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OTRDIENA

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šī gada pirmajā mēnesī 
Alūksnes pilsētas dzīves centrālie 
notikumi nenoliedzami ir saistīti 
ar to, ka 2. janvārī apritēja 90 
gadu kopš Alūksnei piešķirtas 
pilsētas tiesības.

  Atzīmējot pilsētas dzimšanas 
dienu, ciklā „Alūksnei 90” notika 
vairāki pasākumi. Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā visu mēnesi 
iedzīvotāji tika aicināti rakstīt savus 
vēlējumus Alūksnei prozā, dzejā 
vai atmiņu stāstos. Bērnu literatūras 
nodaļā varēja aplūkot mazo 
alūksniešu gatavotus apsveikumus 
un novēlējumus savai pilsētai. 
Lasītavā savukārt par pilsētu stāstīja 
literatūras izstāde „Ozolu pilsēta ar 
Bībeli ģerbonī”. Bibliotēkā notika 
arī tematisks pasākums „Alūksne 
– faktos, stāstos, leģendās...”, kurā 
vairāki alūksnieši stāstīja inte-
resantus un saistošus stāstus par 
Alūksni, tās cilvēkiem un sadzīvi 
aizgājušajos gados.

  Alūksnes muzejā līdz februāra 
vidum vēl būs skatāma Alūksnes 
mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde „Veltījums dzimšanas 
dienā”. Savukārt Alūksnes 
mūzikas skolas absolventi savu 
dzimto pilsētu dzimšanas dienā 
iepriecināja ar koncertu „Pa dzīves 
raibām notīm mēs skanīgi ejam”.
  Piektdien, 29. janvārī pulksten 
19.00 visus mīļi aicinām doties uz 
Alūksnes tautas namu, kur notiks 
pasākumu cikla „Alūksnei 90” 
noslēguma tematisks sarīkojums 
„90 soļi”. Šajā pasākumā visi 
kopīgi varēsim atskatīties uz  
katru no deviņām Alūksnes pilsētas 
dzīves desmitgadēm.

Daži vēlējumi Alūksnei:

„Alūksne, mīļā, tuvā, lai tev 
būtu plauksme un attīstība visās 
jomās. Lai gādīgi saimnieki un 
atsaucīgi uzņēmēji tevi izveidotu 
par īstu Ziemeļvidzemes pērli, 
kurā jaunatne gribētu dzīvot un 
atgriezties, tevi attīstīt tālāk.”

(Irēna Kalniņa)
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Labdien, Alūksnes novada 
ļaudis!

  Būsiet pamanījuši, ka pēdējā 
laikā asas diskusijas starp 
novada domes deputātiem 
izvērtušās par turpmāko pagastu 
pārvalžu struktūru. Ir deputāti, 
kas uzskata, ka pārvalžu vadītāju 
skaits jāsamazina līdz sešiem. 
Mēs uzskatām, ka jāsaglabā 
līdzšinējais pārvalžu vadītāju 
skaits.
  Vēlos pateikties iedzīvotājiem 
par atsaucību – esam saņēmuši 
tūkstoti parakstu un vēstuļu 
par pārvalžu vadītāju amatu 
saglabāšanu. Tie ir mūsu vēlētāji 
un mēs cienām viņu viedokli.
 Mēs uzskatām, ka jāsaglabā 
līdzšinējais pārvalžu vadītāju 
skaits. Versijai par skaita 
samazināšanu nav ekonomiska 
pamatojuma, jo izpilddirektora 
vietnieku atalgojums un izdevu-
mi, kas radīsies šiem cilvēkiem 
pārvietojoties no vienas 
savā atbildībā esošās pagasta 
pārvaldes uz otru un trešo, 
būs vēl lielāki. Arī likumiski 
pārvalžu vadītāju atlaišana nav 
iespējama.
  Piekrītu - ja kāds pārvaldes 
vadītājs netiek galā ar saviem 
pienākumiem, viņš ir jāpiespiež 
strādāt vai jāmaina.
  Žēl, ka politisku spēļu dēļ 
cieš iedzīvotāji, kuru absolūti 
nepolitiski jautājumi ceturtdien 
opozīcijas deputātu balsojuma 
dēļ netika iekļauti domes sēdes 
darba kārtībā. Tā bija deputātu 
grupas spēka demonstrēšana, 
kas parāda viņu attieksmi pret 
iedzīvotājiem. Par mēnesi 
tika atlikts arī tāds svarīgs 
jautājums kā Alūksnes novada 
attīstības programmas izstrādes 
uzsākšana.
  Ļoti negribētos, ka pašlaik 
notiekošais saasinātu attiecības 
starp lauku un pilsētas cilvēkiem. 
Mēs visi esam kopā vienā laivā.
 Tomēr janvārī ir bijuši arī vairāki 
pozitīvi notikumi. Priecājos, ka 
mums izdevās Alūksnē izveidot 
zupas virtuvi. Cilvēku skaits, 
kas to apmeklēja, pierāda tās 
nepieciešamību.
  Gandarījums, ka ir atbalstīts 
Alūksnes Jaunās pils renovācijas 
projekts, ceru, ka izdosies 
saņemt atbalstu arī Pils ielas 
sakārtošanas projektam.
  Šomēnes notikuši vairāki 
Alūksnes pilsētas jubilejai 
veltīti pasākumi. Biju patīkami 
pārsteigts par Alūksnes Mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstādi 
– tā apliecina mūsu jauniešu 
talantu.
  Alūksniešiem pilsētas jubilejā 
es vēlu būt iecietīgiem, 
līdzcietīgiem un izpalīdzīgiem. 
Alūksnieši, aicinu jūs būt  
sabiedriski aktīviem, neļaut 
manipulēt ar jūsu viedokļiem un 
mācēt tos aizstāvēt!

Alūksnes Novada Vēstis

   Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs

 „Alūksnei!
 Lai vienmēr virs tevis būtu 
mierīgas un saules apspīdētas  
debesis. Lai tevī dzīvotu apzinīgi, 
darbu mīloši, viens otru cienoši un 
laimīgi cilvēki!”

(Līga Melnūdre)
  

„Priecē, ka ir daudz skaistu ziediem 
veidotu vietu Alūksnē. Priecē, ka 
Alūksnē ir daudz jauku, darboties 
gribošu jauniešu sportā, dejās u.c. 
nozarēs.”

(Vija Bērziņa)

Daudz laimes dzimšanas dienā, 
Alūksne!

Alūksnes bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa atzīst, ka bērnu 
vēlējumu Alūksnei ir daudz. Lūk, tapis darbs „Vecā ozola sapņi par 
Alūksni”

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 
izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa ir 
pārliecināta, ka izglītība, kultūra 
un sports ir ikvienai pašvaldībai 
svarīgākās jomas. Par komitejas 
darbu sarunā ar tās vadītāju S. 
Zeltiņu (attēlā).

  - Kādas problēmas šobrīd 
aktuālas komitejas darbā?
  - Ir sācies jauns budžeta gads un 
aktuāla ir valsts mērķdotāciju sadale 
visu izglītības funkciju veikšanai - 
pedagogu algām, interešu izglītībai, 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībai, speciālajām izglītības 
iestādēm. Par to arī diskutējām 
šomēnes komitejas sēdē. Februārī 
jāapstiprina novada budžets, tādēļ 
komitejas sēdēs izvērtējam budžeta 
pieprasījumus kultūras, izglītības 

un sporta sfērā.
 Pats svarīgākais, uz ko tiekties 
komitejas darbā ir, lai kvalitatīvi 
izglītības, kultūras un sporta  
pakalpojumi būtu pieejami katram 
novada iedzīvotājam sakārtotā 
infrastruktūrā.
  Domāju, ka mums ir nepieciešams 
izvirzīt pašvaldības darba 
prioritātes šim gadam un atbilstoši 
tam plānot finanses. Izglītības un 
kultūras jomā, manuprāt, primārais 
darbs ir sakārtot Alūksnes Mākslas 
skolas ēku, kurā jau ir ieguldīti 
ievērojami līdzekļi. Lai skola 
varētu pārcelties uz izremontētajām 
telpām, vēl ir nepieciešams 
ievērojams finansējums.
  Protams, ir daudz arī citu lietu, 
kam ir nepieciešami remonti un 
uzlabojumi, taču viss darāms 
pakāpeniski.
  Pārvalžu teritorijās šādu problēmu 
nav, jo gan par valsts piešķirtajiem 
200 tūkstošiem, gan daudzviet arī 
par saviem budžeta līdzekļiem ir 
sakārtota izglītības un kultūras 
iestāžu infrastruktūra. Arī pilsētā 
pakāpeniski tas jāizdara, tikai bai-
dos, ka viena sasaukuma laikā tas 
nebūs iespējams, taču es ļoti ceru, 
ka uz pilsētas simtgadi Alūksnē 
būs kultūras centrs, savas telpas 
mūzikas un mākslas skolām.
  Piekrītu redzējumam, ka Ojāra 
Vācieša ielā blakus topošajai 
Mākslas skolas ēkai un netālu 
esošajam tautas namam būtu 
piemērota vieta arī Mūzikas skolai 
un Bērnu un jauniešu centram. Līdz 
ar to šajā vietā veidotos kompakts 
kultūras centrs.

  - Kādas ir lielākās grūtības un 
izaicinājumi šobrīd kultūrā un 
sportā?

  - Nav īstas skaidrības par kultūras 
un sporta nodaļas un kultūras 
iestāžu struktūru, kādā pakļautībā 
kultūras iestādes strādās turpmāk. 
Manuprāt, ir pietiekoši labs 
līdzšinējais modelis, ka tautas nami 
ir pagastu pārvalžu pakļautībā, bet 
metodiski to darbu vada kultūras 
un sporta nodaļa. Piekrītu, ka 
pārmaiņas ir vajadzīgas, taču 
neizpostot veiksmīgās iestrādes.
 Lielākais pasākums, kas skar 
mūsu komitejas darbu 2010. gadā, 
ir skolēnu dziesmu un deju svētki, 
kam pienācīgi jāsagatavojas. 
Domāju, ka tautas un kultūras 
namiem noteikti vajadzētu iziet 
akreditāciju, līdzīgi kā bibliotēkām.
 Pats svarīgākais sporta jomā ir, lai 
novadā šajās aktivitātēs iesaistītu 
pēc iespējas vairāk bērnu un 
jauniešu. Tam jāpakārto arī finanšu 
plūsma sporta pasākumiem.

  - Jauna mācību kārtība 
gaidāma mūzikas un mākslas 
skolās. Kāda tā būs?
  - Jā, tā jāievieš no nākošā mācību 
gada. Valsts ar jauno sistēmu 
nosaka, ka pirmajās četrās klasēs 
mūzikas un mākslas skolās visiem 
audzēkņiem ir vienāda pamata 
programma, bet tālāk tikai 20% 
audzēkņu - talantīgākajiem un 
spējīgākajiem – ir paplašinātā  
programma, pārējie apgūst  
pamatprogrammu.
 Šomēnes piedalījos Mūzikas skolas 
audzēkņu vecāku sapulcē, kur 
izkristalizējās vairākas problēmas. 
Piemēram, kā pēc 4. klases noteikt, 
kuri būs talantīgie, jo šajā vecumā 
talanti vēl spilgti neizpaužas? 
Mācības ilgs deviņus gadus un, ja 
bērns mūzikas skolā sāks mācīties 
no 1. klases, kā apvienot gana 

sarežģītos eksāmenus abās skolās?
 Pozitīvi, ka šogad mūzikas un 
mākslas skolām ir palielinājies 
valsts finansējums, līdz ar to vecāku 
līdzmaksājums šajā mācību gada 
periodā samazinās.

  - Valsts mazliet vairāk 
finansējuma piešķīrusi arī citām 
izglītības iestādēm.
  - Jā, Izglītības pārvalde kopā ar 
Skolu direktoru padomi ieguldīja 
pamatīgu darbu, plānojot piešķirto 
finansējumu izglītības iestādēm. 
Esmu vienisprātis, ka lielajām 
izglītības iestādēm finansējuma 
apmērs nepieciešams lielāks. 
Strādājot pēc principa „nauda seko 
skolēnam”, izglītības iestādēm 
jādomā par sava skolas prestiža 
celšanu, par to, lai mācību iestāde 
būtu interesanta visiem – gan 
talantīgajiem audzēkņiem, gan 
bērniem, ar kuriem jāstrādā daudz 
vairāk. Pēc pašreizējā aprēķina 
esam ļoti tuvu tam, ka nauda seko 
skolēnam līdz skolai.

  - Vai ir kādas prognozes par 
skolu sistēmu nākamajā mācību 
gadā? 
  - Pie nākotnes vīzijas tiek strādāts. 
Es ļoti ceru, ka mums vairāk nebūs 
jāslēdz skolas, jo jau trīs slēgtas 
skolas novadā ir daudz un šie 
pagasti ir zaudētāji. Skola pagastā 
nav tikai skola, tai ir liela nozīme 
arī kultūrā un sociālajā jomā. To, 
kas notiek, ja pagastā nav skolas, 
mēs jau redzam Kalncempjos. Kā 
ir jābūt sakārtotai infrastruktūrai 
un jāpieaug darba vietu skaitam, lai 
jaunas ģimenes ar maziem bērniem 
nāktu uz vietu, kur nav skolas?

Jābūt pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem



2.  Alūksnes Novada Vēstis
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  Ceturtdien, 21. janvārī 
Alūksnes novada domes pirmajā 
šī gada sēdē darba kārtībā bija 
48 jautājumi. Sēdē piedalījās 14 
deputāti.

 Sēdes sākumā, septiņiem 
deputātiem balsojot „par” un 
septiņiem – „pret”, darba kārtībā 
netika iekļauti seši papildus darba 
kārtības jautājumi – par atteikšanos 
no pirmpirkuma tiesībām, par 
pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu vadītāju 
darba algas likmes noteikšanu, par 
sociālā dienesta struktūrvienības 
„Nakts patversme” izveidi, par 
grozījumiem novada pašvaldības 
administrācijas amatu sarakstā 
un par saimnieciskās pārvaldes 
izveidošanu.

Lemj par zemes un nekustamā 
īpašuma jautājumiem
  Dome nolēma:
- astoņiem iedzīvotājiem iznomāt 
zemesgabalu daļas Alūksnē sakņu 
dārziem;
- mainīt nekustamam īpašumam 
„Mucenieki” Jaunalūksnes pagastā 
lietošanas mērķi no individuālo 
dzīvojamo māju apbūves uz zemi, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība;
- apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamam īpašumam 
„Vālodzes” Jaunlaicenes pagastā, 
piešķirt atdalāmam zemesgabalam 
nosaukumu „Ozolkalni” un noteikt 
tā izmantošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība;
- atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz pārdodamiem nekustamiem 
īpašumiem Liepnā un Alūksnē;
- sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu - apbūvētu 
zemesgabalu „Līvas”, Malienas 
pagastā un noteikt, ka atsavināšanas 
izdevumus, saistītus ar zemesgaba-
la īpašumu tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz Alūksnes no-
vada pašvaldības vārda, sedz zemes 
nomnieks.

Pirmā izsole nesekmīga
  Dome atzina par nesekmīgu 7. 
janvārī rīkoto Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas – vieglās automašīnas 
„AUDI 100” izsoli un apstiprināja 
atkārtotas izsoles noteikumus.

Aizliedz ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanu novadā
  Dome nolēma pasludināt, ka 
Alūksnes novada teritorijā ir  
aizliegta ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšana uz 5 ga-
diem. Dome arī izdeva saistošos  
noteikumus „Par aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Alūksnes novada 
teritorijā”.
  Šādu lēmumu dome pieņēma, 
pamatojoties uz to, ka pērn 5. 
oktobrī Tautsaimniecības komitejas 

sēdē deputāti izskatīja un atbalstīja 
289 novada iedzīvotāju iesniegu-
mu ar aicinājumu pasludināt 
Alūksnes novada teritoriju par 
brīvu no ģenētiski modificētiem  
organismiem. Informācija par 
pieņemto lēmumu tika publicēta 
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” 
un „Malienas Ziņas”, aicinot 
iedzīvotājus līdz 2009. gada 25. 
novembrim izteikt iebildumus vai 
priekšlikumus, taču norādītajā laikā 
tādi pašvaldībā saņemti netika.

Divkāršo maksu par zvejas 
tīkliem
  Ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības Veclaicenes pa-
gasta pārvaldes iesniegumu par 
rūpnieciskās zvejas rīku limita 
vienību maksas dubultošanu, kā 
arī, ņemot vērā vietējās zvejas 
priekšrocības, tirgus pieejamību un 
vērtīgo zivju sugu sastāvu nozvejā, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi 
par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 
dome nolēma divkāršot MK noteik-
to maksu par rūpnieciskās zvejas 
rīku limita vienību Alūksnes no-
vada pašvaldības teritorijā esošajās 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij.
  Tātad turpmāk par pieciem zve-
jas tīklu metriem Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijā esošajās 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, būs jāmaksā 2 lati.

Izveido novada pašvaldības 
autoceļu fondu
  Dome izveidoja Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu (ielu) fon-
du, apstiprināja tā nolikumu 
un mērķdotācijas sadales un 
piešķiršanas kārtību. Mērķdotācijas 
sadales pamatprincipi nosaka, 
ka novada pašvaldībai un pa-
gastu pārvaldēm piešķir 93% no 
kopējās pašvaldības autoceļu fondā 
ieskaitītās mērķdotācijas, bet 7% 
atvēl rezerves fonda izveidošanai.

Lemj par taksometru 
pārvadājumiem
  Dome izdeva saistošos noteikumus 
„Par licenču izsniegšanas kārtību 
vieglo taksometru pārvadājumiem 
Alūksnes novadā” un apstiprināja 
maksu (bez PVN) par licences 
izsniegšanu par pasažieru un 
bagāžas pārvadājumiem ar vieg-
lajiem taksometriem. Fiziskām 
personām maksa būs Ls 25 gadā, 
juridiskām – Ls 35 gadā. Ja licenci 
izsniegs uz īsāku laiku, maksu 
noteiks proporcionāli licences 
izsniegšanas termiņam. Savukārt 
par licences dublikāta izsniegšanu 
būs jāmaksā divkāršā apmērā. 
Par licences kartītes izsniegšanu 
par pasažieru un bagāžas pārva-
dājumiem ar vieglajiem takso-
metriem (bez PVN) jāmaksā Ls 2, 
bet par licences kartītes dublikāta 

izsniegšanu – divkāršā apmērā.
  Dome arī izdeva saistošos noteiku-
mus „Par maksimālās braukšanas 
maksas (tarifu) apstiprināšanu 
par pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem 
Alūksnes novadā”, kas paredz, ka 
maksimālā maksa par pasažieru un 
bagāžas pārvadājumiem ar vieg-
lo taksometru Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā (bez 
PVN) būs šāda: iekāpšanas maksa 
– Ls 0,40; dienas tarifs (no 6.00 līdz 
24.00) - Ls 0,40 par 1 km; nakts 
tarifs (no 24.00 līdz 6.00) - Ls 0,50 
par 1 km; stāvēšanas (gaidīšanas) 
maksa maršruta laikā - Ls 0,07 par 
vienu minūti.

Lemj par finansējuma sadali 
izglītībā
  Dome apstiprināja kārtību, kādā 
sadala mērķdotāciju pašvaldības 
izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto 
pirmsskolas izglītības pedagogu 
un vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām (VSAO) iemaksām 
no 1. janvāra līdz 31. augustam, 
kā arī kārtību, kādā sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldības 
speciālajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, internātskolai no 1. 
janvāra līdz 31. augustam.
  Dome noteica darba samak-
sas un (VSAO) iemaksu fondu 
pašvaldības izglītības iestāžu  
pedagogiem, kas veic piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu apmācību, 
pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogiem 2010. 
gada janvārī – augustā.
 Dome noteica mērķdotācijas 
un darba samaksas un (VSAO)  
iemaksu fondu pašvaldības 
speciālajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm un internātskolai 2010. 
gada janvārī – augustā, kā arī dar-
ba samaksas un (VSAO) iemaksu  
fondu pašvaldības interešu 
izglītības programmu pedagogu 
daļējai darba samaksai un (VSAO) 
iemaksām 2010. gada janvārī – 
augustā.
  Dome piešķīra papildus stun-
das no 1. janvāra līdz 31. augus-
tam vairākām interešu izglītības 
programmām, kas saistītas ar 
gatavošanos X Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem, 
kā arī gatavojoties svētkiem, 
apstiprināja šādas amatu vienības 
Izglītības pārvaldē: izglītības 
metodiķis - novada skolu koru 
virsdiriģents (0,38 amatu vienības); 
izglītības metodiķis - novada 
skolu teātra pulciņu koordinators 
(0,190 amatu vienības); izglītības 
metodiķis - novada skolu vizuālās 
mākslas pulciņu koordinators 
(0,190 amatu vienības) un Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra jaunatnes 
darba metodiķa 1 amatu vienību.
  Dome apstiprināja valsts budžeta 
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

mērķdotācijas sadali Alūksnes 
novada pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestādēm mācību literatūras 
iegādei. Kopējā valsts piešķirtās 
mērķdotācijas summa ir 1652 lati.

Izdod saistošos noteikumus
  Dome izdeva saistošos noteiku-
mus „Par bērnu uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs”; „Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”, kā 
arī „Grozījumi Alūksnes novada 
domes 17.09.2009. saistošajos  
noteikumos Nr.7/2009 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā””.

Uzņemsies pašvaldības funkciju 
izpildi Apē
  Dome nolēma uzņemties no 
1. janvāra līdz 31. jūlijam pildīt 
pašvaldībai noteiktās izglītības 
pārvaldes, kā arī no 1. janvāra 
būvniecības procesa tiesiskuma 
nodrošināšanas funkcijas Apes 
novadā.

Lemj par komisijām
  Dome izveidoja pašvaldības 
pastāvīgo komisiju „Dzīvokļu 
komisija” trīs cilvēku sastāvā un 
komisijā ievēlēja Dzintru Bičevsku, 
Leontīni Miķelsoni un Valdu 
Silicku. Komisija darbu sāks ar 1. 
februāri.
  Dome ar šī gada 1. februāri 
no pienākumu pildīšanas 
Administratīvajā komisijā atbrīvoja 
Ieviņu Āboltiņu, pamatojoties 
uz viņas iesniegumu. Komisi-
jas sastāvā ievēlēja Ievu Balto – 
Pilsētnieci un Tatjanu Sarmu.

Nosaka nomas maksas
  Dome noteica nomas maksas 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, 
Alūksnē no 1. februāra:
- Ls 2 (bez PVN) par iznomāto 
nedzīvojamo telpu 1m2 nomu 
mēnesī nedzīvojamajām telpām 
– kabinetiem (neietilpst mak-
sa par siltumenerģijas piegādi, 
elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni 
un kanalizāciju, telpu uzkopšanu, 
kā arī atkritumu izvešanu);
- Ls 0,80 (bez PVN) par iznomāto 
nedzīvojamo telpu 1m2 nomu 
mēnesī nedzīvojamajām telpām 
– kafejnīcas un ēdamzāles 
telpām (neietilpst maksa 
par siltumenerģijas piegādi, 
elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni 
un kanalizāciju, telpu uzkopšanu, 
kā arī atkritumu izvešanu);
- Ls 8 (bez PVN) par „Lielās zāles” 
nomu pasākumu un konferenču 
rīkošanai stundā;
- Ls 4 (bez PVN) par „Mazās zāles” 
nomu pasākumu un konferenču 
rīkošanai stundā;
- Ls 2 (bez PVN) par ēkas foajē 
nomu pasākumu rīkošanai stundā;
- Ls 1,50 (bez PVN) par iznomāto 
nedzīvojamo telpu 1m2 nomu 
mēnesī garāžu telpām (neietilpst 
maksa par siltumenerģijas piegādi, 
elektroenerģijas izmantošanu, 
ūdeni un kanalizāciju).

Galvos „Simones” aizņēmumu
  Dome atcēla pērn 29. septembrī 
pieņemto lēmumu „Par ak-
ciju sabiedrības “SILTUMS” 
dibināšanu” un atzina to par spēku 
zaudējušu.
  Dome nolēma lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju pašvaldībai 
galvot par akciju sabiedrības  
„SIMONE” aizņēmumu apkures 
sezonas kurināmā iegādei Ls 100 
000 apmērā.

Piedalīsies projektu konkursā
  Dome nolēma piedalīties ELFLA 
projektu konkursā ar projektiem: 
„Pededzes pagasta pašvaldības 
ceļu „Čistigi – Zagorje”, „Čistigi 
– Skaliņš” un „Kūdupe – Kapsēta” 
rekonstrukcija” (projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 56 759,26, 
pašvaldības līdzfinansējums - 
Ls 21577,90) un „Liepnas pa-
gasta autoceļu rekonstrukcijas 2. 
kārta” (projekta kopējās izmak-
sas ir Ls 63071,95, pašvaldības 
līdzfinansējums – Ls 23977,77). 
Abu projekta realizēšanas izmaksas 
paredzēs pašvaldības 2012. gada 
budžetā.
 
Piedalīsies projektā
  Dome nolēma piedalīties kā NVO 
„Pontis” (Igaunija) un „Rūjienas 
mežu īpašnieku biedrība”  
partnerim ES Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības veicināšanas 
programmas projektā „Robeža bez 
robežām”.

Nepieņem lēmumus
  Septiņiem deputātiem balsojot 
„par” un septiņiem „pret”, dome 
nepieņēma lēmumu par Alūksnes 
novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu.
  Dome nepieņēma lēmumu atbrīvot 
no amata Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldes vadītāju Daigu Rēdeli.
 Ar 7 balsīm „par” un 7 „pret” 
dome nepieņēma lēmumu 
apstiprināt pagastu pārvalžu  
amatu sarakstu. Lēmuma projekts 
paredzēja apstiprināt 6 pagastu 
pārvalžu vadītāju, 6 grāmatvežu 
un 15 sekretāru – lietvežu  
slodzes. Izskatot lēmuma projek-
tu, deputāts Laimonis Sīpols iz-
teica priekšlikumu lēmumprojektā 
pārvalžu vadītāju skaitu noteikt 
15 un grāmatvežu skaitu – 12. 
Deputāts Ainars Melders ierosināja 
noteikt, ka grāmatvežu slodžu 
samazinājums uz sešām stātos 
spēkā tikai ar šī gada 1. jūliju. 
Balsojot 7 deputātiem „par” un 7 
„pret”, abi minētie priekšlikumi 
netika pieņemti.

Domes sēdē janvārī

Sēdes februārī
Teritoriālā komiteja

4. februārī 10.00 
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja

5. februārī 10.00
Tautsaimniecības komiteja

8. februārī 14.00
Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja

 10. februārī 10.00
Finanšu komiteja

 11. februārī 10.00
Domes sēde

 18. februārī 10.00



Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

    Turpinām iepazīstināt ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas nodaļām. 
Ikvienā organizācijā viens 
no svarīgākajiem resursiem 
ir finanses. Alūksnes novada 
pašvaldības finanšu nodaļā 
gada sākumā svarīgākais 
darbs saistīts ar jaunā budžeta 
veidošanu. Par nodaļas darbu 
stāsta nodaļas vadītāja, galvenā 
grāmatvede Tamāra Stafecka.

  - Kādi ir finanšu nodaļas galve-
nie darba uzdevumi?
  - Nodaļas uzdevumu apjoms ir plašs, 
minēšu tikai būtiskākos. Galvenais, 
protams, ir sabalansēta pašvaldības 
budžeta projekta sastādīšana 
nākošajam saimnieciskajam
gadam. Tas notiek, pamatojoties 
uz pašvaldības finansēto institūciju 
pieprasījumiem un finanšu komite-
jas noteiktajām budžeta prioritātēm.
  Kad budžets apstiprināts, 
nodaļas uzdevums ir organizēt 
pašvaldības budžeta izpildi. Tas 
nozīmē, ka pārraugām izdevumus, 
kontrolējam līdzekļu pareizu un 
ekonomisku izlietošanu atbilstoši 
apstiprinātajam budžetam un tāmēm.
  Tāpat finanšu nodaļas darbinieki 
konsultē pašvaldības iepirkumu 
norisi un organizē iepirkumu proce-
su, nodrošinot to dokumentēšanu, 
sniedzot atskaites un apkopo-
jot materiālus par iepirkumiem.
  Nodaļas speciālisti analizē 
pašvaldības iestāžu finansiālo 
darbību, budžeta plānošanas laikā 
apkopo pašvaldības finansēto 
institūciju ieņēmumu un izde-
vumu tāmes, konsultē iestāžu 
vadītājus tāmju sastādīšanu.
  Līdzīgi kā citās nodaļās, arī finanšu 
nodaļas uzdevums ir sagatavot 
lēmumu, vēstuļu un rīkojumu pro-
jektus par savā kompetencē esošo 
jautājumu risināšanu pašvaldībā.

  - Cik darbinieku strādā finanšu 
nodaļā?
  - Nodaļā ir 11 darbinieki, 
taču ne visi veic grāmatveža 
pienākumus. Nodaļā ir arī divi 
ekonomisti, iepirkumu speciālists 
un nodokļu administrators.

  Visi darbinieki ir augsti kvalificēti 
un ar lielu darba pieredzi 
pašvaldību darbā. Pārsvarā visiem 
nodaļas darbiniekiem ir otrā līmeņa 
augstākā ekonomiskā izglītība ar 
specializāciju grāmatvedībā. Ir 
darbinieki, kam iegūts maģistra 
grāds ekonomikā, kā arī darbinieks 
ar juridisko izglītību. Var teikt, ka 
esam speciālistes dažādās jomās.
  Nodaļas darbinieki strādā 
pēc labākās sirdsapziņas. Dar-
ba pienākumi izstrādāti tā, lai 
darbinieki varētu operatīvi 
veikt uzticētos pienākumus.

  - Lūdzu, īsumā iepazīstiniet ar 
nodaļas darbiniekiem un viņu 
darba pienākumiem!
  - Es esmu nodaļas vadītāja 
un veicu galvenā grāmatveža 
pienākumus. Manos pienākumos 
ietilpst budžeta un speciālā budžeta 
ieņēmumu, pašvaldības īpašumu 
privatizācijas un atsavināšanas 
līdzekļu, mērķdotāciju ieņēmumu 
un izdevumu uzskaite. Jāsagatavo 
dažādas mēneša, ceturkšņa un 
gada atskaites par pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu. 
Tāpat manos darba pienākumos ie-
tilpst pašvaldības budžeta projekta 
izstrādes nodrošināšana, izdevumu 
kontrole, pašvaldības līgumsaistību 
finansiālās izpildes nodrošināšana, 
pašvaldības finansēto institūciju 
iesniegto rēķinu, noslēgto līgumu un 
citu dokumentu izskatīšana un citi 
specifiski grāmatvedības uzdevumi.

Nodaļas darbinieki 
strādā pēc labākās 
sirdsapziņas. Darba 
pienākumi izstrādāti 
tā, lai darbinieki varētu 
operatīvi veikt uzticētos 
pienākumus.

  Galvenā grāmatveža vietniece ir 
Daiga Neiberga. Kopš likvidēts 
Valsts kases norēķinu centrs 
Alūksnē, pašvaldībai jāveic tā funk-
cijas novada teritorijā – Alūksnes 
novada pašvaldības mēnešu, 
ceturkšņu, gada konsolidēto 
pārskatu sagatavošana elektronis-
ku dokumentu formā atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. Šo darbu 
veic Daiga. Viņas pienākumos ir 
arī kontu slēgšanas un atvēršanas 
dokumentu sagatavošana, sarak-
ste, apkalpošana, maksājumu 
veikšana valsts budžeta elek-
tronisko norēķinu sistēmā, 17 
Valsts kases kontu izmantošana.
  Nodaļā strādā divas ekonomistes – 
Evita Ņedaivodina un Valda Silicka. 
Viņas apkopo administrācijas 
nodaļu un pašvaldības iestāžu 
ieņēmumu un izdevumu tāmes, 
konsultē iestāžu un nodaļu vadītājus 
par tāmju sastādīšanu, veic to analīzi 
un aprēķinus, izstrādā pašvaldības 
budžeta projektu, kontrolē līdzekļu 
pareizu un ekonomisku izlieto-
jumu, sagatavo lēmumu projektus 
komiteju un domes sēdēm, vēstuļu 
un rīkojumu projektus par savā 
kompetencē esošiem jautājumiem.
  Katru mēnesi ekonomisti sa-
gatavo informāciju nodaļu un 
iestāžu vadītājiem par budžeta iz-
pildi, ienākumu un izdevumu tāmes 
valsts vai pašvaldības finansētajiem 
pasākumiem, atskaites par budžeta 
izpildi. Saskaņā ar rīkojumiem, 
noteikumiem un lēmumiem eko-
nomisti veic budžeta pārrēķinus, 
sagatavo dažādas atskaites, 
kā arī veic citus pienākumus.
  Algu grāmatvede Silvija 
Bondare aprēķina darba algas 
domes deputātiem, komisiju 
locekļiem, kā arī administrācijas 
un daļai Alūksnes pilsētā esošo 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem. 
Algu grāmatveža pienākumos 
ietilpst arī darba ņēmēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu uzskaites karšu 
aizpildīšana, dažādu pārskatu 
sagatavošana, komandējumu 
rīkojumu reģistrēšana un izde-
vumu aprēķināšana un cits.
  Pamatlīdzekļu grāmatvede Sa-
nita Ribaka veic pamatlīdzekļu 
uzskaiti, sagatavo to norakstīšanas 
aktus, apseko norakstāmos ob-
jektus, aprēķina pamatlīdzekļu 
nolietojumu. Viņas pienākums ir 
piedalīties gada inventarizācijās, 
sagatavot inventarizācijas ak-
tus. Tāpat viņa ir atbildīga 
par pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem, un 
aprēķina darba algas darbiniekiem 
atsevišķās Alūksnes pilsētā 

esošajās pašvaldības iestādēs.
  Grāmatvede uzskaitvede Maija 
Akmentiņa veic pārtikas produk-
tu uzskaiti pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādēs un regulāri veic 
to inventarizāciju, sagatavo apmak-
sai preču pavadzīmes – rēķinus, 
aprēķina vecāku maksas pirms-
skolas izglītības iestādēs, 
veic vecāku maksu uzskai-
ti, kā arī aprēķina darba al-
gas atsevišķu pilsētā esošo 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

Sākotnēji darbs 
jaunajā, lielajā
novada pašvaldībā 
bija sarežģīts, taču 
tagad ir izveidoju-
sies laba sadarbība 
ar pagastu pārvalžu 
vadītājiem un 
grāmatvežiem, 
pašvaldības iestādēm, 
arī ar valsts iestādēm.

  Grāmatvede dispečere Egita Krile 
aprēķina darba algas Kalncempju, 
Annas un Veclaicenes pagastu 
pārvalžu un to pakļauto iestāžu 
darbiniekiem, kā arī administrē 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pro-
jektus, ko realizē vairākas pa-
gastu pārvaldes, un Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektu 
„Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, 
kur bezdarbnieki saņem 100 latu 
stipendiju par darbu pašvaldībā.
  Grāmatvede kasiere Natālija 
Aire veic mazvērtīgā inventāra, 
krājumu, materiālu, rezerves daļu, 
degvielas un kurināmā uzskaiti, 
sagatavo inventāra norakstīšanas 
aktus, veic pašvaldības iestāžu 
elektroenerģijas patēriņa uz-
skaiti, veic kasiera – avansiera 
pienākumus, pieņem maksājumus 
no fiziskām un juridiskām 
personām, veic maksājumu 
pārskaitīšanu un citus pienākumus.
  Nodaļā strādā iepirkumu 
speciāliste Ilona Kalniņa. Viņas 
pienākumos ietilpst pašvaldības 

iepirkumu procesu tehniskā 
nodrošināšana, iepirkumu projektu 
sagatavošana un dokumentācijas 
kārtošana. Iepirkumu speciāliste 
protokolē un reģistrē iepirkumu 
komisijas sēdes, sanāksmes un 
sarunu procedūras, sagatavo sēžu 
lēmumu izrakstus un citus do-
kumentus, kā arī veic pārējos ar 
iepirkumu procesa nodrošinā-
šanu saistītus pienākumus.
  Nodokļu administratore Ināra 
Čable veic nekustamā īpašuma 
nodokļu maksājumu uzskaiti un 
aprēķinus, sagatavo un izsūta 
paziņojumus maksātājiem, 
iekasē nodokļa maksājumus, veic 
nekustamā īpašuma īpašnieku 
izmaiņu reģistrāciju sadarbībā 
ar Valsts Zemes dienestu, 
aktualizē informāciju par nodokļa 
maksātājiem un nekustamā īpašuma 
izmantošanas mērķu maiņu, kā 
arī veic nepieciešamās darbības 
nodokļa parādu piedzīšanai un 
izstrādā nodokļa prognozi katram 
gadam. Viņa veic arī dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādes pienākumus.

 - Kāda ir finanšu nodaļas darba 
specifika novada pašvaldībā?
 - Finanšu nodaļa tika izvei-
dota, apvienojot divas bijušās 
Alūksnes pilsētas domes nodaļas – 
centralizētās grāmatvedības nodaļu 
un budžeta plānošanas un vadības 
nodaļu. Šobrīd strādājam visam 
novadam. Apkalpojam 60 iestādes 
un apmēram divus tūkstošus 
pašvaldības iestāžu darbinieku.
 Novada pašvaldība ir pārņēmusi arī 
visas bijušās rajona padomes funk-
cijas. Tātad ir pieaudzis apkalpo-
jamo iestāžu, veicamo funkciju ap-
joms, bet nodaļas darbinieku skaits 
papildināts tikai ar vienu amata vietu 
– galvenā grāmatveža vietnieku.
 Sākotnēji darbs jaunajā, lielajā no-
vada pašvaldībā bija sarežģīts, taču 
tagad ir izveidojusies laba sadarbība 
ar pagastu pārvalžu vadītājiem 
un grāmatvežiem, pašvaldības 
iestādēm, arī ar valsts iestādēm.

 - Kas šobrīd nodaļas darbā ir 
aktuālākais?
 - Protams, pašlaik svarīgākais 
darbs ir pašvaldības 2010. 
gada kopbudžeta projekta 
veidošana. Tāpat arī strādājam 
pie 2009. gada budžeta pārskata.

Finanšu nodaļā aktuāls jaunais budžets

  Šogad janvārī Malienas 
pamatskolas telpās uzsāk 
darbību „Malienas Bērnu un 
Ģimenes atbalsta centrs”, kurā 
iedzīvotājiem tiek piedāvātas 
šādas aktivitātes:

- Apmācība:
* Datorzinības (iesācējiem)
* Angļu valoda (dažādi zināšanu 
līmeņi)

- Brīvā laika pavadīšanas istaba 
„Kabata”:
* Bērniem, skolēniem un 
jauniešiem saturīga laika 
pavadīšanas vieta. Mājas darbu 
sagatavošana skolai, spēles, 
dažādi citi pasākumi atbilstoši 

individuālajām spējām, interesēm 
un vecuma īpatnībām

- Radošā darbnīca jauniešiem un 
pieaugušajiem (attēlā):
* Dažādu tehniku izmantošana 
priekšmetu dekorēšanā (dekupāža, 
stikla kodināšana, vecināšana u.c.)
* Dažādas tradicionālas un 
netradicionālas rokdarbu tehnikas. 
Apmācība dažāda vecuma grupām 
gan iesācējiem, gan lietpratējiem

- Psihologa konsultācijas:
* Bērniem, skolēniem un 
ģimenēm, kuriem ir radušās 
problēmas, psihologs sniegs atbal-
stu un palīdzību

- Sporta nodarbības:
* Visi interesenti tiek aicināti uz 
dažādām sporta nodarbībām 

- Imidža studija:
* Jauniešiem dažādas ar imidža 
veidošanu saistītas aktivitātes 

- Dejas:
* bērnudārza vecuma bērniem
* skolēniem un jauniešiem
* senioru deju grupa

- Dušas un veļas mazgāšanas 
pakalpojumi:
* Ģimenes ar bērniem tiek 
aicinātas izmantot dušas un veļas 
mazgāšanas pakalpojumus
 Uz nodarbībām un aktivitātēm var 
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Sāk darbu Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs

pieteikties pa tālruni 26378738 vai 
rakstīt uz e - pastu:
atbalstacentrs@inbox.lv.  
Kontaktpersona: Sandra Ābeltiņa.
  

Projektu finansiāli atbalsta 
Sorosa fonds - Latvija, biedrība 
„ Mēs Malienai”, nodibinājums 
„Malienas skolas fonds” un 
Malienas pagasta pārvalde.
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
 Turpmāk katrā „Alūksnes 
Novada Vēstu” numurā 
lasītājiem piedāvāsim sarunu 
ar kādu no pagastu pārvalžu 
vadītājiem. Šoreiz par pagasta 
dzīvi un aktualitātēm sarunā 
ar Zeltiņu pagasta pārvaldes 
vadītāju Anitu Gasperti (attēlā).

 - Kā Zeltiņu pagasta pārvalde 
strādā šobrīd?
 - Strādājam tāpat kā līdz šim. 
Pārvaldes darba laiks ir no pulk-
sten 8 līdz 16 bez pusdienlaika. 
Iedzīvotājiem pakalpojumi tiek 
sniegti un, kamēr viņiem ir pa-
gasta pārvalde, kur risināt aktuālos 
jautājumus, cilvēki ir apmierināti. 
Darbiniekus gan satrauc neziņa 
par to, kas gaidāms nākotnē.
 Pagasta pārvaldē strādā pārvaldes 
vadītājs, sekretārs, vienā personā 
nodokļu administrators un kasie-
ris, grāmatvedis, komunālās 
saimniecības vadītājs uz nepilnu 
slodzi. Iedzīvotājus pieņem arī 
bāriņtiesas loceklis un sociālais 
darbinieks. Pagastā darbojas 
bibliotēka, tautas nams un muzejs.

 - Iedzīvotāji ar savām problēmām 
un jautājumiem vēršas pagasta 
pārvaldē. Kāds noskaņojums 
viņos valda?
 - Nevar apgalvot, ka iedzīvotāju 
noskaņojums ir slikts, tomēr 
kopumā jūtama sociālā spriedze, 
jo ir daudz bezdarbnieku. To jūtam 
arī mēs, kad cilvēki nāk uz pa-
gasta pārvaldi. Ģimenēs, kur visi 
palikuši bez darba, šī situācija 
satrauc īpaši. Esam iesaistījušies 
Eiropas Sociālā fonda projektā 
„Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, 
kur cilvēks par darbu saņem 100 
latus mēnesī. Bezdarbnieki lūdz, 
vai nevar nostrādāt vismaz vie-
nu mēnesi. Nu jau ir izveidoju-
sies rinda, tiešām cenšamies ka-
tru mēnesi strādājošos mainīt, 
lai vairāk cilvēkiem kaut 
mēnesi būtu iespēja nopelnīt.

 - Cik bezdarbniekus šobrīd 
nodarbināt?
 - Šobrīd piecus. Piedāvājam strādāt 
kā sētniekiem, iepriekš tika cirsti 
krūmi, tagad viņi iesaistās arī sniega 
tīrīšanā, kā arī ir skolas ēkas uzraugs.

- Tātad arī Zeltiņos ir jūtama 
strādājošo skaita samazināšanās?
 - Jā, protams. Vairāki cilvēki 
palika bez darba, kad nācās slēgt 
pamatskolu. Arī daudzi pagasta 
ļaudis, kas strādāja sociālās korek-
cijas izglītības iestādē „Strautiņi”, 
zaudēja darbu. Jāteic, ka uz 
mūsu nelielo pagastu bezdarb-
nieku skaits ir diezgan liels.
 Paldies, ka Zeltiņos ir SIA „KRK 
Vidzeme” ražotne un SIA „Lainre”, 
kur strādā mūsu pagasta ļaudis.

 - Kā šobrīd esat sakārtojuši 
skolēnu pārvadāšanu uz Ilzenes 
un Strautiņu skolām?
 - Pēc Zeltiņu pamatskolas slēgšanas 
Ilzenes un Strautiņu pamatskolās 
tika rīkotas atvērto durvju die-
nas. Divpadsmit mūsu pagasta 
bērni izvēlējās mācīties Ilzenes 
pamatskolā, desmit – Strautiņos, 
trīs – Beļavā, pieci – Lejasciemā 
un viens Alūksnē. Ar šo gadu trīs 
bērni, kas mācījās Gulbenes novada 
Beļavā, turpina izglītoties Ilzenē.
 Cik zinu, bērni ir labi iejutušies 
jaunajās skolās un apmierināti ir gan 
viņi, gan vecāki. Mūsu pagasta au-
tobuss no rīta bērnus aizved līdz pa-
gasta centram, tur pretī ir autobuss 

no Ilzenes, lai uz skolu nogādātu tos 
bērnus, kas mācās Ilzenē, savukārt 
mūsu autobuss ved tālāk bērnus 
uz Strautiņu pamatskolu. Pēc 
skolas bērni tiek nogādāti mājās.

 - Kādi nozīmīgākie projekti tiek 
realizēti Zeltiņos?
 - Ir sagatavota sākotnējā pro-
jekta iecere ūdenssaimniecības 
attīstībai. Esam paredzējuši divām 
daudzdzīvokļu mājām veikt iekšējās 
ūdensapgādes sistēmas rekonstruk-
ciju, uzstādīt atdzelžošanas iekārtu 
un izbūvēt trasi uz attīrīšanas 
iekārtām. Piedalījāmies Sorosa 
fonda projektu konkursā „Pārmaiņu 
iespēja skolām”, diemžēl mūsu 
projekts netika atbalstīts. Kopā ar 
citām Alūksnes novada pārvaldēm, 
Apes novadu un partneriem 
Igaunijā piedalāmies projektā 
„Pārrobežu bumbas”, kur mums 
ir paredzēta futbola laukuma 
ierīkošana. Rudenī jau uzsākām 
Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstīto pro-
jektu par Zeltiņu pagasta sporta 
un atpūtas parka izveidi. Projektā 
paredzēts izveidot trīs plud-
males volejbola laukumus, vienu 
volejbola laukumu ar cieto segu-
mu, skrejceļu, futbola laukumu 
un stāvlaukumu automašīnām.
 Atbalstīts ir arī Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projekts par autoceļa 
„Rožukalns - Ziemeļi” un Pāvulu 
tilta rekonstrukciju. Pašreiz 
ir noslēgts līgums par tehnis-
ki ekonomiskā pamatojuma un 
tehniskā projekta izstrādi. Dar-
bi jāpaveic līdz 31. augustam.

 - Zeltiņos ir aktīva kultūras 
dzīve un pagasta ļaudis labprāt 
iesaistās amatiermākslā. Kā 
kultūras jomā sācies šis gads?
 - Kultūras jomā viss notiek tāpat 

kā līdz šim. Jā, varbūt nebija 
tik daudz līdzekļu, lai aicinātu 
viesmāksliniekus, bet, ņemot vērā, 
ka mums ir tiešām aktīva tautas 
nama direktore Gunita Paleja, 
pašdarbībā tiek iesaistīti arī tie 
iedzīvotāji, kas ilgāku laiku ir 
sēdējuši skatītāju rindās. Piemēram, 
Ziemassvētku pasākumā bija mūsu 
amatiermākslas kolektīvu koncerts. 
Ir ļoti patīkami un apsveicami, 
ka uz skatuves starp jaunajiem 
uzstājas arī mūsu seniori. Prieks, 
ka Zeltiņu pagastā ir daudz aktīvu 
un talantīgu cilvēku, kas vēlas un 
var sagatavot koncertprogrammu 
un ar to priecēt savus cilvēkus 
un arī viesus no visas Latvijas.
 Šobrīd pagastā darbojas 
amatierteātris „Kontakts”, ko 
vada Gunita Paleja, Gunāra 
Kalēja vadītā retro grupa  
„Lauku suvenīrs”, muzikālā studija 
„Tonis”, ko vada Vilhelms Lovniks 
un darbu atsākusi arī deju kopa 
„Alise”, ko vada Elita Laiva.

 - Ko jūs vēlētu saviem Zeltiņu 
pagasta iedzīvotājiem?
 - Pirmkārt jau izturību un 
pacietību, ticību, ka viss būs labi. 
Gribas ticēt, ka tas notiks ja ne 
šogad, tad nākamgad noteikti!

Zeltiņos tic labajam

  Inta Cinglere,
Malienas pagasta pārvaldes 
vadītāja

  Maliena ir mazs, bet darbīgs 
pagasts: mums ir daudz labu 
darbīgu cilvēku, savas lie-
tas entuziastu. Aizvadītajā 
gadā ir paveikti daudzi labi 
darbi, notikuši daudzi skaisti 
pasākumi.

  Zemniekiem pagājušais gads bijis 
smags gan ekonomiski, gan klima-
tisko apstākļu dēļ. Arī decembris 
nelutināja ne ar lietu, ne ar sniegu. 
Tomēr zemnieki un lauku ļaudis ir 
sīksti, viņi nav pieraduši sūdzēties, 
bet cīnīties gan ar izdangātajiem 
ceļiem, gan sniega kupenām un 
tikt ar visu galā paši. Lai arī mums 
nav stipri lielas un bagātas zem-
nieku saimniecības, mums tās ir 
atsaucīgas un izpalīdzīgas.
  Iepriekšējā gadā rezultatīvi 
strādājušas visas pagasta 
iestādes: pagasta pārvalde, SPII 
„Mazputniņš”, Malienas pamat-
skola, pagasta bibliotēka, tautas 
nams, komunālā saimniecība.  

Katra iestāde centusies veikt ne 
tikai savus tiešos pienākumus, bet 
aktīvi darboties, lai ieguvēji būtu 
pagasta ļaudis.
  Gada nogalē notika daudz 
pasākumu, kuros piedalījās 
liela daļa pagasta iedzīvotāju. 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā bija 
padomāts, kā iedegt miera, cerību 
un prieka dzirksti pagasta cilvēkos. 
Dāvaniņas no Ziemassvētku vecīša 
saņēma gan bērni, gan pensionāri. 
Ne jau vienmēr tām jābūt materiāli 
taustāmām, bet kopā sanākšana 
un tikšanās ir ļoti svarīga, lai 
izjustu piederību savam pagastam. 
Kopīga svētku egles iedegšana ar 
pašdarbības kolektīvu un skolas 
bērnu koncertu, skaistu uguņošanu, 
kuru mums nosponsorēja pašu  
pagasta zemnieki - tā mums iesākās 
Ziemassvētki un Jaunā gada 
sagaidīšana.
  Arī šogad ziemas sporta priekus 
var izbaudīt pilniem malkiem un 
Malienā par to ir parūpējušies pa-
gasta sporta aktīvisti, izveidojot 
un uzturot kārtībā slidotavu pie 
pamatskolas.
  Paldies visiem tiem pagasta 

Maliena piedalās vairākos projektos

zemniekiem, pagasta pārvaldes 
iestāžu darbiniekiem, pagasta 
iedzīvotājiem, kas palīdzēja un 
palīdz Malienai dzīvot ar domu – 
mēs varam, mēs esam un būsim. 
Arī Jaunais gads ir iesācies ar jaunu 
sparu, jaunu apņemšanos paveikt 
visu, kas ir mūsu spēkos, lai katrs 
pagasta iedzīvotājs varētu dzīvot 
labāk.
  Malienas pagasta pārvalde un tās 
iestādes, lai uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, piedalās dažādos 
projektos: īsteno Sorosa fonda - 
Latvija programmas „Pārmaiņu 
iespēja skolām” projektu „Malienas 

Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs”, 
uzsākta projekta „Malienas pagasta 
tautas nama ēkas rekonstrukcija un 
piebūves celtniecība” realizācija, 
sagatavots ūdenssaimniecības 
tehniski ekonomiskais pamato-
jums, iesniegts projekts „Attīstība 
Alūksnes novada Malienas pagasta 
Brencu ciemā” ūdenssaimniecības 
sakārtošanai, veikts energoau-
dits Malienas SPII „Mazputniņš” 
ēkā ar mērķi piedalīties projektā 
„Efektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkās”.
  Malienas pagasta iedzīvotājiem 
vēlu veiksmēm bagātu jauno gadu!

Mārkalnes 
pamatskolā gaida 
akreditāciju
  22. februārī Mārkalnes 
pamatskolā notiks skolas 
akreditācija.

  No šī gada Mārkalnes 
pamatskolā tiek ieviesta 
e - klase. Janvārī skolā notika 
pedagogu apmācības, kā strādāt 
ar jauno sistēmu. E – klase 
ir elektroniska datubāze, kas 
nodrošinās vecāku apziņošanu, 
atskaišu veidošanu un mācību 
procesa analīzi un vadību.
  Šobrīd Mārkalnes pamatskolā 
mācās 67 skolēni, ar jauno gadu 
darbu sākusi arī grupiņa pirms-
skolas vecuma bērniem.
 

Turpinās projekta 
realizācija
  Mārkalnes pagasta 
pārvalde turpina realizēt 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas 2007. 
- 2013. gadam pasākuma 
3.2.1. „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projektu „Mārkalnes pagasta 
pašvaldības autoceļu rekon-
strukcija”.

  Ir noslēgts līgums ar SIA 
„Projektēšanas birojs KTA” 
par tehniskā projekta izstrādi 
un autoruzraudzību. Projektā 
paredzēts rekonstruēt pagasta 
autoceļus Vecagas - Cirakalns 
- Šūpalas, Vecagas - Ezīšava, 
Ezīšava - Mārkalne. Šajos ceļu 
posmos tiks atjaunots segums, 
rakti grāvji, mainītas caurtekas 
un veikti citi ceļa sakārtošanai 
nozīmīgi darbi. Plānots, ka 
darbi jāpabeidz līdz šī gada 1. 
augustam.
 

Par rūpniecisko 
zveju Lukumītī
  Līdz 22. janvārim Mārkalnes 
pagasta pārvalde aicināja 
iesniegt pieteikumus par 
rūpnieciskās zvejas limitiem 
Alūksnes novada Lukumīša 
ezerā.

  Saskaņā ar Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 1374 „Notei-
kumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas 
kārtību iekšējos ūdeņos” zivju 
tīklu limits Lukumīša ezerā ir 
250 metri.

Pašvaldība 
piedāvā nomāt 
telpas
  Alūksnes novada pašvaldība 
ēdināšanas uzņēmumiem 
piedāvā nomāt telpas Dārza ielā 
11, Alūksnē. Sīkāka informācija 
pa tālruņiem 64381507 vai 
26118815.
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Cīnās ar sniegu
  Pededzes pagasta  pārvalde  
noslēgusi  līgumus  ar  diviem 
vietējiem uzņēmējiem  KS  
„Stars”  un  ZS „Senatnes 2” 
par pagasta ceļu attīrīšanu no 
sniega.

  Gan pirms,  gan  pēc  Jaunga-
da  sniegputeņos  pagasta  
reģistrētie  ceļi  tika  tīrīti, lai 
būtu  izbraucami.
  Sniega tīrīšanā iesaistīti arī 
Eiropas Sociālā fonda projektā 
„Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās 
darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” iesaistītie bezdarb-
nieki, kas saņem 100 latu  
stipendijas. Pededzes pagasta 
pārvalde  nodarbina desmit 
šādus cilvēkus,  kuri  tīra  
sniegu  pie  pagasta pārvaldes  
un  pamatskolas,  piebraucamos  
ceļus  pie  šiem  objektiem,  kā 
arī stāvlaukumus.

Ceļu tīrīšanas 
maršruti Ilzenē
  Ilzenes pagasta teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu sniega 
tīrīšanas maršruti prioritārā 
secībā, ņemot vērā piena 
mašīnas, skolēnu autobusa 
maršrutus un ceļu uzturēšanas 
klases, ir šādi:
1. Centrs (Līvānu mājas – 
Siveci – Jaunzemi )
2. Jaunzemi – Paiķeni – Liepiņi 
– Rogas – Paiķeni - Vējkalni 
3. Muiža – Kalnadruvas – 
Ezerslokas - Muiža
4. Onti 
5. Vējkalni – Paiķeni – 
Jaunbirztalas - Liepiņas 
6. Mežrozītes
7. Garlīdumi 
8. Riekstiņi 
9. Jaunzemi - Zvirgzdiņi 
10. Darbnīcas - Ābeles
11. Liepiņas – Jaunbirztalas - 
Paiķeni – Jaunzemi
  Šo pakalpojumu veic LPKS 
„Amatnieki”. Piebraucamie 
ceļi uz individuālajām mājām 
tiek tīrīti pēc pieteikuma par 
atsevišķu samaksu. Tālrunis 
29431709 (Gundars). 
  Lūgums iedzīvotājiem 
izturēties ar sapratni, jo visus 
ceļus iztīrīt vienlaicīgi nav 
iespējams, kā arī ņemt vērā to, 
ka mājas pievadceļam piestum-
tie sniega vaļņi jānotīra pašiem.

Aicinājums namu 
īpašniekiem
  Alūksnes novada pašvaldība 
aicina individuālo māju 
iedzīvotājus Alūksnē 
parūpēties par to, lai ietvju 
un ielu malās augošo koku 
un krūmu zari netraucētu 
gājējiem un automašīnām.

 Īpaši aktuāls šis jautājums 
kļuvis tagad, kad šaurākajās 
ielās sniega pilnie koku zari 
traucē iebraukt SIA „Rūpe” 
atkritumu savācējtehnikai.
 Tāpat pašvaldība aicina privāto 
namu īpašniekus gādāt, lai 
vietās, kur tas var apdraudēt 
garāmgājēju drošību, namu 
jumti savlaicīgi tiktu attīrīti no 
sniega.

  Jānis Bērtiņš,
29. Ziemeru mazpulka vecbiedrs

 Biedrības „Latvijas mazpulki” 
80 gadu jubileju atzīmējot, 
gribas uzsvērt dažas vērtības, 
ko minējis arī bijušais Latvijas 
Valsts prezidents Guntis Ulma-
nis, atzīmējot mazpulku 60 gadu 
jubileju.

  To dienu vērtības sakrīt arī ar 
šodienas vērtību skalu mazpulku 
80 gadu jubilejā. Pirmā vērtība 
ir labi padarīts darbs. Kaut vai 
visvienkāršākais. Sākot ar ide-
ju un plānošanu un beidzot ar 
darba izvērtēšanu – vai strādāts ar 
peļņu vai zaudējumiem. Tā ir laba 
mācība, kuru apgūst katrs mazpul-
ka dalībnieks, rakstot un realizējot  
savus projektus, piedaloties 
konkursos un skatēs.
 Otrā vērtība – izpratne par 
demokrātiju. Veidojot sava maz-
pulka sabiedrisko dzīvi, mazpulka 
dalībnieki mācās uzklausīt cits citu, 
pieņemt lēmumus, vadīt, organizēt 

un meklēt dažādus problēmu 
risinājumus. Popularizēt mazpulku 
kustību laukos, ieinteresēt lauku 
jaunatni veidot savu dzīvi laukos.
 Trešā vērtība – latviskums un 
valstiska pašapziņa. Latvijas maz-
pulka bagāto vēsturi mēs iepazīstam, 
 lasot grāmatas par mazpulku vēsturi, 
vācot vēsturiskus dokumentus un 
fotogrāfijas. Tas palīdz saprast, 
ka LATVIJA ir vienīgā vieta uz  
pasaules, kur skan latviešu  
valoda un kur dzīvo ļaudis, kam ir  
katram sava tautasdziesma. Paldies 
mūsu vecbiedriem par darba sparu 
un atbalstu! Ar viņu gādību iznāk 
avīze „Mazpulks”, notiek jubilejas 
pasākums un izdotas grāmatas.
 Ceturtā vērtība – sakopti 
Latvijas lauki. Mēs visi nākam no 
tās Latvijas daļas, kas nav Rīga. 
Ārpus lielo iespēju pilsētas ir  
citas mūžīgas vērtības, par 
kuru saglabāšanu rūpējas maz-
pulku dalībnieki. Sakoptas sētas,  
sakopti apskates objekti, tūrisma 
maršruti ir spilgts piemērs tam, ka  
mazpulku realizētie vides projekti 

ir nopietns ieguldījums sakoptas 
lauku vides veidošanā. To sekmē 
Zemkopības un Vides ministriju 
konkursi „Sējējs”, sadarbība ar z/s 
„Ezerkauliņi” dārzeņu audzēšanā 
un realizēšanā.
  Šīs vērtības kārtējo reizi apliecina, 
ka Latvijas mazpulku organizācija 

ir atradusi savu vietu mūsu valsts 
bērnu un jaunatnes organizāciju 
spektrā.
  
  Lai mums visiem kopā izdodas 
radīt apstākļus mūsu bērnu un 
jauniešu darba priekam un Latvijas 
lauku attīstībai 21. gadsimtā!

  Jānis Bērtiņš (no labās) 2009. gada 17. novembrī saņēma Alūksnes 
novada pašvaldības Atzinības rakstu par sirdsdegsmi un nesavtību 
darbā ar jaunatni, mazpulku popularizēšanu Alūksnes novadā

Mazpulkiem sava vieta jauniešu organizāciju pulkā

  Liena Brutāne, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas direktore

 2009. gada nogalē Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolas 
kolektīvs ar koncertu atzīmēja 
skolas 20. pastāvēšanas jubileju.

  Koncertu vadīja skolotāja Inese 
Krūmiņa un Strautiņu audzēknis 
Roberts Āboliņš. Klātesošos 
ar priekšnesumiem priecēja ne  
tikai skolas audzēkņi, bet arī 
skolotāji, kuri šim notikumam 
par godu bija sarūpējuši dažādus 
muzikālus pārsteigumus. Atmiņās 
par aizvadītajiem gadiem dalījās 
skolas ilggadējās skolotājas Vera  
Sedleniece un Inga Kalniņa. 
Pasākums tika aizvadīts emocionāli 
piepildītā un sirsnīgā gaisotnē. 
Koncerta noslēgumā no viesiem 
izskanēja daudz labu vārdu un 
gaišu vēlējumu skolas kolektīvam 
nākotnē.
  Jubilejas gadā Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolā mācās vairāk kā 
100 audzēkņi. Tie galvenokārt ir 
no Jaunannas, Liepnas, Alsviķiem, 
Strautiņiem, kā arī Annas,  
Malienas un citiem pagastiem, 

pat no Litenes. Ar to arī šī skola 
ir atšķirīga un īpaša, ka tā piedāvā 
iespēju izglītoties mūzikā vai 
mākslā kā Jaunannā, tā Liepnas un 
Alsviķu mācību punktā, aptverot un 
piesaistot bērnus arī no apkārtesošo 
pagastu ģimenēm.
 Lielu ieguldījumu skolai tās 
darbībā devuši skolas direk-
tori Līga Bukovska, Alvis  
Bukovskis un Sarmīte Brīdaka, 
skolas pedagoģiskais un saim-
nieciskais personāls, kā arī  
Jaunannas, Liepnas un Alsviķu  
pagastu vadība. 
 Pašlaik mūzikas un mākslas skolā 
strādā 15 pedagogi, taču gadu 
gaitā savu artavu jaunās paaudzes 
izglītošanā devuši 50 mūzikas un 
mākslas skolotāji. No 2003./2004. 
mācību gada skolu vada Liena 
Brutāne.
  Šobrīd skola īsteno piecas 
izglītības programmas:
 Taustiņinstrumentu spēle – 
klavierspēle. Skolotājas: Inese 
Vilciņa, Valda Dāvida, Ilze Kangse-
pa, Liena Brutāne, Inguna Kurcens, 
Inita Čerbikova. 
 Stīgu instrumentu spēle – 
vijoļspēle. Skolotājas: Dace Grise, 
Inese Petrikalne.

 Stīgu instrumentu spēle – kokles 
spēle. Skolotāja - Inga Kalniņa.
 Pūšaminstrumentu spēle – 
trompetes spēle. Skolotājs - 
Zigmārs Krūmiņš.
 Vizuāli plastiskā māksla. Skolotāji: 
Mārīte Kaļāne, Mārīte Pugeja, 
Mārīte Mičule, Svetlana Pavlova, 
Lilija Kukle, Uģis Puzulis.
 Skolas pastāvēšanas 20 gados skolu 
absolvējuši 108 audzēkņi. Daudzi 
no viņiem turpina profesionālo 
izaugsmi vidējās profesionālajās 
un augstākajās izglītības iestādēs: 
Lāsma Skudra (Valmieras Mākslas 
vidusskola; tekstilizstrādājumu un 
apģērbu dizains), Justīne Baltā un 
Juta Gorkija (Valmieras Mākslas 
vidusskola; interjera dizains),  
Oskars Madernieks (A. Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskola; akordeo-
na spēle), Saiva Bernāne (Rēzeknes 
mākslas vidusskola; vides dizains), 
Sarma Kazia un Jānis Lielmanis 
(Rēzeknes augstskola; interjera 
dizains). 
  Šis mācību gads īpaši iepriecināja 
ar faktu, ka tika apstiprināts pro-
jekts „Izglītības centra MŪZA 
izveide Jaunannā,” kas izlolots 
vairāku mēnešu garumā ciešā 
sadarbībā ar Jaunannas pamat-

skolu. Tā ietvaros ar Sorosa fonda –  
Latvija finansējumu (piešķīrums 
no programmas EUR 25 000) 
laikposmā no 2009. gada beigām 
līdz šī gada novembrim Jaunannas 
pamatskolā un Mūzikas un mākslas 
skolā tiek realizētas dažādas 
izglītības, mākslas, mūzikas un 
sporta programmas. To mērķis 
ir piedāvāt Alūksnes novada 
iedzīvotājiem tālākizglītības kursus 
un personības pilnveides iespējas.
 Projekta ietvaros jau notiek 
visdažādākās aktivitātes, kurās 
uz šo brīdi iesaistīti vairāk kā 100 
Jaunannas un citi Alūksnes no-
vada bērni, jaunieši un pieaugušie. 
Vislielāko interesi iedzīvotājos 
izraisījusi angļu un vācu valodu 
apmācība, keramika, kā arī bungu 
un ģitāras spēles apguves iespējas.
 Šobrīd MŪZA aicina intere-
sentus pieteikties uz izglītības 
programmām, kas tiks uzsāktas 
februāra vidū – daiļdārzniecība 
(skolotājs Agris Veismanis) un 
datorzinības bez priekšzināšanām 
(skolotāja Līga Toka - Čevere). 
Projekta ietvaros mācības no-
tiek bez maksas, savukārt kursu 
noslēgumā to dalībniekiem tiks 
izsniegti sertifikāti.

  Nellija Rezgoriņa,
Ilzenes pagasta sociālā darbiniece

  Trūcīgie iedzīvotāji no 2009. gada 
1. oktobra ir atbrīvoti no pacientu 
iemaksas. Pacientu iemaksas nav 
jāmaksā ne pie ģimenes ārsta, ne 
speciālista, ne izmeklējumiem, 
ne slimnīcās. Bez tam, trūcīgās 
personas ir atbrīvotas arī no pa-
cienta līdzmaksājuma 15 latu 
apmērā par vienā ārstēšanās reizē 
slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām 
operācijām.
  Valsts trūcīgām personām izde-
vumus par kompensējamajiem 
medikamentiem apmaksās pilnā 
apmērā, ja izdevumi par valsts 
nekompensēto daļu kalendārā gada 
laikā sasniedz 50 latus. 

  Kas jādara, lai saņemtu šādu  
atlaidi:
- jākrāj čeki (jāglabā maksājuma 
dokumenti, obligāti jābūt norādītam 
pacienta personas kodam un zāļu 
nosaukumam),
- jāseko līdzi čeku summai, kas 
samaksāta kā līdzmaksājums par 
zālēm (kalendārajā gadā jāsasniedz 
50 latus),
- jāsagatavo visi nepieciešamie 
dokumenti (izziņa par atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tusam - kopija; kases čeki, kvītis 
(oriģināli)),
- jādodas uz Veselības norēķinu 
centru pēc izziņas Smiltenē (iesnie-
gumu var nosūtīt arī pa pastu),
- ar izziņu aptiekā var saņemt 
zāles bezmaksas (kopā ar īpašo 

recepti jāuzrāda arī Veselības 
norēķinu centra izdotā izziņa). 

SVARĪGI IEVĒROT, KA ATLAIDE 
UN ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS 
TIKAI UZ LĒTĀKAJĀM ZĀLĒM 
LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU GRUPĀ!

 2010. gadā Ilzenes pagasta 
iedzīvotājiem tiks maksāti liku-
mos un normatīvajos aktos no-
teiktie obligāti izmaksājamie pa-
balsti: pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
(GMI), dzīvokļa pabalsts, pabalsts 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, pabalsts 
audžuģimenēm.
  Ja tiks nodrošināti iepriekš minētie 
pabalsti, atbilstoši budžeta iespējām 
Alūksnes novada Sociālais die-

nests var piešķirt arī citus sociālās 
palīdzības pabalstus.
  Ilzenes pagastam ir piešķirtas 32 AS 
„Latvenergo” elektrības norēķinu 
kartes. Elektrības norēķinu kartes 
500 kWh dāvina iedzīvotājiem, ku-
riem piešķirts trūcīgās personas sta-
tuss (garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta saņēmēji vai trūcīgās 
ģimenes ar bērniem).

  Lūdzu, nāciet un aizpildiet  
pieteikumus Pārtikas bankas 
palīdzības saņemšanai! Pārtikas 
paku no Pārtikas bankas „Paēdušai 
Latvijai” prioritāri var saņemt 
ģimenes ar bērniem, kuras kopš 
2008. gada jūnija krīzes rezultātā 
ir kļuvušas par bezdarbniekiem vai 
tām būtiski samazināta alga.

Jaunannas Mūzikas un mākslas skolai – 20

Svarīga informācija sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā
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I.Vispārīgie noteikumi

  1. Šie saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām par Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu.
  2. Alūksnes novada pašvaldība 
piešķir atvieglojumus nodokļa 
maksātāju kategorijām, kuru 
dzīvesvieta ir deklarēta vai 
juridiskā adrese ir Alūksnes no-
vada administratīvajā teritorijā. 

II. Nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu kategorijas

  3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu veidi: 
  3.1. nekustamā īpašuma nodokļa 
par zemi atvieglojumi;
  3.2. nekustamā īpašuma par ēkām 
nodokļa atvieglojumi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa 
par zemi atvieglojumu
kategorijas

  4. Nekustamā īpašuma nodokļa 
par zemi atvieglojumus piešķir 
šādām nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāju kategorijām:
  4.1. ne vēlāk kā iepriekšējā 
taksācijas gadā reģistrētiem 
jaunizveidotiem komersantiem, 
saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri radījuši ne mazāk kā trīs 
jaunas darba vietas, kurās pastāvīgi 
nodarbinātas Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijā deklarētās 
personas un šo personu ikmēneša 
vidējā darba samaksa nav mazāka 
par valstī noteikto minimālo algu 
– 50 % apmērā par 2 nākamajiem 
taksācijas gadiem;
  4.2. komersantiem, saimnieciskās 
darbības veicējiem un fiziskām 
personām, kuras veic investīcijas 
Alūksnes novada pašvaldības 
infrastruktūras attīstīšanā 
un nodrošināšanā (ielu, iet-
vju izbūve, izveidošana vai 
labiekārtošana, bērnu un sporta 
laukumu ierīkošana vai rekons-
trukcija, atpūtas parku un 
skvēru izveidošana, ūdensvada, 
kanalizācijas sistēmas izbūve un 
tml.), pirms tam noslēdzot attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību – piemērojot 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
šādā proporcijā:
  4.2.1 ieguldījums no Ls1000 līdz 
Ls2999, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 25% par 
nākamo taksācijas gadu;
  4.2.2. ieguldījums no Ls3000 līdz 
Ls4999, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 50% par 3 
nākamajiem taksācijas gadiem;
  4.2.3. ieguldījums vairāk kā 
Ls5000, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 70% par 5 
nākamajiem taksācijas gadiem.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa 
par ēkām atvieglojumu
kategorijas

  5. Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus par ēkām piešķir 
šādām nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāju kategorijām:
  5.1. ne vēlāk kā iepriekšējā 
taksācijas gadā reģistrētiem 
jaunizveidotiem komersantiem, 
saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri radījuši ne mazāk kā trīs 
jaunas darba vietas, kurās pastāvīgi 
nodarbinātas Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijā deklarētās 
personas un šo personu ikmēneša 
vidējā darba samaksa nav mazāka 
par valstī noteikto minimālo algu 
– 50 % apmērā par 2 nākamajiem 
taksācijas gadiem; 
  5.2. komersantiem, saimnieciskās 
darbības veicējiem un fiziskām 
personām, kuras veic investīcijas 
Alūksnes novada pašvaldības 
infrastruktūras attīstīšanā 
un nodrošināšanā (ielu, iet-
vju izbūve, izveidošana vai 
labiekārtošana, bērnu un sporta 
laukumu ierīkošana vai rekons-
trukcija, atpūtas parku un 
skvēru izveidošana, ūdensvada, 
kanalizācijas sistēmas izbūve un 
tml.), pirms tam noslēdzot attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību – piemērojot 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
šādā proporcijā:
  5.2.1. ieguldījums no Ls1000 līdz 
Ls2999, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 25% par 
nākamo taksācijas gadu;
  5.2.2. ieguldījums no Ls3000 līdz 
Ls4999, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 50% par 3 
nākamajiem taksācijas gadiem;
  5.2.3. ieguldījums vairāk kā 
Ls5000, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 70% par 5 
nākamajiem taksācijas gadiem.

V. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 
pieprasīšanas un izskatīšanas 
kārtība

  6. Persona, kurai saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu nosacījumiem 
ir tiesības uz nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem,
iesniedz Alūksnes novada 
pašvaldībā vai attiecīgajā Alūksnes 
novada pašvaldības pagasta 
pārvaldē, kuras administratīvi 
teritoriālajā vienībā atrodas 
nekustamais īpašums, iesniegumu 
līdz taksācijas gada 1.februārim, 
ja nekustamā īpašuma maksāšanas 
pienākums pastāvēja uz taksācijas 
gada 1.janvāri.
  7. Iesniegumā persona norāda 
atvieglojumu piešķiršanas pama-
tojumu, apliecina, ka ir sniegusi 
precīzas un patiesas ziņas par sevi, 
kā arī iesniedz šādus dokumentus:
  7.1. šo saistošo noteikumu 4.1. un 
5.1.apakšpunktā minētās personas:
  7.1.1. LR Uzņēmumu reģistra 
reģistrācijas apliecības kopiju;
  7.1.2. Valsts ieņēmumu die-
nesta izziņu par to, ka personai nav 
nodokļu parādu;
  7.1.3. Valsts ieņēmumu die-
nesta izziņa par komersanta 
(saimnieciskās darbības veicēja) 
vidējo nodarbināto skaitu;
  7.1.4. izziņu par nodarbināto 

Alūksnes novada iedzīvotāju skaitu 
un vidējo darba samaksu.
  7.2. šo saistošo noteikumu 4.2. un 
5.2.apakšpunktā minētās juridiskās 
personas:
  7.2.1 LR Uzņēmumu reģistra 
reģistrācijas apliecības kopiju 
(iesniedz juridiskas personas);
  7.2.2. Valsts ieņēmumu die-
nesta izziņu par to, ka personai nav 
nodokļu parādu (iesniedz juridis-
kas personas);
  8. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides netiek piešķirtas fiziskām 
un juridiskām personām, kuras 
iznomā attiecīgo nekustamo 
īpašumu vai tā daļu.
  9. Ja personai ir tiesības saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus uz šo saistošo 
noteikumu pamata vai uz 
vairāku 4.un 5.punktā paredzēto 
nosacījumu pamata, Alūksnes 
novada pašvaldība piešķir atvieglo-
jumus atbilstoši vienam, personai 
vislabvēlīgākajam nosacījumam no 
katra nekustamā īpašuma atvieglo-
jumu kategoriju veida.
  10. Tām nodokļu maksātāju 
kategorijām, kuri ir saimnieciskās 
darbības veicēji, piešķirto nodokļu 
atvieglojumu apmērs nedrīkst 
pārsniegt minimālā atbalsta 
apmēru, ievērojot Komisijas 2006.
gada 15.decembra regulas (EK) 
Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 
88.panta piemērošanu de minimis 
atbalstam nosacījumus. 
  11. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus nepiešķir, ja:
  11.1. gada laikā pirms jautājuma 
par atvieglojumu piešķiršanu 
izskatīšanas administratīvā 
komisija ir administratīvi sodījusi 
nekustamā īpašuma maksātāju par 
pašvaldības saistošo noteikumu 
neievērošanu;
  11.2. nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam jautājuma 
par atvieglojumu piešķiršanu 
izskatīšanas brīdī ir pašvaldības 
budžetā ieskaitāmo nodokļu 
parādi.
  12. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju atbilstību šo saistošo 
noteikumu nosacījumiem izvērtē 
un lēmumu pieņem Alūksnes no-
vada pašvaldības Finanšu nodaļas 
amatpersona – par Alūksnes 
pilsētas teritoriālajā vienībā esošo 
nekustamo īpašumu, un Alūksnes 
novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu vadītāji 
– par attiecīgajā pagasta pārvaldes 
administratīvi teritoriālajā vienībā 
esošo nekustamo īpašumu, 
turpmāk tekstā – amatpersonas.  
  13. Amatpersonu izdoto 
administratīvo aktu nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas jautājumos var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē.

VI. Tiesību zaudēšana uz 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem

  14. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs ir atbildīgs par šajos 
saistošajos noteikumos paredzētajā 
kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

  15. Šo saistošo noteikumu 
12.punktā minētās amatpersonas 
ir tiesīgas pārbaudīt personas 
iesniegtās informācijas patie-
sumu un aktualitāti un pēc savas 
iniciatīvas lemt par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma 
izbeigšanu.
  16. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja tiesības uz šajos 
saistošajos noteikumos paredzētajā 
kārtībā piešķirtajiem nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
izbeidzas ar nākamo kalendāro 
mēnesi:
  16.1. pēc komersanta, 
saimnieciskās darbības 
veicēja pasludināšanas par 
maksātnespējīgu;
  16.2. tādas personas darbības 
vai bezdarbības, kuras rezultātā 
nekustamais īpašums neatbilst šo 
saistošo noteikumu 4.un 5. punkta 
prasībām.
  17. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja pienākums ir paziņot 
Alūksnes novada pašvaldībai 
vai attiecīgajai Alūksnes novada 
pašvaldības pagasta pārvaldei, 
kuras administratīvi teritoriālajā 
vienībā atrodas nekustamais 
īpašums, par šo saistošo notei-
kumu 16.punktā minēto apstākļu 
iestāšanos mēneša laikā no to 
iestāšanās brīža.
  18. Ja nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājs ir izpildījis 
šo saistošo noteikumu 16.punkta 
nosacījumus, amatpersona 
aprēķina nekustamā īpašuma 
nodokli nepamatoti piešķirto 
atvieglojumu apmērā, papildus 
aprēķināto summu sadalot pēc 
likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajiem kritērijiem 
un maksāšanas termiņiem 
taksācijas gadā. 
  19. Ja nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājs savā pieteikumā 
ir sniedzis nepatiesas ziņas vai ir 
pārkāpis šo saistošo noteikumu 
16.punktu, amatpersona aprēķina 
nekustamā īpašuma nodokli 
nepamatoti piešķirto atvieglo-
jumu apmērā, papildus aprēķināto 
summu sadalot pēc likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” no-
teiktajiem maksāšanas termiņiem, 
kā arī aprēķinot nokavējuma 
naudu.

Noslēguma jautājumi

  1. Saistošie noteikumi attiecināmi 
uz periodu sākot ar 2010.gada 
1.janvāri.
  2. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Alūksnes pilsētas domes 
16.05.2002. saistošie noteikumi Nr. 
28 „Par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem” un Zeltiņu pagasta 
padomes 26.01.2009. saistošie 
noteikumi Nr.1 „Par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Zeltiņu 
pagastā 2009.gadā”.

Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Saistošie noteikumi Nr.21/2009
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 17.12.2009.

 lēmumu Nr.419 (protokols Nr.13, 44.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu

Alūksnes 
novadam – četri 
olimpieši!
  Trīs ziemas mēneši – 
janvāris, februāris un marts 
Alūksnes novadā aizritēs 
sportiski.

  Novada pašvaldības sporta 
darba organizators Vilnis 
Veļķeris norāda, ka februārī 
arī Alūksnes novadā būs 
olimpiskas noskaņas, jo mūsu 
novadā auguši, trenējušies 
un savu sportisko meistarību 
spodrinājušie jaunie sportisti, 
kas iekļuvuši valsts izlasēs 
biatlonā un bobslejā, pārstāvēs 
Latviju un Alūksni olimpiskajās 
spēlēs Vankūverā – Žanna 
Juškāne, Kristaps Lībietis, 
Andrejs Rastorgujevs un Intars 
Dambis. Iecerēts, ka 4. februārī 
varētu notikt pasākums, kurā 
alūksniešiem būs iespēja 
pavadīt mūsu olimpiešus un 
vēlēt viņiem veiksmīgus startus.
  Vēl pirms olimpiskajām 
spēlēm trīs alūksnieši – Žanna 
Juškāne, Krišjānis Meirāns un 
Juris Priede dosies uz Pasaules 
jauniešu un junioru čempionātu 
biatlonā Zviedrijā.
  Februārī un martā notiks arī 
novada basketbola un volejbola 
čempionāti.
  - Basketbola čempionāts sākās 
janvārī un turpināsies februārī. 
Šogad tas ir kupli apmeklēts 
– piedalās 14 komandas. Liela 
daļa no tām ir līdzīgiem spēku 
samēriem, līdz ar to arī ir 
aktuāls jautājums, kurš šogad 
kļūs par uzvarētāju, jo uz šo 
godu varētu pretendēt pat līdz 
sešām komandām.
  Volejbola čempionāts sāksies 
februārī un turpināsies martā. 
Volejbola spēlē piedalās daudz 
sieviešu komandu, pēdējos 
gados to skaits sasniedzis pat 
astoņas. Patīkami, ka ar šo  
sporta veidu aizraujas gan  
pagastu, gan pilsētas 
iedzīvotājas.
  28. februārī notiks 
gadskārtējais tautas slēpojums 
„Alūksne 2010”, kas iekarojis 
popularitāti un iekļauts Latvijas 
„Sportlat” balvas izcīņas posmā. 
Slēpojumā būs trīs distances - 
15 kilometri, 7,5 kilometri un 
500 metri mazajiem  
slēpotājiem, - stāsta V. Veļķeris.

Aicina pieteikt 
komandas 
Alūksnes 
novada volejbola 
čempionātam
  Sākusies pieteikumu 
iesniegšana dalībai Alūksnes 
novada I čempionātam 
volejbolā vīriešiem un 
sievietēm. Komanda jāpiesaka 
līdz 8. februārim Vilnim 
Veļķerim pa e-pastu:  
aluksne.sports@inbox.lv vai pa 
tālruni 29273114.



  Maruta Kauliņa,
ārsts kardiologs,
SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja

  Alūksnes slimnīca turpina strādāt 
kā lokālā neatliekamās palīdzības 
daudzprofilu slimnīca 24 stun-
das diennaktī un sniedz šādus 
stacionārus pakalpojumus:
1. ķirurģijas, traumatoloģijas 
nodaļa,
2. ginekoloģijas nodaļa,
3. terapijas nodaļa,
4. bērnu nodaļa,
5. fizikālās terapijas nodaļa.
 Tiek veiktas laparoskopiskās 
operācijas – ķirurģiskās, 
uroloģiskās un ginekoloģiskās.

  Alūksnes slimnīca sniedz šādus 
ambulatoros pakalpojumus:
1. ambulatoros diagnostis-
kos (kompjūtertomogrāfija, 

rentgenizmeklējumi, ultra-
sonoskopiskie izmeklējumu, 
fibrogastroskopija, laborato-
rija, veloergometrija, EKG un 
ehokardiogrāfija, dopplerogrāfija 
asinsvadiem – perifēriem un 
intrakraniāliem) – par maksu un 
ar ģimenes ārsta nosūtījumiem. 
Rehabilitācijas pakalpojumi – 
fizikālās terapijas procedūras, 
masāžas pieaugušajiem tikai kā 
maksas pakalpojums,
2. ārstēšanās dienas stacionārā 
(pārsvarā ķirurģijas, 
traumatoloģijas un ginekoloģijas 
profilos),
3. speciālistu konsultācijas – kar-
diologs, ginekologs - dzemdību 
speciālists, traumatologs - 
ortopēds, ķirurgs, urologs, pediatrs, 
nefrologs, fizikālās terapijas 
ārsts. Ambulatoro speciālistu 
konsultācijas un izmeklējumus var 
pieteikt telefoniski – 64307145, 

64307149 vai arī ģimenes ārsts var 
zvanīt attiecīgam speciālistam.

Pacientu iemaksas:
  Stacionāram – maksa par 
ārstēšanos stacionārā 1 diena – Ls 
9,50 ar 2010. gada 1. janvāri (bija 
Ls 12,00).
  Atbrīvotās kategorijas no pacienta 
iemaksas – politiski represētās per-
sonas, trūcīgās un maznodrošinātās 
personas, I grupas invalīdi, 
Černobiļas seku likvidatori, bērni 
līdz 18 gadu vecumam, grūtnieces 
– pataloģija saistīta ar grūtniecību, 
pansionātu iemītnieki.
  Ambulatori – atbrīvotās kategori-
jas no pacienta iemaksas tādas 
pašas kā stacionāram, bet – ja ir 
ģimenes ārsta nosūtījums. Ja šī 
nosūtījuma nav – tad ir maksas 
pakalpojums.

Konsultācijas pie speciālistiem:
 Ls 3,00 no 2010. gada 1. janvāra 
(bija Ls 5,00) – ja ir ģimenes ārsta 
nosūtījums.

  Pārējie līdzmaksājumi 
izmeklējumiem nav mainīti.
Dienas stacionārā maksa ir Ls 
5,00 dienā (papildus jāmaksā par 
masāžām, fizioprocedūrām un 
maksa par medikamentiem) un par 
viesnīcas pakalpojumiem (tas ir - 
ja pacients paliek dienas stacionāra 
uz nakti) – Ls 3,00 par nakti.

  No 2010. gada 1. janvāra, 
griežoties uzņemšanas nodaļā 
ar traumām, kas nav dzīvībai 
bīstamas, ir jāmaksā par rentgena 
izmeklējumiem (vecas traumas).

  Sargāsim savu veselību, 
nekaitēsim tai un savlaicīgi 
vērsīsimies pie speciālistiem!

Par Alūksnes slimnīcas pakalpojumiem

Noderīga informācija www.aluksne.lv

  1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
09.07.2009. saistošajos noteiku-
mos Nr.1/2009 „Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

  1.1. Papildināt 8.punktu ar 8.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.10. dzīvokļu komisija”;

  1.2. 14.punktā:
izslēgt 14.41. apakšpunktā vārdu 
„pagasta”;
izslēgt 14.42. apakšpunktā vārdu 
„pagasta”;
izteikt 14.90. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „Sociālās aprūpes centrs 
„Alūksne””;
papildināt ar 14.92.apakšpunktu 
šādā redakcijā: „14.92. Tūrisma 

informācijas centrs”.

  1.3. Izteikt 15.nodaļas nosau-
kumu šādā redakcijā: 
„15. Noslēguma jautājumi”.

  1.4. Papildināt 15.nodaļu ar 186.
punktu šādā redakcijā:
„186. Ar 2009.gada 31.decembri 
izslēgt 14.89.punktu.”

  1.5. Izteikt 107.punktu šādā 
redakcijā:
„107.Līgumus par pašvaldību 
savstarpējo norēķinu kārtību par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem slēdz Alūksnes 
novada pašvaldības iestāde 
„Izglītības pārvalde” un paraksta 
tās vadītājs.”

  1.6. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 107.1 punktu šādā 
redakcijā: 
„107.1 Līgumus ar sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju klientiem par pakal-
pojuma maksu no valsts pensi-
jas vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsta slēdz sociālo pakalpojumu 
sniedzējs. Līgumus par pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par 
sociālo pakalpojumu sniedzēju 
sniegtajiem pakalpojumiem, kā 
arī līgumus ar klientiem, kuri 
nevar samaksāt pilnu pakalpo-
juma maksu no valsts pensijas vai 
sociālā nodrošinājuma pabalsta, un 
/vai to apgādniekiem par pakal-
pojuma samaksas daļu līdz pilnai 
vai daļējai pakalpojuma samaksai 

slēdz Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde „Alūksnes novada Sociālais 
dienests” un paraksta tās vadītājs.”

  1.7. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 107.2 punktu šādā 
redakcijā: 
„107.2 Līgumus par pakalpojumu 
sniedzējiem par bērnu, kuri cietuši 
no prettiesiskām darbībām, sociālo 
rehabilitāciju dzīvesvietā, kā arī 
līgumus par ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu saņemšanu slēdz 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde „Alūksnes novada Sociālais 
dienests” un paraksta tās vadītājs.” 

  2. Šo saistošo noteikumu 1.5., 
1.6. un 1.7. punkts stājas spēkā 
2010.gada 1.janvārī.

Grozījumi Alūksnes novada domes 09.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi Nr.22/2009
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 17.12.2009.

 lēmumu Nr.425 (protokols Nr.13, 52.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Vārds, uzvārds, 
tālrunis Vieta, tālrunis Diena Laiks Vārds, uzvārds, 

tālrunis Vieta, tālrunis Diena Laiks

Rita Nīkrence
26411168

Alūksnē, Dārza ielā 11, 
207. kabinets
64323129 

Pirmdiena
Otrdiena

10.00-12.00
13.00-16.00

Alla Orehova
26536797

Pededzes pagasta pārvaldē
64324309

Pirmdiena
Piektdiena

9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Einārs Žvarts
29214599

Alsviķu pagasta pārvaldē
64354151

Pirmdiena
Piektdiena

13.00 – 15.00
9.00 – 12.00

Liepnas pagasta pārvaldē
64381364

Ceturtdiena
Piektdiena

9.00 – 14.00
8.00 – 12.00

Ziemeru pagasta pārvaldē
64321687

Otrdiena
Ceturtdiena

13.00 – 15.00
9.00 – 12.00

Mārkalnes pagasta pārvaldē
64322113

Otrdiena 9.00 – 14.00

Daiga Rence
26595113

Jaunalūksnes pagasta pārvaldē
64354064

Pirmdiena
Ceturtdiena

9.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Kristīne Kokareviča
26427655

Ilzenes pagasta pārvaldē
64354556

Ceturtdiena 9.00 – 14.00

Jaunlaicenes pagasta pārvaldē
64381146

Otrdiena
Piektdiena

9.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē
64321661

Pirmdiena 9.00 – 14.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē
64329020

Otrdiena
Piektdiena

13.00 – 15.00
9.00 – 12.00

Kalncempju pagasta pārvaldē
64381069

Otrdiena 9.00 – 14.00

Elita Jansone
29153516

Jaunannas pagasta pārvaldē
64381664

Pirmdiena
Piektdiena

9.00- 12.00
13.00-16.00

Annas pagasta pārvaldē
26548505

Piektdiena 9.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē
64354830

Otrdiena
Ceturtdiena

13.00 – 15.00
9.00 – 12.30

Malienas pagasta pārvaldē
64354278

Otrdiena
Ceturtdiena

9.00 – 12.30
13.00 – 15.00

Alūksnes novada bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Centrs „Dailes” 
piedāvā dažādas 
atpūtas iespējas
  Ina Rubene

  Ilzenes pagasta sportisti, 
mednieki, makšķernieki 
un citi aktīvā dzīvesveida 
piekritēji, kā arī viņu 
līdzjutēji un ģimenes locekļi 
tiek aicināti uz ikgadējo 
pasākumu centrā „Dailes” 30. 
janvārī, kad iecerēta medību 
un makšķerēšanas trofeju un 
sporta balvu izstāde. Izstādes 
eksponātus centrā var 
nogādāt līdz 28. janvārim.

  Pastāvīgu mājvietu Ilzenē 
radusi eksotisko deju grupa 
„Luxsora”. Kā grupas koor-
dinatore darbojas Inga Ķīse, 
bet reizi mēnesī ar dejotājām 
strādā profesionāla vadītāja 
Evija Kokorīte. Inga Ķīse divas 
reizes nedēļā - otrdienās un 
piektdienās pulksten 18 strādā 
ar interesentiem, kuri vēlas 
nodarboties ar eksotisko deju 
fitnesu centrā „Dailes”. Aicinām 
pievienoties jaunas dalībnieces, 
kuras, pavasarim pretī ejot, 
vēlas uzlabot savu fizisko formu 
un gūt pozitīvas emocijas. 
Tāpat iespējams pievieno-
ties arī veselības vingrotājām 
(pilates) Ineses Žīgures vadībā 
ceturtdienās pulksten 18.
  Mākslas pedagoģe Rudīte 
Liepiņa apņēmusies kopā ar 
Ilzenes pamatskolas bērniem 
veidot animācijas filmu. Teikās 
Ilzenes vārds minēts jau ap 
1209. gadu. Tas mūs rosinājis 
veidot multiplikācijas filmu pēc 
šīs teikas motīviem. Tas būs 
darbs no idejas līdz gatavai fil-
mai, kuru kopīgi varētu skatīties 
„Visu leļļu dienā” pavasarī. 
Pirmā nodarbība centrā „Dai-
les” notika 23. janvārī.
  No 1. februāra „Dailēs” 
darbību uzsāks sporta zāle. 
Aicinām visus sportot gribētājus 
rezervēt treniņu laikus un sporta 
pasākumu datumus.
  Vairāk informācijas pa tālruni 
26553630.

Alūksnes Novada Vēstis  7.26.01.2010.



8.  Alūksnes Novada Vēstis 26.01.2010.

Deputāts Pieņemšanas 
datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Dzintars ADLERS 03.02.2010.
03.02.2010.

9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

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

Verners KALĒJS 15.02.2010.
12.02.2010.

14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 22.02.2010.
08.02.2010.

15.00 - 17.00
13.00 - 14.00

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

Elita LAIVA 15.02.2010.
15.02.2010.

12.00 - 13.00
9.00 - 10.00

Zeltiņu pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde

Ēriks MEDISS 18.02.2010.
17.02.2010

9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

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

Ainars MELDERS 05.02.2010.
08.02.2010.

9.00 - 10.00
14.00 - 15.00

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

Jānis NĪKRENCIS 03.02.2010.
10.02.2010.

14.00 - 17.00
12.00 - 14.00

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

Marina RAMANE 16.02.2010.

11.02.2010.

9.00 - 10.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

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

Ziemera pagasta pārvalde
Zinaida SILIRAVA 19.02.2010.

12.02.2010.
13.00 - 16.00
16.00 -17.00

Mārkalnes pagasta pārvalde
Pededzes pagasta pārvalde

Andis ZARIŅŠ 12.02.2010.
11.02.2010.

10.00 - 11.00
10.00 - 12.00

SIA “OZOLI AZ“ Jaunlaicenes pagasts
Veclaicenes pagasta pārvalde

Askolds ZELMENIS 09.02.2010.
09.02.2010

14.00 - 15.00
16.00 - 17.00

SIA “4 Plus“ Merķeļa iela 20, Alūksne
Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Sandra ZELTIŅA 22.02.2010.
15.02.2010.

9.00 - 11.00
14.00 - 16.00

Alsviķu pagasta pārvalde
Zeltiņu pagasta pārvalde

Valda ZELTIŅA 10.02.2010.
02.02.2010

9.00 - 10.00
15.00 - 17.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi februārī Alūksnes novadā
Sporta aktivitātes Alūksnē
  6. un 7. februārī pulksten 11.00 
un 13. un 14. februārī pulksten 
11.00 Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
  17. februārī pulksten 11.00 
Alūksnes novada ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” Alūksnes 
novada skolu sporta sacensības 
slēpošanā.
  20. un 21. februārī pulksten 
11.00 un 27. februārī pulksten 
11.00 Alūksnes novada čempionāts 
volejbolā Ilzenes sporta zālē.
  20. un 21. februārī pulksten 
11.00 Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
    28. februārī pulksten 12.30 
slēpojums „Alūksne 2010” 
Alūksnes novada ziemas sporta 
centrā „Mežinieki”.

Alūksnes tautas namā
  19. februārī pulksten 19.00 
kluba „Austrumu robeža” teātra 
izrāde „Trīs grašu omlete”. Biļešu 
iepriekšpārdošana no 28. janvāra. 
Ieeja: pie galdiņiem Ls 5,00, 
balkonā Ls 3,00, no 14. februāra 
pie galdiņiem Ls 6,00, balkonā Ls 
4,00.
  26. februārī pulksten 11.00 
Alūksnes un Apes novada 
izglītības iestāžu mazo mūzikas 
kolektīvu konkurss „Balsis”. Ieeja 
brīva.
  27. februārī pulksten 15.00 
dziedošo māsu Legzdiņu koncerts. 
Biļešu iepriekšpārdošana no 8. 
februāra. Ieeja: Ls 2,50, koncerta 
dienā Ls 3,00.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
  Līdz 14. februārim Alūksnes 
mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde „Veltījums dzimšanas 
dienā”.
  No 19. februāra Ivara Vecāna 
personālizstāde.
  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.
  Alūksnes jauniešu datorizēta 
izstāde „TE-ELPA 2009” un 
jauniešu foto izstāde „C8H10N4O2 blakusefekts”.
  Ekspresizstāde „Seno rotu 
atdzimšana”.

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. – 28.02. „Piecu zaru svece 
dega” (februāris - sveču mēnesis) 
(lasītavā)
  08. – 28.02. „Tavas rokas Kā 
balti spārni Mīlestība” (14. 
februāris - Svētā Valentīna diena) 
(abonementā)
  01. – 28.02. „Pašvaldība informē” 
(lasītavā)
  10. – 28.02. „Ziemas sporta 
svētki” (Ziemas Olimpiskās spēles 
Vankūverā) (bērnu literatūras 
nodaļā)
  01. – 28.02. „Drošs internets” 
(bērnu literatūras nodaļā)
  01. – 28.02. „Spānijas 
prezidentūra ES” (ES informācijas 
punktā)
  01. – 28.02. „Jaunas idejas 
labākai Eiropai” (ES informācijas 
punktā)

Pasākumi:
  2. februārī pulksten 10.40, 
4. februārī pulksten 12.35, 

5. februārī pulksten 8.40 
bibliotekārās stundas „Drošs  
internets” (bērnu literatūras 
nodaļā)
  9.- 11. februārī pulksten 9.00 
bibliotēku darbinieku apmācību 
seminārs „Interneta un televīzijas 
iespējas informācijas laikmetā”
  22. februārī Jauno grāmatu diena 
(abonementā)
  „Bērnu žūrijas - 2009” noslēguma 
pasākums (bērnu literatūras 
nodaļā)

Alsviķu pagastā
  25. februārī pulksten 17.00 
Alsviķu kultūras namā Rīgas 
leļļu teātra „Divi” izrāde bērniem 
„Par lāčuku, kas nepazina 
ziemu”. Biļetes cena – Ls 0,50, 
pieaugušajiem – Ls 0,80.
  27. februārī pulksten 19.00 
Alsviķu kultūras nama atvēršanas 
svētki „Nama acīs atkal gaisma 
spīd.”. Ieeja brīva. Atpūtas vakars 
– balle, spēles grupa „Rolise”. 
Ieeja – Ls 2,00.
  Alsviķu bibliotēkā februārī 
literatūras izstādes: „Rakstniekam 
Jēkabam Janševskim – 145”, 
„Valodniekam Konstantīnam 
Karulim – 95”, „Meteņa un 
Pelnu dienu izdarības, ticējumi”, 
„Valentīndiena – Mīlestības 
diena”.
  Pasākumi par drošu internetu 
Alsviķu bibliotēkā: 23. februārī 
pulksten 17.00 – „Aktivitātes 
un riski internetā”, 25. februārī 
pulksten 17.00 – „Inter-
neta psiholoģiskā ietekme un 
kaitējums”.
  Strautiņu bibliotēkā februārī 
literatūras izstādes: „Rakstniekam 
J. Janševskim – 145”,  
„Rakstniekam J. Laganovskim 
– 90”, „Dzejniecei Aspazijai – 
145”, „Mīlestības spēks” (veltīta 
Valentīndienai).

Annas pagastā
12. februārī Annas kultūras 
namā atpūtas vakars „Tā es tevi 
mīlēšu...”. Galdiņu rezervēšana 
Annas pagasta pārvaldē pa tālruni 
64381660.

Ilzenes pagastā
  No 31. janvāra līdz 5. 
februārim Ilzenes pagasta centrā 
„Dailes” medību un makšķerēšanas 
trofeju un sporta balvu izstāde.
  5. februārī pulksten 18.00 
Ilzenes pagasta centrā „Dailes” 
diskotēka bērniem.
  5. februārī pulksten 22.00 
Ilzenes pagasta centrā „Dailes” 
diskotēka jauniešiem.
  27. februārī pulksten 20.00 
Ilzenes pagasta centrā „Dailes” 
horoskopu balle sadarbībā ar 
„Horoskopu pasaules”  
astrologiem. Ballē spēlē muzikanti 
Uldis Mūrnieks un Arnis Grāps.

Jaunalūksnes pagastā
  4. februārī Jaunalūksnes pagasta 
bibliotēkā projekta „Aspazijas  
dabas dzeja - labestības un 
mīlestības pilna pasaule” (2. 
nodarbība PII „Pūcīte” vecākās gr. 
audzēkņiem).
  12. februārī Jaunalūksnes pa-
gasta bibliotēkā ceļojuma iespaidus 
par Nepālu stāsta I. Stavecka.
  20. februārī pulksten 12.00 
Lielajā kalnā (starp Kolberģi un 
Garjuriem) „Meteņa atskaņas 
uz Lielā kalna” (ar ugunskuru, 
vizināšanos no kalna, atrakcijām, 
tējas un „Meteņa putras” 
baudīšanu).
  Jaunalūksnes pagasta bibliotēkā 
februārī literatūras izstādes: „Kas? 
Kur? Kāpēc?”, „Jēkaba Janševska 
mākslas spēks – optimisms”.
  24. februārī Bejas bibliotēkas 
interešu klubiņā „Pipariņš” 
pasākums „Svecē ieslēptais 
brīnums”.
  Bejas bibliotēkā februārī 
literatūras izstādes: „No 
neizsīkstošā avota smeļot…” 
(rakstniekam Jēkabam Janševskim 
– 145), „Caur sveces liesmu acīs 
zied mums prieks…” (2. februāris 
– Sveču diena).
  Bejas novadpētniecības centrā 
konkurss „Vecmāmiņas laika 
rats”. Tēma: ievērojams cilvēks, 

vieta, dabas un vēstures objekts 
Jaunalūksnes pagastā. Konkursa 
norise: 17. februārī pulksten13.30 
Bejas pamatskolā 5. - 9. klašu 
skolēniem, 19. februārī pulksten
10.00 Bejas pamatskolā 1. - 4. 
klašu skolēniem, 24. februārī 
pulksten 10.00 PII „Pūcīte” 
audzēkņiem.

Jaunannas pagastā
  6. februārī pulksten 22.00 
Jaunannas tautas namā  
Rassell /device/ prezentē savu solo 
albumu „Cool&Sentimental”. Pa 
vidu koncertam nakts diskotēka. 
Ieeja: līdz pulksten 23.00 – Ls 2, 
vēlāk – Ls 2,50.
  20. februārī pulksten 19.30 
Jaunannas tautas namā deju 
kolektīvu sadancis „Es ar būtu līdzi 
lecis”. Piedalās – „Jaunanna”, 
„Maliena”, Madonas „Labākie 
gadi”, „Enku – drenku”, 
Grundzāles „Rieda”. Ieeja uz  
koncertu – Ls 0,50.
  20. februārī pulksten 22.00 
Jaunannas tautas namā balle kopā 
ar grupu „Zigmārs un Andris”. 
Ieeja uz balli – Ls 1,50.

Jaunlaicenes pagastā
  6. februārī pulksten 16.00 
Jaunlaicenes tautas namā  
Jaunannas drāmas kolektīva izrāde 
A. Migla „Mīlestības līkloči”.
  13. februārī pulksten 12.00 pie 
Jaunlaicenes estrādes Meteņdienas 
jampadracis „Vizu, vizu, 
Metenīti!”.
  20. februārī pulksten 22.00 
Jaunlaicenes tautas namā atpūtas 
vakars pie galdiņiem „Mīlēsim  
viens otru tādus, kādi esam”. 
Vakaru daudzkrāsainu veidos 
muzikants no Cēsīm „ATomiņš” un 
vakara vadītājs.
  Februārī Jaunlaicenes bibliotēkā 
izstāde „Meten’s nāca pār kalniņu”.
  Februārī Jaunlaicenes muižas 
muzejā pastāvīgās ekspozīcijas.

Kalncempju pagastā
  Kalncempju pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Angļu  
zoologam un rakstniekam 
Džeraldam Darelam – 85”, 
„Sveču gaisma tumsu kliedē!”, 
„Jubilārs Jēkabs Janševskis – 145”.

Mālupes pagastā

  10. februārī Mālupes pagasta 
bibliotēkā pasākums par interneta 
drošību skolēniem – interneta 
lietotājiem.
  No 15. līdz 25.februārim 
Mālupes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde „Rakstniekam 
Jēkabam Janševskim – 145”.
  27. februārī pulksten 20.00  
Mālupes saieta namā saviesīgs 
atpūtas vakars pie galdiņiem kopā 
ar Initu Āboliņu un Normundu 
Ķieti no „Lauku muzikantiem”.

Mārkalnes pagastā
  12. februārī Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā literatūras izstāde  
„Mazliet par mīlestību”.
  16. februārī Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā literatūras izstāde  
„Rakstniekam Jēkabam 
Janševskim – 145”.

Pededzes pagastā
  2. februārī pulksten 9.00 
Pededzes pagasta bibliotēkā sveču 
izstāde „Pie sveces mēs iekrītam 
savā dvēselē un spīdam no 
turienes” (O. Vācietis).
  12. februārī pulksten 12.00 
Pededzē tradicionālie pagasta 
svētki – Meteņdiena.
  15. februārī pulksten 12.00 
Pededzes pagasta bibliotēkā 
Valentīndienas ietvaros sarīkojums 
„Šajos svētkos gribu tev teikt...”.
  17. februārī pulksten 13.00
Pededzes pagasta bibliotēkā 
grāmatu izstāde „Dzīve gūst savu 
bagātību no pasaules, bet nozīmi 
no mīlas”.

Veclaicenes pagastā
  13. februārī pulksten 12.00 
Ilgāja ezerā Veclaicenes pagasta 
pārvalde un biedrība  
„Veclaicenes Avotiņš” kopā ar 
Igaunijas Republikas Krabu 
ciema biedrību organizē zemle-
dus makšķerēšanu. Iepriekšējā 
pieteikšanās no 1. februāra 
Veclaicenes pagasta pārvaldē pa 
tālruņiem 64329028, 28381507.
  23. februārī Igaunijas brīvvalsts 
proklamēšanas dienai veltīts 
pasākums „Pie Tevis atgriežos...”.

Zeltiņu pagastā
  12. februārī pulksten 22.00 
Zeltiņu tautas namā balle. Spēlēs 
grupa „Otto” (Balvi).
  14. februārī pulksten 13.00 
Zeltiņu tautas namā drāmas 
kolektīva „Kontakts” sniegumā  
E. Vulfa komēdija „Līnis murdā”.
   Zeltiņu pagasta bibliotēkā 
februārī literatūras izstādes: 
„Jēkabam Janševskim – 145”, 
Valentīndienai veltīta izstāde „Divi 
cilvēki viens otram pretī iet, lai 
kaut kad kaut kur reiz satiktos” 
(M. Kvite).
  Zeltiņu pagasta bibliotēkā 
februārī lekcijas: „Virtuālās un 
reālās pasaules tikšanās bibliotēkā” 
(vecāko klašu skolēniem), „Cik 
drošs ir internets” (pieaugušajiem).
Zeltiņu pagasta muzejā februārī 
izstādes „Sveika, Alūksne!”, 
„Zeltiņi 2009.”, „Glika  
mantojums”.

Ziemera pagastā
  13. februārī pulksten 19.00 
Māriņkalna tautas namā 
Valentīndienas pasākums „Eņģelīts 
pa gaisu trauc, visus šodien mīlēt 
sauc”. Grupas „Labvēlīgais tips 
koncerts”. Ieeja: Ls 5,00.
  13. februārī pulksten 22.00 
Māriņkalna tautas namā balle kopā 
ar grupu „Ķirmji” no Madonas. 
Ieeja: Ls 2,00.

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

12. februārī no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Annas pagasta pārvaldē
 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis SĪPOLS
apmeklētājus pieņems

1. un 15. februārī no plkst.15.30 līdz plkst.17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē un
12. februārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA

apmeklētājus pieņems
1. un 15. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

un 12. un 26. februārī 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.


