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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Satiksmes ministrija ir ap-
stiprinājusi Alūksnes novada 
pašvaldības projektu „Tranzītceļa 
P43 maršruta rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”, piešķirot Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējumu 1,22 miljonu 
latu apmērā. Tranzīta maršruta 
rekonstrukcijas projekta kopējais 
finansējums ir 1,62 miljoni latu.

  Atbalstu saņēmušais rekonstruēja-
mais tranzīta maršruts būs Tālavas 
ielas posmā līdz Jāņkalna ielai, 
Jāņkalna ielā, Helēnas ielas posmā 
līdz Bērzu ielai un Bērzu ielā no 
Helēnas ielas līdz Pils ielai.
  Gribu uzsvērt, ka kopumā ERAF 
aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana 
pilsētu teritorijās” finansējuma iegū-
šanai tika iesniegti 33 projekti no 
visas Latvijas. Satiksmes ministrija 
ir apstiprinājusi sešu tranzītielu 
sakārtošanas projektus. Viens no 
tiem ir Alūksnes novada pašvaldī-
bas projekts. Tātad esam izturējuši 
ievērojamu konkurenci, lai iegūtu 
finansējumu un varētu atjaunot vēl 
vienu tranzītposmu mūsu pilsētā.
  Visus sešus projektus ministrija 
apstiprinājusi ar nosacījumiem, 
kas jāizpilda 15 darba dienu laikā. 

1,62 miljoni latu
Alūksnes tranzītielu posmam

Alūksnes novada pašvaldības 
projektā veicamās izmaiņas nav sa-
režģītas un tiks izpildītas norādītajā 
laikā. No ERAF projekta „Tranzīt-
ceļa P43 maršruta rekonstrukcija 

Paldies par 
darbu Lielajā 
Talkā!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lielajā Talkā Alūksnes novadā 
piedalījās 1775 cilvēki! Iestā-
žu, organizāciju un uzņēmumu 
kolektīvi, skolēni, ģimenes un 
domubiedru grupas – ikviens, 
kas šajā dienā piedalījās kādā no 
talku vietām Alūksnes novadā, 
ir devis savu artavu, lai mūsu 
novads kļūtu sakoptāks, glītāks 
un patīkamāks gan mums 
pašiem, kas šeit dzīvojam, gan 
katram, kurš te viesojas. Ja katrs 
sakopsim savu sētu un novadu, 
arī mūsu Latvija kļūs skaistāka.
  Paldies jums, Lielās Talkas 
dalībnieki, par atsaucību un 
nenovērtējamo darbu!

Alūksnes novada pašvaldība

Kad uzartiem tīrumiem pāri 
Līst cīruļa dziesmu lietus, 
Kad zemes siltajās plaukstās 
Saule nes pūpolu ziedus, 
Es brīnos kā pienenes asns: 
Cik mana dzimtene skaista!
Kad vasaras zaļajā krūzē 
Čaukst baltās madaru putas, 
Kad jūlijs dzer liepziedu dziru, 
Es dadžlapas ausī čukstu: 
Cik mana dzimtene skaista!

(Ā. Elksne)

  Cienījamie Alūksnes
novada ļaudis!

  Sveicam Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 

dienā!

Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes pilsētā” atbalstāmajām iz-
maksām jāizņem divu autostāvvietu 
ierīkošana ielas rekonstrukcijas 
posmā. Alūksnes novada pašvaldī-
bai šo autostāvvietu ierīkošana būs 
jāfinansē no sava budžeta.
  Projektā paredzēta pilna ielas 
seguma rekonstrukcija, bruģak-
mens ietvju izbūve, lietus kanali-
zācijas ierīkošana. Gājēju drošības 
uzlabošanai vairākos ielas posmos 
tiks izveidotas satiksmes drošības 
barjeras. Rekonstrukcijas projektā 
paredzētais ielas platums ir 7,5 
metri, izņemot Jāņkalna ielas posmu 
no Glika ielas līdz Helēnas ielai, kur 
apkārtējās vides apbūve ierobežo iz-
būvēt ielu platāku par 7 metriem un 
Bērzu ielu, kas projektā paredzēta 
izbūvēt ar 8 metrus platu brauktuvi, 
kas pieslēdzas Pils ielas rekons-
trukcijas projektam, kur brauktuves 
platums arī ir 8 metri.

  Projektā paredzēts izveidot 5 
sabiedriskā transporta pieturvietas 
ar brauktuves paplašinājumu un 
pasažieru platformu, kas būs aprīko-
tas ar pieturas paviljonu, soliņu un 
atkritumu urnu. Atsevišķos posmos 
plānota apgaismojuma balstu maiņa 
un jaunu balstu izvietošana, kā arī 
prettrokšņu stādījumu izveide.
  Projektā ir iekļauta apļveida 
krustojuma izbūve Helēnas un 
Bērzu ielu krustojumā, jo šis ir no 
satiksmes drošības viedokļa drošā-
kais krustojumu veids. Lai uzlabotu 
satiksmes drošību, Bērzu ielā plā-
nots izveidot no brauktuves nodalītu 
transportlīdzekļu stāvvietu. No 
brauktuves atdalītu stāvvietu plā-
nots ierīkot arī Helēnas un Jāņkalna 
ielas krustojumā, kur autovadītāji 
jau šobrīd novieto savus transport-
līdzekļus, nereti radot satiksmei 
bīstamas situācijas.

Sēdes maijā
 

Apvienotā Sociālo pakalpojumu 
un veselības aprūpes
jautājumu un Izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu 
komitejas sēde
           9. maijā 10.00 

Apvienotā Teritoriālās un 
Tautsaimniecības komitejas
sēde
           15. maijā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
        17. maijā 10.00

Domes sēde  24. maijā 10.00

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers un pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais
apskata apļveida krustojuma plānu Helēnas un Bērzu ielu krustojumā

Evitas Aplokas foto

Attēlā redzams rekonstruējamā tranzīta maršruta posms

  Aicinām iedzīvotājus
izteikt viedokli!

  Vai atbalstāt, ka pašvaldība tai piederošā publiskā teritorijā 
Alūksnē izveido tirdzniecības vietu mājražošanas, amatniecības, 
lauksaimniecības, augkopības un tamlīdzīgu preču grupu 
realizēšanai?
Jā, jo

Nē, jo 

Cits viedoklis 

  Alūksnes novada domes taut-
saimniecības komitejas aprīļa sēdē 
deputāti skatīja jautājumu par to, vai 
pašvaldībai (tai piederošā publiskā 
teritorijā Alūksnes pilsētā) vajadzētu 
izveidot nelielu zonu, kurā novada 
iedzīvotāji un uzņēmumi ikdie-
nā varētu tirgoties ar pašu ražotu 
lauksaimniecības produkciju un tās 
pārstrādes produktiem, izmantoša-
nai pārtikā paredzētiem augkopības, 
lopkopības un svaigiem zvejas 
produktiem, grieztiem ziediem 
(zariem) un no tiem gatavotiem 
izstrādājumiem, stādiem, dēstiem, 
mājas apstākļos ražotiem pārtikas 
produktiem, savvaļas ogām, aug-
ļiem, mežu reproduktīvo materiālu, 
amatniecības priekšmetiem un 
tamlīdzīgi. 

  Šādā veidā pašvaldībai būtu iespē-
ja sniegt atbalstu mazajiem uzņēmu-
miem un novada iedzīvotājiem.
  Aicinām novada iedzīvotājus 
izteikt savu viedokli par to, vai 
pašvaldībai būtu jāveido šāda 
tirdzniecības iespēja. Savu 
viedokli varat izteikt līdz 31. 
maijam:
  - aizpildot anketu un nogādājot to 
pašvaldības administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, pagastu 
pārvaldēs, bibliotēkās vai iemetot 
anketu pastkastītē administratīvās 
ēkas foajē 1. stāvā;
  - nosūtot savu viedokli uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv;
  - aizpildot aptauju Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā  
www.aluksne.lv.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Alūksnes novada 
pašvaldība 29.05.2012. rīko ne-
kustamā īpašuma Merķeļa ielā 
18, Alūksnē, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Pirmpirkuma 
tiesības ir zemes Viestura ielā 
5, Alūksnē īpašniekam, kuras 
rakstveidā piesakāmas mēneša 
laikā no paziņojuma saņemšanas 
dienas. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 64381499 vai e-pas-
tu: dome@aluksne.lv. Nosacītā 
cena - Ls7840. Nodrošinājums - 
Ls784, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 25.05.2012. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 12.06.2012. Pieteikumu re-
ģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
25.05.2012. plkst. 16.00.

  Alūksnes novada
pašvaldība 12.06.2012. rīko 
nekustamā īpašuma „Misi-
ņkalns”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29379590. Nosacītā cena 
- Ls1182,00. Nodrošinājums - 
Ls118, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 08.06.2012. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 06.07.2012. Pieteikumu re-
ģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
08.06.2012. plkst. 16.00.

Komersantiem iespēja 
prezentēt uzņēmumu 
„Pskov EXPO”
 
  Evita Aploka

  Alūksnes novada pašvaldība 
plāno piedalīties starptautis-
kajā izstādē „Pskov EXPO” 
12”, kas no 22. līdz 24. maijam 
notiks Pleskavā.

  Pašvaldība minētajā izstādē plā-
no piedalīties, reklamējot novada 
tūrisma piedāvājumu, un vienlai-
kus piedāvā novada uzņēmējiem 
izmantot iespēju reklamēt savu 
uzņēmumu pašvaldības stendā, 
kura īres izdevumus apmaksās 
pašvaldība.
  Alūksnes novada komersantiem, 
kuri vēlētos savu uzņēmumu 
prezentēt starptautiskajā izstādē, 
piedāvājam iespēju ar pašvaldības 
palīdzību nogādāt uz izstādi in-
formatīvos materiālus – bukletus, 
vizītkartes par uzņēmumu, kā arī 
pašiem piedalīties izstādes darbī-
bā, demonstrējot apmeklētājiem 
savu produkciju un iepazīstinot ar 
uzņēmumu. Par stenda izman-
tošanu komersantiem jāmaksā 
nebūs, par vīzām un transportu 
gan jāparūpējas pašiem. 
  Alūksnes novada pašvaldības 
stends izstādē darbosies divas 
dienas – 22. un 23. maijā. Ko-
mersantus, kuri būtu ieinteresēti 
izmantot piedāvātās sadarbības 
iespējas, lūdzam sazināties ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
tūrisma informācijas speciālisti 
Ingūnu Dovgāni pa e-pastu  
tic@aluksne.lv vai tālruni 
29130280 līdz 12. maijam.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes 26. aprīļa 
sēdē deputāti izskatīja 57 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Alūksnes novada 
pašvaldībai galvot par SIA „Alūksnes 
slimnīca” ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta „Stacionārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzla-
bošana SIA „Alūksnes slimnīca, uzla-
bojot veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību” īstenošanai 
proporcionāli Alūksnes novada paš-
valdībai piederošam kapitāla daļām 
81,92% jeb LVL 717012,53. Ilgtermi-
ņa aizņēmumu proporcionāli Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošām 
kapitāla daļām garantēt ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem;

  - nodot īpašumā bez atlīdzības fizis-
kām personām zemesgabala „Liepna 
3”, Liepnas pagastā pie dzīvokļa 
īpašuma Nr. 2 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas; zemesgabala „Liep-
na 1”, Liepnas pagastā pie dzīvokļa 
īpašuma Nr. 5 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas; zemesgabalu „Kras-
ti 2”, Alsviķu pagastā pie dzīvokļa 
īpašuma Nr. 4 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu apbū-
vētu zemesgabalu „Ferma”, Mārkal-
nes pagastā, uz kura atrodas fiziskai 
personai piederošas būves, noteikt, 
ka izdevumus, kas saistīti ar zemes-
gabala īpašumu tiesību nostiprinā-
šanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, izdevumus iekļaus pir-
kuma līgumā noteiktajā cenā. Dome 
nolēma nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas apbūvētu zemesgabalu „Ferma”, 
Mārkalnes pagastā, pārdodot to par 
brīvu cenu uz zemesgabala esošo 
būvju īpašniekam;

  - mainīt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi īpašumam „Siseņpriedes 
1”, Jaunalūksnes pagastā, kurā atrodas 
mežsaimnieciski izmantojamo zemju 
teritorijā, no zemes, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, uz zemi, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
Sagatavot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu “Siseņpriedes 1”, piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
zemesgabala nomnieks. Pēc atsavinā-
šanas procesa pabeigšanas, izdevumus 
iekļaus pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā. Nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu - zemesgabalu 
6,5 ha kopplatībā ar mežaudzi 6,4 ha 
platībā „Siseņpriedes 1”, Jaunalūksnes 
pagastā, pārdodot to par brīvu cenu 
zemesgabala nomniekam;

  - ar 01.06.2012. nodot pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas tiesības biedrībai 
„Zeltiņu Namsaimnieks” uz pašval-
dības dzīvojamām mājām „Tērces” 
un „Melnupes”, Zeltiņu pagastā un ar 
01.06.2012. nodot nekustamā īpašuma 
„Liepna 3”, Liepnas pagastā, pārval-
dīšanas un apsaimniekošanas tiesības 
dzīvojamās mājas pārvaldniecei;

  - ar 02.05.2012. nodot biedrībai 
„Veclaicenes Avotiņš” bezatlīdzības 
lietošanā sabiedriskā labuma darbības 
veikšanai pašvaldībai piederošās ne-
dzīvojamās telpas ēkā „Romeškalns”, 
Veclaicenes pagastā, noteikt, ka 
biedrībai jānodrošina lietošanā nodotā 
nekustamā īpašuma elektroenerģijas 
izmantošanas, ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumu, apkures, kā arī atkritu-
mu izvešanas un teritorijas kopšanas 
apmaksa;

  - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma Latgales ielā 8A, 
Alūksnē, daļu, nomnieku noskaidrot 
mutiskā izsolē, noteikt nosacīto nomas 
maksu mēnesī (bez PVN) Ls 138,58, 
papildus kurai maksājama zemesga-
bala nomas maksa 1,5% apmērā gadā 
(bez PVN) no apbūvētā zemesgabala 
kadastrālās vērtības;

  - atļaut Annas pagasta pārvaldei no-
dot lietošanā tās valdījumā esošo telpu 
daļu „Smiltīs”, Annas pagastā VAS 
„Latvijas Pasts” darbiniekam vienu 
stundu katru darbdienu pasta pakalpo-
jumu sniegšanai iedzīvotājiem, noteikt 
maksu par lēmuma 1. punktā noteikto 
pašvaldības telpu izmantošanu Ls 10 
mēnesī (bez PVN);

  - piedalīties nodokļu atbalsta pasā-
kumā attiecībā uz nekustamā īpašuma 
nodokli par Alūksnes novada pašval-
dības teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem un izstrādāt saistošos 
noteikumus par nodokļa atbalsta 
pasākuma piemērošanu atbilstoši 
likuma „Par pašvaldībām” 46. panta 
noteiktajai kārtībai;

  - apstiprināt projektu konkursa 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai Alūksnes 
novadā” nolikumu;

  - apstiprināt projekta „Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” 
renovācijas pabeigšana Alūksnes 
Mākslas skolas un novada iedzīvotāju 
vajadzībām” iesniegumu Eiropas 
Savienības darbības programmas 
,,Infrastruktūra un pakalpojumi” iero-
bežotas projektu iesniegumu atlases 
konkursam, apstiprināt projekta kopē-
jās izmaksas Ls 339 620, pašvaldības 
līdzfinansējumu Ls 50 943 (15% no 
projekta kopējām izmaksām);

  - noteikt maksu par veļas mazgāša-
nas pakalpojumu Alūksnes novada 
pašvaldības iestādēs vienam veļas 
mazgāšanas ciklam Ls 0,90, ko veido 
šādas izmaksas (neieskaitot PVN): 
elektroenerģija Ls 0,28; ūdens apgāde 
(ūdens patēriņš un kanalizācija) Ls 
0,05; veļas pulveris Ls 0,24; amor-
tizācija Ls 0,33. Maksa par veļas 
mazgāšanas pakalpojumu tiek aplikta 

ar PVN. Noteikt, ka līdz 31.07.2013. 
ūdens apgādes un elektroenerģijas 
izmaksas sociālās aprūpes pakalpoju-
ma dzīvesvietā saņēmējiem tiek segtas 
no ESF projekta „Alternatīvu sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstīšana 
Alūksnes novadā” līdzekļiem;

  - noteikt vienreizēju maksu par 
Alūksnes novadā turēta suņa reģis-
trāciju Ls 1, neieskaitot PVN. Maksa 
par suņa reģistrāciju tiek aplikta ar 
PVN. Atbrīvot no vienreizējās maksas 
par suņa reģistrāciju personas, kuras 
reģistrējušas suni: mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē (valsts aģentūrā 
„Lauksaimniecības datu centrs”), 
Alūksnes novada pašvaldībā vai pirms 
2009. gada 1. jūlija – pašvaldībā, 
kuras tiesību un saistību pārņēmē-
ja ir Alūksnes novada pašvaldība. 
Maksu par suņa reģistrāciju iekasē 
pašvaldības aģentūra „SPODRA” un 
pagastu pārvaldes. Šīs lēmums stājas 
spēkā vienlaikus ar Alūksnes novada 
domes 22.12.2011. saistošo noteiku-
mu Nr.32/2011 „Par mājdzīvnieku 
uzturēšanu Alūksnes novadā” spēkā 
stāšanos;

  - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu - 
Ls 18470 Alūksnes kapsētas pārziņa 
mājiņas izbūvei un inventāra iegādei, 
Ls 9937 Pilssalas estrādes remontam, 
Ls 1359 baronu fon Volfu dzimtas 
kapsētas labiekārtošanas darbiem, 
Ls 5132 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zāles grīdas 
remontam;

  - izdalīt no Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem finansē-
jumu - Ls 1753 Pilssalas tilta un es-
trādes remontam, Ls 3700 Dzīvnieku 
reģistrācijas datu bāzes programmai, 
apliecībām, žetoniem u.c., Ls 3828 
Saules tilta atjaunošanai, Ls 2994 so-
liņu ar atkritumu urnām iegādei un to 
uzstādīšanas laukumu bruģēšanai, Ls 
1300 Alūksnes novada ziemas sporta 
centra „Mežinieki” caurtekas pārcel-
šanai, Ls 5800 pirmsskolas izglītības 
iestādei „Saulīte” jumta remontam un 
bēniņu siltināšanai, Ls 1492 Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei „Sprī-
dītis” ietvju seguma nomaiņai uz bru-
ģakmens segumu, Ls 1400 Malienas 
pamatskolai remontmateriālu iegādei, 
Ls 10695 apmērā Alūksnes pilsētas 
bibliotēkai telpu remontam, Ls 3350 
Pededzes tautas nama ēkas logu no-
maiņai, Ls 5200 Pededzes bibliotēkas 
ēkas logu nomaiņai, Ls 4487 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
savienojošā gaiteņa jumta seguma 
nomaiņai (jaunais korpuss);

  - ieguldīt Alūksnes novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta līdzekļus 6570 LVL 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„RŪPE” pamatkapitālā;

  - pārdot Alūksnes novada pašval-
dības mantu - 51% kapitāla daļas 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„VITALITAS”, organizēt minēto 
kapitāla daļu novērtēšanu, piesaistot 
neatkarīgu sertificētu vērtētāju, kā arī 
sagatavot un iesniegt domei apstipri-

nāšanai augstāk minēto kapitāla daļu 
pārdošanas noteikumus;

  - pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
2. punktu, apstiprināt Alūksnes no-
vada pašvaldības 2011. gada budžeta 
izpildi: 

1. Pamatbudžets

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada sākumu Ls1421455
1.2. 2011. gada ieņēmumus 
  Ls12220264
  no kā:
    1.2.1. nodokļu ieņēmumus 
   Ls 4 131 058
    1.2.2. nenodokļu ieņēmumus
  Ls 174 844
    1.2.3. valsts budžeta transfertus 
  Ls 5 870 257
    1.2.4. pašvaldību budžeta transfer-
tus  Ls 80 394
    1.2.5. budžeta iestāžu ieņēmumus 
  Ls 655 820
    1.2.6. saņemtos aizņēmumus no 
Valsts Kases Ls 1 307 891
  1.3. 2011.gada izdevumus, aizdevu-
mu atmaksas un ārējo finansēšanu 
  Ls 11 414 725 
  no kā:
    1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 
  Ls 10 509 250
    1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no 
Valsts kases Ls 719 028
    1.3.3. pamatkapitāla palielināšana 
  Ls 186 447
  1.4.Naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada beigām  Ls 2 226 994

2. Speciālais budžets

  2.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada sākumu Ls 158 343
  2.2. 2011. gada ieņēmumus    
  Ls 319 441
  no kā:
    2.2.1. nodokļu ieņēmumus 
   Ls 17 435
    2.2.2. nenodokļu ieņēmumus 
  Ls 5 199
    2.2.3. valsts budžeta transfertus 
  Ls 296 807
  2.3. 2011. gada izdevumus 
  Ls 337 369
  no kā: 
    2.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 
  Ls 337 369
  2.4. Naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada beigām Ls 140 415

3. Ziedojumi un dāvinājumi

  3.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada sākumu Ls 4 105
  3.2. 2011. gada ieņēmumus    
  Ls 8 994
  no kā:
  3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi  
  Ls 8 994
  3.3. 2011. gada izdevumus 
  Ls 9 903
  no kā: 
    3.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 
  Ls 9 903
  3.4. Naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada beigām Ls 3 196.

Alūksnes novada domes 26. aprīļa sēdē
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  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Aicinu Alūksnes novada komer-
santus ļoti lielu uzmanību pievērst 
Lauku atbalsta dienesta izsludinā-
tajam projektu konkursam, kurā 
var saņemt finansējumu līdz pat 
200 000 eiro.

Lauku atbalsta dienests ir izsludinā-
jis atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu pieņemšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas pasākumam 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību dažādošanu)”. 

200 000 tūkstoši eiro komersantiem!

Aicinām izteikt priekšlikumus

  Astotās kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2012. gada 7. 
maija līdz 2012. gada 7. augustam 
vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstne-
sis” publicētajam paziņojumam par 
kārtas noslēgumu. 
  Projektu iesniegumus pieņems 
darba dienās no pulksten 8.30 līdz 
17.00 Lauku atbalsta dienesta Cen-
trālajā aparātā Klientu apkalpošanas 
daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. 
stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 
67027684) vai Lauku atbalsta die-
nesta reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs, pa pastu, elektroniski 
(atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformē-
šanu) vai izmantojot Lauku atbalsta 
dienesta elektronisko pieteikšanās 
sistēmu (EPS).
  Publiskais finansējums divu miljo-
nu latu apmērā šajā projektu iesnie-
gumu kārtā būs pieejams aktivitātei, 
kas saistīta ar kurināmā ražošanu no 
lauksaimniecības un mežsaimniecī-
bas produktiem, bet 18 miljonu latu 
apmērā – pārējām aktivitātēm.
  Ja projektā paredzētas investīcijas 
ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, tad 
projektu īstenošanas beigu datums 
no brīža, kad Lauku atbalsta dienests 
pieņēmis lēmumu par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu, būs viens 
gads. Savukārt, ja projekts paredz 
veikt būvniecība un rekonstrukcija, 
tad tā beigu termiņš būs divi gadi.
  Aicinu Alūksnes novada uzņēmējus 

izmantot šo iespēju savu uzņēmumu 
attīstībai! Īpaši iesaku to izmantot 
pagastos strādājošajiem uzņēmu-
miem, jo diemžēl normatīvais akts, 
kas regulē Eiropas Savienības 
finansējuma piešķiršanu - Ministru 
kabineta noteikumi Nr.132 „Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savie-
nības atbalstu atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā pasākumam 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību dažādošanu)”, 
nosaka, ka projektus nevar īstenot 
novadu teritoriālajās vienībās – 
pilsētās, kurās ir vairāk nekā 5000 
iedzīvotāju. Tātad Alūksnē šos 
projektus nebūs iespējams realizēt, 
jo ir vairāk par pieciem tūkstošiem 
iedzīvotāju, bet pārējā novada terito-
rijā tas ir iespējams.

  Atbalstu piešķir –
  1) jaunu mikrouzņēmumu radīšanai 
fiziskām personām, juridiskām per-
sonām vai individuāliem komersan-
tiem, kas nav uzsākuši saimniecisko 
darbību līdz projekta iesnieguma 
iesniegšanai, 
  2) esošās saimnieciskās darbības 
attīstībai vai dažādošanai – juridis-
kām personām vai individuālajiem 
komersantiem, kam ir noslēgts 
pārskata gads un Valsts ieņēmumu 
dienestā iesniegta iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa deklarācija vai gada 
pārskats.

  Atbalsta intensitāte ir 40% no attie-
cināmo izmaksu summas, ja projekts 
saistīts ar kurināmā ražošanu no 
lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības produktiem (malka, šķelda, 
kokogles, granulas, briketes) un 
kravas transporta iegādi, kura pilna 
masa ir līdz 7,5 tonnām, lai radītu 
jaunu mikrouzņēmumu vai attīstītu 
esošo saimniecisko darbību, izņemot 
biogāzes iegūšanu un tās transfor-
mēšanu siltumenerģijā. Savukārt 
pārējos gadījumos atbalsta intensitā-
te ir pat 70% no kopējās attiecināmo 
izmaksu summas. Jāuzsver, ka šī ir 
vēl nebijusi atbalsta intensitāte, kas 
pirmo reizi ir pieejama uzņēmējiem.
  Saņemot finansējumu jaunu mikro-
uzņēmumu radīšanai, visā plāno-
šanas periodā viena pretendenta 
kopējo attiecināmo izmaksu summa 
nepārsniedz 100 000 eiro, bet īste-
nojot projektu esošās saimnieciskās 
darbības attīstībai vai dažādošanai – 
200 000 eiro.
  Iepazīties ar sīkāku informāciju par 
projektu iesniegumu iesniegšanu, kā 
arī saņemt veidlapu un metodiskos 
norādījumus tās aizpildīšanai var 
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts 
/ Lauku attīstības programmas 
pasākumi.
  Savukārt konsultācijas par projektu 
pieteikumu sagatavošanu var saņemt 
Austrumvidzemes lauku attīstības bi-
rojā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā.

Uzsāk  
Alūksnes 
novada 
ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģijas 
2012.-2030. 
izstrādi  

 Ar Alūksnes novada domes 
2012. gada 26.aprīļa  lēmumu 
Nr. 129 tiek uzsākta  Alūksnes 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2012.-2030. izstrāde.

  Teritorijas attīstības plānošanas 
likums nosaka, ka teritorijas 
attīstību plāno, izstrādājot šādus 
savstarpēji saskaņotus teritorijas 
attīstības plānošanas dokumen-
tus:
  - ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģiju;
  - attīstības programmu;
  - teritorijas plānojumu.
  Visi šie dokumenti veido vieno-
tu kopumu, kas kalpo par pamatu 
novada turpmākai attīstībai. 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir 
hierarhiski visaugstākais pašval-
dības plānošanas dokuments.
  Ar Alūksnes novada domes 
30.06.2011. lēmumu Nr. 256 
„Par Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011.-2017. apstip-
rināšanu” apstiprināta Alūksnes 
novada attīstības programma 
2011.-2017. ar tajā iekļauto 
Stratēģisko daļu. Dokumenta 
izstrādes laikā veikta iedzīvotāju, 
uzņēmēju aptauja, rīkotas tikša-
nās ar novada iedzīvotājiem gan 
pagastos, gan Alūksnes pilsētā, 
noskaidrojot vēlmes un ierosinā-
jumus tālākai novada attīstībai. 
Alūksnes novada vispārējs 
raksturojums un esošās situācijas 
analīze ietverta attīstības prog-
rammas paskaidrojošajā daļā.
  Uzdevumi izstrādei: 
  1. Izstrādāt Alūksnes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2012.-2030. (turpmāk tekstā – 
Stratēģija), papildinot Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2011.-2017. stratēģisko daļu ar:
  1.1. telpiskās attīstības ap-
rakstu un grafisko daļu, ietverot 
nozīmīgākās esošās telpiskās 
struktūras un vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas, galvenās funkcionālās 
telpas, apdzīvojuma struktūru 
un pakalpojumu klāstu atbilstoši 
apdzīvojuma līmeņiem, galvenos 
transporta koridorus, dabas 
teritorijas, prioritāri kompleksi 
attīstāmās teritorijas, kultūrvēs-
turiski nozīmīgās teritorijas;
  1.2. noteikt teritorijas attīstības 
vadlīnijas teritorijas plānoju-
mam.
  2. Stratēģijas 1. redakcijas izs-
trādi veikt līdz 30.06.2012., pēc 
tam nododot to sabiedriskajai 
apspriešanai.
  3. Stratēģijas galīgo redakciju 
apstiprināt līdz 01.09.2012.

  Evita Aploka

  Domājot par pašvaldību teri-
toriju attīstību un savstarpējo 
konkurenci tūristu un investīciju 
piesaistē, mūsdienās arī Latvijā 
vairs nav sveši tādi jēdzieni kā 
zīmols vai teritorijas mārketings, 
un mārketinga stratēģijas izstrādā 
vairs ne tikai tādas pašvaldības kā 
Ventspils vai Rīga.

  Arī Alūksnes novada pašvaldība 
uzsākusi darbu, lai taptu novada 
mārketinga stratēģija, kas būtu vērsta 
uz tūristu un investoru piesaisti. 
Iesaistot uzņēmējdarbības un tūrisma 
jomas pārstāvjus, kā arī dažādu 
vecuma grupu novada teritoriju 
iedzīvotājus, notika pirmā darba 
grupa, ar kuras rezultātiem piedāvā-
jam iepazīties, lai aicinātu novada 
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un 
izteikt arī savus priekšlikumus.
 Šīs tikšanās dalībnieki, ņemot vērā 
Alūksnes novadam raksturīgo un šīs 
teritorijas piedāvātās plašās iespējas, 
vairākās jomās nelielās grupās 
analizēja iespējamās aktivitātes, kas 
būtu realizējamas pašreizējā periodā 
(nosacīti - šodien), 2 – 3 gadu perio-
dā (rīt) un 7 gadu periodā (parīt), lai 
Alūksnes novadam varētu piesaistīt 
tūristus un investīcijas. 
  Jāuzsver, ka šīs tikšanās uzdevums 
nebija spriest par tūrisma un uzņē-
mējdarbības videi nepieciešamās 
infrastruktūras sakārtošanu, jo tās ir 
pašsaprotamas darbības minēto jomu 
attīstības pamatam.

  Grupa, kas strādāja pie mūzikas 
tēmas, izteikusi šādus priekšliku-
mus:
  • „Motociklu vasara Alūksnē” – 
roka festivāls, kas pašreizējā periodā 
varētu būt Latvijas mērogā sadarbībā 

ar „Vēja brāļiem”, „Spieķi vējā” u.c., 
vēlāk – Eiropas līmenī un pēc tam 
izvēršot par plaša mēroga pasākumu;
  • Pūtēju orķestru salidojumi 
(meistarklases), kas sākotnēji būtu 
koncerti un apmācība, pāraugot par 
kolektīvu apmaiņu un vēlāk Alūksne 
kļūtu par defile galvaspilsētu;
  •  „Kokļu dienas Alūksnē”, kas va-
rētu sākties ar vietējiem koklētājiem, 
piesaistot populārus koklētājus, attīs-
tīties par mūzikas skolu sadarbību un 
vēlāk – kļūt par starptautisku kokļu 
mūzikas pasākumu;
  • Baznīcas mūzika – ērģeles, zvani;
  • Ernsta Glika dienas – koru sadzie-
dāšanās;
  • Festivāls „Sutas balss”;
  • Vietējo šlāgermūziķu saspēle.

  Viena grupa analizēja Alūksnes 
novadam raksturīgos produktus, 
preces un pakalpojumus un izteica 
šādus priekšlikumus, ko varētu 
attīstīt pašreizējā periodā:
  • Ārstnieciskās pirtis, dabīgās tējas;
  • „Malēnietis dzīvo cepuri kul-
dams” - cepuru tirdzniecība;
  • Iežu un minerālu kolekcija, putni 
dabas muzejā;
  • Alūksnes ēdieni - profitroļi, ka-
ņepju sviests un Ates muzeja melnā 
maize;
  • Tautas tērpu darināšana, rokdarbi, 
keramika („Kalme”, „Dzīpars”) – 
individuāla tautas tērpa pasūtīšana, 
rokdarbu darināšanas studijas, amatu 
pārmantošana, rokdarbi kā šodienas 
modes lieta.
 2 – 3 gadu periodā šajā jomā 
izteikti šādi priekšlikumi ar moto 
„Pēc skaistuma uz Alūksni”:
  • Tējas dzeršana Aleksandra pavil-
jonā;
  • Dažādi skaistumkopšanas pakal-
pojumi;
  • Sauļošanās, peldēšana, nūjošana, 

Darba grupas dalībnieki izteica savus 
priekšlikumus vairākās jomās

ziemā lēnā distanču 
slēpošana;
  • Eko produkti, dār-
zeņi.
 Savukārt 7 gadu pe-
riodā saskatītas šādas 
iespējas:
  • Alūksne – cilvēka 
veselībai draudzīga 
ekopilsēta;
  • Medniecība (vies-
mednieki, mednieku 
apmācība).

  Daba ir nākamā joma, kurā 
savas idejas attīstīja darba grupas 
dalībnieki, pašreizējā periodā 
piedāvājot:
  • Gada laiku vērošanu, jo Alūksnes 
novadā ir krasi izteikti gadalaiki;
  • Laika prognožu noteikšanu, iz-
veidojot meteoroloģisko staciju pēc 
sentēvu metodes;
  • Izmantot faktu, ka Alūksne ir 185 
m virs jūras līmeņa.
 Savukārt 2 – 3 gadu perioda 
piedāvājums ir:
  • Nosusināt iekšezeru, kas dotu ie-
spēju pārliecināties par atradumiem 
tā dibenā.

  Iespējams, ka Alūksnes novada 
potenciāls ir sporta jomā, tādēļ 
arī to analizēja darba grupas 
dalībnieki, izsakot šādus priekšli-
kumus:
  • Džudo sacensības, sākotnēji tās 
attīstot novada līmenī, vēlāk - Latvi-
jas čempionāta līmenī un pēc tam – 
arī Eiropas čempionāta līmenī;
  • Dragreiss vasarā, ziemā – ledus;
  • Orientēšanās novadā ar dabas 
izziņas elementiem, pēc koordinātēm 
meklējot punktus;
  • Atjaunot riteņbraukšanas sacen-
sības „Keggi velo”, organizējot šīs 
sacensības mediķiem;

  • Gaisa baloni + deltaplāni – pie-
saistot Latviju un Eiropu;
  • Dažādi sporta veidi ezerā katru 
mēnesi, t. sk. makšķerēšana.
 
  Grupa, kas apskatīja māks-
las virziena attīstības iespējas 
Alūksnes novadā, izteica šādus 
priekšlikumus:
  Vizuālā māksla:
  • Amatniecība;
  • Gleznošana;
  • Tēlniecība (koks, akmens).
  Mūzika:
  • Vasaras šovi Pilssalā;
  • Klasiskā mūzika - muzicēšana 
atjaunotajās muižās, piemēram, 
Prauliņu ģimenes Ērmaņu muižā 
Malienā, Jaunlaicenē;
  • Jaunās pils pagalma koncerti, 
kuros varētu piedalīties Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris.
  Amatiermāksla:
  • Teātri – ņemot vērā amatierteātru 
lielo skaitu un kvalitāti novadā, or-
ganizējot amatierteātru festivālu, kas 
sākotnēji varētu būt vietējā līmenī, 
vēlāk - reģionālā, bet pēc tam arī 
pierobežas valstu līmenī.

Turpinājums 4. lappusē
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Par atkritumu
dedzināšanu 
 17.04.2012. Alūksnes novada 
domes Tautsaimniecības ko-
miteja pieņēma lēmumu nodot 
izskatīšanai Alūksnes novada 
domes sēdē lēmumu „Par 
grozījumu Alūksnes novada 
domes 26.08.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 31/2010 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Alūksnes novadā””.

 Ar šiem saistošajiem noteiku-
miem tiek noteikts, ka atkritumu 
radītājiem aizliegts: 
  „6.2. Dedzināt atkritumus, 
izņemot papīru un koku (tajā 
skaitā zarus, koku un krūmu 
atgriezumus) māju un speciāli 
iekārtotās āra kurtuvēs, kā arī 
izņēmuma gadījumos - uguns-
kuros teritoriju sakopšanas laikā 
rudenī un pavasarī, ievērojot 
ugunsdrošības noteikumus un 
neradot neērtības apkārtējiem, 
kā arī ierakt zemē jebkāda veida 
atkritumus”.
 Alūksnes novada dome 26. 
aprīļa sēdē pieņēma lēmumu 
veikt šādu grozījumu saistošajos 
noteikumos.
  Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka šī saistošo noteiku-
mu norma tiek piemērota arī 
teritoriju sakopšanas laikā 2012.
gada pavasarī un aicina Alūksnes 
novada iedzīvotājus, teritori-
ju sakopšanas laikā dedzinot 
ugunskuros papīra un koka atkri-
tumus, ievērot šos nosacījumus.

Aicinām izteikt 
priekšlikumus

Turpinājums no 3. lappuses
 
   Darba grupas dalībnieki 
kopīgi diskutēja par investīciju, 
biznesa vides attīstības perspek-
tīvām Alūksnes novadā, uzsve-
rot šādus atslēgas vārdus:
  • Nekustamais īpašums, tā 
vērtības paaugstināšanas nepiecie-
šamība;
  • Legolande;
  • Sociālais bizness - aprūpes 
centri turīgākajiem ļaudīm;
  • Investīcijas no Krievijas;
  • Lauksaimniecība;
  • Ražošana – kokapstrāde;
  • Lidlauks;
  • Māls kā izejviela.

 Rezumējot katras sfēras idejas, 
priekšlikumu klāstu papildināja arī 
tādi ierosinājumi kā, piemēram, 
Alūksne – armijas pilsēta, Alūksne 
– ziemas sporta galvaspilsēta, 
alternatīvo (neolimpisko) sporta 
veidu attīstīšana, reliģijas un 
ezoterikas tematika.

  Aicinām Alūksnes novada ie-
dzīvotājus iesaistīties uzsāktajā 
procesā, izteikt savus priekšli-
kumus, viedokļus un komentā-
rus, sūtot tos uz e-pastu: evita.
aploka@aluksne.lv. Lūdzam to 
izdarīt līdz 12. maijam!
  Alūksnes novads ir mūsu – ikvie-
na, kurš šeit dzīvo vai strādā, tādēļ 
katra ideja par tā attīstību var būt 
noderīga!

Alūksnes muzejā – „Tālas 
noskaņas zilā vakarā...”

19.00 - 23.00 Jaunas ekspozīcijas, 
multiplikācijas filmu veidošana, 
rotaļlietas un to darināšana, foto-
māksla, etnogrāfija, amatniecība. 
Šie un citi zili brīnumi Alūksnes 
Jaunajā pilī!
19.00 - 23.00 Barona kukņa Ledus 
pagrabā, smilšu gleznas apaļajā 
Vīna pagrabā.
23.00 - 02.00 Muzeju nakts bal-
līte „Un atkal zilā vakarā...” pie 
Alūksnes Jaunās pils.

T. 64381321; 29205295

Alsviķu pagasta “Senpils” 
izstāžu namiņā un Spidze-
nieku pilskalnā – „Atkal 
kopā, atkal Dzimtenē”

15.00 - 22.00 Stāsts par Alsviķu 
pagasta senākajām mājvietām (370 
gadi un vairāk!). Alsviķu pagasta 
mākslinieku Jāņa Selgas un Lilijas 
Līces simtgades ieskaņu izstāde 
„Atkal kopā, atkal Dzimtenē”.
22.00 - 03.00 Muzeju nakts ballīte 
Alsviķu estrādē, spēlēs grupa „Ro-
lise”. (lietus gadījumā balle notiks 
Alsviķu tautas namā).

T. 26363791

Bejas novadpētniecības
 centrā – „Te upīte čalojot 

vilni met...”

17.00 - 20.00 Iespēja apskatīt Bejas 
novadpētniecības centru. Bejas 
bibliotēkas zālē Bejas pamatskolas 
skolēnu rokdarbu izstāde.
17.00 - 17.30 Bejas bibliotēkas 
zālē dokumentālā filma „Alūksnes 
Jaunās pils komplekss un Muižas 
parks”.
18.00 - 18.50 Bejas pamatskolā Mo-
nikas Zīles luga „Trīs košas dāmas” 
Malienas tautas nama teātra kopas 
„Pakāpiens” sniegumā. Biļetes cena 
Ls 0,50.
19.00 – 21.00 Bejas dabas un vēstu-
res takas prezentācija. Orientēšanās 
pēc kartes, uzdevumu veikšana 
deviņos kontrolpunktos.
21.00 – 21.30 Kopīgs mielasts pie 
ugunskura Bejas brīvdabas estrādē 
„Dainas”. Ieejas maksa brīvdabas 
estrādē „Dainas” Ls 1,50, Muzeju 
nakts dalībniekiem, uzrādot kon-
trolpunktos aizpildītu karti, ieejas 
maksa Ls 0,50.
21.30 – 22.00 Brīvdabas estrā-
dē „Dainas” koncerts „Burbulē 
Alūksnīte, es iešu dancot”, piedalās 
deju kopa „Kolberģis”, Bejas pa-
matskolas deju kolektīvs „Matisē-

ni”, austrumu deju kopa „Džalila”, 
Bejas amatierteātris.
22.00 Zaļumballe, spēlē Kaspars 
Maks.
24.00 Pārsteigums.

T. 26312416

Jaunlaicenes muižas muzejā 
– „Zili brīnumi zilo vijolīšu 

naktī”

19.00 - 01.00 Apskatīsim izstādes 
muzejā.
21.00 - 01.00 Pārbaudīsim dažu 
sakāmvārdu patiesumu, gatavosim 
rotiņu - suvenīru vijolītes ziediņa 
formā, nobaudīsim biezputru no 
lielās bļodas ar koka karotēm.
19.30 - 00.30 Piecas nodarbības 
„Kad muižā zvani skanēja” notiks 
pulksten 19.30; 20.30; 21.30; 22.30; 
23.30 muzeja ēkas pagrabā.

T. 28643267

Veclaicenes pagasta Korne-
tos – „Ceļojums ezeru zemē 

Veclaicenē”

19.00 - 23.00 Aktīvs un atraktīvs 
Veclaicenes dabas ainavu un vēsturi 
izzinošs pasākums „Ceļojums ezeru 
zemē - Veclaicenē” ar praktiskām 

darbībām (ezeru piesaukšanu u. c. 
izdarības).
20.00 Tautas namā vokālo ansam-
bļu sadziedāšanās „Ak, pavasar, tu 
visiem sirdis dullas dar’...”

T. 29347398

Viktora Ķirpa Ates muzejā 
– „Iz dabiskuma jūras”

19.00 - 19.30 Apmeklētāju sagai-
dīšana.
19.00 - 24.00 Dažādas izdarības „Iz 
dabiskuma jūras”.
19.30 - 20.00 Izstādes „Piena jūra 
maizes krastos” atklāšana.
20.00 - 20.30; 21.30 - 22.00 Kon-
certs „Zelta kokļu skaņu jūrā”.

T. 29400393, 26563597

Pededzes muzejā – „Arī 
sapņu upe plūst uz jūru”

19.00 Pededzes muzeja apskate.
21.40 Sapņu upes veidošana un 
vizināšanās ar sapņu kuģīti.
23.00 Tējas dzeršanas tradīciju 
izzināšana un baudīšana.
24.00 Pārsteigums.

T. 29222818

Izvēlies pavadīt Muzeju nakti -
19. maijā Alūksnes novadā!

Lielā Ezera ielas skvērā 
„Saule kāpa debesīs”
12.00 - 15.00 Alūksnes novada 
skolu, Alūksnes Bērnu un jaunie-
šu centra, mūzikas skolu mūziķu, 
vokālo ansambļu, solistu, dejotāju 
u.c. jauno talantu koncerts 
15.00 - 17.00 Alūksnes novada 
amatierkolektīvu  koncerts

Lielā Ezera ielā
12.00-17.00 Vasarsvētku tirgošanās 
un priecāšanās „7 brīnumu ielā” 
piedalās Alūksnes novada un kai-

miņnovadu amatnieki, mākslinieki, 
mazpulki, lauku labumu tirgotāji, 
ielu muzikanti, ielu teātri, četrkājai-
nie draugi u.c.

Alūksnes pilsētas Tautas 
namā 
„Zem vienas saules”
12.00 - 16.00 Alūksnes novada 
amatierteātru spilgtākās izrādes

Alūksnes muzejā
13.00 Atkalredzēšanās pēcpusdiena 
„Satiec novadnieku” 

26. maijā - 2. Alūksnes novada svētki „Vasaras 
vārtos trejas saules!” Alūksnē

26. maijs - 2. Alūksnes Novada svēt-
ku „Vasaras vārtos trejas saules!”
koncerts 
Piedalās: Alūksnes un Apes novadu 
amatiermākslas kolektīvi
 
Zaļumballe
Piedalās: „Rakari”, Gunārs&Zane, 
Zigmārs&draugi,  Normunds un 
Arnis, Uldis un Arnis, „Savējie”.

1. jūnijs - Latvijas NBS Sporta 
spēles

Vasarsvētku balle - organizē deju 
klubs „Ideja”
 
8. jūnijs - Summer Season Opening 
- Latvijas jauno estrādes dziedātā-
ju parāde

16. jūnijs - Izlaiduma balle jau-
niešiem - DJ parāde un Ksenija 
Kamikadze 

23. jūnijs - Lielās Līgo Lustes 
Alūksnē
Piedalās: „Roja”, Santa Zapacka 
un Harijs Ozols, MUSIQQ, Valmie-
ras drāmas teātra dziedošie aktieri 
„Žerāri”, CANDY, „Otra puse”, 
A-Tomiņš

26. - 28. jūnijs - Baltijas valstu 
karavīru X Sporta spēles

7., 8. jūlijs - Baltijas valstu atklātais 
čempionāts ūdens motosportā

7. jūlijs - Pūtēju orķestru defilē festi-
vāls „Alūksnes tamburmažors”
Piedalās: Pūtēju orķestri no Lat-
vijas

Samantas Dance Party - Samanta 
Tīna, DJ Japānis, grupa MONO

8. jūlijs - Baltijas valstu atklātā čem-
pionāta ūdens motosportā noslēgums. 

Koncerts – pūtēju orķestris no 
Francijas

11. jūlijs - koncerts - pasaules hītu 
mūzika  
Piedalās: Pūtēju orķestri un solisti 
no Alūksnes un Francijas

13. jūlijs - „Miers un Bērziņš”
Piedalās:  Raimonda Paula cere-
monijorķestris, Jānis Paukštello,  
Harijs Spanovskis, Andris Bērziņš. 
Plānots, ka piedalīsies maestro 
Raimonds Pauls
 
Diskotēka - DJ parāde, jauniešu 
grupas uzstāšanās

15. jūlijs - Starptautiskas sacensības 
pludmales volejbolā „Katrīnas kauss” 
 
 
 
 

3.- 5. augusts - Alūksnes pilsētas 
svētki „Trejdeviņi vārti vaļā vērti”
  3. augusts - Svētku balle
  4. augusts - mūzikls „Teic, kur zeme 
skaistākā”

17. augusts - „Pusnakts Parīzē”
Piedalās:  Marija Naumova, Vidze-
mes kamerorķestris (diriģents Andris 
Veismanis), ritma grupa un pasaulē 
atzīti franču viesmākslinieki
 
Balle - grupa KOKO (Rīga)

25. augusts - Vasaras sezonas noslē-
guma pasākumi
Koncerts „Tu esi mans draugs” - 
Mārtiņa Freimaņa dziesmas izpilda 
Putnu balle un PER
 
Balle

Alūksnes Pilssalas estrādē 
19.00 Svētku noslēguma koncerts 
„Kā saulīte rotājās” 
 
Piedalās Alūksnes novada bērnu un 
pieaugušo deju kolektīvi, folkloras 
kopas, viesu kolektīvi

21.00 Zaļumballe
 Spēlē Alūksnes novada muzikanti
„Rakari”, Gunārs & Zane, Zig-
mārs & draugi,  Normunds un 
Arnis, Uldis un Arnis, „Savējie”.

Visu svētku laiku darbosies piepū-
šamās atrakcijas, āra kafejnīcas.

Ieeja uz visiem pasākumiem: brīva

Vasaras pasākumu plāns Pilssalā un Pilssalas estrādē
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    Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītajā projektā 
„Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu informatizāci-
ja” iesaistītās Alūksnes novada 
izglītības iestādes tuvākajā laikā 
saņems multimediju tehnikas 
iekārtas, kas dos iespēju moderni-
zēt mācību procesu.

  Projektā, kas aptver 718 izglītības 
iestādes visā Latvijā, no Alūksnes 
novada ir iesaistītas 15 izglītības 
iestādes, kuras kopumā iegūs 25 
portatīvos datorus, 155 stacionāros 
datoru komplektus, 13 multimediju 
tehnikas komplektus (multimediju 
projektors un interaktīvā tāfele - 
datoram pieslēgts skārienekrāns, uz 
kura virsmas ar projektora palīdzību 
tiek projicēts palielināts datora 
ekrāna attēls), kā arī 12 lokālo 
datortīklu izveidi.
  Projekta mērķis ir nodrošināt 
izglītības iestādes ar informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju infra-
struktūru, lai mācību procesā tās 
varētu izmantot plašāk un efektīvāk, 

Alūksnes novada skolas papildinās
ar mūsdienīgām tehnoloģijām

uzlabojot izglītības kvalitāti un 
efektivitāti.
  Projekta gaitā skolās, kur tas bija 
paredzēts, jau 2010. un 2011. gadā 
ir izveidots lokālais datortīkls, 
šobrīd uzsākta stacionāro datoru pa-
sūtīšana, kā arī tuvākajā laikā visas 
projektā iekļautās skolas, kurās tas 
plānots, būs saņēmušas multimediju 
iekārtas.
  Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija šajā projektā saņems 45, 
Alūksnes pilsētas sākumskola – 43, 
Liepnas vidusskola – 14, Liepnas 
internātpamatskola un Strautiņu pa-
matskola katra pa 10 stacionārajiem 
datoriem, Mālupes pamatskolai būs 
astoņi, Alūksnes novada vidussko-
lai – septiņi, Ilzenes pamatskolai 
un Jaunannas pamatskolai – katrai 
pa sešiem, Bejas pamatskolai – trīs, 
Jaunlaicenes pamatskolai – divi, 
bet Pededzes pamatskolai – viens 

stacionārais dators.Novada pagastos 
esošās pašvaldības skolas saņems 
pa diviem portatīvajiem datoriem, 
bet Alūksnes pilsētas sākumsko-
la – vienu. Multimediju kabinetu 
aprīkojuma komplektu saņems visas 
pagastos esošās skolas un Alūksnes 
pilsētas sākumskola.
  Izglītības iestāžu materiāltehnisko 
bāzi papildinās tehniskais aprīko-
jums, ko varēs izmantot ikdienas 
mācību procesā, piemēram, fizikas 
stundām (strāvas stipruma, gaismas 
vārtu, temperatūras, sprieguma, 
skaņas, magnētiskā lauka sensorus 
utt.), interaktīvās tāfeles, skolo-
tāju portatīvie datori, digitālās 
datu kameras, stacionārie datori 
skolēniem, kā arī nepieciešamais 
programmnodrošinājums. Tādējādi 
skolēni, izmantojot datorkomplek-
tus vai datorizētās darba vietas, spēs 
sagatavot uzdevuma atrisinājumus, 

prezentācijas un citus materiālus, 
kurus varēs demonstrēt citiem, 
izmantojot kabinetos esošās interak-
tīvās tāfeles.
  Portatīvo un stacionāro datoru un 
multimediju tehnikas iegādi cen-
tralizēti veica Izglītības un zinātnes 
ministrija, savukārt lokālo dator-
tīklu ierīkošanu - Alūksnes novada 
pašvaldība.
  Lai nodrošinātu projekta 
„Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu informatizāci-
ja” NR.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/580 sekmīgu ieviešanu, 
2011. gada 29. jūnijā tika pagarināts 
projekta īstenošanas termiņš līdz 
2012. gada 30. jūnijam, jo sarežģītā 
centralizētā iepirkuma dēļ projektu 
nebija iespējams realizēt sākotnēji 
plānotajā termiņā.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Alūksnē turpinās 
ūdenssaimniecības 
attīstības projekts
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Kohēzijas fonda atbalstītā 
„Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Alūksnē, 
II kārta” projekta ietvaros 
Alūksnē turpinās ūdensvada 
un kanalizācijas cauruļvadu 
ierīkošana Kanaviņu, Helēnas, 
Mālupes, kā arī Miera un tai 
piegulošajās ielās.

  Projektu īsteno Alūksnes 
novada pašvaldības SIA „Rūpe”. 
Uzņēmuma valdes loceklis 
Val-frīds Vilks informē, ka uz 1. 
aprīli Miera ielas rajonā bijuši 
iebūvēti 1697 metri ūdensvada, 
kā arī 976 metri pašteces kanali-
zācijas un kanalizācijas spiedva-
da. Uzbūvētas trīs kanalizācijas 
sūkņu stacijas. Savukārt centra 
rajonā - Kanaviņu, Mālupes un 
Helēnas ielās izbūvēti 95 metri 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu.
  - Aprīļa sākumā no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas bija ieradusies 
pārbaude, kas kontrolēja projekta 
dokumentāciju, iekšējās kontro-
les sistēmu. Aizrādījumu nebija, 
- norāda V. Vilks.
  Šobrīd visās ielās, kur rit 
projekta darbi, lielākoties tiek 
izmantota atklātās tranšejas 
metode, bet vietās, kur tā nav 
nepieciešama – beztranšeju 
metode. Jāuzsver, ka projekts 
paredz ielas, kurās notika darbi, 
atjaunot to bijušajā stāvoklī vai 
vēl labākā.
  Lai katrai mājai būtu iespēja 
pieslēgties gan centralizētajai 
ūdens apgādes, gan kanalizā-
cijas sistēmai, no galvenajām 
caurulēm ierīkos pievadus.   
Taču pieslēgšanās pie sistēmām 
jāfinansē pašiem īpašniekiem, 
jo šādus izdevumus no Eiropas 
Savienības līdzekļiem finansēt 
nedrīkst. Projektu īstenojot, būs 
izveidoti 300 jauni pieslēgumi.
Saprotams, ka projekta īstenoša-
nas gaitā rodas dažādi sarežģīju-
mi, īpaši iedzīvotājiem, kuri dzī-
vo konkrēto ielu apkārtnē, tādēļ 
atvainojamies par neērtībām un 
ceram uz iedzīvotāju iecietību un 
izpratni arī turpmāk!
  Kohēzijas fonda finansētā 
projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, II 
kārta” īstenošana paredzēta līdz 
2013. gada martam. Kopējais 
projekta finansējums ir Ls 1 169 
354,45. No projekta kopējām 
izmaksām 95% finansē Kohēzi-
jas fonds, 5% - Alūksnes novada 
pašvaldība un SIA „Rūpe”.

EIROPAS SAVIENĪBA

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šovasar Alūksnes iedzīvotājus 
un pilsētas viesus priecēs gan jau 
esošās puķu dobes, gan arī jau-
nas, par kuru veidošanu parūpē-
sies kā pašvaldība, tā arī vairākas 
organizācijas. Tāpat ieplānots pa-
pildināt arī soliņu skaitu Muižas 
parkā un arī citviet pilsētā.

  Kādi konkrēti uzlabojumi gaidāmi 
pilsētā, stāsta Alūksnes novada 
pašvaldības ainavu arhitekts Agris 
Veismanis:
 - Nostabilizējoties siltākam laikam, 
sākām viengadīgo puķu stādīšanu 
gan dobēs un vāzēs, gan arī puķu 
piramīdās. 
  Prieks, ka vairāki kolektīvi izrādī-

juši vēlmi iesaistīties pilsētas zaļās 
rotas veidošanā un paldies par šādu 
aktivitāti un atsaucību! 
 Pērn zemnieku saimniecība „Spro-
gas” dāvināja krāšņu puķu dobi pie 
Pilssalas tilta, bet Alūksnes invalīdu 
biedrība palīdzēja iestādīt daudzga-
dīgos augus jaunajā dobē pie Jaunās 
pils dīķa. 
 Šogad līdzīgu vēlmi izrādīja 
pensionāru biedrība „Sudrabs” un 
viņi palīdzēs izveidot jaunu puķu 
dobi pie Jaunās pils Vīna pagraba. 
Šajā vietā stādīsim mitrumu mīlošas 
daudzgadīgas puķes, piemēram, 
ligulārijas, krastkaņepes, straus-
papardes un citas, par kuru stādu 
iegādi parūpēsies pašvaldība.
  Plānots, ka maija sākumā savā 
iepriekšējā vietā atgriezīsies arī 
skulptūra „Nāra”, ko alūksnieši 
dēvē par Zuzannu.

 Diemžēl „Nāra” bija „apslimusi”, 
jo kādas ļaunas rokas bija sabojā-
jušas skulptūras korpusu. Tagad 
bojājumi ir novērsti un Zuzanna 
atkal priecēs garāmgājējus.
  Pērn pilsētā tika izvietoti jauni so-
liņi gan Pilssalā un parka teritorijā, 
gan arī vairākās vietās pilsētas ielās. 
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma turpi-
nāsim ierīkot šādas atpūšanās vietas 
arī citās ielās. Esam paredzējuši 
šogad izveidot vēl 10 vietas, kur 
novietot soliņu kopā ar atkritumu 
urnu. Tādi būs Latgales ielā, Helē-
nas ielā Apes ielas virzienā, Ojāra 
Vācieša ielā virzienā uz Pilssalu un 
Torņa ielu. Soliņus veidosim vieno-
tā stilā ar jau pērn ierīkotajiem.
  Soliņiem ir nepieciešama „aizmu-
gure” – koki, krūmi vai kāda ēka. 
Vietās, kur nekā tāda nav, aiz soli-
ņiem stādīsim pašvaldības iegādātus 

dekoratīvos krūmiņus un to palīdzēs 
izdarīt Astmas un alerģijas biedrības 
biedri.
  Arī muižas parku papildināsim ar 
jauniem soliņiem. Parkā jau ir vai-
rāki akmens soli un jaunos veido-
sim līdzīgus tiem, tomēr pēc cilvēku 
ieteikumiem šoreiz no akmens 
veidos tikai pamatu, savukārt soliņa 
sēžamā daļa būs no ozolkoka. Lai 
sēdēšana būtu ērtāka, soliņiem būs 
arī atzveltne. Atzveltnē iestrādās 
vara plāksni, kurā iegravēs tekstu 
„Alūksnes novada pašvaldība. 
2012”, apliecinot, ka soliņš tapis 
ar pašvaldības finansējumu. Pēc 
tam piedāvāsim uzņēmumiem un 
organizācijām, ka tie varētu dāvināt 
šādus soliņus parkam un tad šajā 
vara plāksnītē varēs iemūžināt in-
formāciju par konkrēto dāvinātāju.

Būs jaunas dobes un soliņi pilsētā

  Linda Laiva,
centra „Dailes” vadītāja

  Spožā saule ir atkausējusi zemi 
un kopā esam sagaidījuši pava-
sari.

  Ar pirmajiem sniegpulkstenīšiem 
un dienu pirms pūpolsvētdienas 
Ilzenes centrā „Dailes” pulcējās 
seniori no Alsviķiem, Zeltiņiem un 
Ilzenes. Lai ātrāk sagaidītu pavasari, 
jautrais Karlsons ikvienam dāvāja 
savu dzīvesprieku. Protams, neiztika 
arī bez saldumiem un pasmiešanās 
par dzīvi un pašiem par sevi. Viņam 
palīdzēja arī pirtniece Ārija Vērse, 
kura vēstīja kā saglabāt sevī enerģi-
ju un veselību, kā arī Trapenes kul-

tūras nama folkloras kopa „Gatve”, 
kas ar savu priekšnesumu priecēja 
visus klātesošos. 
  Lieldienas ir atmodas laiks, daba 
dodas pretī vasarai. Ilzenē tika 
aizvadīts aktīvs svētku laiks.
  Pirms Lieldienu brīvdienām Ilze-
nes pamatskolas skolēniem centrā 
„Dailes” notika grupas „Okey” 
(Smiltene) koncerts. Kopā ar grupas 
dalībniekiem visi vienojās kopējā 
karaokes dziesmās un disko dejās.
  Klusajā Sestdienā notika Lieldienu 
zaķu skola. Lai iegūtu sārtus vaigus, 
Lieldienās daudz jāsporto. Skrējienā 
ar zaķu ausīm noskaidrojām ātrākos 
dažādās vecuma grupās. 
  Ja olu čaumalas samin ar kājām, 
tad mājas ļaudis nemierā dzīvo. 

Izmēģinājām, vai ir iespējams 
nevārītai olai piezemēties uz 
zemes nesaplēstai. Šis uzdevums 
tapa sadarbībā ar Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru. Komandām 
no baloniem, diega un līmlentes 
bija jāuztaisa drošs lidojums olai. 
Dalībniekiem izmantojot komandu 
garu, radošumu, atraktivitāti izdevās 
izveidot drošu piezemējumu olai, to 
nesaplēšot. 
  Kā zināms Lieldienās ir jāvāra, 
jākrāso un jāēd olas, kā arī jāmainās 
ar tām, tad būs bagātība un satik-
šana. Savām acīm varējām vērot 
olu ekstrēmās pārvērtības. Kopā 
ar ilzenieti Daci Brūniņu visi kopā 
parastās brūnās oliņas pārveidojām 
par skaistām, raibu raibām Lieldie-

nu olām. 
  Zaķu skolas pēdējā stundā pa-
skatījāmies uz lietām no cita skatu 
punkta. Ar Santu Kazaini veidojām 
dažāda veida fotogrāfijas.
  18. aprīlī Ilzenes pamatskolas sko-
lēniem centrā „Dailes” notika tikša-
nās ar Alūksnes Bērnu un jaunieša 
centra brīvprātīgajām Andrea Meli-
veo no Spānijas un Maiki Venhaus 
no Vācijas. Brīvprātīgās prezentēja 
skolēniem savu valstu tradīcijas, 
kultūru un citas interesantas lietas.
  Talkas dienā visi rūpīgi uzkopām 
Lielsloku ezera telšu vietu. Ar gan-
darījumu varam gaidīt peldēšanas 
sezonu.

Tradīcijām bagāts mēnesis Ilzenē
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Aktīvs sporta 
laiks Ilzenē 
  Aira Vērse,
centra „Dailes” sporta zāles 
administratore

  Ir aizvadīts aktīvākais sporto-
šanas laiks. Ilzenes sporta zālē 
tas bijis notikumiem bagāts. 

  Laika posmā starp novada 
čempionātu volejbolā un flor-
bolā, 16. martā Ilzenē norisi-
nājās florbola turnīrs skolēnu 
komandām. Ilzenes pamatskolas 
skolēni izmēģināja savus spēkus 
ar skolēniem no Gaujienas Ojāra 
Vācieša vidusskolas. Sacensībās 
uzvarēja Gaujienas komanda, 
Ilzenes meiteņu komanda izcī-
nīja 2. vietu, pārspējot Ilzenes 
puišu komandu, atstājot viņus 3. 
vietā.
  17. martā notika arī Ilzenes 
kausa izcīņa florbolā, kurā 
piedalījās četras komandas - 
Ape, Trapene, Ilzene/Zeltiņi un 
KRK/Vidzeme. Šoreiz mazliet 
veiksmes pietrūka Trapenes 
komandai, kura izcīnīja 4. vietu. 
Spēle starp Ilzene/Zeltiņi un Ape 
komandām bija emociju pilna ne 
tikai spēlētājiem un tiesnešiem, 
bet arī skatītājiem. Spēle ritēja 
punkts punktā un pat līdz pē-
dējām minūtēm rezultāts nebija 
prognozējams. Cīņa noslēdzās 
ar rezultātu 8:7 par labu Ilzene/
Zeltiņi. Līdz ar to Ape ierindojās 
3. vietā. Un finālā bija jātiekas 
KRK/Vidzeme un Ilzene/Zeltiņi. 
Jau no spēles sākuma noteiku-
mus diktēja KRK/Vidzeme un 
spēles iznākums 9:4 par labu 
KRK/Vidzeme.
  Katrā komandā tika izvēlēti 
labākie spēlētāji. Par tiem kļuva 
- Trapenes komandā tas bija 
Māris Jēģeris, Apes - Ritvars Ņe-
upakojevs, Ilzenes/Zeltiņu - Juris 
Valgums, bet KRK/Vidzemei - 
Kaspars Spirks.
  Lai arī nākamgad Ilzenē tiktos 
florbolisti, šogad tika izspē-
lēts ceļojošais kauss. Šogad to 
ieguva KRK/Vidzeme komanda. 
Sacensību organizatori cer, ka šī 
kļūs par jauku tradīciju novada 
sportistiem.
  Aprīlī Ilzenes meitenes aprīlī 
gatavojās novada čempionātam 
florbolā. Lai pārbaudītu savu 
sagatavotību un meistarības 
līmeni, meitenes ir aizvadījušas 
vairākas pārbaudes spēles.

  Ina Balaņuka,
Annas pagasta bibliotēkas 
vadītāja

  Pūpolsvētdiena Annas kultūras 
namā bija jautrības un sirsnības 
pilna diena, jo uz pasākumu „Par 
prieku sev un citiem” pulcējās 
Annas, Jaunannas un Malienas 
pagastu seniori. 

  Pasākuma ievadā pēc kultūras 
nama vadītājas Lolitas Vanagas 
uzaicinājuma katrs dalībnieks viens 
no otra saņēma pūpolu pērienu ar 
veselības vēlējumiem – „jo vairāk 
tos saņemam, jo stiprāki un veselāki 
būsim un, kur tad vēl tad, ja mēs 
esam tik kuplā pulkā – katram kāds 
pussimts – stiprumam, veselībai, 
možumam!”.
  Annas pensionāru kopas vadītāja 
Gunta Rozīte sveica visus Pūpol-
svētdienā un patiesi priecājās par 
kuplo pulciņu: „Liels prieks, ka mēs 
visi esam tik smaidīgi, labā noska-
ņojumā. Priecājos, ka malienieši 
neapvainojās, kad uz viņu uzaicinā-
jumu apciemot Ziemassvētkos mēs 

neieradāmies (tieši tajā dienā bija 
pašiem pasākums) un šodien pie-
vienojās mums. Ar jaunanniešiem 
tradīciju mēs jau esam iedibinājuši, 
jo pagājušā gada Lieldienās mēs jau 
tikāmies Annā, bet uz Ziemassvēt-
kiem - Jaunannā. Paldies vadītājām 
Teklai Cinglerei un Valdai Berķei, 
kuras savu pagastu seniorus ir iein-
teresējušas dažādām aktivitātēm”.
  Pasākuma dalībnieki varēja no-
skatīties Veclaicenes amatierteātra 
dalībnieku sniegumā izrādi „Turi uz 
acs!”. Paldies kolektīvam un izrādes 
autorei, kolektīva vadītājai Maijai 
Bleifertei.
  Jautrās atrakcijās mēs uzzinājām 
„Kāpēc esam ieradušies”, dziesmas 
dziedājām netradicionāli, jo uz uz-
dotajiem jautājumiem bija jāatbild 
ar dziesmu, gājām rotaļās, kuras iz-
vērtās arī dančos. Ļoti uzjautrinoša 
bija pasakas „Rācenis” izspēlēšana 
ar pārģērbšanos. Kā jau joku dienā 
– jautri!
  Vaicājot jaunannietēm par pasāku-
mu, skanēja atbildes: vajag vairāk 
tādus pasākumus rīkot, tad satikša-
nās prieks būs biežāks, jo gandrīz 

Annā tikās kaimiņu pagastu pensionāri

katrai ir kāda paziņa, draudzene, 
radiniece, bijušais skolas biedrs 
vai kolēģe. Ināra Timša teica, ka 
Annas pagasta cilvēki un arī mājas 
viņai ir labi zināmas, jo savulaik 
strādājusi par apdrošinātāju, mācī-
jusies Annas skolā. Ja no pasākuma 
sākuma seniori sēdēja vairāk kopā 
pie savējiem, tad notikuma otrajā 
pusē varēja vērot, ka lielākā daļa 
ir atraduši savu paziņu no kaimiņu 
pagasta un mierīgi sarunājas un tas 
šādās tikšanās reizēs ir ļoti svarīgi – 

kad tad, ja ne tagad!
  Svētku dalībnieku vārdā sirsnīgs 
paldies ēdnīcas „Pie Andas” kolek-
tīvam par skaisto galda klājumu un 
garšīgo mielastu! Paldies Guntai 
Rozītei par nesavtīgo darbu, lai 
seniori justos labi, paldies kultūras 
nama vadītājai Lolitai Vanagai!
  Pagasta seniori ir pateicīgi pagasta 
pārvaldes darbiniekiem un visiem, 
kas atbalsta seniorus dažādās akti-
vitātēs. Uz tikšanos – tā atvadoties 
vēlēja cits citam!

  Astrīda Bētere,
Mālupes kultūras darba 
koordinatore

  Mālupe. Vieta, kur īstajā laikā, 
īstajā vietā īstie cilvēki liek notikt 
notikumiem, kas ir apbrīnas vērti.
 
  Kāpēc tāds apgalvojums?
  Tāpēc, ka pagasta pārvaldē ir 
darbinieki, kam nozīmīga pagasta 
cilvēku ikdiena. Pārvaldes vadītāja 
Iveta Priede ir atbalsts ik notiku-
mam pagastā. Lietvede – sekretāre 
Mudīte Muceniece ir pagasta pulss, 
bet grāmatvede Daiga Mihailova 
rod finansiālos risinājumus. Viņu 
ikdienas atbalsts ir komunālās saim-
niecības pārzinis Dainis Ertmanis 
un šoferītis Agris Babris.
  Tieši šis atbalsts ļauj sadarboties 
pagasta iestādēm. 
  Mālupes pamatskola ik gadu, kopā 
ar skolotājiem, veido ļoti nozīmī-
gus un skaistus svētkus, lai ļautu 
vecākiem ieraudzīt savu mīluļu 
mākslinieciskās prasmes. Nozīmī-
gākais šīs sezonas notikums bija 
vokālā ansambļa „Mālupīte” 20 

darbības gadu koncerti Mālupē un 
Alūksnes pilsētas Tautas namā. Šis 
ir skolotājas Irēnas Andranovas un 
skolas kolektīva uzticības apliecinā-
jums, ka mazā vietā var notikt lieli 
svētki.
  Titula „Gaismas nesējs” īpašniece 
– bibliotekāre Anita Gusta kopā ar 
kolēģi Daigu Babuli meklē iespēju, 
kā ieinteresēt lasītāju, lai ikdiena 
kļūtu krāsaināka un pilnvērtīgāka. 
Tāpēc jau no mazotnes, lasot pasa-
kas un interesantas bērnu grāmatas, 
daudzu gadu garumā izveidojusies 
sadarbība ar Mālupes pirmsskolas 
grupiņas bērniem un audzinātājām 
Elitu Janiku un Guntu Presņikovu. 
Ciemošanās reizēs bērni tiek iepa-
zīstināti ar bibliotēku, tās noteiku-
miem un arī ar jaunākajām bērnu 
grāmatām. Gadiem ejot, šie bērni 
ir čakli lasītāji. Bibliotēkā bieži 
vien ir skatāmas bērnu zīmējumu 
un veidojumu izstādes. Pavisam 
nesen bibliotēkā notika pasaku 
stunda „Tinu pasaku kamolīti” , 
kurā bibliotēkas apmeklētājus bērni 
iepazīstināja ar iestudētu latviešu 
tautas pasaku „Zaķīša mājiņa” un 

zīmējumu izstādi par pasaku tēmu. 
Cienājoties ar saldumiem, apmie-
rināti par izdevušos pasākumu bija 
gan bērni, gan pieaugušie. 
  Mālupes Saieta nams ik mēnesi 
aicina uz notikumiem savus ap-
meklētājus. Ziemas sezonā nedēļas 
vakaros dzied sieviešu vokālais an-
samblis (vadītāja Irēna Andranova), 
dejo sieviešu deju grupa „Nāc līdz” 
un jauniešu deju kolektīvs (vadītāja 
Ināra Orbidāne). Pēc nopietna un at-
bildīga mēģinājumu darba kolektīvi 
brauc ciemos un koncertē.
  Sieviešu deju grupa pie kolektīva 
nosaukuma tika pagasta senioru 
Ziemassvētku pasākumā, kurā tika 
piedāvāti vairāki varianti, taču pašas 
dejotājas izvēlējās nosaukumu „Nāc 
līdz”. Dejotājas viesojās Viļakā, 
dejoja pašmāju notikumos, bet 
rudenī uz Lielo Tirgus dienu aicinās 
citmāju dejotājas. Sieviešu vokālais 
ansamblis gada sākumā ar citiem 
kolektīviem tikās ansambļu sadzie-
dāšanās svētkos Ilzenē, tad svinēja 
kopā ar „Mālupīti” jubilejas ieskaņu 
koncertu, bet aprīļa beigās tradicio-
nāli sadziedāsies Liepnā un maijā 

viesosies Alūksnes pansionātā. 
  „Mālupīte”, sieviešu vokālā an-
sambļa dziedātājas un sieviešu deju 
grupas dalībnieces savu līdzdalību 
pieteikušas arī 2. Alūksnes novada 
svētkos.
  Ļoti atbildīgs un nozīmīgs noti-
kums ir jauniešu deju kolektīvam, 
kuri pirmo reizi dejotāju pieredzē 
savas prasmes izdejos Dziesmu un 
Deju svētku žūrijai. Paldies Didzim 
Eglītim, kurš rada iespēju atbalstīt 
kolektīva vadītāju, lai Mālupes 
jauniešu dejojums būtu precīzs.
  Mālupes cerība ir dziedošie „cāļi”, 
kuri nu jau otro gadu tiek iešū-
poti Lieldienu šūpolēs. Šogad uz 
novada sadziedāšanos dosies Paula 
Incenberga un Jānis Krevics, kuru 
skolotāja ir Larisa Grīsle. 
  Dabā pumpuri tik ļoti gaida saules 
pieskārienu, lai atvērtos un savu 
ziedēšanas prieku dāvinātu citiem. 
Tieši tāpat ir Mālupē, kur ir iespēja 
satikties, lai sāktos pilnvērtīgs 
notikums.
  Paldies par uzticību izvēlētajam 
ceļam!

Mālupiešu sadarbība rada apbrīnas vērtus notikumus

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama
vadītāja

  Un tiešām atnāca! Jaunlaicenes 
tautas nama zālē gandrīz visas 
sēdvietas bija aizņemtas, jo to, 
ko rādīs un stāstīs Jaunlaicenes, 
Veclaicenes un Ziemera pagas-
ta teātrmīļi, gribēja redzēt un 
dzirdēt gan jaunlaicenieši, gan 
Jaunlaicenes viesi.

  Sākotnēji visas kolektīvu vadītājas 
skatītājus iepazīstināja ar savu va-
dīto kolektīvu. Jau te izpaudās katra 
kolektīva radošā pieeja šim uzdevu-
mam. Veclaicenieši sevi prezentēja 
intervijas veidā, māriņkalnieši ar 
ļoti interesantu un aizrautīgu stāstī-
jumu, bet jaunlaicenieši - izmanto-
jot mūsdienu tehnoloģijas. Amatier-

teātru kolektīviem pirms pasākuma 
bija uzdoti mājas darbi – sagatavot 
pasaku, iestudēt visiem kolektīviem 
vienu un to pašu fragmentu no lugas 
„Bizness”. 
  Neatkārtojama un humora pilna 
izvērtās ziemeriešu interpretācija 
par pasaku „Trīs lāči”, skatītājus 
neatstāja vienaldzīgus veclaiceniešu 
pasaka par „Vientiesīgo Ansi” un 
jaunlaiceniešu interpretētā „Kaza un 
kazlēni”. Visinteresantākā pasāku-
ma daļa skatītājiem, manuprāt, bija 
lugas „Bizness” fragmenta iestudē-
jumu vērošana. Te nu izpaudās katra 
režisora redzējums uz vienu un to 
pašu situāciju, aktieru izpratne par 
lomu un situāciju, aktieru individu-
ālā raksturu daudzveidība, no kuras 
izejot, radās tēla raksturs. Viens 
fragments, bet ļoti dažāds situācijas 
izvērtējums.

Atnāc. Kaut ko parādīšu...

  Noslēgumā skatītāji varēja balsot 
par sev tīkamāko kolektīvu. Pasā-
kuma galveno balvu „teātra nagla” 
saņēma mājinieki, taču arī viesi 
nepalika bešā. Visu trīs pagastu pār-

valžu vadītāja Iveta Vārtukapteine 
ar labiem ceļa vārdiem un krāšņiem 
puķu pušķiem novēlēja labus ceļa 
vārdus turpmākajiem darbiem.

Piemiņas velti no Māras Svārupes rokām saņem Ziemera drāmas kolektīva vadī-
tāja Ilga Voropajeva

Trīs pagastu seniori tikās draudzīgā gaisotnē

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

  Jaunākajām ziņām par 
Alūksnes novadu var sekot arī 
Twitter lietotāji.
  Mūsu konts:
http://twitter.com/Aluksnes_novads
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  Ilze Miķelsone,
Viktora Ķirpa Ates muzeja
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

  30., 31. martā un 1. aprīlī Vikto-
ra Ķirpa Ates muzejs iesaistījās 
projektā „Satiec savu meistaru!”, 
organizējot filcēšanas meistar-
darbnīcu.

  „Satiec savu meistaru!” ir 
„Tradicionālo prasmju skolas” 
turpinājums, kas iekļaujas Eiropas 
projektā „Eiropas amatu prasmju 
dienas 2012”. Atgādināšu, ka 2009. 
gada rudenī aizsākās „Tradicio-
nālo prasmju skolu” rīkošana, kur 
dažādās Latvijas vietās meistaru 
vadībā varēja apgūt senās amatu 
prasmes. Projekts, gūstot lielu 
atsaucību, turpinājās 2010. gada 
pavasarī Zemgalē un Sēlijā, 2010. 
gada rudenī Vidzemē un 2011. gada 
pavasarī Latgalē. Šogad projektu 
„Satiec savu meistaru!” organizēja 
Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centrs sadarbībā ar 
Kultūras ministriju, Latvijas Etno-
grāfiskā brīvdabas muzeja atbal-
sta fondu un Latvijas novadu un 
pilsētu pašvaldībām. Projekta iecere 
palīdzēt apzināt Latvijas meistarus 
un veicināt viņu prasmju nodošanu 
citiem, dodot iespēju apgūt jaunas 

zināšanas un kļūt radošākiem. Par 
meistaru nevar tapt vienas dienas, 
ne arī šo triju dienu laikā, bet šāda 
tikšanās var kļūt par sākumu jaunai 
iedvesmai vai sadarbībai.
  Viktora Ķirpa Ates muzejā jau 
vairāk kā 20 gadu garumā darbojas 
dažādu arodu meistari Pļaujas svēt-
kos un katru gadu muzejs izstrādā 
jaunas izglītojošas programmas un 
uzlabo esošās, tāpēc iesaistīšanās 
projektā „Satiec savu meistaru!” 
bija loģisks turpinājums uzsāktajam 
darbam. Trīs dienu garumā Viktora 
Ķirpa Ates muzejā meistardarbnīcas 
dalībnieki meistares Elitas Salakas 
vadībā apguva dažādas filcēšanas 
tehnikas.
  Elita Salaka ir Alūksnes Mākslas 
skolas skolotāja un aktīva Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Kalme” 
dalībniece. Aušana, adīšana, tambo-
rēšana un filcēšana ir vieni no Elitas 
mīļākajiem rokdarbu veidiem. 
Filcēšanas prasmes Elita apguvusi 
filcēšanas kursos. Iegūtās prasmes 
viņa ik dienu sniedz Alūksnes 
Mākslas skolas skolēniem, un laipni 
piekrita mācīt filcēšanas meistar-
darbnīcas dalībniekus projekta 
„Satiec savu meistaru!” ietvaros.
  Pirmajā nodarbībā Elitas vadībā 
dalībnieki apguva slapjās filcēšanas 
pamatus, bet otrajā un trešajā - 
sausās filcēšanas prasmes. Slapjajā 

Filcēšanas meistardarbnīca Atē

Filcēšanas meistardarbnīcā Viktora Ķirpa Ates muzejā dalībnieki 
apgūst filcēšanas iemaņas 
Natālijas Pomerances foto

filcēšanas tehnikā tapa pirts cepures, 
istabas čības, kaklarotas un brošas, 
bet iIzmantojot sauso filcēšanas 
tehniku - rotaļlietas bērniem, skaisti 
rotājumi pirts cepurēm, kā arī ziedu 
brošas.
  Visi, kas piedalījās Atē filcēšanas 
meistardarbnīcas pasākumā, prie-
cājās par daudzajām iespējām, ko 
sniedz filcēšanas prasme - izgatavot 
dažādus ikdienā nepieciešamus 
priekšmetus, kā arī izveidot personī-
gas dāvanas sev tuviem cilvēkiem, 
dažādas rotaslietas un aksesuārus 

savam un citu priekam.
  Nodarbību noslēgumā ikvienam 
bija kāds iesākts, bet vēl nepabeigts 
darbiņš, ko ņemt līdzi uz mājām 
un turpināt pabeigt patstāvīgi. 
Daudziem bija radušās idejas, ko 
vēl mājās varētu izfilcēt. Ar šo gadu 
filcēšanas prasmju apgūšana iekļau-
ta muzeja izglītojošajā programmā 
„No aitas sprogas līdz vilnas zeķei” 
un turpmāk to varēs, iepriekš pie-
sakoties, apmeklēt ikviens muzeja 
apmeklētājs.

  Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja speciāliste
komunikāciju darbā

  No 8. maija Alūksnes muzejā 
gan pieaugušos, bet jo īpaši mazos 
muzeja apmeklētājus, priecēs 
rotaļlietu meistares Evitas Zālītes 
leļļu un rotaļlietu izstāde.

  Gulbeniete Evita Zālīte ir diplo-
mēts vizuālās mākslas pedagogs, 
taču apguvusi daudz un dažādas 
profesijas - lauku mājas saimnie-
ce, mežsardze, arī keramiķe. Viņa 
atzīst, ka daudzpusīgā izglītība ļoti 
palīdz radošajā darbā.
  Leļļu un rotaļlietu gatavošana ir 
Evitas vaļasprieks, kas padara viņas 
dzīvi interesantāku, meklējumiem 
bagātāku. Leļļu gatavošanas sākums 
bijis nejaušs. Pirmā lelle – no mel-
nām lupatiņām pagatavots morītis. 
Viss sācies 1993. gada februārī. 

„Mācījos Apē, lauksaimniecības 
skolā. Centrālapkures avārijas 
dēļ audzēkņus palaida brīvdie-
nās. Nebija ko darīt ziemas vidū. 
Atcerējos uz žurnāla „Santa” vāka 
redzēto sievieti, kura bija rotājusies 
ar maziem morīšiem. Arī es gribēju 
tādu morīti. Tapa šī rotaļlieta, kurai 
sekoja nākamās,” stāsta Evita.  
 Liekot lietā izdomu un lupatiņu pie 
lupatiņas, sanākuši pirmie darbiņi, 
kuri šodien vairs nav aplūkojami, 
bet aizceļojuši pie saviem saimnie-
kiem – bērniem.
  Evita rotaļlietas gatavo no visda-
žādākajiem materiāliem - audumu 
un adījumu atgriezumiem, dziju 
gabaliņiem un arī mežā Evitai patīk 
savākt leļļu darināšanai izmanto-
jamas lietas: zarus, izaugumus, 
čiekurus… „Leļļu darināšanai vaja-
dzīga pacietība. Mana sirds pieder 
dzīvniekiem. Visgrūtāk dzīvnieci-
ņam ir izveidot seju, jo tajā jāatklāj 

raksturs. Patīk gatavot rotaļlietu 
dzīvnieciņu ģimenes un pārus. Šujot 
katru lelli ir vajadzīga ideja un izdo-
ma, protams, arī darbs,“ atzīst Evita. 
Mīļākā pasaka Evitai joprojām ir 
K. Skalbes „Kaķīša dzirnaviņas”, 
tādēļ arī no šīs pasakas izstādē būs 
aplūkojami vairāki varoņi. Visas 
lelles un citas mīkstās rotaļlietas ir 
labestīgas, citas nedaudz skumjas, 
bet Evita saka, ka visas vēlas, lai tās 
samīļotu. 
  Māksliniece savas rotaļlietas pub-
likai rādījusi izstādēs gan savā, gan 
citos novados, arī Rīgā. 
 Mākslinieks Pēteris Gleizdāns par 
Evitas darbiem raksta: „Evita ir 
daudzsološa. Lai spētu taisīt tādas 
rotaļlietas, jāpārvalda plastika, 
zīmējums, krāsu salikums. Evitas 
lellēm ir trīs galvenās vērtības - 
proporcijas, saskaņotas faktūras un 
izteiksme. Manuprāt, tie ir veiksmī-
gi darbi”.

Prieks raudzīties bērna acīm

  Ar mākslinieci varēsiet tikties Mu-
zeju nakts pasākumos Alūksnes mu-
zejā, kad Evita stāstīs un bērniem 
ierādīs leļļu darināšanas prasmes.

Maija Bleiferte,
Veclaicenes amatierteātra vadītāja

   Veclaicenes amatierteātris, 
tāpat kā citi pierobežas pagas-
tu pašdarbības kolektīvi, ik pa 
laikam tiek aicināts ar saviem 
priekšnesumiem kuplināt kaimiņ-
valsts Igaunijas kultūras pasāku-
mus.

   Šopavasar devāmies uz Reugi un 
ziemas aizvadīšanas ballē rādījām 
trīs humoreskas „Tējas ūdens”, „At-
zīmes labojot”, „Laupīšana latviešu 
gaumē”. Uzvedumi notika igauņu 
valodā, jo, atšķirībā no dziesmas un 
dejas, teātris nav baudāms, nesapro-
tot tekstu. Tādēļ uzstāties varējām 
tikai trīs igauniski runājošie kolek-
tīva dalībnieki – Aina Rence, Jānis 

Veclaicenes amatierteātris viesojas Igaunijā
Prangels, Maija Bleiferte. Sākotnēji 
viesizrādēm kaimiņvalstī mācījā-
mies igauņu rakstnieku ludziņas. 
Vēlāk sapratām, ka pašiem ērtāk 
ir pārtulkot jau iepriekš iestudētus 
un rādītus latviešu humorus. Mūsu 
igauņu valodas izrunu pieslīpē 
un grūtākos vārdus iztulko Jānis. 
Dialogos bieži vien reizē skan Veru 
un Tallinas apkārtnes valoda, kuras 
ļoti atšķiras viena no otras. Šo divu 
valodu prasmi un atbrīvotību uz 
skatuves pozitīvi novērtēja Reuges 
pasākuma apmeklētāji un teica: 
„Brauciet atkal!”, un mēs atbildē-
jām: „Aiciniet vēl!”.
 No sirds gribu pateikties visiem 
saviem atsaucīgajiem un radošajiem 
kolēģiem - iepriekš minētajiem vec-
biedriem A. Rencei, J. Prangelam 
un arī jaunāko laiku aktrisēm Intai 

Rezgoriņai, Ārijai Dangai, Dacītei 
Rātei un palīgam aizkulisēs Līgai 

Pjusei par veiksmīgu sadarbību.

Veclaicenē 
ģimenes 
atpūšas 
aktīvi
 
Maija Bleiferte

  Lai gan pavasaris aizejošo 
ziemu bija novedis līdz asarām 
un mitrums spraucās pa visām 
vīlītēm, Veclaicenes pagasta 
Kornetu ciemā jautrā noskaņā 
pagāja ģimeņu atpūtas diena.

  Pirms diviem gadiem zie-
mas spelgonī neaizmirstamu 
pasākumu pavadījām Kornetu 
ieleju iekļaujošajā Leģenu kalnā. 
Iepatikās.
  Šoreiz ciemiņus gaidīja „Muce-
nieku” māju saimnieki Prangeļu 
ģimene. Pa kūstošajiem sniega 
laukiem brauktgribētājus ragavās 
vizināja tepat no kūts izvests 
rikšotājs, kā arī bija iespēja 
izbaudīt jāšanas prieku nedaudz 
lēnīgākas ķēvītes mugurā. Zirgu 
rindā gaidošie un jau izvizinātie 
piedalījās jautrās ziemas aizva-
dīšanas – pavasara sagaidīšanas 
spēlēs, radošu cilvēku ierosmē 
veikli tika uzvelta sniega dāma 
(ar visiem daiļumiem), uz uguns-
kura mutuļoja zāļu tējas katls un 
pakalniņš aicināja gan lielus, gan 
mazus uz nobraucienu.
  Neparedzētu jautrību sagādāja 
japāņu jaunieši, kuri kaimiņvals-
tī Igaunijā ieradušies brīvprātīgo 
piesaistes programmā. Savukārt 
uz Kornetiem viņi atbrauca 
igauņu uzņēmēja Aigara Piho 
pavadībā, kurš jau otro gadu 
desmitu uztur kontaktus ar Jāni 
Prangelu, tūrisma jomā un privā-
ti. Veclaicenes bērni un pusau-
dži, kuri piedalījās pasākumā, ar 
sajūsmu atzina, ka jaukākā bijusi 
pikošanās ar japāņiem.
  Paldies visiem aktīvajiem 
veclaiceniešiem, kuri piedalī-
jās pasākuma organizēšanā un 
vadīšanā! Ar zirgiem darbojās 
Ligita Prangele un Sanda Binā-
ne. Saimniekam Jānim atpūtas 
laukumu iekārtot palīdzēja Jānis 
Dambis, Dacīte Rāte un citi 
minētie. 
  Četrgadīgā Kadrija Prange-
le bija aktīvākā slidkalniņa 
iebraukātāja. Spēles izdomāja 
un vadīja Ārija Danga un Maija 
Bleiferte.
  Prieks par Šteinertu un Pav-
loviču ģimenēm no Alsviķu un 
Ziemera pagastiem, kas kupli 
pārstāvēja un atsaucīgi piedalījās 
aktivitātēs.
  Vēl joprojām sirdi silda vietējo 
iedzīvotāju - biedrības „Veclai-
cenes Avotiņš” pārstāvju un citu 
aktīvistu jautājums: „ Kā es varu 
būt noderīgs pasākuma atbalstī-
šanā?”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veclaicenē ģimenes atpūšas 
aktīvi, vizinoties zirga pajūgā

Veclaicenes amatierteātris viesojas Igaunijā - Aina Rence un Jānis 
Prangels izrādē “Atzīmes labojot”



8.  Alūksnes Novada Vēstis 30.04.2012.

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Šie noteikumi nosaka Alūksnes 
novada pašvaldības pabalsta jaun-
dzimušo aprūpei (turpmāk tekstā 
– pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas, 
saņemšanas un izmaksas kārtību.
  2. Pabalsts paredzēts jaundzimušā 
aprūpes priekšmetu un preču iegādei.
  3. Tiesības saņemt pabalstu par 
katru jaundzimušo ir Latvijas Re-
publikas pilsoņiem un nepilsoņiem, 
kuriem piešķirts personas kods, un, 
ja viena no jaundzimušā vecākiem 
pamatdzīvesvieta ne mazāk kā 
12 mēnešus ir deklarēta Alūksnes 
novadā.
  4. Pabalsts ir vienreizējs un tā 
apmērs ir Ls 50,00 (piecdesmit lati) 
par katru jaundzimušo bērnu. 
  5. Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu pieņem Alūksnes novada Dzimt-

sarakstu nodaļa.
  6. Pabalstu piešķir par bērniem, kas 
dzimuši pēc 2011.gada 31.decembra.

II. Pabalsta piešķiršanas un iz-
maksāšanas kārtība

  7. Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa pabalstu piešķir:
    7.1. vienam no jaundzimušā 
vecākiem;
    7.2. personai, kura adoptējusi vai 
ņēmusi aizbildniecībā vai aizgādībā 
bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja 
šis pabalsts nav izmaksāts bērna 
vecākiem vai citai pilnvarotai perso-
nai, kura faktiski kopj bērnu, šādos 
gadījumos:
      7.2.1. ja bērna māte mirusi dzem-
dību laikā vai atzīta par promesošu;
      7.2.2. ja bērna māte normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir atteikusies 

no bērna kopšanas un audzināšanas;
      7.2.3. ja bērna māte nevar saņemt 
pabalstu slimības, traumas vai citu 
ar veselības stāvokli saistītu iemeslu 
dēļ;
      7.2.4. ja bērna māte ir nepilnga-
dīga;
      7.2.5. ja bērna māte atzīta par 
rīcības nespējīgu.
  8. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu 
laikā no bērna piedzimšanas dienas. 
  9. Lai saņemtu pabalstu, 7.1.un 
7.2.punktā minētajām personām, 
uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu, jāiesniedz Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā iesniegums 
pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna 
piedzimšanu.
  10. Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa pārliecinās par personas no-
rādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes 
informācijas sistēmās esošajām 

ziņām. 
  11. Pabalstu piešķir viena mēneša 
laikā no tā pieprasīšanas dienas.
  12. Persona pabalstu saņem dāvanu 
kartes veidā. Dāvanu karti var iz-
mantot Alūksnes novada pašvaldības 
izvēlētajā aptiekā, lai saņemtu bērna 
kopšanai (vai uzturam) nepiecieša-
mās preces.
  13. Pabalsta izmaksu var aizturēt, 
ja bērna vecāki vai cita par bērnu 
likumīgi atbildīgā persona to faktiski 
nekopj un neapgādā. Šajā gadījumā 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
vai Alūksnes novada bāriņtiesas dar-
binieks, apsekojot bērnu dzīvesvietā, 
sastāda par to apsekošanas aktu, 
ko izmanto par pamatu, izlemjot 
par turpmāko rīcību un pieņemot 
lēmumu.

Turpinājums 9. lappusē

Par Alūksnes novada pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
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Mārkalnieši 
pateicas par 
atbalstu
  Diāna Bogdanova,
Mārkalnes pamatskolas 
direktores pienākumu izpildītāja 

  Pavasaris ir atmodas, siltuma 
un atdzimšanas laiks. Pateico-
ties alūksniešu dāsnajām un 
izpalīdzīgajām sirdīm, jaunu 
dzīvību ir ieguvusi arī Mārkal-
nes pamatskolas rotaļu telpa.

  Atsaucoties skolas aicinājumam 
padarīt bērnu ikdienu krāsainā-
ku un priecīgāku, pirmskolas 
grupai tika dāvinātas grāmatas, 
rotaļlietas, mācību materiāli, kā 
arī zīmēšanas piederumi, kas ļauj 
skolēniem pavadīt laiku radošā 
un gaišā atmosfērā.
  Īpašu paldies pirmsskolas gru-
pas audzēkņu vārdā gribu pateikt 
SIA „Aldators”, Signei Gorbā-
nei, Lilitai Lemeševskai, Olitai 
Bumburei, Mārkalnes pagasta 
darbiniekiem.
  Ļoti priecājos, ka dzīvojam tik 
labsirdīgu un iejūtīgu cilvēku 
starpā, kuri vienmēr gatavi 
sniegt palīdzīgu roku!

Jaunannieši 
iesaistās projektā
 Līga Toka – Čevere,
Jaunannas pamatskolas
direktore 

  Alūksnes novada Jaunan-
nas pamatskola iesaistījusies 
projektā „Skolu kā pilsoniskās 
sabiedrības resursu attīstība”.
 
  Atsaucoties Izglītības attīstības 
centra aicinājumam, Alūksnes 
novada Jaunannas pamatskola 
iesaistījās projektā „Skolu kā 
pilsoniskās sabiedrības resursu 
attīstība”. Projekta gaitā dalīb-
niekiem ir iespēja apgūt pilsonis-
kās līdzdalības metodes, kuras 
var izmantot gan skolas tiešajā 
mācību darbā un ārpusstundu 
projektos, gan arī kopienas pro-
jektos un darbības plānošanā.
  Iesākumā nepieciešamās zinā-
šanas un prasmes projekta vadī-
bai guva koordinatori, skolotājas 
Zanda Ābeltiņa un Līga Toka 
- Čevere, kurām bija iespēja 
iepazīties ar metodiku kā iedzī-
votājiem ir iespējams iesaistīties 
vietējās sabiedrības problēmu 
risināšanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā. Semināra ietvaros 
interaktīvā darbā un atvērtā gai-
sotnē noskaidrojām pilsoniskās 
līdzdalības un dzīves kvalitātes 
jēdzienus, pārspriedām iedzīvo-
tāju iespējas iesaistīties vietējās 
sabiedrības problēmu risināšanā 
un dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
kā arī atsaucām atmiņā iedzīvo-
tāju darbības projektus un labās 
prakses piemērus Latvijā.
  No skolēnu puses projektā 
darbojas Alūksnes novada 
Jaunannas pamatskolas skolēnu 
līdzpārvalde, kuras uzdevums 
ir apzināt esošās problēmas, 
izvērtēt to aktualitāti un meklēt 
risinājumu vienai no tām.

  Sanita Apšusala, 
Lienīte Zvejniece,
Alūksnes SPII „Cālis” skolotājas 

  Pēc garās ziemas visiem gribās āt-
rāk sajust pavasari ar siltiem saules 
stariem, putnu dziesmām, prieku 
sirdīs. Martā speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes „Cālis” bērni 
kopā ar skolotājām Lienīti, Sandru, 
Sanitu, Ingu, Ievu, Natāliju un Indru 
mācījās dzejoļus, dziesmas un dejas 
par pavasara tēmu.
 
„Pavasara laiku sniegpulksteņi skaita,
Pavasara dziesmu, putni kokos dzied,
Sauc to kā gribi, mostas viss un zied,
Sauc to kā gribi, pasaule dzied.” 

  Mūsu bērnudārzā ir izveidojusies 
tradīcija, katru gadu martā aicināt 
ciemos vecmāmiņas un vectētiņus. 
Šogad aicinājām vecvecākus uz 
pēcpusdienu, kurai nosaukumu 
izdomāja paši bērni - „Pavasara 
brīnums”. 
 

„Paskatos - skursteņi arī zied,
Kad dūmi pa viņiem debesīs iet,
Ar pavērtiem knābīšiem ligzda zied,
Ar zvaigznēm uz pieres debesis zied.
Visu dienu caur rūpēm vecmāmiņa iet,
Kad es klēpī apsēžos - vecmāmiņa zied.” 

  Bērni bija ļoti priecīgi, redzot 
savus mīļos vecvecākus ļoti kuplā 
skaitā. Kā pirmais pavasara pārstei-
gums zālē ielidoja Taurenis, kurš 
līdz ar pirmajiem saules stariem bija 
pamodies, bet nevarēja atrast pava-
sari, jo negaidot atkal bija uzkritis 
sniegs. Taurenis lūdza bērniem palī-
dzēt ieskandināt pavasari. Vecvecā-
ki izvilka pavasara ziediņus, kurus 
bija atnesis Taurenis, tā izvēloties 
dziesmas, dejas, dzejoļus, kurus iz-
pildīja viņu mazbērni. Visiem kopā 
izdevās uzburt pavasarīgu noskaņu 
un sekoja pārsteigums - ieradās 
Pavasaris. Pavasaris savos ratiņos 
atveda bērnu gatavotās dāvaniņas 
vecvecākiem - mazus izrotātus puķu 
podiņus, kuros kopā ar skolotājām 
bērni bija iesējuši puķu sēkliņas.

Vecvecāku pēcpusdiena „Pavasara brīnums”

  Dāvinot šīs dāvaniņas, Pavasaris 
vecvecākiem teica, ka tāpat kā no 
mazas sēkliņas izaug skaists zieds, 
ja to rūpīgi kopj, tāpat arī mazbēr-
niem ir vajadzīgas vecvecāku rūpes 
un mīlestība.
 
„Bērnība ir vārīgs stādiņš, kas bez balsta 
nevar augt.
Saule, mīlestība - abas, ļauj tai atraisī-
ties, plaukt.

Vecvecāki - otra saule, lai tā ilgi nenoriet.
Un, lai mīlestības vadīts, bērniņš saules 
ceļu iet!”
 
  Pēcpusdienas noslēgumā bērni 
aicināja vecvecākus kopā iet rotaļās. 
Skolotājas pateicās vecvecākiem 
par atsaucību un sadarbību arī 
ikdienā.

  Alise Kozilāne,
Strautiņu pamatskolas 7. klases 
skolniece

  Marta vidū Strautiņu pamatsko-
lā notika konkurss „Matemātika 
– visu zinātņu karaliene ”, kurā 
piedalījās astoņas komandas no 
Alūksnes un Apes novadu skolām. 

  Konkursu gatavoja skolotājas 
Gunta Epnere un Inta Kozilāne, bet 
palīgu bija daudz. Liānas Valdma-
nes un Sigitas Huščas dziedājums 
un direktores Ingrīdas Pedeces 
sveiciens ievadīja pasākumu. Anni-
ka Epnere, Alise Kozilāne, Arvīds 
Veigners, Artūrs Kalašņiks pagājušā 
gadā uzvarēja šajā konkursā, tādēļ 
arī šoreiz izspēlēja teatrālu ainu par 
krīzes izmeklēšanu. Vēlāk Šerloks 
Holmss aicināja izteikt savu vie-
dokli par mājasdarbu – prezentāciju 
„Matemātika - visa mūsu dzīve” 

(veiksmīgākie – Bejas aģenti, māks-
linieciskākie - jaunlaicenieši, bet 
lielākā sienasavīze bija Mārkalnes 
pamatskolas komandai). Pēc tam 
slepenie aģenti aizveda dalībniekus 
uz klasēm, kur viņiem bija jāpilda 
uzdevumi. Komandu skolotāji de-
vās ekskursijā pa mūsu skolu, vēlāk 
pie skolotājas Sandras Buliņas viņi 
veidoja puķu brošas. 
  Kopā bija pieteikušās 11 koman-
das, bet ieradās astoņas. Skolēniem 
bija jāiet pa stacijām: „Skaitļi valo-
dā”- šajā stacijā uzvarēja Liepnas 
vidusskola, „Matemātika mūzikā” – 
šeit labākie bija Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskola, Ziemeru pamatskola un 
Bejas pamatskola, „Komunālo mak-
sājumu” speciālisti bija Jaunlaice-
nes pamatskola, gudrākie „Kredītos 
un finansēs” bija Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskola, bet ašākie - Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
„Dārzkopības arhitekti” - Ilzenes 

Matemātiķu konkursā Strautiņos piedalījās 
astoņas skolu komandas

Uzvarētāji - Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas pārstāvji
Foto no Strautiņu pamatskolas arhīva

pamatskola, „Flīžu mozaīkā” paši 
labākie bija Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskola. Pēdējais pārbaudījums 
bija spēle „Matemātika - zinātņu ka-
raliene”, kurā bija jāatbild uz sporta, 
vēstures, mīklu, dabas, valodas, āķī-
gajiem jautājumiem. Spēles uzvarē-

tāji pēc žetoniem bija Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija, bet pēc 
punktu skaita Bejas pamatskola. 
Konkursa laureāti – Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolas komanda aizveda 
mājup galveno balvu - pulksteni. 

Izglītība www.aluksne.lv

Mazie “cālēni” dzied vecvecāku priekam
Foto no SPII “Cālis” arhīva

Spēkā no 01.05.2012
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III. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtība

  14. Lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu vai atteikumu persona var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē, bet 
Alūksnes novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta ,,Par Alūksnes 
novada pašvaldības pabalstu jaun-
dzimušo aprūpei” paskaidrojuma 

raksts
 
  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
  Saskaņā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
10.02.2012. atzinumu Nr. 17-
1e/2177, ar Alūksnes novada domes 
26.01.2012. lēmumu Nr. 20 „Par 
saistošo noteikumu Nr. 2/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības pabal-
stu jaundzimušo aprūpei” izdošanu” 
pieņemtajos saistošajos noteikumos 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei” 
veicamie grozījumi ir saistīti ar 
saistošo noteikumu vienkāršošanu 
un veicamo procedūru uzlabošanu 
privātpersonas labā, vienlaidu nume-
rācijas veidošanu un citu noteikumu 
noformējuma precizēšanu. Tā kā 
saistošie noteikumi nav stājušies 
spēkā, lietderīgākais veids ir jaunu 
saistošo noteikumu izdošana. Sais-
tošo noteikumu izdošanas mērķis ir 
ģimeņu sociālā stāvokļa uzlabošana.
  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
10.panta pirmajā daļā noteikts, ka 
bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves 
apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, 
kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un 
intelektuālo attīstību. Katram bērnam 
jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs 
un pajumte. Ņemot vērā sociālo un 
ekonomisko situāciju valstī, augsto 
bezdarba līmeni un ievērojamo 

mazturīgo ģimeņu pieaugumu, šāds 
vienreizējs pabalsts sniegtu ģimenei 
atbalstu jaundzimušā nodrošināšanai 
ar nepieciešamo. 
 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi nosaka pabalsta 
apmēru, personu loku, kam tas 
piešķirams, kā arī pabalsta izsniegša-
nas kārtību. Paredzēts, ka lēmumus 
saistībā ar pabalsta piešķiršanu 
pieņem Alūksnes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa. 

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  Kopējie izdevumi pabalsta pie-
šķiršanai 2012.gadā prognozējoši 
būs Ls 5500,-, kurus plānots iekļaut 
Alūksnes novada pašvaldības 2012.
gada budžetā – pārējie sociālie pa-
balsti, pabalsts jaundzimušo aprūpei, 
kods 109104. 
 

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
 
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā, Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu no-
daļas lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu vai atteikumu persona mēneša 
laikā var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē, bet Alūksnes novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā. 

  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Vecāku 
atbalsta 
grupas  
nodarbības 
Alūksnē
 
  Jau no 2005. gada Alūksnē 
vecākiem, kuri ģimenē audzina 
bērnu ar invaliditāti, notiek 
atbalsta grupas nodarbības. 
Vecāku atbalsta grupas nodar-
bības ir „Velku biedrības” pie-
dāvāts sociālais pakalpojums, 
ko finansē projekta ietvaros.

  Arī 2012. gadā nodarbības 
notiek reizi mēnesī svētdienā. 
Tuvākās nodarbības notiks 22. 
aprīlī un 27. maijā Alūksnes no-
vada Sociālā dienesta kamīnzālē, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā. Nodarbību 
sākums pulksten 11.30.
  Atbalstu var saņemt vecāki no 
ģimenēm, kurās aug bērns ar vi-
dēji smagu vai smagu invaliditāti 
gan ar informāciju, gan piedāvā 
praktiskas nepieciešamo zinā-
šanu apguves iespējas. Katram 
bērnam ir nepieciešami stipri un 
laimīgi vecāki, kuri saprot, kas 
ir vajadzīgs viņu bērna attīstībai, 
un zina, kā to sasniegt. Darbojo-
ties vecāku atbalsta grupās, ģi-
menes gūst emocionālu atbalstu, 
savstarpēju pieredzes apmaiņu 
un jaunu draugu loku. 
  Atbalsta grupa – viena no 
efektīvākajiem, lētākajiem un 
nepieciešamākajiem cilvēku 
savstarpējās palīdzības pakalpo-
jumiem, kurā tiek dotas iespējas 
līdzdarboties, risināt grūtības un 
dalīties pieredzē. Atbalsta grupu 
mērķi ir sniegt un saņemt cilvē-
cisku cieņu, palīdzēt sadzīvot ar 
zaudējumu, ar sāpēm, veicināt 
cilvēkos savu spēku apzināšanos, 
izaugsmi un pašcieņu. 
  Atbalsta grupu vada psihologs, 
kurš sniedz informāciju un 
vada grupas procesus. Grupai 
attīstoties, kopā strādājot kādu 
ilgāku laika posmu, tai ir iespē-
jas kļūt par pašpalīdzības grupu, 
kurā grupu nodarbību vada paši 
dalībnieki. 
  Kopā sanāk cilvēki ar līdzīgām 
problēmām. Grupā cilvēki ak-
tualizē savas grūtības, uzklausa 
citu dalībnieku pieredzi dažādu 
jautājumu risināšanā, rod spēku 
un cerības mainīt savu dzīvi. 
Grupas darba procesā, iepazīstot 
paši sevi, cilvēki pilnveidojas un 
uzlabo savas attiecības un dzīves 
kvalitāti. 
  Populārākie vecāku atbalsta 
grupās apspriestie temati: manas 
un Īpašā Bērna vajadzības, attie-
cības ģimenē, robežas attiecībās, 
prasme tās noteikt, saglabāt vai 
pārvarēt, Īpašā Bērna attiecības 
ar vecākiem, vienaudžiem, pe-
dagogiem, aprūpētājiem, vainas 
izjūta. 
  Vecākus, kuri vēlētos piedalī-
ties atbalsta grupā, aicinām nākt 
uz nodarbībām. Ja nepieciešama 
papildus informācija, lūdzam 
zvanīt pa telefonu 26326355 
Jeļenai Loginai.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Alūksnes novada pašvaldība 
jau trešo reizi izsludina projektu 
konkursu „Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības uzsāk-
šanai Alūksnes novadā”, aicinot 18 
– 30 gadus vecus jauniešus iesniegt 
savus pieteikumus. Jauniešu 
biznesa ideju atbalstam pašvaldība 
paredzējusi 4000 latus.

  Konkursa mērķis ir veicināt jaunu 
komersantu veidošanos novadā, lai 
motivētu jauniešus veidot savu bizne-
su. Uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt 
līgumu ar pašvaldību par finansējuma 
saņemšanu komercdarbības uzsāk-
šanai.
  Aizvadītajā gadā Alūksnes novada 
pašvaldība divreiz izsludināja šādu 
konkursu un pašvaldības finansiālu 
atbalstu saņēma trīs jaunie komer-
santi.
  Pieteikumu konkursam var iesniegt 
Alūksnes novadā dzīvesvietu 
deklarējuši jaunieši, kuri apņemas 
nodibināt un reģistrēt komercreģistrā 
uzņēmumu un uzsākt komercdar-
bību Alūksnes novadā, ja saņems 
konkursā paredzēto finansējumu. 
Jāņem gan vērā, ka pretendents nevar 
būt iepriekš veicis uzņēmējdarbību 
un nevar būt īpašnieks jau esošam 
uzņēmumam.
  Konkursa nolikums paredz, ka 
vienam dalībniekam piešķiramā 
summa ir līdz diviem tūkstošiem latu. 

Iesniegtajos projektos atbalstīs izmak-
sas, kas saistītas ar komercdarbības 
izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem 
komercdarbības pamatlīdzekļos, kā 
arī nemateriāliem ieguldījumiem, 
projekta tāmes izmaksām: specifis-
kas tehnikas un/vai iekārtas iegādi, 
ārpakalpojumu izdevumiem (grāmat-
vedības, juriskonsulta, uzņēmuma 
reģistrācijas izmaksas), interneta 
mājas lapas izstrādi, licenču iegādi, 
specifiska rakstura datorprogrammu 
iegādi, specifiska rakstura darbaspēka 
apmācību, preču zīmes reģistrāciju, 
telpu remontu izmaksas, ja ir telpu 
nomas līgums, patentu reģistrāciju 
Latvijas Republikas Patentu valdē, 
citām pamatotām vajadzībām.
  Aizpildītu pieteikuma veidlapu 
kopā ar iesniedzēja dzīves un darba 
aprakstu (CV) līdz 17. jūlijam plkst. 
17.00 var iesniegt personīgi pašval-
dības kancelejā vai nosūtīt pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, LV-4301, ar norādi – 
„Konkursam „Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības uzsākšanai 
Alūksnes novadā””.
  Konkursa nolikums pieejams 
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.
lv sadaļā „Konkursi”, pašvaldības 
kancelejā vai nosūtot pieprasījumu uz 
e-pasta adresi: arita@aluksne.lv.
  Iegūt precīzāku informāciju un 
uzdot neskaidros jautājumus iespē-
jams, sazinoties ar Alūksnes novada 
pašvaldības Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāju Aritu Prižavoiti pa 
tālruņiem 64381475, 26668502 vai 
e-pastu: arita@aluksne.lv.

Alūksnē jau trešo reizi pašvaldība 
atbalstīs jauniešu biznesa idejas

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Aicinām jauniešus piedalīties 
Alūksnes novada fotogrāfiju 
un videoklipu konkursā „Mans 
Alūksnes novads”, ko rīko 
Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru un Izglītības 
pārvaldi.

 Konkurss notiks jau otro gadu un 
arī šogad aicinām tajā piedalīties 
jauniešus vecumā līdz 30 gadiem, 
iesniedzot fotogrāfijas un videokli-
pus, kas no jauniešu skatupunkta 
raksturo Alūksnes novadu.
 Iesniegtos piedāvājumus vērtēs ko-
misija, labāko darbu autori saņems 
naudas balvas.
 30 labākās fotogrāfijas, ko izvēlē-
sies žūrija, būs apskatāmas izstādē 
un par katru tajā apskatāmo foto-
attēlu tā autors arī saņems balvu. 
Savukārt trīs veiksmīgākos klipus 

varēs aplūkot ikviens Alūksnes no-
vada pašvaldības mājas lapas www.
aluksne.lv apmeklētājs.
 Par labākajiem atzītos foto un vi-
deo darbus pašvaldība lietos dažādu 
prezentācijas materiālu veidošanai, 
tā atainojot jauniešu skatījumu uz 
Alūksnes novadu.
 Ar konkursa nolikumu aicinām ie-
pazīties Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā Pils ielā 74, Alūksnē, jaunie-
šu telpā „Te-ELPA” Ojāra Vācieša 
ielā 2A. Elektroniski tas pieejams 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv un
www.abjc.lv, kā arī saņemams, 
sūtot pieprasījumu uz e-pastu: evita.
aploka@aluksne.lv.
 Piedāvājumi saskaņā ar nolikumu 
norādījumiem iesniedzami līdz 
2012. gada 1. oktobrim, plkst. 17.00 
Multifunkcionālajā jaunatnes inicia-
tīvu centrā Dārza ielā 8A, Alūksnē.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs izsludinājis konkursu 
„Jauniešu iniciatīvas”, piedāvājot 
jauniešiem iespēju realizēt savas 
idejas dzīvē Alūksnes novada 
prioritārajās jomās – jauniešu 
līdzdalība, neformālā izglītība un 
brīvais laiks.

  Viena projekta maksimālās 
izmaksas ir 150 LVL. Atbalstāmās 
aktivitātes ir:
  1) radošo darbnīcu un citu 
neformālās izglītības aktivitāšu, 
apmācību organizēšana, iesaistot 
vienaudžus;

  2) pasākumu, forumu, tikšanos, 
koncertu, izstāžu un konkursu 
organizēšana;
  3) citas oriģinālas idejas realizā-
cija.
  Projekta pieteikumi jāiesniedz per-
sonīgi vai jānosūta pa pastu Ojāra 
Vācieša ielā 2a, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV 4301 vai sūtot uz e-pas-
tu: jauniesi.info@gmail.com līdz 
10. maijam plkst. 17.00.
  Konkursā var piedalīties Alūksnes 
novada jaunieši (individuāli vai gru-
pās) vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
Projektu īstenošana jāparedz no 1. 
jūnija līdz 1. novembrim.
  Konkursa nolikums ir atrodams 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv un 
www.abjc.lv.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs piedāvā 14 līdz 17 gadus 
veciem jauniešiem pieteikties va-
saras jauniešu nometnei „Vasara 
– 1800 azimutā”.

  Nometnes dalībnieks var būt jeb-
kurš aktīvs, radošs un dzīvesprie-
cīgs jaunietis. Plānots, ka nometnes 

laikā tās dalībnieki apgūs orien-
tēšanās prasmes, pašaizsardzību, 
sadarbību komandā, kā arī iesaistī-
sies citās aktivitātēs.
  Nometne notiks no 18. līdz 22. 
jūnijam Zeltiņos. Tā kā dalībnieku 
skaits ir ierobežots, aicinām pieteik-
ties līdz 1. jūnijam Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrā pa tālruņiem 
64322402, 29190552 vai e-pastu: 
abjc@aluksne.lv. Dalības maksa 
nometnē būs 20 lati.

Var pieteikties nometnei
„Vasara – 1800 azimutā”

Izsludināts konkurss 
jauniešu iniciatīvu 
īstenošanai

Būs otrais foto un 
videoklipu konkurss
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

30.04.2012.

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
26.08.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” šādus grozī-
jumus:
  1. Papildināt saistošo noteikumu 
2.punktu ar vārdiem „kā arī šajos no-
teikumos noteiktajos gadījumos.”.

  2. Papildināt saistošos noteikumus ar 
7.1 punktu šādā redakcijā:
„7.1 Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu 
vispārējā kārtībā šādā prioritārā secībā:
7.11. personai, kura Alūksnes novadā 
nodarbināta ārstniecības jomā vai pie-
ņemta darbā Alūksnes novada pašval-
dībā, tās iestādē, kapitālsabiedrībā vai 
valsts iestādē (ja personas darba vieta 
ir Alūksnes novadā) un, ja tās deklarētā 
dzīvesvieta ir citā pašvaldībā;
7.12. personai (īrniekam vai īrnie-
ka ģimenes loceklim), kura dzīvo 
Pašvaldības izīrētā dzīvoklī, ja dzīvoklī 
dzīvo vairāk kā viena ģimene un, ja 
par dzīvokli nav īres un pamatpakalpo-
jumu maksas parādu;
7.13.citām šajos saistošajos noteiku-
mos neminētām personu kategorijām, 
ja personai dzīvojamā telpa nepiecie-
šama citu šajos noteikumos neminētu 

apstākļu dēļ.”

  3. Papildināt saistošo noteikumu 9.10.
apakšpunktu ar vārdiem „un Alūksnes 
novada pašvaldības būvinženiera 
atzinumu par to, ka persona (ģimene) 
dzīvo dzīvošanai nederīgā telpā vai 
vasaras mītnē”. 

  4. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 9.17. un 9.18.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„9.17. saistošo noteikumu 7.11.punktā 
norādītās personas iesniedz darba de-
vēja vai attiecīgās nozares institūcijas 
apliecinājumu par attiecīgās nozares 
speciālista nepieciešamību;
9.18. saistošo noteikumu 7.12. un 7.13. 
punktā norādītās personas iesniedz 
aprakstu par sadzīves apstākļiem.”

  5. Izteikt saistošo noteikumu 13.pun-
ktu šādā redakcijā:
„13. Pašvaldībai piederošo brīvo dzī-
vokļu uzskaiti veic Dzīvokļu komisija, 
pamatojoties uz Pašvaldības dzīvojamā 
fonda apsaimniekotāja sniegtajām 
ziņām.” 

  6. Papildināt saistošo noteikumu 

18.punktu ar 18.4.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„18.4. ja iepriekš minēto personu nav, 
vai visas no īrējamā dzīvokļa atteiku-
šās, iesniedzot rakstisku atteikumu, tel-
pas reģistrācijas secībā tiek piedāvātas 
personām, kuras ar dzīvojamo platību 
nodrošināmas vispārējā kārtībā sais-
tošo noteikumu 7.1 punktā noteiktajā 
prioritārajā secībā.”

  7. Papildināt saistošos noteikumus ar 
19.1punktu šādā redakcijā: 
„19.1 Īres līguma termiņš tiek noteikts 
uz laiku līdz pieciem gadiem ar tiesī-
bām to pagarināt, ja persona (ģimene) 
pilda īres līguma nosacījumus. Īres 
līguma termiņš šo noteikumu 7.1pun-
ktā norādītajām personām ir uz laiku, 
kamēr ir pamats, pamatojoties uz ko 
persona ieguvusi īres tiesības.”

  8. Izslēgt saistošo noteikumu 20.pun-
ktā vārdus „SIA „Alūksnes nami” vai 
attiecīgo Alūksnes novada pagasta 
pārvaldi”.

  9. Izteikt saistošo noteikumu 30.pun-
ktu šādā redakcijā:
„30. Dzīvokļa apsaimniekošanu veic 

Pašvaldības izvēlētais/izvēlētie dzīvok-
ļu apsaimniekotājs/apsaimniekotāji.”

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 26.08.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 
„Par palīdzību dzīvokļa jautāju-

mu risināšanā Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
  Saistošie noteikumi nepieciešami, lai 
noteiktu jaunas personu kategorijas, 
kurām Alūksnes novada pašvaldība 
sniegs palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.
 
2. Īss projekta satura izklāsts. 
  Saistošo noteikumu projektā pare-
dzēts noteikt dzīvojamo telpu izīrēšanu 
vispārējā kārtībā, ja tiek apmierināts 
iedzīvotāju pieprasījums pēc pašvaldī-
bas izīrētajiem dzīvokļiem iedzīvotāju 
kategorijām, kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas pirmām kārtām. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

  Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
 
  4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
  Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
 
  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 
  5.1. Visas personas, kuras skar 
saistošo noteikumu piemērošana, var 
vērsties Alūksnes novada pašvaldī-
bas Dzīvokļu komisijā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  5.2. Lēmumus dzīvokļu palīdzības 
jautājumos pieņem Alūksnes novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisija, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301. Dzīvokļu komisijas lēmumu 
var apstrīdēt Alūksnes novada domē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301.      
 
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 
  Konsultācijas notikušas ar Alūksnes 
novada pašvaldības Dzīvokļu komi-
siju.

Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.36/2010 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sesto daļu, 14.panta septīto 
daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu

Saistošie noteikumi Nr.12/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.03.2012. lēmumu Nr.78
(protokols Nr.6, 12.p.)

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:
  1. Izteikt saistošo noteikumu 5.punkta 
5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „5.2. pabalsts mazgāšanās pakalpoju-
ma apmaksai”.

  2. Papildināt saistošo noteikumu 
5.punktu ar 5.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„5.5. pabalsts veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksai.”.

  3. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā 
redakcijā:
„X PABALSTS MAZGĀŠANĀS 
PAKALPOJUMA APMAKSAI”.

  4. Izteikt saistošo noteikumu 37.pun-
ktu šādā redakcijā:
„37.Pabalsta mazgāšanās pakalpojuma 
apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – 
Pabalsts) apmērs nepārsniedz Ls 2,50 
vienai personai par vienu mazgāšanās 
reizi un to piešķir ne vairāk kā par 
divām mazgāšanās reizēm mēnesī, ja 
par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā 
nav iespēju rūpēties šādām personām 
(ģimenēm): 
37.1. personai ar pirmās grupas inva-
liditāti; 
37.2. personai bez pastāvīgas dzīves-
vietas;
37.3.pensijas vecuma personai, kurai 
nav likumisko apgādnieku un kuras 
ienākumi nepārsniedz 60% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas;
37.4. trūcīgai ģimenei ar bērniem.
Pabalstu pārskaita pakalpojumu snie-
dzējam pēc rēķina saņemšanas, ņemot 

vērā pakalpojuma sniedzēja noteikto 
pakalpojuma maksu un klientam 
faktiski sniegtā pakalpojuma reižu 
skaitu.”.

  5. Svītrot saistošo noteikumu 37.13. 
apakšpunktā vārdus „75 un vairāk 
gadu vecumā”.

  6. Papildināt saistošos noteikumus ar 
X2 nodaļu šādā redakcijā:
„X2 PABALSTS VESELĪBAS AP-
RŪPES PAKALPOJUMU APMAK-
SAI
37.3 Pabalstu veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai (turpmāk šajā 
nodaļā – Pabalsts) piešķir personai, 
kurai nepienākas normatīvajos aktos 
par veselības aprūpes organizēšanu un 
finansēšanu noteiktie veselības aprūpes 
pakalpojumu maksas atvieglojumi 
un, ja:
37.³1. persona atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusam; 
37.³2. personas (ģimenes) ienākumi 
iepriekšējos trīs mēnešos nepārsniedz 
trūcīgas personas (ģimenes) ienākumu 
līmeni;
37.³3. pensijas vecuma persona vai 
persona ar invaliditāti dzīvo viena vai 
ģimenē, kurā ir tikai pensijas vecuma 
personas un/vai personas ar invalidi-
tāti, un kurā pēdējos trīs iepriekšējos 
mēnešos vidējie ienākumi uz vienu 
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 
60% no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas.
37.4 Pabalstu piešķir šādu veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai šādā 
apmērā: 
37.41. ārstniecības iestāžu sniegto 
veselības aprūpes pakalpojumu, kas 

saņemti saskaņā ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu, apmaksai - faktisko izde-
vumu apmērā, bet nepārsniedzot 20% 
no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas;
37.42. recepšu medikamentu iegādei, 
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo 
medikamentu sarakstā – 50% no čekos 
un/vai citos attaisnojošos dokumen-
tos uzrādītās kopējās summas par 
pēdējos sešos mēnešos iegādātajiem 
medikamentiem, bet ne vairāk kā 20% 
no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas;
37.43.optisko briļļu vai kontaktlēcu 
iegādei – 50% apmērā no briļļu vai 
kontaktlēcu vērtības, bet ne vairāk kā 
10% no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas;
37.44.zobu terapeitiskās un ķirurģiskās 
ārstēšanas pakalpojumu izdevumu 
apmaksai - 50% no čekā uzrādītās 
summas, bet nepārsniedzot 10% no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas;
37.45.zobu protezēšanas pakalpojumu 
izdevumu apmaksai - 50% no čekā 
uzrādītās summas, bet nepārsniedzot 
20% no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas.
37.5 Kopējais piešķirtais Pabalsta 
apmērs vienai personai kalendāra gada 
laikā 37.4 punktā minēto pakalpojumu 
apmaksai nevar pārsniegt 30% no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas.
37.6 Pabalsta piešķiršanai personai 
jāiesniedz zāļu recepšu kopijas, 
ģimenes ārsta nosūtījuma veselības 
aprūpes pakalpojuma saņemšanai 
kopijas, izdevumus attaisnojošo doku-
mentu oriģināli par veselības aprūpes 
pakalpojumu izmaksām – rēķins vai 

stingrās uzskaites čeks, un personas 
(ģimenes) ienākumu deklarācija par 
pēdējiem trīs iepriekšējiem mēnešiem. 
Personai, kurai ir piešķirts trūcīgas 
personas (ģimenes) statuss, piešķirot 
pabalstu, ņem vērā Sociālajā Die-
nestā iepriekš iesniegto deklarāciju. 
Izdevumus attaisnojošie dokumenti 
derīgi iesniegšanai 6 mēnešu periodā 
no to izdošanas dienas. Pabalstu var 
pārskaitīt arī attiecīgajam pakalpojuma 
sniedzējam.”.

 
Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 28.04.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”” paskaidrojuma 

raksts
 
  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums 
  1.1. Saistošie noteikumi nepiecieša-
mi, lai noteiktu Alūksnes novada jauna 
sociālās palīdzības pabalsta veida 
– pabalsta veselības aprūpes pakalpo-
jumu apmaksai apmēru, piešķiršanas 
kritērijus, aprēķināšanas un izmaksas 
kārtību, papildinātu saistošos noteiku-
mus attiecībā par vienreizējo pabalstu 
ārkārtas situācijā
  1.2. Precizēta pakalpojuma pabalsta 
mazgāšanās pakalpojuma apmaksai 
saņemšanas kārtība. 
 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi ir papildināti 
ar jaunu nodaļu, kas nosaka pabalsta 
veselības aprūpes pakalpojumu ap-
maksai apmēru, pabalsta piešķiršanas 
un izmaksas kārtību personām, kuras ir 
tiesīgas saņemt šos pabalstus. Precizēta 

pabalsta mazgāšanās pakalpojuma 
apmaksai saņemšanas kārtība, un pa-
lielināts pabalsta maksimālais apmērs.  

  3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Prognozējamie izdevumi pabalsta 
veselības aprūpes pakalpojuma ap-
maksai daļēji ir iekļauti apstiprinātajā 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
budžeta sadaļā „Sociālie pabalsti” 
paredzētajā finansējumā 2012.gadam, 
kas var būt nepietiekami, ja pabalstu 
pieprasītāju skaits gada laikā palieli-
nāsies.
 
  4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
  Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
 
  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
  5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai Alūksnes novada pašval-
dībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
  5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 
privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma 
saņemšanas no Alūksnes novada 
pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
datuma Administratīvajā rajona tiesā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 
LV-4201.  
    
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksā-
jams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu

Saistošie noteikumi Nr.13/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.03.2012. lēmumu Nr.79
(protokols Nr.6, 13.p.)

Spēkā no 01.05.2012

Spēkā no 01.05.2012.



Alūksnes Novada Vēstis  11.30.04.2012.

Saistoešie noteikumi www.aluksne.lv

Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
no 20. marta 

līdz 28. aprīlim
 
Alūksne
Martins  Morozs
Andris  Irbe
Oskars  Birznieks
Milana  Vasakova
Reinis  Paeglis
Lāsma   Gusta
          
 Alsviķi
Andrejs  Lukašs
           
Jaunlaicene
Harijs   Skaistkalns
           
Liepna
Edgars  Rižijs
          
 Mālupe
Alise   Volšteine
Līva  Salaka

Veclaicene
Tomass Alde
      
Ziemeri
Ainārs  Mičulis 

Aizsaulē 
aizgājuši

 
no 20. marta 

līdz 28. aprīlim
 
 

Alūksne
Anna Šmite   74 gadi
Rasma  Āriņa   95 gadi
Jānis  Zviedrītis   64 gadi
Valda  Kalniņa   82 gadi
Aija  Pazāne   82 gadi
Irma   Spirka   85 gadi
Ilgvars  Mežinskis   32 gadi 
(deklarētā dzīvesvieta- Liepāja)
Ilgvars  Korņejevs   46 gadi
Aija  Valija  Līviņa   80 gadi

Alsviķi
Juris  Landrāts   48 gadi
Ilga  Tīlāne   85 gadi
Mairis  Širaks   39 gadi

Ilzene
Jānis  Jaškovs   45 gadi

Jaunanna
Aina  Spieģele   75 gadi

Kalncempji
Voldemārs  Saveļjevs   72 gadi

Mārkalne
Aina  Birze   71 gads

Pededze
Genādijs  Vihrovs   58 gadi
Maiga  Ozoliņa   73 gadi

Zeltiņi
Ojārs  Gāršnieks   58 gadi
 
Ziemeri 
Jānis Pakalns   71 gads 
 

Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
21.01.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Alūksnes novada pašvaldī-
bā” šādus grozījumus:

  1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā: „Izdoti 
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 3.panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. 
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6.punktu”;

  2. svītrot 2.1.6.apakšpunktu;

  3. papildināt ar 2.1.9.apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
  „2.1.9. dienas aprūpes centra pakal-
pojums.”;

  4. papildināt ar 3.2.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
  „3.2.4. sadarbībā ar bērnu vecākiem, 
izglītības iestādēm, valsts policiju 
un citām iestādēm likumpārkāpumu 
profilakses darbu ar bērniem.”;

  5. papildināt 4.1.punktu aiz vārdiem 
„personas ar invaliditāti” ar vārdiem 
„bērni – invalīdi”;

  6. papildināt ar 4.6.punktu šādā 
redakcijā:
„4.6. Pakalpojuma apjoms ietver per-
sonas minimāli nepieciešamo aprūpi, 
izvērtējot katras personas pašaprūpes 
un mobilitātes spējas. Pakalpojums 
personai tiek sniegts darba dienās 
Sociālā dienesta darba laikā. Personai 
piešķiramā Pakalpojuma apjoms tiek 
noteikts četros aprūpes līmeņos:
  4.6.1. personām, kurām aprūpe mājās 
nepieciešama līdz 4,5 stundām nedēļā 
(bet ne vairāk kā 18 stundas mēnesī) – 
aprūpes 1.līmenis;
  4.6.2. personām, kurām aprūpe mājās 
nepieciešama līdz 9 stundām nedēļā 
(bet ne vairāk 36 stundas mēnesī) – 
aprūpes 2.līmenis;
  4.6.3. personām, kurām aprūpe mājās 
nepieciešama līdz 12 stundām nedēļā 
(bet ne vairāk kā 48 stundas mēnesī) – 
aprūpes 3.līmenis;
  4.6.4. personām, kurām aprūpe mājās 
nepieciešama katru dienu līdz 18 stun-
dām nedēļā (bet ne vairāk 72 stundas 
mēnesī)– aprūpes 4.līmenis.”;

  7. izteikt 7.4.punktu šādā redakcijā:
  „7.4. Maksimālais personas uzturēša-
nās laiks Naktspatversmē ir trīs mēneši 
kalendāra gada ietvaros.”;
 
  8. izteikt 7.5.punktu šādā redakcijā:
  „7.5. Ja persona līdzdarbojas savu 
sociālo problēmu risināšanā, Sociālais 
dienests ir tiesīgs pagarināt personas 
uzturēšanās laiku Naktspatversmē.”;

  9. svītrot saistošo noteikumu 8.no-
daļu.

  10. papildināt ar 10.1 nodaļu šādā 
redakcijā: 

  „10.1 DIENAS APRŪPES CENTRA 
PAKALPOJUMS 

  10.11. Dienas aprūpes centra pakal-
pojumu ir tiesīgas saņemt pilngadī-

gas personas ar smagiem vai vidēji 
smagiem garīga, fiziska rakstura vai 
ar multifunkcionāliem traucējumiem, 
kurām noteikta invaliditāte, un bērni 
- invalīdi, kuri neapmeklē izglītības 
iestādi, ja minētajām personām nepie-
ciešami sociālās rehabilitācijas un/vai 
sociālās aprūpes pakalpojumi.
  10.12. Dienas aprūpes centrs nodroši-
na dienas laikā personu sociālo aprūpi 
un/vai sociālo rehabilitāciju, rehabi-
litācijas procesa pēctecību, sociālo 
prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brī-
vā laika pavadīšanas iespējas, klientu 
un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu 
sociālo problēmu risināšanā, atbalsta 
un pašpalīdzības grupu darbību.
  10.13. Par klienta ievietošanu Dienas 
aprūpes centrā un izņemšanu no tā 
atbildību uzņemas klienta ģimene vai 
pats klients, ja tas dzīvo patstāvīgi.
  10.14. Uzņemot klientu Dienas 
aprūpes centrā, tiek slēgts līgums, kas 
nosaka līgumslēdzēju pušu pienāku-
mus un tiesības.

  11. papildināt saistošo noteikumu 
12.nodaļu ar 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 
12.8., 12.9., 12.10. un 12.11. punktu 
šādā redakcijā:
  „12.4. Personas apgādnieks no 
maksas par ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu institūcijā pieaugušām personām 
(turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) 
tiek atbrīvots, ja:
  12.4.1. Sociālais dienests atzinis 
apgādnieku (apgādnieka ģimeni) par 
trūcīgu. Apgādnieks, kuram piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss, tiek atbrīvots 
no maksas par pakalpojumu uz laiku, 
līdz mainās apgādnieka (apgādnieka 
ģimenes) sociālais statuss saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem; 
  12.4.2.  apgādnieka vienīgie ienāku-
mi ir valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsts vai valsts pensija, kuras apmērs 
nepārsniedz summu, kas aprēķināta 
valstī noteikto minimālo mēneša darba 
algu reizinot ar koeficientu 1,2 ; 
  12.4.3.  apgādnieks ir apgādājamās 
personas mazbērns vai mazmazbērns; 
  12.4.4. apgādnieks atrodas brīvības 
atņemšanas vietā;
  12.4.5.  apgādnieka rīcībā pēc 
pakalpojuma samaksas paliek mazāk 
līdzekļu nekā noteikts Ministru 
kabineta 27.05.2003. noteikumos 
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” un šajos noteikumos.
  12.5. Lai izvērtētu apgādnieka 
iespējas maksāt par apgādājamajam 
nodrošināto Pakalpojumu, apgādnie-
kam jāvēršas Sociālajā dienestā atbil-
stoši savai deklarētajai dzīvesvietai, 
un jādeklarē savas ģimenes ienākumi 
un materiālais stāvoklis par pēdējiem 
trīs iepriekšējiem mēnešiem saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
par trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu. Ja apgādnieks ir darbspē-
jas vecumā, izņemot nestrādājošas per-
sonas ar invaliditāti, Sociālais dienests 
atbrīvo apgādnieku no pakalpojuma 
maksas vai to samazina uz sešiem 
mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 
mēnešiem.
  12.6.Līdzekļi, kas pēc Pakalpojuma 
samaksas paliek 12.4.2. punktā minētā 
apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst 

būt mazāki par summu, kura aprēķi-
nāta, reizinot valstī noteikto minimālo 
darba algu ar koeficientu:
  12.6.1. par apgādnieku – 1,2;
  12.6.2. par katru nākamo ģimenes 
locekli – 0,5.
  12.7. Ja apgādnieka dzīvesvieta ir citā 
pašvaldībā, tad apgādnieks Sociālajā 
dienestā iesniedz savas deklarētās dzī-
vesvietas pašvaldības sociālā dienesta 
materiālās situācijas un ienākumu 
izvērtējumu par pēdējiem trīs iepriek-
šējiem mēnešiem.
  12.8. Ja Pakalpojuma saņēmējam 
ir vairāk nekā viens apgādnieks, tad 
apgādnieka maksājumu nosaka pro-
porcionāli apgādnieku skaitam.
  12.9. Atsevišķos gadījumos Sociālais 
dienests var izskatīt jautājumu par 
likumiskā apgādnieka atbrīvošanu no 
maksas par Pakalpojumu, ja likumis-
kais apgādnieks iesniedz dokumentus 
par to, ka persona, kurai piešķirts 
Pakalpojums, ir izvairījusies pildīt ve-
cāku pienākumus un tai bijusi atņemta 
vecāku aprūpes vai aizgādības tiesības 
attiecībā uz konkrēto likumisko 
apgādnieku.
  12.10. Ja informācija ir nepietieka-
ma, lai konstatētu saistošo noteikumu 
12.9.punktā minēto iemeslu pastā-
vēšanu, kad persona bez dibinātiem 
iemesliem ir izvairījusies pildīt vecāku 
pienākumus, atbrīvojumu no maksas 
par pakalpojumu likumiskais apgād-
nieks var saņemt, iesniedzot Sociālajā 
dienestā tiesas spriedumu par attiecīgā 
fakta esamību/neesamību.
  12.11. Ja persona, kurai ar Sociālā 
dienesta lēmumu piešķirts ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojums institūcijā, un (vai) 
personas apgādnieks(-i) nespēj samak-
sāt par Pakalpojumu pilnu pakalpoju-
ma maksu, tad atlikušo Pakalpojuma 
maksas daļu maksā pašvaldība.”;

  12. izteikt 13.2.7. apakšpunktu šādā 
redakcija:
  „13.2.7. izmantot iespējas saņemt 
veselības aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus, ja personai 
ir sociālās problēmas, kas saistītas ar 
psihoaktīvo vielu lietošanu.”;

  13. papildināt ar jaunu nodaļu „17. 
Noslēguma jautājums” šādā redakcijā:
  „Dienas aprūpes centra pakalpojumu 
Alūksnes novada pašvaldība piešķir no 
2012.gada 1.jūnija.”.

 
Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta Nr.9/2012 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 
21.01.2010. saistošajos noteikumos 

Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Alūksnes novada pašvaldī-

bā”” paskaidrojuma raksts
 
  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
  Saistošo noteikumu projekts nepie-
ciešams, lai noteiktu Alūksnes novada 
jauna sociālā pakalpojumu veida 
saņemšanas kritērijus, pakalpojuma 
saņemšanas kritērijus, ko uzsāks sniegt 
ESF projekta ietvaros. Papildināta 
maksas noteikšanas kārtība apgādnie-
kiem un klientiem par sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumiem. No saistošajiem noteiku-
miem nepieciešams izslēgt Higiēnas 
pakalpojumu, jo tas neatbilst sociālo 
pakalpojumu sniegšanas kritērijiem.

 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  2.1.Saistošie noteikumi tiks paredzēti 
personām, kuras savu dzīvesvietu 
ir deklarējušas un ir sasniedzamas 
Alūksnes novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā vai objektīvu iemes-
lu dēļ nav deklarējušas dzīvesvietu, bet 
atrodas un ir sasniedzamas Alūksnes 
novadā un šo personu pēdējā reģistrētā 
dzīvesvieta bija Alūksnes novads.
  2.2. Saistošie noteikumi noteiks vienu 
jaunu pakalpojumu - Dienas aprū-
pes centra pakalpojuma saņemšanas 
kārtību, kuru var piedāvāt Sociālais 
dienests sadarbībā ar pakalpojumu 
sniedzējiem.
  2.3.Saistošie noteikumi noteiks kritē-
rijus, kādos gadījumos persona vai tās 
apgādnieks tiek atbrīvots no maksas 
par pakalpojumu vai pakalpojuma 
maksa tiek samazināta.
  2.4.Noteikts Sociālās aprūpes pa-
kalpojuma dzīvesvietā apjoms četros 
aprūpes līmeņos.
  2.5. No saistošajiem noteikumiem 
izņemts pakalpojuma veids - Higiēnas 
pakalpojums, jo tas neatbilst sociālo 
pakalpojumu kritērijiem. Šāda pakal-
pojuma apmaksai persona var saņemt 
sociālās palīdzības pabalstu Alūksnes 
novada domes noteiktajā kārtībā.
  2.6. Pakalpojuma finansētāju un 
finansējuma apjomu nosaka Sociā-
lais dienests izvērtējot personas, tās 
apgādnieku un ģimenes materiālos 
resursus, līdzdarbības iespējas, kā arī 
lemj par pakalpojuma nepieciešamī-
bu, piešķiršanu vai atteikumu, par to 
informējot klientu. 

  3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
    Apstiprinātie saistošie noteikumi 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas. Sociālo pakalpojumu 
veidi tiek noteikti, lai nepārsnieg-
tu pašvaldības budžetā paredzēto 
finansējumu 2012.gadam, ja pakal-
pojumu saņēmēju skaits nepārsniegs 
plānoto. Sociālās aprūpes pakalpojums 
dzīvesvietā un Dienas aprūpes centra 
pakalpojums daļēji tiks finansēts no 
ESF projekta „Alternatīvu sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstīšana 
Alūksnes novadā” līdzekļiem projekta 
īstenošanas laikā. 

  4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
  5.1. Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 
  5.2. Lēmumu par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu vai atteikumu 
pieņem Alūksnes novada Sociālais 
dienests, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301. Soci-
ālā dienesta lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.      
 
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
  Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Saistošie noteikumi Nr.9/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

23.02.2012. lēmumu Nr.44
(protokols Nr.4, 15.p.)Spēkā no 01.05.2012.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Sporta pasākumi
1. maijā Alūksnes Muižas parkā 
orientēšanās seriāls „Horizonts”. 
Starts no 16.00 – 19.00.
3. maijā Alūksnes Muižas parkā 
skriešanas seriāls „Alūksnes pavasa-
ris 2012”. Starts no 16.30 - 18.30.
5. maijā 10.00 Pilssalas stadionā se-
zonas atklāšanas turnīrs minifutbolā.
10. maijā Alūksnes Muižas parkā 
skriešanas seriāls „Alūksnes pavasa-
ris 2012”. Starts no 16.30 - 18.30.
15. maijā pie autobusu pieturas 
„Dzeņi” orientēšanās seriāls „Hori-
zonts”. Starts no 16.00 – 19.00. 
17. maijā Alūksnes Muižas parkā 
skriešanas seriāls „Alūksnes pavasa-
ris 2012”. Starts no 16.30 - 18.30.
22. maijā Rezakā orientēšanās 
seriāls „Horizonts”. Starts no 16.00 
– 19.00.
24. maijā Alūksnes Muižas parkā 
skriešanas seriāls „Alūksnes pavasa-
ris 2012”. Starts no 16.30 - 18.30.
26. maijā 11.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas zālē 
Alūksnes novada kausa izcīņa 
džudo.
31. maijā „Zāgados” orientēšanās 
seriāls „Horizonts”. Starts no 16.00 
– 19.00.

Alūksnē
2. maijā 18.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Latvijas koncerti” ar 
programmu „TRIO ART-I-SHOCK”. 
Ieeja: bez maksas.
11. maijā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Domino teātris” piedā-
vā izrādi „Kailie brieži”. Ieeja: Ls 5; 
Ls 6; Ls 7.
13. maijā 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Alūksnes novada mazo 
vokālistu konkurss “Cālis 2012”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 8. maija Evitas Zālītes rotaļlie-
tu izstāde „Gribi – tici, gribi - nē, 
šodien leļļu izstāde”. 
No 12. maija izstāde „Ēvelē, ēvelē, 
dēls...” IV izstāde no cikla „Alūksnes 
amatnieki 20. gs. sākumā”. 
18. maijā 12.00 Alūksnes Mākslas 
skolas pedagogu – jubilāru darbu 
izstāde.
„Krustpunktā”. 
„Muzeja jaunieguvumi”. 
„Satiec savu meistaru!”.
„Latvijas vēsture karikatūrās”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 

Pasākumi
12. maijā 10.00 sadarbībā ar repre-
sēto klubu „Sarma” Mātes dienai 
veltīts pasākums „Mīļāko no visiem 
paldies, vēlas sirds tev pasacīt...”.
26. maijā 13.00 Atkalredzēšanās 
pēcpusdiena „Satiec novadnieku” 
(rakstniece Lija Brīdaka, A/S „Lauku 
Avīze” valdes priekšsēdētājs Viesturs 
Serdāns u.c.).

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02. – 31.05. Tavas rokas vēju glāsta,/
Tavas rokas sauli nes... (Mātes 
diena)
02. – 31.05. Ar zemes mīlestību azo-
tē (A. Dziļumam – 105; abonementā)
02. – 31.05. Brīnumu pasaulē ieska-
toties... (abonementā)
02. – 31.05. Žurnāla „Ilustrētā Pa-
saules Vēsture” izstāde (lasītava)
02. – 14.05. Mēs savai māmiņai 
(bērnu literatūras nodaļā)
02. – 31.05. Alūksnes novada bērnu 
un jauniešu ar īpašām vajadzībām 

atbalsta centra dalībnieku zīmējumu 
izstāde (bērnu literatūras nodaļā)
15. – 31.05. Mīklās, parunās un 
sakāmvārdos apslēptā dzīves gudrība 
(bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
09.05.12. Tematisks pasākums bēr-
niem „Eiropasaka” 
07.05.12. Tematiska tikšanās bēr-
niem „Alūksnes ezera stāsts” 
28.05.12. Jauno grāmatu diena 

Alsviķu pagastā
3. maijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā konkurss - koncerts „Mazo 
dziesmas un dejas Latvijai”. Piedalās 
pirmsskolas izglītības iestāžu „Sau-
līte” un „Zemenīte” mazie vokā-
listi, kultūras nama bērnu vokālais 
ansamblis un bērnu deju kolektīvs. 
Viesi – ritma grupa no Jaunpiebalgas 
(LNT šova „Zelta talanti” finālisti). 
Ieeja: Ls 0,50.
10. maijā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
tikšanās ar Alūksnes Lielās aptiekas 
vadītāju Aiju Kopmani.
19. maijā 22.00 Alsviķu kultūras 
namā atpūtas vakars – balle, spēlēs 
grupa „Rolise” (ļoti siltā laikā – 
brīvdabas estrādes atklāšana). Ieeja: 
Ls 1,50, no 23.00 – Ls 2.
1. jūnijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem „Sveika, va-
sariņa!”. Spēlēs DJ GAGA DANCE, 
CHERRY. Būs vasarīgi jautras izda-
rības un rotaļdejas. Ieeja: Ls 0,50.
Alsviķu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: rakstniekiem A. Dziļumam - 
105, Dz. Sodumam – 90, D. di Morjē 
– 105, S. Unsetei – 130, I. Grebzdei 
– 100; dzejniekiem – J. Alunānam – 
180, R. Skujiņai – 105; tematiskās 
izstādes: Mātes un Starptautiskā 
ģimeņu diena „Mātes mīlestība – ne 
ūdenī grimst, ne ugunī deg”, Eiropas 
dienai veltīta izstāde.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam J. Alunānam 
– 180, rakstniekiem A. Dziļu-
mam – 105, I. Grebzdei – 100, V. 
Jakobsonam – 90, L. Bērziņai – 105; 
tematiskās izstādes: „Mīļai māmi-
ņai” (Mātes dienai), „Par zemi, sauli 
un mums!” (Ģimenes dienai).
 
Annas pagastā
12. maijā Annas kultūras namā  
Mātes dienai veltīts koncerts  „Skaņi 
dziedot mīļas dziesmas, pasaulīti 
piedziedāju” Jaunlaicenes folkloras 
kopas „Putnis” sniegumā.  
18. maijā 22.00 Annas kultūras 
namā diskotēka.
Annas pagasta bibliotēkā izstādes: 
„Latviešu zemnieku likteņstāsti 
trimdas rakstnieku Alfreda Dziļuma 
un Irmas Grebzdes darbos”, „Maijā 
– mīļuma svētki”.

Ilzenes pagastā
12. maijā 20.00 centrā „Dailes” 
eksotisko deju grupas „Luxora” 
koncerts „Ar tauriņa pieskārienu 
dejā”. Piedalās - Ilzenes eksotisko 
deju grupa „Luxora”, austrumu deju 
grupa Džalila, Ilzenes līnijdeju grupa 
un Ilzenes pamatskolas meitenes. 
22.00 balle kopā ar grupu „Pārstei-
gums” no Balviem. Ieeja: Ls 2.
18. maijā 19.00 centrā „Dailes” 
zolītes turnīrs. Dalība: Ls 2.
Centrā „Dailes” apskatāma novad-
pētniecības izstāde „Toreiz un tagad” 
un bērnu zīmējumu izstāde „Mana 
Ilzene”.

Jaunalūksnes pagastā
2. maijā 19.00 Kolberģa tautas namā 
„Baltijas cirka” programma  - klaunu 
šovs „Oki – Doki”.
19. maijā 22.00 Bejas brīvdabas 

30.04.2012.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta
Verners KALĒJS 21.05.2012. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 17.05.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 21.05.2012. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 24.05.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 09.05.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 16.05.2012. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 22.05.2012. 
22.05.2012.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 09.05.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 24.05.2012. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 14.05.2012. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Ozolos 1”
Askolds ZELMENIS 09.05.2012. 15.00 – 16.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 14.05.2012. 12.00 – 13.00 Alsviķu pagasta pārvaldē
Valda ZELTIŅA 11.05.2012. 8.00 - 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Apmeklētāju pieņemšana maijā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

7. un 21. maijā    no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 21. maijā   no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

7. un 21. maijā   no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
11. un 25. 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.

estrādē „Dainas” zaļumballe kopā ar 
Kasparu Maku.

Jaunannas pagastā
3. maijā 18.00 Jaunannas tautas 
namā Labestības pasākums sa-
vam pagastam, saviem cilvēkiem 
„Spārnos” (piedalās visu paaudžu 
jaunannieši). Pēc pasākuma labdarī-
bas tirdziņš. 
9. maijā 10.00 senioru tikšanās 
- izbraukšana uz kokaudzētavu 
„Ievugravas”. 
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Pēdas rīta rasā” (Alfredam Dziļu-
mam 105), „Te nu es esmu...” (Irmai 
Grebzdei 100).

Jaunlaicenes pagastā
4. maijā 22.30 Jaunlaicenes tautas 
namā diskotēka.
13. maijā 13.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Mātes dienai veltīts pasākums 
„Talanti ģimenē”.
26. maijā 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 11. 
nodarbība.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstāde: „Alfrēdam Dziļumam – 
105”, „Irmai Grebzdei – 100”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaice-
nes muiža” izstāde „Novēlējums”, 
nodarbības; pastaigas stāstnieka 
pavadībā.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā patstāvīgā 
ekspozīcija „Vidzemes lauku sēta”, 
interaktīva nodarbība „Orientēšanās 
spēle lauku sētas un mīklu labirin-
tos”, izglītojošās programmas, kāzu 
programma.
Kalncempju bibliotēkā Mātes die-
nai veltīta literatūras izstāde „Mātes 
Mīlestības zelts staro mūžos visam 
pāri...”, jubilāram Alfredam Dziļu-
mam veltīta literatūras izstāde.

Liepnas pagastā
12. maijā 20.15 Liepnas tautas namā 
grupas „Ginc un es” koncerts, 22.00 
balle.
Liepnas bibliotēkā literatūras iz-
stāde bērniem „Māmiņ, drīz būs tava 
diena!” (2. - 14. maijs), literatūras iz-
stāde „Tomēr skaistākais no visiem - 
Mātes svētums, Mātes sirds” (2. -30. 
maijs), „Te nu es esmu!” (rakstniecei 

Irmai Grebzdei – 100; 2. - 30. maijs).

Malienas pagastā
6. maijā 9.00 pie Malienas pagasta 
pārvaldes ēkas Zaļais gadatirgus.

Mālupes pagastā
1. maijā 15.00 Mālupes Saieta namā 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra izrāde „Trīs stāsti ne par 
mācītājiem”.
19. maijā 22.00 Mālupes salā Ievzie-
du balle kopā ar grupu „Rondo”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam Dzintaram So-
dumam – 90, tematiskās izstādes: 4. 
maijs - LR Neatkarības atjaunošanas 
diena, Mātes dienai veltīta izstāde 
„Visskaistākos ziedus dāvinām tev”, 
jauno grāmatu izstāde, pavasara 
ziedu izstāde bibliotēkā.

Mārkalnes pagastā
3. maijā 12.00 Mārkalnes tautas 
namā trupas „Baltijas cirks” izrāde 
(klauni, žonglieri, dzīvnieki).
6. maijā Mārkalnes tautas namā 
Mārkalnes pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa „Akava” un Alūksnes Rit-
ma studijas koncerts tuvojošās Mātes 
dienas noskaņās.
19. maijā 13.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes pagasta senioru 
atpūtas pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes:   „Rakstniecei 
Irmai Grebzdei - 100”, „Tu - mana 
visbaltākā diena,    Tu - vislabākā, 
Māt!”; tematiskā izstāde  „Topi 
skaista lauku sēta!”; 1. kārta Vidze-
mes 5. Patriotiskās dzejas/ esejas 
konkursam „Zaļā Vidzeme”.

Pededzes pagastā
11. maijā 13.00 Pededzes tautas 
namā Pededzes pamatskolas sko-
lēnu koncerts māmiņai ,,Tu, mana 
labā...”.
12. maijā 21.00 Pededzes tautas 
namā retro diskotēka. Ieeja: Ls 1, 
pēc 23.00 – Ls 1,50.
30. maijā Pededzes tautas namā 
Bērnu svētki.

Veclaicenes pagastā
12. maijā 18.00 Veclaicenes tautas 
namā līnijdeju pasākums „Kukaiņu 
balle”. Pirmajā daļā - koncerts, katra 
kolektīva priekšnesums, otrajā daļā – 
visi dejo līnijdejas.

Zeltiņu pagastā
5. maijā 15.00 Zeltiņu tautas namā 
bērnu un jauniešu radošo ideju pēc-
pusdiena „Kas ir manā ķiverītē”.
4. maijā 19.00 Zeltiņu tautas namā 
drāmas kolektīva „Kontakts” snie-
gumā E. Cālīša joku luga 3 cēlienos 
„Laikmeta varoņi” (izrādes ilgums 
80 min.). Ieeja: Ls 1, skolēniem Ls 
0,50.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Laimīgs tas, kas laimīgs savā 
mājā” (Mātes dienai), „Ar saknēm, 
ar darbiem, ar domām dzimtenē” (A. 
Dziļumam - 105, I. Grebzdei - 100).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnie-
ku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes „Šādi raksti, tādi raksti - visi 
manā pūriņā”, „Kā taurenim lidot 
- nozīmē dzīvot”, „Zeltiņi – 2011”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, ekskur-
sijas uz bijušo PSRS kodolraķešu 
bāzi. 

Ziemera pagastā
11. maijā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Ziemeru pamatskolas skolēnu 
koncerts veltīts Mātes dienai. 
12. maijā 10.00 Māriņkalna tautas 
namā Alūksnes novada mazpulku 
konkurss „Zemes meita, zemes 
dēls”.
12. maijā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle kopā ar grupu „Rolise”. 
Ieeja: Ls 2.
20. maijā 17.00 Māriņkalna tautas 
namā Jaunlaicenes amatierteātra 
„Jumts” izrāde - B. Jukņēviča „Labie 
nodomi, jeb viena traka diena”.
25. maijā 18.00 Māriņkalna tautas 
namā piektdienas vakara pasākums 
„Pie tējas tases” - „Tava ideja labā-
kai rītdienai”
31. maijā 9.30 Māriņkalna tautas 
namā Bērnu aizsardzības dienai vel-
tīts pasākums „Brīvdienas ir klāt!”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
„Es paļāvos tikai un vienīgi uz 
sevi...” (A. Dziļumam – 105; 2. - 
24. maijā), „Pavardā uguns, rūpīgi 
saudzēta,/Klusi un mierīgi kurējās” 
(Mātes diena; 10. - 15. maijs), „Kad 
esi izvēles priekšā”, „Vērtīgākie 
ir trimdas gados radītie un izdotie 
darbi” (I. Grebzdei – 100; 23. - 30. 
maijs).


