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Alūksnes 
novada domes 
sēdē aprīlī
Alūksnes novada dome 22. 
aprīļa sēdē izskatīja vairāk 
nekā 50 darba kārtības jau-
tājumus.

Dome nolēma:

  - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – lietkoksni, 
pārdodot to mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli par latiem, 
apstiprināt tās nosacīto cenu Ls 
2288, kā arī izsoles noteikumus;

  - rūpējoties par skolēnu 
drošību, noteikt transportlīdzek-
ļu satiksmes ierobežojumus 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
teritorijā, Lielā Ezera ielā 26, 
Alūksnē, uzstādot uz iebrauktu-
vēm no Lielā Ezera ielas divas 
un no Jāņkalna ielas vienu 
rīkojuma ceļa zīmes Nr. 414 
„Gājēju ceļš”;

  - pamatojoties uz grozījumiem 
,,Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā” piešķirt 
ciema statusu Annas pagasta 
apdzīvotai vietai Anna, savukārt 
atcelt ciema statusu Annas 
pagasta apdzīvotajām vietām 
Grēveles, Mūrnieki, Vecanna, 
Kauļi, Prēdeļi, Vējiņi, kā arī ap-
stiprināt Annas ciemā un ārpus 
Annas ciema ietilpstošo adrešu 
sarakstu Annas pagasta admi-
nistratīvi teritoriālajā vienībā;

  - atzīt par iespējamu legali-
zēt ēkas būvniecību uz zemes 
gabala ,,Tacis”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā;

  - uz vienu gadu – no šī gada 
1. maija līdz 2011. gada 30. 
aprīlim samazināt Alūksnes 
pilsētas V. Krajeviča individu-
ālajam uzņēmumam „GAIŠAIS 
EKRĀNS” iznomāto nedzīvo-
jamo telpu daļas ēkā Latgales 
ielā 8A, Alūksnē nomas maksas 
apmēru no Ls 1 uz Ls 0,50 
par viena kvadrātmetra nomu 
mēnesī;

- apstiprināt SIA „RŪPE” , 
a/s „SIMONE”, SIA „VITA-
LITAS”, SIA „IEVEDNE”, 
SIA „Alūksnes slimnīca” gada 
pārskatus;

  - noteikt, ka ūdenssaimniecī-
bas sabiedriskos pakalpojumus 
Ziemera pagasta Māriņkalna un 
Ziemera ciemu un Jaunalūksnes 
pagasta Kolberģa ciema ad-
ministratīvajā teritorijā sniedz 
attiecīgo pagastu pārvaldes. Par  
ūdens un kanalizācijas tarifiem 
lūdzam interesēties pagastu 
pārvaldēs;

(Turpinājums 2. lappusē)

Alūksnes Novada Vēstis
Vidzemes „Gaismas nesējs” - Mālupē
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šomēnes Mālupes pagasta 
bibliotēkas vadītāja Anita Gusta 
saņēma ļoti augstu savu lasītāju 
novērtējumu – viņa kļuva par 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrības rīkotā kon-
kursa „Pagasta bibliotekārs – 
Gaismas nesējs 2010” uzvarētāju 
Vidzemes reģionā.

 Anita atzīst, ka šis apbalvojums 
bijis pārsteigums un par to viņa 
pateicas saviem lasītājiem. Šogad 
1. septembrī apritēs 15 gadi kopš 
Anitas darba vieta ir Mālupes 
bibliotēka.
 - Man ir fantastiski lasītāji! 
Pārsvarā tie ir pirmspensijas un 
pensijas vecuma cilvēki. Viņi 
atnāk uz bibliotēku ne tikai tādēļ, 
lai apmainītu grāmatas – cilvēki 
grib aprunāties, uzzināt, kas notiek 
pagastā, kādi pasākumi būs Saieta 
namā, - saka A. Gusta.
 Viņa atzīst, ka strādājot bibliotēkā, 
nevar palikt malā no pagasta kul-
tūras dzīves, tādēļ bibliotēkā tiek 
rīkoti dažādi tradicionāli pasākumi.
 - Pavasaros un rudeņos bibliotē-
kā rīkojam ziedu izstādes un arī 
maijā tāda ir plānota. Tradicionāls 
ir „Bērnu žūrijas” noslēguma 
pasākums, kad bērniem ir sa-
rūpētas dāvaniņas un dodamies 
kādā ekskursijā. Gada beigās ir 
pasākums čaklākajiem pieauguša-
jiem lasītājiem. Cenšamies viņus 
iepriecināt ar kādu priekšnesumu, 
pie tējas un kafijas tases aprunāja-
mies. Lasītāji uz šo pasākumu nāk 
labprāt un jūtas novērtēti. Daudz 
ko organizējam kopā ar pirmssko-

las audzēkņiem. Šogad Starptautis-
kajai bērnu aizsardzības dienai viņi 
dažādās tehnikās veidos darbus par 
tēmu „Es esmu šajā pasaulē”, pēc 
tam bibliotēkā būs darbu izstāde 
un arī paši bērni nāks uz pasāku-
mu. Kopā ar kolēģi Daigu Babuli 
rūpējamies par novadpētniecības 
istabu, kur ir materiāli par pagastu, 
par Aleksandru un Valentīnu Pe-
lēčiem, kurus Mālupē saucam par 
savējiem, - stāsta A. Gusta. 
 Viņa uzsver, ka liels atbalsts vien-
mēr saņemts no pagasta pārvaldes. 
2004. gadā pēc remonta bibliotēka 
darbu uzsāka jaunās, plašākās 
telpās, līdz tam tā strādāja vienā 
istabā ziemeļu pusē. Šobrīd ir no-
mainīti logi, jauns jumts, bibliotēkā 

izveidota atsevišķa telpa mazajiem 
lasītājiem, kur ir grāmatas, rotaļlie-
tas, spēles.
 Anita domā, ka īstam bibliotekā-
ram grāmatu lasīšana ir sirdslieta. 
Arī viņa pati ļoti daudz lasa.
 - Lasu dažādas grāmatas. Arī 
mana kolēģe Daiga ir aizrautīga 
lasītāja, viņa vienmēr cenšas izlasīt 
visas „Bērnu žūrijas” grāmatas. 
Kad cilvēks atnāk uz bibliotēku, 
mums jāprot viņam pateikt, par ko 
katrā grāmatā stāstīts. Iegādājoties 
grāmatas, plānojam, cik daudzi 
cilvēki to gribēs lasīt. Ja zinām, ka 
grāmatai būs viens, divi lasītāji, 
diemžēl nevaram to atļauties, - at-
zīst Anita un stāsta, ka 2008. gadā 
bibliotēka saņēmusi ievērojamu 

atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas jauno 
grāmatu iegādei. Mālupes bibliotē-
ka bijusi viena no trim rajonā, kas 
saņēma vidējo grāmatu komplektu 
un savā īpašumā varēja iegūt grā-
matas par apmēram 300 latiem.
 Strādājot bibliotēkā, Anita vēro-
jusi, kā mainās lasītāju gaume – ja 
agrāk pieprasītas bija Danielas Stī-
las, Noras Robertsas grāmatas, tad 
tagad to popularitāte samazināju-
sies. Joprojām cilvēki labprāt lasa 
„Lata romānus”. Vasaras periodā 
lauku ļaudis lielākoties lasa preses 
izdevumus, bet ziemā, kad brīva 
laika vairāk – arī grāmatas.

Gaidot Alūksnes pilsētas svētkus
  Sanita Eglīte,
kultūras un sporta nodaļas
vadītāja

 Jau no pagājušā gada septem-
bra kopā ar Alūksnes pilsētas 
Tautas namu un ģimnāziju plā-
nojam vasaras lielāko notikumu 
Alūksnē - Pilsētas svētkus un 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 100 gadu svinības.

 Šāda divu svētku saplūšana notiek 
ik pēc pieciem gadiem un tad or-
ganizatoriem jāatrod kompromiss, 
lai vieni svētki netraucētu otriem. 
Šobrīd abu svētku organizatoriem 
ir skaidrs, kādi izskatīsies šie pasā-
kumi, kādi kolektīvi un viesmāk-
slinieki tajos piedalīsies un kādas 
interesantas lietas sagaidīs mūsu 
pilsētas svētku apmeklētājus.
 Šīs puses cilvēks gluži kā koks 
pils parkā kopš savas dzimšanas 
ir iesakņojies Alūksnes zemē un 
mūžīgi to sauks par vietu, no kuras 
cēlies. Dzīves laikā mūsu mītnes 
vai darba vietas ir citur, mūsu bērni 
mācās citās skolās vai pat citās 
zemēs, dzimtu zari ir izstiepušies 

tālu pasaulē, tomēr katra alūksnie-
ša dzimtas koks vienmēr ar saknēm 
būs ieaudzis Alūksnes ezera krastā, 
tādēļ par šī gada svētku moto esam 
izvēlējušies saukli: „Ar saknēm 
Alūksnē, ar zariem pasaulē”.
 Alūksnes pilsētas svētki kā jau 
tas ierasts, norisināsies trīs dienas. 
Svētki sāksies piektdienas vakarā, 
kad pirmo reizi konkurss „Mis 
un Misters Alūksne” notiks brīvā 
dabā - Pilssalas estrādē. Konkursu 
organizē Evita Bogdanova, bet 
pašvaldība ir šī notikuma atbalstī-
tājs un konkurss ir iekļauts pilsētas 
svētku norisēs.
 Plānots, ka piektdienas svētku 
ieskaņas balle notiks Pilssalā, bet, 
ja uzņēmēji būs ieinteresēti, kopīgi 
varētu domāt arī par mazajām 
ballītēm kafejnīcās, kuras tik ļoti 
patika apmeklētājiem pagājušajos 
svētkos.
 Sestdiena būs ļoti piesātināta ar 
dažādiem notikumiem gan ģim-
nāzijā, gan citviet pilsētā. Jau no 
pulksten 9 pie Jaunās pils noritēs 
andele tradicionālajā amatnieku 
tirgū. Visas dienas garumā pie 
Jaunās pils notiks koncerti, būs 

dažādas aktivitātes bērniem un 
jauniešiem, uzstāsies gan novada 
amatierkolektīvi, gan viesmāk-
slinieki. Sestdien pilsētas svētku 
laikā būs arī kāds jaunums - notiks 
ātradīšanas čempionāts. Būs vaka-
ra koncerts, nakts balle, salūts. Un, 
protams, arī ģimnāzijā visas dienas 
garumā notiks tikšanās, koncerti un 
balles. Gan ģimnāzija, gan pilsētas 
svētku organizatori savos koncer-
tos galvenokārt aicina piedalīties 
māksliniekus, kolektīvus, kuriem ir 
saikne ar Alūksni, tātad, kuru vada 
vai kurā dzied, dejo, muzicē kāds 
esošais vai bijušais alūksnietis.
 Vēl vien jaunums! Pilssala sest-
dien pārvērtīsies par sporta zemi, 
jo visas dienas garumā jaunajā 
stadionā, estrādē un citos laukumos 
notiks sportiskās aktivitātes, pie-
mēram, futbolā, strītbolā, pludma-
les volejbolā, spēka sacensības un 
citas. Sportiskās aktivitātes būs in-
teresantas un atraktīvas - gan tādas, 
kurās piedalīties svētku dalībnieki, 
gan tādas, ko būs saistoši vērot.
 Ļoti aktīvi gatavojamies slave-
nā soļotāja Ādolfa Liepaskalna 
simtgadei veltītajām soļošanas 

sacensībām, kas sestdien notiks 
Pilssalā jaunajā stadionā.
Šogad ierastā netradicionālo 
nemotorizēto ūdens transportlī-
dzekļu konkursa vietā plānojam 
radošajiem alūksniešiem piedāvāt 
piedalīties netradicionālo braucam-
rīku šovā – konkursā, kur, protams, 
būs arī naudas balvas. Lai sacen-
sības būtu interesantas un aizrau-
jošas, esam uzaicinājuši frīkbaiku 
braucēju apvienību „Apokalipses 
jātnieki” ar saviem pašu veidota-
jiem velosipēdiem. Skatītāji varēs 
vērot gan šovu, gan izmēģināt 
dīvainos braucamrīkus.
 Sestdien Alūksnes muzejs piedā-
vās vairākas jaunas izstādes, tur 
notiks arī Ādolfam Liepaskalnam 
veltīts atmiņu pasākums un grāma-
tas atvēršanas svētki.
 Svētdien Alūksnes kapos notiks 
kapusvētki un, kā jau ierasts, 
pēc tam Tempļakalnā būs iespēja 
vērot kādu interesantu koncertu. 
Plānojam, ka tā varētu būt grupa 
„Autobuss debesīs” ar neaizmirsta-
mām Imanta Kalniņa dziesmām.
 Tiekamies svētkos ar prieku un 
piederības sajūtu Alūksnei!

Mālupes bibliotēkas vadītāja Anita Gusta (otrā no labās) kopā ar konkursa uzvarētājām no pārējiem reģioniem
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

(Turpinājums no 1. lappuses)

  - vasaras periodā slēgt Alūksnes 
speciālo pirmsskolas izglītības iestādi 
„Cālis” no 1. līdz 31. jūlijam, savukārt 
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādi „Pūcīte” - no 5. līdz 30. jūlijam;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestādes „Pienenīte” 
nolikumā un noteikt, ka iestādes darba 
laiks ir darba dienās no pulksten 7.30 
līdz pulksten 18.00;

  - iecelt Ilzi Briediņu Liepnas tautas 
nama vadītājas amatā;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes novada 
domes 17.09.2010. lēmumā Nr.207 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
Pededzes pamatskolas direktora 
iecelšanu”, precizējot Alūksnes novada 
pašvaldības Pededzes pamatskolas di-
rektores Selgas Bīberes personas kodu;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes mūzi-
kas skolas nolikuma 1. un 4. punktā, 
mainot Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes „Alūksnes mūzikas skola” 
nosaukumu pret nosaukumu „Alūksnes 
Mūzikas skola”;

  - apstiprināt Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzeja nolikumu;

  - uzsākt Alūksnes novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu apzināšanu 
sociālo dzīvojamo māju un sociālo 
dzīvokļu statusa piešķiršanai. Līdz 1. 
jūlijam tiks apkopota informācija par 
pašvaldības īpašumiem, kuriem varētu 

tikt piešķirts sociālās dzīvojamās mājas 
vai sociālā dzīvokļa statuss un par 
to atbilstību būvniecības un higiēnas 
prasībām. Dzīvokļu komisijai līdz 1. 
jūlijam jāsagatavo saistošo noteikumu 
un lēmumu projekti, kas nodrošinātu 
sociālo dzīvokļu piešķiršanas kārtību, 
secību, un personu loku, kurām šādi 
sociālie dzīvokļi izīrējami;

  - ar 1. maiju mainīt Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes „Alūksnes rajona 
pansionāts „Alūksne”” nosaukumu pret 
nosaukumu „Sociālās aprūpes centrs 
„Alūksne”” un apstiprināt iestādes 
nolikumu;

- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldī-
bas Izglītības pārvaldes mērķdotācijas 
pamata un vispārizglītojošo skolu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām rezerves fonda papildus 
finansējumu Ls 587 apmērā Bejas 
pamatskolai mācību atvaļinājuma 
atmaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajai iemaksai;

  - sakarā ar skolēnu pārvietošanos uz 
citām mācību iestādēm pārdalīt finan-
sējumu starp Alūksnes novada pašval-
dības izglītības iestādēm mērķdotāciju 
pamata un vispārizglītojošo skolu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 3570 apmērā šādām paš-
valdības izglītības iestādēm: Alūksnes 
vakara (maiņu) un neklātienes vidus-
skolai palielināt Ls 2397, Alūksnes 
vidusskolai samazināt Ls 2550, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai sa-

mazināt Ls 765, Mārkalnes pamatsko-
lai palielināt Ls 969, Bejas pamatskolai 
samazināt Ls 255, Bejas pamatskolai 
palielināt Ls 204;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Alūksnes novada 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Eiropas Savienības līdzfinansētā 
projekta „Alūksnes Jaunās pils kom-
pleksa ēku un muižas parka objektu re-
konstrukcija” īstenošanai LVL 434623 
apmērā ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2012. gada marta 
līdz 2028. gada decembrim, aizņē-
mumu garantējot ar Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;

  - piedalīties Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursa pasākumā „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar 
projektu „Sporta inventāra un aprīko-
juma iegāde Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālei”, noteikt 
projekta kopējās izmaksas Ls 16 420, 
apstiprināt pašvaldības līdzfinansēju-
mu projekta realizācijā Ls 6086, šīs 
izmaksas paredzot no pašvaldības šī 
gada budžeta;

  - nodrošināt līdzfinansējumu 5% 
apmērā, t.i. Ls 100 Liepnas internātpa-
matskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta 
biedrībai nodibinājuma „Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonds” izsludinātajā 
projektu programmā „Kopā ar skolu un 

ģimeni”, līdzekļus paredzot no pašval-
dības šī gada budžeta;

  - atbalstīt biedrību „Alūksnes 
Nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs” projekta „Creating an expertise 
network of inclusive social activity 
and development centers” („Ekspertu 
sadarbības tīkla izveide starp sociāli 
iekļaujošu aktivitāšu un attīstības 
centriem”) realizācijā, piešķirot līdzfi-
nansējumu 13140 eiro, kā arī projekta 
„Next level” („Nākošais līmenis”) 
realizācijā, piešķirot līdzfinansējumu 
6400 eiro. Šis finansējums tiks izdalīts 
no pašvaldības budžeta neparedzētiem 
gadījumiem;

  - ar 1. augustu izveidot Alūksnes no-
vada Sociālā dienesta struktūrvienību 
– dienas aprūpes centru „Saules stars” 
personām ar garīga rakstura traucēju-
miem, kas atradīsies Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē (Sociālā dienesta telpās). 
Līdz ar šo lēmumu vairs nav spēkā 
domes lēmums par aprūpes centra 
„Annas māja” izveidi Annas pagastā. 
Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komiteja iesniegs 
plānotos dienas centra uzturēšanas iz-
devumus 2010. gadam un remontdarbu 
tāmi ēkas Lielā Ezera ielā 11 telpu pie-
lāgošanai centra vajadzībām izskatīša-
nai finanšu komitejā. Turpmākai dienas 
centra attīstībai telpas tiks paredzētas 
Jāņkalna ielā 51, Alūksnē.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties pašvaldības kancelejā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, pagastu pārvaldēs un 

www.aluksne.lv.

Apstiprina tehniski 
ekonomiskos 
pamatojumus 
ūdenssaimniecības 
projektiem
 Alūksnes novada dome 22. 
aprīļa sēdē apstiprināja teh-
niski ekonomiskos pamatoju-
mus četru pagastu ūdenssaim-
niecības attīstības projektiem 
- „Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Jaunan-
nas pagasta Jaunannā”, 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Ziemera 
pagasta Ziemera ciemā”, 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Ziemera pa-
gasta Māriņkalna ciemā” un 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes 
pagasta Mārkalnes ciemā”.

 Projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Alūksnes novada Jau-
nannas pagasta Jaunannā” ko-
pējais finansējums Ls 339 388. 
Projektā paredzēts: dziļurbuma 
akas rekonstrukcija, atdzelžoša-
nas stacijas ēkas izbūve, paze-
mes dzeramā ūdens rezervuāra 
izbūve, esošās ūdensvada trases 
rekonstrukcija, jaunu ūdensvada 
trašu izbūve, jaunu kanalizāci-
jas trašu izbūve, kanalizācijas 
pārsūknēšanas aku izbūve.
 Projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Alūksnes novada 
Ziemera pagasta Ziemera 
ciemā” kopējais finansējums ir 
Ls 246 095. Projektā paredzēts 
veikt esošo ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukciju, jaunas ūdens 
atdzelžošanas stacijas izbūvi 
un hidrofora uzstādīšanu, jauna 
ūdensvada būvniecību.
 Projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Alūksnes novada 
Ziemera pagasta Māriņkalna 
ciemā” kopējais finansējums ir 
Ls 341 372. Projektā paredzēta 
esošo ūdensapgādes tīklu re-
konstrukcija, rezerves artēziskā 
urbuma tamponēšana, esošās 
sadzīves kanalizācijas tīkla re-
konstrukcija, esošās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises rekonstrukci-
ja un jaunu sadzīves kanalizāci-
jas tīklu būvniecība.
 Iepriekšminētajos projektos 
dome kredīta atmaksas nodroši-
nāšanai dome atbalstīja projektā 
izstrādāto tarifu politiku, apstip-
rinot plānotos ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifus.
 Projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes 
ciemā” kopējās izmaksas ir Ls 
299 615. Projektā paredzēts 
rekonstruēt esošos ūdensapgā-
des tīklus, būvēt jaunu ūdens 
atdzelžošanas staciju, būvēt 
jaunus ūdensapgādes tīklus, 
rekonstruēt esošās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises, rekonstruēt 
esošos sadzīves kanalizācijas 
tīklus, būvēt jaunus sadzīves 
kanalizācijas tīklus, rekonstruēt 
esošo sadzīves kanalizācijas 
sūkņu staciju, būvēt jaunu 
sadzīves kanalizācijas sūkņu 
staciju, demontēt septiķi.

Alūksnes novada domes sēdē aprīlī

  Ņemot vērā nepieciešamību no-
teikt vienotu maksu par Alūksnes 
Pilssalas, uz tās esošo ēku un būvju 
komunikāciju lietošanu publiskiem 
un individuāliem pasākumiem, 
Alūksnes novada dome aprīļa sēdē 
noteica maksas apmēru par pašval-
dības iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem Pilssalā. Šie maksas pakal-
pojumi tiks piemēroti ar dienu, ko 
noteiks ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja atsevišķu rīkojumu.

  1. Noteikt sekojošu nomas maksu 
par Alūksnes Pilssalas, uz tās esošo 
ēku un būvju vai Alūksnes Pilssalas 
daļas izmantošanu:
  1.1. atļauja transporta līdzekļu (izņe-
mot kravas automašīnu un traktorteh-
nikas) iebraukšanai Pilssalā:
  1.1.1. vieglajām automašīnām 
un motocikliem Ls 1,- stundā (tajā 
skaitā PVN maksājums), katra nākošā 
stunda – Ls 0,20 (tajā skaitā PVN 
maksājums);
  1.1.2. autobusiem ar sēdvietām vai-
rāk kā 14 cilvēkiem, kā arī transporta 
līdzekļiem ar pilnu masu 3,5 t – Ls 5,- 
stundā (tajā skaitā PVN maksājums), 
katra nākošā stunda – Ls 0,20 (tajā 
skaitā PVN maksājums);
  1.1.3. caurlaide transporta līdzek-
ļu (izņemot kravas automašīnu un 
traktortehnikas) iebraukšanai Pilssalā 
sezonai mēnesim – Ls 10,00 (tajā 
skaitā PVN maksājums).
  1.1.4. caurlaide transporta līdzek-
ļu (izņemot kravas automašīnu un 
traktortehnikas) iebraukšanai Pilssalā 
sezonai (no 1.maija līdz 1.novembrim 

vai no 1.novembra līdz 1.maijam) 
– Ls 20,00 (tajā skaitā PVN maksā-
jums).

  1.2. Pilssalas estrādes izmantošana:
  1.2.1. komerciāliem pasākumiem 
– Ls 30,00 (tajā skaitā PVN maksā-
jums), stundā;
  1.2.2. reklāmas pasākumiem – Ls 
25,00 (tajā skaitā PVN maksājums), 
stundā;
  1.2.3. bērnu pasākumiem – Ls 10,00 
(tajā skaitā PVN maksājums), stundā;
  1.2.4. labdarības pasākumiem – Ls 
10,00 (tajā skaitā PVN maksājums), 
stundā.

  1.3. Pilssalas stadiona izmantošana:  
 1.3.1. sporta pasākumiem ar ieejas 
maksu – Ls 20,00 (tajā skaitā PVN 
maksājums), stundā laikā no plkst. 
9.00 līdz plkst. 21.00;
  1.3.2. sporta pasākumiem mākslīgā 
seguma futbola laukumā – Ls 10,00 
(tajā skaitā PVN maksājums), stundā;
  1.3.3. sporta pasākumiem basketbola 
laukumā – Ls 3,00 (tajā skaitā PVN 
maksājums), stundā;
  1.3.4. sporta pasākumiem pludmales 
volejbola laukumā – Ls 3,00 (tajā 
skaitā PVN maksājums) stundā;
  1.3.5. sporta pasākumiem stadionā 
ar futbola, volejbola un basketbola 
laukumiem – Ls 30,00 (tajā skaitā 
PVN maksājums), stundā.
  1.3.6. bērnu sporta nometņu organi-
zētajiem sporta treniņu pasākumiem 
(Alūksnes Pilssalas stadionā vai plud-
males volejbola laukumos) – Ls 1,00 
(tajā skaitā PVN maksājums) stundā;

  1.4. Citu pakalpojumu sniegšana:  
  1.4.1. par telts vietas ierādīšanu Ls 
2,00 (tajā skaitā PVN maksājums), uz 
vienu diennakti;
  1.4.2. strāvas pieslēguma nodrošinā-
šana Ls 3,- (tajā skaitā PVN maksā-
jums), diennaktī;
  1.4.3. ūdens un kanalizācijas pakal-
pojuma nodrošināšana Ls 3,- (tajā 
skaitā PVN maksājums), diennaktī;
  1.4.4. maksa par laivu un katama-
rānu nomu Ls 2,00 (tajā skaitā PVN 
maksājums) stundā;
  1.4.5. par visas teritorijas, ēku un 
būvju (izņemot „Glābšanas staciju”) 
izmantošanu – Ls 1500,00 (tajā skaitā 
PVN maksājums), diennaktī;
  1.4.6. par visas teritorijas, ēku un 
būvju (izņemot „Glābšanas staci-
ju” un stadionu) izmantošanu – Ls 
1000,00 (tajā skaitā PVN maksā-
jums), diennaktī;
  1.4.7. Pilssalas estrādes vai parka 
daļas ar ēkām un būvēm (izņemot 
„Glābšanas staciju” un stadionu) 
izmantošanu - Ls 500,00 (tajā skaitā 
PVN maksājums), diennaktī;
  1.4.8. Par Alūksnes Pilssalas uz tās 
esošo ēku un būvju, vai Alūksnes 
Pilssalas daļas izmantošanu uz laiku, 
kas ir mazāks vai lielāks par pilnu 
diennakti, nomas maksas apmērs tiek 
aprēķināts proporcionāli šī lēmuma 
1.4.5. - 1.4.7. punktos noteiktajai 
maksai.

  No nomas maksas tiks atbrīvoti 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistrācijas un iestāžu rīkotie pasāku-
mi, kā arī pasākumi, kas tiek rīkoti 

vispārējās izglītības programmu no-
drošināšanas ietvaros, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldības iedzīvotāji, kas 
Pilssalas stadionu izmantos Alūksnes 
novada pašvaldības noteiktajā kārtībā, 
ievērojot ekspluatācijas un izmantoša-
nas noteikumus.
 Tāpat no maksas par transporta 
līdzekļu iebraukšanu Pilssalā atbrīvo-
jami operatīvo dienestu transporta lī-
dzekļi dienesta pienākumu veikšanai. 
  Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija varēs izsniegt 
atļaujas transporta līdzekļu iebrauk-
šanai Alūksnes Pilssalā bez maksas 
vai samazinot nomas maksu Alūksnes 
novada pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbiniekiem, pasākumu 
dalībniekiem, Alūksnes novada 
pašvaldības viesiem, pasākumu apkal-
pojošajam personālam.
  Atsevišķos gadījumos, ar atsevišķu 
Alūksnes novada pašvaldības izpild-
direktora rīkojumu katrā konkrētajā 
gadījumā, nomas maksa var tikt 
samazināta vai no tās var tikt atbrīvoti 
arī citi publisko pasākumu rīkotāji.
  Nomas maksa un citi ieņēmumi par 
sniegtajiem pakalpojumiem ieskai-
tāmi Alūksnes novada pašvaldības 
bankas kontā A/S ”SEB banka”, kods 
UNLALV2X, konta Nr.LV58 UNLA 
0025 0041 3033 5.  
  Lēmuma 1.4.5. – 1.4.7. punktā 
noteiktajos gadījumos nomas līgums 
par Alūksnes Pilssalas vai tās daļas 
izmantošanu slēdzams ar Alūksnes 
novada pašvaldību ne vēlāk kā 48 
stundas pirms pasākuma.

Apstiprina jaunus maksas pakalpojumus
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Notikušas mācību priekšmetu olimpiādes
  Vera Zučika,
Alūksnes novada Izglītības pārval-
des izglītības metodiķe

   Turpinām informēt „Alūksnes 
Novada Vēstu” lasītājus par 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
rezultātiem.

  Ģeogrāfijas olimpiādē 10. – 12. 
klašu skolēniem piedalījās 9 sko-
lēni no E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas, O. Vācieša Gaujienas 
vidusskolas, D. Ozoliņa Apes 
vidusskolas un Alūksnes vakara 
(maiņu) un neklātienes vidusskolas. 
Labākie bija Osvalds Neiders (E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; 
sk. I. Vilemsone), Līga Vilemsone 
(O. Vācieša Gaujienas vidusskola; 
sk. J. Višķere), un Zuzanna Priede 
(Alūksnes vakara (maiņu) un ne-
klātienes vidusskola; sk. L. Grase).
 
  Politikas un tiesību olimpiādē 12. 
klašu skolēniem piedalījās 4 dalīb-
nieki no E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas un O. Vācieša Gaujie-
nas vidusskolas. Labākais rezultāts 
ir O. Vācieša Gaujienas vidussko-
las skolniecei Sabīnei Ģērmanei 
(sk. L. Bukovska).

  Novadu vēstures olimpiādē 9. un 
12. klašu skolēniem piedalījās 22 
izglītojamie no 7 abu novadu sko-
lām. Labākos rezultātus uzrādīja 
Ieva un Sabīne Ģērmanes, Jānis 
Guoģis, Mārcis Lapiņš un Alīse 
Sēkliņa (O. Vācieša Gaujienas 
vidusskola; sk. Līga Bukovska), 
Reinis Riekstiņš, Linda Volštei-
ne, Adele Kristella Līviņa, Jūlija 
Hatilova (E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija; sk. L. Jaunozoliņa) un 
Paula Čirkste un Una Prižavoite 
(Ilzenes pamatskola; sk. I. Žīgure).
 Tiesības piedalīties valsts vēstures 
16. olimpiādē izcīnīja Reinis Riek-
stiņš, Paula Čirkste, Jānis Guoģis 
un Sabīne Ģērmane.

  Novadu matemātikas 5. – 8. klašu 
skolēniem piedalījās 92 skolēni 
no 15 Alūksnes novada un 5 Apes 

novada skolām. Labākie matemāti-
ķi savās klašu grupās ir: Līva Toka, 
Līna Patrīcija Petrikalne, Lauris 
Bērziņš, Žanete Spale (Alūksnes 
pilsētas sākumskola; sk. M. Vo-
ciša), Anna Bērzabinde (E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. L. 
Krieva), Sabīne Bleiere (E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A. 
Kļaviņa), Jēkabs Andrejs Incen-
bergs un Daiga Dambe Kļaviņa 
(Bejas pamatskola; sk. S. Stebere), 
Artūrs Kalašņiks (Strautiņu pa-
matskola; sk. I. Kozilāne), Mārcis 
Nīmants (Sikšņu pamatskola; sk. 
S. Granta), Estefānija Bogdanova 
(Pededzes pamatskola; sk. L. Ug-
lovska), Dainis Jegorovs (Liepnas 
vidusskola; sk. L. Stabinge), Gatis 
Brilts un Artūrs Baikovs (Alūksnes 
pilsētas sākumskola; sk. M. Voci-
ša), Ēriks Matulis (Sikšņu pamat-
skola; sk. S. Granta), Līga Gra-
dovska (Alūksnes vidusskola; sk. 
I. Lāce), Linda Miķelsone un Zane 
Spirga (E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija; sk. L. Krieva), Agnese 
Ķisere (Mālupes pamatskola; sk. L. 
Rancāne), Kārlis Žīgurs (E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. I. 
Bērziņa), Annika Epnere (Strautiņu 
pamatskola; sk. G. Epnere), Līva 
Marta Roze (Bejas pamatskola; sk. 
S. Stebere), Karīna Černomirdina 
(Alūksnes pilsētas sākumskola; 
sk. M. Vociša), Laine Gabranova 
(D. Ozoliņa Apes vidusskola; sk. 
Laura Pope), Džeina Ķēniņa (D. 
Ozoliņa Apes vidusskola; sk. R. 
Rateniece), Veronika Irtiševa un 
Oskars Puļļa (Alūksnes pilsētas 
sākumskola; sk. M. Vociša), Andris 
Niedrītis (E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija; sk. L. Krieva), Santa 
Vaivere (Liepnas vidusskola; sk. 
L. Stabinge), Līva Sloģe un Elvija 
Hvaleja (Bejas pamatskola; sk. S. 
Stebere), Jānis Andersons (Trape-
nes pamatskola; sk. M. Bambule).

  Novadu matemātikas olimpiādē 9. 
– 12. klašu skolēniem piedalījās 29 
skolēni. Labākos rezultātus uzrādī-
ja Kristīne Irtiševa (Pededzes pa-
matskola; sk. L. Uglovska), Gerda 

Žagata (Strautiņu pamatskola; sk. 
I. Kozilāne), Madara Keiva (Bejas 
pamatskola; sk. S. Aizupe), un E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
audzēkņi Laura Elīna Ikkere, Edijs 
Dambis, Laura Volcīte, Baiba Kļa-
va (sk. L. Krieva), Oskars Neiders, 
Vunders Zitāns, Laimdota Žižmāre 
(sk. I. Gailīte) un Ritvars Pavlovi-
čs, Kalvis Ertmanis, Jānis Cīmiņš, 
Mārcis Ločmelis, Justs Kolendo, 
Edgars Beļmans un Andis Jargans 
(sk. V. Miesniece).
  Valsts matemātikas 60. olimpiādē 
marta nogalē piedalījās Oskars 
Neiders, Vunders Zitāns, Ritvars 
Pavlovičs un Kalvis Ertmanis.
 
  Notika olimpiāde vācu valodā 8. 
klašu skolēniem. Piedalījās 6 dalīb-
nieki no E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas. Labākie bija Lelde 
Gusta, Kristīne Ķīse un Kārlis 
Žīgurs (sk. T. Ozola).

  Marta sākumā šī mācību gada mā-
cību priekšmetu novadu olimpiāžu 
maratons noslēdzās ar vizuālās 
mākslas olimpiādi 1. – 12. klasēm, 
kurā piedalījās visvairāk skolēnu 
– 138 dalībnieki no 12 Alūksnes 
novada un 4 Apes novada skolām.
  Žūrijas komisija, izvērtējot 
dalībnieku darbus pēc kritērijiem 
- fovisma, kubisma vai sirreālisma 
stila izteiksmes līdzekļu izmanto-
šanas prasmes; dotās kompozīcijas 
interpretēšanas prasmes un atpa-
zīstamība, radošums, izpildījuma 
kvalitāte – noteica labākos 1. – 4. 
klašu un 5. – 12. klašu grupās.
  1. – 4. klašu grupā labākie bija 
Daniels Āboliņš (Alūksnes pilsētas 
sākumskola; skolotāja A. Junkure), 
Airita Rubina (O. Vācieša Gau-
jienas vidusskola; sk. S. Bauska), 
Vilis Blei-ers (Alūksnes pilsētas 
sākumskola; sk. S. Ģēģere), Eva 
Caune (Liepnas vidusskola; sk. 
M. Pugeja), Līga Zaķe, Marta 
Aija Špate (D. Ozoliņa Apes 
vidusskola; sk. G. Liepiņa), Lana 
Sniedzāne (Liepnas vidusskola; 
sk. M. Pugeja), Diāna Liepiņa (O. 
Vācieša Gaujienas vidusskola; 

sk. V. Jaukule), Armīns Rēdelis 
(Jaunlaicenes pamatskola; sk. D. 
Rozīte – Žagariņa), Niks Kronbergs 
(Alūksnes pilsētas sākumskola; 
sk. A. Bērzabinde), Madara Māra 
Grigore (Alūksnes pilsētas sākum-
skola; sk. D. Leimane), Solveiga 
Rudīte (Ilzenes pamatskola; sk. S. 
Melece), Sintija Trauliņa (Alūksnes 
pilsētas sākumskola; sk. I. Pūpola). 
  5. – 12. klašu grupā savukārt labā-
kie bija: Jadviga Rimša (Alūksnes 
pilsētas sākumskola; sk. I. Pūpola), 
Samanta Mača (Alūksnes pilsētas 
sākumskola; sk. D. Leimane), E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas audzēkņi Nadīna Bērtulsone, 
Evija Velpa, Sigita Štaura, Rolands 
Veics, Ieva Silbauma (sk. A. 
Jauniņš), Līva Toka (Alūksnes 
pilsētas sākumskola, sk. I. Pūpola), 
Nauris Čers (O. Vācieša Gaujienas 
vidusskola; sk. S. Bauska), Katrīna 
Andranova (Mālupes pamatskola; 
sk. A. Jauniņš), Lelde Gusta, Kal-
vis Ābeļkalns (E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija; sk. A. Jauniņš), 
Žanete Ludviga (Alūksnes vi-
dusskola; sk. S. Čibala), Sabīne 
Ģērmane (O. Vācieša Gaujienas 
vidusskola; sk. V. Jaukule), Elija 
Jansone (Gaujienas speciālā inter-
nātpamatskola; sk. D. Pāsa), Reina 
Gorkija (Liepnas vidusskola; sk. 
M. Pugeja), Laine Melece (Ilzenes 
pamatskola; sk. S. Melece), Egita 
Ozoliņa (E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija; sk. A. Jauniņš), Ilvija 
Briediņa (Liepnas vidusskola; sk. 
M. Pugeja), Antra Upeniece un 
Agnese Zīle (E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija; sk. A. Jauniņš), 
Sintija Žīgure (Ilzenes pamatskola; 
sk. S. Melece), Lelde Stūrīte (O. 
Vācieša Gaujienas vidusskola; 
sk. V. Jaukule), Ingeta Dzilna 
(Alūksnes pilsētas sākumskola; sk. 
D. Leimane), Alise Krajeviča (E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; 
sk. A. Jauniņš), Linda Ungure (O. 
Vācieša Gaujienas vidusskola; sk. 
S. Bauska), Kerija Moda Karpinska 
(D. Ozoliņa Apes vidusskola; sk. 
G. Liepiņa), Vendija Šteinber-
ga, Kristīne Ahmetova (E. Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A. 
Jauniņš).
  Uz 48. valsts vizuālās māks-
las olimpiādi izvirzītas E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēk-
nes Nadīna Bērtulsone un Evija 
Velpa.
 Kamēr skolēni veica olimpiā-
des uzdevumu, žūrijas komisija 
izvērtēja bērnu un jauniešu vizuālās 
mākslas konkursa „Ritmu spēles” 
dalībnieku iesniegtos darbus.
  Kopumā bija iesniegti 82 da-
lībnieku darbi no Liepnas un O. 
Vācieša Gaujienas vidusskolām, 
Bejas un Ilzenes pamatskolām, 
Alūksnes Mākslas skolas un Alsvi-
ķu profesionālās skolas. Pamato-
joties uz izstrādātajiem kritērijiem 
– sava novada rakstu ritmu pētīšana 
etnogrāfijā un dabā, pētījuma 
materiālu izmantošana radošajos 
darbos, kompozīcija, darba kvalitā-
te un oriģinalitāte – žūrija noteica 
labākos un pasniedza diplomus un 
balvas. 1. – 3. klašu grupā 2., 3. 
vieta un atzinības netika piešķir-
tas, 1. vieta Karmenai Augulei (O. 
Vācieša Gaujienas vidusskola; sk. 
V. Jaukule).
  4. – 6. klašu grupā 1. vieta Raitim 
Kļaviņam (Liepnas vidusskola; 
sk. M. Pugeja), 2. vieta Niklāsam 
Pugejam un Sintijai Vaiverei (Liep-
nas vidusskola; sk. M. Pugeja), 3. 
vieta Ievai Bondarei (O. Vācieša 
Gaujienas vidusskola; sk. V. Jauku-
le), atzinība Intai Kolocilinai (Liep-
nas vidusskola; sk. M. Pugeja).
  7. – 9. klašu grupā 1. vieta Santai 
Vaiverei (Liepnas vidusskola; sk. 
M. Pugeja), 2. vieta Vitai Slišā-
nei un Ilvijai Briediņai (Liepnas 
vidusskola; sk. M. Pugeja), 3. vieta 
Lainei Melecei (Ilzenes pamatsko-
la; sk. S. Melece), atzinība Elgai 
Dzelzskalējai (Liepnas vidusskola; 
sk. M. Pugeja).
  10. – 12. klašu grupā 1. vieta Lai-
lai Bukatei un Ilzei Bukatei (Liep-
nas vidusskola; sk. M. Pugeja), 2. 
vieta Jeļenai Vasiļjevai (Liepnas 
vidusskola; sk. M. Pugeja), 3. vieta 
Ilonai Loginovai (Liepnas vidus-
skola; sk. M. Pugeja).

„Cālēni” sveic pavasari
  Līga Kaula,
SPII „Cālis” vadītāja

  Pēc ilgās un garās ziemas atnācis 
sen gaidītais pavasaris. Priecā-
joties par pavasara saulīti, kas 
izkausēja biezās sniega kupenas, 
„Zvaigznīšu” grupiņas bērni 
kopā ar skolotājām Indru, Lienīti, 
Sandru un Natāliju dziedot, 
dejojot un rotaļājoties svinēja 
pavasara atnākšanu.

  Mazie „cālīši”, spēlējot neparastus 
skanošus mūzikas instrumentus, 
modināja saulīti ar dziesmu „Pava-
saris klāt!”, sveica pirmos pavasara 
putnus ar dziesmiņu par strazdu, 
kurš atlidojis un uzsācis dziesmu. 
Lai jautrāks un priecīgāks pavasa-
ris, bērni dejoja deju „Lido, mazais 
putniņ!”, gāja rotaļās par sauli, 
putniem, pavasari.
  Jautrās rotaļās laiks paiet nemanot 
un liekas, ka tiešām saule uzspīd 
spožāk, diena iemirdzas košāk.

 Martā Alūksnes SPII „Cālis” „Mā-
konīšu” un „Varavīksnes” grupiņās 
norisinājās gadskārtējās Vecvecāku 
pēcpusdienas.
  Tās mūsu pirmsskolā jau vairāku 
gadu garumā ir kļuvušas iemīļo-
tas. Vecvecāki savlaicīgi saņem 
ielūgumus uz pasākumu. Svētku 
dienā viņus pirmsskolā mīļi sagaida 
mazbērniņi un grupu darbinieki.
  „Mākonīšu” grupiņas svētku 
dalībniekus uzrunāja pirmsskolas 
skolotājas Inga Cīrule un Maija 
Bertāne, atgādinot, ka pasakās paus-
tās atziņas ir vērtīgas visā cilvēka 
mūžā. Turpinājumā vecmāmiņas un 
vectētiņus priecēja bērnu sagatavots 
svētku koncerts, mazbērni apdāvi-
nāja vecmāmiņas un vectētiņus ar 
pašu darinātām dāvaniņām. Svētkus 
sagatavot palīdzēja skolotājas Inga 
Cīrule, Maija Bertāne, Indra Bērzi-
ņa. Pēc mazbērnu sniegtā koncerta 
vecvecāki tika aicināti noskatīties 
izrādi „Sarkangalvīte un vilks”, 
kurā piedalījās visi grupas bērni. 

Pēc izrādes vecvecāki iepazīstināja 
ar sevi, kā arī pastāstīja kādu jauku 
piedzīvojumu par savu mazbērniņu. 
Pēcpusdienas noslēgumā vecvecāki 
tika pacienāti ar skolotāja palīdzes 
Ijas Gulbes cepto kūku „Skudru 
pūznis”. Tāpat kā citus gadus, arī 
šoreiz šie svētki aizritēja sirsnīgā un 
mīļā noskaņā ar vēlmi tikties atkal 
nākamreiz.
  „Varavīksnes” grupas vecvecāki 
tika iepriecināti ar bērnu sagatavotu 
koncertu kopā ar skolotājām Elīnu, 
Indru un pasaku lācīti Bumi, kuru 
attēloja skolotāja Maira. Vecvecākus 
priecēja bērnu darinātās dāvanas un 
pašu ceptie cepumi.
  Marta beigās un aprīļa sākumā 
visi pasākumi un nodarbības iestādē 
bija saistītas ar Lieldienām. Sporta 
skolotāja Natālija visiem bērniem 
bija noorganizējusi jautras Lieldie-
nu kustību rotaļas un sacensības ar 
Lieldienu atribūtiem,  kas visiem 
sagādāja lielu jautrību.
  Darinājām Lieldienu rotājumus, 

rotājām telpas, no bērza zariem 
vijām ligzdiņas putniem. Zaļajā 
Ceturtdienā „Mākonīšu” grupiņā 
ciemojās Lieldienu Zaķis. Kopā 
minējām mīklas, gājām rotaļās, kā 
arī neizpalika radoša, aktīva darbnī-
ca - bērni mācīja Lieldienu Zaķim 
rotāt olas.

  „Varavīksnes” grupiņas bērni telpu 
rotājumos ietvēra gan Lieldienu, 
gan pavasara atnākšanai veltītus 
pašu gatavotus dekorus. Šajā gadā 
skolotājas bērniem parādīja dažādus 
netradicionālus olu krāsošanas 
veidus.
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Liepaskalna muzejs - 
viņa treniņu takas
  Solveiga Selga,
Alsviķu pagasta tūrisma darba 
organizatore

  Ādolfa Liepaskalna simtās 
jubilejas gadā Alsviķu pagasta 
pārvalde organizē vairākus 
sportista piemiņas pasākumus.

  Viens no tiem notiks 18. maijā 
– Starptautiskajā muzeju dienā, 
kad plānojam braucienu „Pa Ā. 
Liepaskalna takām”. Visas dienas 
garumā izsekosim soļotāja mūža 
ritumam no dzimšanas vietas 
Trapenes pagasta „Lipšos” līdz 
atdusas vietai Opekalna kapsētā. 
Maršruta kopgarums pārsniegs 
100 kilometrus un aptvers 8 
pagastu teritorijas un ceļus.
  Starts un finišs būs Alūksnē, 
loku veidosim caur Karvu – Api 
– Līzespastu – Trapeni – Ilze-
ni – Zeltiņiem – Strautiņiem – 
Alsviķiem – Karvu – Jaunlaiceni 
– Opekalna kapsētu. Pagastu 
centros tūrisma darba organi-
zatoru vadībā maršruta posmus 
veiksim kājām, uz ko aicinām 
pievienoties vietējos interesentus, 
jauniešus un laikabiedrus. Par 
iecerētā brauciena virzību tiks pa-
ziņoti konkrēti laiki. Interesenti ar 
savu transportu arī varēs veikt Ā. 
Liepaskalnam veltīto goda apli. 
  Alūksnes un Apes novadu tūris-
ma darba organizatoriem šī būs 
informatīvā diena, kad izvērtēsim 
jauno maršrutu, lai to varētu 
piedāvāt Latvijas apceļotājiem: 
kājāmgājējiem, velotūristiem un 
autobraucējiem.
  Sekojiet informācijai!

ZUŠU IEPIRKUMA 
IZSOLES NOLIKUMS

  Tiek rīkota atklātā zušu iepirku-
ma izsole.
  1. Izsole notiek 2010.gada 
30.aprīlī:
  - Alūksnes novada adminis-
tratīvajā ēkā Dārza ielā 11, 311.
kabinetā – plkst. 10.00.
  2. Izsolē tiek izsolīti rūpnieciski 
nozvejoti zuši no Alūksnes ezera 
Alūksnes upē.
  3. Dalībnieks, kurš nosola 
visaugstāko cenu par vienu zušu 
kilogramu tiek atzīts par tiesīgu 
slēgt līgumu par zušu iegādi līdz 
2010.gada 31.decembrim.
  4. Dalības maksa - 30.00 Ls;
  - dalības maksa atmaksāta 
netiek.
 5.  Dalības maksa iemaksājama 
p/a „ALJA” kontā A/S „SEB ban-
ka”, kods: UNLALV2X, konts: 
LV46 UNLA 0050 0010 4869 
0, vai izsoles reģistrācijas vietā. 
Maksājuma dokumenta uzrādī-
šana kalpo par pamatu izsoles 
dalībnieku reģistrācijai. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija beidzas 15 
min. pirms izsoles sākuma.
  6. Izsolāmās vienības sākum-
cena:
  - vienam kilogramam zušu tiek 
noteikta sākumcena 6.00 Ls.
  7. Izsoles solis 0.50 Ls.
  8. Izsoles dalībnieku reģistrācija 
2010.gada 30.aprīlī Alūksnes 
novada administratīvajā ēkā, 
Dārza ielā 11, 311.kabinetā no 
plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekiem jāuzrāda uz-
ņēmuma reģistrācijas apliecība!

  Sandra Ābeltiņa

Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centrā pirmie trīs darba 
mēneši aizritējuši aktīva dar-
ba un interesantu pasākumu 
gaisotnē.

  Ziema aizvadīta, mācoties dejas, 
angļu valodu, datorzinības, apgūs-
tot dažādas rokdarbu tehnikas un 
aktīvi sportojot, bet Lieldienas tika 
sagaidītas ar jauku darbiņu veido-
šanu. Noritējušas tenisa un novusa 
sacensības, bet vasarā plānotas fut-
bola, volejbola, basketbola spēles 
un netiks aizmirsts arī galda teniss.
  Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centrā strādā arī psihologs, 
kurš sniedz atbalstu un padomu 
problēmu risināšanā. Ir izveidoju-
sies sadarbība ar Bērnu, ģimenes 

un sabiedrības integrācijas lietu 
ministrijas psihologiem un atbalsta 
grupu norises vieta jau otro reizi 
ir Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centrs.
  Martā uzsāktas angļu valodas 
nodarbības pirmsskolas vecuma 
bērniem un ārstnieciskā vingro-
šana Veselības skolas ietvaros. 
Aktīvi tiek gatavots darbs vasaras 
nometnēs un veidots pasākumu 
plāns vasarai.
  4. jūnijā notiks pirmā Ģimenes 
diena ar sporta sacensībām un da-
žādām atrakcijām. Vasaras garumā 
būs vēl divas Ģimenes dienas ar 
dažādiem pasākumiem.
  Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centra darbinieki ne tikai 
māca apmeklētājus, bet arī pilnvei-
do savas zināšanas „Sorosa fonds 
Latvija” organizētajos semināros. 

Kopš 1. aprīļa Alūksnes novada 
pagastu pārvaldēs strādā jaunie 
pagastu pārvalžu vadītāji.

  Katrā no 15 Alūksnes novada 
pagastu pārvaldēm pārvaldes vadī-
tājs ir noteicis pieņemšanas laikus, 
kuros iedzīvotāji viņu varēs satikt 
konkrētajā pārvaldē. Šī informācija 
ir izvietota pārvaldēs. Iepriekšēja 
pieteikšanās uz pieņemšanu nav 
nepieciešama.
  Alsviķu, Zeltiņu un Ilzenes pagas-
tu pārvalžu vadītājs Juris Griščenko 
iedzīvotājus Alsviķos pieņems 
trešdienās no pulksten 8.00 līdz 
12.00, Zeltiņos – ceturtdienās no 
pulksten 9.00 līdz 12.00 un Ilzenē 
– otrdienās no pulksten 9.00 līdz 

12.00. Pārējā darba laikā un ārkār-
tas situācijās arī ārpus darba laika 
pārvaldes vadītājs ir sazvanāms pa 
mobilo tālruni 26468713.
  Jaunannas, Annas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu vadītāja Vēsma 
Čugunova iedzīvotājus Jaunannā 
pieņems otrdienās no pulksten 
8.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, Annā 
– trešdienās no pulksten 9.00 līdz 
11.00, savukārt ceturtdienās pārval-
des vadītāja pieņems iedzīvotājus 
Kalncempjos no pulksten 9.00 līdz 
11.00.
  Malienas un Jaunalūksnes pagastu 
pārvalžu vadītāja Inta Cinglere 
iedzīvotājus Jaunalūksnes pagas-
ta pārvaldē pieņems pirmdienās 

no 9.00 līdz 12.00, trešdienās 
no pulksten 13.00 līdz 15.00 un 
ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 
16.00, savukārt Malienā iedzīvo-
tāju pieņemšanas laiki ir otrdienās 
no pulksten 9.00 līdz 12.00 un 
piektdienās no pulksten 13.00 līdz 
16.00.
  Mālupes un Liepnas pagastu pār-
valžu vadītāja Iveta Priede Mālupē 
iedzīvotājus pieņems pirmdienās 
no pulksten 9.00 līdz 12.00 un 
ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz 
16.00, savukārt Liepnā iedzīvotāju 
pieņemšanas laiki ir trešdienās no 
pulksten 13.00 līdz 16.00 un piekt-
dienās no pulksten 9.00 līdz 12.00.
  Pededzes un Mārkalnes pagastu 
pārvalžu vadītāja Inta Ņikitina 

pirmdienās un ceturtdienās no 
pulksten 8.00 līdz 17.00 strādās un 
arī iedzīvotājus pieņems Mārkalnē, 
savukārt otrdienās, trešdienās un 
piektdienās strādās un pieņems 
iedzīvotājus Pededzē no pulksten 
7.30 līdz 16.30.
  Ziemera, Veclaicenes un Jaun-
laicenes pagastu pārvalžu vadītāja 
Iveta Vārtukapteine Ziemera pagas-
ta iedzīvotājus pieņems pirmdienās 
no pulksten 9.00 līdz 12.00 un 
ceturtdienās no pulksten 15.00 līdz 
17.00, Veclaicenes pagasta pārvaldē 
iedzīvotāju pieņemšanas būs otrdie-
nās no pulksten 9.00 līdz 12.00, sa-
vukārt trešdienās no pulksten 9.00 
līdz 12.00 iedzīvotājus pieņems 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldē.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki pie pagastu 
pārvalžu vadītājiem

Ģimeņu pasākums Ilzenē
  Inese Pušpure

  3. aprīlī Ilzenē notika Lieldienu 
pasākums, kas iesākās ar Zaķu 
skrējienu dažādām vecuma gru-
pām. Piedalīties skrējienā varēja 
katrs, kuram bija sagādātas 
„zaķa ausis”.

  Pasākumu vadīja divas atraktī-
vas „zaķenītes” – Ina Rubene un 
Olīvija Jēģere, kuras bija sagādāju-
šas saldās balvas veiksmīgākajiem 
skrējējiem. Pēc skrējiena visi devās 
uz centru „Dailes”, kur norisinājās 
darbošanās divās radoši - praktis-
kās studijās - olu krāsošanā (vadīja 
skolotāja Santa Melece) un Lieldie-
nu simboliņu izgatavošanā no filca 
materiāla (vadīja skolotāja Rudīte 
Liepiņa). Kopīga darbošanās un 
rezultāts deva prieku gan bērniem, 
gan viņu vecākiem. Rosība centrā 
bija liela, jo daļa sanākušo ģimeņu 
gatavojās startam Ģimeņu sporta 
spēlēs, kuras iesākās drīz vien. 
Dalību spēlēm bija pieteikušas 7 
ģimeņu komandas. Un tā…, skanot 

maršam, sporta zālē iesoļoja visi 
komandu dalībnieki un līdzjutēji ie-
pazinās ar komandas noformējumu 
un vizītkarti, darbu uzsāka tiesneši.
Tad sākās sacensību pusfināls 
dažādās interesantās disciplīnās ar 
laika kontroli - spalviņas pūšanā 
pretinieka teritorijā, balonu futbolā, 
veļas izžaušanā, bumbu ķeršanā 
un citās neparastās pārbaudēs, kas 
radīja pozitīvu un jautru gaisotni 
dalībnieku vidū. Fināla sacensībām 
izvirzījās 4 komandas - Med-
ņu, Kazaiņu, Laivu un Salmiņu 
ģimenes, kuras gaidīja jau nedaudz 
nopietnāki uzdevumi. Šoreiz sa-
censību veiksme kopā ar sportisko 
pieredzi par uzvarētājiem izvirzīja 
Laivu ģimeni, kuru pārstāvēja trīs 
paaudzes, otrā vieta – Kazaiņu 
ģimenei, trešā vieta – Salmiņu 
ģimenei. Finālisti no sirds priecājās 
par iegūtajām balvām, jo 1. vietas 
ieguvēji varēs doties uzspēlēt 
boulingu Smiltenes sporta centrā, 
2. vietas - paplunčāties baseinā 
atpūtas klubā „Jolanta”, bet 3. 
vietas ieguvēji saņēma dāvanu karti 

Ilzenes pagasta kultūras pasāku-
mu apmeklējumiem. Protams, arī 
pārējie dalībnieki nepalika bešā- 
mierinājuma balva garda kliņģera 
izskatā nonāca pie 4. vietas ieguvē-
jiem Medņu ģimenes. Arī citi tika 
uzteikti ar balviņām par jautrību, 
atraktivitāti, iznesību vai prasmi 

saliedēt ģimeni. Visus dalībniekus 
pasākuma izskaņā vienoja jauka 
atziņa, ka ģimeni stiprina šādas 
kopīgas sportiskas aktivitātes un 
centra vadītāja Ina Rubene pauda 
pārliecību, ka nākošajā gadā Ģi-
meņu sporta spēlēs būs vēl vairāk 
dalībnieku. 

Notikuši jau trīs semināri dažādās 
Latvijas skolās, tādejādi tiek iegūta 
pieredze centra darba organizēšanā 
un vadīšanā.

  Arī Jūs esat gaidīti Malienas 
Bērnu un Ģimenes atbalsta centra 
veidotajās aktivitātēs!

Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centrā

Uzvarētāji - Laivu ģimene kopā ar pasākuma rīkotājiem
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Rekonstruēs Alūksnes Jauno pili

Modernizēs skolu datortehniku

 Alūksnes novada pašvaldība no-
slēgusi līgumu ar Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūru (LIAA) 
par projekta „Alūksnes Jaunās 
pils kompleksa ēku un muižas 
parka objektu rekonstrukcija” 
īstenošanu Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) Darbības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
Infrastruktūra un pakalpojumi, 
prioritātes 3.4. „Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskai aktivitā-
tei nodrošināšana”, pasākuma 
3.4.2.1.1.aktivitātes „Valsts nozī-
mes pilsētbūvniecības pieminekļu 
saglābšana, atjaunošana un infra-
struktūras pielāgošana tūrisma 
produktu attīstībai” ietvaros.

 Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūr-
vēsturiskā mantojuma bāzes balstītu 
publisko tūrisma infrastruktūru, 
veicinot valsts nozīmes pilsētbūv-
niecības pieminekļa saglabāšanu, 
aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un 
pieejamību,  veicināt  kultūras tūris-
ma attīstību Alūksnes novadā.
 Projekta ietvaros paredzēts atjaunot 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa daļu – Alūksnes Jaunās 

 Alūksnes novada pašvaldība 
noslēgusi līgumu ar Valsts izglī-
tības attīstības aģentūru (VIAA) 
par projekta „Alūksnes nova-
da vispārējās izglītības iestāžu 
informatizācija” īstenošanu Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) Darbības programmas 
2007. - 2013. gadam Infrastruktū-
ra un pakalpojumi, prioritātes 3.2. 
Teritoriju pieejamības un sasnie-
dzamības veicināšana, pasākuma 
3.2.2.IKT infrastruktūras un pa-
kalpojumi, aktivitātes 3.2.2.1.Pub-
liskās pārvaldes elektronisko 
pakalpojumu un informācijas 
sistēmu attīstība, apakšaktivitātes 
3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu infor-
matizācija ietvaros.

 Projekta mērķis ir nodrošināt izglī-
tības iestādes ar atbilstošu, izmaksu 

Sadancis Malienā – plaši apmeklēts
  Evita Bogdanova,
Malienas tautas nama vadītāja

  Malienas pagastā dzīve kūsā 
joprojām straujā ritmā, cilvē-
ki rosās, sakopj savu sētu un 
apkārtni. Darbi īstenojas arī 
Malienas pagasta pārvaldē un 
tās iestādēs.

  20. martā Malienas tautas namā 
notika deju sadancis „Nāc uz danci 
Malienā”, kas pagastā tradicionāli 
katru gadu notiek martā. Neska-
toties uz vēl joprojām bagātajām 
sniega kupenām, bija ieradušies 
gan novada kolektīvi, gan ciemiņi. 
Raitu dejas soli un pavasari šajā 
vakarā iedejoja Jaunannas vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Jau-
nanna” (vadītāja Aiva Vilciņa), 
Alūksnes bērnu un jauniešu centra 

deju kolektīva „Enku - drenku” 10. 
- 12. klašu grupa (vadītāja Daiga 
Ozoliņa), Sarkaņu pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Labākie 
gadi” (vadītāja Daiga Maderniece) 
un jauniešu deju kolektīvs „Res-
gaļi” (vadītāja Inga Pujate), kā arī 
mājinieki - Malienas pamatskolas 
7. – 9. klašu deju kolektīvs un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Maliena” (vadītāja Tekla Cingle-
re).
  Skatītāji ar aplausiem un sajūs-
mas saucieniem pavadīja dejotājus, 
kas lika aizdzenāt garās ziemas 
nogurumu un uzņemt enerģiju. 
Vēlreiz pierādījās, ka šādi sadanči 
ir nepieciešami gan pašiem dejotā-
jiem, kuri izbauda skatuves azartu 
un pilnveido savas dejotprasmes, 
gan skatītājiem, īpaši, kad sadancī 
tiekas dažādu paaudžu dejotāji. 

Skatītājus un pašus dalībniekus 
priecēja 25 dažādas dejas. Vaka-
ru vadīja Malienas pamatskolas 
skolotāja Aiva Lielbārde, bet pie 
skaņu pults bija Rustams Bogda-
novs.

  Tiksimies atkal nākamajā sadancī 
un gribas teikt: „Mūsu deju laikam 
vajag kausu ko piepildīt līdz ar ma-
lām. Šis kauss būs pieliets ar laimi, 
tas ļaus dvēselēm veldzēties”.

pils kompleksa ēkas un muižas parka 
infrastruktūru, nodrošinot objekta 
autentiskuma saglabāšanu tūrisma 
attīstībai, jaunu tūrisma objektu 
– Apaļā torņa un Ledus pagraba 
ar amatniecības centru - izveidi 
vēsturiskajā vidē, ērtu publisko 
pieejamību.
 Plānotās projekta aktivitātes ir: 
  - Alūksnes Jaunās pils rekonstrukci-
jas un restaurācijas darbi, kas saistīti 
ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. 
Galvenās veicamo darbu sadaļas: 
pilnīga logu restaurācija, terases un 
terases balkonu akmens daļu restau-
rācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla 
akmens daļu restaurācija, Alūksnes 
pils ieejas durvju restaurācija, pils 
fasādes rekonstrukcija;
  - Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa 
jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas 
darbi. Pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ 

neizmantojamās ēkas tiks rekons-
truētas. Ledus pagrabs rekons-
trukcijas rezultātā tiks piemērots 
amatnieku darbnīcas izvietošanai, 
bet Apaļais tornis – muzeja ekspo-
zīcijām;
  - Alūksnes muižas parka celiņu 
tīkla rekonstrukcijas darbi, atjaunojot 
nolietojošos segumu. Vienlaikus ar 
celiņu rekonstrukciju tiks veikta at-
pūtas soliņu uzstādīšana pie celiņiem 
ainaviski skaistās vietās parkā, kā arī 
uzsākta skulptūru dārza atjaunošana 
pie Alūksnes Jaunās pils, rekonstruē-
jot R. Sviles skulptūru „Nāra”;
  - Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšanas 
jeb rekonstrukcijas darbi. Izmantojot 
zemessūcēju, paredzēts padziļināt 
laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam 
draud aizaugšana;
  - Bukletu par Alūksnes Jaunās pils 
kompleksu un muižas parku izveide;
  - Pastkaršu ar Alūksnes Jaunās pils 

kompleksu izgatavošana;
  - Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
un muižas parka mājas lapas interne-
tā izveide;
  - Dalība starptautiskajos tūrisma 
gadatirgos;
  - Filmas DVD formātā par 
Alūksnes Jaunās pils kompleksu un 
Muižas parku izveide;
  - Alūksnes Jaunās pils parka svētki;
  - Tūrisma mārketinga pētījums.
 Projekta realizācija tiks uzsākta 
2010. gada vasarā, bet plānotais pro-
jekta realizācijas laiks ir 24 mēneši.
 Projekta kopējās izmaksas sastāda 
Ls 434 623, tai skaitā attiecināmās 
izmaksas – Ls 430 493. No Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzek-
ļiem tiks finansēti Ls 3654896 
(84,9%), valsts budžeta finansējums 
būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašval-
dības finansējums – Ls 52 089,74 
(12,1%).

ziņā efektīvu, drošu un uzticamu 
informācijas un komunikāciju teh-
noloģiju infrastruktūru, lai izglītības 
iestādēs un izglītības procesā plašāk 
un efektīvāk izmantotu informāci-
jas un komunikāciju tehnoloģijas, 
tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti 
un efektivitāti.
  Projektu rezultātā 15 Alūksnes 
novada izglītības iestādēs tiks uz-
stādīti 25 portatīvie, 165 stacionārie 
datoru komplekti (sistēmbloks ar tajā 
uzstādītu licencētu programmatūru, 
monitors, tastatūra, pele, viedkaršu 

lasītājs), 13 multimediju tehnikas 
komplekti (multimediju projektors 
un interaktīvā tāfele - datoram pie-
slēgts skārienekrāns, uz kura virsmas 
ar projektora palīdzību tiek projicēts 
palielināts datora ekrāna attēls) un 
izveidoti 12 lokālie datortīkli. 
 Projekts pozitīvi ietekmēs skolēnus, 
kuri mācās Alūksnes novada skolās, 
jo viņiem tiks radīti mūsdienu izglī-
tības standartiem atbilstoši mācību 
apstākļi.
 Augstākminēto portatīvo un stacio-
nāro datoru, multimediju tehnikas 

iegādi veiks Izglītības un zinātnes 
ministrija 2010. gada vidū, veicot 
centralizēto iepirkumu, savukārt 
lokālo datortīklu attīstībai nepie-
ciešamo aprīkojumu iegādāsies un 
uzstādīs Alūksnes novada pašval-
dība. Projektu kopumā īstenos 18 
mēnešu laikā. 
 Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda Ls 165485, un tās 
pilnībā tiek finansētas no Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzekļiem 
– Ls 140662 (85%) un valsts budžeta 
finansējuma Ls 24822 (15%).
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Projekti

Saistošie noteikumi 
Nr.10/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 
domes 18.03.2010. lēmumu 
Nr.152 (protokols Nr.6, 51.p)

Grozījumi Alūksnes 
novada domes 
21.01.2010. saistoša-
jos noteikumos Nr. 
2/2010 „Par licenču 
izsniegšanas kārtību 
vieglo taksometru 
pārvadājumiem 
Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu, Autopārvadājumu likuma 
35.panta pirmo daļu

  Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 21.01.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 
2/2010 „Par licenču izsniegša-
nas kārtību vieglo taksometru 
pārvadājumiem Alūksnes nova-
dā”, turpmāk tekstā – saistošie 
noteikumi:

  1.1. Aizstāt saistošo noteiku-
mu tekstā vārdus „autopārvadā-
jumu vadītājs (administrators)” 
ar vārdiem „pārvadātājs” 
attiecīgā locījumā.
 
  1.2. Aizstāt saistošo noteiku-
mu 9.5. un 10.5.apakšpunktā 
skaitli „1.6.” ar skaitli „6”.

  1.3. Izteikt saistošo noteikumu 
24.3.apakšpunktu šādā redak-
cijā:
  „24.3. ja transportlīdzeklis 
tiek nomāts, nomas līguma 
grozījumu veikšanas gadījumā 
– nomas līguma kopija (uzrādot 
oriģinālu)”.

  1.4. Papildināt saistošos 
noteikumus ar VII  nodaļu šādā 
redakcijā: 

  „VII. Licencēšanas komi-
sijas lēmumu apstrīdēšanas 
kārtība

  Licencēšanas komisijas lēmu-
mu var apstrīdēt Administra-
tīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā, iesniedzot rakstisku 
iesniegumu Alūksnes nova-
da pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, LV-4301.”

Sēdes maijā
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja                 7. maijā 10.00

Teritoriālā komiteja 
             10. maijā 10.00

Tautsaimniecības komiteja
                 13. maijā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja              12. maijā 10.00

Finanšu komiteja
20. maijā 10.00

Domes sēde          27. maijā 10.00



Par pašvaldības 
komisiju darbu
  Inese Čibala,
Alūksnes novada pašvaldības 
komisiju sekretāre

  Lai veiktu dažādas pašvaldī-
bas funkcijas, Alūksnes novada 
pašvaldībā strādā vairākas ko-
misijas. Ir apkopota informāci-
ja par komisiju darbu šī gada 
pirmajos trīs mēnešos.

  Kopš šī gada sākuma adminis-
tratīvā komisija ir izskatījusi un 
pieņēmusi lēmumus 63 adminis-
tratīvo pārkāpumu lietās. No tām 
viena ir pārsūdzēta Administratī-
vajā rajona tiesā Valmieras tiesu 
namā, 46 gadījumos piemērots 
naudas sods, izteikti pieci brī-
dinājumi, septiņos gadījumos 
piemērots audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis un piecos 
gadījumos piemērots Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
21. pants, pārkāpējam izsakot 
mutvārdu aizrādījumu.
  Apstādījumu aizsardzības 
komisija uz pirmo sēdi sanāca 17. 
martā, jo iepriekš laika apstākļu 
dēļ komisijai nebija iespējams 
apsekot un izvērtēt situāciju dabā. 
Komisijas pirmās sēdes darba 
kārtībā bija septiņi jautājumi, no 
tiem seši - iedzīvotāju iesniegu-
mi.
  Alūksnes pilsētas zemes komi-
sija pirmajos trīs šī gada mēnešos 
ir pieņēmusi 39 lēmumus un 
uzsākusi darbu pie adrešu datu 
sakārtošanas Alūksnes novadā.
  11. martā norisinājās pirmā 
Alūksnes novada un Apes novada 
civilās aizsardzības komisijas 
sēde, kurā tika apstiprināts 
komisijas nolikums un noteiktas 
kontaktpersonas Alūksnes un 
Apes novadā.
  Ar 1. februāri savu darbību 
uzsāka Dzīvokļu komisija. Laika 
posmā no 1. februāra līdz 31. 
martam notikušas četras šīs 
komisijas sēdes. Intensīvi noris 
komisijas darbam nepieciešamo 
normatīvo dokumentu, galveno-
kārt saistošo noteikumu, izstrāde, 
tajā skaitā dzīvokļu rindas datu 
aktualizācija.
  Gada pirmajos trīs mēnešos 
notikušas arī desmit pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas komisijas 
sēdes un septiņas licencēšanas 
komisijas sēdes.

Atgādinājums 
sakņu dārzu 
lietotājiem Alūksnē
  Alūksnes novada pašvaldība 
lūdz pilsētas iedzīvotājus, kuri 
lieto pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi sakņu dārziem 
Alūksnes pilsētas teritorijā, 
pārliecināties, vai zeme tiek 
izmantota likumīgi, t.i. vai ir 
noslēgts zemes nomas līgums un 
vai zemes lietošanas termiņš nav 
beidzies.
  Alūksnes novada pašvaldība 
informē, ka, pamatojoties uz 
Alūksnes pilsētas saistošo notei-
kumu Nr. 29 „Alūksnes pilsētas 
sabiedriskās kārtības noteikumi” 
2. 1. 31. punktu, par patvarīgu 
zemesgabalu izmantošanu var tikt 
piemērots naudas sods.
  Neskaidrību gadījumā lūdzam 
sazināties ar zemes ierīkotāju I. 
Randu pa tālruņiem 64321632, 
26647519.

6.  Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldībā www.aluksne.lv
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Turpināsim uzsākto!
  Astrīda Ievedniece,
Alūksnes muzeja galvenā krājuma 
glabātāja

  Viens no muzeju pamatuzdevu-
miem ir kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšana. Alūksnes muzejā 
turpinās esošā Nacionālā krāju-
ma sakārtošana. Pašreizējo ie-
spēju robežās ir veikta krājuma 
telpu labiekārtošana un kolek-
ciju konkrētajiem materiāliem 
vai priekšmetiem saudzējošas 
saglabāšanas prasībām atbilstoša 
noformēšana glabāšanai.

  Taču krājumu aizvien papildina 
jauni ieguvumi, kuru saglabāšanai 
būs nepieciešamas piemērotas 
telpas, aprīkojums un speciālistu 
darbs apsekošanai un aprūpei. 
Šogad Alūksnes muzejs saņēma 
patiešām kultūrvēsturiskas vērtības 
no būvvaldes – Alūksnes apbūves 
kartes. Šie unikālie dokumenti 
stāsta par Alūksnes ielām, kādas 
tās bija pirms 1940. gada jūlija 
ugunsgrēka.

  Lai alūksnieši varētu iepazīties 
ar interesantajām vēstures liecī-
bām, līdzīgi kā ar arheoloģijas 
kolekcijas priekšmetiem, atkal 
izmantojam kvalificētu speciā-
listu - ekspertu konsultācijas. 
Šoreiz martā pie mums ieradās un 
ar Alūksnes muzeja dokumentu, 
iespieddarbu kolekciju iepazi-
nās restauratore - meistare Ārija 
Ubarste no Rīgas, kuras galvenā 
specializācija ir papīra, pergamen-
ta un ādas restaurācija. Kopumā 
par konservāciju un sagatavošanu 
saglabāšanai apsekotas ap 500 
glabāšanas vienības. Ā. Ubarste 
vērtējot mūsu muzeja darbu krāju-
mā secināja, ka: „Muzeja darbi-
nieki pašreizējo iespēju robežās 
lietpratīgi veikuši telpu iekārtošanu 
un priekšmetu noformēšanu gla-
bāšanai. Tiek veikta telpu klimata, 
relatīvā mitruma, temperatūras 
kontrole. Vairākās telpās izvietoti 
mitruma nosūcēji, kas stabilizē 
mitruma līmeni noteiktos paramet-
ros nepieļaujot tā krasas svārstības. 
Divās no krājuma telpām iekārtots 

atklātais krājums.”
  Ā. Ubarste atzina, ka kartes ir 
iespējams sagatavot ilgstošai 
glabāšanai, veicot to konservā-
ciju. Līdzekļus restaurācijas un 
konservācijas darbiem paredzam 
piesaistīt, sagatavojot un iesniedzot 
Valsts Kultūrkapitāla fondā šī gada 

2. konkursa kārtā projektu par 
kultūras mantojuma saglabāšanu. 
Šis būs jau otrais projekts pēdējo 
divu gadu laikā Alūksnes muzeja 
krājuma priekšmetu saglabāšanas 
nodrošināšanai, kas tapis ar Latvi-
jas vadošo restaurācijas speciālistu 
atbalstu.

  1) Vai pasākuma “Darba prak-
tizēšana ar stipendiju pašval-
dībās” dalībnieks pēc dalības 
pasākumā ir tiesīgs saņemt 
pašvaldības pabalstu, ja uz 
pabalsta pieprasīšanas brīdi nav 
citu iztikas līdzekļu?
  Pabalstu garantētā minimālā 
ienākuma nodrošināšanai (GMI 
pabalstu) un dzīvokļa pabalstu 
pašvaldībai ir pienākums sniegt 
trūcīgām personām. Lai iegū-
tu trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu, ir jāgriežas pašvaldības 
sociālajā dienestā, kur sociālā die-
nesta darbinieks izvērtēs ģimenes 
(personas) individuālo situāciju, 
pieejamo informāciju pašvaldības 
sociālās palīdzības administrēšanas 
elektroniskajā sistēmā un pieņems 
lēmumu par atbalsta sniegšanas 
apmēru un veidu. 
  Lai iegūtu trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusu, Alūksnes novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda 
noteikta parauga iztikas līdzekļu 
deklarācija. Trūcīgā statuss pienā-
kas ģimenei, kas sastāv no laulā-
tajiem, personām, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi 
dzīvojošai personai, ja ienāku-
mi ir vienādi vai mazāki par 90 
latiem uz vienu mājsaimniecības 

pārstāvi mēnesī un atbilst citām 
Ministru kabineta noteikumos un 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
minētajām prasībām. 
  Tomēr gadījumā, ja uz deklarā-
cijas aizpildīšanas brīdi kādam 
ģimenes loceklim (personai) nav 
ienākumu, izņemot ģimenes valsts 
pabalstu, bet iepriekšējo triju ka-
lendāra mēnešu laikā šīs personas 
vidējie ienākumi ir bijuši mazāki 
par minimālo mēneša darba algu 
(180 latiem), tad novērtējot ienā-
kumus un materiālo stāvokli, šīs 
personas ienākumus neņem vērā.  
  Tātad arī pasākuma „Darba prak-
tizēšana ar stipendiju pašvaldībās” 
dalībniekam ir tiesības pretendēt 
uz GMI un dzīvokļa pabalstu.
  2) Ko dod trūcīgā statuss?
Trūcīgā statuss dod iespēju saņemt:
  • GMI pabalstu;
  • dzīvokļa pabalstu;
  • atbrīvojumu no pacientu iemak-
sām, pacienta līdzmaksājuma par 
operāciju, maksas par uzturēšanos 
„slimnīcu viesnīcās” (jāuzrāda 
ārstiem trūcīgas ģimenes (perso-
nas) izziņa);
  • atbrīvojumu no līdzmaksājuma 
par kompensējamiem medikamen-
tiem;
  • atbrīvojumu no valsts nodevas 
par ziņu par deklarētās dzīvesvie-
tas reģistrāciju;

  • atvieglojumu piešķiršanai ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksā-
tājiem;
  • citus pabalstus, pakalpojumus 
(informāciju par tiem sniegs sociā-
lais dienests).
  3) Kādus dokumentus nepiecie-
šams ņemt līdzi, ejot uz sociālo 
dienestu?
  • Personu apliecinošu dokumentu;
  • Izziņas par visu ģimenes (māj-
saimniecības) locekļu ienākumiem 
(neto), atsevišķi dzīvojošā laulātā 
vai bērna vecāka sniegto materiālo 
pabalstu par pēdējiem pilniem trim 
kalendāra mēnešiem;
  • Izdevumus par mājokli (komu-
nālie maksājumi, elektrība, gāze, 
kurināmais u.tml.) apliecinoši 
dokumenti, piemēram, rēķini un 
kvītis (dzīvokļa pabalsta piešķir-
šanai).
  4) Pēc kādiem principiem paš-
valdība izvērtēs to, vai pabalsts 
pienākas?
  GMI pabalsta apmēru aprēķina, 
saskaitot Ministru kabineta noteik-
to garantēto minimālo ienākuma 
(turpmāk - GMI) līmeni katram 
ģimenes loceklim (40 lati pieaugu-
šajam, 45 lati bērnam) un atņemot 
ģimenes ienākumus (par ienāku-
miem neuzskata Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 
5. pantā un Ministru kabineta 

noteikumos uzskaitīto un atbilstoši 
iepriekš minētajam pašvaldības 
sociālā dienesta novērtējumam. 
  Mājokļa/dzīvokļa pabalsta apmē-
ru un veidu nosaka Alūksnes nova-
da pašvaldības saistošie noteikumi.
  Lai saņemtu GMI pabalstu, perso-
nai ir jāveic noteikti līdzdarbības 
pienākumi, darbspējīgas personas 
gadījumā, kura ir palikusi bez 
darba (par trūcīgu var tikt atzīta arī 
persona (ģimene), kurai ir ienāku-
mi no darba, taču tie uz personu 
(ģimeni) nesasniedz iepriekš minē-
to GMI līmeni) viens no būtiskā-
kajiem ir NVA reģistrētā bezdarb-
nieka statusa saglabāšana un līdz 
ar to - līdzdalība NVA īstenotajos 
pasākumos, tajā skaitā pasākumā 
„Darba praktizēšana ar stipendiju 
pašvaldībās” (pašvaldības sociālais 
dienests ar klientu var vienoties 
arī par citiem nepieciešamajiem 
veicamajiem pasākumiem).
  Papildu informācijas iegūšanai 
un palīdzības saņemšanai perso-
nas, kuras ir palikušas bez iztikas 
līdzekļiem, lūdzam griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienes-
tā pilsētā vai pagastos tuvāk savai 
deklarētajai dzīvesvietai.

Atbildes sagatavoja Alūksnes 
novada Sociālais dienests

Jūs jautājāt, mēs atbildam

Aktuālākais par sociālajiem pakalpojumiem

Alūksnes muzeja galvenā krājuma glabātāja Astrīda Ievedniece
(no kreisās) un muzeja direktore Inita Veismane

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Alūksnes novada teritorijā

Ar šiem saistošajiem noteiku-
miem tiek noteikts sekojošais:

  1. No 2010.gada 1.februāra 
Alūksnes novada teritorijā ir 

aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski 
modificētus kultūraugus.
  2. Aizliegums Alūksnes novada 
teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski 
modificētus kultūraugus ir noteikts 

uz 5 gadiem.
  3. Saistošie noteikumi Nr. 1/2010 
darbojas visā Alūksnes novada 
teritorijā - Alsviķu, Annas, Ilzenes, 
Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaun-

laicenes, Kalncempju, Liepnas, 
Malienas, Mālupes, Mārkalnes, 
Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, 
Ziemeru pagastu un Alūksnes 
pilsētas teritorijās. 

Saistošie noteikumi Nr.1/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 21.01.2010.

lēmumu Nr.16 (protokols Nr.1, 18.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likuma 22.panta otro, trešo un sesto daļu



Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Alūksnes Novada Vēstis  7.30.04.2010.

Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem

Saistošie noteikumi Nr.11/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 18.03.2010.

lēmumu Nr.153 (protokols Nr.6, 52.p.)

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām,kuras ir tiesīgas izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktiem
1. Vispārīgie jautājumi

  1.1. Saistošie noteikumi „Kārtība, 
kādā Alūksnes novada pašvaldī-
ba sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem”, turpmāk tekstā – 
saistošie noteikumi, nosaka kārtību 
un apmēru, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 
sedz braukšanas izdevumus izglīto-
jamiem (turpmāk – skolēni), kuru 
deklarētā dzīves vieta ir Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā.
  1.2. Braukšanas izdevumi 
skolēniem tiek segti, ņemot vērā 
Ministru kabineta noteikto mācību 
gada un mācību semestru sākuma 
un beigu laiku.
  1.3. Pašvaldība nesedz brauk-
šanas izdevumus skolēniem 
maršrutos, kuros tiek nodrošināts 
pašvaldības transports līdz izglītī-
bas iestādei un atpakaļ.

2. Braukšanas izdevumu kom-
pensēšana vispārējās pamatizglī-
tības skolēniem (1.-9.klase)

  2.1. Ārpus Alūksnes pilsētas 
teritorijas dzīvojošajiem vispārējās 
pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) 
skolēniem un Alūksnes pilsētas 
teritorijā dzīvojošiem vispārējās 
pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) 
skolēniem, kuri mācās Alūksnes 
novada vispārējās pamatizglītības 
izglītības iestādēs, kas neatro-
das Alūksnes pilsētā un kuriem 
nepieciešama atšķirīga izglītības 
programma, ir tiesības saņemt 
kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību gada 
laikā no dzīves vietas līdz izglī-
tības iestādei un atpakaļ novada 
administratīvajā teritorijā, ja tie 
izmanto sabiedrisko transportu, kas 
pārvadā pasažierus:
  2.1.1. reģionālajā starppilsētu 
nozīmes maršrutā;
  2.1.2. reģionālajā vietējās nozī-
mes maršrutā.

  2.2. Ja vispārējās pamatizglītības 
iestādes (1.-9.klase) skolēns mācī-
bu procesa laikā uzturas internātā 
un pašvaldība apmaksā internāta 
pakalpojumus, braukšanas izde-
vumi tiek kompensēti par braucie-
niem nedēļas pirmajā mācību dienā 
līdz izglītības iestādei un pēdējā 
dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai. 

  2.3. Novada administratīvās 
teritorijas vietās, kurās tika slēgtas 
vispārējās pamatizglītības iestādes 
sākot ar 2009.gada 29.maiju, ja 
skolēnu nogādāšanu uz novada 
izglītības iestādēm veic skolēna 
vecāki, vietās, kur nav pieejams 
sabiedriskais transports vai pagasta 
organizētie skolēnu pārvadājumi, 
braukšanas izdevumu kompensā-
cija tiek aprēķināta, reizinot skolu 
apmeklēto dienu skaitu mēnesī un 
noteikto tarifu reģionālo vietējās 
nozīmes maršrutu autobusos marš-
rutā, t.i., Ls0,04/km no skolēna 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 
un atpakaļ.

  2.4. Ārpus Alūksnes pilsētas 
teritorijas dzīvojošajiem vispā-
rējās pamatizglītības skolēniem 

ir tiesības saņemt kompensāciju, 
ja skolēna vecāki veic skolēna 
pārvadājumus Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā, izman-
tojot personīgo transportu maršru-
tos, kuros sabiedriskais transports 
nekursē vai nekursē atbilstošajos 
laikos un attālums līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta pieturai vai 
izglītības iestādei ir ne mazāks par 
3 km. Kompensācijas apmērs tiek 
noteikts Ls0,04/km.

  2.5. Pašvaldība nesedz braukša-
nas izdevumus skolēniem, kuri iz-
glītības pakalpojumu saņem ārpus 
Alūksnes novada administratīvās 
teritorijas. 

3. Braukšanas  izdevumu kom-
pensēšana vispārējās vidējās iz-
glītības skolēniem (10.-12.klase)

  3.1. Ārpus Alūksnes pilsētas 
teritorijas dzīvojošajiem vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu (10.-12.
klase) skolēniem un Alūksnes 
pilsētas teritorijā dzīvojošiem 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
(10.-12.klase) skolēniem, kuri 
mācās Alūksnes novada vispā-
rējās vidējās izglītības iestādēs, 
kas neatrodas Alūksnes pilsētā 
un kuriem nepieciešama atšķirīga 
izglītības programma, ir tiesības 
saņemt kompensāciju 50% apmērā 
par braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību gada 
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ novada admi-
nistratīvajā teritorijā, ja izmanto 
sabiedrisko transportu, kas pārvadā 
pasažierus:
  3.1.1. reģionālajā starppilsētu 
nozīmes maršrutā;
  3.1.2. reģionālajā vietējās nozī-
mes maršrutā.

  3.2. Ja skolēns uzturas internātā 
un pašvaldība apmaksā internāta 
pakalpojumus, braukšanas izdevu-
mi tiek kompensēti 50 % apmērā 
par braucieniem nedēļas pirmajā 
dienā uz mācību iestādi un nedēļas 
pēdējā mācību dienā atpakaļ uz 
dzīvesvietu.

  3.3. 10.-12.klašu skolēni saņem 
kompensāciju 50% par braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar braucie-
niem mācību gada laikā no dzīves-
vietas līdz cita novada vispārējās  
vidējās izglītības iestādēm, ja 
Alūksnes novada vispārējās vidējās 
izglītības iestādes  šādas izglītības 
programmas nepiedāvā. Ja skolēns 
dzīvo internātā un pašvaldība 
apmaksā internāta pakalpojumus, 
braukšanas izdevumi tiek kompen-
sēti 50 % apmērā par braucieniem 
nedēļas pirmajā mācību dienā 
līdz izglītības iestādei un nedēļas 
pēdējā mācību dienā atpakaļ uz 
dzīvesvietu.

  3.4. Ārpus Alūksnes pilsētas 
teritorijas dzīvojošajiem vispārē-
jās vidējās izglītības skolēniem 
ir tiesības saņemt kompensāciju, 
ja skolēna vecāki veic skolēna 
pārvadājumus Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā, izman-
tojot personīgo transportu maršru-
tos, kuros sabiedriskais transports 
nekursē vai nekursē atbilstošajos 
laikos un attālums līdz tuvākajai 

sabiedriskā transporta pieturai vai 
izglītības iestādei ir ne mazāks par 
3 km. Kompensācijas apmērs tiek 
noteikts Ls0,02/km.

  4. Braukšanas izdevumu atlī-
dzināšanas kārtība

  4.1. Uzsākot mācību gadu vai 
iestājoties mācību iestādē, skolēna 
vecāki vai personas, kas viņus 
aizstāj (turpmāk – vecāki) iesniedz 
iesniegumu par braukšanas izde-
vumu atlīdzināšanu (pielikums 
Nr.1 un pielikums Nr. 2) attiecīgajā 
Alūksnes novada pašvaldības pa-
gasta pārvaldē, turpmāk – attiecīgā 
pagasta pārvalde:
  4.1.1. ārpus Alūksnes pilsētas 
dzīvojošo skolēnu vecāki – tajā 
Alūksnes novada pašvaldības 
pagasta pārvaldē, kuras administra-
tīvi teritoriālajā vienībā deklarēta 
skolēna dzīvesvieta; 
  4.1.2. Alūksnes pilsētā dzīvojošie 
skolēnu vecāki – tajā Alūksnes no-
vada pašvaldības pagasta pārvaldē, 
kuras administratīvi teritoriālajā 
vienībā atrodas izglītības iestāde, 
kurā skolēns mācās.

  4.2. Tiek noteikti šādi braukšanas 
izdevumu atlīdzināšanas veidi:
  4.2.1. vietējās reģionālās nozīmes 
maršrutos – talonu sistēma:
  4.2.1.1. Ja skolēnu pārvadāšanu 
veic reģionālās vietējās nozīmes 
maršrutos, pagasta pārvaldes slēdz 
līgumu ar sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniedzēju par skolēnu 
pārvadāšanu un apmaksā transpor-
ta izdevumus pēc piestādītā rēķina;
  4.2.1.2. attiecīgā pagasta pārvalde 
sagatavo braukšanas talonus, uz 
kuriem norādīts skolēna vārds, 
uzvārds, datums, mēnesis, maršruts 
un cena. Taloni tiek izsniegti skolē-
niem, kuri izmanto sabiedriskā 
transporta pakalpojumus nokļū-
šanai līdz skolai un atpakaļ, lai 
varētu norēķināties par braucienu;
  4.2.1.3. Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs aprēķina samaksu par 
skolēnu pārvadāšanu un piestā-
da rēķinu, ko apmaksā attiecīgā 
pagasta pārvalde atbilstoši skolēna 
deklarētajai dzīvesvietai.

  4.2.2. starppilsētu maršrutos – 
biļešu sistēma:
  4.2.2.1. Līdz nākamā mēneša 10. 
datumam skolēna vecāki iesniedz 
attiecīgajā pagasta pārvaldē 
braukšanas biļetes par iepriekšējā 
mēnesī izmantoto sabiedrisko 
transportu. Braukšanas biļetes pie-
līmē uz lapas hronoloģiskā secībā, 
uz kuras norāda skolēna vārdu,  uz-
vārdu,  izglītības iestādi, maršrutu 
un biļešu izdevumu kopsummu 
cipariem un vārdiem;
  4.2.2.2. Attiecīgās pagasta 
pārvaldes vadītājs pārbauda biļešu 
datuma un maršruta atbilstību sko-
lēna faktiskajam izglītības iestādes 
apmeklējumam, par ko tiek izdarīta 
apstiprinājuma atzīme;
  4.2.2.3. Kompensāciju par 
braukšanas izdevumiem izmaksā 
iesniegumā norādītajai personai 
pašvaldības pagasta pārvalžu 
kasēs, vai pārskaitot uz iesniegumā 
norādīto norēķinu kontu;
  4.2.2.4. Kompensācija par 
braukšanas izdevumiem tiek iz-

maksāta vienu reizi mēnesī no 15. 
līdz 20.datumam, par iepriekšējo 
mēnesi;
  4.2.2.5. Kompensācija par brauk-
šanas izdevumiem tiek izmaksāta 
tikai par savlaicīgi iesniegtajām 
braukšanas biļetēm, kuras apstipri-
nājusi attiecīgā pagasta pārvalde. 

  4.3. Ja skolēna vecāki veic 
skolēna pārvadājumus šo saistošo 
noteikumu 2.4. vai 3.4.punktā 
noteiktajā kārtībā, attiecīgā pagasta 
pārvalde ar skolēna vecākiem 
slēdz vienošanos, piemērojot šajos 
saistošajos noteikumos noteikto 

braukšanas izdevumu atlīdzināša-
nas kompensāciju. 

  4.4. Ja skolēna vecāki veic 
vairāku skolēnu pārvadājumus, 
braukšanas izdevumus aprēķina, 
nepārsniedzot šo saistošo noteiku-
mu braukšanas izdevumu kom-
pensēšanas apmēru neatkarīgi no 
pārvadājamo skolēnu skaita.

Nobeiguma noteikums

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2010.gada 1.septembrī.



8.  Alūksnes Novada Vēstis 30.04.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 07.05.2010. 
10.05.2010.

14.00 – 15.00
11.00 – 12.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 13.05.2010. 
24.05.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 10.05.2010. 12.00 - 13.00 Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa

Ēriks MEDISS 26.05.2010. 
27.05.2010.

10.00 – 12.00
9.00 – 10.00

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

Ainars MELDERS 07.05.2010. 9.00 – 10.00 Sociālais dienests, Lielā Ezera iela 11, Alūksne 

Jānis NĪKRENCIS 05.05.2010. 
12.05.2010.

14.00 – 17.00
13.00 – 15.00

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

Marina RAMANE
20.05.2010. 
20.05.2010. 
25.05.2010.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00
10.00 – 11.00

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

Jaunannas pagasta pārvalde

Zinaida SILIRAVA 20.05.2010. 9.00 – 10.00 
15.00 – 17.00

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

Laimonis SĪPOLS 20.05.2010. 
28.05.2010.

14.00 – 15.00
16.00 – 17.00

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

Andis ZARIŅŠ 10.05.2010. 
11.05.2010.

13.00 – 14.00
10.00 – 11.00

Alsviķu pagasta pārvalde 
SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagasts

Askolds ZELMENIS 12.05.2010. 14.00 – 15.00 
16.00 – 17.00

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

Sandra ZELTIŅA 17.05.2010. 9.30 – 11.00
13.00 – 15.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Apmeklētāju pieņemšana maijā

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi maijā Alūksnes novadā
Muzeju nakts pasākumi Alūksnes 
novada muzejos

Alūksnes muzejā pasākums „Tīra 
manta”

  18.00 – 24.00 Muzeja ekspozīcijas un 
izstādes atvērtas apmeklētājiem.
  19.00 – 20.00 „Tīrs stils” – Alūksnes 
bērnu un jauniešu centra, Ritma un 
mākslas studijas dalībnieku stilā, piedalās 
Liepnas internātpamatskolas un Strautiņu 
pamatskolas audzēkņi ar tērpu kolekci-
jām.
  20.00 – 21.00 „Tīrs roku darbs” - izstā-
des no muzeja krājuma „Senču istaba” 
atklāšana. Tautas lietišķās mākslas studi-
jas „Kalme” meistardarbnīcas klasiskajos 
senču amatos, rokdarbu izstāde – tirdziņš.
  21.00 – 22.00  „Tīrs ritms” - tērps, ska-
ņa, kustība, ritms, gaisma Alūksnes nova-
da jauniešu – Alūksnes bērnu un jauniešu 
centra, Ritma un Mākslas studijas, Ilzenes 
pamatskolas, „Mis un Misters Alūksne 
2010” dalībnieku sniegumā.

Viktora Ķirpa Ates muzejā

  15. maijā Viktora Ķirpa Ates muzejā 
izstādes “Nākat jel raudzīties, Kas mei-
tiņas pūriņā...” atvēršana. 15. maijā no 
10.00 līdz 16.00  izstādi varēs apmeklēt 
bez maksas

Bejas novadpētniecības centrā

  15. maijā no 19.00 līdz pusnaktij Bejas 
novadpētniecības centrā Muzeju nakts 
pasākums „Tā gribas augt un ziedēt. Arī 
tev?”.

Jaunlaicenes muižas muzejā

  15. maijā 19.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Muzeju nakts pasākums „Senču 
tikumi – gudri likumi”.

Sporta aktivitātes Alūksnes novadā

  4. maijā orientēšanās sacensību „Hori-
zonts” 3. kārta Gaujienā. Starts no 16.00 
līdz 19.00.
  6. maijā parka skrējienu seriāla 3. kārta 
Pils parkā Alūksnē. Starts no 16.00 līdz 
18.30.
  11. maijā orientēšanās sacensību 
„Horizonts” 4. kārta pie autobusu pieturas 
„Zīles” (ceļš Alūksne - Ziemeri). Starts 
no 16.00 līdz 19.00.
  13. maijā parka skrējienu seriāla 4. kār-
ta Pils parkā Alūksnē. Starts no pulksten 
16.00 līdz 18.30.
  16. maijā 10.00 Alūksnes novada kausa 
izcīņa minifutbolā Pilssalas stadionā.
  18. maijā orientēšanās sacensību 
„Horizonts” 5. kārta pie autobusu pieturas 
„Galdu sils” (ceļš Alūksne - Ape). Starts 
no 16.00 līdz 19.00.
  20. maijā parka skrējienu seriāla 5. 
kārta Pils parkā Alūksnē. Starts no 16.00 
līdz 18.30.
  25. maijā orientēšanās sacensību 
„Horizonts” 6. kārta ABR „Zāgadi” (ceļš 
Alūksne - Zeltiņi). Starts no 16.00 līdz 
19.00.
  29. maijā 9.30 Ziemeļaustrumlatvijas lī-
gas spēles minifutbolā Pilssalas stadionā.
  29. un 30. maijā spiningošanas festivāls 
„Alūksnes līdaka 2010”.

Alūksnes pilsētas Tautas namā

  8. maijā 18.00 Alūksnes un Apes nova-
da deju kolektīvu skate – koncerts.
  13. maijā 19.00 Alūksnes bērnu un 
jauniešu centra deju kolektīva „Enku - 
Drenku” pavasara koncerts sadarbībā ar 
teātra pulciņu.
  15. maijā 19.00 filma „Laimīgajiem 
veicas”. Ieeja: 1 santīms. 
  22. maijā 18.00 jauktā kora „Sonus” 
20 gadu jubilejas koncerts „Vēl pasaulē 
prieku ir daudz”.
  29. maijā 10.00 Alūksnes atbrīvošanas 
91. gadadienas pasākums pie piemiņas 
akmens Helēnas un Alsviķu ielu krusto-
jumā.
  29. maijā no 11.00 līdz 16.00 Starptau-
tiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumi 
pilsētas teritorijā.
  29. maijā 18.00 Alūksnes novada 
skolēnu Dziesmu un deju svētki „Iegriez 
vilciņu”.
  29. maijā 22.00 vasaras sezonas atklāša-
nas balle Pilssalā. Spēlē grupa „Apved-
ceļš” un dīdžejs.

Alūksnes muzejā

  Izstādes:
  Tautas lietišķās mākslas studijas „Kal-
me” darbu izstāde „Atveram pūralādi”. 
Lai popularizētu seno amatu prasmes, no 
15. maija līdz 24. jūnijam sestdienās un 
svētdienās muzejā būs atvērtas radošās 
darbnīcas.
  Dizainera, gleznotāja Ivara Vecāna 
jubilejas izstāde „Mirkļu spēle”.
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”. 
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes pilsētu 
„Krustpunktā”. 
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehā-
niskie mūzikas instrumenti”. Iespējama 
apskate kopā ar kolekcionāru, iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr. 64381321; 
29205295; 26496831.

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

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

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

  Literatūras izstādes:
  05.05. – 31.05. „Es sargāšu mīlestībā 
tevi…” (D. Lapāne) (veltīta Mātes dienai; 
abonementā)
  05.05. – 31.05. Starp savējiem būt savē-
jam (G. Krieviņam – 80; abonementā)
  30.04. – 31.05. Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijai – 20 (lasītavā)
  30.04. – 09.05. Māmulītei (bērnu litera-
tūras nodaļā)
  06. – 30.05. Rakstniekam Mārim Run-
gulim – jubileja (bērnu literatūras nodaļā)

  Pasākumi:
  07.maijā Eiropas informācijas diena 
(ES informācijas punktā)
  31. maijā Jauno grāmatu diena (abone-
mentā)
  13. maijā literārs pasākums „Ak, 
pavasar, tu brīnumdar!” (bērnu literatūras 
nodaļā)

Alūksnes bērnu un jauniešu centrā

  6. maijā 14.00 ABJC telpās jauniešu 
konkursa „Veselības kokteilis” noslēguma 
pasākums.
  26. maijā 17.00 PII „Sprīdītis” zālē vo-
kālā ansambļa „Puķuzirni” mācību gada 
noslēguma koncerts.
  
Alsviķu pagastā

  No 5. līdz 25. maijam Alsviķu kultūras 
namā Mazās mākslas dienas: Alūksnes 
novada radošo mākslinieku G. Ozoliņa, 
M. Salmiņa, S. Kuzņecovas, V. Blūma, U. 
Puzuļa, A. Pīgozņas, V. Kokles – Līviņas 
darbu izstādes. 9. maijā 15.30 tikšanās ar 
izstādes veidotājiem.
  9. maijā 12.00 Alsviķu kultūras namā 
Alūksnes novada mazo vokālistu kon-
kurss „Cālis – 2010”.
  9. maijā 14.00 Alsviķu kultūras namā 
LNT šova „Dziedošās ģimenes” dalībnie-
ku Grīnhofu ģimenes koncerts „Grīnhofu 
piens”.
  13. maijā 10.00 pensionāru kopas 
„Noskaņa” dalībnieku viesošanās dabas 
muzejā „Vides labirints”.
  28. maijā 16.00 Alsviķu kultūras namā 
PII „Saulīte” bērnu un darbinieku kon-
certs „Mēs katrs esam burvis”.
  Alsviķu bibliotēkā maijā ciklā „Mēneša 
jubilāri” izstādes: „Rakstniekam Jānim 
Sārtam – 105”; „Rakstniekam, tulko-
tājam, žurnālistam – Mārim Rungulim 
– 60”; „Rakstniekam, komponistam – 
Marģerim Zariņam – 100”.
  Alsviķu bibliotēkā tematiskās izstā-
des „Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas diena” (no 1. 
līdz 10. maijam), „Mātes diena – mīļuma 
diena” (no 1. līdz 15. maijam), „Ģimeņu 
diena” (no 10. līdz 30. maijam).
Strautiņu bibliotēkā maijā literatūras 
izstādes: „Rakstniekam J. Sārtam – 105”, 
„Apceļosim Eiropas Savienību”, „Dārza 
dizains”, „Bērnu grāmatu pasaulē”.

Annas pagastā

  3. maijā 19.00 Annas kultūras namā 
Eriņu un Vorkaļu ģimenes koncerts. Bi-
ļetes iepriekšpārdošanā – Ls 2, koncerta 
dienā – Ls 3. Pēc koncerta balle - spēlē 
Normunds un Arnis. Ieeja uz balli – Ls 
1,50. Visā pasākumu laikā darbosies 
kafejnīca.
  8. maijā 19.00 Annas kultūras namā 
Mātes un ģimeņu dienai veltīts pasākums 
sadarbībā ar pagasta bibliotēku. Piedalās 
Annas kultūras nama teātra kolektīvs ar 
izrādi  „Mēs dzīvojam te, Latvijā” (rež. 
M. Upeniece), jauktais vokālis ansamblis 
(vad. A. Līdaciņa). Ieeja – Ls 1.
  22. maijā 12.00 Annas kultūras namā 
pasākums Annas pagasta pensionāriem. 
Piedalās Alūksnes mūzikas skolas au-
dzēkņi un Alūksnes tautas nama senioru 
deju kopa „Sidraba pavediens”.
  22. maijā 22.00 Annas kultūras namā 
diskoballe „Vasarsvētku ieskaņās” visām 
paaudzēm (DJ Armands un Jānis). Pasā-
kums pie galdiņiem.

Ilzenes pagastā

  1. maijā 16.00 Ilzenes kultūras, sporta, 
interešu izglītības un mūžizglītības centrā 
„Dailes” duets „Sandra”. Ieeja Ls 2,00.
  7. maijā 14.00 „Dailēs” Mātes dienai 
veltīts pasākums „Ko es labu, ko es sliktu 
šajā pasaulītē daru”. Ieeja brīva.
  15. maijā 10.00 „Dailēs” leļļu gatavoša-
nas darbnīca. Ieeja brīva.
  22. maijā 12.00 „Dailēs” „Visu leļļu 
diena”. Ieeja brīva. Programmā: Ilzenes 
jauniešu veidotās animācijas filmas pēc 
teikas par Ilzeni motīviem prezentācija, 
Evitas Zālītes gatavoto leļļu izstāde, 
ilzeniešu gatavoto leļļu izstāde, saruna 
par lellēm, leļļu teātri ar leļļu teātra aktie-

riem Lailu un Jāni Kirmuškām, dažādas 
aktivitātes un ceļojumi leļļu zemē kopā ar 
Ilzenes bērnudārza un skolas jauniešiem.
  28. maijā 18.00 „Dailēs” skolas gada 
noslēguma koncerts. Ieeja brīva.

Jaunalūksnes pagastā

  21. maijā 16.00 Kolberģa tautas namā 
Rīgas Leļļu teātra izrāde „Sprīdītis”.
  No 30. aprīļa līdz 14. maijam Kolberģa 
tautas nama foajē tematiska izstāde „Lat-
vijas Republikas Neatkarības deklarācijai 
– 20”.
Bejas bibliotēkā maijā literatūras izstādes 
„No dzīvespriekiem tas lielākais – mātes 
mīlestība…”, „Plaukst lauki – kādas 
svētas rokas šķilti…”.
  12. maijā Bejas bibliotēkas interešu 
klubiņā „Pipariņš” – pasākums „Maijs 
sauc un aicina”.
  Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Skaistākais no visiem - mātes 
svētums, mātes sirds”, „Māmiņ, mīļo!”, 
„Lasītāju iemīļoto grāmatu izstāde”.

Jaunannas pagastā

  1. maijā 14.00 Jaunannas tautas namā 
labestības koncerts „Savam pagastam, 
saviem cilvēkiem”. Piedalās: Izglītības 
centra „Mūza” un Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi, Jaunannas 
pamatskolas dejotāji un bērnudārza au-
dzēkņi. Pulksten 22 balle kopā ar Kasparu 
Maku.
  15. maijā 22.00 Jaunannas tautas 
namā diskotēka „Fill of spring”. Kopā 
ar jums DJ Migla, DJ Bagys, DJ Krust 
un īpašais viesis no Jēkabpils DJ Kaspar 
Greenwood.

Jaunlaicenes pagastā

  9. maijā 16.00 Jaunlaicenes tautas namā 
Mātes dienai veltīts svētku koncerts – 
uzvedums „No tālienes es pazinu”. Ieeja 
brīva.
  No 5. līdz 12. maijam Jaunlaicenes tau-
tas namā Mātes dienai veltītā bibliotēkas 
izstāde „…es bērnības šūpolēs…”.
  22. maijā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Alsviķu dramatiskā kolektīva 
izrādes: A. Brigadere „Čaukstenes” un 
R. Blaumaņa „Pēc pirmā mītiņa”. Ieeja 
Ls 1,00.
  22. maijā 22.00 Jaunlaicenes vasaras 
estrādes atklāšanas balle kopā ar grupu 
„Apvedceļš”. Ieeja Ls 2,00.
  Jaunlaicenes bibliotēkā izstāde „Latvijas 
Neatkarības 20 gadi”, literatūras izstāde 
„Mārim Rungulim – 60”.
  Jaunlaicenes muižas muzejā izstādes 
„Ar dzērvju zābakiem kājās”, „Jaunlai-
cenes muiža”, interaktīvās nodarbības 
„Dārgumu meklēšana Jaunlaicenes mui-
žas parkā”, „vāveru” veidošana, pastalu 
darināšana, pastaigu ekskursijas.

Kalncempju pagastā

  Kalncempju bibliotēkā literatūras izstā-
des: Mātes dienai veltīta izstāde „Dedz 
šodien mātei sveces gaišas,/Lai bērnību 
sirds atceras!”, „Jubilārs Marģers Zariņš 
– 100”.

Liepnas pagastā

  No 5. līdz 31. maijam Liepnas biblio-
tēkā literatūras izstādes: „Katram bērnam 
ir māte un katrai mātei ir māte” – veltīta 
Mātes dienai, „Kādi esam, kā izturamies” 
(etiķete, uzvedība, saskarsme, kultūra).

Malienas pagastā

  7. maijā 13.00 Malienas tautas namā 
Mātes dienai veltīts Malienas pamat-
skolas audzēkņu koncerts „Es savai 
māmiņai”.
  9. maijā no 9.00 Malienas pagastā Ma-
lienas Zaļais gadatirgus. Pulksten 11.00 
kultūras programma, piedalās Malienas 
tautas nama sieviešu vokālais ansamblis, 
Mālupes sieviešu vokālais ansamblis, jau-
nais iluzionists Verners – Roberts Kalējs 
u.c. Pulksten 13.00 Malienas teātra kopas 
„Pakāpiens” pirmizrāde „Dieva dāvana”. 
Ieeja pieaugušajiem Ls 1,00, bērniem līdz 
12 gadu vecumam – Ls 0,50.

Mālupes pagastā

  7. maijā 18.00 Mālupes pamatskolā, 
atzīmējot Latvijas Neatkarības deklarāci-
jas pasludināšanas 20. gadadienu, ģimeņu 
svētki „Sākums visam”.
  29. maijā 20.00 Mālupes salā muzikāla 
spēle „Ievas ziedu laikā aitas jācērp”. 
Pulksten 22 Mālupes salā zaļumballe.
  No 5. līdz 8. maijam Mālupes bibliotē-
kā pavasara ziedu izstāde.
  No 24. maija līdz 5. jūnijam Mālupes 
bibliotēkā Starptautiskajai bērnu aizsar-
dzības dienai veltīta bērnu zīmējumu 
izstāde „Mēs esam šajā pasaulē”.

Mārkalnes pagastā

  7. maijā 12.00 Mārkalnes pamatskolas 
zālē Mātes dienai veltīts skolēnu koncerts 
„Zied mana sirds kā pienene -  dzeltena, 
saulaina”.
  15. maijā 19.00 Mārkalnes tautas namā 
Starptautiskajā ģimenes dienā koncertuz-
vedums „Ir vienkārši ļoti labi, ka TU esi 
pasaulē...”.
  21. maijā 18.00 Mārkalnes tautas namā 
vijolnieku ansambļa koncerts Vasarsvētku 
noskaņās.
  No 14. līdz 17. maijam Mārkalnes bib-
liotēkā literatūras izstāde „Rakstniekam 
Jānim Sārtam – 105”.
  No 18. līdz 21. maijam Mārkalnes 
bibliotēkā literatūras izstāde „Mūsu mājas 
skaistumam”.
  Mārkalnes bibliotēkā Mātes dienai 
veltīta literatūras izstāde: „Auklē mani 
māmuliņa,/Vieglajām rociņām;/Gan es 
tevi aptecēšu/Vieglajām kājiņām”.

Pededzes pagastā

  7. maijā Pededzes tautas namā mā-
miņām veltīts skolēnu koncerts „Tā kā 
ziediņš aizvējā, es pie māmiņas siltumā”.
  8. maijā 20.00 Pededzes tautas namā 
Mātes un Ģimeņu dienai veltīts pasākums 
- apaļo jubilāru godināšana, talantīgo ģi-
meņu koncerts „Paldies, ka Tu man esi”.
  Līdz 10. maijam Pededzes muzejā 
rokdarbu izstāde „Mana baltā māmuliņa 
balto darbu darītāja”.

13. maijā 9.00 Pededzes bibliotēkā litera-
tūras izstāde „Bez mīlestības neiztikt”.
19. maijā 14.00 Pededzes bibliotēkā 
bibliotekāra stunda „Mācos iet ceļus pa 
labi”.
28. maijā 11.00 pie Pededzes tautas nama 
bērnības svētki „Nāc, nāc, nāc kopā būt”.

Veclaicenes pagastā

  1. maijā 22.00 Veclaicenes tautas namā 
grupas „Tranzīts” koncerts, diskotēka.
 No 1. līdz 7. maijam Veclaicenes tautas 
namā Vēsmas Kokles – Līviņas mākslas 
darbu izstāde.
  7. maijā 19.00 Veclaicenes tautas namā 
Mātes dienas pasākums „Mātes mīlestības 
zelts staro mūžos visam pāri”. Piedalīsies 
Vēsma Kokle – Līviņa, Skaidrīte Melne, 
Andrejs Voicišs.
  14. maijā 19.00 Veclaicenes tautas 
namā līnijdeju festivāls „Tiksimies maijā 
pie Maijas”.
  22. maijā 19.00 Veclaicenes tautas 
namā māsu Legzdiņu koncerts. 

Zeltiņu pagastā

  8. maijā 13.00 Zeltiņu tautas namā LNT 
šova „Dziedošās ģimenes” dalībnieku Eg-
līšu ģimenes koncerts „Krustojas sirdis”. 
Dejos Zeltiņu deju kopa „Alise”.
  14. maijā 22.00 Zeltiņu tautas namā 
balle, spēlē grupa „Galaktika” (no 
Rēzeknes).
  22. maijā 19.00 Zeltiņu tautas namā 
Zeltiņu drāmas kolektīva „Kontakts” 
sniegumā H. Krūmiņa joku luga 1 cēlienā 
„Atstātā līgava” un V. Zondberga komēdi-
ja 1 cēlienā „Skaistuma karaliene”.
  Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes:  
4. maijs - LR Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena „Ar Latvijas vārdu 
sirdī,/Ar gudru padomu,/Ar darba tikumu/
Mums kopā būt” (V. Poļaka - Rikveile); 
Mātes dienai veltīta izstāde „Un, kamēr 
būs saule un zeme/Kā trešais svētums būs 
māte” (K. Apškrūma); izglītības iestāžu 
piedāvājumi  „Profesiju krustcelēs”, 
rakstnieka - jubilāra darbu izstāde  „Mā-
rim Rungulim - 60”.
 Zeltiņu muzejā mini izstādes: „Svei-
ka, Alūksne”, „Zeltiņi 2009.”, „Glika 
mantojums”.

Ziemera pagastā

  1. maijā 20 Māriņkalna tautas namā 
dueta „Sandra” koncerts. Ieeja Ls 2,00. 
Pulksten 22 balle kopā ar duetu „Sandra”. 
Ieeja Ls 2,00.
  7. maijā 13.30 Māriņkalna tautas namā 
Ziemeru pamatskolas skolēnu Mātes 
dienas koncerts.
  28. maijā 11.00 Māriņkalna tautas 
namā Starptautiskajai bērnu aizsardzības 
dienai veltīts pasākums „Krāsu un skaņu 
varavīksne”.
  29. maijā 12.00 Māriņkalna tautas namā 
pensionāru pēcpusdiena.
  Māriņkalna bibliotēkā Latvijas Neatkarī-
bas deklarācijas pasludināšanas 20. gada-
dienai veltīta izstāde ,,Uz tevi, Latvija, iet 
visas mūsu domas”, izstāde par ģimenes 
nozīmi bērna dzīvē ,,No sirsniņas es mī-
lēju,/Savu tēvu, māmuliņu”, izstāde skolu 
abiturientiem „Kad tāles sauc...”.

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

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

17. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30  Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
17. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30  Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

un 14. un 28. maijā 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.


