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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Sēdes jūnijā
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas 
sēde           7. jūnijā 14.00

Teritoriālās komitejas sēde
           11. jūnijā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde 
        13. jūnijā 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde        19. jūnijā 10.00
 
Finanšu komitejas sēde 
               21. jūnijā 10.00
 
Domes sēde   28. jūnijā 10.00

Informācija 2012. 
gadā dzimušo bērnu 
vecākiem
  Lūdzam ierasties pēc pabal-
sta - dāvanu kartēm Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
  (Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē)
 Nodaļas darba laiks: 
 pirmdien no

9°°- 13°° un no 14°°-17°°,
otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien no

8³° - 13°° un no 14°°- 17°°
 
  Ņemiet līdz personu
apliecinošu dokumentu. 

PA „SPODRA” 
izsludina pretendentu 
pieteikšanos uz vakanto
 MEŽZIŅA amatu

Galvenie darba pienākumi: 
 Alūksnes novada  mežu apsaim-
niekošanas plānošana, vadīšana 
un kontrole.
 
Prasības pretendentam:
  - izglītība mežsaimniecības vai 
mežizstrādes specialitātē;
  - atbilstoša profesionāla piere-
dze  ne mazāka kā 5 gadi;
  - prasme strādāt ar datoru;
  - darba plānošanas, organizēša-
nas un kontroles prasmes;
  - spēja aizstāvēt un pamatot 
savu viedokli;
  - teicamas saskarsmes un sadar-
bības prasmes;
  - „B” kategorijas autovadītāja 
apliecība.

  Pieteikuma vēstuli, CV, iz-
glītību apliecinošu dokumentu 
kopijas un vēlams rekomendāci-
jas līdz 2012. gada 14. jūnijam 
plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 
64323259, e-pastu ina.strupina@
aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt 
personīgi – Pašvaldības aģentūrā 
„Spodra”, Pils ielā 58, Alūksnē, 
LV 4301.
 Kontaktpersonas
Janīna ČUGUNOVA, 
t.26118815,
Ina  STRUPIŅA, t.64323259

Neatliekamā palīdzība Alūksnē nepieciešama

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  25. maijā Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā notika Izglītības 
un zinātnes ministrijas rīkotā 
diskusija „Pedagogu konkurēt-
spējas attīstības scenāriji”, kurā 
piedalījās arī izglītības un zinātnes 
ministrs Roberts Ķīlis.

  Izglītības jomas pārstāvji no 
Alūksnes un apkārtējiem novadiem 
diskutēja par izglītības kvalitātes 
paaugstināšanas kontekstā būtiskiem 
jautājumiem. Diskusijās izteiktos 
viedokļus ministrija apkopo un 
izvērtēs iespējas tos ieviest izglītības 
politikas veidošanas procesā.
  R. Ķīlis vizītes laikā tikās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvjiem – domes priekšsēdētāju 
Aivaru Fominu, priekšsēdētāja viet-
nieku Dzintaru Adleru, pašvaldības 
izpilddirektori Janīnu Čugunovu, 
izglītības, kultūras un sporta jautāju-
mu komitejas priekšsēdētāju Sandru 
Zeltiņu, Izglītības pārvaldes vadītāju 
Guntu Kupču, kā arī Alsviķu Profe-
sionālās skolas direktori Anitu Palmu 
un Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Alūksnes filiāles 
vadītāju Anitu Pētersoni.
  Ministrs īsumā tika iepazīstināts ar 
izglītības iestāžu tīklu Alūksnes no-
vadā, kā arī saņēma par to uzskatāmu 
informāciju. Sarunas gaitā tika skarts 
viens no būtiskākajiem jautājumiem 
– skolēnu skaita samazināšanās, līdz 
ar to mazo skolu liktenis. R. Ķīlis 

Alūksnē viesojās Roberts Ķīlis

atzina, ka ar Labklājības un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriem tiek apspriests jautājums, 
kādas funkcijas vēl varētu veikt sko-
las, un tās varētu būt tālākizglītības, 
arī labklājības, sociālās funkcijas. 
Ministrs ierosināja pašvaldībai īste-
not kādu pilotprojektu šajā jomā.
  Arī Alsviķu Profesionālo skolu R. 
Ķīlis ierosināja veidot kā resursu 

centru, kas atbalstītu tuvākajā apkai-
mē dzīvojošos cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām.
  Augstākās izglītības reformas kon-
tekstā R. Ķīlis atzina, ka pēc studiju 
programmu izvērtēšanas augstākās 
izglītības iestāžu konsolidācija 
notiks. Attiecībā uz augstskolu filiāļu 
tīklu ministrs atzina, ka vietās, kur 
nav ilgtspējīgas augstskolas, filiāles 

var pastāvēt.
 Pašvaldības pārstāvji ministru infor-
mēja par sarežģījumiem, kas saistās 
ar skolēnu pārvadājumu finansēša-
nu, savstarpējiem norēķiniem par 
bērnu izglītošanos citu pašvaldību 
izglītības iestādēs, kā arī izteica citus 
ierosinājumus izglītības sistēmas 
uzlabošanai.

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis  diskusijā iepazīstināja ar redzējumu par izglītības jomas attīstību Latvijā,
bet vēlāk tikās ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem

Evitas Aplokas foto

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Šobrīd apspriešanā esošais 
diskusiju dokuments „Veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzē-
ju plāns 2013. - 2018. gadam” 
kārtējo reizi izraisījis bažas par 
Alūksnes slimnīcas turpmāko 
darbību nākotnē.

  Diskusiju materiālā, analizējot 
Alūksnes slimnīcas turpmākās 
darbības iespējas, norādīts, ka tā nā-
kotnē būtu aprūpes līmeņa slimnīca, 
vienlaikus nodrošinot steidzamās 
medicīniskās palīdzības punkta 
un mājas aprūpes funkcijas. Tiek 
ieteikts apsvērt stacionāro akūto 
hospitalizāciju, kas ir ilgākas par 24 
stundām, funkciju apvienot ar Balvu 
un Gulbenes slimnīcu apvienību. 
Ja plānoto realizētu, tas nozīmētu, 
ka Alūksnes slimnīcā vairs nebūs 
iespējams saņemt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību (NMP) un 
šeit arī vairs neuzņemtu akūtos 
stacionāros pacientus, kas ārstējami 
slimnīcā ilgāk par 24 stundām.
  Alūksnes novada pašvaldība kopā 
ar Alūksnes slimnīcu, Apes novada 
pašvaldību un nevalstiskajām 
organizācijām iebilst pret to, jo tas 
pasliktinās veselības aprūpes pieeja-

mību iedzīvotājiem un izsauks arī 
virkni citu negatīvu seku – darbinie-
ku skaita samazināšanos ārstniecī-
bas iestādē, iedzīvotāju aizplūšanu 
no novada teritorijas, nodokļu 
ieņēmumu samazināšanos.
  - Pašvaldība dara visu iespējamo, 
lai saglabātu Alūksnes slimnīcā 
tādu pakalpojumu klāstu, kāds tas 
ir pieejams šobrīd, kā arī darba 
vietas. Kopā ar SIA „Alūksnes 
slimnīca” valdes priekšsēdētāju 
Marutu Kauliņu piedalījos pašval-
dību divpusējās sarunās Veselības 
ministrijā, esam arī uzrakstījuši 
vēstuli Veselības, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijām 
un Vidzemes plānošanas reģionam, 
kurā izklāstījām savus apsvērumus, 
kādēļ slimnīcai jāturpina strādāt kā 
daudzprofilu 24 stundu neatlieka-
mās palīdzības slimnīcai pašreizējos 
profilos, - uzsver Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Fomins.
  Vēstulē teikts: „Alūksnes novada 
pašvaldība uzskata, ka Alūksnes 
slimnīcai jāturpina strādāt kā 
daudzprofilu 24 stundu neatlieka-
mās palīdzības slimnīcai pašreizējos 
profilos, jo to nosaka ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta ziemeļaustrumu 
Vidzemē. Brīdinām, ka pastāv 
draudi 12000 novadu iedzīvotājiem 

savlaicīgai neatliekamās palīdzības 
nodrošināšanai, kā arī Apes un daļa 
Alūksnes novadu iedzīvotāji NMP 
palīdzību centīsies saņemt tuvā-
kā slimnīcā, kas ir Viru slimnīca 
Igaunijā – 45 km, kur ir attīstīta 
un kvalitatīva ceļu infrastruktūra. 
Norādām, ka Alūksnes slimnīcai 
ir attīstīta infrastruktūra, augstas 
klases speciālisti, kas nodrošina 
medicīnas aprūpes pakalpojumus 
kā lokālajai daudzprofilu neatlieka-
mās palīdzības slimnīcai pienākas. 
Aicinām Vidzemes plānošanas re-
ģionu un citas atbildīgās institūcijas 
rūpīgi un atbildīgi izvērtēt diskusiju 
dokumentu, atbalstīt Alūksnes no-
vada pašvaldības un tās iedzīvotāju 
viedokli, lai tiktu pieņemti lēmumi, 
kas mainītu situāciju veselības 
aprūpē par labu Alūksnes novada 
iedzīvotājiem.”
  SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa 
pateicas abu novadu pašvaldībām 
un sabiedrībai, kas aktīvi iesaistās 
jautājumā par slimnīcas nākotni.
  - Pašlaik šis plāns vēl nav apstip-
rināts, tas ir atvērts diskusijām. Tas 
ir prezentēts Veselības ministrijas 
Stratēģiskajā padomē, ministrijas 
profesionālo organizāciju pārstāv-
jiem, kā arī pašvaldību divpusējās 
sarunās ministrijā, notika arī disku-

sija par veselības aprūpes sistēmu 
Vidzemes reģionā.
  Uzskatu, ka analīze, uz kuras 
balstīts šis plāns, veikta tendenciozi, 
ņemot par pamatu kritērijus, kas 
parāda nepilnīgi reālo darbu slimnī-
cā, nav analizēts viss ambulatorais 
darbs, kas sastāda lielu apmeklēju-
mu skaitu. Kas notiks, plānu īsteno-
jot, kopsakarībās netiek analizēts. 
Atņemot neatliekamās palīdzības 
sniegšanu mūsu slimnīcai, Veselī-
bas ministrijas budžeta ietaupījumi 
nebūšot, tā minēja ministrijas valsts 
sekretāra vietniece, taču kāds būs 
zaudējums pašvaldībām un iedzī-
votājiem, to neviens neanalizē, bet 
nodokļus novadu iedzīvotāji maksā 
un viņiem ir tiesības saņemt kvalita-
tīvu un savlaicīgu veselības aprūpi. 
Ja slimnīca nestrādās 24 stundas, 
tas nozīmē, ka šeit būs vajadzīgs 
mazāks darbinieku skaits. Piemē-
ram, medmāsas lielākoties ir līdz 45 
gadu vecumam, tātad visdrīzāk, ka 
viņas kopā ar ģimenēm meklēs dar-
bu citur – saruks iedzīvotāju skaits, 
samazināsies nodokļu ieņēmumi 
pašvaldībās, nemaz nerunājot par 
medicīnas pakalpojumu pieejamības 
pasliktināšanos iedzīvotājiem! 

Turpinājums 2. lappusē
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Alūksnes novada 
pašvaldība rīko izsoles

  Alūksnes novada pašvaldība 
17.07.2012. rīko dzīvokļa īpa-
šuma Pils ielā 40 - 60, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Nosacītā cena 
– Ls 3798. Nodrošinājums – Ls 
380, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 13.07.2012. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 31.07.2012. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
-16.00, līdz 13.07.2012. plkst. 
16.00.

  Alūksnes novada pašvaldība 
17.07.2012. rīko dzīvokļa īpašu-
ma Ganību ielā 1 - 45, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Nosacītā cena 
– Ls 2934. Nodrošinājums – Ls 
293, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 13.07.2012. 
Samaksa 100% latos, kura jāveic 
līdz 31.07.2012. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
-16.00, līdz 13.07.2012. plkst. 
16.00.

ALŪKSNES NOVADA 
PAŠVALDĪBA 
izsludina pretendentu 
pieteikšanos uz vakanto
DATORTĪKLA 
ADMINISTRATORA 
amatu

Galvenie darba pienākumi: 
  Alūksnes novada pašvaldības 
datortīklu infrastruktūras uzturē-
šana un administrēšana, datortīk-
lu drošības politikas realizācija, 
esošo datortīklu un datortehnikas 
apkope, IT infrastruktūras mo-
dernizācija.
 
Prasības pretendentam:
  - vēlama izglītība IT jomā;
  - zināšanas par datortīklu 
arhitektūru;
  - iepriekšējā darba pieredze 
IT sistēmu un tīklu uzturēšanā, 
administrēšanā;
  - iepriekšēja pieredze serveru 
administrēšanā;
  - atbildības sajūta un iniciatīva, 
laba stresa noturība;
  - labas krievu un angļu valodas 
zināšanas;
  - „B” kategorijas autovadītāja 
apliecība.

  Pieteikuma vēstuli, CV, 
izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas un vēlams rekomendāci-
jas līdz 2012. gada 14. jūnijam 
plkst. 16.00 var nosūtīt pa faksu 
64381150, e-pastu 
dome@aluksne.lv, pa pastu vai 
nogādāt personīgi – Alūksnes 
novada pašvaldībai, Dārza ielā 
11, Alūksnē, LV 4301, 306.
kabinets.
  Kontaktpersona Janīna ČUGU-
NOVA, t.26118815.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 24. maija 
sēdē, kurā piedalījās 14 deputāti, 
izskatīja 33 darba kārtības jautā-
jumus.

Dome nolēma:
  - izdarīt grozījumu pašvaldības aģen-
tūras „SPODRA” nolikumā, papil-
dinot nolikuma 2.2. punktu ar 2.2.5. 
apakšpunktu šādā redakcijā: „2.2.5. 
apsaimnieko Alūksnes novada pašval-
dības mežus.”. Lēmums stāsies spēkā 
šī gada 1. jūlijā. Alūksnes novada 
pašvaldībai pieder ievērojamas meža 
platības un ir nepieciešama efektīva 
to apsaimniekošana. Jāpiebilst, ka līdz 
šim pašvaldībai piederošās mežaudzes 
apsaimniekoja katra pagasta pārvalde 
atsevišķi. Dome arī nolēma izdalīt no 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem Ls 4000 
pašvaldības aģentūrai „SPODRA” 
pašvaldības mežu apsaimniekošanai;

  - ņemot vērā to, ka naktspatversmes 
izveidošana Pils ielā 52, Alūksnē, 
2012. gadā nav iespējama ierobežoto 
pašvaldības budžeta līdzekļu dēļ, 
noteikt Alūksnes novada Sociālā die-
nesta struktūrvienības „Naktspatvers-
me” atrašanās vietu Merķeļa ielā 
3, Alūksnē līdz brīdim, kamēr ēka 
Pils ielā 52, Alūksnē tiek pielāgota 
naktspatversmes vajadzībām;

  - noteikt maksu par ielu tirdzniecības 
organizēšanas nodrošināšanu divkāršā 
Alūksnes novada domes noteiktās 

nodevas par tirdzniecību publiskās 
vietās apmērā šādos pašvaldības 
organizētajos publiskajos pasāku-
mos 2012. gadā par katru pasākuma 
dienu (maksā ietilpst PVN): „Lielās 
Līgo Lustes Alūksnē” (23.06.2012.), 
„Baltijas ūdensmoto čempionāts” 
(07.07.2012.), „Alūksnes tambur-
mažors”, koncerts – balle Pilssalas 
estrādē (07.07.2012.), Alūksnes pilsē-
tas svētki „Trejdeviņi vārti vaļā vērti” 
(03. - 05.08.2012.). Alūksnes novada 
domes noteikto nodevu par tirdz-
niecību publiskās vietās par augstāk 
minētajiem publiskajiem pasākumiem 
neiekasēt;

  - apstiprināt dalības maksu par 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
pakalpojumiem, organizējot: vasaras 
dienas nometni „Nezinīša un viņa 
draugu piedzīvojumi” – Ls 20; 
vasaras dienas nometni „Neparastie 
piedzīvojumi kopā ar lācēnu Pūku”- 
Ls 20; vasaras diennakts nometni 
„Vasara – 180° azimutā” - Ls 20; va-
saras programmas „Džambas”, „Velo 
pulciņš”, „Makšķerēšanas pulciņš”, 
„Nāc un esi daļa no dabas” - Ls 3; 
vasaras programmas „Vasaras Ziķeru 
skola 2012” – Ls 6;

  - apstiprināt dalības maksu par 
Bejas pamatskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras nometni „Vasaras 
saulgriežus gaidot” – Ls 6,50; par 
Liepnas vidusskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras nometni „Piecas 
dienas Lauku karaļvalstī” – Ls 3,50; 
par Malienas tautas nama pakalpoju-
miem, organizējot vasaras nometni 

Alūksnes novada domes 24. maija sēdē

Nomas tiesību izsoles 
organizētājs

Alūksnes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja 
kods 90000018622, juridiskā adrese: Dārza iela 
11, Alūksne, Alūksnes novads, e-pasts: dome@
aluksne.lv, tālr.64381499

Nomas tiesību izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu 
soli

Nomas objekts Nedzīvojamās ēkas Latgales ielas 8A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV 4301, kadastra apzīmējums 
3601 026 4118, daļa – deviņas telpas 75,9m2, pa-
līgēkas (šķūņa) daļa 15,9m2, izmantošanas mērķis 
– komercdarbības objektu apbūve.

Nomas objektu raksturo-
joša informācija un citi 
iznomāšanas nosacījumi

Telpas atrodas apmierinošā stāvoklī, tām nepie-
ciešams kosmētiskais remonts. Palīgēka (šķūnis) 
atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Nomas tiesību 
ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu 
nodot apakšnomā.

Maksimālais iznomāšanas 
termiņš

12 gadi

Iznomājamā objekta nosa-
cītās nomas maksas apmērs 
un izsoles solis

Ls138,58 (viens simts trīsdesmit astoņi lati un 58 
santīmi) bez PVN mēnesī. Izsoles solis: Ls 10,00 
(desmit lati).

Zemes nomas maksa Papildus objekta nomas maksai, maksājama zemes 
noma 1,5% apmērā gadā (bez pievienotās vērtības 
nodokļa) no apbūvētā zemesgabala domājamās 
daļas 458,85m2 platībā kadastrālās vērtības

Izsoles norises vieta un 
laiks

12.06.2012. plkst.14.00 Alūksnes novada paš-
valdības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, Mazajā zālē.

Iznomājamā objekta apska-
tes vieta un laiks

Katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot 
ar informācijas publicēšanas dienu Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv līdz 
07.06.2012. plkst.16.00, saskaņojot to pa tālruni 
64381492.

Pieteikumu iesniegšanas 
vieta un laiks

Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, no sludinājuma 
publicēšanas dienas Alūksnes novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.aluksne.lv, līdz 07.06.2012. 
plkst.16.00.

„Paralēle” – Ls 15 dalībniekam;

  - apstiprināt maksu par Liepnas 
internātpamatskolas piegādāto siltum-
enerģiju mājai „Skolotāju māja - 1” 
– 22,14 Ls/MWh, noteikt, ka maksa 
par iepriekšējā mēnesī piegādāto 
siltumenerģiju iemaksājama Liepnas 
internātpamatskolas kontā Valsts 
Kase, kods TRELLV22, konts LV-
14TREL9811480360000, ieņēmumu 
kods 21394, līdz nākamā mēneša 15. 
datumam;

  - izdalīt no atsavināšanas proce-
sā iegūtajiem līdzekļiem Ls 2330 
Alūksnes novada vidusskolai jaunā 
un vecā korpusa kāpņu telpu logu 
nomaiņai; Ls 2640 Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra ēkas iekšpagalma 
bruģēšanas darbiem; 

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem līdzfinansējumu Ls 
186 biedrībai „Pededzes nākotne” 
Alūksnes novada sieviešu vasaras 
skolas pie austrumu robežas Pededzē 
organizēšanai, Ls 1500 Mārkalnes 
pamatskolai ugunsgrēka postījumu 
novēršanai – gaiteņu un klases telpas 
kosmētiskajam remontam, Ls 1690 
Pededzes pamatskolai trīsgadīgo un 
četrgadīgo bērnu rotaļu grupas atvēr-
šanai no 2012. gada 1. septembra;
  - atzīt par spēkā neesošu no pieņem-
šanas brīža Alūksnes novada domes 
26.04.2012. lēmumu Nr. 157 „Par 
līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem” un 
izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
Ls 12200 Pededzes pamatskolai 
apkures katla nomaiņai;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem Ls 16165: Jaunannas pa-
matskolai telpu pielāgošanai mūzikas 
un mākslas nodarbību vajadzībām Ls 
12990 un Ls 3175 Jaunannas pagasta 
pārvaldes telpu remontam, kas pēc 
Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 
pārcelšanās uz pamatskolu, atradīsies 
JMMS ēkā. Te nepieciešams veikt 
ieejas kāpņu pārbūvi un no jauna iz-
būvēt uzbrauktuvi invalīdiem. Dome 
arī apstiprināja Jaunannas mūzikas un 
mākslas pamatskolas nolikumu, kas 
stāsies spēkā 27. augustā, kad jaunā 
izglītības iestāde sāks darbu. Jaunan-
nas mūzikas un mākslas pamatskola 
atradīsies Jaunannas pamatskolas 
ēkā, savukārt uz Mūzikas un mākslas 
skolas ēku pārcelsies pagasta pārvalde 
un bibliotēka;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem līdzfinansējumu Ls 460 
Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 
jumta seguma atjaunošanai;

  - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.21/2012 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2012. gadam”.

Ar pieņemtajiem lēmumiem pilnībā iespē-
jams iepazīties www.aluksne.lv, Alūksnes 

novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
un pagastu pārvaldēs.

Turpinājums no 1. lappuses

 Vairāk nekā 12000 novadu iedzīvotā-
jiem stacionārā neatliekamā medi-
cīniskā palīdzība netiks nodrošināta 
stundas laikā un tie ir draudi veselībai 
un dzīvībai ilgstošas transportēšanas 
laikā. NMP gultu skaita nevienlīdzīgs 
nodrošinājums, salīdzinot ar blakus 
reģionu, Vidzemes iedzīvotājiem 
radīs nevienlīdzīgu pieejamību NMP 
saņemšanai un radīs zaudējumus 
pašvaldībām, – situāciju raksturo M. 
Kauliņa.
  Viņa arī atgādina, ka šobrīd slim-
nīcā tiek īstenots ES struktūrfondu 
finansēts projekts, kurā viena no 
atbalstāmajām aktivitātēm ir tieši 
neatliekamā ķirurģija, traumatoloģija, 
ginekoloģija, reanimācija un NMP 
pacientu uzņemšanas nodaļa.
  29. maijā slimnīcu apmeklēja un ar 
M. Kauliņu, A. Fominu, kā arī Nacio-
nālo Bruņoto spēku Kājnieku skolas 
komandieri Agri Jermacānu tikās 
Veselības ministrijas Valsts sekretāra 
vietniece Daiga Mūrmane – Um-
braško, Nacionālā veselības dienesta 
pārstāve Inga Milaševiča un Rita 
Konstante, kura kā eksperte iesaistīta 
pētījuma veikšanā.
  M. Kauliņa vēlreiz pauda savu ska-
tījumu par dokumenta tapšanā izman-

totās informācijas pamatotību. A. Fo-
mins uzsvēra trīs svarīgākos faktorus, 
kādēļ Alūksnes slimnīcai jāturpina 
sniegt pašreizējo pakalpojumu klāstu 
– armijas bāzes un poligona atrašanās 
novadā, ģeogrāfiskais izvietojums, kā 
arī fakts, ka, salīdzinot ar Gulbenes – 
Balvu apvienību, Alūksnes slimnīcas 
darbība patiesībā ir veiksmes stāsts.
  Kājnieku skolas komandieris A. 
Jermacāns uzsvēra, ka vienībai ir 
būtiski, lai Alūksnē būtu pieejami 
tādi medicīniskie pakalpojumi kā 
traumatoloģija, ķirurģija, reanimācija, 
rentgens, laboratoriskie izmeklējumi.
  - Militārā jomā nevienas mācības 
netiek plānotas, ja nespējam izpildīt 
„zelta stundas” likumu, bet Gulbene, 
Balvi, Valmiera ir ārpus tās. Šobrīd 
ar mācību bāzi un poligonu ārpus 
Rīgas efektīvi varam funkcionēt tieši 
tādēļ, ka šeit ir visi šie pakalpojumi, - 
uzsvēra A. Jermacāns.
  Diskusijas noslēgumā D. Mūrmane 
– Umbraško aicināja slimnīcu iezīmēt 
savu redzējumu par ārstniecības ies-
tādes attīstību nākotnē. Viņa norādīja, 
ka no ministrijas puses nebūs obligāts 
nosacījums, ka reforma Alūksnes 
slimnīcā īstenojama 2013. vai 2014. 
gadā, drīzāk 2015. vai 2016. gadā 
varētu vēlreiz veikt iestādes darbības 
efektivitātes mērījumu.

Neatliekamā palīdzība
Alūksnē nepieciešama
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Projekti www.aluksne.lv

  Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  Maijā uzsākta pārrobežu 
projekta Nr. ELRI - 191 „Ar-
heoloģija, iestāde un sabiedrība: 
sadarbība arheoloģiskā manto-
juma saglabāšanai” īstenošana, 
kura mērķis ir saglabāt kopīgo 
arheoloģisko mantojumu pārro-
bežu reģionā.

  Šis ir viens no 25 Igaunijas – 
Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros 2007. - 2013.
gadam projektiem, kas tika apstip-
rināts 1. kārtā no 226 iesniegtajiem 
projektiem.
  Projekta vadošais partneris ir Tartu 
Universitāte un projekta īstenošanā 
iesaistīti 8 partneri no Latvijas, 
Krievijas un Igaunijas. No Lat-
vijas puses projektā iesaistījusies 
Alūksnes novada pašvaldība, Lu-
dzas novada pašvaldība un Latvijas 
Vēstures institūts.
  10. un 11. maijā Tartu notika 
pirmā pārrobežu projekta tikšanās.  
Alūksnes novada pašvaldība sadar-
bībā ar Alūksnes muzeju īstenos 
projektā paredzētos pasākumus 
Alūksnē. Projekta ietvaros Alūksnes 

Uzsākts projekts arheoloģiskā
mantojuma saglabāšanai

muzejā atjaunos un daļēji iekārtos 
3 telpas - iegūto muzeja vērtību 
(tostarp - arheoloģisko izrakumu) 
pirmapstrādei, pētnieku istabai un 
ekspozīciju telpu, kurā iekārtos 
arheoloģijai veltītu izstādi. Alūksnē 
organizēs 10 lekcijas un seminā-
rus vietējiem iedzīvotājiem par 
dažādām arheoloģijas tēmām un 
metodoloģisko semināru projekta 
partneriem.
  Tāpat tiks sagatavoti informatīvi 
materiāli par arheoloģiju, pētīju-
miem, izrakumiem. Šobrīd daudzu 
arheoloģisko pieminekļu stāvoklis 
nav apzināts, pieminekļi iet bojā sa-
biedrības neuzmanīgas rīcības dēļ, 
kā arī veicot saimniecisko darbību, 
kas bieži vien notiek tāpēc, ka vietē-
jiem iedzīvotājiem trūkst informāci-
jas par šiem objektiem, to atrašanās 
vietu. Lielas problēmas sagādā arī 
„dārgumu mednieki”, kas ar metāla 
detektoriem meklē dažādas senlie-
tas, tādejādi izpostot iepriekšējo 
paaudžu atstāto mantojumu. 2013. 

gadā Alūksnes ezera apkārtnē apse-
kos arheoloģiskos pieminekļus un 
Latvijas Vēstures institūta arheologi 
veiks arī arheoloģiskos izrakumus.
  Partneri projekta laikā apzinās un 
apsekos dabā aptuveni 800 arheolo-
ģijas pieminekļus trīs valstīs, kā arī 
sniegs informāciju par to atrašanās 
vietu vietējām pašvaldībām, kas 
dos iespēju nākotnē piedāvāt arī 
šo pieminekļu apskati tūristiem, 
kā arī veikt tālāku šo vietu izpēti. 
Tiks izveidota kopīga arheoloģijas 
pieminekļu datu bāze un informā-
cija apkopota kartēs, atzīmējot šo 
pieminekļu atrašanās vietas. Desmit 
bojātos vai apdraudētos objektos (3 
Latvijā, 3 Krievijā un 4 Igaunijā) 
veiks „glābšanas” izrakumus.
  Alūksnes novada pašvaldības 
budžets projekta īstenošanai ir 102 
970 EUR jeb 72367,32 lati. Prog-
rammas līdzfinansējums ir 91489,00 
EUR.

  Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pār-
robežu sadarbības programma Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instru-
menta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli 
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona 
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu 
un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju.
  Programmas mājaslapa:

www.estlatrus.eu.

  Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  15. maijā noslēdzās apmācību 
cikls, kurā piedalījās Alūksnes, 
Apes un Gulbenes novadu 
pašvaldību speciālisti. Mācības 
notika Eiropas Sociālā fonda 
atbalstītā projekta „ES fondu 
apguvē iesaistīto speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšana” 
(Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/
SIF/026) ietvaros, kura mērķis ir 
paaugstināt kvalifikāciju pašval-
dību darbiniekiem, kas iesaistīti 
ES fondu līdzekļu apguvē.

  Apmācību laikā pašvaldību 
darbinieki papildināja zināšanas 
par informācijas ieguvi, apstrādi un 
datu statistisko analīzi, projektu pie-
teikumu izstrādi, projektu ieviešanu, 
projekta lietvedības organizāciju 
un sabiedrības mācību un komuni-
kāciju.
  Lai projekts izturētu lielo konku-
renci par fondu līdzekļu piesaisti, 
tā īstenošana noritētu sekmīgi, 

ir nepieciešama spēcīga projekta 
izstrādes un ieviešanas komanda, tā-
pēc apmācībās tika iekļauts dažādu 
speciālistu loks, kas ikdienā saska-
ras ar ES fondu un citu ārējo finanšu 
instrumentu projektu īstenošanu.
 Apmācības nodrošināja SIA „Lat-
Consul”, kas bija iesaistījusi piecus 
lektorus, savas jomas profesionāļus, 
lekciju vadīšanai. Lekciju laikā 
regulāri tika veikta dalībnieku 
aptauja par lekciju pasniegšanu un 
visatzinīgāk tika novērtēti lektori 
Emīls Pūlmanis un Uldis Vītoliņš.  
Lekciju dalībnieki ļoti atzinīgi 
vērtēja iespēju, ka šīs apmācības 
notika Alūksnē un bija kopīgas trīs 
novadiem, kas ļāva dalīties pieredzē 
ar kaimiņu novadu speciālistiem par 
dažādu problēmu risināšanu, ikdie-
nas jautājumiem un citiem ar darba 
specifiku saistītiem jautājumiem.
  Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir 12 841,40 LVL. 100% no 
projekta finansē Eiropas Savienība 
ar Eiropas Sociālā fonda starpnie-
cību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sa-
biedrības integrācijas fondu.

Speciālistu apmācību 
cikls noslēdzies

  Sergejs Andrejevs,
ABJC jaunatnes lietu speciālists

  Eiropas brīvprātīgā darba ietva-
ros Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra darbojas brīvprātīgās 
Maike Venhaus no Vācijas un 
Andrea Meliveo no Spānijas.

  2011. gada oktobrī un novembrī, 
projekta „Ieelpo Eiropu 2”, kurš 
tiek finansēts programmas „Jau-
natne darbībā” ietvaros, Alūksnē 
ieradās brīvprātīgās Andrea un 
Maike. Šis projekts bija turpinājums 
iepriekšējam projektam „Ieelpo 
Eiropu”, kura ietvaros Alūksnē 
kā brīvprātīgā strādāja Agate no 
Francijas. Šobrīd Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs gatavo jaunu pro-
jektu, lai ar nākamo gadu Alūksnē 
Eiropas brīvprātīgo darbu varētu 
veikt citi brīvprātīgie.
  Projekta ietvaros brīvprātīgās ir 
iesaistījušās dažādās aktivitātēs, ko 
piedāvā Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs (ABJC), kā arī realizē savas 
idejas. Viena no jaunākajām akti-
vitātēm, ko brīvprātīgās realizēja, 
bija Starpkultūru dienu Ilzenē, kur 
jebkurš interesents varēja piedalīties 
dažādās aktivitātēs, kuras piedā-
vāja brīvprātīgie no visas Latvijas. 
Skolēnu pavasara brīvdienās Maike 
un Andrea kopā ar Alūksnes jaunie-
šiem uzņēma šausmu filmu. 
  Ikdienā brīvprātīgās var sastapt 

centrā „Te - Elpa” Alūksnē, kur 
jaunieši var nākt pavadīt savu brīvo 
laiku. Brīvprātīgās vada vācu un 
spāņu valodas nodarbības. Andrea 
vada arī spāņu dejas flamenko 
nodarbības. Vienu dienu nedēļā 
brīvprātīgās dodas uz bērnudār-
zu, lai kopā ar bērniem piedalī-
tos dažādās aktivitātēs. Projekta 
ietvaros brīvprātīgās apgūst latviešu 
valodu un jau cenšas runāt latviski. 
Brīvprātīgās savu brīvprātīgo darbu 
ABJC veiks līdz 30. jūnijam.
  Andrea saka: „Šis laika posms, ko 
es esmu pavadījusi Latvijā, man ir 
bijis interesants ar to, ka esmu iepa-
zinusi citu dzīvesveidu - kā cilvēki 
dzīvo pilsētā, kas, salīdzinoši ar 
manu dzimto pilsētu, ir maza.
  Eiropas brīvprātīgais darbs dod 
man iespēju saskarties ar dažā-
diem izaicinājumiem. Pirmais 
izaicinājums bija valoda. Šobrīd es 
jau varu saprast dažas svarīgākās 
lietas latviski, tā man bija pirmā un 
visvairāk traucējošā barjera. Un tas 
radīja man iespēju saprast veidus, 
kā es varētu mācīties citas valodas.
  Otrs mans izaicinājums bija laika 
apstākļi un kā ar tiem sadzīvot. 
Mana dzimtā pilsēta atrodas Eiropas 
siltākajā daļā, kur cilvēki lielāko 
savas dzīves daļu uzturas ārpus 
mājas, bet te nācās pierast pie jaunā 
dzīves stila, ka ziemā nevar visu 
dienu pavadīt ārā.”
  Maike saka: „Jau aizritējuši 7 mē-

Alūksnē strādā brīvprātīgās no 
Spānijas un Vācijas

neši kopš esmu ieradusies Latvijā. 
Šis laiks ir pagājis ļoti strauji. No 
vienas puses, es atceros savu pirmo 
dienu Latvijā, kad ierados un viss 
bija jauns, es nesapratu latviešu va-
lodu un nevienu nepazinu. No otras 
puses - septiņi mēneši ir ļoti ilgs 
laiks un daudz kas ir mainījies un 
tagad es jūtos kā daļa no Alūksnes.
 Šajā laikā esmu arī iepazinusi 
Latvijas kultūru. Jauki, ka latvieši 
ir saglabājuši un joprojām dzied 
senču dziesmas un dejo senču dejas. 

Tas man bija pārsteigums, tādēļ, ka 
manā dzimtajā pilsētā šīs lietas jau 
ir aizmirstas.
  Cita interesanta pieredze man bija 
saistīta ar laika apstākļiem Latvijā. 
Vācijā mums, protams, arī ir ziema, 
bet esot Latvijā, esmu sapratusi, 
kas ir īsta ziema, kas ļauj izbaudīt 
ziemas sporta veidus un novērtēt 
siltās mājas. Un tagad es gaidu, kad 
varēšu izbaudīt vasaru Latvijā un 
visbeidzot nopeldēties Alūksnes 
ezerā.

  “Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publi-
kācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.”

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Andrea un Maike Alūksnē brīvprātīgo darbu veiks vēl līdz jūnija beigām
Foto no ABJC arhīva

 

 Turpināt sekot brīvprātīgo 
gaitām var blogā 

http://evsaluksne.blogspot.com

Labiekārtota 
Mežinieku trase
 
  Violeta Kļaviņa

  10. februārī Lauku atbalsta 
dienests apstiprināja projekta 
iesniegumu Nr. 11-07-L32100-
000181 „Slēpošanas/biatlona 
trases labiekārtošana rekreāci-
jas pakalpojumu pilnveidoša-
nai Alūksnes novada pašvaldī-
bā”. Pēc iepirkuma veikšanas, 
noslēgts līgums ar SIA „8 
CBR” par projektā paredzēto 
darbu veikšanu. 

  Mežinieku trasē ierīkoti trīs bru-
ģēti laukumi, uzstādīti soliņi un 
atkritumu urnas, paplašināta šau-
tuve un uzklāts jauns asfaltbetona 
segums 1250 metru trases posmā. 
Īstenojot projektu, slēpotājiem 
un biatlonistiem radīta iespēja 
vasaras sezonā pilnvērtīgi trenē-
ties un sagatavoties sacensībām 
atbilstošā trases garumā un uz 
kvalitatīva seguma. Skeitotāji un 
skrituļotāji aicināti trasi izmantot 
pēcpusdienās pēc pulksten 17 
visas nedēļas dienas. 
  Projekta kopējās izmaksas pēc 
iepirkuma rezultātiem sastāda 
LVL 35608,27, Lauku atbalsta 
dienests apstiprinājis attiecinā-
mās izmaksas LVL 19870,05 un 
pēc veiksmīgas projekta īstenoša-
nas būs iespēja saņemt publisko 
finansējumu LVL 17883,04 
apmērā.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA
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  Jaunlaicenes muižas 
muzejs saka mīļu paldies 
2012. gada 19. maija Muzeju 
nakts pasākuma brīvprātīga-
jiem palīgiem no Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Ziemera, Apes 
un Alūksnes: Inesei Ratsepai, 
Mārtiņam Muižniekam, Kaspa-
ram Svārupam, Ilutai Mura-
tovai, Unai Muriņai, Birutai 
Puzulei, Agitai Sirmovičai, 
Daigai Birkenbergai, Maijai 
Podegradei, Gunai Tomiņai, 
Astrai Plukšai, Ārijai Graudiņai, 
Dzintrai Virkai, Mikum Ceku-
lim, Vladimiram Jankovskim, 
Maijai Pilskalnietei, Kristīnei 
Pilskalnietei, Uldim Jāņekal-
nam, Baibai Laizānei, Mairitai 
Bēterei, Aigaram Augulim, Ārijai 
Dangai, Mārai Svārupei, Ingai 
Ārstei, Andai Plaumai, Ritai 
Jankovskai, kā arī Vidzemes 
augstskolas pasniedzējai Ivetai 
Druvai - Druvaskalnei un viņas 
studentiem.

Paldies 
veclaiceniešiem!
  Maija Bleiferte,
Muzeju nakts organizētāja 
Veclaicenes pagastā

  Pateicos veclaiceniešiem 
Ainai Rencei, Gintam Plukšam, 
Līgai Pjusei, Laurai Rasmanei, 
Raimondam Bleifertam, Jānim 
Prangelam, Ļenai Rencei, Rai-
tim Plukšam, Intai Rezgoriņai, 
Sandai Binānei, Arnoldam Pju-
sam, Santai Drozdovai un Dacī-
tei Rātei par nesavtību, atsaucību 
un atraktīvismu muzeju nakts 
pasākuma vadīšanā Kornetos.
Veclaicenes muzejā ir apskatā-
mas divas jaunas izstādes - Di-
nas Zvejnieces zīmējumi „Zirgi” 
un Ārijas Dangas rokdarbi 
„Ziedi”. Paldies abām radošajām 
veclaicenietēm!

Alsviķos 
brālēnu Jarānu 
koncertšovs
   9. jūnijā pulksten 20 Alsviķu 
brīvdabas estrādē ar izklai-
dējošo koncertprogrammu 
– šovu viesosies brālēni Jarāni 
– sabiedrībai labi pazīstamais 
humorists, aktieris Jānis Ja-
rāns no Latvijas un mazāk zi-
nāms, burvīgās balss īpašnieks, 
dziedātājs Viktors Jarāns no 
Sibīrijas.

  Koncertprogrammā mākslinieki 
piedāvās latviešu un krievu jokus 
un dziesmas, čigānu romances, 
horoskopus un tostus.

  Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja

  Katras mūsdienās vēl apdzīvotas 
vietas ļaudis domā un rūpējas par 
to, kā padarīt dzīvi krāsaināku un 
bagātāku ne tikai ar materiāla-
jām vērtībām, bet arī ar garīga-
jām un kultūras vērtībām.

  Par tādu vērtību Liepnā ir kļuvis 
tuvāko pagastu vokālo ansambļu 
sadziedāšanās koncerts, kurā parasti 
pulcējas dziedošie kolektīvi no Mā-
lupes (vadītāja Irēna Andranova), 
Malienas (vadītāja Aiva Lielbārde), 
Annas (vadītāja Antra Līdaciņa) 
un mūsu pašu pagasta vokālais 
ansamblis (vadītāja Lilita Spirka).
  Tradīcija, aizsākta 2000. gada 
pavasarī, mudina un aicina šos 
dziedātājus pulcēties Liepnā uz 
vienu skanīgu vakaru. Liepnas 
sieviešu vokālā ansambļa dziedā-
tājas katru gadu cenšas atrast kādu 
„rozīnīti” ikgadējam pasākumam. 
Šā gada koncerta nosaukums bija 
„Zelta dziesmas no aizvadītajiem 
50 gadiem”, kurā katrs dziedošais 
kolektīvs izpildīja piecas dziesmas 
- katru no vienas desmitgades, sākot 
no iepriekšējā gadsimta sešdes-
mitajiem gadiem. Iespējams, ka 
koncerta kārtas skaitlis „13” bija 
tas, kas radīja dažādus pārbaudī-

jumus pasākuma dalībniekiem un 
organizētājiem. Pavasara vīrusi 
liedza iespēju koncertā piedalīties 
mūžam uzticīgajām dziedātājām no 
Mālupes ar vadītāju I. Andranovu, 
kā arī vairākām dziedātājām no 
Liepnas un Malienas kolektīviem. 
Tomēr koncerts notika.
  Sadziedāšanās svētku pirmo daļu, 
piesakot dziesmas no sešdesmita-
jiem gadiem, vadīja L. Spirka. Ska-
nēja sirsnīgas, varbūt pat piemirstas 
melodijas, to gadu liecinieces.
  Koncerta otro daļu par septiņdes-
mitajiem gadiem vadīja Tamāra 
Zadumova. Liepnas dziedātājas bija 
izvēlējušās no šī perioda dziedāt 
Mārča Kalniņa „Laimes putnu” (ļoti 
populāru kāzu melodiju), tērpušās 
tam laikam raksturīgajās dažādu 
krāsu krimplēna kleitās. Arī ciemiņi 
piepulcēja savas dziedātās dzies-
mas.
  Astoņdesmitajiem gadiem vel-
tīto daļu vadīja Iveta Boroduška, 
sniedzot ieskatu jau tajā laikā 
diezgan bagātajā latviešu popgrupu 
repertuārā. Skanēja šīs desmitgades 
dziesmas, no kurām visinteresantāk 
iestudētā šķita Annas kolektīva 
dziedātā „Vilciens uz Valku”.
  Deviņdesmitos gadus sadzīvē un 
popmūzikā raksturoja L. Spirka. 
Tā kā tajā laikā radās un kādu laiku 
pastāvēja vēl nebijusi grupa Latvijā 

Jau trīspadsmito gadu Liepnā

„Dāmu pops”, tad Liepnas dziedātā-
jas šo daļu ievadīja ar divu dziesmu 
popūriju „Kad man vairs nebūs 
16” un „Varbūt rīt”, kuru papildi-
nāja Malienas un Annas dziedātās 
dziesmas.
  Ļoti savdabīgi, bet raksturīgi 21. 
gadsimtam, koncerta noslēdzo-
šo daļu ievadīja Liene Stabinge, 
akcentējot pašreizējo apspriežamo 
problēmu par mūziķu autortiesību 
aizsardzību. Pēc ļoti sirsnīgas Vara 
Vētras dziesmas „Māmiņai” malie-
niešu izpildījumā un draiskās un in-
teresantās latgaliešu tautas dziesmas 

„Saziedēja gaiļa pieši” I. Andrano-
vas apdarē, kuru dziedāja annenieši, 
koncerta šīs daļas vadītāja Liene 
„piezvanīja” Laurim Reinikam, 
palūdzot atļauju dziedāt viņa vienu 
no šī brīža hītiem „Es skrienu”. Pēc 
atļaujas saņemšanas izskanēja pati 
dziesma Liepnas vokālā ansambļa 
izpildījumā.
  Sekoja apsveikumi un sirsnīgas 
runas, bet sirsnīgāk par runām 
skanēja kopīgi dziedātās dziesmas 
- R. Paula „Teic, kur zeme tā” un 
„Rasa”, V. Kaminska „Cilvēkam 
cilvēku jāsatiek”. 

 Sanita Silirova,
Mārkalnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja

  Aprīlis vairākiem Mārkalnes pa-
matskolas audzēkņiem bija īpašs 
mēnesis. 13. aprīlī skolēni piedalī-
jās 11. Grāmatu svētkos Alūksnē: 
apskatīja grāmatu komercizstādi, 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā iepa-
zinās ar Evijas Gulbes grāmatas 
varoņiem Koko un Riko, satika 
Pirātu, kura lomā iejutās pats 
romāna „Mellsila pirāti” autors 
Arvīds Dinijs Deģis.

  Mūsdienās notiek sīva cīņa starp 
datoru un grāmatu, kad bērni un 
jaunieši vairāk izvēlas spēlēt inter-
netā spēlītes nevis lasīt grāmatas. 
Mēs, pieaugušie, esam atbildīgi, lai 
radītu lasītprieku, tāpēc Lasīšanas 
svētki ir ļoti labs piemērs, kā ieinte-
resēt jauno paaudzi par literatūru.
  6. klases skolniece Raimonda: „Es 
Grāmatu svētkos klausījos jauno ta-
lantu koncertu. Man ļoti patika. Vēl 
koncerta laikā bija grāmatu izloze. 
Tas bija ļoti jauki, jo mūsu skolas 
skolotāja Gunta vinnēja grāmatu”.
  3. klases skolniece Kristīne: „Man 
patika tikšanās ar lācenītes Ilzītes 

mammu. Viņa stāstīja par daudziem 
dzīvnieciņiem, bet vislabāk man 
patika klausīties par Ilzīti. Rādīja 
uz liela ekrāna Ilzītes bildes, jo lā-
cenītei ļoti patīk fotografēties. Mēs 
ar skolas biedriem uzreiz bibliotēkā 
apskatījāmies grāmatu „Lācenes 
Ilzītes memuāri””. 
  Aprīlī svinējām Bibliotēku nedēļu, 
kad klašu kolektīvi ar audzinātājiem 
nāca uz bibliotekārajām stundām, 
lai paraudzītos, cik dažādas pēc 
formas un satura ir grāmatas, 
spēlējām spēles, minējām mīklas 
un skandējām tautasdziesmas. Arī 
maijā turpinājām smelties gudrības: 
meklēt skaistākos dzejoļus savām 
māmiņām un vecmāmiņām, lasīt 
vai klausīties pasakas par Spociņu 
- Jociņu, mācāmies arī paši sacerēt 
dzejoļus un esejas Vidzemes 5. Pat-
riotiskās dzejas/esejas konkursam 
„Zaļā Vidzeme”, ko rīko Salacgrī-
vas bibliotēka sadarbībā ar novada 
bibliotēkām un biedrību „Salacas 
baseina bibliotēku apvienība „Sala-
cas bibliotēkas””’.
  Atcerēsimies, ka Grāmatu svētki 
nebeidzas vienā mēnesī, bet jākļūst 
par bibliotēkas draugu, jādāvina 
savai bibliotēkai jaunas grāmatas un 
daudz jālasa!

Mazie mārkalnieši ir 
bibliotēkas draugi

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

  Prasmes un talantus izkopj ģi-
menē, jo izrādās, ka Dieva dotais 
talants ir tikai 10%, pārējie 90% 
ir paša cilvēka darbs un neat-
laidība. Daļa no mūsu talantiem 
bija apskatāma izstādē Jaunlai-
cenes tautas namā Māmiņdienas 
pasākumā.

  Apmeklētāju priekam bija izlikti 
adījumi, tamborējumi, rotas, glez-
nas, vitrāžas, kūkas un salāti. Savus 
darbus vēlīgi rādīja Judīte Kaktiņa, 
kura bija izcepusi brīnumgardu 
kūku, Daira Kampe, kuras tortes 
garšu zina daudzi jaunlaicenieši, 
Zinaida Volcīte, kura laikam Jaun-
laicenē ir vienīgā, kas cep maizīti 
mājās, Mairita Bētere, kuras pīrāgi 
ir tik mīksti un gardi, ka ēdot liekas, 
to vienmēr ir par maz. Iluta Mura-
tova, kuras kūka salda kā pasaka, 
Sandra Jankovska, kura, kā izrādās, 
ir čakla adītāja, Līga Vārtukapteine, 
kura mums ir pazīstama kā gardu 
kūku cepēja un čakla rokdarbniece, 
Inga Ārste, kura izstādei izcepusi 
īpašu gardumu, Evija Bērziņa, kura 
fotogrāfijās parādīja, kādas frizūras 

māk veidot, Dagnija Vārtukaptei-
ne, kura, kā izrādās, prot darināt 
brīnišķīgas rotas, Gunda Muratova, 
par kuras talantiem mēs daudzi 
uzzinājām tikai todien, Dace Lauze, 
kura prot gan adīt, gan skaistas 
rotas veidot, gan gardus salātus 
pagatavot, Eve Ostrovska, kuras 
adījumus var pielīdzināt mākslas 
darbiem, Nora Sudare, kura izsenis 
zināma kā čakla rokdarbniece, Jana 
Kaktiņa, kura skatītājus pārsteidza 
ar vienreizējām rotām, Iveta Šķep-
aste, kuras salāti bija brīnumgardi 
un es, raksta autore, kuras ģimenē ir 
iecienījuši jogurta kūku, kuras garša 
ir interesanta un savdabīga.
  Izstādes krāšņumu papildināja 
koncerts, kuru veidoja jaunlaicenie-
šu ģimenes. Tādēļ saku mīļu paldies 
Bērziņu ģimenei, Ingas Ārstes 
ģimenei, Grigorjevu ģimenei, Mille-
ru ģimenei, Evas un Leldes Garās 
ģimenei, Gunai Klotei un viņas 
mazbērniem, Kaktiņu ģimenei, 
savām mazmeitām Katei Jankai 
un Ulrikai Teterei par to, ka viņi 
visi uzdrīkstējās kāpt uz skatuves, 
dziedāt, runāt dzeju un muzicēt, un 
tiem, kuri bija atnākuši, ļaut baudīt 
un svinēt svētkus, radīt jauku, mīļu 
un neatkārtojamu pārdzīvojumu. 

Jaunlaicenē atklāj 
talantus

Liepnas pagasta vokālais ansamblis
Foto no Liepnas tautas nama arhīva

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 
27.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.26/2011 „Par pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”

Saistošie noteikumi Nr.16/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

26.04.2012. lēmumu Nr.132 
(protokols Nr.7, 19.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43. panta pirmās daļas 13.punktu un Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu Spēkā no 31.05.2012

  Izdarīt grozījumus Alūksnes novada 
domes 27.10.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr.26/2011 „Par pašvaldības aģen-
tūras „SPODRA” sniegtajiem pakalpo-
jumiem un to cenrādi” un turpmāk:

  1. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.1.punktu šādā redakcijā: 

  „3.1. Kravas automašīnas VW LT46 
pakalpojumi laikā no 1.novembra līdz 
31.martam:
    3.1.1. 1 stunda - Ls 23,00;
    3.1.2. 1 km - Ls 0,69”; 
  2. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.2.punktu šādā redakcijā: 
  „3.2. Kravas automašīnas VW LT46 

pakalpojumi laikā no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim:
    3.2.1. 1 stunda - Ls 22,04;
   3.2.2. 1 km - Ls 0,66”;
  3. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.3.punktu šādā redakcijā: 
  „3.3. Kravas automašīnas MAN 
pakalpojumi laikā no 1.novembra līdz 

31.martam:
   3.3.1. 1 stunda - Ls 35,29 (ar hidroma-
nipulatoru - Ls 18,07);
   3.3.2. 1 km - Ls 1,06”;
  4. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.4.punktu šādā redakcijā: 
  „3.4. Kravas automašīnas MAN 
pakalpojumi laikā no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim:
   3.4.1. 1 stunda - Ls 34,36 (ar hidroma-
nipulatoru - Ls 16,63);
   3.4.2. 1 km - Ls 1,03”;

Turpinājums 7. lappusē



Alūksnes Novada Vēstis  5.30.05.2012.

Izglītība www.aluksne.lv Alūksnes novada
vidusskola aicina
jaunus audzēkņus
  • pirmsskolas izglītības program-
mā (5 un 6 g. v. bērnus)
  • pamatizglītības programmās 
(5. - 9. kl.)
  • vispārējās vidējās izglītības 
programmās (10. - 12. kl.)

UZMANĪBU! 
JAUNUMS - 10. klasē piedāvā 
profesionāli orientētu valsts aizsar-
dzības mācību programmu.
  • bez vecuma ierobežojuma ne-
klātienes pamatizglītības un vispā-
rējās vidējās izglītības programmās. 
Paralēli mācībām būs iespēja:
  1) iegūt dažāda veida transportlī-
dzekļu vadītāja kategorijas,
  2) apgūt dažādas amatnieku 
prasmes, 
  3) piedalīties dažādos projektos,
  4) iesaistīties interešu izglītības 
programmās. 
  Visi interesenti aicināti uz 
atvērto durvju dienu 6. jūnijā 
no plkst. 10.00 - 12.00, katru 
darba dienu no 9.00 - 13.00  vai 
zvanot pa tālruņiem 64381669, 
64381670,  26133347.

  Inga Āboltiņa,
SPII „Mazputniņš” pirmsskolas 
izglītības skolotāja

  Ar smaržīgām narcisēm, dzegu-
žu zvaniem, lakstīgalu treļļiem un 
daudziem pasākumiem Malienas 
bērnudārzā ir atnācis pavasaris.

  Pavasara ieskaņas pasākums 
- Māmiņu un vecmāmiņu pēcpus-
diena, kurā visi priecājāmies par 
bērnu priekšnesumiem. Bērnu acīs 
mirdzēja prieka dzirkstis, kad mā-
miņas sauca savus bērnus dažādos 
mīļvārdiņos, bet vēl jaukāks visiem 
šķita brīdis, kad katra māmiņa 
ar aizsietām acīm atpazina savu 
bērniņu.
 Kā turpinājums šai pēcpusdienai 
aizskanēja 11. maija Māmiņu dienas 
svinības, kad bērni savas māmiņas 
ne tikai priecēja ar dejām un dzies-
mām, bet arī dāvāja viņām pašu 
rokām darinātas dāvaniņas.
  Lieldienu svinības 9. aprīlī, kad 
visi krāsoja un ripināja olas, noska-
tījās skolotāju rādīto teātra izrādi, 

paši skandēja dziesmas, dzejoļus, 
tautasdziesmas un ticējumus par 
Lieldienām. Protams, neizpalika 
arī „olu kaujas” un mielošanās ar 
krāsotajām olām. 
  16. aprīlī grupas „Saulīte” bērni, 
iejutušies cirka mākslinieku lomās, 
rādīja, ko katrs māk. Te viens grieza 
riņķus, cits darbojās ar lecamauklu. 
  Pavasara ekskursiju laikā ciemo-
jāmies pagasta bibliotēkā, Malienas 
pamatskolā un Valsts Ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta Alūksnes 
daļā. Tā kā ieskatu bibliotēkas 
ikdienas dzīvē bijām guvuši jau 
rudenī, tad šoreiz darbojāmies ar 
datoru, iejutāmies pasaku tēlos 
bibliotekāres Dainas Baltās lasītajā 
S. Kozlova pasakā „Briesmīgs, 
pelēks, pinkains”. Bērni bibliotēkai 
uzdāvināja savus zīmējumus.
  Malienas pamatskolā, kur mūs 
sagaidīja sākumklašu skolēni kopā 
ar skolotājām Ilzi Andronovu un 
Maritu Mūrnieci, bijām gaidīti 
ciemiņi. Apskatījām skolu, izmē-
ģinājām darbu gan ar parasto, gan 
interaktīvo tāfeli, rotaļājāmies un 

Pavasaris Malienas „Mazputniņā”

pusdienojām kopā ar jaunāko klašu 
skolēniem.  „Skolā ir jauki!” - tāda 
pārliecība radās pēc šīs ekskursijas, 
bet vēl patīkamāk jutāmies, kad 
nesen pie mums atnāca skolas zēni. 
Skolotāja Mārtiņa Biezā vadībā viņi 
bija izgatavojuši mums dāvanas -  
koka rotaļlietas. 
  Aizraujoša likās ekskursija pie 
ugunsdzēsējiem. Vada komandieris 

Raimonds Jurģītis un ugunsdzē-
sējs glābējs Alvis Dārziņš parādīja 
mums ugunsdzēsēju depo, uguns-
dzēsēju darba aprīkojumu un mašī-
nas. Visiem ļoti patika šī ekskursija.
  Sakām mīļu paldies visiem, kas 
mums palīdz gan svētkos, gan 
ikdienā iepazīt tuvāku un tālāku 
apkārtni!

  Ligita Belova,
Jaunalūksnes PII „Pūcīte” vadītāja

  Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pūcīte” darba gads bijis aktīvs 
un interesants.

  Rudens sākās ar senču tradīci-
jām - krāšņs Miķeldienas tirgus, 
kur mazie pūcēni varēja izpausties 
tirgojoties, sekoja Mārtiņdiena, kad 
ķekatas apciemoja iestāžu darbi-
niekus, veikalniekus, kas strādā 
Kolberģa ciemā. Novembris - pat-
riotisma mēnesis ar pašu sarūpētu 
izstādi par godu Latvijas dzimšanas 
dienai Kolberģa tautas namā, kā arī 
patriotisku pasākuma apmeklējumu 
Bejas pamatskolā.
  Rudenī viesojāmies Bejas no-
vadpētniecības centrā pie muzeja 
gariņa, Zeltiņu muzejā, Alūksnes 
novada vidusskolā iepazinām in-
teraktīvo tāfeli un sociālās aprūpes 
centrā „Alūksne” sniedzām koncer-
tu vecajiem ļaudīm. Šis laiks pagāja 
rūpēs par Genovevas Strazdiņas 
iestādei dāvināto Kanādas egli, kas 
iespējams kādreiz taps par „Pūcītes” 
Ziemassvētku goda egli.
  Ziemas cēlienā šogad īpaši atzī-
mējām Adventes laiku. Arī šogad 

neaizmirsām mazos draugus mežā 
- katra ģimene bija sagatavojusi 
cienastu meža dzīvniekiem. Liels 
paldies jāsaka par Lauvu kluba 
sagādātajām dāvanām katram „Pū-
cītes” bērnam, un, protams, paldies 
Zviedrijas bērniem par mīļumu, ko 
katrs bija ielicis dāvanā.
  Šinī gadā aktīvi iesaistījāmies 
dažādās ar dabas aizsardzību sais-
tītās aktivitātēs, sadarbībā ar bērnu 
vecākiem vācām izlietotās baterijas, 
tetrapakas - īpašs paldies par atsau-
cību Locānu, Strucku, Salenieku 
ģimenēm.
  Jaunais gads sākās ar krāšņu 
masku balli, ko katrs bērns bija 
sagatavojis kopā ar vecākiem - šo-
gad īpaši strādājam pie bērnu runas 
attīstīšanas - katram bija iespēja 
izpausties tēlā.
  Janvāris, februāris, marts un aprīlis 
- ļoti aktīvi mēneši mūsu skolotājām 
Velgai Žižijanai un Inetai Čerbiko-
vai - šinī laikā skolotājas gatavojās 
3. kvalitātes pakāpes iegūšanai, ko 
godam nopelnījušas savā garajā 
pedagoga darba mūžā.
  Martā notika viens no gada skais-
tākajiem notikumiem - vecmāmiņu 
pēcpusdiena, maijā - Māmiņu diena, 
kad katra māmiņa var pamanīt, ko 

viņas bērns apguvis gada laikā. 
Kā jau ierasts, pavasarī norisinās 
radošo izpausmju konkurss „Pūcītes 
pavasaris”, kurā var izpausties katrs 
no bērniem, iesaistot visus ģimenes 
locekļus.
  Visa mācību gada laikā notika ļoti 
aktīva sadarbība ar Jaunalūksnes 
bibliotēku. Paldies bibliotekārei 
Ievai Zakarītei par neizsīkstošo 
enerģiju, plānojot sadarbības pasā-
kumus ar „Pūcīti”.
  Ļoti skaists šī gada notikums - 
visā mācību gada garumā - radošās 
darbnīcas „Pūcīte”, kas piesaistīja 
interesentus pirmsskolas izglītības 
iestādē, Kolberģa ciemā un arī citur 
Alūksnes novadā. Par burvīgo ideju 
un iestādes estētiskā tēla uzlabošanu 
paldies Ievai Mellītei un visai Rako-
vu ģimenei!
  Paldies iestādes pedagoģiskajiem 
darbiniekiem Inetai Čerbikovai, 
Velgai Žižijanai, Agitai Pakalnietei, 
Esēnijai Lielbārdei par daudzvei-
dīgo pedagoģiskā darba īstenošanu 
iestādē, skolotājam Zigmāram 
Krūmiņam par dziedošo „pūcēnu” 
sagatavošanu konkursam „Cālis 
2012” un lieliskajiem rezultātiem, 
saimnieciskajiem darbiniekiem par 
atsaucību dažādu ideju īstenošanā 

un par mājīgas darba vides radīšanu 
un uzturēšanu „Pūcītē”. 
  Ar vecāku līdzdalību notiek 
daudzas lietas, tāpēc paldies visiem 
iestādes padomes locekļiem par 
atsaucību iestādes darba organizē-
šanā, pasākumu ideju ģenerēšanā. 
Īpašs paldies padomes priekšsē-
dētājai Ievai Mellītei par atbalstu 
dažādās situācijās, par iesaistīšanos 
„Pūcītes” attīstībā rakstot projektus 
un iesaistoties iestādes pasākumu 
organizēšanā. Par projektu gatavo-
šanu un dažādu ideju īstenošanu 
paldies Lindai Baldiņai un Inesei 
Jauniņai, skolotājai Agitai Pakal-
nietei un Velgai Žižijanai. Iestādes 
darbinieku vārdā īpašs paldies par 
atsaucību un palīdzību Jauniņu, 
Mellīšu - Rakovu, Rimšu, Drubiņu, 
Baldiņu, Baldiņu - Leisu, Ļebede-
vu, Sedlenieku, Strucku, Ņikitinu, 
Vasaskovu, Šurkinu, Kolistu, 
Tarnovsku, Zābaku, Salenieku 
ģimenēm, Inesei Aleksei ar ģimeni, 
kā arī visām pārējām ģimenēm par 
to, ka esat izvēlējušies „Pūcīti” par 
otro mājvietu jūsu bērniem.
  Liela pateicība Alūksnes novada 
pašvaldībai, Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldei  par ikgadēju ieguldījumu 
iestādes attīstībā un pastāvēšanā.

Aktīvs darba gads „Pūcītē”

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šogad konkursam ,,Alūksnes no-
vada bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu projekta konkurss 2012. 
gadā” tika iesniegti 8 pieteikumi. 
Komisija tos izvērtēja un iedalītā 
finansējuma ietvaros visām no-
metnēm tika piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums.

  Dienas nometni „Nezinīša un viņa 
draugu piedzīvojumi” no 13. līdz 
18. augustam Alūksnē piedāvās 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. 
Nometnes vadītāja būs Kristīne 
Vimba. Tajā varēs piedalīties 30 
dalībnieki 9 – 11 gadu vecumā. 
Dalības maksa dalībniekam būs 20 

lati. Nometnes laikā notiks radošas 
nodarbības, lasītprasmes veici-
nāšana kopā ar Nezinīti un citas 
aktivitātes. 
  Dienas nometni „Neparastie pie-
dzīvojumi kopā ar Lācēnu Pūku” 6 
– 8 gadus veciem bērniem no 6. līdz 
10. augustam rīkos Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs. Arī šajā nometnē 
varēs piedalīties 30 dalībnieki un 
tā notiks Alūksnē. Nometni vadīs 
Kristīne Vimba. Tas laikā bērni 
iepazīs mediķa, ugunsdzēsēja, maiz-
nieka darbu, apmeklēs Līgatnes da-
bas parku. Dalības maksa - 20 lati.
  Bejas pamatskola no 18. - 21. 
jūnijam piedāvās dienas nomet-
ni „Vasaras saulgriežus gaidot”. 
Nometnē, kuru vadīs Ineta Pūpola, 
aicināti piedalīties bērni no 11 līdz 

15 gadiem. Dalībnieku skaits – 25. 
Dalības maksa būs Ls 6,50. Bērni 
apgūs vasaras saulgriežu tradīcijas.
  Liepnas vidusskolā no 18. līdz 22. 
jūnijam notiks nometne „Piecas die-
nas lauku karaļvalstī” 8 - 13 gadus 
veciem bērniem. Nometnē varēs uz-
ņemt 30 dalībniekus, to vadīs Ženija 
Mahņeva. Dalības maksa – Ls 3,50. 
Bērni nometnes laikā veidos puķu 
dobi, ies pārgājienā, piedalīsies 
dažādās radošās darbnīcās.
   Alūksnes evaņģēliski luteris-
kā draudze no 9. līdz 15. jūlijam 
12 - 18 gadus veciem jauniešiem 
piedāvā piedalīties diennakts 
tūrisma nometnē „Ceļš”. Nometnē 
būs 20 dalībnieki, to vadīs Eva 
Kliesta. Nometnes laikā paredzēts 
gājiens gar jūru no Jūrmalciema līdz 

Pāvilostai, iepazīstot kultūrvēsturis-
kos objektus. Dalības maksa – 36 
lati. Nometnē varēs piedalīties 20 
dalībnieki.
  Liepnas internātpamatskolas un 
skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība no 
25. līdz 29. jūnijam piedāvā dien-
nakts nometni „Fantāziju varavīk-
sne 2 – Sprīdīšu skola”. Nometnē 
varēs piedalīties 20 dalībnieki 10 
- 13 gadu vecumā. Nometni vadīs 
Inese Toka, dalības maksa - 10 lati. 
Nometnes laikā notiks dažādas 
radošās darbnīcas, ekskursijas.
  Malienas tautas nams no 9. līdz 
14. jūlijam 12 - 16 gadus vecus 
jauniešus aicina piedalīties dienas 
nometnē „Paralēle”, ko vadīs Evita 
Bogdanova. Nometnē varēs uzņemt 
20 dalībniekus un dalības maksa 

būs 15 lati. Radošās un izglītojošās 
nometnes laikā dalībnieki nodarbo-
sies ar grafiti, hip-hopu.
  No 18. līdz 22. jūnijam Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs aicina 14 
– 17 gadus vecus dalībniekus pie-
dalīties diennakts nometnē „Vasara 
1800 azimutā”, ko vadīs Kristīne 
Vimba. Nometnē varēs piedalīties 
20 jaunieši un dalības maksa būs 20 
lati. Šī būs atpūtas un piedzīvojumu, 
sporta un tūrisma, izglītojošā no-
metne, kuras laikā dalībnieki apgūs 
orientēšanās prasmes, tuvcīņu.
  Kopumā astoņās nometnēs varēs 
iesaistīties 195 dalībnieki. Visu mi-
nēto nometņu īstenošanas kopējās 
izmaksas ir 9608,26 lati un 4492,3 
lati no šīs summas ir Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums.

Būs astoņas vasaras nometnes

“Mazputniņa” audzēkņi iepazinuši ugunsdzēsēju darbu
Foto no “Mazputniņa” arhīva

Izlaidumi 9. klasēm 
 
8. jūnijā
12.30 Liepnas internātpamatskolā
17.30 Malienas pamatskolā
18.00 Bejas pamatskolā
9. jūnijā
15.00 Strautiņu pamatskolā
16.00 Māriņkalna tautas namā 
Ziemeru pamatskolai
16.00 Liepnas vidusskolā
16.00 Jaunlaicenes tautas namā 
Jaunlaicenes pamatskolai
17.00 Mārkalnes pamatskolā
18.00 Mālupes pamatskolā
18.00 Jaunannas tautas namā Jau-
nannas pamatskolai
19.00 „Dailēs” Ilzenes pamatskolai
15. jūnijā
16.00 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā
16. jūnijā
16.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā Alūksnes novada vidusskolai
16.00 Pededzes pamatskolā

Izlaidumi 12. klasēm 

16. jūnijā
17.00 Liepnas vidusskolā
18.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā Alūksnes novada vidusskolai
22. jūnijā
16.00 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Saistošie noteikumi „Par bērnu 
reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīša-
nu pirmsskolas izglītības programmu 
apguvei” nosaka bērnu reģistrēšanas, 
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Alūksnes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs un vispārējās 
izglītības iestādēs, kas īsteno pirms-
skolas izglītības programmas (turpmāk 
tekstā – Izglītības iestāde).
  2. Izglītības iestādes nolikumā tiek 
noteikts vecums bērnu uzņemšanai 
Izglītības iestādē.

II. IESNIEGUMU REĢISTRĀCI-
JAS KĀRTĪBA

  3. Bērnu reģistrāciju visu kalendāro 
gadu Izglītības iestādē veic Izglītības 
iestāde.
  4. Vecāki vai citi bērna likumiskie 
pārstāvji (turpmāk tekstā - Vecāki) 
var pieteikt bērnu izvēlētajā Izglītības 
iestādē. 
  5. Piesakot bērnu Izglītības iestādē, 
Vecāki:
    5.1.uzrāda savu personu apliecinošu 
dokumentu, aizbildnis papildus uzrāda 
bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina 
aizbildniecības nodibināšanas faktu;
   5.2. uzrāda bērna dzimšanas aplie-
cību;
   5.3. ieniedz iesniegumu (iesnieguma 
veidlapa pielikumā Nr.1).
  6. Izglītības iestāde reģistrē bērnu 
uzņemšanai Izglītības iestādē hronolo-
ģiskā secībā pēc iesnieguma saņem-
šanas datuma un pulksteņa laika, 
izdarot ierakstu Bērnu rindas reģistrā 
uzņemšanai izglītības iestādē, turpmāk 
tekstā - Reģistrs (pielikums Nr.2).
  7. Vecākiem ir tiesības mainīt 
iesniegumā norādīto vēlamo Izglītības 
iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, 
kā arī atsaukt iesniegumu Izglītības 
iestādē, iesniedzot Izglītības iestādē 
attiecīgu iesniegumu.
  8. Bērna vietu rindā aktualizē Izglī-
tības iestādes vadītājs (turpmāk tekstā 
– Vadītājs) uz katra gada 1.oktobri, 
ievērojot iesnieguma reģistrēšanas 
secību.
  9. Vadītājs pieņem lēmumu par bērna 
uzņemšanu iestādē ārpus kārtas:
    9.1. ja bērna vecākiem citos 
normatīvajos aktos noteiktas sociālās 
garantijas vai tiesības bērnu iekārtot 
Izglītības iestādē ārpus kārtas, šajā 
gadījumā Vecāki iesniedz izziņu no 
darbavietas;
    9.2. Reģistrā esošajiem obligāto 
izglītības vecumu sasniegušajiem 
bērniem.
  10. Priekšrocības uzņemšanai Izglītī-
bas iestādē ir:
    10.1. bērniem no Alūksnes novada 
speciālajām Izglītības iestādēm, ku-
riem jāturpina izglītības programmas 
apguve vispārizglītojošā Izglītības 
iestādē;
    10.2. bērniem no vispārizglītojošām 
Izglītības iestādēm, kuriem jāturpina 
izglītības programmas apguve speciā-
lajā Izglītības iestādē.
 
III. BĒRNA UZŅEMŠANA IZGLĪ-
TĪBAS IESTĀDĒ

  11. Dokumentu pieņemšanu un bērna 
reģistrēšanu Izglītības iestādē veic Va-
dītājs vai Vadītāja norīkots darbinieks.
  12. Izglītības iestādes grupu kom-
plektācija tiek veikta atbilstoši Izglītī-
bas iestādē uzņemamo bērnu skaitam 
rindas kārtībā no Reģistra, ņemot vērā 
bērna dzimšanas gadu, izņemot šo 

Saistošie noteikumi Nr.20/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.04.2012. lēmumu Nr.136
(protokols Nr.7, 23.p.)

Par bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un 
atskaitīšanu pirmsskolas izglītības programmu apguvei
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

Pielikums Nr.1 
Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.136 
 protokols Nr7,23.p. 

 
 _______________________________________________ 

(iestādes nosaukums) 
_______________________________________________ 

        (iesniedzēja vārds, uzvārds) 
 

     _______________________________________________ 
                                                                                 (deklarētā dzīvesvieta) 

 
_______________________________________________ 

              (faktiskā dzīvesvieta) 
 
Tālrunis: _____________________ 
E-pasts: _____________________ 
       

 
 

IESNIEGUMS 
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu         

(vārds, uzvārds) 
personas kods ׀_׀_׀_׀_׀_׀_ ׀ – ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  
 
deklarētā dzīvesvieta          
 
faktiskā dzīvesvieta          
 
rindā pirmsskolas izglītības iestādē _____________________________________________ 
Vēlamais uzņemšanas laiks ___________________________________________________ 
                          
Iesniegumam pievienoju: 
_______________________________________________________________________________ 

 
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.20/2012 
„Par bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu pirmsskolas izglītības programmu apguvei”. 
 
20___gada___________ Iesniedzēja paraksts:    /   / 

  
Atzīme par iesnieguma saņemšanu: 
20__gada__________ Saņēmēja paraksts:    /   / 
plkst.___________   Iesnieguma reģistrācijas Nr. _______________ 
Rindas Nr. _________ (iestājoties) 

 

Pielikums Nr.2 
Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.136 
protokols Nr.7, 23.p. 

 
BĒRNU RINDAS REĢISTRS UZŅEMŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

 
Iesnie
guma 
reģis-
trāci-

jas Nr. 

Rindas 
kārtas 

numurs 
(iestā-
joties) 

Rindas 
kārtas 

numurs 
pēc rindas 

aktu- 
alizēša-
nas uz 

1.oktobri 

Vārds, 
uzvārds 

Personas kods Adrese Kontaktinformācija 
(tālrunis,  
e-pasts) 

Iesnieguma 
iesniegšanas 

laiks 
datums/plkst. 

Vēlamais 
uzņemšanas 

laiks 

Paziņojums  
par  

uzņemšanu 

Piezīmes 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Pielikums Nr.3 
Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.136 
 protokols Nr7,23.p. 

 
______________________________________________ 

 (iestādes nosaukums) 
 

        
_______________________________________________ 

        (iesniedzēja vārds, uzvārds) 
 

     _______________________________________________ 
                                                                                 (deklarētā dzīvesvieta) 

 
_______________________________________________ 

              (faktiskā dzīvesvieta) 
 
Tālrunis:  __________________ 
E-pasts:  ___________________       
 

       
IESNIEGUMS 

 
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu                       

(vārds, uzvārds) 
personas kods ׀_׀_׀_׀_׀_׀ – ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  
 
deklarētā dzīvesvieta                  
 
faktiskā dzīvesvieta           _ 
 
pirmsskolas izglītības iestādē _______________________________________________ 

                                                             (izglītības iestādes nosaukums 
_________________________________________________________________________ 
   (izglītības programmas nosaukums, kods) 

 
Iesniegumam pievienoju: 

1.Bērna medicīnisko karti 026/u                                   ׀_׀                  
2.Bērna dzimšanas apliecības kopiju   ׀_׀  

3.Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu           ׀_׀  
 

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Izglītības iestādes nolikumu, reģistrācijas apliecību, iekšējās kārtības 
noteikumiem, pirmsskolas izglītības programmu un licenci. 
 
20___g.___________ Iesniedzēja paraksts:    /   / 
Atzīme par iesnieguma saņemšanu: 
20__g.__________ Saņēmēja paraksts:    /   / 
Iesnieguma reģistrācijas Nr. _______________  
 

 
 
 
 
 
 

noteikumu 9.un 10.punktā noteiktajos 
gadījumos.
  13. Vadītājs rakstiski informē bērna 
Vecākus par uzņemšanu Izglītības 
iestādē, norādot pieteikšanās termiņu 
ne īsāku par 15 dienām no Izglītības 
iestādes lēmuma nosūtīšanas dienas 
un Izglītības iestādē iesniedzamos 
dokumentus.
  14. Ja Vecāki noteiktā termiņā Izglī-
tības iestādē nav iesnieguši noteiktos 
dokumentus, Vadītājs pieņem lēmumu 
un rakstiski paziņo Vecākiem par 
bērna izslēgšanu no Reģistra.
  15. Ja Vecāki noraida Izglītības 
iestādes piedāvājumu un atsakās no 
piešķirtās vietas Izglītības iestādē, kas 
tika norādīta iesniegumā, iesniegums 
zaudē pirmreizējo reģistrācijas kārtas 
numuru un bērna pārreģistrācija Reģis-
trā tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu 
20.punktu.
  16. Lai bērnu uzņemtu Izglītības 
iestādē, Vecākiem jāiesniedz šādi 
dokumenti:
    16.1. iesniegums (pielikums Nr.3);
    16.2. bērna dzimšanas apliecības 
kopija, uzrādot oriģinālu;
    16.4. bērna medicīniskā karte 026/u;
   16.5. Alūksnes novada pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinums (ja bērns apgūs speciālās 
izglītības programmu).
  17. Vecākiem, pirms bērna uzņem-
šanas Izglītības iestādē, ir tiesības 
iepazīties ar Izglītības iestādes darbību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem.
  18. Jauno grupu komplektācija 
Izglītības iestādē notiek katru gadu no 
1.maija līdz 31.augustam.
  19. Vadītājs, komplektējot grupas, 
ievēro Vispārējās izglītības likumu, šos 
noteikumus, Izglītības iestādes noliku-
mu un citus spēkā esošos normatīvos 
aktus. 
  20. Bērnu, kuru nav iespējams 
uzņemt Izglītības iestādē līdz 20.sep-
tembrim, Vadītājs līdz 1.oktobrim pār-
reģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas 
iesniegumu iesniegšanas secībā. 
  21. Ja mācību gada laikā atbrīvojas 
vieta Izglītības iestādē, Izglītības 
iestādē uzņem nākamo rindā reģistrēto 
atbilstoša vecuma bērnu. 
  22. Bērnam, kurš neapmeklē Iz-
glītības iestādi attaisnojošu iemeslu 
dēļ laika posmu, kas nav garāks par 
vienu kalendāro gadu, saglabā vietu, 
pamatojoties uz Vecāku iesniegumu. 
Promesošā bērna vietā uz laiku, kamēr 
vieta brīva, uzņem nākamo atbilstoša 
vecuma bērnu rindas kārtībā.
  23. Bērnu ar speciālām vajadzībām 
uzņem speciālajā Izglītības iestādē vai 
grupā, pamatojoties uz Alūksnes nova-
da pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu, atbilstoši Izglītības iestādes 
licencētajām izglītības programmām.

IV. BĒRNA ATSKAITĪŠANA NO 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

  24. Bērnu atskaita no Izglītības iestā-
des šādos gadījumos:
    24.1. pamatojoties uz Vecāku 
iesniegumu; 
    24.2. ja Bērna veselības stāvoklis 
pēc ārsta atzinuma nepieļauj atrašanos 
vispārēja tipa pirmsskolas izglītības 
iestādē;
    24.3. ja bērns ir apguvis pirmsskolas 
izglītības programmu;
    24.4. ja bērns (izņemot obligātā 
pirmsskolas izglītības vecumā esošo 
bērnu) trīs mēnešus pēc kārtas bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē 
Izglītības iestādi, Vecāki par to nav 
brīdinājuši Izglītības iestādi, nevar ar-

gumentēti pamatot kavējuma iemeslus 
un turpmāko rīcību.
  25. Bērnu atskaita no speciālās Izglī-
tības iestādes, ja bērnam ir pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas atzinums 
turpināt izglītību vispārizglītojošajā 
Izglītības iestādē un Vadītājs līdz 
1.maijam ir informējis bērna Vecāku 
izvēlēto Izglītības iestādi par vietas 
nodrošinājumu šim bērnam.
  26.Vecāki, kuri vēlas, lai bērns tiktu 
atskaitīts no Izglītības iestādes, ne 
vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš par to 
rakstiski informē Vadītāju un pirms 
dokumentu izsniegšanas norēķinās pēc 
Izglītības iestādē sagatavotā aprēķina 
par bērna ēdināšanu.
  27. Vadītājs izdod rīkojumu par bērna 
atskaitīšanu no Izglītības iestādes, trīs 
darba dienu laikā veic izmaiņas Valsts 
izglītības informācijas sistēmas datu 
bāzē un Vecākiem izsniedz:
    27.1. bērna medicīnisko karti 026/u;
    27.2. izziņu par gatavību pamatiz-
glītības apguvei, ja bērns sasniedzis 
pamatizglītības apguves vecumu.

V. FAKTISKĀS RĪCĪBAS UN AD-
MINSTRATĪVO AKTU APSTRĪ-
DĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS 
KĀRTĪBA 

  28. Bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un 
atskaitīšanu Izglītības iestādē pārrauga 
Alūksnes novada pašvaldības Izglītī-
bas pārvalde.
  29. Izglītības iestādes lēmumu un 
faktisko rīcību var apstrīdēt Alūksnes 
novada domē, savukārt Alūksnes 
novada domes lēmumu – pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Admi-
nistratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

  30. Bērniem, kuri Izglītības iestādē 
reģistrēti pirms šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmrei-
zējās reģistrācijas datums.
  31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos zaudē spēku Alūksnes novada 
domes 21.01.2010. saistošie noteikumi 
Nr.4/2010 „Par bērnu uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs”. 
 
Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Par bērnu reģistrā-
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Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa parā-
da un nokavējuma 
naudas piedziņu 
bezstrīda kārtībā
 1. Saistošie noteikumi nosaka ter-
miņu, kādā pašvaldība piedzen laikā 
nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma 
naudu bezstrīda kārtībā.
  2. Ja nodokļa maksātāja parāda 
summa ir mazāka par Ls500,00, un 
nodokļa maksājumi ir kavēti vairāk 
par četriem termiņiem, nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpilde uzsākama septiņu gadu 
laikā no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.
  3. Ja nodokļa maksātāja parāda 
summa pārsniedz Ls 500,00, un 
nodokļa maksājumi ir kavēti vairāk 
par četriem termiņiem, nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpilde uzsākama triju gadu laikā no 
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 
brīža.
  4. Nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādu piedziņu bezstrīda kārtībā veic 
amatpersona, kas realizē nodokļu 
administrācijas funkcijas Alūksnes 
novada pašvaldībā, un pagastu 
pārvalžu vadītāji.

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Par nekustamā īpašu-

ma nodokļa parāda un nokavē-
juma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā” projektu

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka: 
„Noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavēju-
ma naudu saskaņā ar pašvaldības 
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 
atbilstoši likumam „Par nodokļiem 
un nodevām” un Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajai administra-
tīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. 
Pašvaldība, pieņemot saistošos 
noteikumus, ir tiesīga noteikt nodok-
ļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu, kas nepārsniedz 
septiņus gadus no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža. 
  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā pašvaldība piedzen laikā 
nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma 
naudu bezstrīda kārtībā.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāds uz 16.04.2012. ir Ls195350.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs, saskaņā ar  likumu „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, ir 
atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomak-
sāšanu noteiktajā laikā.
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
  Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada pašvaldības un 
pagastu pārvalžu nodokļu adminis-
tratori.
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
  Nav notikušas.

 Saistošie noteikumi Nr.15/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 26.04.2012. lēmumu Nr.131 
(protokols Nr.7, 18.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
4.punktu, likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu
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ciju, uzņemšanu un atskaitīšanu 
pirmsskolas izglītības programmu 
apguvei” projektu
  1. Īss saistošo noteikumu satura 
izklāsts
  Saistošie noteikumi nosaka pirms-
skolas vecuma bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtību Alūksnes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs, atbilstības prasības bērnu 
uzņemšanai pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādē ārpus kārtas no 
rindas.
  Ar saistošo noteikumu pieņemšanu 
tiek atzīti par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 21.01.2010. 
saistošie noteikumi Nr.4/2010 ,,Par 
bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību Alūksnes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs”.
  2. Saistošo noteikumu nepiecieša-
mības pamatojums
  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 
par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas 
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana 
ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs). Izglītības likuma 17. panta 
pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldī-
bai ir pienākums nodrošināt bērniem, 
kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iespēju 
iegūt pirmsskolas izglītību bērna 
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. 
Vispārējās izglītības likuma 21. pants 
nosaka, ka pašvaldība savā administra-
tīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu 
pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm 
bērniem no pusotra gada vecuma. 
  3. Informācija par saistošo noteiku-
mu ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Saistošo noteikumu izpildei jaunas 
institūcijas netiks veidotas.
 4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 
  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 
  Izglītības iestādes lēmumu un faktis-
ko rīcību var apstrīdēt Alūksnes nova-
da domē, savukārt Alūksnes novada 
domes lēmumu – pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
  Notikušas konsultācijas ar pirmssko-
las izglītības iestāžu vadītājiem.



Alūksnes Novada Vēstis  7.30.05.2012.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

  Izdarīt šādu grozījumu Alūksnes 
novada domes 26.08.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.31/2010 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā” un izteikt 6.2.punktu šādā 
redakcijā:

  „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 - ugunskuros 
teritoriju sakopšanas laikā rudenī un 
pavasarī, ievērojot ugunsdrošības 
noteikumus un neradot neērtības 
apkārtējiem, kā arī ierakt zemē jebkāda 
veida atkritumus”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta 

„Par grozījumiem Alūksnes 
novada domes 26.08.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.31/2010 
„Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

 1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
 1.1.Saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai papildinātu iepriekš noteikto kārtību 
par papīra un koka atkritumu utilizā-
ciju, kā arī šo atkritumu iznīcināšanu 
teritoriju sakopšanas laikā pavasaros 
un rudenī, ārpus atkritumu poligoniem. 
  1.2.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 43.panta 
pirmās daļas 1.3.punktu, Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.pantu. 

 2. Īss projekta satura izklāsts. 
 Saistošos noteikumos norādīti papildus 
noteikumi, kas, izņēmuma gadījumos, 

pie noteiktiem apstākļiem (pavasara 
un rudens teritoriju uzkopšanas laiks, 
ievērojot ugunsdzēsības noteikumus 
un ietekmi uz apkārtējiem) ļauj papīra 
un koka atkritumu utilizāciju ārpus 
atkritumu poligoniem, tos sadedzinot 
speciāli izveidotās vai šo atkritumu 
rašanās vietās. 
      
 3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 Neietekmē.

 4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 Tiešie ieguvēji būs Alūksnes novada 
iedzīvotāji un uzņēmēji (sevišķi lauku 
apvidū), kuri veic teritoriju uzkopšanu, 
nodarbojas ar mežistrādi, aizsargjoslu 
atbrīvošanu no apauguma (krūmiem), 
kur nodrošināt griezto koku zaru izve-

šanu utilizācijai atkritumu poligonos 
praktiski nav iespējams. 

 5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
 Visas personas, kuras skar šī noteiku-
ma piemērošana, var griezties Alūksnes 
novada pašvaldībā vai Alūksnes nova-
da pašvaldības policijā Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

 6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām un juridiskajām 
personām 
 Ieteikumu uzklausīšana no Alūksnes 
novada iedzīvotājiem, juridisko 
personu, kas nodarbojas ar mežistrādi, 
aizsargjoslu atbrīvošanu no apauguma 
(krūmiem) un teritoriju uzkopšanu, 
pārstāvjiem.

Saistošie noteikumi Nr.17/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.04.2012. lēmumu Nr.133
(protokols Nr.7, 20.p.)

Par grozījumu Alūksnes novada domes
26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31/2010
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā”

  Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 
27.05.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām 
Alūksnes novadā” grozījumu – svītrot 
28.punktu.

 
Paskaidrojuma raksts saistoša-

jiem noteikumiem „Par grozījumu 
Alūksnes novada pašvaldības 

27.05.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām 

Alūksnes novadā””
 
  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums 

  Grozījumi 27.05.2010. saistošajos no-
teikumus Nr. 16/2010 „Par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā” izstrādāti, 
lai svītrotu to 28.punktu, kas nosaka 
nodevas par mājdzīvnieka turēšanu 
samaksas termiņu. 
 
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošajos noteikumos tiks precizēts 
pašvaldības nodevas par mājdzīvnieku 
turēšanu samaksas termiņš, atstājot 
spēkā saistošo noteikumu 20.punktu, 
kas nosaka, ka nodeva maksājama divos 
termiņos – līdz katra gada 15.jūnijam un 
15.decembrim, bet svītrojot 28.pun-

ktu, kas nosaka, ka nodevas samaksas 
termiņš ir katra gada 1.oktobris.
 
  3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 
  Saistošajiem noteikumiem nav ietek-
mes uz pašvaldības budžetu. 
 
  4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
  Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attie-
cināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, paliek nemainīga – tie ir visi 

pašvaldības nodevas par mājdzīvnieku 
turēšanu maksātāji.

  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 
  Citas administratīvās procedūras 
saistošo noteikumu grozījumos nav 
paredzētas.

  6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
  Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

 Saistošie noteikumi Nr.18/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.04.2012. lēmumu Nr.134
(protokols Nr.7, 21.p.)

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības 
27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.16/2010 
„Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 
7., 8., 9., 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas 16.1 punktu

Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
no 1. līdz 29. maijam

 

Alūksne
Lauris Melnūdris
Jana Janīna Priede
Keita Amanda Strautiņa
Elvis Prazņicāns
Lauma Taurmane 
Miks Solovjovs
Elizabete Laura Cetcere
Kārlis Moloks

Alsviķi
Reinis Riklāns

Anna
Daniels Bodnarčuks

Jaunalūksne
Sergejs Baikovs
Eduards Kovaļevskis

Liepna
Anastasija Bērziņa

Mālupe
Nadīna Sarkane

Aizsaulē 
aizgājuši

 
no 28. aprīļa 

līdz 29. maijam
 
 

Alūksne
Jeļizaveta Parole 88 gadi
Jānis Švekers 68 gadi
Mārtiņš Ķauķis 74 gadi
Aigars Bite 42 gadi
Arvīds Kokle 76 gadi

Alsviķi
Jānis Rappa 71 gads
Vilma Jaunzema 85 gadi

Anna
Jeļena Āze 84 gadi

Jaunanna
Aivars Bricmanis 55 gadi

Jaunalūksne
Voldemārs Melders 68 gadi
Nadežda Boicova 73 gadi             
 
Liepna
Laila Pamils - Pamiljāne 27 gadi
Vikentijs Stepanovs 76 gadi

Pededze
Klavdija Šipova 84 gadi

Ziemeri
Skaidrīte Līviņa 66 gadi
Aivars Briedītis 57 gadi
 
 

Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
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Turpinājums no 5. lappuses

  5. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.5.punktu šādā redakcijā: 
  „3.5. Autogreidera pakalpojumi laikā 
no 1.novembra līdz 31.martam:
   3.5.1. 1 stunda - Ls 31,52;
   3.5.2. 1 km - Ls 6,31”;
  6. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.6.punktu šādā redakcijā: 
  „3.6. Autogreidera pakalpojumi laikā 
no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim:
   3.6.1. 1 stunda - Ls 22,83;
   3.6.2. 1 km - Ls 4,56”;
  7. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.7.punktu šādā redakcijā: 
  „3.7. Traktora KIOTI DK451C (ar 
stumšanas lāpstu) pakalpojumi laikā no 
1.novembra līdz 31.martam -  1 stunda 
- Ls 13,57”;
  8. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.8.punktu šādā redakcijā: 
  „3.8. Traktora KIOTI DK451C (ar 
stumšanas lāpstu) pakalpojumi no 
1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 stunda - Ls 
11,33”;
  9. izteikt šo saistošo noteikumu 
3.9.punktu šādā redakcijā: 
  „3.9. Traktora KIOTI DK451C (fron-
tālais iekrāvējs) pakalpojumi laikā no 
1.novembra līdz 31.martam -  1 stunda 
- Ls 13,25”;
  10. izteikt šo saistošo noteikumu 3.10.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.10. Traktora KIOTI DK451C (fron-
tālais iekrāvējs) pakalpojumi no 1.aprīļa 
līdz 31.oktobrim - 1 stunda - Ls 11,77”;
  11. izteikt šo saistošo noteikumu 3.11.
punktu šādā redakcijā: 

  „3.11. Traktora KIOTI DK451C trans-
porta pakalpojumi laikā no 1.novembra 
līdz 31.martam - 1 stunda - Ls 13,01”;
  12. izteikt šo saistošo noteikumu 3.12.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.12. Traktora KIOTI DK451C 
transporta pakalpojumi no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim - 1 stunda - Ls 11,52”;
  13. izteikt šo saistošo noteikumu 3.13.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.13. Traktora KIOTI DK451C tran-
šeju rakšanas pakalpojumi no 1.aprīļa 
līdz 31.oktobrim - 1 stunda - Ls 12,87”;
  14. izteikt šo saistošo noteikumu 3.14.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.14. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST (ar stumšanas 
lāpstu) pakalpojumi no 1.novembra līdz 
31.martam - 1 stunda - Ls 11,70”;
  15. izteikt šo saistošo noteikumu 3.15.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.15. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST ielu slaucīša-
nas pakalpojumi no 1.novembra līdz 
31.martam - 1 stunda - Ls 12,10”;
  16. izteikt šo saistošo noteikumu 3.16.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.16. Traktora ANTONIO CAR-
RARO TTR4400HST ielu slaucīšanas 
pakalpojumi no 1.aprīļa līdz 31.oktob-
rim - 1 stunda - Ls 10,68”;
  17. izteikt šo saistošo noteikumu 3.17.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.17. Traktora ANTONIO CARRA-
RO TTR4400HST ielu slaucīšanas un 
sūkšanas pakalpojumi no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim - 1 stunda - Ls 16,62”;
  18. izteikt šo saistošo noteikumu 3.18.
punktu šādā redakcijā: 

  „3.18. Traktora ANTONIO CARRA-
RO TTR4400HST pļaušanas pakalpo-
jumi no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim - 1 
stunda - Ls 13,16”;
  19. izteikt šo saistošo noteikumu 3.19.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.19. Minitraktora JONSORED 
LT2119A zālienu pļaušanas pakalpo-
jumi: 
   3.6.1. 1 stunda - Ls 8,31.
   3.6.2. 100m² - Ls 1,18”;
  20. izteikt šo saistošo noteikumu 3.20.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.20. Mazu kombinēto zālienu 
pļaušanas pakalpojumi ar stumjamo 
pļaujmašīnu: 
   3.20.1. 1 stunda - Ls 5,08.
   3.20.2. 100m² - Ls 1,56”;
  21. izteikt šo saistošo noteikumu 3.21.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.21.1. Zāles un sīku krūmu pļaušanas 
pakalpojumi nelīdzenās vietās ar krūm-
griezi - trimeri: 
   3.21.1. 1 stunda - Ls 6,08.
   3.21.2.  100 m² - Ls 2,03”;
  22. izteikt šo saistošo noteikumu 3.22.
punktu šādā redakcijā: 
  „3.22. Dažādas cietības koku kopšana 
un zāģēšana izlases veidā pilsētā ar mo-
torzāģi HUSQVARNA (mežstrādnieks 
ar palīgstrādnieku) - 1 stunda - Ls 8,30”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Par pašvaldības 

aģentūras „SPODRA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi” pa-

skaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības pama-

tojums 
  Degvielas un energoresursu cenu palie-
linājums valstī.
  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošie noteikumi tiek izdoti ar mērķi 
nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, 
atbilstošu pastāvošām tirgus cenām, bez 
pašvaldības budžeta līdzekļu papildus 
piesaistīšanas, pamatojoties uz:
    2.1.  likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punkta, 
43.panta pirmās daļas 13.punkta un 
Publisko aģentūru likuma 17.panta 
prasībām;
    2.2.  pašvaldības aģentūras „SPOD-
RA” izstrādāto pakalpojumu kalkulāci-
jām agrāk pieņemto saistošo noteikumu 
punktos no 3.1. līdz 3.22.
  3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 
  Grozījumi saistošajos noteikumos 
vērsti uz Alūksnes novada pašvaldības 
finanšu resursu racionālu izmantošanu 
un saglabāšanu, līdz ar ko – uz pašvaldī-
bas budžeta līdzekļu ietaupīšanu. 
  4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
  Neietekmē.
  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
  Nav.
  6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
  Nav.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.26/2011 
„Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”



8.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Sporta pasākumi
1. jūnijā 10.00 Pilssalas estrādē NBS 
sporta spēles.
5. jūnijā orientēšanās seriāls „Hori-
zonts” pie autobusu pieturas „Liepkal-
ni”. Starts no 16.00 līdz 19.00.
9. jūnijā Alūksnes ezerā spiningošanas 
sacensības „Alūksnes līdaka 2012”. 
Reģistrācija Ziemeru pagasta „Jaunsē-
tās” no 7.00 līdz 9.00, sacensību sākums 
- 9.15.
12. jūnijā Ziemera pagastā Alūksnes 
novada čempionāts orientēšanās sportā 
un orientēšanās seriāls „Horizonts”. 
Starts no 16.00 – 19.00.
19. jūnijā orientēšanās seriāls „Hori-
zonts” Zeltiņos pie Dūju dambja. Starts 
no 16.00 līdz 19.00.
27. – 29. jūnijā Pilssalas stadionā un 
sporta bāzē „Mežinieki” Baltijas valstu 
X karavīru spēles.

Alūksnē
1. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē Va-
sarsvētku balle, spēlē grupa „Bermudu 
divstūris”. Organizē deju klubs „Ideja”.
3. jūnijā 11.00 Alūksnes PII „Sprī-
dītis” teritorijā Ģimeņu sporta diena 
„Mazais lielam pasmaida, mazais lielam 
draugs”. Reģistrācija no 10.30. Prog-
rammā: darbošanās dažādos aktivitāšu 
centros, velosipēdu veiklības brauciens 
bērniem ar laika kontroli un balvām, 
sporta dienas noslēgumā - ģimeņu 
apbalvošana.
8. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē „Sum-
mer Season Opening” - Latvijas jauno 
dziedātāju parāde. Ieeja: līdz 23.00 - Ls 
3, vēlāk - Ls 4.
14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts pasākums. 
16. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē 
izlaiduma balle jauniešiem - DJ parāde 
un Ksenija Kamikadze. 
23. jūnijā 19.00 Pilssalas estrādē 
Lielās Līgo lustes Alūksnē. Pieda-
lās: „Roja”, Santa Zapacka un Harijs 
Ozols, „Musiqq”, Valmieras drāmas 
teātra dziedošie aktieri „Žerāri”, Candy, 
„Otra Puse”, A - Tomiņš. Ieeja: biļešu 
iepriekšpārdošanā Ls 3, pasākuma 
dienā Ls 4, pēc 24.00 - Ls 3. Bērniem 
līdz 14 g.v. un pensionāriem, uzrādot 
personu apliecinošus dokumentus, Ls 
2, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja 
bez maksas. Biļešu iepriekšpārdošana 
„Biļešu paradīzes” un APTN kasēs no 
22. maija. 

Alūksnes muzejā
Izstādes
17. jūnijā 11.00 Gunāra Ozoliņa 
jubilejas personālizstādes „Nāc krāsu 
pasaulē” atklāšana.
E. Zālītes rotaļlietu izstāde „Gribi – tici, 
gribi - nē, šodien leļļu izstāde”.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. 
Alūksnes Mākslas skolas pedagogu – 
jubilāru darbu izstāde.
Viļņa Blūma fotoizstāde „Noskaņas”.
„Muzeja jaunieguvumi”.
„Senču istaba”.
„Satiec savu meistaru!”.

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

Pasākumi
21. jūnijā 04.15 Alūksnes ezera krastā 
„Vējiņos” vasaras saulgriežu pasākums 
„Sasauksim sauli!”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
11. – 30.06. Maldu nakts, tu krāšņākā 
no visām...
01. – 30.06. Es negribu šo skaisto 
gleznu jaukt.
01. – 30.06. Tiem, kas tic zvaigznēm... 
11. – 30.06. Pa gadskārtu Jānīts nāca... 
11. – 30.06 Vasaras saulgriežu laikā

Pasākumi:
25.06.2012. Jauno grāmatu diena
04. – 30.06. Piedalies „Bērnu un jaunie-
šu Žūrijas – 2012” maratonā! 

Alsviķu pagastā
1. jūnijā 19.00 Alsviķu kultūras namā 
disenīte bērniem „Sveika, vasariņa!”. 
Spēlēs DJ GAGA DANCE, CHERRY. 
Būs vasarīgi jautras izdarības un rotaļ-
dejas. Ieeja: Ls 0,50.
9. jūnijā 20.00 Alsviķu brīvda-
bas estrādē (lietus gadījumā – KN) 
izklaidējošā koncertprogramma – šovs: 
viesojas brālēni Jarāni – Jānis no Latvi-
jas un Viktors no Sibīrijas. Ieeja: Ls 3 
pieaugušajiem, Ls 1,50 bērniem. 22.00 
zaļumballe ar Kasparu Maku, ieeja: Ls 
1,50, no 23.30 – Ls 2.
20. jūnijā Alsviķu pagasta terito-
rijā nakts pārgājiens „Pa jāņtārpiņu 
apmirdzētu ceļu pretī sauleslēktam”. 
Maršruts: Alsviķi – Strautiņi – Reza-
ka – Bērtiņa ezers, saules sagaidīšana. 
(Sīkāka informācija sekos).
22. jūnijā 21.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā – KN) ama-
tiermākslas kolektīvu koncertuzvedums 
„Kad Jānīt’s vārtus vēra, trīcēj’ meži, 
man dziedot; dimdēj’ kalni dancojot”. 
Ieeja: Ls 0,50 pieaugušajiem, bērniem 
bez maksas. 22.30 zaļumballe ar kapelu 
„Vecie runči” un DJ Lisa Poļana. Ieeja: 
Ls 1.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem L. Puram – 90, R. 
Ziedonim – 50; tematiskās izstādes: 
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena, Latvijas okupācijas diena, Vasa-
ras saulgrieži – Jāņi.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekiem A. Grasim – 70, 
M. Mendei - 115; rakstniekiem L. 
Puram – 90, E. Ādamsonam – 105, A. 
Tarvidam – 55; tematiskās izstādes: 
„Nāc nākdama Jāņudiena!”, „No skolas 
uz dzīvi”.

Annas pagastā
3. jūnijā 12.00 Annas kultūras namā 
tradicionālais pavasara pasākums pagas-
ta vecākā gada gājuma ļaudīm - jubilāru 
sveikšana, jaunā pensionāra uzņemšana, 
piemiņas brīdis.

Ilzenes pagastā
1. jūnijā  13.00 „Dailēs” izklaidējošs 
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem 
„Smieklu pilna pasaulīte”.
17. jūnijā 05.00 Lielsloku ezerā mak-
šķerēšanas sacensības „Lielsloku Nāras 
kauss 2012”. Dalība: Ls 2.
23. jūnijā 12.00 pie „Dailēs” velobrau-
ciens „Līkloči papardēs”.

Jaunalūksnes pagastā
15. jūnijā 22.30 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” diskotēka, spēlē 
popgrupa „Putukvass”, DJ Cherry un 
Ga Ga Dance.
23. jūnijā 22.00 Bejas brīvdabas es-
trādē „Dainas” Līgo nakts zaļumballe 
kopā ar grupu „Rolise”.

Jaunannas pagastā
9. jūnijā 22.30 Jaunannas Zaķusalas 
estrādē diskotēka jauniešiem. Ieeja: līdz 
23.00 – Ls 1,50, vēlāk – Ls 2.
13. jūnijā 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru tikšanās.
22. jūnijā Jaunannas Zaķusalas es-
trādē: - 19.00 radošas darbošanās Jāņus 
gaidot - dažādu vainagu pīšana, cepuru 
gatavošana no kļavu lapām, siera sieša-
na; - 20.30 koncerts „Īsa, īsa Jāņu nakte 
jeb...” ar Jaunannas amatierkolektīvu un 
viesu piedalīšanos. Ieeja: Ls 1; - 23.00 
Jāņu balle, spēlē grupa „Leivēri”. Ieeja: 
Ls 2. Iespēja iegādāties biļeti uz visu 
vakaru – Ls 2,50.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Jaunajam makšķerniekam”, „Lietas kā 
bērnības atmiņas” - leļļu izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
2. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Ainara Mielava koncerts - stāsts 
„Tu saviļņoji mani” (biļešu iepriekšpār-
došana).
10. jūnijā 14.00 Opekalna baznīcā 
kora „Zemgale” koncerts.
21. jūnijā 4.25 Jaunlaicenē Vasaras 
saulgriežu iedziedāšana „Modinām, 
modinām zelta saulīti”.

30.05.2012.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta
Verners KALĒJS 08.06.2012. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 21.06.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 11.06.2012. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 28.06.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 07.06.2012. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 13.06.2012. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 26.06.2012. 9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 13.06.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 28.06.2012. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 15.06.2012. 10.00 – 11.00  „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 13.06.2012. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 13.06.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Valda ZELTIŅA 25.06.2012. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
8. un 22. jūnijā 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.

22. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes estrādē 
(lietus gadījumā - TN) Jaunlaicenes 
amatierteātra „Jumts” iestudētā A. 
Vārpas komēdija „Pārraugs”.
22. jūnijā 22.00 Jaunlaicenes estrādē 
Līgo svētku ieskaņas balle, spēlē grupa 
„Kantoris 04”.
Jaunlaicenes bibliotēkā izstādes: 
Pasaules vides dienai „Mēs videi, vide - 
mums”, „Jāņu nakts zied”.
30. jūnijā 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 12. 
nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā: pastā-
vīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”, 
izstāde „Novēlējums”, nodarbības, 
pastaigas stāstnieka pavadībā.

Kalncempju pagastā
16. jūnijā 12.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā pasākums „Pirts skola”.
Viktora Ķirpa Ates muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija „Vidzemes lauku sēta”, 
izstāde „Piena jūra maizes krastos”, 
interaktīva nodarbība „Orientēšanās 
spēle lauku sētas un mīklu labirintos”, 
izglītojošās programmas, kāzu program-
ma „Lauku sētas gudrība”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: Laimonim Puram – 90.

Liepnas pagastā
1. jūnijā 11.00 Liepnas tautas namā 
Jaunannas mūzikas un mākslas skolas 
Liepnas filiāles audzēkņu mākslas darbu 
izstāde, atrakcijas bērniem.
1. jūnijā 15.30 Liepnas tautas namā 
Jaunannas mūzikas un mākslas skolas 
un Liepnas filiāles audzēkņu un absol-
ventu koncerts.
2. jūnijā 22.00 estrādes „Saidupīte” 
atklāšanas burziņš.
22. jūnijā 20.30 estrādē „Saidupīte” 
Līgo pasākums „Katrs Jāņu dienas zieds 
jau ir vesela pasaule”, 22.00 zaļumballe, 
spēlē Aigars no Kārsavas.
Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Jāņi latviešu folklorā un literatūrā”’, 
„Mazajiem par zvēriņiem”, „Mīlestība 
tik un tā…balta”.

Mālupes pagastā
2. jūnijā 22.00 Mālupes salā zaļumbal-
les koncerts ar grupu „Tranzīts”. Pirms 
un pēc koncerta diskotēka ar DJ Ralfu. 
Lietus gadījumā – Saieta namā.
30. jūnijā 22.30 Mālupes salā disko-
tēka.
Mālupes bibliotēkā Bērnu aizsardzī-
bas dienai veltīta Mālupes pirmsskolas 
grupiņas audzēkņu zīmējumu izstāde 
„Es zīmēju sauli un prieku”, literatūras 

izstāde: rakstniekam R. Ziedonim – 50, 
tematiskās izstādes: „No Jāņiem līdz 
Pēteriem”, „Bet dzīvē viss ir savādāk” - 
dziedātājam un mūziķim Igo – 50.

Mārkalnes pagastā
1. jūnijā no 10.00 Mārkalnes biblio-
tēkā radošā darbnīca bērniem „Vai tu 
jūties droši?” .
1. jūnijā 20.00 brīvdabas atpūtas vie-
tā „Lakstīgalās” vasaras sezonas atklā-
šanas koncerts  (īpaši  nelabvēlīgos laika 
apstākļos koncerts notiks TN). Koncertā 
piedalās: Mārkalnes un Ziemeru sievie-
šu koris „Elisa”, Mārkalnes pamatskolas 
audzēkņi, deju kopa „Kolberģis”, deju 
kolektīva „Virpulītis” dalībnieki.
1. jūnijā  22.00 brīvdabas atpūtas 
vietā „Lakstīgalās” balle kopā ar Santu 
Kasparsoni.
8. jūnijā 10.00  Mārkalnes pamat-
skolas telpās Mārkalnes jauno talantu 
parāde „Gribu, protu, daru!”.
16. jūnijā 22.00 brīvdabas atpū-
tas vietā „Lakstīgalās” zaļumballe 
pirmsjāņu noskaņās.
Mārkalnes bibliotēkā Mārkalnes pa-
matskolas skolēnu radošo darbu izstāde 
(2. - 8.06.), literatūras izstāde „Erikam 
Ādamsonam – 105” (18. - 22.06.), siera 
recepšu izstāde un mājas siera degustā-
cija. „Dodi sieru, Jāņu māte,/Jāņu zāļu 
plūcējiem!” (21., 22.06.).

Pededzes pagastā
9. jūnijā 22.00 Pededzes estrādē 
vasaras sezonas atklāšana „Kad taureņi 
te lido pilnā sparā, un jaukai vasarai nav 
gala”.
20. jūnijā Pededzes bibliotēkā Jauno 
grāmatu diena „Piecreiz lielāka bauda“.
22. jūnijā 20.30 Pededzes estrādē Līgo 
vakara pasākums ,,Līgo veci, līgo jauni, 
kamēr Jāņu uguns degs...”.
28. jūnijā Pededzes bibliotēkā 
pasākums pensionāriem „Saulgriežu 
ritums“. Gaidīsim bibliotēkā visus ap-
rīlī, maijā un jūnijā dzimušos seniorus. 
Programmā: ekskursija pie vietējām 
daiļdārzniecēm, pasēdēšanās pie patvāra 
muzejā, apsveikums jubilāriem.
29. - 30. jūnijā Alūksnes novada sievie-
šu vasaras skola pie austrumu robežas 
Pededzē.

Veclaicenes pagastā
9. jūnijā 22.30 Veclaicenes estrādes 
atklāšana. Spēlēs DJ Ruslan ZVANER, 
DJ VIKX, DJ Migla, DJ KRUST.
16. jūnijā 18.00 Veclaicenes tautas 
namā Ziemera pagasta amatierteātris 
„Kronis visam” ar A. Niedzviedža lugu 

„Trīsarpus atraitnes”. Humors ar 4 
ainām. Režisore Ilga Voropajeva.
Zeltiņu pagastā
9. jūnijā 11.00 Zeltiņu tautas namā 
pagasta bērnu un jauniešu tikšanās pasā-
kumā „Uzpos un pastāsti!”. Ekskursija 
uz vēsturiskiem dabas objektiem Zeltiņu 
pagastā, to sakopšana, jaunu teiku radī-
šana, fotografēšanas iemaņu apgūšana.
10. jūnijā 19.00 Zeltiņu sporta un 
atpūtas centrā „Mazo futbolistu” pirmā 
nodarbība. Aicinām piedalīties zēnus 
vecumā no 6 gadiem.
23. jūnijā 22.00 pie Zeltiņu tautas 
nama ugunskurs un Līgo svētku za-
ļumballe „Saulgriežu reibumā”. Skanēs 
ierakstu mūzika dažādām gaumēm. 
Ieeja: brīva.
30. jūnijā 11.00 Zeltiņu pagastā pie 
„Alpu” mājām tradicionālais skrējiens 
„Alpu pļavas - 2012”. Sacensības 7 
vecuma grupās: līdz 7 gadiem, 8 - 11 
gadiem, 12 - 16 gadiem, 17 - 20 gadiem, 
21 - 30 gadiem, 31 - 40 gadiem, 41 gads 
un vecāki. Pieteikties personīgi pie A. 
Caukas vai pa tālruņiem: 64354632, 
26151718.
30. jūnijā 19.00 Zeltiņu tautas namā 
atpūtas pasākums pagasta bērniem 
un jauniešiem „Kopā jautri” - foto 
nodarbības, atjautības spēles, atrakcijas, 
karaoke.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Mēs esam šajā pasaulē” un „Latviskā 
dzīvesziņa”  (Līgo diena, Jāņi, Pēteri).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnieku 
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”; izstādes 
„Šādi raksti, tādi raksti - visi manā 
pūriņā”, „Kā taurenim lidot - nozīmē 
dzīvot”, „Zeltiņi – 2011”, „Gadsimtu 
vējos šūpojoties”; ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
5. – 15. jūnijā Māriņkalna bibliotēkā 
„Ir mans un mūsu laiks,/Un tas jau ir 
kaut kas...” (aktierim J. Strengam – 75).
19. – 25. jūnijā Māriņkalna bibliotēkā 
izstāde un pasākums „Ielīgosim Jāņu 
dienu,/pļavu ziedu vainagā”.
22. jūnijā 19.00 Māriņkalna tautas 
namā Vasaras saulgriežu ielīgošana 
„Kā tos Jāņus sagaidīja,/ Tā tos Jāņus 
pavadīja””.
Māriņkalna bibliotēkā ,,Bērnu/Jau-
niešu žūrija – 2012” grāmatu kolekcijas 
izstāde (bibliotekārās stundas jauno 
lasītāju grupām), pasākums Ziemeru 
pamatskolas pirmsskolas grupai „Dabas 
smaržas manam miega spilventiņam”.


