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Sēdes martā
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja             3. martā 14.00

Teritoriālā komiteja
              7. martā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja             9. martā 10.00 

Tautsaimniecības komiteja
       15. martā 10.00

Finanšu komiteja
           17. martā 10.00

Domes sēde      24. martā 10.00

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes Mākslas skolas kera-
mikas darbnīca kopš februāra 
sākuma atrodas jaunās telpās – 
pašvaldības administratīvās ēkas 
pirmajā stāvā.

  Bijušajās kafejnīcas telpās veikti 
nepieciešamie remontdarbi sienām, 
griestiem, grīdai, sakārtota kanali-
zācija, ventilācijas sistēma un iekār-
tota gan mācību klase, gan neliela 
izstāžu zāle, kurā pagaidām redzami 
skolas audzēkņu un absolventu dar-
bi, taču varētu tikt izvietotas arī citu 
mākslinieku darbu izstādes.
  Gan skolas direktors Ojārs Vēliņš, 
gan keramikas nodarbību pasnie-
dzēja Lilija Kukle atzīst, ka jaunās 
telpas nodarbībām ir piemērotas 
un visas skolas atrašanās vienā ēkā 
atvieglo mācību procesu.
  - Telpas ir gaišas un patīkamas. 
Bērniem ir daudz ērtāk, jo nav 
starpbrīdī jāskrien uz keramikas 
nodarbībām Jaunajā pilī. Iepriekš 
tikai jaunākajiem kursiem vei-
došanas nodarbības notika šajā 
ēkā, tagad tās jaunajā keramikas 
darbnīcā ir visiem, izņemot pašus 
mazākos. Kad keramikas darbnīca 
atradās pilī, bijām nostāk no pārējās 
skolas un, piemēram, atvērto durvju 
dienā bērnu vecāki uz skolu aizgāja, 
bet pie mums keramikas darbnīcās 
neiegriezās. Tagad arī vecākiem būs 

iespēja redzēt visa mācību proce-
sa rezultātu uz vietas, - uzsver L. 
Kukle.
  O. Vēliņš stāsta, ka telpās dažas 
lietas vēl nepieciešams pabeigt. 
Piemēram, telpā, kur atrodas virpas 
un apdedzināšanas krāsns, trūksto-
šo Brocēnu flīžu vietā jāpiemeklē 
dekoratīvas, jo šī ražotne vairs 
nestrādā.

  Izstāžu zālei nepieciešams atbils-
tošs apgaismojums, iekārtas darbu 
izvietošanai pie sienas, kā arī žalū-
zijas, lai saulainās dienās nodroši-
nātu telpas izmantojamību izstāžu 
zāles vajadzībām. Starp izstāžu 
zāli un keramikas darbnīcu iecerēts 
izveidot stikla sienu, kas ļautu 
interesentiem gan aplūkot izstādes, 
gan arī sekot keramikas nodarbībām 

otrā telpā, vienlaikus netraucējot 
skolēnu darbu. Šo ieceru īstenošanai 
skola plāno rakstīt projektu.
  - Iekārtojoties šajās telpās, esam 
centušies to darīt tā, lai iestāde, kas 
šeit nāks pēc mums, telpas varētu 
uzreiz izmantot bez papildus iegul-
dījumiem – pat plauktus neesam 
stiprinājuši pie sienām, - saka 
O. Vēliņš.

Keramikas darbnīca jaunās telpās

  Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs

  Februāra domes sēdē tika 
apstiprināts pašvaldības šī gada 
budžets, kas finanšu ziņā būs vēl 
saspringtāks par iepriekšējo. Šo-
gad plānotais pašvaldības budžets, 
salīdzinot ar pagājušo gadu, ir 
samazinājies par 24%.

  Paldies domes deputātiem, pašval-
dības iestāžu vadītājiem un darbi-
niekiem, kas bija iesaistīti budžeta 
veidošanas procesā. Tika ieguldīts 
liels darbs, lai to izdarītu. Plānojot 
budžetu, tika sīki analizēts un vērtēts 
katrs cipars, katras iestādes vadītājs 
pamatoja līdzekļu pieprasījumu. Ies-
tāžu vadītāji bija saprotoši situācijā, 
kad nācās samazināt iestāžu darbībai 
plānotos līdzekļus.
  Budžeta ieņēmumu daļa ir sabalan-
sēta ar izdevumiem, taču darbs pie 
budžeta turpināsies. Esam nolēmuši 
līdz maijam izstrādāt un finanšu ko-
mitejā izskatīt pašvaldības budžeta 
līdzekļu sadales kritērijus. Ir sperti 
arī vairāki citi būtiski soļi budžeta 
līdzekļu taupīšanai un droši vien tādi 
būs jāsper vēl.
  Šī gada budžeta prioritātes ir 
izglītība un sociālā joma, kas, ņemot 
vērā ekonomisko situāciju valstī, ne 
tikai neuzlabojas, bet pasliktinās. 
Sociālajam budžetam paredzētie 
līdzekļi mūsu pašvaldībā šogad ir 

Dzīvosim kā ļoti taupīgi saimnieki
palielinājušies par 40 tūkstošiem 
latu.
  Vislabāk pašvaldības budžeta 
samazinājumu var redzēt, analizējot 
līdzekļu apjomu uz 1 iedzīvotāju 
(attēlā). Ja, piemēram, tā sauktajā 
„trekno gadu laikā” - 2008. gadā ti-
kai vienas Alūksnes pilsētas budžets 
uz 1 pilsētas iedzīvotāju bija 665 
lati, tad šogad uz vienu Alūksnes no-
vada iedzīvotāju budžets ir 441 lats. 
Bet ņemsim vērā, ka novadā dzīvo 
par 10 tūkstošiem cilvēku vairāk. 
Tātad šobrīd esam atsviesti atpakaļ 
2006. gada līmenī.
 Esam izvērtējuši, kādas funkci-
jas pašvaldība veic ārpus obligāti 
noteiktajām – ko novada iedzīvotā-
jiem nodrošinām papildus. Līdz šim 
esam iedzīvotājiem nodrošinājuši 
vairāk pakalpojumu nekā pašvaldī-
bai obligātā kārtā būtu jānodrošina. 

Piemēram, sociālajā jomā valsts 
ir noteikusi tikai piecus pabalstu 
veidus, kas pašvaldībai obligāti 
jāmaksā iedzīvotājiem - pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa 
pabalsts, pabalsts bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem, 
pabalsts audžuģimenēm un vien-
reizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 
Atšķirībā no citām pašvaldībām, 
kas jau sen maksā tikai obligāti no-
teiktos pabalstus, mēs piešķiram arī 
citus sociālos pabalstus, piemēram, 
vairākus pabalstu veidus ģimenēm 
ar bērniem, vairākus pabalstu veidus 
medicīnas pakalpojumu apmaksai, 
pabalstu sodu izcietušām personām, 
mazgāšanās pakalpojuma apmaksai, 
pārtikai uzturzīmes veidā.
 Alūksnes novada pašvaldība finansē 
arī citas funkcijas, kas tai nav 

obligātas, piemēram, ambulatoro 
ārstniecības iestāžu – feldšerpunktu, 
pašvaldības policijas, Bērnu un 
jauniešu centra, tūrisma informā-
cijas centra darbība, ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšana bērnudārzos 
un skolās, vasaras nometņu rīkošana 
bērniem, dienas aprūpes centra 
„Saules stars” un zupas virtuves 
finansēšana, arī kultūras pasākumu 
organizēšana. Tātad, pašvaldība, 
rūpējoties par jums, cienījamie 
Alūksnes novada iedzīvotāji, šīs 
uzskaitītās lietas nodrošina papaildu.
  Dzīvosim kā ļoti taupīgi saimnieki 
un meklēsim iespējas ekonomēt 
katru tūkstoti latu, taupīsim ikdienas 
izdevumos. Centīsimies realizēt 
projektus, kas ilgtermiņā ļaus taupīt 
pašvaldības līdzekļus. Gaidām arī 
jūsu ierosinājumus, kur jūs saskatāt 
vēl kādas iespējas pašvaldībai taupīt.

Pašvaldības budžeta dinamika

* - 2010. gadā pašvaldības budžeta pieaugums bija saistīts ar budžetā neplānotajiem ieņēmumiem no mājokļa 
nodokļa, kuru valsts nolēma sākt iekasēt gada vidū

Gads Pašvaldība Kopējais 
budžets 

Iedzīvotāju 
skaits

Uz 1 
iedzīvotāju

Pret iepriekšējo 
periodu

2006. Alūksnes pilsēta 3 684 064 9383 392,63 0.00
2007. Alūksnes pilsēta 5 031 069 9302 540,86 +37,75%
2008. Alūksnes pilsēta 6 130 405 9215 665,26 +23,00%
2009. Alūksnes pilsēta 4 947 707 9198 537,91 -19,14%
2010. Alūksnes novads 11 359 099 19571 580,40 +7,90%  * 
2011. (plānotais 
budžets)

Alūksnes novads 8 552 523 19358 441,80 -24,70%

Paskaidrojums par 
Alūksnes novada 
pašvaldības 
budžetu 
2011. gadam
1. Alūksnes novada pašvaldī-
bas pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

  2011. gadā Alūksnes nova-
da pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi plānoti Ls 8552523 
apmērā. Plānoto izdevumu seg-
šanai novirzīts naudas līdzekļu 
atlikums uz 2011. gada sākumu 
Ls 1421455 apmērā, tajā skaitā 
dažādu projektu realizācijai:
  1. Alūksnes vidusskolai 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (turpmāk ERAF) projek-
ta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana” īstenoša-
nai (bioloģijas un dabas zinātnes 
kabinetu sakārtošanai) Ls 1963 
apmērā; 
  2. Alūksnes vidusskolas mūžiz-
glītības projektam „Welcome my 
town/region” Ls 9120 apmērā;
  3. Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram tehniskā projekta izstrā-
dei ēkai Dārza ielā 8A, Alūksnē 
Ls 3959 apmērā;
  4. Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram projekta „Ieelpo Eiro-
pu” īstenošanai Ls 2500 apmērā;
  5. Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram projekta „Šķērso robe-
žu” īstenošanai Ls 372 apmērā;
  6. ERAF projekta „Izglītības 
iestāžu informatizācija” īsteno-
šanai Ls 151161 apmērā;
  7. Eiropas Sociālā fonda (turp-
māk ESF) projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” īstenošanai Ls 49774 
apmērā;
  8. Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes vidusskolas 
ERAF projekta „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana” 
īstenošanai (bioloģijas un dabas 
zinātnes kabinetu sakārtošanai) 
Ls 14076 apmērā; 

Turpinājums 4. lappusē

Mākslas skolas audzēkņiem tagad visas nodarbības notiek vienā ēkā
Evitas Aplokas foto



2.  Alūksnes Novada Vēstis 01.03.2011.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes lēmumi www.aluksne.lv

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

 Alūksnes novada domes sēdē 24. 
februārī deputāti izskatīja vairāk 
kā 60 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - apstiprināt Ziemera pagasta 
teritorijas plānojuma 2003.-2015. 
grozījumu pilnveidoto redakciju kā 
galīgo redakciju;

 - atbrīvot no pienākumu pildīšanas 
vairākās pašvaldības pastāvīgajās 
komisijā to locekļus, ņemot vērā šo 
personu iesniegumus - administra-
tīvajā komisijā Ievu Balto –Pil-
sētnieci, apstādījumu aizsardzības 
komisijā Aleksandru Tabolkinu, 
pašvaldības iepirkuma komisijā Va-
lēriju Tabolkinu. Komisijās ievēlēti 
arī jaunie locekļi - administratīvajā 
komisijā Ansis Gailītis, apstādīju-
mu aizsardzības komisijā Rudīte 
Fērmane, pašvaldības iepirkuma 
komisijā Aivars Sausais;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
,,Sprīdītis” nolikumā, kas paredz, ka 
turpmāk iestāde īstenos arī speciālās 
pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar somatiskām 
saslimšanām un speciālās pirmssko-
las izglītības programmu izglītoja-
majiem ar valodas traucējumiem. 
Tāpat nolikuma grozījumi paredz, 
ka iestādē organizē četrreizēju 
audzēkņu ēdināšanu;

 - izdarīt grozījumus 27. janvārī 
pieņemtajā lēmumā „Par pirmssko-
las izglītības iestāžu „Pienenīte” 
un „Sprīdītis” audzēkņu vecāku 
iesniegumu izskatīšanu”, jo divas 
personas atsaukušas savus iepriekš 
rakstītos iesniegumus par uzturēša-
nās maksas atlīdzināšanu par viņu 
bērnu uzturēšanos PII „Pienenīte”. 
Līdz ar to šīs personas tika svītrotas 
no iepriekš pieņemtā lēmuma, kā arī 
tika mainīts lēmuma pielikuma ko-
pējo mēnešu skaits PII„Pienenīte”, 
par kuriem audzēkņu vecāki prasa 
atmaksāt uzturēšanās maksu, no 
skaitļa „331” uz skaitli „308” 
un aprēķinātā kopējā summa par 
uzturēšanās maksas atmaksāša-

nu pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” no skaitļa „1660.00” uz 
skaitli „1535.00”;

 - noteikt izglītojamo skaitu 
Alūksnes novada pašvaldības vis-
pārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs nākamajā mācību 
gadā skolu 1., 7. un 10. klasēs. 
Jaunajā mācību gadā trīs 1. klašu 
komplekti būs Alūksnes pilsētas 
sākumskolā, pa vienam pilnam 1. 
klases komplektam būs Alūksnes 
vidusskolā, Liepnas vidusskolā, Be-
jas, Malienas, Strautiņu un Ziemeru 
pamatskolās. Ilzenes, Jaunannas, 
Jaunlaicenes, Mālupes un Mārkal-
nes pamatskolās būs viens apvieno-
tais 1. klases komplekts, savukārt 
Pededzes pamatskolā būs 2 apvie-
notie klašu komplekti – latviešu un 
krievu mācību valodā.
 10. klasēs Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā noteikti 4 kla-
šu komplekti, Alūksnes vakara 
(maiņu) un neklātienes vidusskolā 
– 3, Alūksnes vidusskolā – 2, bet 
Liepnas vidusskolā - 1 komplekts.  
Savukārt Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 7. klasē noteikti 3 
klašu komplekti.
 Izglītojamo uzņemšana 1. klasē no-
teikta līdz 2011. gada 20. jūnijam;

 - saistībā ar minimālās algas palie-
lināšanu valstī, izdarīt grozījumus 
iepriekš pieņemtos lēmumos par 
pabalsta piešķiršanu bijušajiem 
pagastu padomju priekšsēdētājiem 
Silvijai Rēdelei, Vilim Pauliņam 
un Edvīnam Puzulim. Ar šī gada 1. 
martu piešķirt Benitai Jušvajevai 
ikmēneša pabalstu divu minimālo 
mēnešalgu apmērā, savukārt Aldim 
Čirkstem - ikmēneša pabalstu ap-
mērā, kas ir starpība starp Ministru 
kabineta noteikto divu minimālo 
mēnešalgu apmēru un A. Čirkstes 
saņemto pensijas un piemaksu pie 
tās maksājumu apmēru. Valsts nor-
matīvie akti paredz, ka šādu pabal-
stu var pieprasīt tie bijušie pašvaldī-
bu vadītāji, kas šo amatu ieņēmuši 
ne mazāk kā divus sasaukumus;

 - uzņemties pildīt Apes novada 
domes būvniecības procesa tie-
siskuma nodrošināšanas funkciju, 
noslēdzot  līgumu uz 1 gadu un 
nosakot līgumcenu par šo funkciju 

veikšanu – Ls 1370, kā arī paredzot, 
ka Apes novada dome nodrošina 
Būvvaldes darbiniekus ar transportu 
būvniecības procesa kontrolei nova-
da teritorijā ne retāk kā vienu reizi 
divos mēnešos;

 - 2011. gadā Alūksnes novada 
pašvaldībai uzņemties pildīt pašval-
dībai noteiktās izglītības pārvaldes 
funkcijas un reģiona galvenās 
bibliotēkas nodrošināšanas funkciju 
Apes novadā - Izglītības pārvaldei 
uzdodot turpināt veikt izglītības 
pārvaldes funkciju nodrošināša-
nu, Alūksnes Mūzikas skolai un 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolai - profesionālās 
ievirzes interešu izglītības funkciju 
nodrošināšanu, savukārt Alūksnes 
pilsētas bibliotēkai - reģiona gal-
venās bibliotēkas nodrošināšanas 
funkciju nodrošināšanu;

- valsts budžeta dotāciju Alūksnes 
novada pašvaldības pamata un vis-
pārējās vidējās izglītības iestādēm 
mācību literatūras iegādei sadalīt 
proporcionāli skolēnu skaitam izglī-
tības iestādēs uz šī gada 1. janvāri. 
Kopējā valsts dotācijas summa 
Alūksnes novadam ir 1608 lati;

- piedalīties Eiropas Sociālā fonda 
aktivitātē ar projektu „ES fondu 
apguvē iesaistīto speciālistu kvalifi-
kācijas paaugstināšana”, apstiprināt 
tā kopējās izmaksas Ls 14896,02. 
Projekta atbalsta gadījumā tas tiks 
realizēts, piesaistot ESF finansēju-
mu 100% apmērā;

- atļaut p/a ,,ALJA” piedalīties 
Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda 
Zivju resursu aizsardzības pasāku-
mu programmā ar 2 projektu pietei-
kumiem ,,Zivju resursu pavairošana 
Alūksnes ezerā”, noteikt viena pro-
jekta kopējās izmaksas - Ls 2900. 
Katrs no projektiem tiek realizēts 
par Zivju fonda finansējumu Ls 
2400 un p/a „ALJA” līdzfinansēju-
mu Ls 500;

- paredzēt līdzfinansējumu 10% ap-
mērā - Ls 287,30 biedrībai „Ilzenes 
attīstībai” projekta „Radošo iespēju 
studija” realizācijai Kopienu Ini-
ciatīvu fonda programmā „Atbalsts 
kopienu centriem”;

- izdot Alūksnes novada domes 
saistošos noteikumus Nr.3/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”, saistošos notei-
kumus Nr.4/2011 „Par Alūksnes no-
vada pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām ziemas sezo-
nā” saskaņā ar pievienoto pielikumu 
un saistošos noteikumus Nr.5/2011 
„Par kārtību, kādā Alūksnes novada 
pašvaldības amatpersonas (darbinie-
ki) izmanto pašvaldības mantu un 
finanšu resursus”. Šie saistošie no-
teikumi likumā noteiktā kārtībā tiks 
publicēti Alūksnes novada pašval-
dības laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un stāsies spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas;

- izdarīt grozījumus 26.08.2010. 
sēdes lēmumā Nr.492 „Par grāmat-
vedības modeļa ieviešanu Alūksnes 
novada pašvaldībā” un grāmatvedī-
bas modeli ar vienu VID reģistrā-
cijas kodu novadā līdz 10. aprīlim 
ieviest arī Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā un sociālās aprū-
pes centrā „Alūksne”;

- apstiprināt viena skolēna izmaksas 
mēnesī Alūksnes novada pašvaldī-
bas pamata un vispārizglītojošo un 
pirmsskolas izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem savstarpējos 
norēķinos ar citām pašvaldībām;

- noteikt Sociālās aprūpes centra 
„Alūksne” viena iemītnieka mēneša 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
izmaksas Ls 324,91 mēnesī. Ar 1. 
martu SAC„Alūksne” viena iemīt-
nieka mēneša sociālās aprūpes pa-
kalpojumu izmaksas savstarpējiem 
norēķiniem ar citām pašvaldībām 
Ls 75. Apgādnieka (apgādnieku) 
maksa par sociālās aprūpes izmaksu 
nepārsniedz Ls 130,63, nosakot 
katram iemītniekam atsevišķu 
pakalpojuma izmaksu, ievērojot 
normatīvajos aktos paredzētos 
atvieglojumus.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem lē-
mumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”. 

Pašvaldībā būs 
tūrisma informācijas
speciālists
  Alūksnes novada dome feb-
ruāra sēdē nolēma ar šī gada 
1. aprīli likvidēt pašvaldības 
iestādi „Tūrisma informācijas 
centrs”, taču pašvaldība sagla-
bās tūrisma informācijas snieg-
šanas funkciju arī turpmāk un 
to veiks pašreizējā TIC vadītāja 
pienākumu izpildītāja kā tū-
risma informācijas speciālists, 
strādājot pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļas sastāvā.

  Likvidējot TIC kā iestādi, paš-
valdība gadā ietaupa 4000 latus 
iestādes vadītāja algošanai, ko, 
iespējams, varētu atvēlēt Bībeles 
muzeja telpu remontam.
  Domes sēdē arī tika pieņemts 
lēmums no šī gada 1. maija 
noteikt Tūrisma informācijas 
centra atrašanās vietu Pils ielā 
25A, Alūksnē. Tas nozīmē, ka 
tūrisma informācijas speciālists 
strādās vienā no Bībeles muzeja 
telpām.  Tādā veidā tūrisma 
informācija pilsētas viesiem būs 
vieglāk sasniedzama, jo TIC 
atradīsies pašā pilsētas centrā 
blakus tādiem tūristu iecienītiem 
objektiem kā luterāņu baznīca 
un Bībeles muzejs. Pie tūrisma 
informācijas centra būs viegli 
piekļūt tūristu autobusiem, jo šeit 
ir stāvlaukums. Pašvaldība saska-
ta vairākus ieguvumus arī Bībeles 
muzeja darbībai, piemēram, 
ziemās uzlabosies tā pieejamība 
tūristiem.

Apstiprina 
feldšerpunktu
pakalpojumu
maksas
  Alūksnes novada dome februāra 
sēdē apstiprināja maksu par 
Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu sniegtajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem 
Annas feldšeru - vecmāšu punktā, 
Alsviķu feldšeru - vecmāšu 
punktā, Strautiņu feldšeru - 
vecmāšu punktā, Bejas feldšeru 
vecmāšu punktā, Pededzes lauku 
ambulancē, Mārkalnes pagasta 
pārvaldes feldšeru - vecmāšu 
punktā:
- par ambulatori veicamajām 
injekcijām: ādā - Ls 0,50; zemādā 
- Ls 0,50; intramuskulāri - Ls 
0,50; intravenozi - Ls 1; infūzija 
(sistēma) - Ls 3;
-  par feldšera mājas vizīti - Ls 2; 
- par ambulatori veiktajiem
laboratoriskajiem 
izmeklējumiem: asins noņemšana 
ar vakutaineru - Ls 0,70; urīna 
analīze - Ls 0,50; cukura, 
holesterīna līmeņa noteikšana 
asinīs - Ls 0,60;
- mazās ķirurģiskās pārsiešanas 
un manipulācijas - Ls 2.
  Maksu par pakalpojumu 
nepiemēro Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 1046 „Veselības 
aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība” 14.punktā 
noteiktajām personu kategorijām, 
kā arī trūcīgām/ maznodrošinātām 
personām un politiski 
represētajām personām (uzrādot 
politiski represētās personas 
apliecību).

Domes 24. februāra sēdē

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 24. 
februāra sēdē pieņēma lēmumu 
sākt Alūksnes vidusskolas un 
Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes vidusskolas reorgani-
zāciju, izveidojot jaunu vispā-
rējās vidējās izglītības iestādi – 
Alūksnes novada vidusskolu, kas 
atradīsies pašreizējās Alūksnes 
vidusskolas ēkā un darbu sāks 
2011. gada 1. septembrī.

  Iemesli abu skolu reorganizācijai 
ir pašvaldības kopējā finansējuma 
samazināšanās, skolēnu skaita 

samazināšanās, nepieciešamība 
racionāli noslogot izglītības iestāžu 
telpas, efektīvi izlietot ieguldītos 
finanšu līdzekļus.
  Jautājums par skolu reorganizā-
ciju pirms lēmuma pieņemšanas 
rūpīgi analizēts - izvērtēts esošais 
un prognozējamais skolēnu skaits, 
telpu noslogojums skolās, paš-
valdības ieguldītā nauda iestāžu 
uzturēšanā un citi rādītāji. Šis 
jautājums apspriests ar izglītības 
iestāžu kolektīviem sanāksmēs, 
skolu direktoru padomes sēdē.
   Reorganizējot skolas, Alūksnes 
vidusskolā palielināsies telpu no-
slogojums, samazināsies izmaksas 
uz vienu izglītojamo, savukārt 

vakarskolas programmu audzēk-
ņiem būs vairāk iespēju iesaistīties 
interešu izglītības programmās, 
izmantot sporta zāli un stadionu, 
ēdnīcas pakalpojumus, kā arī medi-
cīnas māsas un psihologa pakalpo-
jumus.
  Reorganizācijas procesā tiks izvei-
dota komisija, kas izstrādās jaunās 
skolas nolikumu un struktūru, 
izvērtējot abu skolu darbinieku dar-
ba iespējas. Šo procesu uzraudzīs 
arodbiedrība.
  Jaunās izglītības iestādes akre-
ditācija jāveic 5 gadu laikā, kā to 
nosaka Izglītības likums. Jāpiebilst, 
ka arī kārtējā akreditācija gan 
Alūksnes vidusskolai, gan Alūksnes 

vakara (maiņu) un neklātienes  
vidusskolas būtu jāveic pēc 5 
gadiem.

Var saglabāt visas izglītības 
programmas
  Veicot skolu reorganizāciju, ir 
iespējams saglabāt un nodrošināt 
visu licencēto izglītības programmu 
tālāku īstenošanu, kā arī būs iespēja 
izstrādāt jaunas programmas, kas 
veicinātu skolas attīstību, izglītības 
kvalitātes paaugstināšanos, tā ļaujot 
skolai kļūt konkurētspējīgai abām 
pārējām vidējās izglītības iestādēm 
Alūksnes novadā.

Turpinājums 9. lappusē

Veidos Alūksnes novada vidusskolu
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www.aluksne.lv Saistošie noteikumi Nr.6/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 24.02.2011. lēmumu Nr.98
(protokols Nr.3. 63.p.)

Pamatbudžets

  1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 
2011.gadam:
  1.1. kārtēja gada ieņēmumos  Ls8 552 523,-
  1.2. saņemtos aizdevumos  Ls1 169 671,-
  1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiska-
jām kategorijām   Ls10 545 557,-
  1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
    Ls537 306,-
  1.5. akcijās un citā līdzdalībā komersantu pašu kapitālā  
     Ls10 000,-
  2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atliku-
mu uz 2011.gada sākumu   Ls1 421 455,-
  3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2011.gada beigām  
    Ls50 786,-
  4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2011.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā 
ar 1.pielikumu.

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2011.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, likumu 
„Par valsts budžetu 2011.gadam”, Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumiem Nr.1571 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”.

Speciālais budžets 
(bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

  5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālo budžetu 
(bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2011.gadam:
  5.1. kārtējā gada ieņēmumos  Ls270 344,-
  5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiska-
jām kategorijām   Ls418 687,-
  6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atliku-
mu uz 2011.gada sākumu  Ls158 343,-
  7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2011.gada beigām  
    Ls10 000,-
  8.  Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 
2011.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā 
ar 2.pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

  9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvi-
nājumu budžetu 2011.gadam:
  9.1. kārtējā gada ieņēmumos Ls1 065,-
  9.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām   Ls5 375,-
  10. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atliku-
mu uz 2011.gada sākumu   Ls4 310,-
  11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2011.gada beigām  
    Ls0,-
  12. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un 
dāvinājumu budžetu 2011.gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu 
veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 3.pielikumu

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

  13. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un 
galvojumu saistības 2011.gadā:

Turpinājums 4. lappusē
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Paskaidrojums par 
Alūksnes novada
pašvaldības budžetu
2011. gadam
  9. ESF projekta „Darba praktizēšanas pasā-
kumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai Ls 37807 
apmērā;
  10. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa 
nodrošināšanai Ls 7718 apmērā;
  11. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības (turpmāk ELFLA) projektu īstenošanai 
Ls 95047 apmērā;
  12. Zivju fonda atmaksātie līdzekļi par projektu 
īstenošanu Ls 14091 apmērā;
  13. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīs-
tība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas 
ciemā” īstenošanai Ls 114196 apmērā;
  14. Valsts mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām un speciālo izglītības iestāžu 
uzturēšanas izdevumiem atlikums Ls 96674 
apmērā;
  15. Valsts dotācijas pirmklasnieku brīvpusdienu 
nodrošināšanai atlikums Ls 4429 apmērā;
  16. ESF projekta „Speciālistu piesaiste 
Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošanai Ls 
10500 apmērā;
  17. ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu cie-
mā” īstenošanai Ls 69085 apmērā;
  18. ERAF projekta „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai 
Ls 261198 apmērā;
  19. ERAF projekta „Skolēniem droša pārvie-
tošanās Alūksnes pilsētā” īstenošanai Ls 31365 
apmērā;
  20. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(turpmāk – KPFI) projekta „Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivi-
tātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus un izstrādājumus” īsteno-
šanai Ls 30531 apmērā;
  21. Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu īsteno-
šanai Alūksnes muzejā Ls 3415 apmērā; 
  22. Citiem projektiem, mērķiem un 2011. gada 
budžeta deficīta segšanai Ls 412474 apmērā.
  Iesākto projektu īstenošanai novirzīts 2010. 
gadā neizmantoto Valsts kases aizdevumu līdzek-
ļu atlikums – Ls 592809 apmērā, tajā skaitā:
  1. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu cie-
mā” īstenošanai Ls 168201 apmērā;
  2. ERAF projekta „Alūksnes Jaunās pils kom-
pleksa ēku un muižas parka objektu rekonstruk-
cija” īstenošanai Ls 320709 apmērā;
  3. ELFLA projekta „Zeltiņu pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” īstenošanai Ls 103899 apmērā.
2011. gadā plānots iesniegt LR Finanšu mi-
nistrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei lūgumu par 
aizņēmumu ņemšanu Ls 576862:
  1. ELFLA projekta „Malienas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” līdzfinansējuma nodrošinājumam 
Ls 52432 apmērā;
  2. ELFLA projekta „Liepnas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija, 2.kārta” līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai Ls 55253 apmērā;
  3. ELFLA projekta „Pededzes pagasta ceļa 
Čistigi – Zagorje, Čistigi – Skaliņš un Kūdu-
pe – Kapsēta rekonstrukcija” līdzfinansējuma 
nodrošināšanai Ls 47378 apmērā;
  4. ELFLA projekta „Ziemera pagasta ceļu „Par-
ka iela” un „Šļukums - Māriņkalns” līdzfinansē-
juma nodrošināšanai Ls 67029 apmērā;
  5. ELFLA projekta „Jaunlaicenes pagasta auto-
ceļu rekonstrukcija” līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai Ls 111075 apmērā;
  6. ELFLA projekta „Annas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Ls 90100 apmērā;
  7. ELFLA projekta „Veclaicenes pagasta auto-
ceļa Papardes 1 rekonstrukcija” līdzfinansējuma 
nodrošināšanai Ls 20421 apmērā;
  8. ELFLA projekta „Kalncempju pagasta pār-

valdes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstruk-
cija” līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 133174 
apmērā.
  Pavisam 2011. gadā pamatbudžetā paredzēti 
ieņēmumi Ls 11143649 apmērā.
  Lielāko ieņēmumu daļu sastāda „Transfertu 
ieņēmumi”, kas 2011. gadā ir plānoti Ls 4303051 
apmērā, kas ir 38,614% no kopējiem ieņēmu-
miem. No transfertu ieņēmumiem lielākie ieņē-
mumi ir valsts budžeta transferti – Ls 4259241 
apmērā, kas ir 98,982% no plānotājiem transfertu 
ieņēmumiem.
  Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām ir piešķirtas astoņiem mēnešiem:
  1. vispārizglītojošām skolām – Ls 1133536 
apmērā,
  2. interešu izglītībai – Ls 51812 apmērā,
  3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 
nodarbinātajiem pedagogiem – Ls 71688 apmērā. 
  Mērķdotācija pedagogu darba samaksai profe-
sionālās ievirzes mūzikas skolai, mākslas skolai 
un sporta skolai ir piešķirta divpadsmit mēne-
šiem Ls 198473 apmērā. 
  Mērķdotācija speciālajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm „Cālis”, „Mazputniņš” un Liepnas in-
ternātpamatskolai ir piešķirta astoņiem mēnešiem 
Ls 441528 apmērā, tajā skaitā pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām – Ls 169208 apmērā.
  Valsts dotācija mācību literatūras iegādei pie-
šķirta Ls 1608 apmērā.
  Valsts dotācija pirmklasnieku brīvpusdienu 
nodrošināšanai plānota Ls 15504 apmērā.
  Valsts dotācija skolēnu pārvadājumu kompen-
sācijai (Zeltiņu, Annas un Veclaicenes pamat-
skolu bijušajiem skolniekiem) plānota Ls 18175 
apmērā.
  Valsts dotācija garantētā iztikas minimuma 
un dzīvokļu pabalsta kompensācijai plānota Ls 
210858 apmērā.
  Valsts dotācija pansionāta iemītniekiem, kas 
ievietoti pirms 1998. gada, piešķirta Ls 18000 
apmērā.
  Uzturēšanas transferti ELFLA, ERAF un ESF 
projektu īstenošanai plānoti Ls 361469 apmērā.
Plānots saņemt šādus maksājumus no Apes nova-
da pašvaldības:
  1. Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanas 
izdevumu līdzfinansējumam par galvenās biblio-
tēkas funkciju pildīšanu – Ls 1174 apmērā; 
  2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu 
un metodiskā darba līdzfinansējumam – Ls 5000 
apmērā;
  3. Alūksnes novada būvvaldes uzturēšanas izde-
vumu līdzfinansējumam – Ls 1310 apmērā,
  4. Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta 
skolai par nodarbību nodrošināšanu – Ls 1266 
apmērā.
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 
plānota Ls 1713810 apmērā.
  Otra lielākā ieņēmumu daļa ir „Nodokļu ieņē-
mumi”, kas 2011. gadā plānoti Ls 3619548 ap-
mērā, kas ir 32,481% no kopējiem ieņēmumiem. 
No nodokļu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir 
ienākuma nodoklim – Ls 3210427 apmērā, kas ir 
88,697% no plānotājiem nodokļu ieņēmumiem. 
  Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2011. 
gadam” iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā 
iekļauts 96% apmērā.
  2011. gadā saņemta iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa 2010. gada neizpildes kompensācija Ls 
40400 apmērā.
  Budžeta ieņēmumi tika plānoti, ievērojot piesar-
dzības principu.

1.2. Izdevumi
  Alūksnes novada pašvaldības budžets tika vei-
dots, apvienojot funkcionālo un struktūrvienību 
pieeju. Pēc budžeta aprēķināšanas veida izman-
toti šādi veidi: nulles bāzes budžets un budžets, 
kura izstrāde balstīta uz prioritātēm. Prioritātes 
tika noteiktas ar Alūksnes novada domes Finanšu 
komitejas lēmumu.
  2011. gadā Alūksnes novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumi plānoti Ls 11143649 apmērā, 
tajā skaitā:
  1. izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas 
Ls 10545557 apmērā, kas ir 94,632% no kopē-
jiem izdevumiem,
  2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa Ls 537306 

apmērā, kas ir 4,822% no kopējiem izdevumiem,
  3. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 
kapitālā (SIA „Ievedne”) Ls 10000 apmērā, kas ir 
0,09% no kopējiem izdevumiem,
  4. kases apgrozāmie līdzekļi Ls 50786 apmērā, 
kas ir 0,456% no kopējiem izdevumiem.
  Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.11.2010. 
noteikumiem Nr.1096 „Noteikumi par minimālo 
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa 
likmi”, tika palielināta mēneša darba alga tiem 
Alūksnes novada pašvaldības iestāžu, struktūr-
vienību darbiniekiem, kuru darba alga mēnesī 
bija mazāka par augstāk minētajos noteikumos 
noteikto minimālo mēneša darba algu. 
  Apspriežot Alūksnes novada pašvaldības budže-
tu 2011.gadam, Alūksnes novada domes deputāti 
izteica neapmierinātību ar līdzekļu (pašvaldību 
asignējumu) sadales principiem, ierosinot izvei-
dot vienlīdzīgus kritērijus (pa administratīvajām 
teritorijām), kas tika iekļauts kā atsevišķs punkts 
Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos 
par Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2011. 
gadam apstiprināšanu.
  Bez tam, tika ierosināts ierobežot pamata un 
vispārizglītojošo skolu un skolēnu pārvadājumu 
pašvaldību asignējumu izlietojums uz 2011. 
gada 1. septembri, nosakot to ne vairāk kā 67% 
apmērā no gadam piešķirtajiem pašvaldību 
asignējumiem.

2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi
  Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budže-
ta otru daļu veido “Speciālais budžets”. 
  2011. gadā Alūksnes novada pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 270344 
apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts 
naudas līdzekļu atlikums uz 2011. gada sākumu 
Ls 158343 apmērā.
  2011. gadā Autoceļu fonda mērķdotācija ir 
tikpat maza kā 2010. gadā. Neskatoties uz to, 
lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi, kas 2011. gadā ir plānoti Ls 
254344 apmērā, kas ir 59,331% no kopējiem spe-
ciālā budžeta ieņēmumiem. 
  Dabas resursu nodoklis plānots kā transferts no 
valsts budžeta 60% apmērā no nodokļa maksāju-
ma par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu, vai 
vides piesārņošanu Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā. 

2. 2. Izdevumi
  2011. gadā Alūksnes novada pašvaldības 
speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 418687 
apmērā.
  Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 
speciālā budžeta izdevumu daļā plānoti ikdienas 
ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, izdevumi 
novadgrāvju tīrīšanai un novada teritorijas sa-
kārtošanai (dabas resursu nodoklis). Ņemot vērā 
2011. gada ziemas apstākļus (sniega daudzumu) 
tika izdalīts 2010. gadā uzkrātais un 2011. gada 
janvārī - aprēķinātais autoceļu rezerves fonds. 
Uz gada beigām paredzēts līdzekļu atlikums Ls 
10000 apmērā, ko veido divu uzņēmumu ieskaitī-
tā drošības nauda.

3.Speciālais budžets - ziedojumi un dāvināju-
mi

3.1. Ieņēmumi
  Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada budže-
ta trešo daļu veido “Speciālais budžets – ziedoju-
mi un dāvinājumi”.
  2011. gadā Alūksnes novada pašvaldības 
speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi plānoti Ls 900 apmērā (Ernsta Glika 
Alūksnes valsts ģimnāzijas fonda ieņēmumi). 
Noteikto mērķu izdevumu segšanai novirzīts 
naudas līdzekļu atlikums uz 2011. gada sākumu 
Ls 4310 apmērā. 
  Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi tiek plā-
noti pēc faktiski saņemtajiem naudas līdzekļiem.

3.2.Izdevumi
  Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus drīkst 
izlietot tikai konkrētu mērķu izdevumiem.

Turpinājums no 3. lappuses

 13.1. aizņēmumu pamatsummu 
un procentu atmaksai Ls837 242,- 
  13.2. galvojumu pamatsummu 
un procentu atmaksai Ls48 327,-.

Vispārīgā daļa

  14. Pamatbudžeta, speciā-
lā budžeta un ziedojumu un 
dāvinājumu budžeta ieņēmumu 
un izdevumu daļas precizējamas 
budžeta izpildes gaitā.
  15. Līdz 2011.gada 2.maijam 
izstrādāt pašvaldību asignējumu 
sadales kritērijus un iesniegt tos 
izskatīšanai Alūksnes novada 
domes Finanšu komitejai.
  16. Noteikt, ka finansēšana 
starp Alūksnes novada pašval-
dības Finanšu nodaļu un iestāžu 
grāmatvedībām tiek nodrošināta 
ar transfertu starpniecību:
  16.1. Alūksnes novada pašvaldī-
bas Finanšu nodaļa finansēšanas 
izdevumus iestādēm uzrāda 7230 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
„ Rajona padomes transferti 
pašvaldībām”;
  16.2. iestāžu grāmatvedības 
finansēšanas ieņēmumus uzrāda 
šādos ieņēmumu klasifikācijas 
kodos:
  16.2.1. 19.2.1.0. „Ieņēmumi 
izglītības funkciju nodrošināša-
nai” – mērķdotācijas,
  16.2.2. 19.2.5.0. „Pārējie 
ieņēmumi no citām pašvaldībām” 
– finansēšanu no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa un pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda,
  16.2.3. 19.2.4.0. „Ieņēmumi par 
līdzfinansējuma projektu īsteno-
šanu” - pārējo finansēšanu;
  16.3. sastādot mēneša pārska-
tus par budžeta izpildi, 20.1. un 
20.2. punktos minētie finansēša-
nas ieņēmumi un izdevumi tiks 
konsolidēti.
  17. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošināt efektīvu un 
racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši 
tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu 
attiecīgo pašvaldības funkciju 
izpildi.
  18. Pamata un vispārizglītojošo 
skolu direktoriem nodrošināt 
iestādei piešķirtā budžeta līdzekļu 
izlietojuma ierobežojumu uz 
2011.gada 1.septembri ne vairāk 
kā 67% apmērā no gadam piešķir-
tajiem pašvaldības asignējumiem.
  19. Pārvalžu vadītājiem nodro-
šināt skolēnu pārvadājumiem 
piešķirtā budžeta līdzekļu izlieto-
juma ierobežojumu uz 2011.gada 
1.septembri ne vairāk kā 67% 
apmērā no gadam piešķirtajiem 
pašvaldības asignējumiem.
  20. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir tiesīgi apstiprinātā 
darba algas fonda ietvaros noteikt 
štata vietu skaitu un atalgojuma 
apmēru, ievērojot normatīvo aktu 
nosacījumus.
  21. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas 
iestādes budžeta izpildi.
  22. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem, nepieciešamības ga-
dījumos, ir tiesības pieprasīt veikt 
iekšējos budžeta pārkārtojumus 
pa ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem attiecīgās iestādes vai 
struktūrvienības apstiprinātā bu-
džeta ietvaros, iesniedzot piepra-
sījumu par budžeta pārkārtošanu 
Alūksnes novada pašvaldībai.



  Maija Bleiferte

   6. februārī Veclaicenē uz Ilgāja 
ezera notika starpvalstu zemle-
dus makšķerēšanas sacensības 
„Ilgāja Zivtiņa” („Kikkajärve 
Kalakõnõ”). Ilgājs ir lielākais 
Peļļu gravas ezers, kuru šķērso 
Igaunijas – Latvijas robeža.

   Šīs sacensības notiek jau otro 
gadu un ir kļuvušas par jauku 
tradīciju. Pasākuma ierosinātājs 
ir Krabu ciema iedzīvotājs Pēteris 
Lepp, kurš domubiedrus Jāni Dambi 
un Jāni Prangeli atrada Veclaicenes 
pagastā. Ideju realizēja Krabu ciema 
biedrība, sadarbojoties ar Veclai-
cenes pagasta pārvaldi un biedrība 
„Veclaicenes Avotiņš”.
   Reģistrējušies makšķernieki 
saņēma dalības medaļas. Pēc īsas 
uzrunas, instrukcijas un „ne asakas” 
vēlējuma 26 vīri un divas sievas 
devās zvejā uz divām stundām.
 Igauniju pārstāvēja astoņi cop-
maņi no Krabiem, Varstu, Veriem. 
Latvijas komandā startēja divdesmit 
dalībnieki noVeclaicenes, Jaunlai-

cenes, Apes, Trapenes, Alūksnes, 
Malienas un Jelgavas. Abas sie-
vietes – makšķernieces aizstāvēja 
Latvijas godu.
   Krastā palikušie līdzjutēji laiku 
īsināja, apciemojot makšķerniekus, 
vizinoties zirga pajūgā, piedaloties 
atraktīvās sacensībās, no kurām 
jautrākā, šķiet, bija zivju makšķe-
rēšana ar asti no bundžām. Visus 
sildīja ugunskurā vārīta krastmalas 
avenāju un citu zāļu tēja. Makšķer-
niekus no copes atpakaļ gaidīdams, 
mutuļoja zivju zupas katls.
     Izvērtējot lomus noskaidrojās, 
ka smagāko zivi ir izvilcis alūks-
nietis Andris Mičulis (98 grami), 
bet ar vislielāko zivju kopsvaru uz 
goda pjedestāla kāpa Juris Aigars 
Āboliņš no Jelgavas (1,090 kg - 1. 
vieta), Andris Mičulis  (0,893 kg 
– 2. vieta), jelgavnieks Aleksandrs 
Voroņins (0,842 kg - 3. vieta). 
  Lai gan lomi bija dabu saudzējoši 
(tātad pamazi), sacensības pierādīja, 
ka makšķerēšanas azarts piemīt 
gan piecgadīgajam igauņu puisim 
Lauri, gan 69 gadus sasniegušajam 
kungam no Apes. Komandu vērtē-
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Makšķerēšanas sacensības „Ilgāja Zivtiņa”

Jaunlaicenes 
muižas muzejā
  Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja

  Jaunlaicenes muižas muzejā 
šogad plānojam daudzveidīgu 
piedāvājumu viesiem:

  1) Pastāvīgā ekspozīcija: Jaun-
laicenes muiža.
  2) Izstādes: līdz 2011. gada 
aprīlim izstāde „Ar dzērvju zāba-
kiem kājās” un Tautas daiļamata 
meistares Agisas Sudares dzīves-
stāsts un darbu izstāde, no aprīļa 
līdz 2012. gada aprīlim „Ceļš 
zem kājām” - meklēsim atbildes 
uz jautājumiem, kāpēc cilvēks 
maina dzīvesvietu, kā tas notiek, 
runāsim par novadniekiem un 
kaimiņiem, akcentējot novadnie-
kus - 2011. gada jubilārus.
  3) Izglītojošā programma 
„Muižniecība 18. - 20. gs.”.
  4) Pastaigas stāstnieka pavadībā 
- Jaunlaicenes muiža un parks, 
Dēliņkalnā pa stāvāko nogāzi, 
Opekalna baznīcas, draudzes 
skolas vietas apskate, skati no 
baznīcas torņa.
  5) Nodarbības gan skolēniem, 
gan pieaugušajiem: tinam vāverī-
tes; gatavojam pastaliņu – suve-
nīru; malēniešu valodas vārdu 
spēle; galda spēle „No muižas 
uz baznīcu”; cāļu sargāšana no 
žagatām (muižas parkā); apslēpto 
dārgumu meklēšana (muižas 
parkā).
  6) Bezmaksas pasākumi: Mu-
zeju nakts pasākums „Kaimiņu 
būšana” 14. maijā, Jaunlaicenes 
muižas svētki sadarbībā ar Jaun-
laicenes tautas namu, „Ūdensrožu 
nakts” 30. jūlijā.
  Uz nodarbībām lūgums pieteik-
ties iepriekš.
  

Notikumi 
Ilzenē
  Linda Laiva,
Centra „Dailes” vadītāja

  Februāris ir sveču mēnesis.
Arī Ilzenē februārī bija iespēja 
apskatīt seno gaismekļu - 
svečturu, lāpu un laternu 
izstādi.

 Izstāde tapusi sadarbībā ar Le-
jasciema muzeju, bet 7. februārī 
Ilzenē ciemojās Lejasciema 
folkloras grupa „Smaržo siens” 
ar savu priekšnesumu „Gaisma”, 
kas norisinājās īpašā gaisotnē, 
sveču liesmiņu siltumā.
  16. februārī Ilzenes spor-
ta, kultūras, interešu un 
mūžizglītības centra „Dai-
les” sporta zālē notika pirmā 
starpnovadu sadraudzības 
spēle florbolā starp Ilzenes un 
Trapenes pamatskolas meitenēm. 
Gala rezultātā Trapenes meiteņu 
komanda piekāpās Ilzenes 
meiteņu komandai ar rezultātu 
8:0. Pēc spēles tika noteik-
tas labākās spēlētājas katrā 
komandā. Ilzenes komandā tā 
bija Laine Melece, savukārt 
Trapenes – Dārta Alise Tomiņa.   
Savukārt 23. februārī par godu 
Vīriešu dienai centrs „Dailes” 
organizēja pirmo zolītes turnīru. 

  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  Bibliotēkas apmeklētāji pārsva-
rā ir cilvēki senioru vecumā, tādēļ 
ļoti laba sadarbība ir izveidojusies 
ar pagasta pensionāru padomi un 
kopu „Virši zied”.

  Šīs grupas regulāri katru mēnesi 
tiekas, lai iepazītos ar aktualitātēm, 
pārrunātu dažādus sadzīves jautāju-
mus un arī izklaidētos. Kopā sanā-
kot, rodas daudz vairāk labu ideju, 
kā padarīt savu dzīvi interesantāku. 
  2. februārī sveču dienai veltītā 
pasākumā tikās krietns pulciņš 
pagasta pensionāru. Tikšanās reizē 
pensionāru padomes priekšsēdētāja 
Gunta Rozīte runāja par notikuša-
jiem pasākumiem, kā arī informēja 
par jaunumiem. Diskusijās radās da-
žādas ierosmes turpmākai darbībai 

– tika plānoti jauni teātra apmeklē-
jumi, ekskursijas, pasākumi.
  Tā kā bija Sveču diena, tad visinte-
resantākais un radošākais bija sveču 
darināšana. Katra dalībniece bija 
līdzi paņēmusi dažādas krāsas sveču 
atlikumus, kurus uz vietas izkausē-
jām un katra varēja izliet savu sveci 
līdzpaņemtajos trauciņos vai veid-
nītēs. Izdevās ļoti skaistas sveces un 
tās katra varēja aizdegt savās mājās. 
Par Sveču dienas ticējumiem, tra-
dīcijām runāja bibliotēkas vadītāja, 
iepazīstināja ar krāsu nozīmi katrai 
svecei un attiecīgā horoskopa zīmei, 
kā arī tika runāta dzeja, kas ir katra 
pasākuma neatņemama sastāvdaļa 
bibliotēkas pasākumos. Apmeklētāji 
nedaudz tika informēti par iespējām 
bibliotēkā, bet norunājām, ka tuvāk 
par tiem pastāstīs un parādīs nāka-
majā tikšanās reizē. Sirsnīgs paldies 
visām pasākuma dalībniecēm par 

Annas bibliotēkā tiekas pagasta pensionāri

 Aija Stāvause (no kreisās), Gunta Rozīte, Irēna Kazaka, 
Virgīnija Elstiņa, Gaida Kozilāne un Milda Egle) sagatavo materiālus sveču liešanai

Foto no bibliotēkas arhīva

jaukajiem brīžiem, radot svētku 
noskaņu sev un citiem.
  Pasākuma dalībnieces norunāja 

tikties 8. martā, lai kopā svinētu 
Sieviešu dienu. 

jumā, rēķinot vidējo lomu uz vienu 
makšķernieku, pārāki bija latvieši, 
un ceļojošais kauss atgriezās Veclai-
cenes pagasta pārvaldē.
 Pasākumu finansiāli atbalstīja un 
balvas gādāja p/a „ALJA”, SIA “Pie 
Zvejnieka”, biedrība „Veclaicenes 
Avotiņš”, Veclaicenes pagasta pār-
valde un igauņu uzņēmēji.
     Veclaicenes pagasta pārvalde 

pateicas „Aleju” māju saimniekiem 
Margai Kazakai un Maigonim 
Rencim, Ilgāja ezera kaimiņiem - 
Andrejam Gruģim, Eināram Jēkab-
sonam, galvenajai pavārītei Melitai 
Dambei, veclaiceniešiem, kuri 
palīdzēja sacensību vietas iekārto-
šanā un pasākuma vadīšanā. Paldies 
par sadarbību igauņu kolēģiem.

Sacensību uzvarētāji – smagāko lomu īpašnieki
Jāņa Prangela foto

  Ilze Miķelsone,
V. Ķirpa Ates muzeja izglītojošā 
darba un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste

  Spītējot salam, Viktora Ķirpa 
Ates muzejā 19. februārī atzīmēja 
vienu no latviešu gadskārtu iera-
žu svētkiem - Meteņdienu.

 Pasākuma apmeklētāji aktīvi 
piedalījās masku gājienā, vizinājās 
no kalniņa, darināja pastaliņas un 
linu auklu apavus, kā arī lēja vaska 
sveces. Ikviens apmeklētājs varēja 
iestiprināties ar tādiem Meteņdienai 
raksturīgiem ēdieniem kā putraimu 
putru, tēju, pīrādziņiem un pelēka-
jiem zirņiem.
 Lai vairotu bagātību, veiksmi un iz-
došanos visa gada garumā, Meteņos 
viena no tradīcijām ir iešana ķeka-
tās. Lai arī Viktora Ķirpa Ates mu-
zejam un tā apmeklētājiem šis gads 
būtu veiksmīgs un bagāts, Meteņ-
diena Atē iesākās ar iešanu ķekatās 

pa visu sētu, no ēkas uz ēku. Ķekatu 
gājienā aktīvi iesaistījās pasākuma 
apmeklētāji un par Meteņdienas tra-
dicionālajām ierašām, dziesmām un 
rotaļām gādāja Baltinavas folkloras 
kopa. Labas ražas nodrošināšanai 
svarīga arī laišanās no kalna, tāpēc 
ikviens īpaši aizrautīgi iesaistījās 
vizinoties no kalna uz cisu maisiem, 
plēvēm un ragaviņām. Bija prieks 
redzēt, ka šļūkšana no kalniņa ir 
interesanta ne tikai bērniem, bet arī 
pieaugušajiem. Latviešu tautas ticē-
jumā teikts: „Jo garāks brauciens no 
kalna, jo garāki lini augšot nāka-
majā gadā”. Spriežot pēc cilvēku 
aktīvās iesaistīšanās un braukšanas 
no kalna, šogad gaidāma laba raža. 
Pēc aktīvās darbošanās svaigā gaisā, 
ķekatnieki un pasākuma dalībnieki 
devās uz saimes māju, kur visus 
gaidīja silta un garšīga Meteņdienas 
putra, karsta tēja un dažādas Meteņ-
dienai raksturīgas nodarbes.
 Kamēr ķekatnieki un pasākuma 
dalībnieki iestiprinājās, Balti-

Aukstums nebija šķērslis Meteņdienas 
norisēm Atē

navas folkloras kopa pastāstīja 
par Meteņdienu un tās nozīmi. 
Kad pasākuma apmeklētāji bija 
noklausījušies, ko drīkst un ko 
nedrīkst darīt Meteņdienā, ikviens 
varēja gatavot pastaliņas Jaunlai-
cenes muzeja ceļojošajā darbnīcā 
Sandras Jankovskas vadībā, bet linu 
auklu apavus gatavot mācīja Anita 

Šteinerte. Savukārt Vija Miķelsone 
apmeklētājiem mācīja kā izgatavot 
vaska sveces. Visi pasākuma dalīb-
nieki izrādīja lielu interesi gan par 
apavu darināšanu, gan arī par sveču 
liešanu. Paša pagatavotās pastaliņas 
un sveces katrs varēja ņemt sev līdz 
uz mājām.

Labas ražas nodrošināšanai svarīga laišanās no kalna
Mareka Bērtiņa foto
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  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Aprīlī apritēs gads kopš Malie-
nas un Jaunalūksnes pagastu pār-
valžu vadītājas pienākumus veic 
Inta Cinglere (attēlā).  Sarunā ar 
viņu par to, kāds bijis šis gads.

  - Gads ir pagājis steigā un aktīvā 
darbībā. Pa šo laiku ir iepazīti darbi-
nieki Jaunalūksnes pagasta iestādēs, 
kā arī daudzi Jaunalūksnes pagasta 
iedzīvotāji, kuriem ir vēlme tikties, 
lai runātu par savām problēmām un 
neskaidriem jautājumiem. Vien-
nozīmīgi šajā laikā esmu jutusi, 
ka nepiederu ne vienam, ne otram 
pagastam, jo ir dienas, kad esot Ma-
lienā, jākārto Jaunalūksnes pagasta 
jautājumi un otrādi. 
  Taču šis laiks ir bijis veiksmīgs 
darba apjoma ziņā, jo nepilnajā 
gadā ir paveikts ļoti daudz. De-
cembrī atskaitoties saviem darbi-
niekiem, bija prieks atskatīties uz 
padarītajiem darbiem.

  - Kāda ir jūsu darba ikdiena? 
Vai līdzīgi kā citi pārvalžu vadītā-
ji arī jūs esat sadalījusi laiku, ko 
pavadāt vienā un otrā pārvaldē?
  - Jā, tā kā Jaunalūksne ir lielāks 
pagasts, tam veltu vairāk laika – 
pirmdienās, trešdienās un ceturt-

dienās esmu tur, bet otrdienās un 
piektdienās – Malienā. Protams, 
nedēļas laikā iznāk arī neplānoti 
braucieni uz vienu vai otru pagastu 
vai novada centru Alūksnē.
 
  - Cik aktīvi ir pagastu iedzīvotāji 
- vai viņi nāk uz pārvaldi, stāsta 
savas problēmas, sūdzas, jautā?
  - Protams, cilvēki nāk uz pār-
valdi, sūdzas gan par ceļiem, gan 
sniega daudzumu, gan aizaugušām 
kaimiņu zemes platībām. Iedzīvo-
tāji interesējas par aktuālākajām 
lietām – atkritumu apsaimniekoša-
nu, kanalizāciju un ūdensapgādi, 
zemes lietām. Tagad daudzi jautā 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
pieaugumu. Cilvēki neizprot, kādēļ 
jāmaksā vairāk par neapsaimniekoto 
lauksaimniecības zemi, tiek skaid-
rotas radušās situācijas un nepiecie-
šamības gadījumā kontaktējamies 
ar Lauku atbalsta dienesta darbinie-
kiem, lai atrisinātu problēmu.

  - Vai pagastu iedzīvotāji ir arī 
sabiedriski aktīvi?
  - Jaunalūksnē ir ļoti aktīvi 
pensionāri, ceru, ka viņi ar savām 
idejām un aktivitātēm spēs aizraut 
arī Malienas pensionārus. Abu 
pagastu senioriem ir bijuši vairā-
ki sadraudzības vakari un kopīgs 
Jaunā gada pasākums. Priecājos, ka 
viņi iesaistās pagasta sabiedriskajā 
dzīvē un palīdz pārvaldei ar labām 
idejām un praktiskiem padomiem. 
Pārējie pagasta iedzīvotāji varētu 
būt aktīvāki un vairāk līdzdarboties 
pagasta attīstībā.
  Ikdienā tiekoties ar cilvēkiem, 
gribētos, lai viens pret otru mēs iz-
turētos saprotošāk, nāktu ne tikai ar 
ambīcijām un negatīvismu, bet at-
rastu kopīgu valodu, jo dzīvojam un 
strādājam kopā ar vienu mērķi, lai 
mūsu pagasts būtu sakopts, attīstīts. 
Cilvēki joprojām domā, ka pagasta 
pārvalde var atrisināt pilnīgi visas 
viņu problēmas, bet ir jāsaprot, ka 
mūsu iespējas ir ierobežotas. Pēc 
manām domām ir jāpaiet ilgākam 

laika posmam, lai pierastu pie šīs 
sistēmas, kas saistītas ar novadu 
reformu. 
  Prieks, ka Malienas pagasta 
iedzīvotāji neizceļo uz ārzemēm, ir 
aizbraukušas tikai divas ģimenes. 
Lai gan Maliena teritorijas ziņā ir 
mazs pagasts, tomēr liela daļa cil-
vēki nodarbojas ar lauksaimniecību, 
galvenokārt tā ir piena lopkopība.
  Jaunalūksnes pagastā uz ārzemēm 
izbraukuši daudz vairāk iedzīvotāju 
un šajā pagastā ir lielāks bezdarbs. 
Tajā pašā laikā Jaunalūksnē ir daudz 
neapsaimniekotas zemes, lai gan 
saprotams, ka  zemes apstrādāšanai 
ir vajadzīga nauda.
  Diemžēl daļa cilvēku degradējas 
– negrib strādāt, nemeklē iespējas 
uzlabot savus dzīves apstākļus, 
un es domāju, ka GMI pabalsts šo 
apstākļu atrisinājumu neveicina. 
Skumji skatīties, ka pēc pabalsta 
stāv cilvēki, kuri lauzuši līgumus 
par piedalīšanos Nodarbinātības 
pasākumos, kuriem bija dota iespēja 
nopelnīt, cilvēki, kuri tai pašā dienā 
šo naudu nogulda „slapjā bankā”.

  - Kādi šobrīd abos pagastos ir 
aktuālākie projekti?
  - Protams, ir jāpabeidz iesāktie 
projekti – ūdenssaimniecība un 
autoceļu rekonstrukcija Malienā, 
Jaunalūksnē – autoceļu rekonstruk-
cija. Cenšamies piedalīties dažādos 
projektu konkursos, lai piesaistītu 
pagastos finansējumu, īpaši, ja ir 
iespēja neizmantot pašvaldības 
līdzfinansējumu. Šobrīd visas 
pašvaldības iestādes pārvaldēs cieši 
sadarbojas. Nesen iesniedzām trīs 
mazus projektiņus Alūksnes un 
Apes novadu fonda konkursam. Tie 
ir par dabas takas izveidi Jauna-
lūksnes pagastā pie Bejas pamat-
skolas, par steļļu un vērpjamā ratiņa 
restaurāciju Bejas novadpētniecības 
centram, kā arī Malienas pamatsko-
lā Bērnu un ģimenes atbalsta centra 
darbības turpināšanai.

  - Gan Jaunalūksnē, gan Malienā 

Darba apjoma ziņā veiksmīgs gads
ir izglītības iestādes – bērnudārzi, 
pamatskolas. 
  - Jā, šis pašvaldības obligātais 
pakalpojums ir nodrošināts abos 
pagastos - Bejā un Malienā ir pa-
matskolas, arī pirmsskolas izglītības 
iestādes ir katrā pagastā. Jāteic, ka 
speciālā pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Mazputniņš” ir liels atbalsts 
pagastam, jo tā nodrošina ar darbu 
pagasta iedzīvotājus.

  - Šeit iedzīvotāju zināšanai no-
teikti varam uzsvērt, ka „Mazput-
niņam” naudu piešķir valsts.
  - Jā, tā kā tā ir speciālā pirmssko-
las izglītības iestāde, kurā mācās 
bērni ar īpašām vajadzībām, to fi-
nansē valsts, un audzēkņu vecākiem 
jāmaksā tikai par pārtiku, ko izman-
to bērnu ēdināšanai. Šis ir diennakts 
bērnudārzs – tas strādā visas darba 
nedēļas garumā, tātad bērniņu 
pirmdien var atvest un mājup vest 
piektdien. Bērnudārzs ir ļoti piepra-
sīts, un, ja tajā būtu vairāk vietu, tur 
arī būtu vairāk bērnu. Šobrīd visas 
45 vietas ir piepildītas.

  - Tāpat arī kultūra ir pietiekami 
aktīva abos pagastos.
  - Pašdarbnieki – tie ir tie paši 
mūsu pagastu cilvēki, kas ikdienā 
strādā savās saimniecībās, valsts 
un pašvaldības darbā. Tiekamies 
mēģinājumos divas reizes nedēļā, 
gatavojamies skatēm, piedalāmies 
koncertos. Līdzīgi arī Jaunalūksnē. 
Tautas nami iedzīvotājiem piedāvā 
dažādus pasākumus, darbojas ama-
tiermākslas kolektīvi, piemēram, 
Jaunalūksnē ir austrumu deju grupa, 
Malienā - sieviešu vokālais ansamb-
lis, dramatiskie kolektīvi Bejā un 
Malienā, deju kolektīvi Malienā un 
Jaunalūksnē.

  - Jaunalūksnes pagasts ir 
teritorijas ziņā liels un viens no 
tā ciemiem – Beja - ir aktīvs, tur 
atrodas skola, novadpētniecības 
centrs. Vai izdodas atvēlēt laiku 
saziņai ar Bejas ļaudīm?

  - Jā, Jaunalūksne ir liela un Beja 
ir praktiski kā atsevišķs pagasts. 
Nākotnē būtu jārisina jautājums 
par atsevišķiem pārvaldes vadītāja 
pieņemšanas laikiem. Šādu vēlmi 
ir izteikuši arī iedzīvotāji. Šobrīd 
laika trūkuma dēļ tas nav iespē-
jams. Taču mēs domājam par Bejas 
attīstību - palīdzējām rakstīt jau 
minēto projektu novadpētniecības 
centram, kārtojām ar meža izstrādi 
saistītās lietas, lai pamatskolai šo-
gad nebūtu jāpērk malka, ierīkojām 
ielu apgaismojumu bērnu drošībai, 
ir uzstādīti ātruma ierobežotāji uz 
ceļa pie skolas, ar nodarbinātības 
pasākumā iesaistīto bezdarbnieku 
palīdzību piedalījāmies Bejas centra 
teritorijas sakopšanas darbos un tika 
risināti arī citi saimnieciskie jautā-
jumi. Ceru, ka Jaunalūksnes pagasta 
iedzīvotāji savstarpēji sadarbosies 
visā pagasta teritorijā.

  - Kādas ir galvenās problēmas, 
kas pagastos būtu tuvākajā laikā 
jārisina?
  - Viena no pašlaik aktuālāka-
jām problēmām ir saistīta ar ceļu 
tīrīšanu – pašvaldība par saviem 
līdzekļiem nevar tīrīt ceļus, kas 
tai nepieder, taču tur dzīvo gan 
mazturīgi cilvēki, gan ģimenes, 
kuru bērniem jānokļūst skolā, gan 
veci un vientuļi pensionāri, invalīdi. 
Šobrīd tīrām tikai pašvaldības ceļus, 
bet vajadzētu meklēt risinājumu 
valsts līmenī, kā pašvaldības varētu 
tīrīt arī privātos un servitūta ceļus.
 Jaunalūksnē pašvaldības īpašumā ir 
nonākusi bijusī Kolberģa mežniecī-
bas ēka „Ielejas 1”, kuras izmanto-
šanai ir daudz ideju, taču vajadzīgs 
remonts un līdzekļi. Pagrabstāvu 
varētu atvēlēt jauniešiem, pirmo stā-
vu - pensionāru apvienībai, krīzes 
istabas vai dienas centra izveidei. 
Jaunalūksnes pagastā nesen tika 
nodibināta biedrība, kas darbosies 
pagasta iedzīvotāju interesēs, un 
finansējumu šo mērķu sasniegša-
nai varētu mēģināt piesaistīt caur 
biedrību. 

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes janvā-
ra sēdē pašvaldības aģentūras 
„Spodra” direktora amatā uz 
pieciem gadiem deputāti apstip-
rināja Gunti Kozilānu. Sarunā 
ar jauno aģentūras vadītāju par 
iespaidiem pirmajā darba mēnesī.

 - Kādi secinājumi par aģentūras 
darbību ir radušies, iepazīstot to 
šajā laikā?
 - Esmu ticies un runājis ar visiem 
darbiniekiem par amatu aprakstiem 
un darba pienākumiem, uzklausī-
jis viņu redzējumu par darbu. Šo 
sarunu rezultātā esmu secinājis, ka 
kaut kas ir jāpamaina – kādam kāds 
pienākums jāpieliek, citam kāds 
jānoņem. Manuprāt, kardinālas 
reformas veikt nav vajadzīgs, jo 
iestāde strādā pietiekoši labi, bet ir 
ikdienišķas lietas, ko katrs vadītājs 
redz mazdrusciņ savādāk.
 Runājot par tehniku – jā, tā atvieg-
lo darbu, taču pagaidām jāiztiek ar 
to, kas jau ir, bet sāksim ar cilvē-
kiem, pamainot dažus uzstādījumus 

attiecībā uz darba kvalitāti, darba 
kultūru, izpratni par darbu vispār.
 Sākotnēji mana doma bija vairāk 
izmantot tehniku un mazāk cilvēku 
darbu un no tās es arī neatkāpjos, 
taču ar pašreizējo budžetu jaunas 
tehnikas iegādi nevaram plānot. 
Grūtības rada arī tas, ka trotuāru un 
ielu platums un to stāvoklis neatļauj 
perfekti izmantot tehniku, bet ideāli 
būtu, ka pa nakti lielāko daļu izdara 
tehnika. Ir skaidrs, ka iestādei būtu 
vajadzīgs „Bobcat”, kas var veikli 
veikt dažādas darbības, griezties ap 
savu asi, celt, ņemt.
 Šobrīd budžeta līdzekļu ietvaros 
tiek kaisītas un tīrītas pilsētas ielas. 
Ietvju kopšanā daudz atkarīgs no 
sētnieka – vai viņš rūpīgi uzkopj 
savu teritoriju, vai ziemas rītā 
laikus ir sācis darbu. Ir noteikts 
konkrēts laiks, līdz kuram ietvēm 
jābūt notīrītām un lielākoties sētnie-
ki to arī izdara, protams, atskaitot 
ārkārtas situācijas, kad ir ilgstošs 
sniegs un putenis, kādu šoziem 
mums nav trūcis.
 Kopumā gribu teikt paldies sēt-
niekiem par rūpīgo darbu. Pašlaik 
mums ir nedaudz vairāk kā 20 

sētnieki. Ko ar šo skaitu var izdarīt? 
Labi, ka sakopšanas darbos iesaistās 
arī apmēram 100 darba praktizētāji 
un GMI pabalsta saņēmēji. Liels 
skaits cilvēku tiek nodarbināts 
vasarā, lai pilsēta izskatītos tāda, 
kādai tai jābūt. Alūksnē ir daudz 
zaļo platību un tās izskatās labi, 
ja ir sakoptas. Ja darba praktizē-
šanas programma apstāsies, tad ar 
sētnieku skaitu nevarēs nodrošināt 
visu pilsētu.
 Jāveicina cilvēku izpratne par sa-
koptību. Gribētos, lai arī iedzīvotāji 
aktīvi iesaistītos un visi kopā – gan 
pašvaldība, gan iedzīvotāji varētu 
rūpēties par pilsētas sakoptību. 
Atceros, pirms 20 – 30 gadiem kat-
ras privātās mājas īpašniekam bija 
jānotīra noteikts ielas posms pie sa-
vas mājas. Šobrīd ir tā, ka sniegam 
nokūstot, daudzviet ilgu laiku nav 
patīkams skats. Vasarā pilsētas teri-
torijā daudzkārt palielinās atkritumu 
apjoms. Savukārt ziemā problēmas 
sagādā klaiņojoši suņi un kaķi un 
dzīvnieku saimnieki, kuri nesavāc 
savu dzīvnieku atstātos atkritumus.
 Dažkārt mani izbrīna, ka cilvēki 
nav piekusuši nest pilnu trīslitru 

burku uz atpūtas vietu un izdzert to 
tur, bet viņiem ir pietrūcis spēka, 
lai tukšo burku aiznestu mājās un 
sakoptu aiz sevis atpūtas vietu.
 Es ceru, ka laika gaitā iedzīvotā-
ji pie tā pieradīs un sapratne par 
vietas sakoptību izveidosies. Mēs to 
arī savu iespēju robežās palīdzēsim 
veidot.

 - Kādas jaunas idejas ir aģentū-
ras darbības uzlabošanai?
 - Pirmkārt ir jāuzlabo „Spodras” 
tēls, jādara darbi pēc labākās 
sirdsapziņas un kvalitātes. Uzspod-
rināšanu gaida arī iestādes ēka, taču 
šobrīd viss, kas saistīts ar pamatlī-
dzekļiem, prasa lielus kapitāliegul-
dījumus.
 Bija dažādas idejas, taču šī gada 
budžets tās īstenot neļaus.

 - Vai kas mainīsies pilsētas vizuā-
lajā tēlā?
 - Iebraucot pilsētā no Rīgas puses, 
viss ir vairāk vai mazāk kārtībā, 
bet iebraucējus no Gulbenes puses 
sagaida viens pelēks A burts, kas 
vasarās ir ieaudzis garā zālē. Tādi 
it kā nelieli sīkumi, taču tie veido 

kopējo izskatu. 
 Alūksnei kā zaļai pilsētai nākotnē 
būtu jādomā par tādu profesiju 
kā arborists jeb kokkopis. Šobrīd 
raizes sagādā lielie koki un to zari 
kapsētā, arī parkā ir daudz koku, 
par kuru kopšanu jādomā. Gan ap-
stādījumos, gan arī parkā var veidot 
dekoratīvas koku un krūmu formas 
tā, ka varbūt pat nav nepieciešams 
plānot plašus puķu stādījumus.

 - Tuvojas Lielā talka, par kuru 
iedzīvotājiem ir atšķirīgi viedokļi. 
Kā Jūs vērtējat šo pasākumu?
 - Manuprāt, cilvēkam ir jābūt ap-
ziņai, ka viņš iet uz talku spodrināt 
savu ielu, piecus metrus aiz sava 
īpašuma vai sakopt mājai tuvāko iz-
gāztuvi. Diemžēl talkas ir kampaņ-
veidīgas – vienreiz sakopjam kādu 
vietu un aizmirstam. Piemēram, 
vecais dzelzceļš – to var kopt katru 
gadu un tur tik un tā arvien rodas 
atkritumi. Varbūt vienreiz nopietni 
jāķeras klāt cīņai ar tiem, kas šos 
atkritumus rada, jāizliek kameras un 
vainīgo fotogrāfijas jāpublicē.

Jāveicina cilvēku izpratne par sakoptību
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Alūksnes Novada Vēstis  7.01.03.2011.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Īstenojot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstīto pro-
jektu NR.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/580 „Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu infor-
matizācija”, 15 Alūksnes novada 
izglītības iestādes saņems 155 sta-
cionāros datorus un 25 portatīvos 
datorus, kā arī būs 13 multimedi-
ju tehnikas komplekti – interak-
tīvā tāfele un projektors, kā arī 
izveidoti 12 lokālie datortīkli.

  Šis projekts ļaus Alūksnes novada 
skolas nodrošināt ar atbilstošu 
informatizācijas infrastruktūru, 
kas veicinās plašāku un efektīvā-
ku informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošanu izglītī-

Novada skolās būs jauni datori

EIROPAS SAVIENĪBA

bas iestādēs, tādējādi uzlabojot 
izglītības kvalitāti un efektivitāti. 
Projekta laikā iegādātie stacionārie 
datori tiks savienoti izveidotajā 
lokālajā tīklā un savukārt tas tiks 
savienots ar skolās jau esošo lokālo 
tīklu. Janvārī noslēdzās lokālo tīklu 
ierīkošana visās izglītības iestādēs, 
ko veica SIA „1 un 2”, un tagad tiek 
gaidīta projektā paredzēto datoru 
piegāde. Jāpiebilst, ka gan datoru, 
gan multimediju tehnikas iegādi 
centralizētā iepirkumā veic Izglītī-
bas un zinātnes ministrija.

 No projekta Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija saņems 45, 
Alūksnes pilsētas sākumskola – 43, 
Liepnas vidusskola – 14, Liepnas 
internātpamatskola un Strautiņu pa-
matskola katra pa 10 stacionārajiem 
datoriem, Mālupes pamatskolai būs 
8, Alūksnes vidusskolai – 7, Ilzenes 
pamatskolai un Jaunannas pamat-
skolai – katrai pa 6, Bejas pamat-
skolai – 3, Jaunlaicenes pamatskolai 
– 2, bet Pededzes pamatskolai – 1 
stacionārais dators.

  Novada pagastos esošās pašvaldī-
bas skolas saņems pa 2 portatīva-
jiem datoriem, bet Alūksnes pilsētas 
sākumskola – vienu. Multimediju 
kabinetu aprīkojuma komplektu 
saņems visas pagastos esošās skolas 
un Alūksnes pilsētas sākumskola.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls165485,13 un tās 
pilnībā tiek finansētas no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzek-
ļiem – Ls140662,36 (85%) un valsts 
budžeta Ls24822,77 (15%).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

  Malienā 2010. gada rudenī 
tika uzsākti būvdarbi projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Malienas pagasta Brencu ciemā” 
ietvaros.

  Neraugoties uz to, ka nācās strādāt 
ziemas mēnešos, ir pabeigta esošā 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 
2576m posmā, kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija 200m garumā, kā arī 

tamponēts artēziskais urbums, kas 
netiek ekspluatēts daudzus gadus.
  Šobrīd tiek gatavota dokumentāci-
ja, lai tiktu parakstīts akts par objek-
ta pieņemšanu ekspluatācijā. Būv-
darbus, tehniskā projekta izstrādi un 
autoruzraudzību šajā projektā veica 
būvniecības firma SIA „ABORA”. 
Projekta ietvaros paredzētos teritori-
jas labiekārtošanas darbus - asfalta 
un grants seguma atjaunošanu, 
zālāja atjaunošanu un citu - būvfir-
ma SIA „ABORA” ir apņēmusies 
pabeigt šī gada 1. jūnijam.
  Atgādinām, ka projektu 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/

Uzlabo ūdenssaimniecību Malienas pagastā

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

CFLA/120/083 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Malienas pagasta Brencu 
ciemā” īsteno darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” pa-
pildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalita-
tīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 

aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1.aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000”.

Ingūna Dovgāne,
tūrisma informācijas centra 
vadītāja p.i.

  Alūksnes novada pašvaldības 
tūrisma informācijas centrs no 11. 
līdz 13. februārim piedalījās 18. 
Starptautiskajā tūrisma izstādē - 
gadatirgū „Balttour 2011”.

 Stendu veidojām kopā ar Gulbenes 
un Apes novadiem, jo šogad mūs 
vienoja akcija „Apceļosim seno 
Atzeles novadu” un, protams, arī 
„kaimiņu būšana”. Stenda iekārto-
šanā piedalījās Alūksnes pilsētas 
Tautas nama Tautas lietišķās māks-
las studija „Kalme” un Gulbenes 
TLMS „Sagša”. Iekārtojums bija 
dzīvs un uzrunājošs, jo apmeklētāji 
pat lūdza atļauju fotografēt stendu. 
Par to sakām lielu paldies Renā-
tei Pilipai. Pie noformējuma arī 
piederējās karte ar iezīmētu Atzeles 
novadu un svaigā gaisa pudelītes, 
ko sagatavoja Ivars Vecāns. 
 Stenda aktivitāšu kuplināšanā 
piedalījās vairāki cilvēki. Jaunlaice-
nes muižas muzeja vadītāja Sandra 
Jankovska izstādē prezentēja divas 
spēles: galda spēli „No muižas uz 
baznīcu” un vārdu spēli „Kā dara 
malēnietis”, Jānis Polis un Solveiga 
Selga rosināja apmeklētājus izmē-
ģināt soļošanu pa izstādi ar Ādolfa 
Liepaskalna koferīti. Vizma Supe 
un Līva Liepiņa aktīvi reklamēja 
Alūksnes muzeja piedāvājumus. 

Bejas novadpētniecības centra 
vadītāja Jolanta Baldiņa stāstīja par 
savas puses piedāvājumu. Pededzes 
muzeja vadītāja Inese Volšteine 
reklamēja pierobežas labumus un 
aktivitātes. Alūksnes novada paš-
valdības kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte tirgoja svaigo 
gaisu no Alūksnes un visādi citādi 
pirms izstādes palīdzēja ar intere-
santām idejām un ieteikumiem.
 Stendā reklamējām kopējo ceļo-
juma akciju „Apceļo seno Atzeles 
novadu”, kurā piedalās Alūksnes, 
Apes, Gulbenes, Viļakas un Balvu 
novadi. Dalījām informācijas lapas 
par iespēju apceļot 15 objektus 
bijušā Atzeles novada teritorijā no 
1. maija līdz 15. oktobrim.
 Izstādes laikā, sestdien 12. februārī 
uz lielās skatuves uzstājās Alūksnes 
pilsētas Tautas nama deju kopa 
„Jukums” (vadītāji Inita un Agris 
Veismaņi) un Pededzes folkloras 
kopa „Labā oma” (vadītāja Tamāra 
Jakobsone). Pededzieši ieskandināja 
sestdienas rītu ar pierobežas dzies-
mām un „Jukuma” dejotāji graciozi 
nodemonstrēja Ziemeļvidzemes 
tautas tērpus, kā arī nodejoja deju 
programmu „Mūsu Ziema”.
 Vēlos teikt lielu paldies visiem, kas 
piedalījās izstādē, kā arī tās sagata-
vošanās procesā. Un īpašs paldies 
Rūtai Cukurei par lielisko pudelīšu 
kolekciju, kurā varējām sapildīt 
„svaigo gaisu” no Alūksnes novada.

Alūksnes novads
„Balttour” izstādē

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  SIA „Alūksnes slimnīca” 
uzsākusi īstenot Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda projektu 
“Stacionārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana „SIA 
„Alūksnes slimnīca” uzlabojot 
veselības aprūpes kvalitāti un 
pieejamību”.

  Projekta kopējais finansējums 
ir 542 tūkstoši latu, no kā 85% ir 
ERAF finansējums un 15% SIA 
„Alūksnes slimnīca” līdzfinansē-
jums. Projektu īstenot paredzēts līdz 
2012. gada marta beigām. 
 SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa 
norāda, ka šajā salīdzinoši īsajā 
laikā ārstniecības iestādē jāpaveic 
daudz būvniecības darbu. Galvenie 
darbi skars ķirurģijas, reanimā-
cijas, uzņemšanas nodaļu telpas, 
administratīvo ēku. Visur tiks 
domāts par pieejamības uzlabošanu 
pacientiem, gan racionalizējot telpu 
izvietojumu, gan pielāgojot tualetes 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Iespējami vairāk plānots padarīt va-
saras laikā, kad noteikti jānomaina 
jumta segums, ūdensvadu, siltum-
apgādes trases. Par projektu stāsta 
M. Kauliņa:
  - Būvniecības darbus sāksim ar bi-
jušo administratīvo ēku, kur pašlaik 
atrodas laboratorija. Tai nomainīsim 
jumtu. Laboratorija tiks pārcelta 
uz bijušo konferenču zāli, savukārt 

laboratorijas vietā pārcelsies admi-
nistrācija. Sakārtosim kāpņu telpu, 
kur tiks ierīkots arī neliels lifts, lai 
nodrošinātu pieejamību cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.
  Lai nekrustotos stacionāro un 
ambulatoro pacientu plūsmas, 
pašreizējā uzņemšanas nodaļa tiks 
pārveidota par ambulatoro daļu, 
kur ambulatoros pacientus pieņems 
speciālisti.
  Reanimācijas nodaļā veiks kosmē-
tisko remontu, nomainīs radiatorus, 
durvis. Slimnīcas barokameras 
blokā nomainīs 22 logus.
  Bijušajās ķirurģijas nodaļas telpās 
tiks izvietota kompakta uzņemšana 
neatliekamajiem pacientiem, kas 
strādās 24 stundas diennaktī kā 
neatliekamās palīdzības slimnīcas 
uzņemšanas nodaļa. Jau esošajā vie-
tā atradīsies piebrauktuve, no vienas 
puses būs lifts. Uzņemšanas nodaļā 
būs observācijas telpa pacientu 
izmeklēšanai un izvērtēšanai, pro-
cedūru kabinets, pārsienamā telpa, 
kā arī izolators un atsevišķa izeja 
gadījumiem, ja kādam pacientam 
izrādās bīstama infekcijas slimība. 
Gan ambulatorajā daļā, gan uzņem-
šanā tiks izveidots atvērtā posteņa 
tips – ikviens pacients ienākot, 

uzreiz nokļūs pie reģistratūras.
  Pirmo stāvu ar otro savienos 
lifts, ar kuru būs ērti transportēt 
pacientus no operāciju zāles. Viena 
operāciju zāle tiks paplašināta. 
Pirmajā stāvā atradīsies arī dienas 
stacionārs.
  Otrajā stāvā būs vienotais ķirurģis-
kais profils, izmantojot arī bijušās 
ginekoloģijas nodaļas telpas.
  Projektā tiks sakārtotas darba 
vietas, ugunsdrošības prasības, 
skābekļa pievades, rekuperācijas 
sistēma operāciju zālē, bēniņu 
siltināšana, kā arī izstrādās kopēju 
ventilācijas sistēmu, taču nezinām, 
vai to varēsim pilnībā īstenot.
  Lai gan sākotnēji bija paredzēts, 
ka projektā varēs iekļaut apmē-
ram 25% finansējuma aparatūras 
atjaunošanai, rezultātā šim mērķim 
ir tikai 10% un esam paredzējuši 
iegādāties iebūvējamo ortopēdisko 
operāciju galdu.
  Realizējot šo projektu, valstij būtu 
jāņem vērā tas, ka šis ieguldījums ir 
paredzēts neatliekamās palīdzības 
sniegšanas uzlabošanai un nodroši-
nāšanai un likumiski šī funkcija ir 
jāsaglabā piecus gadus pēc projekta 
beigām.

Alūksnes slimnīcā būs vērienīgi 
infrastruktūras uzlabojumi

EIROPAS SAVIENĪBA
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Renovēs 
linu 
šķūņa 
jumtu Atē
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma 
„Lauku mantojuma saglabā-
šana un atjaunošana” ietvaros 
atbalstīts projekts NR.10-
07-LL31-L32300-000002 
„Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja ēkas reno-
vācija”.

  Projekta ietvaros tiks veikta 
linu šķūņa jumta renovācija. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
9116 lati, no kā 7534,11 lati 
ir ELFLA finansējums, bet 
pārējais – pašvaldības līdzfinan-
sējums.
  Projektu paredzēts īstenot līdz 
šī gada 30. jūlijam.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA
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Pededzes
pamatskolā
  Svetlana Veselova,
skolēnu līdzpārvaldes 
konsultante

  11. februārī Pededzes pamat-
skolā atzīmēja visu mīlētāju 
dienu.

  Pasākums sākās ar netradicio-
nālo tērpu parādi, par kuru bija 
parūpējušies skolēni.
  Mums spilgti atmiņā paliks 
meitenes skaistās kleitās. Iz-
devies fantāzijas lidojums bija 
arī zēniem. Visi tērpu veidotāji 
saņēma uzslavas rakstus un arī 
balviņas. Nākamais scenārijā 
dziesmu konkurss, kurā pieda-
lījās visi skolēni un skolotāji. 
Dziesmu galvenā tēma - mīlestī-
ba. Tālāk sekoja nomināciju pa-
ziņošana, kurā apbalvoja Pede-
dzes pamatskolas labsirdīgākos, 
smaidīgākos un simpātiskākos 
zēnus un meitenes. Katrs saņēma 
„ordeni”, un, protams, neviltotus 
skatītāju aplausus. Tālāk katra 
klase veidoja savu „Mīlestības 
koku” un prezentēja to. 
  Šis pasākums atšķīrās no 
citiem ar to, ka šoreiz pasākuma 
veidošanā piedalījās neparasti 
daudz darboties gribošu skolēnu, 
kur katrs neskopojās ar savām 
idejām un radošo garu, lai pa-
sākums izdotos labi! Ceram, ka 
tas tā notiks arī turpmāk. Lielu 
paldies sakām mūsu atsaucīga-
jām skolotājam un skolēniem, 
bez kuriem šis pasākums, tāpat 
kā visi citi, nebūtu izdevies tāds, 
kāds tas bija!

Apguvām želejas 
sveču gatavošanu
  Linda Strazda,
Pededzes pamatskolas skolēnu 
līdzpārvaldes aktīviste

 8. februārī Pededzes pamat-
skolā viesojās Judīte Lejniece 
no Madonas, kura mums parā-
dīja, kā gatavot želejas sveces.

 Sākumā dažādas formas stikla 
traukos izveidojām kompozīcijas 
no daudzveidīgiem materiā-
liem – ziediem, akmentiņiem, 
gliemežvākiem, pērlītēm u.c. 
Meistare ieteica, kā labāk 
izvietot materiālus un tad uzlēja 
karstu želeju. Katrs skolēns 
un skolotājs darbojās ar lielu 
entuziasmu un izdomu, sākumā 
bija iecere veidot vienu sveci, 
bet process bija tik aizraujošs, 
ka tapa pat trīs un četras sveces. 
Ar nepacietību meistari Judīti 
gaidīsim atkal ciemos, lai kopā 
radītu kaut ko jaunu.

  Ilona Riekstiņa,
Alūksnes un Apes novadu angļu 
valodas skolotāju metodiskā darba 
koordinatore

  9. februārī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā no-
tika Alūksnes, Apes un Viļakas 
novadu angļu valodas skolotāju 
tālākizglītības kursi Britu pado-
mes lektores Silvijas Andernovics 
vadībā.

  Kursos piedalījās 36 pedagogi no 
vispārizglītojošajām skolām, pirms-
skolas iestādēm, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra un Alsviķu Profe-
sionālās skolas. Īpašs prieks par 
Viļakas novada kolēģu interesi par 
šiem kursiem, un viņu līdzdalība 
tajos uzskatāma par labu aizsākumu 
pedagogu un skolēnu dažāda veida 
sadarbībai nākotnē.
  Pedagogi apguva  novitātes mācī-
bu priekšmeta mācīšanas metodikā, 

Tālākizglītības kursos tiekas 3 novadu pedagogi

Sveču diena 
„Pūcītē”
  Ieva Mellīte,
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte” padomes
priekšsēdētāja 

  2. februāris - dēvēts gan par Sve-
caini, gan Ziemas Māru. Sievie-
tēm no seniem laikiem šī ir svētku 
diena. Kā vēsta senču ticējums 
- Svecainē jālej sveces, lai tās gaiši 
degtu.

  Jaunalūksnes pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Pūcīte” šinī mācību 
gadā jau otro reizi tika organizēta 
vecāku un pedagogu radošā darb-
nīca. Kā minēts senajā ticējumā 
- šoreiz uz nodarbību tiešām bija 
ieradušās tikai sievietes – iestādes 
darbinieces un bērnu māmiņas, sarī-
kojot pašas sev skaistus svētkus.
  Katra dalībniece savā līdzpaņem-
tajā glāzē izveidoja kompozīciju no 

izvēlētiem materiāliem par dažādām 
tēmām - Valentīna diena, jūra, 
eksotiska zeme, dāvinājums īpašam 
cilvēkam u.c. Sveces dizainam 
varēja izmantot dažādus mate-
riālus – čiekurus, riekstu čaulas, 
mazas sirsniņas, pērles, ziedus, 
gliemežvākus, akmentiņus u.c. 
Tad gatavo kompozīciju meistare 
Judīte Lejniece no Madonas pārlēja 
ar sveču želeju, ievietoja degli un 
svece gatava.
  Visas sveces izdevās patiešām 
skaistas, interesantas, gaumīgas un 
mākslinieciskas, kā arī piedalījās 
Sveču dienas izstādē. Nodarbībā 
valdīja līksma gaisotne un dalīb-
nieču sejās varēja vērot apgarotību 
un prieku, ko vēlam katram Latvijā 
dzīvojošajam šajā skaistajā sniego-
tajā ziemā!

uzsvaru liekot uz rakstīšanas pras-
mju izkopšanu, kā arī caur dažādām 
aktivitātēm  pilnveidoja savas valo-
das zināšanas. Šie kursi uzskatāmi 
par aizsākumu pedagogu kolektīva-
jai tālākizglītībai 2010./2011. mā-
cību gadā, kam sekos turpinājums 
vasaras brīvdienās.
  Šobrīd Alūksnes un Apes nova-
du skolēni savu pedagogu vadībā 

gatavojas Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada 
Izglītības pārvaldes, Nacionālo bru-
ņoto spēku Kājnieku skolas un ASV 
vēstniecības rīkotajam konkursam  
„Ceļojums uz ASV”, kas notiks 16. 
martā Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā.

  Daiga Birkenberga,
Jaunlaicenes pamatskolas skolotāja

  Februāris ir Sveču mēnesis, 
kad lejam sveces, priecājamies 
par skaistākajām svecēm, bet 
Jaunlaicenes pamatskolā jau par 
tradīciju ir kļuvis, ka 2. semestrī 
katrs mēnesis veltīts kādam mācī-
bu priekšmetam.

  Šajā mācību gadā februāris bija ne 
tikai Sveču, bet arī Valodu mēnesis 
un Sirsniņmēnesis. 10. februārī 
notika runas konkurss, kuram 
gatavojās visi skolēni no 2. līdz 9. 
klasei. Katrs skolēns sagatavoja 
gan dzejoli, gan kāda prozas darba 
fragmentu. Klasēs tika izvirzīti ru-
nātāji skolas konkursam. Konkursā 
piedalījās 28 skolēni, kurus vērtēja 
žūrija. Žūrijā bija Jaunlaicenes 
pagasta kultūras darba organizatore 
Māra Svārupe, bibliotekāre Iveta 
Šķepaste, skolotājas Inga Ārste un 
Dace Livke. Žūrija uz novada skati 

izvirzīja 5 skolēnus – Armīnu Rē-
deli, Sindiju Bēteri, Mārci Kampi, 
Unu Muriņu un Gati Temmeru. 
Piedalīties novada konkursā ir liela 
atbildība, noteikti neesam labākie, 
bet uzskatu, ka dzirdēt citu skolu 
runātājus ir interesanti un vajadzīgi. 
  Krievu valodas dienā 8. un 9. 
klašu skolēniem bija iespēja ierunāt 
tekstu filmas fragmentam, kā arī 
kopā ar 6. un 7. klašu skolēniem 
risināt rēbusus, minēt krustvārdu 
mīklas, runāt ātrrunas vingrināju-
mus. Angļu valodas nedēļā 3., 4., 5. 
klašu skolēni sacentās burtošanas 
prasmē, zīmēs ilustrācijas pasakai 
un piedalīsies valodas rotaļās.
  Vecāko klašu skolēni parādīja 
savas zināšanas par valstīm, kurās 
runā angļu valodā, to ģeogrāfisko 
novietojumu, lielākajām pilsētām, 
sporta veidiem, augiem un dzīvnie-
kiem, veica klausīšanās uzdevumus, 
ievietoja trūkstošo informāciju 
tekstā, atbildēja uz jautājumiem un 
risināja krustvārdu mīklas. 

Februāris – valodu mēnesis Jaunlaicenē
  14. februārī skolas pašpārvalde 
kopā ar skolotāju Karīnu Semjo-
novu organizēja Valentīndienas 
pasākumu. Tajā piedalījās 4. - 9. 
klases skolēni, no tiem tika izlozēti 
3 puiši un 3 meitenes, kuri īstenoja 
leģendu par Svēto Valentīnu. Caur 
dziesmām, dejām, savstarpējiem 
komplimentiem, mīļvārdiņiem 
izdzīvoja mīlas stāstu. Rezultātā 
tika izvēlēts Svētais Valentīns un 

Valentīna dāma. Šos titulus ieguva 
Sindija Bētere un Kristers Poris. 
Viņi saņēma virtuālo ceļojumu uz 
Itāliju. Ceļojuma  laikā šiem skolē-
niem jāaplūko Valentīna dzimtene, 
jāviesojas Kolizejā un iespaidi 
jāatspoguļo skolas sienas avīzē.
  Priekšmetu mēneši turpināsies: 
marts būs dabaszinību, aprīlis – 
matemātikas un informātikas, bet 
maijs – mākslas mēnesis.

Kursos piedalījās Alūksnes, Apes un Viļakas novadu pedagogi

Lektore Silvija Andernovics
Foto no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas arhīva

  Saiva Pilandere, 
8. klases audzēkne

  Ziemeru pamatskolā skolēni ne 
tikai mācās, bet arī aktīvi pieda-
lās ārpusstundu aktivitātēs.

  Barikāžu atceres dienā pulcējāmies 
pie simboliska atmiņu ugunskura. 
Uzaicinājām ciemos sava pagas-
ta barikāžu aculieciniekus - Jāni 
Bērtiņu, Mārtiņu Loginu. Atmiņu 
pasākuma ievaddaļā vecāko klašu 
zēni runāja patriotiskas dzejas 
rindas, vēlāk skatījāmies filmiņu 
par to, kas notika barikāžu laikā. 
Meitenes intervēja abus cilvēkus, 
kuri bija ieradušies mums pastāstīt 
par barikāžu dienās piedzīvoto.
 Stila un krāsu nedēļa skolēnus 
uzmundrināja un lika pārci-
lāt gadu gaitā skapjos sakrātās 
drēbes. Stila un krāsu nedēļai bija 
noteikumi - katrā dienā ģērbties 
atbilstoši stilam: pirmdien - hipiju 

stils, otrdien - emo un rokeru stils, 
trešdien - priekšzīmīgo skolnieku 
stils, ceturtdien - pidžamu stils, 
piektdien - prinču un princešu stils. 
Lai uzvarētu šajā pasākumā, katru 
dienu visai klasei bija jānofotogra-
fējas kādā vietā līdz pulksten 14. 
Krāsu nedēļa ir mūsu skolā jau kā 
tradīcija, jo tika rīkota jau otro gadu 
pēc kārtas. Visaktīvākie mūsu skolā 
bija pirmskolas un jaunāko klašu 
skolēni, īpašu atzinību saņēma 
skolotāja Elga Auziņa. 
  Gaidot Valentīndienu, skolā notika 
pasākums „Saderīgākais pāris”. 
Dalībai pasākumā pieteicās 9 pāri 
no visas skolas. Lai arī brīdi pirms 
valdīja nedrošība un samulsums, 
pasākumā visi bijām priecīgi, daudz 
smējāmies, palīdzējām dalībniekiem 
un noteicām skatītāju simpātiju. Da-
lībniekiem bija jāsagatavo priekšne-
sums, jāpilda dažādi uzdevumi.
  Izrādījās, ka mēs visi kopā esam 
saliedēti un izpalīdzīgi. 

Ziemas aktivitātes
Ziemeru pamatskolā
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  „Es zinu, ka mēs vēlreiz satik-
simies…”, tā savulaik  dziedāja 
leģendārie „Čikāgas piecīši”.
 Tagad šī viena no visu laiku po-
pulārākajām mīlas dziesmām ar 
īsto nosaukumu „Mūsu mīlestība” 
jaunās skaņās atdzimusi roman-
tiskā tenora Daina Skuteļa un 
Oranžā kora meiteņu izpildījumā, 
un kā mīlas pilns sveiciens Valen-
tīna dienā sāka skanēt Latvijas 
Radio 2 un citās radiostacijās. 

  Dziesmu aranžējis Atis Auzāns 
un tā ir pirmā no trim dziesmām, 
kas tuvākajās nedēļās neierastā un 
svaigā skanējumā uzsāks rotāciju 
radio, bet marta sākumā izskanēs 
jaunajā koncertprogrammā „Mīlas 
melodija”, kas veltīta SIEVIETEI 
un MĪLESTĪBAI. 
 Kopā ar Daini Skuteli maigus mīlas 
duetus („Ēdelveiss”, „Nejautā” , 
„Balti jasmīni”), pasaulslavenus 
hitus („O sole mio”, „Time to say 
goodbye”, „Vivo Per Lei”), kā 
arī temperamentīgas un jautras 

dziesmas („Jel dod man bučiņ”, 
„Seksuāli čiekuri”, „Zili lini”) un 
daudzas citas  līdzi dziedamas me-
lodijas izdziedās Latvijā iemīļotas 
un populāras dziedātājas Liene 
Šomase, Ieva Sutugova un Endia, 
kā arī Oranžā kora meitenes Olga, 
Inta un Anita.
 „Ir viegli dziedāt par mīlestību, ja 
līdzās ir tik burvīgas meitenes un 
melodijas, kas ļauj atvērties sirdij”, 
bilst jaunais tenors Dainis Skutelis. 
 Režisors Voldemārs Šoriņš un  
horeogrāfs Alberts Kivlenieks kon-
certprogrammas „Mīlas melodija” 
ieceri raksturo kā lirisku mīlas 
stāstu, kurā caur dziesmām tiks 
izdzīvota gan pirmā tikšanās un 
mīlas reibonis, gan šķiršanās sāpes 
un pārdzīvojums.  
  20. martā 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Zelta balss īpašnieks 
Dainis Skutelis aicina klausītājus 
uz savu koncertprogrammu „Mīlas 
melodija”.
  Biļetes iepriekšpārdošanā - 
Ls 4.00, 5.00, 6.00, (sēdvietas 

Dainis Skutelis sveic mīlētājus
Valentīna dienā!

Turpinājums no 2.lappuses

Veidos Alūksnes 
novada 
vidusskolu
 Tā kā skolu izglītības program-
mas ir atšķirīgas, arī mācību pro-
cess notiks šķirti, tas nozīmē, ka 
audzēkņi, kas apgūst vakarskolas 
programmas, mācīsies atseviš-
ķi. Pie tam, salīdzinājumā ar 
vakarskolas klašu telpu platību, 
Alūksnes vidusskolā klašu telpas 
ir plašākas, tātad piemērotākas 
pieaugušo mācību procesa orga-
nizēšanai.

Papildu izdevumi pašvaldībai 
– kredīta maksājums
  Lai renovētu ēku, kur pašlaik 
atrodas Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes vidusskola, 2007. 
gadā valsts atbalstīja 125 tūk-
stošus latu lielo Alūksnes rajona 
padome  investīciju projektu 
„Alūksnes rajona vakara (maiņu) 
un neklātienes vidusskolas ēkas 
renovācija Jāņkalna ielā 38, 
Alūksnē”, kur Ls 31250 bija 
rajona padomes līdzfinansējums. 
Līdzfinansējuma nodrošināšanai 
2007. gadā rajona padome ņēma 
30 tūkstošus latu lielu aizņē-
mumu ar atmaksas termiņu līdz 
2012. gada decembrim.
  Ar šo finansējumu darbu veik-
šanai nepietika, tādēļ 2008. gadā 
renovācijas pabeigšanai rajona 
padome ņēma 181 tūkstoti latu 
lielu aizņēmumu ar atlikto mak-
sājumu uz 1 gadu. Tas nozīmē, 
ka rajona padome maksāja tikai 
kredītprocentus, bet pamatsum-
mu atmaksāt bija jāsāk Alūksnes 
novada pašvaldībai. Šī kredīta 
atmaksas pēdējais termiņš ir 
2014. gada marts.
  Kad notika rajona padomes 
reorganizācija, šīs kredītsais-
tības, kas tobrīd bija Ls 18000 
pirmajam aizdevumam un Ls 
146520 otrajam, pārņēma tikai 
viens no bijušā Alūksnes rajona 
novadiem – Alūksnes novads. 
Līdz ar to šobrīd Alūksnes no-
vada pašvaldībai ir jāmaksā abu 
kredītu saistības – gan procentu, 
gan pamatsummas maksājums, 
kas kopā šogad ir Ls 48 247.

Sveicam 
jubilārus!
  Martā divi Alūksnes nova-
da amatiermākslas kolektīvi 
svinēs kolektīva darbības gadu 
jubilejas.

  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
skolotāju koris „Atzele” (diri-
ģenti Jānis Baltiņš un Ina Pere-
vertailo, koncertmeistare Rita 
Bogdanova) 5. martā Alūksnes 
pilsētas Tautas namā aicina uz 
kora 25 gadu jubilejas koncertu.
  Savukārt 19. martā Zeltiņu 
tautas namā Zeltiņu drāmas 
kolektīvs „Kontakts” (režisore 
Gunita Paleja) aicina savus 
cienītājus uz kolektīva 15 gadu 
jubilejas pasākumu „Saules 
zvaniņus spēlēšu”. 
  Sveicam kolektīvu vadītājus un 
dalībniekus!

  Rudīte Simanoviča,
Kolberģa tautas nama kultūras 
darba organizatore

  Februāris Kolberģa tautas namā 
iesākās ar pagasta pensionāru 
domes aktivitātēm.

  No 2. līdz 4. februārim notika lab-
darības akcija „Gūt varam dodot”, 
kurā iedzīvotāji tika aicināti ziedot 
mazlietotas drēbes, apavus un citas 
sadzīves lietas, kuras triju dienu 
garumā interesenti varēja atstāt vai 
paņemt tautas nama zālē. Ziedotās 
lietas, kuras neieguva īpašniekus 
Jaunalūksnē, tika nodotas Alūksnes 
Sarkanajam Krustam. Akcijas 
apmeklētāji aktīvi izmantoja iespēju 
pārbaudīt asinsspiediena rādītājus. 
Akcijas noslēguma pasākumā ar 
muzikālu apsveikumu pie senioriem 
viesojās PII „Pūcīte” audzēkņi un 
audzinātāji. 
  Jaunalūksnes pagastā ir izveidoju-
sies tradīcija sagaidīt Meteņdienu. 
Arī šogad gatavojāmies pasākumam 
„Meteņa ieskaņas uz Lielā kalna”, 
kuram ir plašs aktīvās atpūtas 

cienītāju loks, bet dabas untumi 
ieviesa korekcijas, un lielā sala dēļ 
pasākumu nācās atcelt.
                                      
  26. februārī atzīmējām tuvojošos 
Teātra dienu, īstu smieklu terapiju 
saņēmām, vērojot „Teātra kalei-
doskopu” . Pie mums viesojās 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātris „Slieksnis” ar M. Birzes 
komēdiju „Kalmāru konservi” un 
Zeltiņu amatierteātris „Kontakts” 
ar A. Čehova viencēliena komēdiju 
„Jubileja”. Savas prasmes rādīja arī 
Bejas pamatskolas teātra sporta jeb 
improvizācijas teātra grupa. 

  Martā Kolberģa tautas nams gaidīs 
skatītājus uz dziedošās Krūmiņu 
ģimenes koncertu un tradicionālo 
koncertu - sadanci „Ielūdz „Kolber-
ģis””, kurā deju kopa „Kolberģis” 
sadancos ar saviem tuvākiem un 
tālākiem draugiem, pēc tam sekos 
balle kopā ar grupu „Rolise”. 
Represētos pagasta iedzīvotājus 
godināsim pasākumā „Un ik martu 
trīc asarās priedes”. Šobrīd pagastā 
dzīvo 27 represētie iedzīvotāji.

Kolberģī pasākumi pavasarīgās noskaņās
  Aprīlī – Lieldienu mēnesī - tautas 
nams aicinās apmeklētājus uz pasā-
kumu „Gaidīt gaidu Lieldieniņu”, 
tautas nama foajē būs skatāma PII 
„Pūcīte” audzēkņu veidotā Lieldie-
nu darbiņu izstāde.
  Aprīlī skatītāju vērtējumam tiks 
nodota dramatiskā kolektīva vadītā-
jas Gunas Igošinas iestudētā, jaunās 
dramaturģes Kristiānas Štrāles 
komēdija „Kā Ziemeļmeitas brauca 

puisi lūkoties”. Apmeklēt pirmizrā-
di vēlmi izteikusi arī lugas autore.
  Šī gada pirmajos mēnešos Kol-
berģa tautas nama kolektīvi ar savu 
dalību kuplinājuši mūsu novada 
pagastu kultūras pasākumus, kā 
arī esam uzaicināti viesoties Apes, 
Viļakas un Vecpiebalgas novados.

  Saulainu pavasari vēlot, un uz 
tikšanos Kolberģa tautas namā! 

Labdarības akcijas „Gūt varam dodot” noslēguma pasākumā ar muzikālu
apsveikumu pie senioriem viesojās „Pūcītes” audzēkņi un audzinātāji

  Aiva Vilciņa,
Jaunannas deju kolektīvu vadītāja

  Februāra vidus – laiks, kad deju 
kopa „Jaunanna” aicina ciemos 
savus deju draugus no tuvākām 
un tālākām vietām. Arī šis gads 
nebija izņēmums un 19. februārī 
jau 14. reizi deju sadancis „Krā-
saini sapņi” pulcēja dejotājus 
Jaunannas tautas namā.

  Neskatoties uz bargo salu, mūsu 
deju draugi bija ieradušies kuplā 
skaitā: „Dālderis” no Alojas novada, 
„Jandāls” no Alsviķiem, „Enku – 
Drenku” no Alūksnes, „Maliena”, 
un, protams, pašmāju kolektīvi – 
„Jaunanna” un „Oga”. Deju kolektī-
vam „Oga” šī bija pirmā uzstāšanās, 

jo kolektīvs izveidojās pagājušā 
gada rudenī, kopā sanākot pagasta 
iedzīvotājiem, kas vēlas sevi izteikt 
dejā. 
  Šajā vakarā mēs uz pasauli skatī-
jāmies Dullās Daukas acīm, kurā 
ir tik daudz nezināmā. Katra deja, 
dziesma, katrs darbiņš, ko mēs kopā 
paveicām, kādam bija sapnis ko pie-
pildīt. Krāsainos sapņus vienā lielā 
kamolā – koncertā kopā ar dejotā-
jiem palīdzēja satīt koncerta vadītā-
ja Zeltīte Avota, vokālais ansamblis 
„Mūza”, Dullais Dauka, Bebene 
un Tomuļmāte. Laiks paskrēja 
nemanot un koncerta dalībnieki 
saka lielu paldies kuplajam skatītāju 
pulkam par atsaucību, smaidiem un 
aplausiem.
  

Deju kolektīvi sadanco Jaunannā

Koncertā kopā ar Daini Skuteli piedalīsies Liene Šomase, Ieva Sutugova un Endia, 
kā arī Oranžā kora meitenes Olga, Inta un Anita

Deju kolektīvi pēc koncerta 
Foto no Jaunannas tautas nama arhīva

numurētas).
  Biļetes uz Daiņa Skuteļa koncer-
tiem iespējams iegādāties „Biļešu 
Paradīze” kasēs, internetā – www.

bilesuparadize.lv un koncertu nori-
ses vietās.
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  Ingrīda Sniedze,
Veselības Ministrijas Sabiedrības 
veselības departamenta Veselības 
veicināšanas nodaļas Veselības 
veicināšanas koordinētāja

 Ar mērķi iepazīstināt bērnus ar 
traumatismu provocējošam situā-
cijām, Alūksnes un Apes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes no 
1. februāra līdz 30. aprīlim iesais-
tās veselību veicinošā aktivitātē 
„Interaktīvas nodarbības pirms-
skolas izglītības iestādēs „Mācām 
bērniem atpazīt traumatismu 
provocējošas situācijas!”.

 Traumatismu provocējošu situāciju 
ir samērā daudz un līdz ar to katra 
pirmsskolas izglītības iestāde, ņe-
mot vērā bērnu vecuma īpatnības, ir 
izstrādājusi nodarbību plānu. Pirms-
skolas izglītības iestāžu pedagogi 
ieplānojuši interaktīvas rotaļnodar-
bības vai teatralizētus uzvedumus 
par elektrodrošību, ugunsdrošību, 
drošību uz ielas, drošību savstar-
pējās rotaļās, drošību saskarsmē ar 
nezināmām vielām un dzīvniekiem, 
akcentu liekot uz traumatismu pro-
vocējošām situācijām.
  Ir gadījumi, kad pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem ir 
jāsniedz pirmā palīdzība bērnam 
kāda kaut vai neliela nelaimes gadī-
juma rezultātā. Lai pedagogi justos 
droši un būtu zinoši šādās situāci-
jās, 1. martā pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” telpās veselību 
veicinošās aktivitātes ietvaros 
notika seminārs „Pirmā palīdzība 

pirmsskolas izglītības pedagogu 
darbā”, ko vadīja Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skolas sertificētas 
pasniedzējas. 
  Veselību veicinošās aktivitātes 
laikā pie pedagogiem grupiņās 
vecākiem ir pieejams informatīvais 
materiāls „Traumatisma profilakse”.
  Lai saprastu un spētu paredzēt bēr-
nu rīcību vecākiem der zināt, ka:
  - bērni ir ļoti ziņkārīgi un atrodas 
gandrīz nepārtrauktā kustībā;
  - bērni ir ļoti impulsīvi, viņi „grib 
visu uzreiz”, bet nespēj izvērtēt 
savas rīcības sekas; 
  - kļūstot patstāvīgāki, bērni paliek 
arī neatkarīgāki, un tas var darīt 
viņus pārdrošus un neuzmanīgus; 
  - bērniem patīk izvirzīt sev uzde-
vumus un pierādīt citiem, ka viņi 
spēj tikt ar tiem galā; 
  - spēja reaģēt uz pēkšņiem no-
tikumiem bērniem ir lēnāka nekā 
pieaugušajiem. 
  Bieži vien rodas jautājums, kā 
lai pasargā bērnu, neliedzot viņam 
patstāvību? Mēģiniet darboties pēc 
principa „uzticies, bet pārbaudi”. 
Esiet tuvumā, bet neiejaucieties. 
Uzmaniet un esiet gatavi palīdzēt, ja 
tas būs nepieciešams.
  Veselību veicinošā aktivitāte tiek 
organizēta sadarbībā ar Alūksnes 
un Apes novadu izglītības pārvaldi, 
NBS Kājnieku skolu, Veselības 
veicināšanas koordinētāju, pirms-
skolas izglītības iestāžu vadītājām 
un pedagogiem.

Interaktīvas nodarbības 
bērniem

SIA LLKC Alūksnes 
nodaļa
rīko bezmaksas 
informatīvos 
seminārus 
 
par šādām tēmām:
„Aktuālā informācija par ES 
un Valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecas uz 
lauku saimniecībām”, norises 
vieta un laiks:
  7. martā plkst.10:00 Veclai-
cenes tautas namā, Veclaicenes 
pagastā;
 7. martā plkst.12:30 Jaunlaice-
nes tautas namā, Jaunlaicenes 
pagastā;
 9. martā plkst.10:00 Pededzes 
tautas namā, Pededzes pagastā;
 10. martā plkst.10:00 Kolber-
ģa tautas namā, Jaunalūksnes 
pagastā;
 11. martā plkst.10:00 Mārkalnes 
tautas namā, Mārkalnes pagastā;
 14. martā plkst.11:00 Māriņ-
kalna tautas namā, Ziemeru 
pagastā;
 15. martā plkst.10:00 Jaunannas 
tautas namā, Jaunannas pagastā;
 17. martā plkst.10:00 Kaln-
cempju pagasta ēkā, Kalncempju 
pagastā;
 18. martā plkst.10:00 Liepnas 
pagasta ēkā, Liepnas pagastā;
 21. martā plkst.10:00 Malienas 
tautas namā, Malienas pagastā.

„Aktuālā informācija bioloģis-
kās lauksaimniecības jomā”
 8. martā plkst.10:00 Dārza ielā 
11 (mazajā zālē), Alūksnē.

Bezmaksas divu dienu 
apmācības:

„Piena lopkopības saimniecību 
konkurētspējas palielināšana”
 3. marts plkst.10:00 Apes tautas 
namā;
 4. marts plkst. 10:00 Malienas 
tautas namā.

„Netradicionālo augu 
audzēšana”
 16. un 22. martā Dārza ielā 11 
(mazajā zālē), Alūksnē.

Papildus informāciju par pasā-
kumiem var iegūt zvanot pa tāl-
runi 64307012 vai 115. kabinetā 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

6. martā pulksten 11 
Zeltiņu pagastā pie 
„Alpu” mājām

Aicinām piedalīties 
slēpojumā „ Alpi-2011”

Sacensības notiks 6 vecuma 
grupās ar atsevišķu startu

(dalībniekus lūdzam savlaicīgi 
pieteikties pa tel. 26151718)

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šogad Latvijā, tāpat kā visās 
pārējās Eiropas Savienības 
valstīs, notiks tautas skaitīšana, 
kas ilgs no 1. marta līdz 31. 
maijam.

  Tautas skaitīšana ir desmitgades 
nozīmīgākais statistikas projekts 
un šī gada tautas skaitīšana Latvijā 
būs pirmā pēc tās iestāšanās Eiropas 
Savienībā.
 
Esi mūsdienīgs - „saskaities” 
internetā!
  Tautas skaitīšana Latvijā ir noti-
kusi arī agrāk, taču līdz šim šajā 
procesā izmantotas papīra anketas. 
Šogad iedzīvotājiem pašiem būs 
iespēja no 1. līdz 10. martam anketu 
aizpildīt internetā mājas lapā www.
tautasskaitisana.lv.
  Tautas skaitīšanas veidlapas 
internetā var aizpildīt, izmantojot 
pases datus un personas kodu, 
internetbankas identifikatorus vai 
arī drošu e-parakstu. Internetā var 
aizpildīt anketas arī par pārējiem 
ģimenes locekļiem, zinot viņu per-
sonas kodus, jo internetā aizpildīt 
anketu ir vieglāk, ātrāk un ērtāk.
 Aizpildot tautas skaitīšanas an-
ketu internetā, tiksiet lūgti norādīt 
visus mājsaimniecības locekļus. 
Ar mājsaimniecību jāsaprot tos 
ģimenes locekļus, ar kuriem jūs 
pastāvīgi dzīvojat un saimniekojat 

kopā. Ja tautas skaitīšanas anketu 
internetā aizpildīsiet par visiem 
savas mājsaimniecības locekļiem, 
tautas skaitītājam pie jums nebūs 
jāiet.
  Aicinām ikvienu, kam ikdienā 
ir pieejams dators un internets, 
izmantot šo iespēju un aizpildīt 
tautas skaitīšanas anketas internetā, 
bet citiem iedzīvotājiem iesakām to 
izdarīt bibliotēkās, jo gan pilsētā, 
gan katrā pagastā ir bibliotēka ar 
datoriem un interneta pieeju.

Tautas skaitītājs apciemos mājās
  Tos iedzīvotājus, kas nebūs 
izmantojuši iespēju aizpildīt 
informāciju par sevi un saviem 
ģimenes locekļiem internetā, no 17. 
marta līdz 31. maijam dzīvesvietās 
apmeklēs centrālās statistikas 
pārvaldes pilnvaroti un apmācīti 
tautas skaitītāji.
Katram tautas skaitītājam, kas 
apmeklēs iedzīvotājus viņu 
dzīvesvietās, būs apliecība ar 
fotogrāfiju. Lai pārliecinātos, ka pie 
jums tiešām atnācis tautas skaitītājs, 
palūdziet to uzrādīt. Ja rodas 
šaubas, var zvanīt pa bezmaksas 
tālruni 80000777.
  Alūksnes novadā šajā laikā 
strādās 23 tautas skaitītāji, no 
tiem 9 Alūksnē. 2011. gada tautas 
skaitīšanas Alūksnes reģionālais 
vadīšanas un koordinācijas centrs 
atrodas Brūža ielā 1 (otrajā stāvā). 
Tur varat vērsties, lai iegūtu 
informāciju par tautas skaitīšanu, 

Latvijā sākusies tautas skaitīšana
tautas skaitītājiem, tautas 
skaitīšanas iecirkņiem un citiem ar 
šo projektu saistītiem jautājumiem.

Liec valstij ar sevi rēķināties
  Pirmā tautas skaitīšana Latvijas 
teritorijā tika veikta Kurzemē 1863. 
gadā, bet Vidzemes pilsētās - 1867. 
gadā. Pirmā tautas skaitīšana, kas 
aptvēra visu mūsu valsts teritoriju 
tās pašreizējās robežās, notika 1897. 
gadā.
  Latvijā laika posmā starp Pirmo 
un Otro Pasaules karu valstī notika 
četras tautas skaitīšanas: 1920., 
1925., 1930. un 1935. gadā, lielu 
uzmanību veltot datu kvalitātei 
un precizitātei. Pēc Otrā Pasaules 
kara Latvijā arī bija četras tautas 
skaitīšanas - 1959., 1970., 1979. un 
1989. gadā, taču tajās iegūtie dati 
galvenokārt tika lietoti plānošanas 
mērķiem, bet nebija pieejami 
iedzīvotājiem. Iepriekšējā tautas 

skaitīšana mūsu valstī veikta 2000. 
gadā un tā bija pirmā pēc Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanas.
  Tautas skaitīšanu nevajag uztvert 
kā formalitāti, jo tā ir iespēja precīzi 
uzzināt Latvijas iedzīvotāju skaitu, 
mājokļu apstākļus un citu valsts 
attīstībai svarīgu informāciju. 
Ikviens cilvēks, piedaloties tautas 
skaitīšanā, liek valstij ar sevi 
rēķināties.
  Bez tam, ikviens cilvēks var būt 
drošs par tautas skaitīšanā sniegta-
jiem datiem, jo Centrālās statistikas 
pārvalde garantē to konfidencialitāti 
un neizpaušanu saskaņā ar Tautas 
skaitīšanas likuma, Valsts statistikas 
likuma un Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma prasībām.

  Vairāk par tautas skaitīšanu lasi 
mājas lapā www.tautasskaitisana.lv.

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmums SIA „Rūpe” plāno 
iegādāties vai nomāt aparatūru, 
ar kuras palīdzību varēs cīnī-
ties pret tiem ļaunprātīgajiem 
nemaksātājiem daudzdzīvokļu 
mājās, kas uzņēmuma sniegtos 
pakalpojumus – ūdensapgādi un 
kanalizāciju - gan izmanto, taču 
par to nenorēķinās.

 - Ar šo aparatūru, neiekļūstot 
nemaksātāja dzīvoklī, ir iespējams 
aizbloķēt kanalizācijas ievadu, kas 
no konkrētā dzīvokļa ienāk kopīgajā 

kanalizācijas sistēmā, vienlaikus ne-
iespaidojot pārējo mājas iedzīvotāju 
iespēju saņemt pakalpojumu. Kana-
lizācijas ievada atbloķēšana nemak-
sātājam izmaksās no apmēram 60 
līdz 100 latiem. Ir daļa iedzīvotāju, 
kas ignorē visus mūsu brīdinājumus 
un uzskata, ka nevaram viņiem 
pārtraukt ūdens padevi, tādēļ par 
to nemaksā. Ūdens padeve tiks 
nodrošināta, kā to nosaka Ministru 
kabineta noteikumi, bet kanalizāciju 
mēs vienkārši neņemsim pretī, jo 
neviens normatīvais akts neuzliek 
mums par pienākumu to nodrošināt, 
- uzsver SIA „Rūpe” valdes loceklis 
Valfrīds Vilks.

“Rūpe” cīnīsies ar 
nemaksātājiem

  Ingūna Dovgāne,
tūrisma informācijas centra 
vadītāja p.i.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Tūrisma informācijas centra 
apkopotā statistika par 2010. 
gadu liecina, ka pērn pieaudzis 
kopējais TIC apkalpoto tūristu 
skaits – 2009. gadā apkalpoti 3288 
tūristi, bet pērn – jau 4151.

 Pērn pieaudzis TIC apkalpoto 
ārzemju tūristu skaits – no 340 
2009. gadā līdz 607 pērn. Lielākā 
daļa ārzemju tūristu bijuši no 
Igaunijas.

 Nedaudz pieaudzis arī Latvijas 
tūristu skaits, kas pēc palīdzības 
vērsušies TIC – no 1425 2009. 
gadā uz 1486 2010. gadā. Centra 
pakalpojumus pērn izmantojuši 
arī 705 vietējie iedzīvotāji, TIC 
palīdzējis organizēt ekskursijas 
1353 tūristiem.
 Aizvadītajā gadā tūristi visvairāk 
interesējušies par apskates ob-
jektiem un muzejiem Alūksnē un 
novadā, par naktsmītnēm un ekskur-
siju rezervēšanu, amatniecību, 
dabas takām, pasākumiem, aktīvo 
tūrismu, kā arī par Latvijas no-
vadiem un Igauniju.

Pērn pieaudzis tūristu 
skaits Alūksnē
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Sveicam
Alūksnes novada 

 iedzīvotājus
cienījamās jubilejās 

martā!

Sveicam jaundzimušos!
(no 1. līdz 27. februārim)

No baltām debesīm
Kāds te, uz Zemes,

savu pirmo pavasari
Dzīvot nāk.

Ilzene
      Miķelis Salmiņš

Jaunalūksne
      Evelīna Junkure

Maliena
      Kate Pilsētniece

Mālupe
      Ričards Ertmanis

Pededze
      Sabīne Beļajeva
         

Aizsaulē aizgājuši
(no 1. līdz 27. februārim)

Pārtrūka dzīvības stīga,
Apklusa vārdi un balss,
Nakts iestājās bezgalīga,
Raudāja mākonis palss.
(L.Sāgameža – Nāgele)

Alūksne
      Vallija Kairiša  57 gadi
      Modris Zitāns 67 gadi
      Velta Krieva 68 gadi
      Jānis Jursons 74 gadi
      Jānis Siļķens 80 gadi
      Valentīna Bruskova 84 gadi

Alsviķi
      Aina Mazika 73 gadi

Jaunalūksne
      Klara Karjuse 100 gadi
      Aija Āze pilni 73 gadi

Ilzene
      Valentīna Mukstiņa 82 gadi
      Nadežda Bočarņikova 44
       gadi

Maliena
      Ausma Āboltiņa 88 gadi

Mālupe
      Erna Lase 92 gadi
      Vilis Aizups 75 gadi

Pededze
      Pēteris Cvetkovs 66 gadi

Zeltiņi
     Jānis Puntuzis 68 gadi

Ziemeri
     Zigrīda Paulovica 65 gadi

Informāciju sagatavoja
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anita Grīvniece

Ziedo dienas aprūpes 
centram “Saules stars“!

Ziedojuma konts Alūksnes 
novada Dienas Aprūpes centra 
„Saules stars” attīstībai:
AS SEB BANKA
LV81 UNLA 0025 1041 4293 5
Mērķis: Dienas Aprūpes centram 
„Saules stars”

Alsviķos:
Pēteris Barkāns - 65
Valentīna Fjodorova - 65
Marta Klasepa  - 70
Jānis Kokorēvičs - 70
Valija Kubulniece  - 70
Jānis Zvejnieks - 75

Alūksnē:
Gunta Ābeltiņa – 65
Zoja Dmitrenko – 65
Ausma Jēkabsone – 65
Konstancija Laurova – 65
Aija Plūme – 65
Arkady Sysoev – 65
Vilnis Voiska – 65
Klāra Zālīte – 65
Mirdza Endele – 70
Gunta Meģe – 70
Aina Pīleņģe – 70
Lidija Salaka – 70
Raitis Stepītis – 70

Tekla Tilta – 70
Valda Zālīte – 70
Vilma Bogdanova – 75
Valentīna Krajeviča – 75
Rūta Mukstiņa – 75
Rota Puķīte – 75
Gunta Rēdmane – 75
Anna Safronova – 75
Inta Slapjuma – 75
Ēriks Spirga – 75
Eduards Bērziņš – 80
Gunārs Bērziņš – 80
Vēsma Līviņa – 80
Anna Šuvalova – 80
Ausma Taurmane – 80
Edmunds Vimba – 80
Arnis Zēbergs – 80
Dagmāra Branka – 85
Edgars Jargans – 85
Aina Kravale – 85
Roberts Lapiņš – 85
Aleksejs Solovjovs – 85

Adele Tīlane – 85
Helmuts Upenieks – 85
Edgars Putnis - 90

Annā:
Guntis Čerbikovs – 70
Dzidra Cepurniece - 80 

Ilzenē:
Gunārs Poķis - 70
Antons Plešs - 85

Jaunalūksnē:
Skaidra Brilte – 70
Vilnis Bērziņš - 80

Jaunannā:
Skudra Rūta – 70
Lidija Trofimova – 70
Laimstars Liģeris – 80

Jaunlaicenē:
Aldons Ešots 75 gadi

Kalncempjos:
Arvīds Kākers - 85 

Liepnā:
Nellija Macāne - 75
Modra Priede – 75
Ārija Smiltāne – 75
Ēvalds Šaicāns – 75
Anastasija Kļaviņa – 80
Velta Ķilipa – 80

Malienā:
Tekla Cinglere - 75

Mālupē:
Inta Teterovska -75
Skaidrīte Zihmane – 80

Mārkalnē:
Staņislavs Voicišs - 70

Pededzē:
Leons Grabovņickis - 70
Nadežda Skalova - 75
Anatolijs Gurjanovs - 80

Veclaicenē:
Jānis Udrass - 70
Nikolajs Turkins - 70

Zeltiņos:
Astrīda Rubene - 65
Antons Sosnarevs - 80

Ziemeros:
Valdis Prindulis - 75

Kā rīta rasa dzīve šķiet.
Kā spoža rīta rasa.

Kā sapnis jauks, 
kas neaiziet.

Kā grāmata, ko never ciet.
Ko mūžam neizlasa.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē iedzīvotāji agros rītos 
un vēlos vakaros ievērojuši, ka 
bez saimnieku uzraudzības pilsētā 
staigā suņi.

 Tā kā suņi ir kopti, acīmredzot šajās 
stundās saimnieki savus dzīvniekus 
palaiž brīvsolī, lai gan Dzīvnieku 
aizsardzības likums nosaka, ka viens 
no dzīvnieka īpašnieka pienākumiem 
ir nodrošināt, lai dzīvnieks netraucē-
tu un neapdraudētu cilvēkus vai citus 
dzīvniekus.
  Ministru kabineta noteikumi 
„Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai” nosaka, ka 
mājdzīvnieka saimnieks nedrīkst 
pieļaut tā klaiņošanu, kā arī to, ka 
saimniekam, kurš ar savu dzīvnieku 
devies pastaigā, apdzīvotu vietu teri-
torijā jāsavāc dzīvnieka ekskrementi. 
Diemžēl Alūksnē var novērot, ka 
daudzi mājdzīvnieku saimnieki šīs 
normatīvo aktu prasības neievēro.
  Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova 
aicina suņu īpašniekus ņemt vērā, 
ka pašvaldība tuvākajā laikā plāno 
organizēt reidus klaiņojošo dzīvnie-
ku ķeršanai, pēc tam ievietojot tos 
dzīvnieku patversmē.
  - Izvēloties mājdzīvnieku, cil-
vēkiem jāapzinās arī tas, ka par 
dzīvnieku būs jārūpējas visā tā mūža 
garumā. Suņus, kas klaiņošanas dēļ 
būs noķerti un nonākuši patversmē, 
saimnieki varēs atgūt, samaksājot ar 
dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu 
un aprūpi saistītās izmaksas, - norāda 
J. Čugunova.

  Te vietā ir atgādinājums, ka MK 
noteikumi „Klaiņojošo suņu un 
kaķu izķeršanas kārtība” nosaka, 
ka dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar 
vietējās pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem vai līgumu ar dzīv-
nieku patversmi un tās cenrādi sedz 
izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka 
noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.
  Diemžēl arī Alūksnes novadā jau 
vairākkārt nācies saskarties ar situā-
ciju, kad cilvēki pie svešām mājām 
vai vienkārši uz ceļa nežēlīgi izmet 
gan kucēnus un pusaugu sunīšus, 
gan jau cienījama vecuma suņus, 
kas visu mūžu saimniekam uzticī-
gi kalpojuši, bet tagad saslimuši, 
kļuvuši nevarīgāki un saimniekam 
nevajadzīgi.
  J. Čugunova norāda, ka šobrīd 
pašvaldībai ir veiksmīga sadarbība ar 
dzīvnieku patversmi Alsviķos un tās 
īpašnieki patversmē nonākušajiem 
dzīvniekiem parasti atrod jaunas 
mājas, tomēr cilvēkiem nevajadzētu 
izvēlēties šādu veidu kā atbrīvoties 
no kaut kāda iemesla dēļ pēkšņi 
nevajadzīga kļuvušā mājdzīvnieka. 
Atgādinām, ka Dzīvnieku aizsardzī-
bas likums aizliedz izturēties pret 
dzīvnieku cietsirdīgi, tajā skaitā 
- atstāt to bez aprūpes. Ja dzīvnie-
ka īpašnieks nespēj pildīt savus 
pienākumus, kā to prasa likums, tad 
dzīvnieku atdod cilvēkam, kas tos 
spēj pildīt, nodod dzīvnieku patvers-
mei vai arī nogalina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.
  Savukārt tos cilvēkus, kas vēlas 
palīdzēt kādam bez saimnieka 
palikušam dzīvniekam un iegūt sev 
uzticamu draugu un mājas sargu, 
aicinām sazināties ar dzīvnieku pa-
tversmi „Būs labi” Alsviķu pagastā 
pa tālruni 26523096.

Par mājdzīvniekiem 
jārūpējas atbilstoši

  Janīna Čugunova,
Alūksnes novada pašvaldības
izpilddirektore

 Lielā sniega daudzuma un biežo 
puteņu dēļ Alūksnes novadā 
šoziem ceļu un ielu uzturēšanai 
- attīrīšanai no sniega un tā 
izvešanai – bija nepieciešams 
daudz vairāk naudas kā 
pašvaldība šim mērķim varētu 
atvēlēt no valsts piešķirtajiem 
līdzekļiem.

 Decembrī, janvārī un februārī lielā 
nokrišņu daudzuma dēļ ceļu un 
ielu attīrīšanai no sniega un sniega 
izvešanai novadā esam izlietojuši 
114145 latus, kas ir 44,9% no 
piešķirtās mērķdotācijas daļas. 
Trijos mēnešos 1 kilometra autoceļa 
un ielas uzturēšanas izmaksas bija 
191 lats.
 Pilsētas tranzītielu ikdienas 
uzturēšanai decembrī izlietojām 
2821 latus un janvārī – 4574 
latus, kas ir attiecīgi 46% un 34% 
no plānotajiem gada līdzekļiem 
tranzītielu uzturēšanai.
 Pagājušajā gadā pašvaldība ceļu un 
ielu uzturēšanai no valsts saņēma 
Ls 254 344, bet tika izlietoti Ls 
287 758. Kā redzams, ielu un 
ceļu uzturēšanai pašvaldībai bija 
vajadzīgs vairāk līdzekļu nekā 
valsts piešķīra un tādēļ izmantojām 
arī iepriekšējos gados izveidojušos 
ceļu fonda līdzekļu uzkrājumus.
 Arī šogad ielu un ceļu ikdie-
nas uzturēšanai no valsts esam 
saņēmuši tādu pašu summu. Lai 
gan pagājušajā gadā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem reģistrējām 
597,89 km pašvaldības autoceļu 

un 78,282 km ielu ar brauktuvju 
laukumu 432498 m2, finansējumu 
valsts piešķīra pēc 2009. gada 
datiem, kad pašvaldības reģistrēto 
ceļu un ielu garums un brauktuvju 
laukums bija mazāks.
 Pagastu ceļu uzturēšanai ir aptu-
veni 300 lati mēnesī, ar ko faktiski 
pietiek vienai visu autoceļu tīrīšanas 
reizei pagastā, taču cilvēkiem 
ir vajadzīgi izbraucami ceļi pēc 
katra puteņa. Lai to nodrošinātu, 
esam izlietojuši līdzekļus jau no 
vasaras mēnešiem paredzētajiem, 
līdz ar to mazāk naudas būs atlicis 
ceļu un ielu uzturēšanai vasarā. 
Aicinu cilvēkus būt saprotošiem 
šajos apstākļos un izprast arī to, ka 
pašvaldība valsts piešķirto naudu 
nevar tērēt privāto ceļu tīrīšanai un 
par tiem iedzīvotājiem jārūpējas 
pašiem.
 Lūdzot ceļu un ielu ikdienas un 
periodiskai uzturēšanai 2011. gadā 
papildu paredzētajiem līdzekļiem 
piešķirt vēl 33,5 tūkstošus latu, kā 
arī 1600 latus papildu piešķirtajiem 
līdzekļiem pilsētas tranzītielu 
uzturēšanai, esam nosūtījuši vēstuli 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Satiksmes 
ministrijai, VAS „Latvijas valsts 
ceļi” un Latvijas Pašvaldību 
savienībai.
 Šajā vēstulē lūdzam risināt 
jautājumu par autoceļu un ielu 
uzturēšanai piešķirto valsts budžeta 
līdzekļu apjoma palielināšanu 
un sadalīšanu starp pašvaldībām, 
ņemot vērā autoceļu un ielu tehnis-
ko stāvokli un atbilstoši pašvaldību 
faktiski reģistrēto ielu un ceļu 
kopgarumam.

Valstij prasām papildu 
naudu ceļu uzturēšanai

Svarīgi zināt
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Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 07.03.2011. 
07.03.2011.

11.00 – 12.00 
14.00 – 15.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 15.03.2011. 
28.03.2011.

9.00 – 10.00 
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 07.03.2011. 
14.03.2011.

9.00 – 10.00 
9.00 – 10.00

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

Ēriks MEDISS 24.03.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 03.03.2011. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 09.03.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 22.03.2011. 
22.03.2011.

9.00 – 10.00 
11.00 – 12.00

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

Zinaida SILIRAVA 09.03.2011. 
11.03.2011.

9.00 – 10.00 
10.00 – 12.00

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

Laimonis SĪPOLS 30.03.2011. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 11.03.2011. 
17.03.2011.

10.00 – 11.00 
10.00 – 11.00

Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21” 
Veclaicenes pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 09.03.2011. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 07.03.2011. 
14.03.2011.

9.00 – 10.00 
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 31.03.2011. 15.00 – 16.30 Ziemera pagasta pārvalde

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Apmeklētāju pieņemšana martā

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Sporta pasākumi
5. martā ledus sprinta sacensības uz 
Alūksnes ezera.
12. martā zemledus makšķerēšanas 
sacensības uz Alūksnes ezera (no peld-
vietas „Šūpalas”).
5. - 27. martā Alūksnes novada čem-
pionāts volejbolā. Precīzāka informāci-
ja www.bkaluksne.lv.
 5. - 27. martā Alūksnes novada 
čempionāts basketbolā. Precīzāka infor-
mācija www.bkaluksne.lv.
12. - 13. martā 11.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” Latvijas čempionāts 
biatlonā jauniešiem II kārta.
20. martā 10.00 BJSS sporta angārā 
Alūksnes novada čempionāts galda 
tenisā.

Alūksnes pilsētas Tautas namā
5. martā 16.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā Skolotāju kora „Atzele” 25 
gadu jubilejas koncerts „CANTEMUS” 
[dziedāsim]. Kora diriģenti: Jānis Bal-
tiņš un Ina Perevertailo, koncertmeista-
re: Rita Bogdanova.
9. martā 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Neatkarīgais teātris 
„Kabata”(Rīga) piedāvā H. K. Anderse-
na muzikālo pasaku bērniem „Princese 
uz zirņa”. Režisore – Dita Balčus, kom-
ponists – Valts Pūce, horeogrāfe – Ieva 
Ozoliņa. Ieeja: Ls 1. Biļešu iepriekšpār-
došana Alūksnes pilsētas Tautas namā.
11. martā 18.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā filma „Seržanta Lapiņa 
atgriešanās”.
12. martā 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Kinopunkts kopā ar  
AMIGO piedāvā filmu „Kleitas, mātes 
un meitas”. Ieeja: 1 santīms!
20. martā 16.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā Zelta balss īpašnieks Dainis 
Skutelis koncertprogrammā „Mīlas 
melodija”. Biļetes iepriekšpārdošanā - 
Ls 4, 5, 6, (sēdvietas numurētas).
25. martā 10.00 Alūksnē pie Mā-
tes tēla atceres pasākums par godu 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai.
26. martā 18.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā „Novads viesojas Alūksnes 
pilsētas Tautas namā” - Alsviķu 
pagasts.
26. martā 21.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā balle kopā ar grupu „Day-
light” (Sigulda). Starpbrīžos eksotisko 
deju teātris „Karinedance” (Rīga).
30. martā 19.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā Zanes Daudziņas monoizrāde 
„Tāda es esmu”.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
No 8. marta līdz 15. aprīlim izstāde 
„Gaujiena pašu acīm”. Izstādē apskatā-
mas Gaujienas fotopulciņa dalībnieku 
fotogrāfijas.
Līdz 25. martam Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja izstāde 
„Tautas apģērbs un mode”. Izstāde 
sniedz ieskatu latviešu tautas apģērbā 
un modē no 12. gs. – 21. gs.
No 18. februāra trešā vēsturiskā izstā-
de „Neskati vīru no cepures!” no cikla 
„Alūksnes amatnieki 20. gs. sākumā”. 
Izstādē apmeklētājs iepazīsies ar 20. gs. 
20. - 30. gadu cepurnieku, drēbnieku un 
kurpnieku amatu alūksniešu gaumē.
Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”.
Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Me-
hāniskie mūzikas instrumenti”. 
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.” 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 31.03. Telpu zaļā rota (abone-
mentā)
01. – 31.03. Literāti – novadnieki (mē-
neša jubilāre – Vēsma Kokle – Līviņa; 
abonementā)
01. – 31.03. Arī grāmatas ir zāles (bib-
lioterapija; abonementā)
01. – 31.03. Tautas dziedniecība 
(lasītavā)

01. – 31.03. Grāmatas īstiem puikām 
(bērnu literatūras nodaļā)
01. – 31.03. Bērnu žūrijas - 2010 
ekspertu zīmējumi (bērnu literatūras 
nodaļā)
  
Pasākumi: 
28.02. – 05.03. E – prasmju nedēļa
28.03.2011. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)
15. – 17.03. Noslēguma pasākums 
Alūksnes sākumskolas 1. – 2. klašu 
Bērnu Žūrijas ekspertiem (bērnu litera-
tūras nodaļā)
23.03.2011. Radošā darbnīca „Krāsas 
mostas” (bērnu literatūras nodaļā)

Alsviķu pagastā
5. martā 18.30 Alsviķu kultūras namā 
spēlfilma „Seržanta Lapiņa atgrieša-
nās”. Ieeja Ls 1,50 pieaugušajiem, Ls 
1 bērniem.
10. martā 10.00 Alsviķu kultūras namā 
pensionāru kopas „Noskaņa” tikšanās 
ar sirdsgrāmatiņas „Viena skatiena 
attālumā”, kas veltīta A. Liedskalniņas 
jubilejai, autori – Gulbenes bibliotekāri 
Ivetu Krūmiņu un muzikālā noformēju-
ma veidotāju Aivaru Osi. Aicināti visi 
interesenti!
19. martā 18.00 Alsviķu kultūras namā 
disenīte bērniem. Spēlēs DJ Salvis. 
Ieeja – Ls 0,50.
25. martā Alsviķu pagasta represēto 
personu apciemošana un godināšana. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Rakstniekam, publicistam Miervaldim 
Birzem – 90”, „Dzejniecei Amandai 
Aizpurietei – 55”, tematiskās izstā-
des: „Pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
dienai”, „Komunistiskā terora upuru 
piemiņas diena”, „Teātra diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Dzejniecei V. Koklei – Līviņai 
– 80”, „Dzejniecei – A. Aizpurietei 
– 55”, „Rakstniekam E. Freimanim – 
90”, „Rakstniekam M. Birzem – 90”, 
„Rakstniekam A. Alunānam – 190”, 
tematiskās izstādes: „Grāmatas tavam 
lasītpriekam”, „Ceļojums dzīvnieku 
pasaulē”.

Annas pagastā
5. martā 22.00 Annas kultūras namā 
diskotēka.
25. martā Ezeriņu kapos Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas brīdis.

Ilzenes pagastā
No 5. marta Ilzenes SKIM centra 
„Dailes” izstāžu zālē fotogrāfu Jāņa 
Šatrovska, Klāva Skrastiņa, Mārtiņa 
Balka (Valmiera) fotogrāfiju izstāde 
„Cita pasaule”.
5. martā 20.00 Ilzenes SKIM centrā 
„Dailes” R. Plēpja un V. Zilvera 
koncerts „Ar tulpēm pavasaris nāk...”. 
Ieeja Ls 2. Pēc tam Tulpju balle kopā ar 
Marchello (Rēzekne), ieeja Ls 2. Ieeja 
uz koncertu un balli Ls 3.
18. martā 14.00 Ilzenes SKIM centrā 
„Dailes” Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju 
senioru pēcpusdiena „Vienmēr možs 
un aktīvs”.
25. martā represēto piemiņas vietā 
Ilzenē piemiņas brīdis „Ar karstām 
asarām sveces raud” .

Jaunannas pagastā
5. martā 19.00 Jaunannas tautas 
namā LNT šova „Dziedošās ģimenes” 
dalībnieku Krūmiņu ģimenes koncerts. 
Ieeja Ls 1,50.
12. martā 18.00 Jaunannas tautas 
namā koncerts „Annenieši Jaunannā”. 
Piedalās Annas kultūras nama kolektī-
vi: jauktais vokālais ansamblis, dāmu 
deju kopa „Anniņas”, amatierteātris ar 
Rutku Tēva izrādi „Inteliģentās dāmas 
jeb iepazīšanās nopietnos nolūkos”. 
Ieeja Ls 0,50.

Jaunalūksnes pagastā
5. martā 15.00 Kolberģa tautas namā 
dziedošās Krūmiņu ģimenes koncerts. 
Ieeja: Ls 1,50.
12. martā 19.00 Kolberģa tautas namā 
deju kopu koncerts - sadancis „Ielūdz 
„Kolberģis””, pēc sadanča balle kopā ar 
grupu „Rolise”. Ieeja uz balli: Ls 2.
23. martā Bejas bibliotēkā interešu 
klubiņa „Pipariņš” pasākums „Marta 
saulē spēku smelsim, pavasari jautri 

sveiksim”.
25. martā 13.00 Kolberģa tautas namā 
pagasta represēto iedzīvotāju pēcpus-
diena „Vēl ik martu trīc asarās priedes”.
Jaunalūksnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes „Ordeņa virsnieks 
Miervaldis Birze: ārsts un rakstnieks”, 
„Gleznu gājums cauri gadsimtiem” (J. 
Rozentālam - 145), projekta „Raimonds 
Pauls dziesmā un dzīvē” 3. nodarbība 
PII „Pūcīte” vecākās grupas bērniem 
„Dzeguzēni dzied”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Rakstniekam Miervaldim Birzem 
– 90”, „25. marts - komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena”, „Vai 
tu saredzi tāpat kā es, 
Cik skaisti pirmās vizbules plaukst?”.

Jaunlaicenes pagastā
5. martā 14.00 Jaunlaicenes parkā un 
tautas namā Meteņdienas izdarības 
„Čužu, važu Metenīti”.
12. martā 22.00 Jaunlaicenes tautas 
namā diskotēka – „Tranzīts”.
26. martā 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Annas tautas nama dramatiskais 
kolektīvs ar izrādi Rutku Tēvs „Intelli-
ģentās dāmas jeb Iepazīšanās nopietnos 
nolūkos”.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Miervaldis Birze – 90”, „Mēs 
sievietes...” (Starptautiskā sieviešu 
diena), „Kad dvēsele sala...” (Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas diena).

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Jubilārs Miervaldis Birze”, 
„25. marts - tautas piemiņas un smel-
dzes diena”.

Liepnas pagastā
1. - 31. martā Liepnas bibliotēkā litera-
tūras izstāde „Darbam dārzā”.
14. - 25. martā Liepnas bibliotēkā lite-
ratūras izstāde „To nedrīkst aizmirst!” 
(25. marts - Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena).
11. martā 20.00 Liepnas Tautas namā 
sieviešu dienai veltīts pasākums „Tik 
dēļ Jums dāmas...”  ar groziņiem un 
jautrām izdarībām, 21.00 balle kopā 
ar grupu „Pa-Pa Blice”. Galdiņus var 
pieteikt iepriekš pa tālruni 29438300.
17. martā 15.00 Liepnas Tautas namā 
Liepnas internātpamatskolas labdarības 
koncerts bijušajiem skolas darbinie-
kiem un ikvienam pagasta iedzīvotā-
jam. 

Malienas pagastā
12. martā 19.00 Malienas tautas namā 
Laura Reinika koncerts „Es skrienu”. 
Biļešu cena Ls 5, vietas numurētas. 
Iepriekšpārdošana jau sākusies, tālrunis 
uzziņām 26241461. 21.30 diskotēka, 
spēlē DJ Ga Ga Dance. Biļetes cena Ls 
1,50, uzrādot L. Reinika koncerta biļeti, 
ieeja Ls 1.
19. martā 19.00 Malienas tautas namā 
deju kolektīvu sadancis „Lecat brāļi, 
lecat meitas, lai rīb tautu istabiņa!”. 
Ieeja Ls 0,50. 22.00 balle, spēlē grupa 
„Bruģis”. Ieeja Ls 2.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes „V. Koklei Līviņai – 80”, „Ak, 
meitenes, sievietes, mātes..”, „Nāc, 
dejosim kopā”, pasākums „Es sapni par 
dzimteni pagalvī likšu”.

Mālupes pagastā
1. - 11. martā Mālupes bibliotēkā 
tematiska izstāde „Ak, sievietes, 
sievietes…”.
12. martā 20.00 Mālupes Saieta namā 
teatralizēts koncerts „Ar un ap sievie-
tēm”, 22.00 balle.
14. - 21. martā Mālupes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Rakstniekam, publi-
cistam Miervaldim Birzem – 90”.
25. martā 12.00 Mālupes bibliotēkā 
Mālupes pagasta represētajiem tikšanās 
un atmiņas, skatoties filmas „Sibīrijas 
dienasgrāmatas. Mums tas jāizstāsta”.

Mārkalnes pagastā
18. martā Mārkalnes pamatskolas 
telpās   Mārkalnes jauno talantu parāde  
„Gribu, protu, daru!”.
25. martā 13.00 Mārkalnes tautas 
namā Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienā - pēcpusdiena represēta-
jiem Mārkalnes iedzīvotājiem.
7. – 10. martā Mārkalnes pagasta bib-
liotēkā literatūras izstāde „Dzejniecei 
Vēsmai Koklei - Līviņai 80”.

Pededzes pagastā
6. martā 12.00 Pededzē pie tautas 
nama un tautas namā tradicionālie 
svētki – Masļeņica. Programmā: 12.00 
– izklaides, vizināšanās zirgu pajūgos, 
rokdarbu un amatniecības izstrādājumu 
izstāde – pārdošana, tirdzniecība, jautri 
konkursi un atrakcijas; 14.00 – Pe-
dedzes tautas nama amatiermākslas 
kolektīvu koncerts, ieeja: Ls 1, 16.00 – 
22.00 – dejas, ieeja: Ls 1.
19. martā 21.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka. Ieeja Ls 1, pēc 23.00 – Ls 
1,50.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. martā   no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
7. un 21. martā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
11. un 25. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

25. martā 13.00 Pededzes tautas 
namā Komunistiskās genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts pasākums ,,Lai 
atcerētos...”.

Veclaicenes pagastā
5. martā 20.00 Veclaicenes tautas 
namā trīs pagastu teātru pasākums 
„Pasmaidi... Tavs vienīgais”. Piedalī-
sies Veclaicenes dramatiskais kolektīvs, 
Jaunlaicenes amatierteātris „Jumts”, 
Māriņkalns dramatiskais kolektīvs. 
Atpūtas vakars kopā ar U. Mūrnieku, 
piedalīsimies atrakcijās.
26. martā 22.30 Veclaicenes tautas 
namā diskoballe „Tiksimies martā”.

Zeltiņu pagastā
5. martā 17.00 Zeltiņu tautas namā 
koncertprogramma „Tavā azotē spēlējas 
vējš”. Piedalās: Medņevas Jāzepa ka-
pella, Gulbenes senioru līnijdeju grupa, 
Zeltiņu retro grupa „Lauku suvenīrs”.
19. martā 19.00 Zeltiņu tautas namā 
Zeltiņu drāmas kolektīva „Kontakts” 
15 gadu jubilejas pasākums „Saules 
zvaniņus spēlēšu”.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes 
„Sāp neuzziedējis pavasaris”, „M. 
Birzem – 90”, izstāžu cikls skolēniem 
„Nozaru literatūra - palīgs tev!”.
Zeltiņu muzejā Zeltiņu drāmas kolek-
tīva „Kontakts” 15 gadu jubilejai veltīta 
izstāde „Spēles prieks” jaunajās muzeja 
telpās „Skolā”.  

Ziemera pagastā
12. martā 11.00 Māriņkalna tautas 
namā pensionāru pēcpusdiena „Kad 
ziema ar pavasari satiekas”.
12. martā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Jaunlaicenes un Veclaicenes ama-
tierteātru kopdarbs – izrāde A. Tauriņš 
„Pārdotie svētki”.
14. – 23. martā Māriņkalna bibliotēkā 
literatūras izstādes ,,Ar paceltu galvu 
gāju savu ceļu...” (rakstniekam, publi-
cistam M. Birzem – 90).
15. – 30. martā Māriņkalna bibliotēkā 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīta izstāde „Atmiņu smeldze 
piemiņas gaismā”.
16. martā Māriņkalna bibliotēkā jaunā-
ko grāmatu apskats „Vēl ir ziema, vēl ir 
vaļa grāmatiņā lūkoties”. 
19. martā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle pavasarīgās noskaņās. Spēle 
grupa „Rolise”.


