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Apstiprināts 
Alūksnes novada 
pašvaldības 
budžets
  Alūksnes novada domes 
sēdē 18. februārī deputāti 
apstiprināja Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2010. 
gadam.

Paskaidrojums
par Alūksnes novada 
pašvaldības 2010. gada 
plānoto budžetu

1. Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta 
ieņēmumi

  2010. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi plānoti Ls8630231 
apmērā. Plānoto izdevumu 
segšanai novirzīts naudas 
līdzekļu atlikums uz 2010. gada 
sākumu Ls730 095 apmērā, 
tajā skaitā dažādu projektu 
realizācijai:
  1. Alūksnes vidusskolai 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (turpmāk ERAF) pro-
jekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana” īstenoša-
nai (bioloģijas un dabas 
zinātnes kabinetu sakārtošanai) 
Ls23755 apmērā; 
  2. Alūksnes vidusskolai 
ERAF projekta „Vispārējās 
izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem” 
īstenošanai Ls14193 apmērā; 
  3. Alūksnes bērnu un jauniešu 
centram tehniskā projekta 
ēkai Jāņkalna ielā 51, Alūksnē 
ekspertīzei un autoruzraudzībai 
Ls2980 apmērā;
  4. Alūksnes bērnu un jauniešu
centram projekta „Atbalsts 
jauniešu darbības nodrošinā-
šanai pašvaldībā” īstenošanai 
Ls1050 apmērā;
  5. ERAF projekta „Pirms-
skolas izglītības iestāžu 
„Sprīdītis” un „Pienenīte” 
infrastruktūras attīstīšana 
vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespēju veicināšanai Alūksnē” 
īstenošanai Ls83237 apmērā;
  6. ERAF projekta „Izglītības 
iestāžu informatizācija” īsteno-
šanai Ls105891 apmērā;
  7. Eiropas Savienības fondu 
(turpmāk ESF) projekta 
„Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” īsteno-
šanai Ls7152 apmērā;
  8. Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes ERAF pro-
jekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana” īstenoša-
nai (bioloģijas un dabas 
zinātnes kabinetu sakārtošanai) 
Ls5346 apmērā; 

(Turpinājums 7. lappusē)

Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnes novada domes 18. februāra sēdē
  Alūksnes novada domes kārtējā 
sēdē 18. februārī tika izskatīti 
vairāk nekā 30 darba kārtības 
jautājumi.

Apstiprina maksas
  Dome apstiprināja maksu par 
Alūksnes novada Sociālā dienes-
ta sniegtajiem higiēnas pakal-
pojumiem Lielā Ezera ielā 11, 
Alūksnē sociālās aprūpes pakal-
pojuma dzīvesvietā saņēmējiem. 
No 1. marta maksas būs šādas: 
veļas mazgājamās mašīnas viens 
mazgāšanas cikls – Ls 0,84; dušas 
vai vannas izmantošana – Ls 0,74 
par 45 minūtēm; veļas žāvētāja un 
gludināšanas ruļļa izmantošana līdz 
5 kg veļas – Ls 0,44. Šīs mak-
sas netiks apliktas ar pievienotās 
vērtības nodokli.
  Dome apstiprināja maksas 
pakalpojumus Alūksnes novada 
pašvaldības iestādē „Tūrisma 
informācijas centrs” par kopiju 
un izdruku izgatavošanu (no Ls 
0,05 līdz Ls 0,30 atkarībā no lapas 
izmēra, kopējamās informācijas – 
teksts vai attēls, kā arī kopēšanas 
apjoma – viena vai abas lapas 
puses), par interneta izmantošanu 
– Ls 0,60 stundā un ekskursiju 
rezervēšanas maksa – Ls 1 par 
ekskursiju. Summās nav ietverts 
PVN maksājums.

Tirgos suvenīrus un tūrisma 
materiālus
  Dome pieņēma lēmumu uzdot 

Alūksnes novada pašvaldības 
iestādei „Tūrisma informācijas 
centrs” veikt Alūksnes novada 
reprezentācijas priekšmetu, 
suvenīru un citu ar tūrismu saistītu 
materiālu tirdzniecību, izmantojot 
elektronisko kases aparātu. Tas 
nozīmē, ka ar 1. martu, kad stāsies 
spēkā šis domes lēmums, tūrisma 
informācijas centrā Pils ielā 74, 
Alūksnē ikviens apmeklētājs varēs 
iegādāties suvenīrus un citus ar 
tūrismu saistītus materiālus.

Grozījumi noteikumos par 
atlaidēm NĪN maksātājiem
  Dome izdeva saistošos noteiku-
mus „Grozījumi Alūksnes novada 
domes 17.12.2009. saistošajos 
noteikumos Nr. 21/2009 „Par at-
vieglojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem””.

Lemj par iepirkumu komisijas 
locekli
  Dome atbrīvoja Baibu Meisteri no 
pienākumu pildīšanas pašvaldības 
iepirkumu komisijā, ņemot vērā 
viņas iesniegumu. Par jauno iepir-
kumu komisijas locekli deputāti 
ievēlēja Jāni Liepiņu.

Uzsāks Ziemeru pagasta teritori-
jas plānojuma grozījumu izstrādi
  Dome nolēma uzsākt Ziemeru 
pagasta teritorijas plānojuma 2003. 
- 2015. ar 2009. gada grozījumiem 
grozījumu izstrādi šādās sadaļās: 
ainaviski vērtīgās lauksaimniecībā 

izmantojamās teritorijas;  mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas;  
teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā;  teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos; terito-
rijas plānojuma paskaidrojuma 
rakstā. Dome apstiprināja darba 
uzdevumu grozījumu izstrādei un 
par grozījumu izstrādes vadītāju 
apstiprināja Alūksnes novada 
pašvaldības teritoriālplānotāju 
Santu Harjo – Ozoliņu.

Uzsāks Alūksnes novada 
attīstības programmas izstrādi
  Dome nolēma uzsākt Alūksnes 
novada attīstības programmas 
izstrādi 2010. – 2017. gadam un 
apstiprināja darba uzdevumu tās 
izstrādei.  Dome noteica attīstības 
programmas izstrādes 4 darba 
posmus un to izpildes termiņus. 
1. posms - pašreizējās situācijas 
raksturojums un analīze (situācijas 
apzināšana) – ilgs no 18. februāra 
līdz 31. martam; 2. posms – 
stratēģiskās daļas izstrāde – no 1. 
aprīļa līdz 31. jūnijam; 3. posms 
– attīstības programmas rīcības 
plāna izstrāde – no 1. jūnija līdz 30. 
jūlijam un 4. posms – attīstības 
programmas ieviešanas uzrau-
dzības plāna izstrāde – no 2. 
augusta līdz 30. septembrim.

Atsavina īpašumus
  Dome nolēma nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu – vieglo 

pasažieru automašīnu “VW PAS-
SAT”, pārdodot to mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli par latiem, 
apstiprināja tās nosacīto cenu – Ls 
200 un izsoles noteikumus.
 Dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai Alūksnes novada 
pašvaldībai piekrītošu - neapbūvētu 
zemes starpgabalu, Alsviķu pagastā. 
Dome noteica, ka atsavināšanas 
izdevumus, saistītus ar zemesgabala 
īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 
pašvaldības vārda, sedz zemes star-
pgabala atsavināšanas ierosinātājs.
  Dome nolēma nodot atsavināšanai, 
pārdodot par brīvu cenu Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu – 
apbūvētu zemesgabalu „Ilgās”, 
Mārkalnes pagastā un apstiprināja 
atsavināmā apbūvētā zemesgabala 
nosacīto cenu Ls 942.

Nosaka izmaksas Sociālās 
aprūpes centrā „Alūksne”
  Dome noteica, ka ar 1. martu 
Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” 
viena iemītnieka mēneša sociālās 
aprūpes pakalpojumu izmaksas būs 
Ls 264,63, citu novadu pašvaldībām 
savstarpējos norēķinos mēnesī par 
sociālās aprūpes centra „Alūksne” 
pakalpojumiem būs jāmaksā Ls 
75, Alūksnes novada teritorijas 
līdzmaksājums būs Ls 75, atvieglo-
jumus piemērojot likumdošanā 
noteiktajā kārtībā.

(turpinājums 2. lappusē)

  Alūksnes novada domes 
ārkārtas sēdē 18. februārī no 
amata tika atbrīvots līdzšinējais 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Laimonis Sīpols un par domes 
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja 
Dzintaru Adleru (attēlā).

  Par L. Sīpola atbrīvošanu no 
amata balsoja 9 no 14 klāteso-
šajiem deputātiem, pret – pieci.  
Izskatot jautājumu par jauna 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu, šim amatam tika 
izvirzīti divi deputāti – L. Sīpols 
un Dz. Adlers. Par L. Sīpolu bal-
soja pieci deputāti, par Dz. Adleru 
– deviņi.
  Jaunais Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers ir pārliecināts, ka, vadot 
pašvaldību, galvenais uzdevums 
ir kalpot novada iedzīvotājiem un 
strādāt viņu interesēs.
  - Uzskatu, ka mums pēc 
iespējas vairāk jāizmanto Eiropas 
Savienības finansējums pro-
jektiem un maksimāli jāapgūst 
struktūrfondu līdzekļi. Dažas 
pašvaldības to darījušas jau sen, 
pie mums tas noticis ne tik 
veiksmīgi. Šobrīd jāuzsāk darbs 
ar energoefektivitātes projek-

Par domes priekšsēdētāja vietnieku 
ievēl Dzintaru Adleru

tiem, jo pašvaldības ēku zemās 
siltumnoturības dēļ daudz nodokļu 
maksātāju naudas „izkūp gaisā”. 
Šogad plānots pabeigt Alūksnes 
Mākslas skolu, turpināt Pils ielas 
rekonstrukciju, uzsākt Alūksnes 
pilsētas Tautas nama un Alūksnes 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

skiču projektu izstrādi.
  Jārisina problēmas, kas saistītas 
ar a/s „Simone”, SIA „Alūksnes 
nami”. Arvien pieaug iedzīvotāju 
skaits, kas nenorēķinās par 
saņemtajiem komunālajiem pakal-
pojumiem.
 Jāsāk īstenot pašvaldības 

struktūras reformu, - par pirmajiem 
galvenajiem darbiem stāsta Dz. 
Adlers un atzīst, ka ir vēl daudz 
dažādu citu ideju, par kurām ar 
deputātiem vēl nepieciešamas 
plašas diskusijas.



2.  Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldība

26.02.2010.

www.aluksne.lv

Labdien, 
„Alūksnes 
Novada Vēstu” 
lasītāj!
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste, 
atbildīgā par izdevumu

  Jau aizvadīts 2010. gada otrais 
mēnesis un pamazām tuvojas 
pavasaris. Par to liecina krietni 
garākās dienas, augšup 
stiepjošies stādiņi uz palodzēm 
un lāstekas piesaulē. 
  Neskatoties uz negaidīti auksto 
un sniegaino ziemu, notikumi 
rit savu gaitu. Šodien jūsu rokās 
nonācis „Alūksnes Novada 
Vēstu” otrais šī gada numurs. 
Kopā ar aizvadītā gada otrajā 
pusē iznākušajiem diviem  
numuriem, „Alūksnes Novada 
Vēstis” iznāk jau ceturto reizi.
  Kā jau būsiet pamanījuši, 
esam mainījuši pašvaldības 
informatīvā izdevuma izdošanas 
kārtību. Šobrīd tas tiek izdots 
uz astoņām lappusēm 6000 
eksemplāru tirāžā un rūpes par 
tā izplatīšanu ir uzņēmusies pati 
pašvaldība.
  Alūksnē informatīvais izde-
vums uz mājām tiek nogādāts ar 
pašvaldības aģentūras „Spodra” 
un SIA „Alūksnes nami”  
darbinieku palīdzību. Pagastu 
pārvaldes pašas rūpējas par 
to, lai pašvaldības izdevumu 
nogādātu pie iedzīvotājiem.
  Pašvaldības informatīvais 
izdevums arī turpmāk iznāks 
mēneša beigās, lai informētu 
iedzīvotājus par aktuālākajiem 
Alūksnes novada domes 
lēmumiem, notikumiem pilsētā 
un pagastos, kultūras un sporta 
aktivitātēm un citām būtiskām 
lietām, ko pašvaldība vēlas jums 
pavēstīt.
  Aicinām ikvienu novada 
iedzīvotāju iesaistīties pašval-
dības informatīvā izdevuma 
veidošanā, darot mums zināmus 
savus ierosinājumus par to, kādu 
informāciju par pašvaldības  
darbu vēlaties uzzināt šī izde-
vuma slejās.
  Tāpat lūdzam sūtīt savus 
jautājumus slejai „Jūs jautājat, 
mēs atbildam”, kurā atbil-
des uz konkrētiem iedzīvotāju 
jautājumiem sniegs pašvaldības 
administrācijas un iestāžu dar-
binieki. Lai saņemtu atbil-
des uz jautājumiem, lūdzam 
iedzīvotājus tos neiesniegt 
anonīmi.
  Visus jūsu ierosinājumus un 
jautājumus lūdzu sūtīt uz e-pastu: 
evita.aploka@aluksne.lv, uz 
pasta adresi „Alūksnes Novada 
Vēstīm” Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā  
LV–4301 vai arī zvanīt pa tālruni 
64381502 darba laikā.

Dārza iela 11, Alūksne, LV - 4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv
www.aluksne.lv Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka. Iespiests SIA “Latgales druka” Tirāža 6000 eksemplāru

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes februārī
Teritoriālā komiteja

2. martā 10.00 
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja

5. martā 10.00
Tautsaimniecības komiteja

8. martā 14.00
Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja

 10. martā 10.00
Finanšu komiteja

 11. martā 10.00
Domes sēde

 18. martā 10.00

Sociālā joma aktuāla pašvaldībā
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pašreizējā ekonomiskajā 
situācijā arvien pieaug to cilvēku 
skaits, kam nepieciešama 
pašvaldības sniegtā sociālā 
palīdzība. Par to, ar kādām 
problēmām šajā laikā saskaras 
Alūksnes novada domes 
sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja, sarunā ar komitejas 
priekšsēdētāju Ainaru Melderu 
(attēlā).

  - Kādas aktuālākās problēmas 
ir sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komitejas darba kārtībā?
  - Daļu mazu problēmu jau esam 
atrisinājuši – par zupas vir-
tuvi trūcīgajiem, par naktsmītni 
tiem, kas palikuši bez pajumtes. 
Ar katru brīdi pieaug obligāti 
izmaksājamo pabalstu – garantētā 
minimālā ienākuma un dzīvokļa 
pabalsta - apjoms, kas iespaido 
arī budžetu. Labi, ka valsts daļu 

no izmaksātajiem pabalstiem 
pašvaldībām dod atpakaļ.
  Prognozēju, ka pabalstu ap-
joms šogad pieaugs vēl par 30 
tūkstošiem latu. Mani visvairāk 
satrauc, kas būs ar to iedzīvotāju 
daļu, kuri vairs nesaņems pa-
balstus, kas notiks, ja beigsies tā 
sauktais „simtlatnieku” projekts. 
Manuprāt, nav arī pareizs veids, 
kā Eiropa mums šo naudu dod – 
ja naudu dotu darba vietām, tad 
valstij nāktu atpakaļ nodokļi, bet 
tagad šī nauda neveido naudu.
  - Kāds šogad būs pašvaldības 
sociālais budžets?
  - Lielākais apjoms sociālajā 
budžetā ir atvēlēts pabalstiem. Vai 
tas būs pietiekami, laiks rādīs, taču 
rezerves fonds budžetā ir atstāts 
un, ja pietrūks, var piešķirt papildu 
finansējumu. Protams, vēl arī 
citiem izdevumiem – pabalstiem 
ārkārtas situācijās, pabalstiem 
audžuģimenēm, pansionāta izde-
vumu segšanai tiem iemītniekiem, 
kam nav tuvinieku, saldumu 
paciņām Ziemassvētkos. Žēl, ka 
pērn Ziemassvētkos daudziem pa-

gastiem nebija līdzekļu, lai saviem 
iedzīvotājiem sarūpētu paciņas, 
kaut gan domāju, ka pašvaldības 
budžetā naudu tam varēja atrast. 
Nākamgad šie līdzekļi budžetā ir 
ieplānoti visiem pagastiem pēc 
vienotas sistēmas.
  Mani uztrauc, ka audžuģimenēm, 
lai arī mazliet palielinājām pa-
balstu, tomēr šī nauda ir par mazu. 
Ļoti daudz bērnu uzturas bērnu 
namos un tas pašvaldībai izmaksā 
daudz dārgāk.
 Šogad pašvaldības budžetā 
nav ieplānots pabalsts 
jaundzimušajiem, jo tas neie-
tilpst obligāti maksājamo pabalstu 
kategorijā. Ja pašvaldībai naudas 
būtu vairāk, varētu piešķirt arī to. 
Piekrītu, ka šim pabalstam būtu 
jābūt, taču tas būtu piešķirams 
to grupu iedzīvotājiem, kam tas 
patiešām nepieciešams. Pieļauju, 
ka tuvākajā komitejas sēdē mēs 
varētu atgriezties pie šī jautājuma.
  Sociālajā budžetā būtu jāparedz 
arī līdzekļi pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu parādu segšanai, jo namu 
apsaimniekotājs šos parādus nevar 
apmaksāt no līdzekļiem, ko tam 
samaksājuši iedzīvotāji.

  - Kas jūsuprāt sociālajā un 
veselības aprūpes jomā novadā 
būtu sakārtojams?
   - Šobrīd ir grūti izstrādāt modeli, 
kā cilvēkiem labāk palīdzēt, jo 
valstī valda haoss. Manuprāt, 
sociālās aprūpes sistēma novadā ir 
izveidota labi. Tas, kā tā funkcionē, 
ir atkarīgs no darbiniekiem.
  Nākotnē būtu jāsakārto 
pansionāta darbība savādāk, 
slimnīcā vajadzīgas sociālās gultas. 
Mums ir nepieciešamas sociālās 
mājas. Ir daudz vēl nerisinātu 

lietu. No manas puses iniciatīva ir, 
bet es tām neredzu risinājumu un 
finansējumu.
  Ceru, ka šogad nonāksim līdz 
sociālo lietu pārvaldei novadā, par 
ko es runāju jau pagājušajā gadā. 
Šobrīd nav, kas metodiski pārrauga 
sociālās un veselības aprūpes 
iestādes – pansionātu, slimnīcu, 
jo sociālais dienests ar to neno-
darbojas. Mums ir jāredz novada 
attīstība šajā jomā kopumā.
  Jāveido vienota sistēma, kā 
pašvaldība var atbalstīt sociālās 
grupas. Uzskatu, ka tām nevis 
vienkārši jādod finansējums, 
bet jāredz mērķis, kādēļ šis 
finansējums vajadzīgs. Jābūt 
argumentētam pamatojumam, 
projektam, ko organizācija grib 
īstenot. Tai jābūt sabiedrībai 
vajadzīgai idejai, kas nes kādu 
palīdzību vai labumu.
  Šo pieredzi es novēroju Beļģijā 
un manuprāt, tas ir ļoti pareizi. 
Viņiem visas biedrības strādā 
ar deputātiem un finansējums 
tiek piešķirts šādā veidā. Tā nav 
domes, bet uzņēmēju nauda, kas 
nāk no nodokļu maksājumiem. 
Domei jāsagatavo vide, kur 
uzņēmējiem būtu iespēja strādāt un 
maksāt nodokļus nevis vienkārši 
jāizdala sociālā budžeta nauda.

(turpinājums no 1. lappuses)

Nosaka izglītojamo uzņemšanu 
1., 7. un 10. klasēs
  Dome noteica izglītojamo 
uzņemšanu 1. klasēs Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, kas realizē vispārējās 
pamatizglītības programmu: 
3 komplekti Alūksnes pilsētas 
sākumskolā, pa vienam pil-
nam komplektam Alūksnes 
vidusskolā, Bejas pamatskolā, 
Malienas pamatskolā un Strautiņu 
pamatskolā, viens apvienotais 
komplekts Liepnas vidusskolā, 
Ilzenes, Jaunannas, Jaunlai-
cenes, Mārkalnes un Ziemeru 
pamatskolās, viens apvienotais 
klases komplekts latviešu plūsmā 
un viens apvienotais kom-
plekts krievu plūsmā Pededzes 
pamatskolā. 1. klases komplekta 
nebūs Mālupes pamatskolā. 
Uzņemšana novada vispārējās 
izglītības iestādēs 1. klasē notiks 
no 2010. gada 1. līdz 20. jūnijam.
  Dome noteica, ka Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, kas realizē vispārējās 
vidējās izglītības programmas, 10. 
klasēs būs šāds komplektu skaits: 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 4 komplekti, Alūksnes 
vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskolā 3 komplekti, Alūksnes 
vidusskolā 2 komplekti un Liepnas 
vidusskolā 1 komplekts.
  Tāpat dome noteica, ka Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7. klasēs uzņems audzēkņus 3 
klašu komplektos.

Apstiprina amatu sarakstus
  Dome apstiprināja Alūksnes 
novada pašvaldības iestādes 
„Būvvalde” darbinieku amatu 
sarakstu: būvvaldes vadītājs 
– galvenais arhitekts 1 slodze, 
būvinspektors 1 slodze, lietvedis 1 
slodze.
  Dome izdarīja grozījumus 
pašvaldības administrācijas 
amatu sarakstā, no tā izslēdzot 
4,5 apkopēju slodzes, 1 
administratīvās ēkas uzrauga, 1 
tehniskā darbinieka un 1 sētnieka 
slodzi.  

Administrācijas amatu sarakstā 
no jauna tika iekļauta 1 šofera 
slodze, 1 personāla speciālista, 
1 grāmatveža – ekonomista un 
1 ainavu arhitekta slodze, kā arī 
precizēts grāmatveža amata nosau-
kums. Šie grozījumi stāsies spēkā 
1. martā.

Apstiprina skolēna izmaksas 
Alūksnes novada izglītības 
iestādēs
  Dome apstiprināja viena 
skolēna izmaksas Alūksnes no-
vada pašvaldības izglītības 
iestāžu  sniegtajiem pakalpo-
jumiem mēnesī: Alūksnes pilsētas 
sākumskolā Ls 14,50, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā - Ls 
29,79, Alūksnes vidusskolā - Ls 
27,50, Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes vidusskolā - Ls 12,96, 
Strautiņu pamatskolā - Ls 34,19, 
Ilzenes pamatskolā - Ls 18,31, Be-
jas pamatskolā - Ls 32,02, Jaunan-
nas pamatskolā - Ls 23,32, Jaunlai-
cenes pamatskolā - Ls 31,86, 
Malienas pamatskolā - Ls 36,52, 
Mālupes pamatskolā - Ls 38,68, 

Mārkalnes pamatskolā - Ls 42,59, 
Pededzes pamatskolā - Ls 41,64, 
Ziemeru pamatskolā - Ls 41,73, 
Liepnas vidusskolā - Ls 40,68, 
Alūksnes pirmskolas izglītības 
iestādē „Sprīdītis” - Ls 83,42, 
Alūksnes pirmskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” - Ls 71,50, 
Alsviķu pirmskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” - Ls 98,01, 
Jaunalūksnes pirmskolas izglītības 
iestādē „Pūcīte” - Ls 104,50, 
Strautiņu pirmskolas izglītības 
iestādē „Zemenīte” - Ls 94,79.

Zušu taci apsaimniekos „ALJA”
  Dome nolēma nodot Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
„ALJA” apsaimniekošanā 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
„Hidrotehnisko būvi – zušu taci” 
Alūksnes upes iztecē pie Alūksnes 
ezera.

Ar Alūksnes novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem pilnībā 

var iepazīties pagastu pārvaldēs, 
pašvaldības kancelejā un 

www.aluksne.lv.

Alūksnes novada domes 18. februāra sēdē



Pašvaldībā

Alūksnes Novada Vēstis  3.26.02.2010.
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji! Alūksnes novada dome ir uzsākusi Alūksnes novada Attīstības programmas 
izstrādi 2010. – 2017.gadam. Aicinām jūs piedalīties Attīstības programmas izstrādē, atbildot uz aptaujas jautājumiem.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem 
risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Alūksnes novada Attīstības programmas izstrādei. Jūsu sniegtās atbildes būs 
konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katram jautājumam jāsniedz viena atbilde, ja nav norādīts savādāk.

Anketas var saņemt un aizpildīt: pagastos - pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, Alūksnē - Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā Dārza ielā 11, 306. kabinetā, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā Ezera ielā 24, Alūksnes novada Sociālajā 
dienestā Lielā Ezera ielā 11 un Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 74 (Jaunajā pilī). Anketa publicēta arī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Alūksnes Novada Vēstis”. No izdevuma izgrieztās un aizpildītās anketas var nogādāt visās 
augstāk minētajās vietās.

Atbildēt uz anketas jautājumiem iespējams arī elektroniski – anketa ir pieejama Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv. Elektroniski aizpildītās anketas lūdzam nosūtīt uz e-pastu: evita.aploka@aluksne.lv

Aptauja notiek no 23. februāra līdz 24. martam.

1. Jūsu dzīvesvieta:
Alūksne Ilzene Jaunlaicene Maliena Pededze Ziemeri
Alsviķi Jaunalūksne Kalncempji Mālupe Veclaicene
Anna Jaunanna Liepna Mārkalne Zeltiņi

2. Jūsu dzimums:
Sieviete Vīrietis 

3. Jūsu vecums:
Līdz 25 gadiem 26 – 59 gadi 60 gadi un vairāk

4. Jūsu nodarbošanās:
Skolēns Privātā uzņēmuma darbinieks  Bezdarbnieks
Students Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks Cits:
Uzņēmējs Pensionārs

5. Kāds ir galvenais jūsu ienākuma avots?
Algots darbs Gadījuma darbi Cits variants:
Sociālie pabalsti Ienākumi no uzņēmējdarbības

6. Kas jūsuprāt ir Alūksnes novada lielākās vērtības?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7. Lūdzu, atzīmējiet trīs jūsuprāt svarīgākās priekšrocības Alūksnes novada attīstības veicināšanai!
Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums Darbojošās tirdzniecības teritorijas
Dabas vērtības Kultūrvēsturiskais mantojums
Iniciatīvas bagāti iedzīvotāji Ielu un ceļu tīkls
Darbojošās ražošanas teritorijas Laba sociālā infrastruktūra
Darbojošās pakalpojumu teritorijas Laba izglītības infrastruktūra
Apskates objekti/tūrisma pakalpojumu sniedzēji Cits:

8. Kāds jūsuprāt būtu perspektīvais Alūksnes novada attīstības virziens?
Mežizstrāde un kokapstrāde Tūrisms 
Lauksaimnieciskā ražošana Sports un aktīvā atpūta
Cita veida ražošana Kultūra 
Transports, loģistika Izglītība
Cits variants:

9. Kāds ir steidzamākais darbs (problēma) Alūksnes novadā, kas pašvaldībai būtu jāpaveic (jārisina)?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

10. Kādi uzlabojumi paaugstinātu dzīves vides kvalitāti Alūksnes novadā (var atzīmēt vairākas atbildes)?
Ēku fasāžu siltināšana un rekonstrukcija Automašīnu stāvlaukumu izvietojums
Jaunu ēku būvniecība Jaunu pakalpojumu objektu izvietošana
Teritorijas labiekārtojuma pilnveide Cits variants:

11. Vai jums ir pietiekami pieejama informācija par finansējuma piesaistes iespējām, izmantojot dažādus projektus?
Jā Nē

12. Ko jūsuprāt atrisinātu jauna namu apsaimniekošanas uzņēmuma darbības sākšana Alūksnē?
Uzlabotu namu apsaimniekošanas kvalitāti Samazinātu maksu par apsaimniekošanu
Neko neatrisinātu Man tas nav aktuāli

13. Ko nepieciešams uzbūvēt, iegādāties, izdarīt, sakārtot, lai veiksmīgi attīstītos:
Kultūra: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Sports: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Tūrisms: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

14. Kādus kultūras pakalpojumu novadā jūs izmantojat visvairāk (var atzīmēt vairākas atbildes)?
Apmeklēju pasākumus Darbojos amatiermākslas kolektīvā
Apmeklēju bibliotēku Apmeklēju muzejus
Cits: 

15. Kāda ir Jūsu saikne ar sportu (var atzīmēt vairākas atbildes)?
Skatos TV Apmeklēju sporta pasākumus Sports neinteresē
Pats aktīvi nodarbojos ar..................................................................................................................(nosaukt sporta veidu)

16. Lūdzu, ierakstiet savu vērtējumu šādām izglītības pakāpēm:
Sasniegumi, kuri apmierina Problēmas, kuras jārisina Man tas nav 

aktuāli

Pirmsskolas izglītība

Pamatizglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Profesionālā izglītība

Augstākā izglītība

Mūžizglītība*
*Mūžizglītība – aptver visus cilvēka dzīves posmus, nepieciešamību iegūt un papildināt zināšanas un prasmes visa mūža 
garumā. Apvieno neformālo mācīšanos un formālo izglītību.

17. Kādu pielietojumu jūsuprāt varētu rast Zeltiņu un Veclaicenes pamatskolu ēkām un citām neizmantotām pašvaldības 
ēkām?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

18. Kādā veidā jūs iegūstat informāciju par pašvaldības darbu (var atzīmēt vairākas atbildes)?
Pašvaldības izdevumā „Alūksnes Novada Vēstis” Laikrakstā „Malienas Ziņas”
Pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv Laikrakstā „Alūksnes Ziņas”
Apmeklējot pašvaldību, tās iestādes www.aluksniesiem.lv
Tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem www.malienaszinas.lv
No draugiem, radiem, kaimiņiem Cits variants:

19. Kādā veidā jūs vēlētos izteikt savu viedokli par pašvaldības darbu (var atzīmēt vairākas atbildes)?
Zvanot vai rakstot pašvaldībai Nosūtot e-pastu
Vēršoties pie pašvaldības vadības Piedaloties sabiedriskajās apspriešanās
Vēršoties pie speciālistiem Nevēlos izteikt savu viedokli
Pašvaldības mājas lapā Cits variants:

20. Kādi ir jūsu ieteikumi Alūksnes novada attīstībai?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Paldies par sniegtajām atbildēm!

"

"

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakantajiem amatiem

BŪVINŽENIERIS

Prasības:
   - amatam atbilstoša augstākā izglītība,
   - būvprakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību,
   - profesionālā pieredze būvniecībā,
   - pozitīva attieksme pret veicamo darbu, 
   - teicamas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku,
   - labas plānošanas spējas, augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:
   - interesantu un atbildīgu darbu,
   - profesionālās izaugsmes iespējas,
   - atalgojumu atbilstoši prasmēm un rezultātiem.

GRĀMATVEDIS - EKONOMISTS

Prasības:
   - augstākā pirmā vai otrā līmeņa profesionālā ekonomiskā izglītība ar 
specializāciju grāmatvedībā,
   - labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku, speciālajām datorprogrammām,
   - pieredze ekonomista, grāmatvedības un plānošanas darbā,
   - augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:
   - interesantu un atbildīgu darbu,
   - profesionālās izaugsmes iespējas,
   - atalgojumu atbilstoši prasmēm un rezultātiem.

PERSONĀLA SPECIĀLISTS

Prasības:
   - amatam atbilstoša augstākā izglītība,
   - teicamas zināšanas personāla lietvedībā, darba attiecības reglamentējošo 
normatīvo aktu pielietošanā,
   - pieredze darbā ar personālu, 
   - spēja strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, augsta atbildības sajūta,
   - labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku.

Piedāvājam:
   - interesantu un atbildīgu darbu,
   - profesionālās izaugsmes iespējas,
   - atalgojumu atbilstoši prasmēm un darba rezultātiem.

Motivācijas vēstuli, CV un rekomendācijas līdz 08.03.2010. pulksten 16.00 var 
nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.64381507, mob.26118815

Uzsākta ūdenssaimniecības projekta 
īstenošana Liepnā
  Liepnas pagastā notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas 
ciemā” īstenošana.

  Alūksnes novada pašvaldība un Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra 2009. gada 
28. oktobrī noslēdza vienošanos par fonda 
projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās 
attīstītības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. 
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 397 597,53, 
kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 328 593, 
ERAF finansējums – 85 % (Ls 279 304,05), 
valsts budžeta finansējums - 10% (Ls 32 
859,30), attiecināmais pašvaldības budžeta 
finansējums - 5 % (Ls 16 430).
  Pērn 12. novembrī Iepirkumu uzraudzības 
birojā tika izsludināts iepirkums par atklātu 
konkursu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta 
Liepnas ciemā” realizācijai. Konkursā 

piedalījās pieci pretendenti un, izvērtējot 
piedāvājumus, 29. decembrī Alūksnes no-
vada pašvaldība būvdarbu līgumu noslēdza 
ar piegādātāju apvienību, kas sastāv no 
firmām SIA „Liepājas ražošanas sabiedrība 
„BŪVE””, SIA „RUP” un SIA „BUILD UP 
DEVELOPMENT” par summu Ls 233 000. 
Līguma izpildes laiks ir 2010. gada 30. jūnijs.
  Pašlaik ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde, 
apzināti projektēšanas darbu apjomi, 
identificētas problēmas un iespējamie tehnis-
kie risinājumi. Notikušas vairākas organizato-
riskas apspriedes par projekta īstenošanu.
  Projektā plānots veikt esošo dziļurbuma aku 
remontu, izbūvēt ūdens atdzelžošanas staciju, 
paredzot tehnoloģiju dzelzs un duļķainības 
attīrīšanai, rekonstruēt kanalizācijas 
cauruļvadus, uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, kā arī ierīkot ūdens skaitītājus trasē 
uz maģistrālo cauruļvadu pievadiem, lai 
nodrošinātu pilnīgu patērētā ūdens daudzuma 
uzskaiti.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA
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Identificēs 
neapzināto kultūras 
mantojumu
 
 Alūksnes novads būs viens no 
tiem Ziemeļlatvijas novadiem, 
kur šī gada pavasarī tiks 
uzsākta kultūras mantojuma 
identifikācija, ko veiks speciāli 
apmācīti inventarizācijas 
veicēji.

  2009. gadā Igaunijas valsts 
mežu apsaimniekošanas 
centrs, Valsts meža dienests 
un Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāts ir uzsākuši kopīgu, ES 
Igaunijas – Latvijas program-
mas līdzfinansētu projektu 
„Neapzinātās kultūras manto-
juma vērtības kopējā dabas un 
kultūras telpā”. Tā mērķis ir 
meklēt, atzīmēt un apzināt to 
kultūras mantojumu, kas šobrīd 
vēl nav precīzi apzināts, lai 
paglābtu to no aizmirstības.
  Kultūras mantojuma 
identifikācijai ir izstrādāta 
speciāla metodika un 2010. 
gada pavasarī tiks uzsākta 
inventarizācija daudzos 
Ziemeļlatvijas novados, tostarp 
arī Alūksnes novadā. Projekta 
ietvaros Alūksnes novadā  
darbosies šādi speciāli apmācīti 
inventarizācijas veicēji:
Alsviķos – Artis Ziņģis un 
Jānis Polis, Annā – Armands 
Apsītis,  Ilzenē – Jānis Polis, 
Jaunalūksnē – Māris Arājs, 
Jaunannā – Rudīte Fērmane, 
Jaunlaicenē – Ivars Ķelpis, 
Veclaicenē – Sintija Seipulāne, 
Ziemeros – Gvido Reismanis, 
Kalncempjos – Rudīte Fērmane,  
Liepnā – Kaspars Bogomols, 
Malienā – Kārlis Mucenieks, 
Mālupē – Andrejs Stilve, 
Mārkalnē – Sandis Pakalns, 
Pededzē – Igors Ņikitins, 
Zeltiņos – Ojārs Krēsliņš.
  Inventarizācijas laikā iegūto 
informāciju paredzēts iekļaut 
publiski pieejamā datu bāzē, ko 
varēs izmantot gan iedzīvotāji, 
gan pašvaldības. Paralēli 
inventarizācijai plānots izglītot 
un informēt iedzīvotājus 
par kultūras mantojumu, tā 
apsaimniekošanu, nozīmi 
un izmantošanu tūrisma 
infrastruktūras attīstībai, kā arī  
izdot informatīvos materiālus.

Lepojamies!
Gunārs Stradiņš saņem 
Draudzīgā aicinājuma fonda 
apbalvojumu

Janvārī Cēsīs Draudzīgā 
aicinājuma svētku pasākumā 
tika pasniegtas Draudzīgā 
aicinājuma fonda medaļas un 
Goda raksti piecās nominācijās 
- Absolvents, Skolotājs, 
Sabiedriskais darbinieks, 
Mecenāts un Masu mediji.

Nominācijā „Sabiedriskais dar-
binieks” apbalvojumu saņēma 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas bijušais direktors 
Gunārs Stradiņš. Kā zināms, 
G. Stradiņš arvien ir ciešā 
saiknē ar savu bijušo darba 
vietu, jo turpina aktīvi darboties 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas muzejā.
G. Stradiņš 2009. gada 
novembrī saņēma arī Alūksnes 
novada pašvaldības Atzinības 
rakstu par mūža ieguldījumu 
Alūksnes novada skolu attīstībā, 
kultūrizglītības veicināšanā 
un kultūrvēsturisko tradīciju 
saglabāšanā.
Apsveicam Stradiņa kungu ar 
saņemto Draudzīgā aicinājuma 
fonda apbalvojumu!

  Solveiga Selga

 Alsviķu tūrisma darba or-
ganizatore sadarbībā ar SIA 
“Selja” turpina darbu grāmatas 
“Ādolfa Liepaskalna mūža 
soļi” sagatavošanā. Daļa no 
savāktajiem materiāliem tika 
prezentēti pagasta tūrisma 
uzņēmēju saietā keramiķa Uģa 
Puzuļa “Racupkalnā”. 

  Jaunākais atklājums – visi 
Liepaskalni cēlušies no vienas 
saknes, un šās dzimtas pārstāvji 
tagad dzīvo Rīgā, citās vietās 
Latvijā un ārzemēs. Pašlaik notiek 
intensīva informācijas apmaiņa ar 

vairākiem dzimtas pārstāvjiem, 
kuri ļoti atsaucīgi iesaistās sava 
radu loka izpētē. Vecākajai dzimtas 
pārstāvei ir jau 97 gadi. Daudzi no 
Liepaskalniem izteikuši vēlēšanos 
piedalīties soļotāja piemiņas 
pasākumos, kas tādējādi varētu 
iegūt starptautisku nozīmi.
  Paralēli notiek arī informācijas 
vākšana, atbalstot starptautisko 
projektu “Kultūras mantojuma 
inventarizācija “Cultural heritage” 
EU 30065”. Visi atrastie kultūras 
mantojuma objekti (senvietas, 
akmeņi, dižkoki, avoti, seno ceļu 
fragmenti, dažādu laikmetu celtnes 
utt.) vasarā tiks precīzi pozicionēti 
ar GPS un atzīmēti kartē. 

Atsaukušies vairāki 
Liepaskalnu 
dzimtas pārstāvji

Pededzes pedagogu deju 
kolektīvs – laureātu godā
  Ludmila Uglovska

 Tatjanas dienas svētku 
noslēguma koncertā Kongresu 
namā Rīgā Pededzes pamat-
skolas pedagogu deju kolektīvs 
tika sveikts laureātu godā 
skolēnu un pedagogu radošo 
darbu konkursa izpildītāju 
mākslas nozarē nominācijā 
„Pedagogi – izpildītāji”.

  Tatjanas dienas koncertā tika 
pasniegtas galvenās balvas 
skolēnu un pedagogu radošo darbu 
konkursa laureātiem, kā arī Tat-
janas dienas 2010. gada medaļas. 
Laureātus noteica astoņu konkursu 
dažādās nominācijās - tika vērtēti 
dziedātāji, dejotāji, daiļlasītāji, 

teātra studiju dalībnieki, kā arī 
vizuālās mākslas un pētniecisko 
darbu autori. 
  Izpildītāju mākslas konkursā 
nominācijā „Pedagogi - izpildītāji” 
laureātu godā nominēja Pede-
dzes pamatskolas pedagogu deju 
kolektīvu (vadītāja Ludmila 
Uglovska).
  Tatjanas dienas konkursa ietvaros 
tiek veikta dalībnieku iepriekšējā 
atlase Latvijas lielākajās pilsētās. 
Pededzes deju kolektīvs, kurš šāda 
veida pasākumā uzstājas jau sešus 
gadus, piedalījās atlasē Rēzeknē. 
30. janvārī Pededzes dejotājas 
tika aicinātas uzstāties ar lirisku 
deju Rīgā Kongresu namā laureātu 
parādē. Plašo koncertprogrammu 
atklāja maestro Raimonds Pauls.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šis gads Alūksnes novada 
demogrāfiskajā dzīvē sākās 
Jaunannā, jo jaunanniešu Lienes 
Orlovas un Kalvja Bankas 
ģimenē piedzima pirmais šī 
gada mazulis Alūksnes novadā 
- Ričards. Kā dzīvo Jaunan-
nas pagasts, sarunā ar pagasta 
pārvaldes vadītāju Vēsmu 
Čugunovu (attēlā).

 - Kāds noskaņojums valda jaun-
anniešos - kā cilvēkus ietekmējusi 
ziema un pašreizējie ekonomiskie 
apstākļi?
 - Ekonomiskie apstākļi mūsu 
pagasta iedzīvotājus noteikti ir 
ietekmējuši, to secinu pēc tā, cik 
daudzi pagasta ļaudis nāk pie 
sociālā darbinieka. Iepriekš pēc 
palīdzības vērsās krietni mazāk, 
bet tagad dienās, kad sociālais dar-
binieks ir pagastā, cilvēku pieplū-
dums ir liels.
 Nodarbinātības valsts aģentūras 
informācija liecina, ka šobrīd Jaun-
annā ir reģistrēti 57 bezdarbnieki. 
Tik liels reģistrēto bezdarbnieku 
skaits nekad iepriekš nav bijis. 
Protams, šis vēl nav reālais rādītājs, 
jo daudzi nemaz nav reģistrējušies 
kā bezdarbnieki.
  Esam iesaistījušies Eiropas 
Sociālā fonda projektā „Darba 
praktizēšanas pasākumu nodroši-
nāšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai”, kur 
bezdarbnieks par darbu saņem 
100 latus mēnesī. Pašlaik 17 
bezdarbnieki ir izteikuši vēlmi un 

ir iekļauti rindā uz šo programmu, 
kas, manuprāt, ir ļoti laba.
 Jā, ziema šogad padevusies tāda, 
kāda sen nav bijusi, taču ceļus 
tīrām uz visām mājām. Tā kā šo 
pakalpojumu sniedz vietējais zem-
nieks, tas notiek diezgan operatīvi.

 - Cik bezdarbniekus minētā 
projekta ietvaros šobrīd pagastā 
nodarbināt?
 - Kad septembrī šis projekts 
iesākās, mums bija tikai trīs 
„simtlatnieki”. Nācās gandrīz 
personīgi uzrunāt cilvēkus, vai 
nevēlas iesaistīties. Šobrīd strādā 
11 bezdarbnieki, bet ir izveidoju-
sies rinda. Darbi, ko viņi veic, ir 
dažādi - sniega tīrīšana, malkas 
gatavošana, vientuļo pensionāru 
aprūpe, telpu uzkopšana abās 
skolās, kur vakaros notiek Sorosa 
fonda projekta „Izglītības centra 
„Mūza” izveide” nodarbības. No 
marta būs vēl trīs „simtlatnieku” 
vietas.

 - Kā pārvaldē saņemami 
pašvaldības pakalpojumi?
 - Kādus pašvaldības pakalpoju-
mus sniedzām iepriekš, tādus arī 
tagad, izņemot civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju. Vienīgās izmaiņas 
saistītas ar to, ka sociālais darbi-
nieks Jaunannā ir trīs reizes nedēļā 
un bāriņtiesas loceklis arī tikai 
konkrētās dienās, taču es tur īpašas 
problēmas nesaskatu. Cilvēki ir 
ielāgojuši šīs dienas un zina, kad 
jānāk, ja grib sastapt kādu no šiem 
speciālistiem. Arī visas iestādes 
pagastā darbojas tāpat kā iepriekš.
 Pagasta pārvaldes darba laiks ir 
no pulksten 8 līdz pulksten 16. 
Pārvaldē strādā pārvaldes vadītāja, 
sekretāre, grāmatvede. Iedzīvotājus 
pieņem arī bāriņtiesas locekle, 
sociālā darbiniece, pārvaldes ēkā 
izvietota bibliotēka, kur strādā 
bibliotēkas vadītāja, viņa amatu 
apvienošanas kārtībā veic arī kasie-
res darba pienākumus. Pārvaldes 
telpās apmeklētājus pieņem arī SIA 
„Ievedne” vadītājs un iedzīvotāji 
pie grāmatvedes var veikt komu-
nālos un īres maksājumus.  

 - Lielākais un redzamākais pro-
jekts, kas pēdējā laikā Jaunannā 

realizēts, protams, ir tautas nama 
rekonstrukcija, taču pagastā 
ir arī citi nozīmīgi projekti. 
Pastāstiet, lūdzu, par tiem!
 - Pagājušā gada nogalē pabeidzām 
divus Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstītos projektus - „Jaunannas 
tautas nama 2. kārtas rekonstruk-
cija” un „Jaunannas pagasta centra 
ielu apgaismojuma 2. kārtas rekon-
strukcija” un esam jau saņēmuši 
atpakaļ publisko finansējumu.
 Pagasta centra ielu apgaismojuma 
rekonstrukciju uzsākām jau no 
tiem līdzekļiem, ko valsts piešķīra 
novada veidošanas procesā, taču 
tur naudas nepietika. Šī projekta 
ietvaros uzstādījām vēl 12 balstus. 
Šobrīd centra ielas ir izgaismotas, 
izmantojot modernas lampas, kas 
nepatērē daudz elektroenerģijas. 
Agrākā apgaismojuma sistēma jau 
bija fiziski novecojusi, bet bērniem, 
tumšos vakaros ejot mājās no 
nodarbībām Mūzikas un mākslas 
skolā, gaisma vajadzīga. Tagad ar 
gandarījumu varu teikt, ka visās  
centra ielās apgaismojums ir. Ja  
notiek kāds pasākums, tas ir 
ieslēgts pilnā režīmā, bet ikdienā 
noregulēts tā, lai degtu katra otrā 
vai trešā lampa un tikai noteiktu 
laika posmu.
 Mums bija atlikuši nepilni 
trīs tūkstoši latu no tiem 140 
tūkstošiem latu, ko varēja piesaistīt 
caur ELFLA, tādēļ februārī 
iesniedzām projektu par Jaun- 
annas tautas nama teritorijas 
labiekārtošanu. Par šo atlikušo 
summu gribam iekārtot automašīnu 
stāvlaukumu pie tautas nama.
 Pateicoties Jaunannas pamatskolas 
direktores Līgas Tokas – Čeveres 
un Jaunannas mūzikas un mākslas 
skolas direktores Lienas Brutānes 
aktivitātei izstrādāts un no Sorosa 
fonda atbalstīts projekts „Izglītības 
centra „Mūza” izveide”. Projekta 
īstenošanai iegūti 25 tūkstoši 
eiro un jau aktīvi notiek dažādas 
izglītojošas nodarbības, ko apmeklē 
ne tikai Jaunannas, bet arī apkārtējo 
pagastu ļaudis.
 ELFLA atbalstīja arī projektu 
„Jaunannas tautas nama aprīkojuma 
iegāde sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai”, kas jārealizē līdz 

10. maijam. Tā kā tautas nama 
rekonstrukcijas projektā nevarējām 
iegādāties pamatlīdzekļus, šajā 
projektā esam paredzējuši aprī-
kojuma iegādi tautas nama telpām 
- mēbeles, aizkarus, žalūzijas, arī 
datortehniku iestādes vadībai. Līdz 
ar to būs gan atjaunots tautas nams, 
gan iegādāts jauns aprīkojums, 
atliks vēl apzaļumošana un 
apkārtnes iekārtošana, bet tautas 
nama vadītāja Iveta Baltā – Vanaga 
ir gatava rakstīt projektus mazāka 
apjoma projektu konkursiem, 
lai piesaistītu finansējumu šiem 
mērķiem.

 - Jaunannā skolēniem piedāvā 
daudzveidīgas izglītības iespējas, 
jo ir ne tikai pamatskola, bet arī 
Mūzikas un mākslas skola.
 - Jā, tas ir pozitīvi, vienlaikus arī 
papildu slogs budžetam. Mūzikas 
un mākslas skolā mācās ne tikai 
mūsu pagasta bērni - šurp brauc 
bērni no Litenes un Annas, ir 
filiāles Alsviķos un Liepnā. 
Arī koncertos var redzēt, kāds 
ieguvums šī skola ir gan bērnu 
attīstības ziņā – viņi kļūst atvērtāki, 
gan arī no pasākuma viedokļa, 
piemēram, Ziemassvētkos abu 
skolu skolēni sarīkoja kvalitatīvu 
koncertu pagastā. Šādai skolai ir 
liela nozīme un laukos tas ir sevišķi 
svarīgi.

 - Kas pozitīvs Jaunannā šogad ir 
noticis?
 - Šī gada sākums Jaunannai bija 
ļoti patīkams – gada pirmajās divās 
dienās mūsu pagasta iedzīvotāju 
ģimenēs piedzima divi mazuļi - 
Ričards Banka un Gustavs Ribušs. 
Apzinoties pašreizējo situāciju, tas 
tiešām priecē.

 - Ko jūs novēlētu saviem pagasta 
ļaudīm?
 - Šobrīd, kad jau virmo 
pavasarīgas domas, es 
jaunanniešiem vēlu ticību un 
cerību, vēlu vairāk domāt pozitīvi, 
censties, lai apkārtējā vidē un pašos 
būtu pozitīva gaisotne, tad būs 
vieglāk dzīvot un strādāt.

Jaunannā aktīvi strādā ar projektiem
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„Mazputniņa” 
audzēkņi 
iepazīst ziemu
  Inga Āboltiņa,
SPII „Mazputniņš” skolotāja

  Janvārī Malienas speciālajā 
pirmsskolas izglītības 
iestādē „Mazputniņš” baudīt 
ieplānotos ziemas priekus 
traucēja aukstais laiks, 
tādēļ sportiskās aktivitātes 
apvienojām ar Olimpiskajām 
spēlēm, kuras mūsu iestādē 
notika 11. februārī.

  Toties aukstais laiks mums 
palīdzēja veikt eksperimentus 
ar sniegu un ledu, pētot sniega 
un ledus īpašības. Tagad mēs 
zinām, ka sniegs izkūst ātrāk 
nekā ledus, bet ūdens ātrāk 
sasalst, ja tas nav ierakts sniegā. 
Tātad sniegs ne tikai dzesē, bet 
arī silda. No iekrāsotā ūdens 
aukstumā ātri vien izveidojām 
krāsainas ledus figūras, kuras 
grezno košumkrūmus pie 
bērnudārza ieejas. 
  Jūtam līdzi arī putniņiem. Lai 
tie remdētu izsalkumu, veido-
jam barotavas un gatavojam 
barības medaljonus. Tagad tie 
atrodas aiz mūsu logiem, un tā 
mēs redzam, kādi putni mūs 
apciemo. 
  Aukstā laikā visi priecājamies 
par siltām mājām. Tēmas „Mani 
mājas darbi” un „Kas notiek 
zem mājas jumta?” likās īpaši 
mīļas. Katrs lepojas ar savu 
māju un ar prieku stāsta par to. 
Tagad zīmējumi, aplikācijas un 
veidojumi par māju tēmu redza-
mi iestādes izstāžu stendos. 
Līdzās šiem darbiem acis priecē 
arī daudzkrāsainās pašdarinātās 
un veikalos pirktās sveces, jo 2. 
februāris bija Sveču diena.

Ar iespēju apzināšanos un misijas sajūtu 
sirdī 45 gadus
  Sandra Laicena,
Alsviķu PII „Saulīte” vadītāja 

  Ik rītu atvērt durvis, aiz kurām 
skan bērnu balsis, sveicinot 
ikvienu ar priecīgu „Labrīt!”, ir 
neizsakāma laime. Jo atšķirībā 
no mums, pieaugušajiem, viņu 
acīs sapnis ir īstenība, viņi ir 
priecīgi, darbīgi un ieinteresēti 
it visā, kas notiek. Viņi ikvienam 
no mums māca būt zinātkāriem 
un ziņkārīgiem, meklēt aizvien 
ko jaunu un pētīt sen zināmo, lai 
atklātu vēl nezināmo. Prot piedot 
ar vienu glāstu un draudzēties 
tāpat vien, nebaidās būt patiesi 
un smaidīt.

  Un tā, nu jau pavisam drīz 45 
gadus savas durvis uz bērnu 
sirdīm ver Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestāde „Saulīte”. Šajos 
gados ir mainījušies gan bērni, 
gan darbinieki, bet šis nams glabā 
tik daudzas atmiņas un tik daudz 
priecīgu un interesantu notikumu, 
ka to pat grūti aptvert.
  Laikā, kad gaidām sava 
bērnudārza jubileju, esam sākuši 
apkopot bērnudārza vēsturi pa 
piecgadēm. Apzinām cilvēkus, kas 
te kādreiz strādājuši, kas savu sirdi 
atdevuši bērniem, kuri apmeklēja 
Alsviķu PII „Saulīte”. Gaidot 
jubileju, gribu aicināt ikvienu, 
kurš sevi vēl joprojām uzskata 
piederīgu mūsu bērnudārzam, 
kuram ir atmiņas, kas saistās ar 
„Saulīti”, rakstīt mums uz e-pastu: 
saulite.alsviki@inbox.lv, rakstīt 
uz adresi PII „Saulīte”, Alsviķos, 
Alūksnes novadā, LV-4333, zvanīt 
pa tālruņiem: 64354145, 29162206 
vai vienkārši atbraukt pie mums 
ciemos un pastāstīt par to, kā 
viņam klājies šajos gados, kamēr 
strādāja vai mācījās „Saulītē”.
  Gaidīsim jūsu atmiņas, lai 

papildinātu „Saulītes” 45 gadu 
atmiņu grāmatu. Šī grāmata 
rezumēs daudzu darba gadu 
šaubas, rūpes, trauksmi un 
nemieru, un pats galvenais - no tās 
pretim staros tas, kas vieno mūs 
visus - mīlestība pret bērniem, 
aizvien jaunu iespēju meklēšana 
ikvienā no laikiem un bezgalīgā 
misijas apzināšanās ikvienā no 
mums, kuri kādreiz strādājuši 
izglītības iestādē.
  Domājot par laiku, kad gaidām 
svētkus, man gribas uzsvērt domu, 
kura caurvīs visu mūsu pasākuma 
ciklu - „Laiku piepilda cilvēks”, 
tāpēc svarīgs esat ikviens no jums 
un ikviena no jums piedzīvotais un 
pieredzētais šeit. Šajos svētkos lai-
ku piepildīsim mēs, Alsviķu pirms-
skolas izglītības iestādes „Saulīte” 
bērni, vecāki un darbinieki, 
sākot jau ar februāri, kad bērni 
un darbinieki zīmē, līmē, krāso 
sirsniņu ar nosaukumu „Es 
savu sirsniņu dāvinu „Saulītei” 
dzimšanas dienā”. 
  Tālāk, sākot ar martu, bērniem, 
vecākiem un darbiniekiem tiks 
piedāvātas iespējas darboties 
radošajās darbnīcās, kuru vadītāji 
būs cilvēki, kuri kādreiz ir bijuši 
saistīti ar mūsu bērnudārzu. 
Martā tās būs: „Teātra darbnīca”, 
kuru vadīs Dace Jansone un 
„Papīra darbnīca”, kuru vadīs 
Maija Bertāne. Aprīlī darbosimies 
„Mākslas darbnīcā”- vadītāja 
Laura Laicena un „Kulinārijas 
darbnīca”- Ināra Mālkalniete. 
Maijā savukārt „Frizūru darbnīca” 
– Aija Ziņģe un „Ziedu darbnīca”- 
Gunta Ziņģe.
  Dienā, kad bērnudārzs savas 
durvis vēra pirmoreiz, tas ir 10. 
martā, bērnudārzā no pulksten 
10.00 līdz pulksten 19.00 būs 
„Karstā ziemas ballīte” - bērniem, 
kuri pašreiz apmeklē bērnudārzu 

un darbiniekiem, kuri strādājuši 
pēdējos piecus gadus.
  28. maijā pulksten 16.00 visus 
aicināsim uz koncertu Alsviķu 
kultūras namā „Mēs katrs esam 
burvis”, kur bērni un darbinieki 
rādīs visas savas prasmes gan 
dziedot, gan dejojot, gan skaitot 
dzejoļus un spēlējot teātri.
  Arī noslēguma lielā balle 
„Saulītes svētku ritmi”, uz kuru 
aicinām bijušos darbiniekus, 

absolventus, vecākus, vecmāmiņas, 
brāļus un māsas, notiks 4. jūnijā 
pulksten 18.00 Alsviķu kultūras 
namā. Uz balli varat pieteikties jau 
laikus. Dalības maksa būs Ls 1,50, 
un līdzi jāņem groziņš. Par jautrību 
gādāsim mēs!

  Gaidīsim un svinēsim svētkus 
kopā, jo kopā vienmēr ir jautrāk!
  Uz tikšanos jūsu atmiņu stāstos 
un mūsu kopējos svētkos!

Pasākumi
Mālupes pamatskolā
  Irēna Zadumova,
Mālupes pamatskolas skolotāja

 Otrais mācību semestris 
Mālupes pamatskolā sācies 
ar dažādiem interesantiem 
pasākumiem. Skolēnus nav 
nobiedējis pat stiprais sals.

 29. janvārī skolā notika pasākums 
„Dullais desmitnieks”. Tajā visu 
klašu skolēniem bija iespēja 
parādīt savu drosmi, veiklību, 
atjautību, attapību, veicot dažādus 
uzdevumus. 
  Pasākums tik ļoti aizrāva visus 
skolēnus, ka nevienam negribējās 
doties mājās, bet piedalīties vēl un 
vēl. Pasākumu organizēja un vadīja 
aktīvākās skolas audzēknes - Baiba 
Muceniece, Katrīna Andranova, 
Linda Daktiņa.
  Arī skolotājiem tika dota iespēja 
sevi parādīt. Pasākuma noslēgumā 
bija diskotēka.
  12. februārī skolā notika 

Valentīndienas pasākums. Skolēnus 
priecēja diskotēka ar dažādām 
interesantām Valentīndienai 
veltītām aktivitātēm.
  Priecīgs notikums mūsu skolā 
ir arī 9. klases skolēna Armīna 
Janika iegūtā 3. vieta literāro darbu 
konkursā „Iededzies par savu tau-
tu, valsti, valodu!”, kas bija veltīts 
Eiropas valodu dienām. Armīns 
savas izjūtas ieteica dzejolī.  
  2010. gada 19. februārī Eiropas 
Savienības mājas Rīgā notika 
konkursa uzvarētāju apbalvošana, 
uz kuru devās arī Armīns.  
 Mūsu skolas skolēni gatavojas 
piedalīties arī radošo darbu 
konkursā „Manas skolas auto-
buss”, ko piedāvā Latvijas – 
Šveices sadarbības programma. 
Mazāko klašu skolēni zīmē savu 
autobusu un klasi ekskursijā, bet 
5. - 9. klašu skolēni izstrādāja 
kārtības un drošības noteikumus 
„Laba uzvedība autobusā”.

Armīns Janiks

Iededzies...

Iededzies par tautu,
Par savu valsti,
Par visiem, kas tev apkārt mīt,
Lai varam labu vārdu pasacīt.

Iededzies par savu valodu,
Par sevi un citiem,
Par to, ko ar vārdiem nevar pateikt
Un par to, kas tevī pašā mīt.

Iededzies par pasauli,
Par labajiem un ļaunajiem.
Tu paskaties uz viņiem
Un domā, kas būs rīt?

Varbūt nevajag iedegties,
Varbūt tikai iesmieties,
Varbūt nevajag bēdāties,
Varbūt tikai priecāties?

Nē, vajag iedegties!
Par vājajiem, nabadzīgajiem,
Par labestību, mīlestību
Iededzies par to!

Iededzies par savu tautu,
valsti un valodu,
Lai spētu to sataustīt
Un aiziet tur, kur zvaigznes krīt.
Iededzies, iededzies par visiem!

  Ilze Zvejniece

  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs (ABJC) kopš pērnā 
gada 18. decembra realizē LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
atbalstītu projektu „jaunieši.
info.lv”, kas ietver informācijas 
punkta jauniešiem izveidošanu 
un pieejamību (Pils iela 74), 
elektroniskās ziņu lapas 
„jaunieši.info.lv” izveidi 
un izplatīšanu ar interneta 
starpniecību un citas aktivitātes, 
kas palielina jauniešu 
informētību un iesaistīšanos 
sabiedriskajā dzīvē.

  Šā gada 9. februārī iznāca pirmā 
ziņu lapa „jaunieši.info.lv”, kur 
lasāms par pagājušā gada 4. 
decembrī notikušo Alūksnes 
novada jauniešu forumu 
„Jauniešiem Alūksnē būt!”, 
Alūksnes novada domes deputātu 
tikšanos ar Alūksnes vidusskolas 
skolēniem un iepazīšanās ar 
Alūksnes vidusskolas skolēnu 
līdzpārvaldes vadītāju Druvi  
Mucenieku. Sadaļā „afiša”  
apkopoti ABJC un citviet notiekoši 
pasākumi. Lai ziņu lapa kļūtu 
par efektīvu pieredzes un ideju 
apmaiņas līdzekli starp Alūksnes 

novada jauniešiem, tās veidotāji 
aicina aprakstīt arī savas domu-
biedru grupas, skolas, pagasta vai 
pilsētas notikumus un kopā ar bildi 
sūtīt uz jauniesi.info@gmail.com. 
Turpmāk ziņu lapa „jauniesi.info.
lv” iznāks reizi divos mēnešos, 
tātad otrais izdevums gaidāms 
aprīļa sākumā.
  Ziņu lapu iespējams saņemt 
savā e-pasta kastītē, ja e-pasts ir 
iekļauts adrešu listē, kā arī ABJC 
mājas lapā www.abjc.lv sadaļā 
JAUNIEŠI. Lai e-pasts tiktu 
iekļauts adrešu listē, jāraksta uz 
jauniesi.info@gmail.com , norādot 
vārdu un uzvārdu.
 Adresāti no jaunieši.info saņem ne 
tikai ziņu lapu, bet arī informāciju 
par ABJC pasākumiem, 
meistardarbnīcām, konkursiem, 
semināriem un apmācībām Latvijā 
un Eiropā, kas saistīti ar neformālo 
izglītību un kultūru jaunatnes 
jomā. Ja vēlaties par savu gaidāmo 
pasākumu paziņot plašākai audito-
rijai visā novadā, sūtiet informāciju 
un tā tiks nodota jaunieši.info 
adresātiem!
  Projekts „jaunieši.info.lv” 
īstenots Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2009. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros. 

Aktivizē jauniešu informācijas apriti
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Pamatbudžets

  1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 
2010.gadam:
  1.1. kārtējā gada ieņēmumos  Ls8 630 231,-
  1.2. saņemtos aizdevumos   Ls428 081,-
  1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un 
ekonomiskajām kategorijām    Ls9 393 836,-
  1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas Ls364 571,-
  2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas
līdzekļu atlikumu uz 2010.gada sākumu  Ls730 095,-
  3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
beigām     Ls30 000,-
  4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2010.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem:

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2010. gadam

Saistošie noteikumi Nr.9/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 18.02.2010.

 lēmumu Nr.91 (protokols Nr.3, 32.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 
likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”, LR Ministru kabineta 22.12.2009. Noteikumiem Nr.1571 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales 
kārtību 2010.gadā”.

  6. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2010.gada izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

  11. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā 
budžeta (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2010.gada 
izdevumus atbilstoši valdības funkcijām:

  5.  Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības
pamatbudžeta 2010.gada izdevumus atbilstoši valdības 
funkcijām:

Speciālais budžets (bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem)
  7. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālo 
budžetu (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2010.gadam:
  7.1. kārtējā gada ieņēmumos  Ls266 544,-
  7.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un 
ekonomiskajām kategorijām  Ls466 499,-
  8. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2010.gada sākumu   Ls200 955,-
  9. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 
beigām     Ls1 000,-
  10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā 
budžeta (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2010.gada 
ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem:

  12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā 
budžeta (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2010.gada 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi)

  13. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālo 
budžetu (ziedojumi un dāvinājumi) 2010.gadam:
  13.1. kārtējā gada ieņēmumos  Ls1 000,-
  13.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un 
ekonomiskajām kategorijām  Ls3 065,-
  14. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2010.gada sākumu   Ls2065,-
  15. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2010.gada
beigām     Ls0,-
  16. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā 
budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2010.gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem:

  17. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā 
budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2010.gada ieņēmumus 
atbilstoši valdības funkcijām:

  18. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā 
budžeta (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2010.gada 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

  19. Pamatbudžeta un speciālo budžetu ieņēmumu un izde-
vumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
  20. Noteikt, ka finansēšana starp Alūksnes novada 
pašvaldības Finanšu nodaļu un pagastu pārvalžu un iestāžu 
grāmatvedībām tiek nodrošināta ar transfertu starpniecību:
  20.1. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļa 
finansēšanas izdevumus pagastu pārvaldēm un iestādēm 
uzrāda 7210 ekonomiskās klasifikācijas kodā „Pašvaldību 

(turpinājums 7. lappusē)
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(Turpinājums no 1. lappuses)

  9. ESF projekta „Darba 
praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 
īstenošanai Ls23974 apmērā;
  10. Alūksnes pilsētas ietvju 
un ielu renovācijas pabeigšanai 
Ls18250 apmērā;
  11. Pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas procesā iegūtie 
līdzekļi Ls13312 apmērā;
  12. Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības (turpmāk 
ELFLA) projekta „Kalncempju 
pagasta pašvaldības autoceļu un 
Ate – Augstie kalni – Niedras 
tilta rekonstrukcija” īstenošanai 
Ls20993 apmērā;
  13. ELFLA projekta „Veclaicenes 
pagasta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija” īstenošanai 
Ls17503 apmērā;
  14. ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes rajona Liepnas pagasta 
Liepnas ciemā” īstenošanai Ls6047 
apmērā;
  15. ELFLA projekta „Malienas 
pagasta tautas nama ēkas rekon-
strukcija un piebūves celtniecība” 
īstenošanai Ls13580 apmērā;
  16. Sorosa fonda - Latvija pro-
jekta „Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centra izveide” īstenošanai 
Ls8469 apmērā;
  17. ELFLA projekta „Māriņkalna 
tautas nama rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls 1134 apmērā;
  18. ELFLA projekta 
„Jaunalūksnes pagasta pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls20933 apmērā;
  19. Valsts dotācijas novada 
infrastruktūras attīstībai atlikums 
Ls61429 apmērā; 
  20. ELFLA projekta „Alsviķu 
kultūras nama rekonstruk-
cija un modernizācija un vasaras 
brīvdabas estrādes būvniecība” 
īstenošanai Ls36800 apmērā;
  21. Sorosa fonda - Latvija pro-
jekta „Pārmaiņu iespēja skolām” 
īstenošanai Ls6106 apmērā;
  22. ELFLA projekta „Pededzes 
pagasta pašvaldības ceļu Pededze 
- kapsēta, Pededze - Naumova” 
īstenošanai Ls16278 apmērā;
  23. ELFLA projekta „Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas parka iz-
veide” īstenošanai Ls1113 apmērā;
  24. ELFLA projekta „Mārkalnes 
pagasta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija” īstenošanai Ls 
20086 apmērā;
  25. Valsts mērķdotācijas 
pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām un speciālo 
izglītības iestāšu uzturēšanas izde-
vumiem atlikums Ls72562 apmērā;
  26. ESF pārrobežu sadarbības 
projekta “Cross-Border Co-
operation Programme under The 
European Territorial Co-operation 
Objective” īstenošanai Ls18000 
apmērā; 
  27. Alūksnes rajona padomes 
atlikušais finansējums Ls30852 
apmērā;
  28. Valsts dotācijas pirmklasnieku 
brīvpusdienu nodrošināšanai atli-
kums Ls5772 apmērā;
  29. Citiem projektiem, mērķiem 
un 2010. gada budžeta deficīta 
segšanai Ls179189 apmērā.

  Iesākto projektu īstenošanai 

novirzīts 2009. gadā neizmantoto 
Valsts kases aizdevumu līdzekļu 
atlikums Ls428081 apmērā, tajā 
skaitā:
  1. ERAF projekta „Pirmsskolas 
izglītības iestāžu „Sprīdītis” 
un „Pienenīte” infrastruktūras 
attīstīšana vienlīdzīgas 
nodarbinātības iespēju veicināšanai 
Alūksnē” īstenošanai Ls78177 
apmērā;
  2. ESF pārrobežu sadarbības pro-
jekta „Cross-Border Co-operation 
Programme under The European 
Territorial Co-operation Objective” 
īstenošanai Ls92320 apmērā;
  3. ELFLA projekta „Alsviķu 
kultūras nama rekonstruk-
cija un modernizācija un vasaras 
brīvdabas estrādes būvniecība” 
īstenošanai Ls 35429 apmērā;
  4. ELFLA projekta „Liepnas 
pagasta autoceļa rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls23228 apmērā;
  5. ELFLA projekta „Malienas 
pagasta tautas nama ēkas rekon-
strukcija un piebūves celtniecība” 
īstenošanai Ls92817 apmērā;
  6. ELFLA projekta „Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas parka 
izveide” īstenošanai Ls19206 
apmērā;
  7. ELFLA projekta „Māriņkalna 
tautas nama rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls86904 apmērā.

  Pavisam 2010. gadā 
pamatbudžetā paredzēti ieņēmumi 
Ls9788407 apmērā.
  Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
„Transfertu ieņēmumi”, kas 
2010. gadā ir plānoti Ls4229782 
apmērā, kas ir 43,210% no 
kopējiem ieņēmumiem. No 
transfertu ieņēmumiem lielākie 
ieņēmumi ir valsts budžeta trans-
ferti – Ls4188088 apmērā, kas ir 
42,786% no plānotājiem transfertu 
ieņēmumiem.
  Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām ir piešķirtas astoņiem 
mēnešiem:
  1. vispārizglītojošām skolām - 
Ls1139800 apmērā,
  2. interešu izglītībai – Ls51811 
apmērā,
  3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbinātajiem pedago-
giem - Ls64504 apmērā. 
  Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes 
mūzikas skolai, mākslas skolai un 
sporta skolai ir piešķirta divpad-
smit mēnešiem Ls199612 apmērā. 
  Mērķdotācija speciālajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
„Cālis”, „Mazputniņš” un Liepnas 
internātpamatskolai ir piešķirta 
astoņiem mēnešiem Ls415089 
apmērā, tajā skaitā pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām – Ls208816 apmērā.
  Valsts dotācija pirmklasnieku 
brīvpusdienu nodrošināšanai 
plānota Ls24365 apmērā.
  Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 
plānots saņemt finansējumu šādu 
projektu realizācijai:
  1. ESF projekta „Darba 
praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 
īstenošanai Ls244013 apmērā;
  2. ESF projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” īstenošanai Ls85485 
apmērā.
  2010. gadā budžeta ieņēmumos 
plānots saņemt skolēnu 
pārvadājumu kompensāciju par 
2009. gadā likvidēto trīs pamatsko-
lu skolēnu pārvadāšanu uz citām 
izglītības iestādēm Ls8352 apmērā 
un garantētā iztikas minimuma un 
dzīvokļa pabalsta kompensāciju 
Ls102696 apmērā.
  Plānots saņemt šādus 
maksājumus no Apes novada 
pašvaldības:
  1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu 
līdzfinansējumam par galvenās 
bibliotēkas funkciju pildīšanu – 
Ls1174 apmērā; 
  2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā darba 
līdzfinansējumam – Ls5762 
apmērā;
  3. Alūksnes novada 
būvvaldes uzturēšanas izde-
vumu līdzfinansējumam – Ls1310 
apmērā.
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija plānota Ls1736971 
apmērā.
  2010. gadā saņemta pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda 2009. 
gada neizpildes kompensācija 
Ls50421 apmērā.
  Otra lielākā ieņēmumu daļa ir 
„Nodokļu ieņēmumi”, kas 2010. 
gadā plānoti Ls3763168 apmērā, 
kas ir 38,445% no kopējiem 
ieņēmumiem. No nodokļu 
ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir 
ienākuma nodoklim – Ls3479352 
apmērā, kas ir 92,458% no 
plānotajiem nodokļu ieņēmumiem. 
  Saskaņā ar likumu „Par valsts 
budžetu 2010. gadam” iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis budžetā 
iekļauts 92% apmērā.
  2010. gadā saņemta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 2009. gada 
neizpildes kompensācija Ls49634 
apmērā.

  Alūksnes novada pašvaldības 
2010. gada budžeta otru daļu veido 
“Speciālais budžets”. 
  2010. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi plānoti Ls267544 
apmērā. Plānoto izdevumu 
segšanai novirzīts naudas līdzekļu 
atlikums uz 2010. gada sākumu 
Ls203020 apmērā.
  2010.gadā ievērojami samazināta 
Autoceļu fonda mērķdotācija. Ne-
skatoties uz to, lielāko ieņēmumu 
daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda 
līdzekļi, kas 2010. gadā ir plānoti 
Ls254244 apmērā, kas ir 54,03% 
no kopējiem speciālā budžeta 
ieņēmumiem. 
  Dabas resursu nodoklis 
plānots kā transferts no valsts 
budžeta 60% apmērā no nodokļa 
maksājuma par dabas resursu 
ieguvi vai izmantošanu, vai vides 
piesārņošanu Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta izdevumi

  2010. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumi plānoti Ls9788407 apmērā, 
tajā skaitā:
- izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas Ls9393836 apmērā, 
kas ir 95,97% no kopējiem izde-
vumiem,

- aizņēmumu pamatsummu atmak-
sa Ls364571 apmērā, kas ir 3,72% 
no kopējiem izdevumiem,
- kases apgrozāmie līdzekļi 
Ls30000 apmērā, kas ir 0,31% no 
kopējiem izdevumiem.
  2010. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta izde-
vumi plānoti Ls332096 apmērā.
  Alūksnes novada pašvaldības 
2010. gada speciālā budžeta 
izdevumu daļā plānoti ikdienas 
uzturēšanas izdevumi, izdevumi 
novadgrāvju tīrīšanai un novada 
teritorijas sakārtošanai (dabas 
resursu nodoklis). 
  Katrai iestādei tiks sagatavo-
ta “Iestādes uzturēšanas un 
pasākumu izmaksu tāme”, 
ievērojot ieņēmumu klasifikācijas, 
valdības funkciju klasifikācijas un 
ekonomiskās klasifikācijas kodus.

3. Alūksnes novada pašvaldības 
aizņēmumi un galvojumi

  2009. gada nogalē LR Finanšu 
ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei iesniegti 
lūgumi par aizņēmumu ņemšanu 
šādu projektu īstenošanai 2010. 
gadā:
  1. ERAF projektam „Alūksnes 
vidusskolas infrastruktūras 
pielāgošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem” 
Ls80485 apmērā;
  2. ELFLA projekta „Pededzes 
pagasta pašvaldības ceļu „Pededze 
- kapsēta”, Pededze - Naumova” 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Ls115028 apmērā.
  Kā arī iesniegts lūgums par gal-
vojuma sniegšanu AS „SIMONE” 
aizdevumam apkures sezonas 
kurināmā iegādei Ls100000 
apmērā.
   Savukārt 2010. gadā plānots 
iesniegt LR Finanšu ministrijas 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomei lūgumu par aizņēmumu 
ņemšanu:
  1. ELFLA projekta „Jaunalūksnes 
pagasta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija” līdzfinansējuma 
nodrošinājumam Ls147739 
apmērā;
  2. ELFLA projekta „Kalncempju 
pagasta pašvaldības autoceļu un 
Ate – Augstie kalni – Niedras tilta 
rekonstrukcija” līdzfinansējuma 
nodrošināšanai Ls147739 apmērā;
  3. ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes rajona Liepnas pagasta 
Liepnas ciemā” līdzfinansējuma 
nodrošināšanai Las266160 apmērā;
  4. ELFLA projekta „Mārkalnes 
pagasta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija” līdzfinansējuma 
nodrošināšanai Ls148115 apmērā;
  5. ERAF projektam „Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku un 
muižās parka objektu rekonstruk-
cija” Ls434623 apmērā;
  6. ELFLA projekta „Zeltiņu 
pagasta autoceļu rekonstrukcija” 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Ls118604 apmērā;
  7. ELFLA projekta „Annas 
pagasta autoceļu rekonstrukcija” 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Ls102850 apmērā;
  8. ELFLA projekta „Jaunlai-
cenes ciema siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācija” 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 

Ls76444 apmērā;
  9. ELFLA projekta „Jaunlaicenes 
pagasta autoceļu rekonstrukcija” 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Ls126794 apmērā.

Ar Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2010. gadam var iepazīties 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par budžetu”.

(turpinājums no 6. lappuses)

budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti citām pašvaldībām”;
  20.2. pagastu pārvalžu 
un iestāžu grāmatvedības 
finansēšanas ieņēmumus uzrāda 
šādos ieņēmumu klasifikācijas 
kodos:
  20.2.1. 19.2.1.0. „Ieņēmumi 
izglītības funkciju 
nodrošināšanai” – mērķdotācijas,
  20.2.2. 19.2.5.0. „Pārējie 
ieņēmumi no citām 
pašvaldībām” – finansēšanu 
no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda,
  20.2.3. 19.2.4.0. „Ieņēmumi 
par līdzfinansējuma projektu 
īstenošanu” - pārējo finansēšanu;
  20.3. sastādot mēneša 
pārskatus par budžeta izpildi, 
20.1. un 20.2. punktos minētie 
finansēšanas ieņēmumi un izde-
vumi tiks konsolidēti.
  21. Noteikt, ka pagastu 
pārvaldēm ikmēneša finansēšana 
no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda dotācijas 
tiks veikta pēc faktiski saņemtā 
līdzekļu apjoma no Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda.
  22. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošināt efektīvu 
un racionālu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu 
atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo 
pašvaldības funkciju izpildi.
  23. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir tiesīgi apstiprinātā 
darba algas fonda ietvaros 
noteikt štata vietu skaitu un 
atalgojuma apmēru, ievērojot 
normatīvo aktu nosacījumus.
  24. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas 
iestādes budžeta izpildi.
  25. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem nepieciešamības 
gadījumos ir tiesības pieprasīt 
veikt iekšējos budžeta 
pārkārtojumus pa ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem attiecīgās 
iestādes vai struktūrvienības 
apstiprinātā budžeta ietvaros, 
iesniedzot pieprasījumu par 
budžeta pārkārtošanu Alūksnes 
novada pašvaldībai.

Pašvaldības aizņēmumi 
un sniegtie galvojumi
  26. Apstiprināt Alūksnes no-
vada pašvaldības aizņēmumu un 
galvojumu saistības 2010.gadā:
  26.1. aizņēmumu pamatsummu 
un procentu atmaksai Ls565323,
  26.2. galvojumu pamatsummu 
un procentu atmaksai Ls98734.

Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 
2010.gadam



8.  Alūksnes Novada Vēstis 26.02.2010.

Deputāts Pieņemšanas 
datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 08.03.2010. 
01.03.2010.

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Malienas pagasta pārvalde

Andis KRĒSLIŅŠ 08.03.2010. 
22.03.2010.

13.00 – 14.00
15.00 – 17.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Ilzenes pagasta pārvalde

Elita LAIVA 15.03.2010.
15.03.2010.

11.00 – 12.00
9.00 – 10.00

Zeltiņu pagasta pārvalde
Kalncempju pagasta pārvalde

Ēriks MEDISS 18.03.2010. 
17.03.2010.

9.00 – 10.00
10.00 – 12.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Annas pagasta pārvalde

Ainars MELDERS 05.03.2010.
05.03.2010.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00

Sociālais dienests, Lielā Ezera iela 11, Alūksne
 Alsviķu pagasta pārvalde

Jānis NĪKRENCIS 03.03.2010.
10.03.2010.

14.00 – 17.00
13.00 – 15.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Mālupes pagasta pārvalde

Marina RAMANE
16.03.2010. 
16.03.2010. 
11.03.2010.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00
15.00 – 17.00

Alsviķu pagasta pārvalde
 Dārza iela 11, Alūksne,103.telpa

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Zinaida SILIRAVA 12.03.2010.
11.03.2010.

13.00 – 16.00
15.00 – 17.00

Mārkalnes pagasta pārvalde
Ziemeru pagasta pārvalde

Laimonis SĪPOLS 08.03.2010.
11.03.2010.

16.00 – 17.00
15.00 – 16.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Liepnas pagasta pārvalde

Andis ZARIŅŠ 11.03.2010.
12.03.2010.

10.00 – 11.00
10.00 – 12.00

SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagasts
Veclaicenes pagasta pārvalde

Askolds ZELMENIS 08.03.2010.
29.03.2010.

11.00 – 12.00
15.00 – 16.00

SIA „4 Plus” Merķeļa iela 20, Alūksne
Pededzes pagasta pārvalde

Sandra ZELTIŅA 22.03.2010.
15.03.2010.

9.00 – 11.00
10.00 – 12.00

Alsviķu pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Valda ZELTIŅA 10.03.2010. 
05.03.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 16.30

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Ziemeru pagasta pārvalde

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Apmeklētāju pieņemšana martā

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi februārī Alūksnes novadā
Sporta aktivitātes Alūksnē

  12. - 14. martā Latvijas jaunatnes 
čempionāta biatlonā 2. kārta ziemas 
sporta centrā „Mežinieki”.
  6. martā Alūksnes novada kausa 
izcīņa basketbolā sievietēm; novada 
čempionāts volejbolā sievietēm un 
vīriešiem.
  7. martā Alūksnes novada 
čempionāts volejbolā vīriešiem.
  13. martā Alūksnes novada kausa 
izcīņa basketbolā sievietēm; novada 
čempionāts volejbolā vīriešiem.
  14. martā Alūksnes novada 
čempionāts volejbolā sievietēm; no-
vada čempionāts basketbolā vīriešiem.
  20. martā Alūksnes novada 
čempionāts volejbolā vīriešiem un 
sievietēm.
  21. martā Alūksnes novada 
čempionāts volejbolā vīriešiem 
un sievietēm; novada čempionāts 
volejbolā vīriešiem.
  28. martā Alūksnes novada 
čempionāts basketbolā vīriešiem.
(lūdzam sekot līdzi tuvākai 
informācijai presē!)

Alūksnes pilsētas Tautas namā

  6. martā pulksten 17.00 deju 
kopas „Jukums” koncerts „Kad 
lāstekas pil...”. Piedalās labākie deju 
kolektīvi savās grupās no Alūksnes, 
Balvu un Gulbenes novadiem. Ieeja: 
pieaugušajiem Ls 1,00, pensionāriem 
un skolēniem Ls 0,50.
  12. martā pulksten 11.00 X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Tautas deju kolektīvu skate – 1. 
kārta.
  16. martā pulksten 13.00 Bejas
pamatskolas vokālo ansambļu 
muzikāli teatralizēts uzvedums 
bērniem un pieaugušajiem 
„Sarkangalvīte: Pazudusi ome!”. 
Ieeja: Ls 0,50.
  19. martā pulksten 17.00 senioru 
kora „Brūklenājs” koncerts.
  20. martā Rīgas improvizācijas 
teātris – meistarklase un izrāde. 
Pulksten 13.00 teātra meistarklase, 
pulksten 17.00 izrāde.
  26. martā pulksten 10.00 Skolu 
teātru diena.
  27. martā pulksten 16.00 skolotāju 
kora „Atzele” dzimšanas dienas 
koncerts.

Alūksnes muzejā

Izstādes:
  Dizainera Ivara Vecāna izstāde 
„Mirkļu spēle”.
  Alūksnes jauniešu fotoizstāde 
„Pozitīvs laiks”. 
 Ekspresizstāde „Seno rotu 
atdzimšana”. 
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”.
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes 
pilsētu „Krustpunktā”.
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde 
„Mehāniskie mūzikas instru-
menti”. Iespējama apskate kopā ar 
kolekcionāru, iepriekš saskaņojot 
laiku pa tālr. 64381321; 29205295; 
26496831.
  Jauniešu fotoizstāde „C8H10N4O2 
blakusefekts”.

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

Atklātais krājums:
  Iepriekš piesakoties pa tālruni 
64381324, apskatāms otrdien, 
trešdien, ceturtdien, piektdien.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes:
  01.- 31.03. „Zini savas tiesības”; 
„Pašvaldība informē” (lasītavā).
  01.- 31.03. „Vējš pamodušās zemes 
elpu nes” (abonementā).
  01. – 31.03. „Dzīvo vesels!” (bērnu 
literatūras nodaļā).
  01. – 31.03. „Spānijas prezidentūra 
ES” (Eiropas Savienības informācijas 
punktā).
  01. – 31.03. „Jaunas idejas labākai 
Eiropai” (Eiropas Savienības 
informācijas punktā).

Pasākumi:
  8. martā „Saulstariņu skolas” 
dalībnieku zīmējumu izstāde.

  11. martā bibliotēku darbinieku 
apmācības darbā ar bērniem.
  29. martā jauno grāmatu diena.

Alsviķu pagastā

  11. martā pulksten 10.00 Alsviķu 
kultūras namā pensionāru kopas 
„Noskaņa” tikšanās.
  13. martā pulksten 18.00 Alsviķu 
kultūras namā Jāņa Streiča mākslas 
filmas „Rūdolfa mantojums” 
demonstrēšana. Ieeja – Ls 1,50.
  20. martā pulksten 17.00 Alsviķu 
kultūras namā pagasta radošo 
talantu konkurss „Ko Tu proti?”. 
Darbu izstāde. Pulksten 19.00 disenīte 
bērniem, spēlēs DJ Salvis, Gaga-
dance. Ieeja – Ls 0,50. Pulksten 22.00 
diskotēka jauniešiem, spēlēs DJ 
Salvis, Gagadance, Lisa Poļana. Ieeja 
– Ls 1, no pulksten 22.30 – Ls 1,50.
  25. martā Alsviķu kultūras namā 
pagasta represēto iedzīvotāju 
godināšana.
  28. martā pulksten 16.00 Alsviķu 
kultūras namā Teātra diena. Zeltiņu 
drāmas kolektīva „Kontakts” 
sniegumā E. Vulfa komēdija „Līnis 
murdā”; Alsviķu teātra studijas 
sniegumā R. Blaumaņa luga „Pēc 
pirmā mītiņa”. Ieeja – Ls 1,50, 
bērniem – Ls 1,00.
  Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Rakstniecei Ingrīdai Vīk-
snai – 90”, „Dzejniecei Aspazijai – 
145”, atceres dienas: aktrisei Lidijai 
Freimanei – 90, pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņai, komunistiskā terora 
upuru piemiņai.
  Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Dzejniekam Kārlim 
Veidenbaumam – 145”, „Dzejniecei, 
rakstniecei Elzai Stērstei – 125”, 
„Rakstniekam Andrim Puriņam – 60”.

Ilzenes pagastā

  No 7. līdz 20. martam kultūras, 
sporta, interešu un mūžizglītības 
centrā „Dailes” pagasta iedzīvotāju 
veidota izstāde „Mans vaļasprieks”.
  13. martā pulksten 12.00 centrā 
„Dailes” Ilzenes, Kalncempju, Zeltiņu 
pensionāru pēcpusdiena.
  20. martā pulksten 18.00 centrā 
„Dailes” U. Sedlenieka Alūksnes Tau-
tas teātra „Slieksnis” viesizrāde - M. 
Birze „Kalmāru konservi jeb pērles 
skārda kārbā”.
  20. martā pulksten 21.00 centrā 
„Dailes” balle, spēlē Gunārs un Zane.
  Ilzenes bibliotēkā no 1. līdz 30. 
martam literatūras izstāde „Saujiņa 
saules, riekšiņa zvaigžņu” (Aspazijai 
- 145).
  Ilzenes bibliotēkā no 15. līdz 31. 
martam komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienai veltīta literatūras 
izstāde „Sāp neuzziedējis pavasaris”.

Jaunalūksnes pagastā

  Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Aspazija - spēks un 
daiļums, un mūžam nerimstošs gars”, 
„Kolberģa tautas namam - 50”, 
„Traģikomiskā Lidija Freimane”.
  18. martā Jaunalūksnes bibliotēkā 
projekta „Aspazijas dabas dzeja - 
labestības un mīlestības pilna pasaule” 
3. nodarbība PII „Pūcīte” vecākās 
grupas audzēkņiem.
  13. martā pulksten 19.00 Kolberģa 
tautas nama 50 gadu jubilejas 
sarīkojums “Pusgadsmitu krāts prieks” 
ar pagasta dejojošo un dziedošo 
kolektīvu piedalīšanos. Pēc koncerta 
balle kopā ar Zigmāru un Edgaru 
Krūmiņiem un Kristīni Šomasi. Ieeja 
brīva.
  No 13. marta  Kolberģa tautas nama 
foajē izstāde „Kolberģa tautas namam 
- 50”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Aktrisei Lidijai Freimanei – 
90”, „Sieviete – dzīvības devēja, 
ģimenes pavarda sargātāja, skaistā, 
noslēpumainā, neuzminamā”, „8. 
marts – Starptautiskā sieviešu diena”, 
„Kad meklē dvēseli…” (dzejniecei 
Aspazijai – 145).

Jaunannas pagastā

  13. martā pulksten 14.00 Jaunan-
nas tautas namā pasākums „Lai 
dziesmā sasilst sirds” (piedalās koris 
„Dzelme”, Jaunannas pamatskolas 
koris, vadītāja Ināra Kravale). Pēc 
pasākuma – senioru pēcpusdiena.
  27. martā pulksten 22.00 Jaunannas 
tautas namā Rēzeknes Latgales radio 
DJ Normunda diskotēka un karaoke.

Jaunlaicenes pagastā

  6. martā pulksten 18.00 Jaunlai-
cenes tautas namā amatierteātra 
„Nebēdnieki” sniegumā A. Bankas 
kriminālkomēdija „Barona Bunduļa 
atgriešanās”.
  13. martā pulksten 22.00 Jaunlai-
cenes tautas namā grupa „Tranzīts”.
  27. martā pulksten 22.00 Jaunlai-
cenes tautas namā balle, spēlē grupa 
„Nakts ekspresis” (Gulbene).
  Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Aspazijai – 145”, „Elzai 
Stērstei – 125”.
  Jaunlaicenes muižas muzejā izstādes: 
„Jaunlaicenes muiža”, „Ar dzērvju 
zābakiem kājās”, pastaigas stāstnieka 
pavadībā: „Opekalna baznīca, pirmā 
skola”, „Jaunlaicenes muiža, parks”, 
„Dēliņkalns”, interaktīvas nodarbības 
muižas parkā: „Apslēpto dārgumu 
meklēšana, „Tautas dziesmu la-
birints”, nodarbības muzejā „Pastaliņu 
gatavošana”, „Vāverīšu tīšana”, 
„Aušana”, iespēja apskatīt atklāto 
krājumu.

Kalncempju pagastā

  Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Jubilārs rakstnieks Andris 
Puriņš”, „25. marts - tautas piemiņas 
un smeldzes diena”.

Liepnas pagastā

  Liepnas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Dators - moderns palīgs”, 
„Viss par putniem”, „Darbam dārzā”.

Malienas pagastā

  Malienas bibliotēkā no 1. līdz 12. 
martam literatūras izstāde „Sieviete 
– tu esi skaistākā starp puķēm”, 
no 12. līdz 30. martam literatūras 
izstāde „Spēks un daiļums un mūžam 
nerimstošs gars” (Aspazijai - 145), no 
18. līdz 30. martam literatūras izstāde 
„Pie svešas uguns nosaluši...”.
  20. martā pulksten 19.00 Malienas 
tautas namā deju kolektīvu sadancis 
„Nāc uz danci Malienā”.
  24. martā pulksten 12.00 Malienas 
bibliotēkas un tautas nama sadarbībā 
ar pamatskolu rīkota pēcpusdiena poli-
tiski represēto cilvēku piemiņai „Pie 

svešas uguns nosaluši...”.

Mālupes pagastā

  No 10. līdz 18. martam Mālupes 
bibliotēkā literatūras izstāde „Dzejnie-
cei Aspazijai – 145”.
  25. martā Mālupes bibliotēkā 
atmiņu pēcpusdiena komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai „Pusvārdā 
palika vārds, puspantā palika 
dziesma”.

Mārkalnes pagastā

  6. martā pulksten 19.00 Mārkalnes 
tautas namā koncertuzvedums 
„Vienīgi jums”.
  27. martā pulksten 19.00 Mārkalnes 
tautas namā Alsviķu teātra studijas 
viesizrādes: „Čaukstenes” (pēc A. 
Brigaderes), R. Blaumanis „Pēc pirmā 
mītiņa”.
  16. martā Mārkalnes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Sēž uz sliekšņa 
pasaciņa” (dzejniecei Aspazijai – 145).
  25. martā Mārkalnes bibliotēkā 
literatūras „Sveiks marta vējš, kas 
alkains trauc pret rītiem,/No manas 
dzimtenes, kas pavasari nes”.

Pededzes pagastā

  6. martā pulksten 11.00 Pededzes 
tautas namā Sieviešu tiesību institūta 
Starptautiskās Sieviešu dienas un 
Gada balvas pasniegšanas svinības.
  8. martā pulksten 10.00 Pededzes 
bibliotēkā izstāde „Sievietes, prieku 
Jums acīs, mīlu un laimi!”.
  17. martā pulksten 13.00 Pede-
dzes bibliotēkā jauno grāmatu diena 
„Padari sev dzīvi tīkamu, atmezdams 
jebkuras bažas par to!”.
  25. martā pulksten 10.00 Pededzes 
bibliotēkā komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas brīdis „Sakām – 25. marts 
un domājam, ...atceramies...”.

Veclaicenes pagastā

  13. martā pulksten 19.00 Veclai-
cenes tautas namā filma „Rūdolfa 
mantojums”.
  20. martā pulksten 19.00 Veclai-
cenes tautas namā bijušo un esošo 
amatiermākslinieku pasākums „Ak, 
jaunība – šie skaistie mirklī vēl deg...”.

  Veclaicenes bibliotēkā literatūras 
izstāde „Aspazija - pašpārliecināta, 
temperamentīga un spītīga sieviete”, 
„Nāc, nākdama Liela diena!” (Liel-
dienu kartiņu izstāde).

Zeltiņu pagastā

  6. martā pulksten 14.00 Zeltiņu tau-
tas namā Zeltiņu retro grupas „Lauku 
suvenīrs” un Veclaicenes vīru vokālā 
ansambļa koncerts.
  6. martā pulksten 22.00 Zeltiņu tau-
tas namā balle, spēlēs grupa „Laikam 
līdz” (Rēzekne).
  20. martā pulksten 16.00 Zeltiņu 
tautas namā filmas „Rūdolfa manto-
jums” demonstrēšana.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Aspazijai – 145”, komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai veltīta 
izstāde „Dun un dun, sliežu dzelzceļi 
dun...”, izstāžu cikls skolēniem 
„Šķirsim gadskārtu grāmatu”.
Zeltiņu muzejā martā mini izstādes: 
„Sveika, Alūksne”, „Zeltiņi 2009.”, 
„Glika mantojums”.

Ziemera pagastā

  6. martā pulksten 22.00 Sieviešu 
dienas ballīte kopā ar Kasparu Maku. 
Ieeja Ls 2.
  13.martā pulksten 12.00 
Māriņkalna tautas namā pensionāru 
pēcpusdiena.
  13. martā pulksten 14.00 
Māriņkalna tautas namā Alsviķu teātra 
studijas izrāde.
  20. martā pulksten 12.00 Folkloras 
skoliņas nodarbība „Gadskārtu svētki 
pavasarī”.
  26. martā Māriņkalna tautas namā 
Alūksnes un Apes novadu Mazpulku 
dalībnieku pasākums.
  Māriņkalna bibliotēkā no 1. līdz 12. 
martam izstāde „Aktrise ar ugunīgu 
dzirksti acīs” (Lidijai Freimanei – 90), 
no 8. līdz 24. martam literatūras 
izstāde bērniem „Nu saki! Vai tikai 
pasakās notiek jauni brīnumi?”  
(Aspazijai – 145), 25. martā Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīta izstāde „Ar Sibīrijas 
ceļiem, mokās ietiem,/ Nāk prātā 
marts, kas sāp un kuru neaizmirst...”

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē un

26. martā no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 Jaunannas pagasta pārvaldē
 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

1. un 15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
un 12. un 26. martā 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.


