksēti mirkļi no skursteņslaucītāja 
ikdienas un varbūt pat arī pieskarties 
laimi nesošajai skursteņslauķa tērpa 
pogai... 

Paldies atbalstītājiem!

  Pašvaldībai ir uzticami palīgi, kas 
atsaucīgi atbalsta pilsētas svētku 
rīkošanu, tādēļ vislielākais paldies 
Alūksnes pilsētas svētku galvenajam 
atbalstītājam – SEB bankai un Aiga-
ram Aizupam, apdrošināšanas akciju 
sabiedrībai „Baltikums” un Intai 
Baumanei, kā arī informatīvajiem at-
balstītājiem – laikrakstiem „Alūksnes 
Ziņas” un „Malienas Ziņas”, „Radio 
Skonto Vidzeme” un „Vidzemes 
televīzijai”.
  - Svētku organizēšanā ir iesaistīti 
apmēram 50 cilvēki. Viņi rūpējas 
par to, lai šīs svētku dienas būtu laba 
atpūta gan alūksniešiem, gan pilsētas 
viesiem, tādēļ paldies visai koman-
dai, kas piedalās svētku rīkošanā! 
– saka svētku galvenā režisore Sanita 
Eglīte.
 
 Svētku programma un visa 
aktuālākā informācija par 
Alūksnes pilsētas svētkiem 
pieejama www.aluksne.lv.

Svinam svētkus! www.aluksne.lv

Viduslaiku cīņas rādīs Geidānmuižas pārstāvji, 
aicinot iesaistīties arī svētku dalībniekus

Sestdienas vakarā Pilssalas estrādē ikvienu aicinās iecienītais vasaras mūzikls
Publicitātes foto

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

  26. jūlija domes sēdē deputāti 
apstiprināja Alūksnes pilsētas ielu 
seguma atjaunošanas programmu, 
kurā veicamie darbi sadalīti trīs 
kārtās.

  Apstiprinot Alūksnes novada attīs-
tības programmu, tajā bija iekļauta 
arī ielu sakārtošanas programma. 
Īstenojot to, šogad pēc pašvaldības 
pasūtījuma tika veikts ceļu satik-
smes drošības audits kritiskākajiem 
krustojumiem pilsētā. Vadoties pēc 
pašvaldības plāniem un minētā audita 
rezultātiem, ir nepieciešams sākt atse-
višķu ielu tehnisko projektu izstrādi.
  Ceļu satiksmes drošības auditu 
veica trim krustojumiem - Latga-
les, Kanaviņu un Uzvaras, Dārza, 
Helēnas un Raiņa bulvāra un Dārza, 
Tirgotāju un Latgales ielās. Audita 

uzdevums bija izvērtēt minēto krus-
tojumu atbilstību satiksmes drošības 
kritērijiem, izveidot rekomendācijas, 
ko būtu nepieciešams ņemt vērā, 
projektējot krustojuma rekonstrukciju 
un arī veicamo pasākumu plānu. Au-
dita galvenais secinājums ir tāds, ka 
ir jāplāno lielāki darbi, lai sakārtotu 
krustojumus un ielas.
  Kopējais ielu garums vietās, kur 
nepieciešami uzlabojumi 1. kārtā, ir 
trīs kilometri un aptuvenās tehnisko 
projektu izstrādes izmaksas varētu 
būt 15 000 lati. Šī gada budžetā šim 
mērķim bija ieplānoti 10 000 latu, tā-
pēc tehnisko projektu izstrādi varam 
uzsākt šogad, bet pabeigt nākošgad. 
Lai pašvaldība būtu gatava iesaistīties 
projektos un saņemt finansējumu, lai 
veiktu šos darbus, tehnisko projektu 
izstrāde jāuzsāk nekavējoties, jo 
šis darbs ilgst apmēram pusgadu. 
Tehnisko projektu izstrādi pašvaldība 
uzsāks attēlā redzamajos ielu posmos.

Apstiprina ielu seguma atjaunošanas programmu

Tehnisko projektu izstrādi pašvaldība uzsāks attēlā redzamajos ielu posmos
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