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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Būs jauna 
izglītības iestāde 
Jaunannā
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  23. februāra sēdē Alūksnes no-
vada domes deputāti pieņēma 
lēmumu, ņemot vērā Alūksnes 
novada Jaunannas pamatsko-
las un Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolas funkciju 
izvērtējumu, funkciju un pa-
kalpojumu izmaksu salīdzinā-
jumu, reorganizēt (apvienojot) 
Alūksnes novada Jaunannas 
pamatskolu un Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolu.

  Rezultātā tiks izveidota jauna 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde - Jaunannas mūzikas 
un mākslas pamatskola, kuras 
juridiskā adrese būs pašreizējā 
pamatskolas ēkā - „Zvaniņos”, 
Jaunannas pagastā.
  Jaunannas mūzikas un māks-
las pamatskola darbību uzsāks 
šī gada 27. augustā un tā būs 
Alūksnes novada Jaunannas 
pamatskolas un Jaunannas Mūzi-
kas un mākslas skolas funkciju, 
tiesību, saistību, lietvedības un 
arhīva pārņēmēja.
  Pašvaldības izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 
sēdē februārī, kad tika izskatīts 
šis jautājums, Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Kupča sacīja, ka 
šāds priekšlikums izskanējis jau 
aizvadītā gada sākumā.
  Skolēnu skaita samazināšanos 
novadā jūt ikviena izglītības ies-
tāde un arī Jaunannas pagasts nav 
izņēmums – Jaunannā deklarēto 
bērnu skaits turpmākajos gados 
turpina samazināties. Ja Izglītības 
un zinātnes ministrijas nostāja 
ir, ka mazā skola ir ar audzēkņu 
skaitu virs 50, tad Jaunannas pa-
matskolā ir 45 audzēkņi. Mūzikas 
un mākslas skolā Jaunannā mācās 
43 skolēni, kopā ar filiālēm 
Liepnā un Strautiņos tajā ir 102 
audzēkņi. Valsts mērķdotācijas 
līgums ir noslēgts par 84 audzēk-
ņiem. Pie tam, pagājušajā gadā 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas administrācijai finansē-
jums tika saņemts no mērķdotā-
cijas, taču šogad no pašvaldības 
budžeta jāfinansē direktora un 
direktora vietnieka atalgojums.
  Pērnā gada rudenī, kad Alūksnes 
novada pašvaldības izveidotā dar-
ba grupa apsekoja visas izglītības 
iestādes, analizējot to turpmākās 
darbības iespējas pašreizējos ap-
stākļos pieejamā finansējuma un 
skolēnu skaita dēļ, tika secināts, 
ka Jaunannā, domājot par izglītī-
bas iestāžu nākotni, ir iespējams 
tās reorganizēt, izveidojot vienu 
skolu, jo tā ir tuvākā izglītības 
iestāde mūsu novadā arī Annas 
un Kalncempju pagastu bērniem.

Turpinājums 3. lappusē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  7. martā noslēgsies Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finan-
sētais projekts „Alūksnes Jaunās 
pils kompleksa ēku un muižas 
parka objektu rekonstrukcija”.

  Projekta laikā pašvaldība pils 
kompleksa teritorijā rekonstruēja 
celiņus un dīķi, atjaunoja un pie 
viena no dīķiem novietoja skulptūru 
„Nāra”.
  Jaunākie darbi pils kompleksā ir 
pašas Jaunās pils ēkas rekonstruk-
cija – tās fasādes atjaunošana, logu 
restaurācija, kā arī Ledus pagraba 
un Apaļā torņa rekonstrukcija. 
Ņemot vērā, ka projekts noslēdzas 
martā, šajā laikā nav iespējams 
veikt apzaļumošanu, tādēļ šis, tāpat 
kā fasādes otrreizējā krāsošana, būs 
atliktie darbi, ko veiks pēc ziemas 
sezonas. Rekonstruējot pili, atklājās 
nopietnas konstruktīvas problēmas 
pils balkoniem, tos nebija iespējams 
pagūt rekonstruēt līdz projekta 
beigām, līdz ar to balkonu rekons-
trukcija noslēgsies vasarā.
  Projekta laikā arī tapa materiāli 
dalībai trīs starptautiskās tūrisma 
izstādēs - buklets un pastkartes par 
Alūksnes Jaunās pils kompleksu un 
muižas parku. Arī Alūksnes novada 
dalība šajās izstādēs tika finansēta 

Noslēgsies Jaunās pils rekonstrukcijas 
projekts

no projekta līdzekļiem. Iegādāti 
vairāki informācijas stendi un veikts 
tūrisma mārketinga pētījums par 
projektā iekļautajiem Jaunās pils 
kompleksa objektiem.
  No projekta līdzekļiem izveidota 
Alūksnes Jaunās pils mājas lapa 
internetā www.aluksnespils.lv, sa-
vukārt Vilnis Blūms uzņēmis filmu 
par Jaunās pils kompleksu, bet 25. 
februārī projekta ietvaros notika 
Alūksnes Muižas parka svētki ar 
plašu pasākumu programmu.

Viena no mazo alūksniešu iecienītākajām vietām Alūksnes Muižas parka svētku laikā, protams, bija sniega pilsēta, 
kuras tapšanā pirmssvētku nedēļā iesaistījās gan Kājnieku skolas karavīri, gan svētku rīkotāju darba grupa, 

gan arī brīvprātīgie palīgi – paldies viņiem!
Evitas Aplokas foto

  Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs

  Februāra domes sēdē apstiprinā-
jām pašvaldības šī gada budžetu. 
Gandarījums, ka par to nobalsoja 
12 no 15 domes deputātiem.

  Šis deputātu balsojums apliecināja 
vairāk kā četru mēnešu smagu un 
rūpīgu darbu pie budžeta sagatavoša-
nas, taču šis darbs nav noslēdzies – 
vēl ir risināmi jautājumi un darāmas 
lietas. Tas, ka esam apstiprinājuši 
budžetu, nenozīmē, ka tas tagad ir kā 
akmenī iekalts – izvērtējot situāci-
jas iestādēs un pagastu pārvaldēs, 
budžetā var veikt grozījumus.
  Vienlaikus jādomā arī par nākamā 
gada budžetu, lai teritoriālo vienību 
budžeta sastādīšanas principi būtu 
iespējami vienlīdzīgāki un godīgāki 
visiem. 
  Šajā sēdē arī apstiprinājām notei-
kumus, kuri nosaka, kādā kārtībā sa-
dala pašvaldības naudu, lai finansētu 
likumā „Par pašvaldībām” noteiktās 
pašvaldības funkcijas. Šāda kārtība 
ir izveidota pirmo reizi un tā ļaus 
budžeta naudu sadalīt vienlīdzīgāk.
  Esam noteikuši, ka līdzekļus dažā-
do pašvaldības funkciju veikšanai 
sadala prioritārā secībā, vispirms 
nodalot naudu, kas vajadzīga aiz-

ņēmumu pamatsummu un procentu 
maksājumiem, tālāk - līdzekļus 
neparedzētiem gadījumiem, projek-
tiem, kuru īstenošanai neņemsim 
aizņēmumu, finansējumu pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību pamatkapitāla 
palielināšanai un naudu pašvaldības 
kopējo funkciju veikšanai izveidota-
jām iestādēm un pasākumiem.
  Tālāk nosaka, cik līdzekļu 
vajadzīgs pašvaldības bērnudārzu 
un skolu darbībai, kā arī pārējām 
pašvaldībā veicamajām funkcijām. 
Šīs naudas sadalījums notiek pēc 
konkrētiem principiem. Bērnudār-
ziem piešķirto līdzekļu sadalē kā kri-
tērijus izmantojam ēku apkurināmo 
platību, siltinātām un nesiltinātām 
ēkām paredzot atšķirīgu summu uz 
kvadrātmetru, un audzēkņu skaitu. 
Līdzīgi arī skolām naudu piešķiram, 
ņemot vērā ēku apkurināmo platību, 
skolēnu skaitu, skolēnu ēdināšanas 
izmaksām skolās pašvaldība piešķir 
70 latus uz vienu skolēnu (piemēro-
jot koeficientu pirmsskolas grupu un 
internāta audzēkņiem).
  Daudz diskutējām un strādājām 
pie tā, kā atrast optimālo risinājumu 
naudas sadalījumam katrai novada 
teritoriālajai vienībai, lai uz vienu 
iedzīvotāju tas būtu līdzīgāks. Rezul-
tātā izšķīrāmies par naudas piešķirša-
nu proporcionāli iedzīvotāju skaitam 
un piemērojot noteiktus koeficien-

tus. Teritorijās, kur dzīvo līdz 450 
iedzīvotāju, koeficients būs 1,5, no 
451 līdz 550 iedzīvotājiem – 1,4, no 
651 līdz 750 iedzīvotājiem – 1,2, no 
751 līdz 850 iedzīvotājiem – 1,1 un, 
sākot no 851 iedzīvotāja koeficients 
būs 1.
  Esam arī nolēmuši, ka pagastu 
pārvalžu vadītāji varēs ierosināt no 
viņu vadītajai pārvaldei noteiktajiem 
līdzekļiem atbalstīt savas izglītības 
iestādes. Tāpat pārvaldes vadītājs 
varēs ierosināt pārvaldei piešķirtās 
naudas pārdali starp pārējām viņa 
vadītajām pārvaldēm.
 Ja kādai teritorijai naudas pietrūks, 
varēsim lemt par līdzekļu piešķirša-
nu no budžetā neparedzētiem gadīju-
miem ieplānotajiem līdzekļiem.
  Jāatzīst, ka kopumā šī gada paš-
valdības budžets nav vērtējams kā 
kritisks, izņemot atsevišķas jomas, 
piemēram, speciālajā budžetā no 
valsts piešķirtās naudas autoceļu un 
ielu uzturēšanai apjoms, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, ir katastrofāli 
samazinājies, par ko jau vairākkārt 
arī publiski esam izteikušies.
  Lielākā daļa pašvaldības pamatbu-
džeta ieņēmumu ir no valsts budžeta 
līdzekļiem – mērķdotācijas pedago-
gu darba samaksai vispārizglītojošās 
skolās, interešu izglītībā, piecga-
dīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 
nodarbinātajiem, profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs, speciāla-
jās pirmsskolas izglītības iestādēs un 
internātpamatskolā, valsts dotācija 
pirmklasnieku brīvpusdienu nodroši-
nāšanai, garantētā iztikas minimuma 
un dzīvokļu pabalsta kompensācijai, 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija. Savukārt otru pa-
matbudžeta daļu veido ieņēmumi no 
nodokļiem.
  No pašvaldības budžeta izdevu-
miem procentuāli lielāko summu 
atvēlam izglītības jomai, tāpat arī 
atpūtai, kultūrai un sportam, kā arī 
sociālajai aizsardzībai.
  Kā jau uzsvēru iepriekš, pašvaldī-
bas speciālajā budžetā šogad autoce-
ļu fonda mērķdotācija ir mazāka kā 
pērn. No speciālā budžeta piešķirsim 
naudu ikdienas ceļu un ielu uzturēša-
nai, novadgrāvju tīrīšanai un novada 
teritorijas sakārtošanai.
  Arī šogad turpināsim īstenot 
iesāktos projektus un uzsāksim 
jaunus, lai uzlabotu mūsu novada 
cilvēku dzīves kvalitāti. Ar projektu 
palīdzību ir iespēja piesaistīt papildu 
līdzekļus, lai risinātu daudzus mums 
svarīgus jautājumus, lai uzņēmējiem 
būtu darbs, cilvēkiem algas un valstij 
nodokļi. Stiprināsim pārrobežu 
sadarbību, aktīvi iesaistīsimies arī 
Valsts prezidenta Andra Bērziņa 
aizsāktajā diskusijā par to, kā uzlabot 
situāciju pierobežas novados.

Apstiprināts pašvaldības šī gada budžets

  Atsevišķus fotomirkļus, kas tverti 
Muižas svētku norisēs, redzēsiet 
„Alūksnes Novada Vēstu” 9. 
lappusē, bet vairāk fotoattēlu no šī 
pasākuma varat aplūkot Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

  Projekta kopējās izmaksas ar veik-
tajām izmaiņām ir Ls 494 717,46. 
No Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem finansē Ls 365 
489,06, valsts budžeta finansējums 
ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības 
finansējums – Ls 116313,60.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA



2.  Alūksnes Novada Vēstis 29.02.2012.

Domes lēmumi www.aluksne.lv

Domes 23. februāra sēdē
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 23. 
februāra sēdē, kurā piedalījās 15 
deputāti, tika izskatīti vairāk kā 
30 darba kārtības jautājumi.

  Dome nolēma:
  - nodot atsavināšanai, pārdodot 
izsolē, Alūksnes novada pašvaldī-
bas dzīvokļa īpašumu Nr. 60, Pils 
ielā 40, Alūksnē ar kopējo platību 
59,50m² un ar to saistītās daudzdzī-
vokļu mājas kopīpašuma domāja-
mās daļas;

  - nodot atsavināšanai pašvaldības 
dzīvokļa īpašumu „Kolberģis 10” – 
3, Jaunalūksnes pagastā ar kopējo 
platību 46,1m² un ar to saistītās 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas 
un zemes kopīpašuma domājamās 
daļas, pārdodot par brīvu cenu attie-
cīgā dzīvokļa īrniekiem;

  - nodot īpašumā bez atlīdzības 
personai zemesgabala „Viļņi”, 
Strautiņos, Alsviķu pagastā pie 
dzīvokļa īpašuma Nr. 13 piederošās 
kopīpašuma domājamās daļas;

  - izdarīt grozījumus ar Alūksnes 
novada domes 27.05.2010. lēmumu 
Nr. 283 apstiprinātajos noteikumos 
Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tika sa-
dalīti atsavināšanas procesā iegūtie 
līdzekļi starp Alūksnes novada 
administratīvajām teritorijām” un 
izteikt to 1.2. punktu šādā redakcijā: 
„1.2. atlikusī naudas summa, pēc 1. 
punkta minēto izdevumu segšanas, 
tiek novirzīta Alūksnes novada 
kopīgo funkciju veikšanai. Novir-
zītos naudas līdzekļus konkrētas 
funkcijas veikšanai izdala ar atse-
višķu Alūksnes novada domes lēmu-
mu”, bet 2. punktu šādā redakcijā: 
„2. Atsavināšanas procesā iegūtie 
līdzekļi tiek izdalīti pēc to faktis-
kās ieskaitīšanas Alūksnes novada 
pašvaldības kontā”;

  - nodot biedrībai „Alūksnes Invalī-

du biedrība” bezatlīdzības lietošanā 
trenažieru izvietošanai un veselības 
procedūru veikšanai pašvaldībai pie-
derošās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, 
1. stāva telpu Nr. 102 13,8m² platī-
bā, un telpu Nr. 112 13,8m² platībā; 
nodot biedrībai „Latvijas Politiski 
represēto apvienība” Alūksnes Po-
litiski represēto klubam „SARMA” 
bezatlīdzības lietošanā darbības 
sekmīgai nodrošināšanai sestdienās 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 
pašvaldībai piederošās ēkas Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 1. stāva telpu Nr. 
111 13,9m² platībā. Izdevumus, kas 
saistīti ar komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanu un elektroenerģijas 
izmantošanu, segt no pašvaldības 
2012. gada budžeta līdzekļiem;

  - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
mērķdotācijas 35% daļas 2012. gada 
sadalījumu proporcionāli pašvaldī-
bas īpašumā esošajam ceļu garu-
mam, brauktuvju un tiltu laukumam, 
kā arī apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
2012. – 2014. gada mērķdotācijas 
izlietošanas programmu;

  - izdot Alūksnes novada domes 
saistošos noteikumus Nr.6/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”, 
saistošos noteikumus Nr.7/2012 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 
22.12.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.32/2011 „Par mājdzīvnieku 
uzturēšanu Alūksnes novadā””, 
saistošos noteikumus Nr.8/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei”, 
saistošos noteikumus Nr.9/2012 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 
21.01.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.5/2010 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes novada 
pašvaldībā””, saistošos noteikumus 
Nr.10/2012 „Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības nolikumā”;

  - izdarīt grozījumu Alūksnes nova-
da domes 26.01.2012. noteikumos 

Nr.2/2012 „Valsts budžeta mērķ-
dotācijas speciālajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm, pirmsskolas iz-
glītības iestāžu speciālajām grupām 
un internātskolai sadales kārtība”, 
aizstājot nolikuma 11. punktā 
vārdus „Alūksnes novada dome” ar 
vārdiem „Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs”;

  - izdarīt grozījumus Malienas spe-
ciālās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Mazputniņš”, Malienas pamatsko-
las un Būvvaldes nolikumos;

  - ņemot vērā Latvijas Bibliotēku 
padomes 17.01.2012. vēstuli, kurā 
tiek ieteikts atkārtotai akreditāci-
jai reģionā galvenās bibliotēkas 
statusam Alūksnes un Apes novadu 
pašvaldību bibliotēkām izvirzīt 
Alūksnes pilsētas bibliotēku, 
izvirzīt Alūksnes pilsētas bibliotēku 
minētajam statusam nākošajam 
akreditācijas periodam, nodrošinot 
šī uzdevuma darbībai nepiecieša-
mos līdzekļus no Alūksnes novada 
domes budžeta;

  - apstiprināt Alūksnes muzeja mak-
sas pakalpojumus, nosakot, ka no 
ieejas maksas muzeja ekspozīcijās, 
izstādēs un izglītojošās nodarbībās 
būs atbrīvoti pirmsskolas vecuma 
bērni, invalīdi (uzrādot apliecību), 
bērnu nama audzēkņi un divi ap-
meklētāju grupas vadītāji;

  - lūgt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai pieprasīt 
līdzekļus no valsts budžeta prog-
rammas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” vētras radīto zaudēju-
mu novēršanai Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolas jumta seguma 
atjaunošanai, kuru zaudējumu kopē-
jās izmaksas sastāda Ls 1533,11 un 
nodrošināt 30% līdzfinansējumu no 
kopējā radīto zaudējumu apmēra;

  - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības noteikumus Nr.3/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta līdzek-
ļus”;

  - piešķirt pašvaldības finansējumu 
Ls 150 Latvijas Bērnu fondam va-
saras nometnes rīkošanai, Ls 1800 
Alūksnes novada Alsviķu, Ilzenes 
un Zeltiņu pagastu ūdenssaimniecī-
bu novērtēšanai;

  - apstiprināt viena skolēna izmak-
sas par Alūksnes novada pašval-
dības pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem mēnesī: Alūksnes pilsētas 
sākumskolā Ls 25,65, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā Ls 38,81, 
Alūksnes novada vidusskolā Ls 
28,64, Strautiņu pamatskolā Ls 
38,27, Ilzenes pamatskolā Ls 37,94, 
Bejas pamatskolā Ls 40,67, Jaunan-
nas pamatskolā Ls 42,02, Jaunlaice-
nes pamatskolā Ls 41,75, Malienas 
pamatskolā Ls 37,25, Mālupes 
pamatskolā Ls 45,81, Mārkalnes pa-
matskolā Ls 54,63, Pededzes pamat-
skolā Ls 42,52, Ziemeru pamatskolā 
Ls 47,89 un Liepnas vidusskolā Ls 
49,07. Apstiprināt viena audzēkņa 
izmaksas par Alūksnes novada paš-
valdības pirmsskolas izglītības iestā-
žu (PII) sniegtajiem pakalpojumiem 
mēnesī Alūksnes PII „Sprīdītis” 
Ls 93,17, Alūksnes PII „Pienenīte” 
Ls 97,86, Alsviķu PII „Saulīte” Ls 
106,87, Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 
Ls 144,74, Strautiņu PII „Zemenīte” 
Ls 105,09. Apstiprināt viena skolēna 
izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internāta sniegta-
jiem pakalpojumiem (gultas vietu) 
Ls 45,65 mēnesī;

  - apstiprināt ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma izmaksu - Ls 266,80 
mēnesī vienai personai Sociālās 
aprūpes centrā „Alūksne”. Noteikt 
pašvaldībām (izņemot Apes novada 
pašvaldību) savstarpējos norēķinus 
par pakalpojumu Sociālās aprūpes 
centrā „Alūksne” mēnesī – starpību 
starp noteikto vienas personas mē-
neša pakalpojuma izmaksu un 90% 
no personas pensijas, piemaksas pie 
pensijas vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsta līdz pilnai noteiktās maksas 
segšanai. Noteikt Apes novada 

pašvaldībai savstarpējos norēķinus 
par pakalpojumu Sociālās aprūpes 
centrā „Alūksne” Ls 100 mēnesī. 
Ja ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas 
klients, kura deklarētā dzīvesvieta 
pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir 
Alūksnes novadā, no savas pensijas, 
piemaksas pie pensijas vai sociālā 
nodrošinājuma pabalsta nesedz 
pilnu mēneša pakalpojuma izmaksu, 
tad klients vai tā apgādnieks maksā 
pakalpojuma maksu līdz Ls 75 mē-
nesī, piemērojot normatīvajos aktos 
un pašvaldības saistošajos noteiku-
mos paredzētos atvieglojumus. Šis 
lēmums būs spēkā no 1. marta;

  - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūru „SPODRA” 
un „ALJA” vidēja termiņa attīstības 
stratēģiju 2012. - 2014. gadam un 
abu aģentūru darba plānus 2012. 
gadam;

  - iecelt Diānu Bogdanovu par Mār-
kalnes pamatskolas direktora pienā-
kumu izpildītāju uz Dainas Gailānes 
pārejošas darba nespējas laiku;

  - apstiprināt pašvaldības indikatīvo 
investīciju vajadzības 2014. – 2020. 
gadam par pašreizējo aizpildījumu 
un nepieciešamo investīciju apjomu 
pašvaldību pārziņā esošajiem pakal-
pojumiem, valsts pārziņā esošajiem 
pakalpojumiem, pakalpojumiem, 
kas nav pakalpojumu grozā, par 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstībai nepieciešamo finansējumu 
pašvaldībā, par veicamajiem iegul-
dījumiem pašvaldības un arī valsts 
ceļu rekonstruēšanā un izbūvē, kā 
arī par pašvaldības īstenojamiem 
prioritāriem projektiem un valsts 
nodrošināmiem prioritāriem projek-
tiem novada teritorijā.

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

„Ziņas par pašvaldību”.

Rekonstruējot uzlabos Alūksnes 
slimnīcas infrastruktūru
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  SIA „Alūksnes slimnīca” īsteno 
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da atbalstīto projektu „Stacionā-
rās veselības aprūpes infrastruk-
tūras uzlabošana SIA „Alūksnes 
slimnīca”, uzlabojot veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību”, kura laikā slimnīcā 
notiks vērienīga rekonstrukcija, 
kas noslēgsies šā gada rudenī.

  Darbus objektā saskaņā ar iepirku-
ma procedūras rezultātiem veic akci-
ju sabiedrība „SCO centrs” un šobrīd 
gan slimnīcas, gan laboratorijas ēkā 
sākusies demontāža. SIA „Alūksnes 
slimnīca” valdes priekšsēdētāja Ma-
ruta Kauliņa stāsta, ka šobrīd, kad rit 
remonts, ķirurģiskā profila nodaļas, 
operāciju zāle un arī dienas stacio-
nārs pārvietoti uz citām telpām, lai 

būvnieki varētu strādāt.
  - Darbi rit kompleksi, jo darāmā 
ir diezgan daudz. Pašreiz, kamēr 
ziema, veic iekšdarbus, bet, kad kļūs 
siltāks, sāks siltumtrašu maiņu, lifta 
būvniecību. Projektu realizējot, mai-
nīsim nodaļu izvietojumu - pirmajā 
stāvā būs dienas stacionārs, bet akūtā 
ķirurģiskā profila gultas – tikai otrajā 
stāvā. Tā kā operāciju zāle atrodas 
pirmajā stāvā, lai varētu nogādāt 
pacientus uz palātām, vajadzīgs 
lifts. To izbūvēs ar piebūvi, tas būs 
transporta lifts, lai pacientu varētu 
pārvietot ar gultu. Vasarā būs darbu 
nākošā kārta, kad remontēs ambula-
toro daļu, kā arī uzņemšanas nodaļu. 
Rekonstrukcijas darbu laikā pacien-
tiem gan būs jāsaskaras ar zināmām 
neērtībām, taču slimnīca turpinās 
strādāt un sniegt savus pakalpoju-
mus, - norāda M. Kauliņa.
  Projekta izstrādes gaitā, plānojot 
atbalstāmās izmaksas, nācies secināt, 
ka no ERAF piešķirtā summa nebūs 

pietiekama, jo nebūtu saimnieciski 
pareizi nokrāsot sienas, bet nemainīt 
komunikācijas. Slimnīca uzcelta 
1964. gadā un ūdensvads, apkures 
sistēma saglabājusies kopš tā laika. 
Gan apkures, gan ūdensapgādes 
sistēma ierīkota caur bēniņiem, līdz 
ar to rodas problēmas, ja ir bojājumi. 
Tas tiks labots, tāpat arī plānots at-
teikties no šobrīd esošās karstā ūdens 
padeves caurteces principa, jo tas 
rada lieku ūdens un kanalizācijas pa-
tēriņu telpās, kur karstais ūdens tiek 
lietots retāk, līdz ar to tā uzsildīšanai 
jāpatērē vairāk energoresursu.
 Arī reanimācijas nodaļa plānotās 
durvju maiņas un koridora remonta 
vietā piedzīvos plašāku remontu. 
Tur sildelementi atrodas aiz flīzēm 
un telpu apsilda ar elektrību, kas nav 
efektīvi. Sildelementus vajadzīgs iz-
ņemt ārpusē, līdz ar to jāveic plašāks 
nodaļas remonts.
 Arī ventilācijas sistēma lielāka-
jā daļā slimnīcas telpu, izņemot 

iepriekš remontētās, bija kopš tās 
pirmsākumiem. Operāciju zālē bijis 
tikai nosūcējs, kas nenodrošina ne-
pieciešamo klimatu, tādēļ zālē un arī 
ķirurģiskajā nodaļā ierīkos ventilāci-
ju ar rekuperāciju.
 Ņemot vērā veicamo darbu apjoma 
pieaugumu, vajadzīgs arī papildu 
finansējums un slimnīca plāno ņemt 
aizņēmumu. ERAF projekta finansē-
jums sākotnējā posmā bija 85% un 
slimnīcas finansējums – 15%. Tagad, 
ņemot vērā papildu darbus projekta 
īstenošanai, pašu finansējums pie-
augs līdz 50%.
 - Auditora atzinums, pārbaudot 
iestādes finansiālās iespējas, gata-
vojoties aizņēmuma ņemšanai, ir 

pozitīvs. Papildu darbi ir jāveic. Ja to 
visu izdarām, tad slimnīcā pamatos 
viss būs sakārtots un tā sagaidīs 
pacientu mūsdienīgi. Ambulatorā 
daļa būs ļoti laba, tā strādās noteiktu 
darba laiku, vairs nebūs stacionāro 
un ambulatoro pacientu dubultplūs-
ma. Savukārt uzņemšanas nodaļa at-
radīsies citā vietā. Visu plānojam un 
darām ar skatu nākotnē. Ja attīstām 
sadarbību, kas radusies ar plastikas 
ķirurgu K. Person no Amerikas, ir 
nepieciešamas atbilstošas ķirurģi-
jas nodaļas telpas un arī operāciju 
zāle. Domājam, kā radīt atbilstošu 
piedāvājumu gan pašu, gan nākotnē 
varbūt arī ārzemju pacientiem, - 
norāda M. Kauliņa.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Vienā no februāra nedēļas 
nogalēm Alūksnē uz ielas divi bez 
saimnieka klātbūtnes klīstoši suņi 
saplosīja citu sugas brāli. Ņemot 
vērā gan jau iepriekš pilsētā 
fiksētos gadījumus, kad klaiņojošie 
suņi ir uzbrukuši cilvēkiem, gan 
arī šo konkrēto situāciju, pašval-
dība organizēs reidus pilsētā, kuru 
laikā tiks izķerti klaiņojošie suņi, 
lai nodrošinātu drošību iedzīvotā-
jiem un novērstu līdzīgu situāciju 
atkārtošanos.

Suns nav rotaļu lācis

  Alūksnes novada pašvaldība ir piln-
varojusi biedrību „Astes un Ūsas” 
veikt klaiņojošo dzīvnieku ķeršanu 
un nogādāšanu dzīvnieku patvers-
mē pēc pašvaldības izpilddirektora 
pieprasījuma. Līdz ar to biedrība 
organizēs šos reidus un klaiņojošie 
dzīvnieki tiks ķerti un nogādāti dzīv-
nieku patversmē, kur tos izmitinās 
un uzturēs normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā.
  Ne viens vien kājāmgājējs pilsētā 
ir pieredzējis situāciju, kad gadās 
sastapties aci pret aci ar svešu suni, 
kurš pats ar saviem spēkiem vai 
saimnieka atļauju devies „brīvso-
lī”. Arī autovadītājiem ir gadījies 
piedzīvot gadījumus, kad suns vai 
suņu bars izskrien uz ielas brauca-
mās daļas. Tāpat arī no tiem suņu 
saimniekiem, kuri ved savus mīluļus 
pastaigā pavadā, gadījies dzirdēt 
par situācijām, kad uz ielas pavadā 
esošajam sunim klāt pienāk sveši, 
brīvi klīstoši sugas brāļi. Suņa, tāpat 

kā jebkura cita dzīvnieka uzvedība 
nav paredzama un pat tad, ja saim-
niekam šķiet, ka viņa mīlulis ir pats 
draudzīgākais un labsirdīgākais, tas 
neizslēdz situāciju, ka kādā brīdī šis 
mīlulis spēj apdraudēt savus sugas 
brāļus vai cilvēku.
  Ikvienam cilvēkam, kurš savās mā-
jās pieņem mājdzīvnieku, konkrēti 
šajā gadījumā – suni, ir jāapzinās, 
kādu atbildību viņš līdz ar to uzņe-
mas par dzīvnieku un tā aprūpi. Ja 
saprotat, ka nevarēsiet veltīt laiku un 
varbūt arī līdzekļus, lai suni uzturētu 
atbilstoši dzīvnieku turēšanas prasī-
bām, vestu to pastaigās un nodroši-
nātu apkārtējiem drošību, tad varbūt 
labāk izvēlēties citu mājdzīvnieku 
vai arī iztikt bez tā pavisam. Katram, 
kurš tomēr ir izšķīries par labu suņa 
turēšanai mājās, būtu jāapzinās arī 
savi kā mājdzīvnieka saimnieka 
pienākumi.

Suņu saimnieki piemirst par 
saviem pienākumiem

  Atgādinām, ka Dzīvnieku aizsardzī-
bas likums gan dzīvnieku īpašnie-
kiem, gan to turētājiem nosaka par 
pienākumu nodrošināt, lai dzīvnieks 
netraucētu un neapdraudētu cilvēkus 
un citus dzīvniekus.
  Par suņu un arī citu dzīvnieku atra-
šanos ārpus to teritorijas runā 2006. 
gada 4. aprīļa Ministru kabineta no-
teikumi Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmā-
cībai”. Tie nosaka, ka mājas (istabas) 
dzīvnieka, tātad arī suņa īpašnieka 
un turētāja pienākums ir uzticēt dzīv-
nieka vešanu ārpus īpašnieka vai tu-
rētāja valdījumā vai turējumā esošās 

teritorijas tikai tādai personai, kas 
spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku, 
un nodrošināt, lai tas neapdraudētu 
cilvēkus un dzīvniekus.
  Sunim uzturoties ārpus tā īpašnieka 
vai turētāja valdījumā vai turējumā 
esošās teritorijas, jābūt uzliktai 
kaklasiksnai vai citam aksesuāram, 
piemēram, iemauktiņiem, bet 
bīstamam sunim jābūt arī sarkanai 
atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīsta-
mu suni.
  Pilsētās un ciemos ārpus norobežo-
tās teritorijas suns ir jāved pavadā un 
tam ir jābūt uzliktam uzpurnim, ja 
suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem.
  Pilsētās un ciemos ārpus norobe-
žotās teritorijas suns bez pavadas 
var atrasties zaļajā zonā un mežā 
(izņemot vietējo pašvaldību noteik-
tās vietas, kur saskaņā ar vietējo 
pašvaldību saistošajiem noteiku-
miem tas ir aizliegts) pastaigas laikā 
īpašnieka vai turētāja uzraudzībā 
un redzeslokā tādā attālumā, kādā 
īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt 
dzīvnieka rīcību.
  Suni vienu tā īpašnieks vai turētājs 
sabiedriskās vietās var īslaicīgi atstāt 
vienu, ja dzīvnieks ir piesiets pavadā, 
kas nav garāka par metru, un ja tas 
netraucē personu un transportlīdzek-
ļu kustību un neapdraud cilvēku vai 
citu dzīvnieku drošību.
  Līdz ar to aicinām iedzīvotājus – 
suņu īpašniekus rūpīgāk pildīt savus 
dzīvnieka īpašnieka pienākumus, lai 
nenonāktu līdz situācijai, kad jums 
savs mīlulis jāmeklē starp noķerta-
jiem klaiņojošajiem un patversmē 
ievietotajiem dzīvniekiem. Ministru 
kabineta 2010. gada 28. decembra 
noteikumi Nr.1192 „Klaiņojošu suņu 
un kaķu izķeršanas kārtība” nosaka, 

ka gadījumā, ja dzīvnieks nonācis 
patversmē, tā īpašnieks saskaņā ar 
patversmes cenrādi sedz izmaksas, 
kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, 
izmitināšanu un aprūpi. Par šiem 
gadījumiem tiks ziņots Pašvaldības 
policijai, kas sastādīs administratīvā 
pārkāpuma protokolu, pēc kura par 
sodu lems Administratīvā komisija.

Aiz sava dzīvnieka – jāsavāc!

  Sniega sega ziemā apsedz daudz 
netīrības, taču diemžēl daudzviet, 
īpaši ietvju malās, šajā gadalaikā 
redzams tas, kas paliek aiz mūsu 
mīļajiem mājdzīvniekiem.
  Suņu un kaķu atstātie ekskrementi 
„rotā” sniega kupenas ielu un ietvju 
malās, radot nepatīkamus mirkļus 
gan garāmgājējiem, gan sētniekiem, 
kuriem nākas šos „suvenīrus” savākt. 
Patiesībā sētniekiem tas nebūtu 
jādara, ja par saviem pienākumiem 
atcerētos visi suņu un kaķu īpašnie-
ki, kuri savus mājdzīvniekus mēdz 
palaist pastaigās bez pieskatīšanas.
  Atgādināsim, ka Ministru kabine-
ta noteikumi Nr.266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” nosaka, ka mājas 
vai istabas dzīvnieka īpašniekam 
vai turētājam ir virkne pienākumu. 
To vidū ir arī pienākums apdzīvotu 
vietu, kas saskaņā ar Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 
ir pilsētas, ciemi un arī viensētas, 
savākt sava dzīvnieka ekskrementus.

  Cienījamie dzīvnieku īpašnieki! 
Būsim korekti un atcerēsimies par 
saviem pienākumiem, tā varēsim 
izvairīties no liekām problēmām!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padome ir 
apstiprinājusi akciju sabiedrības 
„Simone” siltumenerģijas tarifu 
Ls 40,59 Ls/MWh (bez PVN), kas 
stāsies spēkā no 1. marta.

  Alūksnes novada pašvaldības 
laikraksta „Alūksnes Novada Vēstis” 
aizvadītā gada novembra numurā 
publicējām skaidrojumu par to, kādēļ 
a/s „Simone” ir spiesta paaugstināt 
siltumapgādes tarifu. 7. novembrī 
Alūksnē notika arī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
organizētā uzklausīšanas sanāks-
me, kurā varēja piedalīties ikviens 
interesents. Šajā sanāksmē no 
klātesošajiem bija izskanējuši daži 
priekšlikumi – sakārtot kurināmā 
uzskaiti, nodrošināt, lai katlu mājās 
strādājošie būtu nodarbināti un būtu 
lietderīgs tehnikas patēriņš, veikt 
siltumtrašu remontus, lai mazinātu 
siltumenerģijas zudumus, pārskatīt 
siltumenerģijas zudumu aprēķinu, 

salīdzināt a/s „Simone” izmaksas 
ar SIA „Balvu enerģija” izmaksām, 
lai rastu iespēju samazināt iesniegto 
a/s „Simone” siltumenerģijas tarifu 
projektu.
  Komisija izvērtēja minētajā sanāk-
smē izskanējušos priekšlikumus. 
Analizējot a/s „Simone” iesniegtos 
datus, komisija secinājusi, ka tarifu 
projektā iekļautais kurināmā apjoms 
ir pamatots, ka personāla skaits at-
bilst faktiskajiem katlu māju eksplua-
tācijas apstākļiem, ka tarifu projektā 
iekļautie siltumenerģijas zudumi ir 
noteikti pēc siltumenerģijas skaitītāju 
rādījumiem un līdz ar to atspoguļo 
faktisko situāciju. Komisija arī seci-
nājusi, ka nav iespējams salīdzināt 
„Simones” un „Balvu enerģijas” 
tarifu projektus, jo atšķiras gan katlu 
māju skaits, gan lietotājiem piegādā-
tās siltumenerģijas daudzums, gan arī 
zudumu apjomi.
  Kā jau esam skaidrojuši, pēdējos 
gados ir pieaugušas siltuma ražo-
šanas procesā iesaistītās izmaksas 
kurināmajam un elektroenerģijai un 
līdz šim spēkā bijušajā siltumapgādes 
tarifā paredzētās izmaksas vairs ne-
atbilda reālajām, tādēļ AS „Simone” 

iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā jaunu siltumap-
gādes tarifu.
  Līdz šim spēkā bija siltumapgādes 
tarifs 38,74 Ls/MWh (bez PVN), 
savukārt apstiprinātais tarifs, kas būs 
spēkā no 1. marta, ir Ls 40,59 Ls/
MWh (bez PVN).
  Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mate-
riālu, kurināmā un pakalpojumu cenu 
izmaiņām.
  - Strādājot ar līdz šim spēkā bijušo 
tarifu, uzņēmumam bija grūti sa-
balansēt ieņēmumus, kas paredzēti 
tarifā, ar izdevumiem, kas reāli 
radās siltuma ražošanas procesā. 
Ir ievērojami pieaugušas izmaksas 
būtiskākajās pozīcijās, kas veido 
tarifu – kurināmais un elektroener-
ģija. Neskatoties uz to, mēs tomēr 
atradām pozīcijas, uz kurām ekono-
mēt, tās iespēju robežās samazinot 
vai no tām atsakoties vispār, lai 
nepieļautu strauju tarifa palielināša-
nos. Esam par 48,5% samazinājuši 
izdevumus degvielai, neskatoties uz 
to, ka degvielas cenas ir pieaugušas, 
ir sarukuši izdevumi darba algām, jo 
samazināts darbinieku skaits un viņu 
atalgojums, tāpat ir mazāk līdzekļu 

strādnieku apmācībai, sakariem, 
biroja precēm, bankas izdevumiem. 
Līdz ar to mums izdevās tarifa pie-
augumu samazināt līdz 4%, - uzsver 
AS „Simone” valdes loceklis Jānis 
Bukāns.
  Kā jau norādīts iepriekš, galvenās 
izmaksu pozīcijas, kurās ir lielākais 
pieaugums, ir kurināmais un elek-
troenerģija. Salīdzinot ar iepriekšējo 
tarifu, kurināmā izmaksas ir pie-
augušas par 5,8%, elektroenerģijas 
izmaksas palielinājušās par 54%. Par 
19% pret iepriekšējo tarifu pieaudzis 
arī dabas resursu nodoklis, savukārt 
ūdens, kanalizācijas un atkritumu 
izvešanas izmaksas pieaugušas par 
77%.
  Līdz šim spēkā bijušais tarifs tika 
apstiprināts 2008. gadā, kad 1 m3 
šķeldas tirgus cena bija apmēram 
Ls 4 – Ls 5,5 robežās, taču pašreiz 
tā ir Ls 6 – Ls 8,8. Savukārt 1 m3 
malkas iegādei 2008. gada bija jātērē 
Ls 11 – Ls 12, bet šobrīd Ls 12 – Ls 
15. Apmēram tāda pati situācija ir ar 
skaidu granulu un akmeņogļu cenām. 
Arī minimālā alga valstī ir pieaugusi 
no 160 latiem 2008. gadā līdz 200 
latiem šobrīd.

Pilsētā ķers klaiņojošos suņus

Izmaksu pieaugums ceļ tarifu

Alūksnes novada 
pašvaldība 2012. gada 4. 
aprīlī rīko nekustamā īpašu-
ma „Papardes 28”, Korneti, 
Veclaicenes pagasts, Alūksnes 
novads (zeme - 0,11ha, dzīvo-
jamā māja 73,9m2, palīgēka 
64,9m2) izsoli. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties: 
www.aluksne.lv. Tālrunis 
uzziņām 64381499.

Alūksnes novada 
pašvaldība 2012. gada 4. 
aprīlī rīko kustamā īpašuma – 
ainavu cirsmas Pleskavas ielā 
4, Alūksnē, Alūksnes novadā 
(kopējais pārdošanas apjoms 
4786,16m3) izsoli. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties: 
www.aluksne.lv. Tālrunis 
uzziņām 64381499.

Sēdes martā
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas 
sēde         1. martā 14.00

Teritoriālā komiteja 
           5. martā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde 
           7. martā 10.00

Tautsaimniecības komiteja  
         13. martā 10.00 

Finanšu komiteja 
        15. martā 10.00

Domes sēde   22. martā 10.00

Turpinājums no 1. lappuses
 
  G. Kupča uzsvēra, ka skolu 
tīkla izvērtēšanas un apsprieša-
nas laikā tika iesaistītas pagastu 
pārvaldes, skolēnu vecāki, sko-
lotāji un šis priekšlikums sakritis 
ar pagasta, skolas un vecāku 
viedokli. Izskanējis ierosinā-
jums, ka mūzikas programmas 
izvietotu pamatskolas ēkā, bet 
mākslas ievirzes programmas 
turpinātu darboties līdzšinējā 
ēkā, jo tām ir specifiska materiāli 
tehniskā bāze un iekārtotas at-
bilstošas klases.
  Pagasta pārvaldes vadītāja Vēs-
ma Čugunova minētajā komite-
jas sēdē informēja, ka par šo jau-
tājumu ir runāts pagasta iestāžu 
sanāksmē, ar skolēnu vecākiem 
un īpaši iebildumi nav izskanē-
juši, jo visiem ir skaidrs, ka šī ir 
iespēja, kā saglabāt pamatskolu 
Jaunannā. Viņa minēja, ka varētu 
arī tikt izskatīts jautājums par 
pagasta pārvaldes un citu šajā 
ēkā esošo iestāžu pārcelšanos uz 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas ēku, pārvaldes telpas sa-
vukārt piedāvājot kā dzīvokļus.
  Jaunannas pamatskolas direkto-
re Līga Toka – Čevere komitejas 
sēdē apliecināja, ka ideja par abu 
skolu apvienošanu patiešām nav 
sveša, taču iepriekš atturējis jau-
tājums par mūzikas un mākslas 
programmu īstenošanu. Šobrīd 
esot redzējums, kā to realizēt. 
Arī Jaunannas Mūzikas un māks-
las skolas direktora pienākumu 
izpildītāja Inga Kalniņa komi-
tejas sēdē atzina, ka piekrīt abu 
izglītības iestāžu apvienošanai.



4.  Alūksnes Novada Vēstis 29.02.2012.

Pamatbudžets

  1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2012.
gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos  
  Ls8 776 950,-
1.2. saņemtos aizdevumos  
  Ls839 502,-
1.3. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām 
    Ls10 724 233,-
1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas Ls699 875,-
1.5. akcijās un citā līdzdalībā komer-
santu pašu kapitālā 
  Ls299 338,-
  2. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2012. gada sākumu Ls2 226 994,-
  3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2012. gada beigām Ls120 000,-
  4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 2012.
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Speciālais budžets (bez ziedoju-
miem un dāvinājumiem)
  5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālo budžetu (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) 
2012. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos  
  Ls218 097,-
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām  Ls344 045,-
  6. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2012. gada sākumu Ls140 415,-
  9. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2012. gada beigām Ls14 467,-
  10.  Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 2012.
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

  11. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2012. gadam:
  11.1. kārtējā gada ieņēmumos 
  Ls2 400,-
  11.2. izdevumos atbilstoši valdības 

funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām  Ls5 595,-
  12. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2012. gada sākumu Ls3 195,-
  15. Apstiprināt līdzekļu atlikumu 
uz 2012. gada beigām Ls0,-
  16. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2012. gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izde-
vumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskām kategorijām saskaņā 
ar 3. pielikumu.
 
Pašvaldības aizņēmumi un 
sniegtie galvojumi

  17. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un galvoju-
mu saistības 2012. gadā:
  17.1. aizņēmumu pamatsummu un 
procentu atmaksai Ls869 121,-, tajā 
skaitā
  17.1.1. kārtējie maksājumi Ls681 
751,- saskaņā ar 4. pielikumu (skatīt 
www.aluksne.lv),
  17.1.2. pēc Eiropas Savienības 
projektu finansējuma saņemšanas 
Ls187 370,-
  17.2. galvojumu pamatsummu un 

procentu atmaksai Ls44 465,- sa-
skaņā ar 5. pielikumu (skatīt www.
aluksne.lv).

Vispārīgā daļa

  18. Pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un ziedojumu un dāvinājumu bu-
džeta ieņēmumu un izdevumu daļas 
precizējamas budžeta izpildes gaitā.
  19. Noteikt, ka finansēšana starp 
Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļu un iestāžu grāmatve-
dībām tiek nodrošināta ar transfertu 
starpniecību:
  19.1. Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļa finansēšanas izdevu-
mus iestādēm uzrāda 7230 ekono-
miskās klasifikācijas kodā „ Rajona 
padomes transferti pašvaldībām”;
  19.2. iestāžu grāmatvedības finan-
sēšanas ieņēmumus uzrāda šādos 
ieņēmumu klasifikācijas kodos:
  19.2.1. 19.2.1.0. „Ieņēmumi 
izglītības funkciju nodrošināšanai” – 
mērķdotācijas,
  19.2.2. 19.2.5.0. „Pārējie ieņēmumi 
no citām pašvaldībām” – finansēšanu 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda,

  19.2.3. 19.2.4.0. „Ieņēmumi par 
līdzfinansējuma projektu īstenošanu” 
- pārējo finansēšanu;
  19.3. sastādot mēneša pārskatus par 
budžeta izpildi, 19.1. un 19.2. punk-
tos minētie finansēšanas ieņēmumi 
un izdevumi tiks konsolidēti.
  20. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošināt efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlie-
tojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības 
funkciju izpildi.
  21. Iestāžu un struktūrvienību vadī-
tāji ir tiesīgi apstiprinātā darba algas 
fonda ietvaros noteikt štata vietu 
skaitu un atalgojuma apmēru, ievēro-
jot normatīvo aktu nosacījumus.
  22. Iestāžu un struktūrvienību vadī-
tāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes 
budžeta izpildi.
  23. Iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem nepieciešamības gadījumos 
ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos 
budžeta pārkārtojumus pa ekonomis-
kās klasifikācijas kodiem attiecīgās 
iestādes vai struktūrvienības apstip-
rinātā budžeta ietvaros, iesniedzot 
pieprasījumu par budžeta pārkārtoša-
nu Alūksnes novada pašvaldībai.

Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2012. 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 2012.gadam”, LR Ministru kabineta 27.12.2011. Noteikumiem Nr.1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā”.

Saistošie noteikumi Nr. 11 /2012
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 23.02.2012. lēmumu
Nr. 57 (protokols Nr. 4; 28. p.)

1. Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

  2012. gadā Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti Ls8776950 apmērā. Plānoto 
aktivitāšu īstenošanai novirzīts nau-
das līdzekļu atlikums uz 2012.gada 
sākumu Ls2226994 apmērā, tajā 
skaitā dažādu mērķu realizācijai:
  1. Alūksnes vidusskolas mūžizglī-
tības projekts „Welcome my town/
region” Ls2425 apmērā;
  2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas mūžizglītības projekts 
„National and natural Parks in 
Europe” Ls10049 apmērā;
  3. Alūksnes bērnu un jauniešu 
centram projekta „Ieelpo Eiropu 2” 
īstenošanai Ls5274 apmērā;
  4. Alūksnes bērnu un jauniešu 
centram projekta „Uzdrošinies 
un piedalies” īstenošanai Ls1884 
apmērā;
  5. ERAF projekta „Izglītības 
iestāžu informatizācija” īstenošanai 
Ls149473 apmērā;
  6. Eiropas Savienības fondu (turp-
māk ESF) projekta „Pedagogu kon-
kurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” 
īstenošanai Ls17341 apmērā;
  7. Pašvaldības īpašumu atsavi-
nāšanas procesa nodrošināšanai 
Ls16947 apmērā;
  8. ERAF projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Alūksnes rajona 
Liepnas pagasta Liepnas ciemā, 2. 
kārta” īstenošanai Ls9717 apmērā;
  9. ESF projekta „Speciālistu pie-
saiste Alūksnes novada pašvaldībai” 
īstenošanai Ls5401 apmērā;
  10. ERAF projekta „Tranzīta 
maršruta „Pils iela” rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā” īstenošanai 
Ls261850 apmērā;
  11. ERAF projekta „Skolēniem 

droša pārvietošanās Alūksnes pilsē-
tā” īstenošanai Ls85964 apmērā;
  12. Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta (turpmāk – KPFI) projekta 
„Alūksnes novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, izmantojot videi 
draudzīgus būvniecības materiā-
lus un izstrādājumus” īstenošanai 
Ls129685 apmērā;
  13. ESF projekta „ES fondu apgu-
vē iesaistīto speciālistu kvalifikā-
cijas paaugstināšana” īstenošanai 
Ls3938 apmērā;
  14. ELFLA projekta „Jaunlaicenes 
ciema siltumapgādes infrastruktūras 
modernizācijas 2. kārta” īstenošanai 
Ls4150 apmērā;
  15. ERAF projekta „Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku un mui-
žas parka objektu rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls110828 apmērā;
  16. ESF projekta „Alternatīvu 
sociālās aprūpes pakalpojumu attīs-
tīšana Alūksnes novadā” īstenošanai 
Ls13000 apmērā;
  17. Citiem projektiem un mērķiem 
Ls1399068 apmērā.
 Iesākto projektu īstenošanai novir-
zīts 2011. gadā neizmantoto Valsts 
kases aizdevumu līdzekļu atlikums 
Ls592809 apmērā, tajā skaitā:
  1. ERAF projekta „Skolēniem dro-
ša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” 
īstenošanai Ls75168 apmērā;
  2. ERAF projekta „Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku un mui-
žas parka objektu rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls151252 apmērā;
  3. ERAF projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes pilsētā, 2. kārta” īstenoša-
nai Ls246058 apmērā;
  4. Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas projekta „Multi-
funkcionāla jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide Alūksnē” īstenošanai 
Ls101866 apmērā;
  5. KPFI projekta „Alūksnes nova-

da pašvaldības izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana, 
izmantojot videi draudzīgus būvnie-
cības materiālus un izstrādājumus” 
īstenošanai Ls241178 apmērā.
 Savukārt 2012. gadā plānots 
iesniegt LR Finanšu ministrijas Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei 
lūgumu par aizņēmuma ņemšanu 
ELFLA projekta „Jaunlaicenes 
ciema siltumapgādes infrastruktūras 
modernizācijas 2. kārta” līdzfinan-
sējuma nodrošinājumam Ls23980 
apmērā.
 Pavisam 2012. gadā pamatbudžetā 
paredzēti ieņēmumi Ls11843716 
apmērā.

  Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
„Transfertu ieņēmumi”, kas 2012.
gadā ir plānoti Ls4254904 apmērā, 
kas ir 35,93% no kopējiem ieņēmu-
miem. No transfertu ieņēmumiem 
lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta 
transferti – Ls4192273 apmērā, kas 
ir 98,53% no plānotājiem transfertu 
ieņēmumiem.
  Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām ir 
piešķirtas astoņiem mēnešiem:
  1. vispārizglītojošām skolām – 
Ls1016360 apmērā,
  2. interešu izglītībai – Ls47668 
apmērā,
  3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbinātajiem pedago-
giem – Ls65152 apmērā. 
  Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes 
mūzikas skolai, mākslas skolai un 
sporta skolai ir piešķirta divpadsmit 
mēnešiem Ls191305 apmērā. 
  Mērķdotācija speciālajām pirms-
skolas izglītības iestādēm „Cālis”, 
„Mazputniņš”, Liepnas internātpa-
matskolai un PII „Sprīdītis” speciā-
lajām grupām ir piešķirta astoņiem 

mēnešiem Ls403720 apmērā, tajā 
skaitā pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām – Ls200296 
apmērā.
  Valsts dotācija pirmklasnieku brīv-
pusdienu nodrošināšanai plānota 
Ls16464 apmērā.
  Ar 2012. gadu netiek piešķirta 
valsts dotācija skolēnu pārvadājumu 
kompensācijai (Zeltiņu, Annas un 
Veclaicenes pamatskolu bijušajiem 
skolniekiem).
  Valsts dotācija garantētā iztikas 
minimuma un dzīvokļu pabalsta 
kompensācijai plānota Ls160757 
apmērā.
  Valsts dotācija pansionāta iemīt-
niekiem, kas pansionātā ievie-
toti pirms 1998. gada, piešķirta 
Ls15000 apmērā.
  Uzturēšanas transferti ELFLA, 
ERAF un ESF projektu īstenošanai 
plānoti Ls175373 apmērā.
  Plānots saņemt šādus maksājumus 
no Apes novada pašvaldības:
  1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēju-
mam par galvenās bibliotēkas funk-
ciju pildīšanu – Ls1174 apmērā; 
  2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā darba līdz-
finansējumam – Ls5000 apmērā;
  3. Alūksnes novada būvvaldes 
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēju-
mam – Ls2669 apmērā,
  4. Alūksnes pilsētas bērnu un jau-
natnes sporta skolai par nodarbību 
nodrošināšanu - Ls1266 apmērā,
  5. Alūksnes Mūzikas skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – Ls1348 
apmērā.
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija plānota Ls1901552 
apmērā.
  Otra lielākā ieņēmumu daļa ir 
„Nodokļu ieņēmumi”, kas 2012.
gadā plānoti Ls3988666 apmērā, 
kas ir 33,43% no kopējiem ieņēmu-

miem. No nodokļu ieņēmumiem 
lielākie ieņēmumi ir ienākuma 
nodoklim – Ls3515929 apmērā, kas 
ir 88,81% no plānotājiem nodokļu 
ieņēmumiem. 
  Saskaņā ar likumu „Par valsts 
budžetu 2012. gadam” iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis budžetā iekļauts 
98% apmērā.
  2012. gadā saņemta iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa 2011.gada 
neizpildes kompensācija Ls44155 
apmērā.
  Budžeta ieņēmumi tika plānoti 
ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

  Alūksnes novada pašvaldības 
budžets 2012. gadam tika veidots 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
23.02.2012. noteikumiem „Kārtī-
ba, kādā sadala Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļus”. 
Aprēķinātos kontrolskaitļos neie-
kļāvās Zeltiņu un Ilzenes teritoriālās 
vienības un par papildus līdzekļu 
piešķiršanu tām tiks lemts atsevišķi. 
  2012. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
plānoti Ls11843446 apmērā, tajā 
skaitā:
  1. izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas Ls10724233 apmērā, 
kas ir 90,55% no kopējiem izdevu-
miem,
  2. aizņēmumu pamatsummu 
atmaksa Ls699875 apmērā, kas ir 
5,91% no kopējiem izdevumiem,
  3. akcijas un cita līdzdalība komer-
santu pašu kapitālā (SIA „Ievedne”, 
SIA „Rūpe”, SIA „Alūksnes nami”) 
Ls299338 apmērā, kas ir 2,53% no 
kopējiem izdevumiem,
  4. kases apgrozāmie līdzekļi 
Ls120000 apmērā, kas ir 1,01% no 
kopējiem izdevumiem.

Turpinājums 5. lappusē 

Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu



Alūksnes Novada Vēstis  5.29.02.2012.

Aktuāli www.aluksne.lv

21.4.9.0 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi                                                                                                                                        12 855

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi                                                                                                                                                           12 855
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 10 724 233

01.000   Vispārējie valdības dienesti                                                                                           1 380 122
03.000   Sabiedriskā kārtība un drošība                                                                                         108 109
04.000   Ekonomiskā darbība                                                                                                     880 571
05.000   Vides aizsardzība                                                                                                      15 617
06.000   Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                                                      1 019 177
07.000   Veselība                                                                                                               44 841
08.000   Atpūta, kultūra un reliģija                                                                                            1 301 452
09.000  Izglītība                                                                                                               4 825 519
10.000   Sociālā aizsardzība                                                                                                    1 148 825

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 10 724 233
1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                               5 163 053

1100 Atalgojums                                                                                                                                                                                              4 143 314
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas                                                                                              
1 019 739

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                   2 686 399
2100 Komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                                       32 426
2200 Pakalpojumi                                                                                                                                                                                             1 757 827
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000                                                                                                           
872 776

2400   Grāmatas un žurnāli                                                                                                                                                                                   9 717
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                       13 653

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                                                                 26 778
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem izņemot 

lauksaimniecības ražošanu                                                                                                     
26 778

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                                                                       169 246
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm                                                                                                                                                             169 246

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                 1 950 851
5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                                                                170 945
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                           1 779 906

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                                                                       594 918
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                                                     537 513
6300 Sociālie pabalsti natūrā                                                                                                                                                                                52 405
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas                                                                                                                         5 000

7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība                                                                         

132 988

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                      132 988
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -1 947 283
FINANSĒŠANA: 1 947 283

F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 0
F210 Atlikums uz perioda beigām 0
        1 947 283
F2201 +Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā  (banka)                                                                                                                                                        2 226 994
F2202 -Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (banka)                                                                                                                                                         -120 000
F40021 +Saņemtie aizņēmumi                                                                                                                                                                                      839 502
F40022 -Atmaksātie aizņēmumi                                                                                                                                                                                    -699 875
F55010 -Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu 

fondu akcijas                                                                                                             
-299 338

21.4.9.0 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi                                                                                                                                        12 855

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi                                                                                                                                                           12 855
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 10 724 233

01.000   Vispārējie valdības dienesti                                                                                           1 380 122
03.000   Sabiedriskā kārtība un drošība                                                                                         108 109
04.000   Ekonomiskā darbība                                                                                                     880 571
05.000   Vides aizsardzība                                                                                                      15 617
06.000   Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                                                      1 019 177
07.000   Veselība                                                                                                               44 841
08.000   Atpūta, kultūra un reliģija                                                                                            1 301 452
09.000  Izglītība                                                                                                               4 825 519
10.000   Sociālā aizsardzība                                                                                                    1 148 825

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 10 724 233
1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                               5 163 053

1100 Atalgojums                                                                                                                                                                                              4 143 314
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas                                                                                              
1 019 739

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                   2 686 399
2100 Komandējumi un dienesta braucieni                                                                                                                                                                       32 426
2200 Pakalpojumi                                                                                                                                                                                             1 757 827
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000                                                                                                           
872 776

2400   Grāmatas un žurnāli                                                                                                                                                                                   9 717
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                                                       13 653

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                                                                 26 778
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem izņemot 

lauksaimniecības ražošanu                                                                                                     
26 778

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                                                                       169 246
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm                                                                                                                                                             169 246

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                 1 950 851
5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                                                                170 945
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                           1 779 906

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                                                                       594 918
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                                                     537 513
6300 Sociālie pabalsti natūrā                                                                                                                                                                                52 405
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas                                                                                                                         5 000

7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība                                                                         

132 988

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                      132 988
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -1 947 283
FINANSĒŠANA: 1 947 283

F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 0
F210 Atlikums uz perioda beigām 0
        1 947 283
F2201 +Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā  (banka)                                                                                                                                                        2 226 994
F2202 -Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (banka)                                                                                                                                                         -120 000
F40021 +Saņemtie aizņēmumi                                                                                                                                                                                      839 502
F40022 -Atmaksātie aizņēmumi                                                                                                                                                                                    -699 875
F55010 -Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu 

fondu akcijas                                                                                                             
-299 338

1.pielikums

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2012.gadam

Pamatbudžets

Iestāde: Alūksnes novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000018622 
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 

Klasifikācijas kods Nosaukums Plāns                     (latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI 8 776 950
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 3 988 666
III Nodokļu ieņēmumi 3 958 830
Tiešie nodokļi 3 932 830

01.0.0.0 IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                                                                        3 515 929
01.1.0.0 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa                                                                                                                                                                3 515 929

01.1.1.0 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                                                                                                                                                           3 515 929
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atlikums                                                                                               
44 155

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis                                                                                                          

3 471 774

04.0.0.0 ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                                                                         416 901
04.1.0.0 Nekustamā īpašuma nodoklis                                                                                                                                                                              416 901

04.1.1.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi                                                                                                                                                                     309 971
04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                   309 971

04.1.2.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām                                                                                                                                                                     70 560
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi                                                                                                                                               70 560

04.1.3.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem                                                                                                                                                                36 370
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                              36 370

05.0.0.0 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM                                                                                                                                                                     26 000
05.4.0.0 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem                                                                                                                                                        26 000

05.4.1.0 Azartspēļu nodoklis                                                                                                                                                                                     26 000
05.4.1.0. Azartspēļu nodoklis                                                                                                                                                                                     26 000

IV Nenodokļu ieņēmumi 29 836
09.0.0.0 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                                       15 976

09.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā                                                                                                                                                       5 531
09.4.2.0 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un 

pagasttiesās                                                                                                                
2 600

09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un 
pagasttiesās                                                                                                                

2 600

09.4.5.0 Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un 
papildināšanu                                                                                                                           

650

09.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu                                                                                                                           650

09.4.6.0 Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu                                                                                                                                                535
09.4.6.0. Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu                                                                                                                                                535

09.4.9.0 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā                                                                                                                                               1 746
09.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā                                                                                                                                               1 746

09.5.0.0 Pašvaldību nodevas                                                                                                                                                                                      9 845
09.5.1.0 1 530

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana                                                                                                 

25

09.5.1.2. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās                                                                                                                                   25
09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                                                                                                                                                1 000
09.5.1.5. Nodeva par dzīvnieku turēšanu                                                                                                                                                                           50
09.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās                                                                                                                                  200
09.5.1.8. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu                                                                                                                                                          200
09.5.1.9. Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu                                                                                                                                                            30

09.5.2.0 8 315
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                                                                                                                                                        200
09.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                                                                  8 115

09.9.0.0 Pārējās nodevas                                                                                                                                                                                         600
09.9.2.0 Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā                                                                                                                                                      600

09.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā                                                                                                                                                      600
10.0.0.0 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                                                                13 860

10.1.0.0 Naudas sodi                                                                                                                                                                                             2 000
10.1.4.0 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                                                                      2 000

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                                                                      2 000
10.3.0.0 Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem                                                                                                                                           11 860

2.pielikums
Alūksnes novada pašvaldības budžets 2012.gadam

Speciālais budžets 

(bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

Iestāde: Alūksnes novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000018622 
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 

Klasifikācijas kods Nosaukums Plāns                         (latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI 218 097
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 218 097
Dabas resursu nodoklis 17 000

05.0.0.0 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM                                                                                                                                                                     17 000
05.5.0.0 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces                                                                                                                                              17 000

05.5.3.0 Dabas resursu nodoklis                                                                                                                                                                                  17 000
05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu                                                                                                                                   17 000

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 200 697
18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                               200 697

18.6.0.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta                                                                                                                           200 697

18.6.2.0 Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas                                                                                                                                                200 697
18.6.2.1.0 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija ( autoceļu fonds)                                                                                                                                        200 697

18.9.0.0 Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas                                                                                                                       0

18.9.1.0 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem                                                                                                                                                        0
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem                                                                                                                                                        0

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 400
08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA                                                                                                                                                                  400

08.6.0.0 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem                                                                                                                       400

08.6.2.0 Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem                                                                                                                                                                  400
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 

kredītiestādēs                                                                                               
400

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 344 045
04.000   Ekonomiskā darbība                                                                                                     325 787
05.000   Vides aizsardzība                                                                                                      18 258

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 344 045
2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                   329 787

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                                                                             323 787
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           6 000

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                 14 258
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                           14 258

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -125 948
FINANSĒŠANA: 125 948

        124 168
F2201 +Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā  (banka)                                                                                                                                                        1 258

Atlikums uz perioda beigām 0
F2201 +Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā  (banka)                                                                                                                                                        122 910
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 0
        1 780
F2201 +Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā  (banka)                                                                                                                                                        16 247
F2202 -Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (banka)                                                                                                                                                         -14 467

3.pielikums
Alūksnes novada pašvaldības budžets 2012.gadam

Ziedojumi un dāvinājumi

Iestāde: Alūksnes novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000018622 
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 

Klasifikācijas kods Nosaukums Plāns                         (latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI 2 400
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 0
Ziedojumi un dāvinājumi 2 400

23.0.0.0 SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI                                                                                                                                                                        2 400
23.4.0.0 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām                                                                                                                                           400

23.4.1.0 Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā                                                                                                                                                         400
23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā                                                                                                                                                         400

23.5.0.0 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām                                                                                                                                             2 000
23.5.1.0 Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā                                                                                                                                                           2 000

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā                                                                                                                                                           2 000
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 5 595

06.000   Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                                                      1 523
08.000   Atpūta, kultūra un reliģija                                                                                            1 476
09.000  Izglītība                                                                                                               2 595
10.000   Sociālā aizsardzība                                                                                                    1

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 5 595
2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                   3 565

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                                                                             3 165
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000                                                                                                           
400

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                 2 030
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                           2 030

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -3 195
FINANSĒŠANA: 3 195

F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 0
F210 Atlikums uz perioda beigām 0
        3 195
F2201 +Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā  (banka)                                                                                                                                                        3 195

10.3.0.0 Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem                                                                                                                                           11 860

10.3.0.0. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem                                                                                                                                           11 860
V Transfertu ieņēmumi 4 254 634

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                                                               4 192 273
18.6.0.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 

budžeta                                                                                                                           
4 026 320

18.6.2.0 Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas                                                                                                                                                1 907 983
18.6.2.0.1 Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas ( 5. un 6. )                                                                                                                                   65 152
18.6.2.0.2 Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas (inter.izgl.)                                                                                                                                  47 668
18.6.2.0.3 Pašvaldību budžetā saņemtais GMI                                                                                                                                                                        160 757
18.6.2.0.4 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (bibliotēka)                                                                                                                                             6 557
18.6.2.0.5 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija ( pamata un vispārizglītojošo 

skolu pedagogi)                                                                                                            
1 016 360

18.6.2.0.6 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija ( spec.izglītība)                                                                                                                                        403 720
18.6.2.0.7 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (pirmklasnieku ēdināšana)                                                                                                                                16 464
18.6.2.0.8 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Sports)                                                                                                                                                 30 003
18.6.2.0.9 Pašvaldību budžetā saņēmtā valsts mērķdotācija (Kultūras ministrija)                                                                                                                                    161 302

18.6.3.0 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm                                                                 

175 373

18.6.3.0.1 ELFLA finansējums                                                                                                                                                                                       175 373
18.6.4.0 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda                                                                                                                          
1 901 552

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda                                                                                                                          1 901 552

18.6.9.0 Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                              

41 412

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                              

2 160

18.6.9.0.2 VOVA finansējums feldšerpunktiem                                                                                                                                                                        20 952
18.6.9.0.6 Pansionāts                                                                                                                                                                                              15 000
18.6.9.0.7 Latvijas Bērnu fonds                                                                                                                                                                                    3 300

18.8.0.0 Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai                                                                                   

165 953

18.8.1.0 Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai                                                                                                                       

165 713

18.8.1.1. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai                                                                             

165 713

18.8.2.0 Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai                                                                                            

240

18.8.2.1. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības 
maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai                                        

240

19.0.0.0 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                                                           62 361
19.2.0.0 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām                                                                                                                                                        62 361

19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                                                                                                                                             58 518
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                                                                                                                                             58 518

19.2.2.0 Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai                                                                                                                                                               1 174
19.2.2.0. Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai                                                                                                                                                               1 174

19.2.5.0 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām                                                                                                                                                                   2 669
19.2.5.0. Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām                                                                                                                                                                   2 669

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 533 650
21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                533 650

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi                                                                                                                      

520 795

21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem                                                                                                                                                                      113 305
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām                                                                                                                                                                               75 126
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem                                                                                                                                                           38 179

21.3.7.0 Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem                                                                                                                                          214

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 
pakalpojumiem                                                                                                                          

214

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri                                                                                                                                                                                64 723
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu                                                                                                                                                                                 42 338
21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem                                                                                                                                                                     5 000
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                                                                                                 3 230
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri                                                                                                                                                                        14 155

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem                                                                                                                                              342 553
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs                                                                                                                                                 144 677
21.3.9.2. Ieņēmumi  no pacientu iemaksām                                                                                                                                                                          306
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju                                                                                                                                                                         30 630
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                     77 270
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                                                                                                                                                                  89 670

21.4.0.0 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                                              

12 855

Turpinājums no 4. lappuses

  Lielāko izdevumu daļu sastā-
da „Atlīdzība”, kas 2012. gadā 
ir plānota Ls5163053 apmērā, 
kas ir 48,14% no izdevumiem 
pēc ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem. Liels atlīdzības īpatsvars 
skaidrojams ar valsts mērķdotā-
ciju noteikto izlietojuma mērķi 
– pedagogu darba algām un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām.

2. Speciālais budžets (bez ziedo-
jumiem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi

  Alūksnes novada pašvaldības 
2012. gada budžeta otru daļu 
veido “Speciālais budžets”. 
  2012. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi plānoti Ls218097 ap-
mērā. Plānoto izdevumu segšanai 
novirzīts naudas līdzekļu atlikums 
uz 2012. gada sākumu Ls140415 
apmērā. 

  2012. gadā Autoceļu fonda 
mērķdotācija ir mazāka kā 2011.
gadā. Neskatoties uz to, lielāko 
ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu 
(ielu) fonda līdzekļi, kas 2012.
gadā ir plānoti Ls200 697 apmērā, 
kas ir 55,98% no kopējiem speciā-
lā budžeta ieņēmumiem. 
  Dabas resursu nodoklis plānots, 
kā transferts no valsts budžeta 
60% apmērā no nodokļa maksā-
juma par dabas resursu ieguvi vai 
izmantošanu, vai vides piesārņo-
šanu Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā. 

2. 2. Izdevumi

  2012. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta izde-
vumi plānoti Ls418687 apmērā. 

  Alūksnes novada pašvaldības 
2012. gada speciālā budžeta 
izdevumu daļā plānoti ikdienas 
ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, 
izdevumi novadgrāvju tīrīšanai 
un novada teritorijas sakārtošanai 
(dabas resursu nodoklis). Uz gada 
beigām paredzēts līdzekļu atli-
kums Ls14467 apmērā, ko veido 
divu uzņēmumu ieskaitīta drošības 
nauda un bez mantinieka mirušas 
personas personīgie uzkrājumi, 
kas tika ieskaitīti Alūksnes novada 
pašvaldības speciālajā budžetā.

3.Speciālais budžets - ziedojumi 
un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi

  Alūksnes novada pašvaldības 
2012. gada budžeta trešo daļu 
veido “Speciālais budžets – ziedo-
jumi un dāvinājumi”.
  2012. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta – zie-
dojumu un dāvinājumu ieņēmumi 
plānoti Ls2400 apmērā (Ernsta 
Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas 
fonda ieņēmumi un pirmsskolas 
izglītības iestādei „Sprīdītis” 
ziedotie līdzekļi). Noteikto mērķu 
izdevumu segšanai novirzīts 
naudas līdzekļu atlikums uz 2012.
gada sākumu Ls3195 apmērā. 
  Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi tiek plānoti pēc faktiski 
saņemtajiem naudas līdzekļiem.

3.2.Izdevumi

  Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumus drīkst izlietot tikai 
konkrētu mērķu izdevumiem.

Pamatbudžets                               (1. pielikums)

Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) (2. pielikums)

Ziedojumi un dāvinājumi               (3. pielikums)

Ar pilnu informāciju par Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 
budžetu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā

www.aluksne.lv sadaļā “Ziņas par pašvaldību”.
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Noslēdzies rekonstrukcijas metu konkurss
  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
 priekšsēdētāja vietnieks
 
 Alūksnes novada pašvaldībā 
sekmīgi noslēdzies konkurss par 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rekonstrukcijas meta izstrādi un ir 
noskaidrots konkursa uzvarētājs, 
ar kuru pašvaldība slēgs līgumu 
par tehniskā projekta izstrādi sešu 
mēnešu laikā, paralēli cenšoties 
rast iespējas finansējuma piesais-
tei, lai uzsāktu 1. kārtas būvniecī-
bu, kam vajadzētu notikt ne vēlāk 
kā 2013. gadā. 
 
  Jau 2010. gadā Alūksnes novada 

domes deputāti lēma, ka Alūksnei kā 
novada centram beidzot ir nepie-
ciešama mūsdienīga kultūras centra 
ēka, kurā iedzīvotājiem radīt iespēju 
kvalitatīvā, ērtā un pievilcīgā vidē 
baudīt kultūras pasākumus. Būvēt 
pilnīgi jaunu kultūras centru nozī-
mētu, ka pašvaldībai būtu jādomā 
arī par pašreizējās Alūksnes pilsētas 
Tautas nama ēkas apsaimniekošanu, 
tādēļ deputāti izlēma par labu esošās 
ēkas paplašināšanai.
  Konkursā uzvarējušajā rekonstruk-
cijas piedāvājumā prognozējamās 
objekta celtniecības izmaksas ir Ls 1 
457 042,13 (bez PVN), būvprojek-
tēšanas kopējās izmaksas savukārt 
ir Ls 44 011 (bez PVN). Kopējā 

paredzētā ēkas platība ir 2 579 m2. 
Objekta būvniecība ir sadalīta divās 
kārtās.
  Abpusēji vienojoties ar projektē-
tāju, iesniegtajā metā ir iespējams 
veikt izmaiņas. Iespējams, ka 
tādas skars metā paredzēto jumta 
konstrukciju, kas šobrīd izstrādāta 
tāda, kur ziemā var uzkrāties sniegs 
apgrūtinot uzturēšanu, līdz ar to būs 
nepieciešama korekcija.
  Izstrādātais mets paredz, ka 
Alūksnes pilsētas Tautas nama pie-
būvi projektē esošās ēkas ezera pusē. 
Pašreizējās tautas nama ēkas priekšā 
paredzēta plaša gājēju teritorija, bet 
austrumu pusē būs autostāvvieta 83 
stāvvietām, tajā skaitā invalīdiem. 

Papildus 18 autostāvvietas pare-
dzētas pie Skolas ielas. Piebūvei 
projektēta piebrauktuve rietumu pusē 
pie skatuves apjoma, paredzot piecas 
autostāvvietas dienesta transportam. 
Savukārt piebūves austrumu pusē - 
saimniecības pagalms.
  Esošās tautas nama ēkas veidolu 
izstrādātais mets mainīt neparedz, jo 
to nosaka Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas prasības. 
Paredzēts nojaukt tikai arhitektoniski 
mazvērtīgo un tehniski nolietojušos 
skatuves torni, kinooperatora telpu 
apjomu galvenajā fasādē un mazvēr-
tīgās piebūves ezera pusē. 

Turpinājums 7. lappusē
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Turpinājums no 6. lappuses 

  Projektētais zāles un skatuves 
torņa apjoms atradīsies aiz esošās 
ēkas ezera pusē.
  Meta plānojums ietver visas 
projektēšanas uzdevumā noteiktās 
telpas, kā arī atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām nepieciešamās komu-
nikāciju un sanitārās telpas. Ēkas 
plānojumu būtiski ietekmē esošā 
ēkas novietne un telpu plānojums. 
Lai saglabātu esošās ēkas būvapjo-
mus un iespējami mazāk skartu tās 
konstrukcijas, daudzfunkcionāla 
zāle – klasiskajiem, pašdarbības, 
roka un popmūzikas koncertiem 
(deju, koru, u.c.), teātra izrādēm, 
kino, ballēm un pasākumiem pie 

galdiņiem ir projektēta aiz esošās 
ēkas, ezera pusē. Zālē paredzētas 
468 skatītāju vietas. Zāles akustis-
kie parametri ir pieņemti atbilstoši 
Latvijas būvnormatīvu prasībām un 
atbilst kamermūzikas zāles akus-
tiskajām prasībām. Esošo skatuves 
torni paredzēts nojaukt un tā vietā 
projektēta daudzfunkcionālai zālei 
atbilstoša skatuve ar 12 m platu un 
5 m augstu skatuves muti. Skatu-
ves dziļums paredzēts 10 m, bet 
platums 13 m. Skatuves torņa telpas 
augstums virs skatuves grīdas 11,3 
m. Cokolstāvā ir iespēja izvei-
dot zemskatuves tehnisko telpu, 
perspektīvā skatuves mehānikas ie-
būvēšanai. Ēkas skatuves daļai blo-
ķētas skatuves palīgtelpas (aktieru 

ģērbtuves un grimētavas, rekvizītu 
telpas, noliktavas un tehniskā telpa 
skaņu iekārtām). Skaņu operatora 
darba pults un tehniskā telpa skaņu 
iekārtām paredzēta zāles dziļumā 
aiz skatītāju rindām. Lai saglabātu 
neskartu esošās ēkas cokola stāvu, 
daļa zāles (sešas skatītāju rindas) 
projektētas pacēlumā, kas vienlai-
cīgi nodrošina labāku redzamību 
pēdējās rindās.
  Mets paredz izveidot pasākumu 
zāli 105 skatītāju vietām saglabātās 
esošās zāles daļā. Pasākumu zāle 
ir funkcionāli saistīta ar lielo zāli 
un skatuvi. Esošās zāles ieejas daļā 
paredzēts iebūvēt garderobi, tualeti 
invalīdiem un kāpnes uz otro stāvu. 
Otrais stāvs paredzēts esošā balkona 

vietā. Otrā stāvā paredzēta nodar-
bību telpa. Lai nodrošinātu lielās 
zāles skatītājiem nepieciešamo gar-
derobes ietilpību un tualešu skaitu, 
pirmās kārtas ietvaros ir iekļautas 
esošās ēkas vestibilā projektētās 
garderobes un tualetes. Cokola stā-
vā zem skatuves apjoma ir paredzē-
tas telpas lietišķās mākslas studijai.
  Otrā kārtā paredzēta esošās ēkas 
telpu pārplānošana un vestibila 
izbūve starp esošo ēku un lielo zāli. 
Pirmajā stāvā paredzētas rekreācijas 
telpas, tirdzniecības vieta izbrau-
kuma kafejnīcai, mazā zāle un 
administrācijas telpas. Cokola stāvā 
paredzētas teātra un disko zāles 
telpas. Disko zāles ieeja, biļešu kase 
un sanitārie mezgli paredzēti pirma-

jā stāvā, bet evakuācijas izejas tieši 
no cokolstāva. Cokolstāva ezera 
pusē paredzēta saimniecības telpa 
ēkas uzturēšanas nodrošināšanai un 
siltummezgls.
  Vides pieejamību nodrošinās ieejas 
pirmā stāva un cokolstāva līmenī 
no ēkai pieguļošā zemes līmeņa. 
Nokļūšanai uz 1,45 m augstāko eso-
šās ēkas grīdas līmeni ir paredzēti 
pacēlāji galvenās ieejas vestibila 
un lielās zāles vestibilā. No ieejas 
vestibila bez līmeņu starpības pār-
varēšanas var nokļūt pasākumu zālē 
un tālāk caur lielās zāles vestibilu 
lielajā zālē.

  23. februāra sēdē Alūksnes 
novada domes pieņēma lēmumu 
par laivu novietnēm „Iekšezers 
1” un „Bērzi” (Iekšezers 17). Šeit 
publicējam pieņemtā lēmuma 
tekstu pilnībā.

  Par laivu novietnēm „Iekšezers 
1” un „Bērzi” (Iekšezers 17),

Alūksnē, Alūksnes novadā

  Lietas būtība: 
  Pagājušā gadsimta 70.-tajos gados 
Alūksnes ezerā notika laivu noviet-
ņu būvniecība. Šo darbību rezultātā, 
vairāku gadu periodā, Alūksnes 
ezerā uz pāļiem, ar izeju krastā pa 
laipām, tika izbūvēti 19 laivu no-
vietņu kompleksi ar vairākām laivu 
novietnēm katrā. Laivu novietņu 
kompleksus (ar vairākām laivu 
novietnēm, kas veidoja kopēju būvi 
(ar kopējām starpsienām, jumta 
un laipu konstrukcijām) tajos) gan 
būvēja, gan apsaimniekoja šī mērķa 
realizācijas nolūkā veidoti vairāki 
kooperatīvi, kas tika likvidēti pagā-
jušā gadsimta beigās un šī gadsimta 
sākumā. Laivu novietņu kompleksi, 
kā nekustamie īpašumi, zemesgrā-
matā reģistrēti netika, atsevišķo lai-
vu novietņu lietotāji bieži mainījās, 
to uzskaite organizēti netika veikta, 
līdz ar ko, pārsvarā gadījumu - nav 
zināmi.  
  Pēc šo kooperatīvu likvidēšanās, 
vairāki laivu novietņu kompleksi, 
kā arī atsevišķas laivu novietnes, 
netika pienācīgi apsaimniekoti, 
kā rezultātā vairāki laivu novietņu 
kompleksi un atsevišķās novietnes 
to tehniskā stāvokļa un vizuālā 
izskata dēļ ir kļuvuši gan ainavu 
degradējoši, gan arī bīstami to 
izmantošanā. 
  2005., 2006., 2010. un 2011. gadā 
laivu novietņu turētāji (lietotāji) 
vairākkārt tika uzaicināti uz saru-
nām pašvaldībā ar mērķi sakārtot 
šos īpašumus, laivu novietnes, taču 
aicinājums atsaucību praktiski ne-
guva - laivu novietņu „Iekšezers 1” 
un „Bērzi” (Iekšezers 17) tehniskais 
stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās, kā 
rezultātā šo laivu novietņu izmanto-
šana ir kļuvusi bīstama cilvēkiem, 
kā arī vēl vairāk Alūksnes ezera un 
tā krastu ainavu degradējoša.
  Alūksnes ezera piekrastes joslas 
zeme, kuras daļa tiek izmantota 
kā augstāk minēto laivu novietņu 
uzturēšanai nepieciešamā zeme, ir 
Alūksnes novada pašvaldībai piekrī-

toša zeme.
  Zemes nomas līgumi par zemes 
nomu laivu novietņu uzturēšanai 
ar laivu novietņu lietotājiem nav 
slēgti, tā kā laivu novietnes ir 
būvētas un nodotas ekspluatācijā kā 
kooperatīvais īpašums, kas koope-
ratīviem likvidējoties palicis kā šo 
laivu novietņu lietotāju kopīpašums, 
kopīpašuma daļu lietotāji nav izvei-
dojuši juridisku personu likvidētā 
kooperatīva vietā, nav rūpējušies 
par kopīpašuma apsaimniekošanu, 
daļa lietotāju vispār nav zināma, 
tā kā daudzas laivu novietnes ir 
tikušas vairākkārt „pārpārdotas” un 
to uzskaite faktiski nepastāv.
 
  Laikā no 2011. gada 1. līdz 31. 
oktobrim Alūksnes novada pašval-
dība Alūksnes novada laikrakstā 
„Alūksnes Ziņas”, Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā internetā, 
kā arī Alūksnes novada pašvaldī-
bas laikrakstā „Alūksnes Nova-
da Vēstis” izsludināja publisko 
apspriešanu uzstādot jautājumu: 
„Vai uzskatāt, ka Alūksnes ezerā 
atrodošās laivu novietnes „Iekšezers 
1” un „Bērzi” („Iekšezers 17”) ir 
nojaucamas?”. Iedzīvotāji tika lūgti 
atbildēt ar „jā”, „nē” vai izteikt citu 
viedokli.
  Tika saņemta 181 rakstiska atbilde 
uz izsludināto publisko apspriešanu 
un saņemti:
128 ierosinājumi „jā” (šīs laivu 
novietnes nojaukt), 28 - nē, un 25 
personām bija cits viedoklis.
 
  21.07.2011. saņemts Alūksnes 
novada pašvaldības būvinženiera 
A.SAUSĀ atzinums par to, ka laivu 
novietnes Alūksnes ezera krastā 
atrodas Valsts nozīmes pilsētbūv-
niecības pieminekļa „Alūksnes 
pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts 
aizsardzības pieminekļa Nr. 7424) 
teritorijā, kā arī valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa „Alūksnes 
muižas apbūve” (valsts aizsardzības 
pieminekļa Nr. 2678) teritorijā. No 
kultūrvēsturiskā vides un ainavas 
saglabāšanas viedokļa, laivu noviet-
nes darbojas kā vizuālo uztveri trau-
cējoši objekti, kam nav vēsturiskas 
vērtības (dokumentam pievienotas 
fotogrāfijas).
  12.09.2011. saņemts Alūksnes 
novada pašvaldības ainavu arhitekta 
Agra VEISMAŅA atzinums par 
laivu novietnēm „Iekšezers 1” un 
„Iekšezers 17”, kurā konstatēts:

  „Apskatot dabā laivu novietnes 
Alūksnes ezera krastā ar adresi Iek-
šezers 1 un Iekšezers 17, konstatēju 
sekojošo:
  1) laivu novietnes Iekšezers 1, kas 
atrodas starp Veco pili (O.Vācieša 
ielā 2) un Alūksnes Tautas namu 
(Brūža ielā 7), ir neestētiskas – to 
lielākā daļa sašķiebušās, ar vai-
rākām izlauztām durvīm, izsistiem 
logu stikliem, dažādu krāsojumu, 
kas pārsvarā jau ir nolupis; 
  2)  tās bojā ainavu gan skatā no 
Pilssalas uz Veco pili, kas ir valsts 
aizsargājamais arhitektūras objekts 
Nr. 2682 un Alūksnes luterāņu 
baznīcu (valsts arhitektūras aizsar-
gājamais objekts Nr. 2700.), gan 
skatā no Vecās pils uz viduslaiku 
pilsdrupām un Alūksnes ezeru, kur 
redzam laivu novietņu sašķiebu-
šos un cauros jumtus un kur tās 
aizsedz un samazina Alūksnes ezera 
spoguli;
  3) skatā no pilssalas, laivu noviet-
nes Iekšezers 1 pilnībā aizsedz ledus 
pagrabu, kas ir vietējās nozīmes ar-
hitektūras piemineklis ar Nr. 2680.
  4) laivu novietnes ar adresi 
Iekšezers 17, kas atrodas pie Bērzu 
birzs, ir skatāmas no Ezera takas, 
kur pārvietojas ievērojams skaits 
Alūksnes iedzīvotāju un viesu. Ar 
savu pašreizējo izskatu tās degradē 
Alūksnes ezera ainavas. Piekļuve 
pie laivu novietnēm nerada ne 
skaistuma izjūtas, ne drošību. 
  5) pašas novietnes ir sašķiebušās, 
noplukušas, lielākai daļai durvis ir 
zem ūdens, logu stikli izsisti. Skatā 
no Alūksnes ezera, tās rada nesa-
koptas vides izjūtas.
Uzskatu, ka laivu novietnes Iekš-
ezers 1 un Iekšezers 17 degradē 
Alūksnes vēsturiskā centra, Pilssa-
las un Alūksnes ezera ainavas, kas 
ir alūksniešu un tūristu iecienītas 
apskates un atpūtas vietas. Tās būtu 
pilnībā jādemontē”.
  Dokumentam pievienotas foto-
grāfijas.

  14.10.2011. saņemta Alūksnes 
mākslas skolas kolektīva vēstule 
Nr.1-20/36 (reģistrēta Alūksnes no-
vada pašvaldībā 14.10.2011. ar Nr. 
ANP/1-42/11/3060) par ainaviskās 
vides sakārtošanu, ar kuru skolas 
kolektīvs lūdz risināt ainaviskās 
vides sakārtošanu pie skolas ēkas 
Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, 
izvērtēt laivu novietņu, kas atrodas 
Alūksnes ezera krastā pie skolas 

ēkas, tehnisko un vizuālo stāvok-
li, kā arī aktualizēt jautājumu par 
vides degradējoša objekta statusa 
noteikšanu un tā nojaukšanu tuvākā 
nākotnē. Skolas kolektīvs uzska-
ta, ka šis objekts degradē pilsētas 
ainavu no jebkura skatu punkta, ir 
īpaši neiederīgs pilsētas vēsturiskajā 
apbūves daļā.

  26.10.2011. saņemti būvinženiera 
Ervīna LOČMEĻA (sertifikāta Nr. 
20-6063) tehniskās apsekošanas 
atzinumi par laivu novietņu „Iekše-
zers 1” un „Iekšezers 17” ēku ne-
sošo konstrukciju tehniskā stāvokļa 
novērtēšanu, kuros konstatēts:
  „Vizuāli novērtējot būves tehnisko 
stāvokli konstatētas izteiktas nesošo 
konstrukciju deformācijas, kas 
radušās pamatņu sēšanās rezultātā. 
Visi koka elementi, kuri saskaras 
ar ūdens virsmu, ar ievērojamiem 
trupējumiem.
  Būves tehniskais stāvoklis neno-
drošina Latvijas būvnormatīva LBN 
006-00 „Būtiskas prasības būvēm” 
otrajā daļā „II Mehāniskā stiprība 
un stabilitāte” uzstādītās prasības.
  Būves tehniskais stāvoklis - avāri-
jas, ekspluatācija nav pieļaujama”.
  Būvinženiera Ervīna LOČMEĻA 
tehniskās apsekošanas atzinuma mi-
nētajos ieteikumos teikts, ka ņemot 
vērā būves ekspluatācijas laiku un 
patreizējo tehnisko stāvokli, būves 
ir jādemontē pilnībā.
  Dokumentam pievienotas būvju 
fotogrāfijas.

  20.02.2012. LR Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cija, pamatojoties uz likuma „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. 
pantu un 26.08.2003. Ministru kabi-
neta noteikumu Nr.474 „Noteikumi 
par kultūras pieminekļu uzskaiti, 
aizsardzību, izmantošanu, restau-
rāciju un vidi degradējoša objekta 
statusa piešķiršanu” 51.2. punktu, 
pieņēma lēmumu piekrist būvju - 
laivu novietņu - „Iekšezers-1” un 
„Bērzi” („Iekšezers 17”) Alūksnē, 
Alūksnes novadā nojaukšanai.

  Būvniecības likuma 31. pants 
nosaka:
(1) Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sa-
gruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, 
ka tās lietošana ir bīstama vai tā 
bojā ainavu, īpašniekam saskaņā 
ar attiecīgās pašvaldības lēmumu 
tā jāsaved kārtībā vai jānojauc 

atbilstoši Civillikuma 1084. panta 
noteikumiem.
(2) Pašvaldības lēmumu var pārsū-
dzēt tiesā viena mēneša laikā no tā 
paziņošanas dienas.
(3) Ja būves īpašnieks līdz noteik-
tajam laikam nav izpildījis pašval-
dības lēmumu, pašvaldība organizē 
šīs būves savešanu kārtībā vai 
nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā 
vai nojaukšanu saistītos izdevumus 
sedz būves īpašnieks.
(4) Lēmums par būves nojaukšanu 
saskaņojams ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju, 
ja ēka iekļauta valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā vai ir 
vecāka par 50 gadiem.
(5) Būves nojaukšana veicama Vis-
pārīgajos būvnoteikumos paredzē-
tajā kārtībā saskaņā ar akceptēto 
būvprojektu.
  Civillikuma 1068. pants nosaka:
Rīkoties ar kopīpašuma priekš-
metu, kā visumā, tā arī noteiktās 
atsevišķās daļās, drīkst tikai ar 
visu kopīpašnieku piekrišanu; bet 
ja kāds no viņiem rīkojas atseviš-
ķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, 
bet arī uzliek pēdējam pienākumu 
atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas 
viņiem ar to nodarīti.
Neviens atsevišķs kopīpašnieks 
nevar bez visu pārējo piekrišanas 
ne apgrūtināt kopīpašuma priekš-
metu ar lietu tiesībām, ne atsavināt 
to visā tā sastāvā vai pa daļām, 
ne arī kautkādi to pārgrozīt. Tādēļ 
katram kopīpašniekam ir tiesība 
protestēt pret tādu viena vai visu 
pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo 
tiesību viņam nevar atņemt ar balsu 
vairākumu.
Izņēmums no šiem noteikumiem 
pielaižams tajā gadījumā, kad kāds 
no kopīpašniekiem izdara kopīpa-
šuma priekšmetā tādas pārgrozības, 
ko prasījusi nepieciešama vaja-
dzība, piem., nepieciešamu ēkas 
izlabojumu. Tad viņam ir tiesība 
prasīt no pārējiem kopīpašniekiem, 
lai tie samērīgi atlīdzina viņa izdoto 
summu līdz ar procentiem.

  Civillikuma 1084. pants nosaka:
Katram būves īpašniekam, lai aiz-
sargātu sabiedrisko drošību, jātur 
sava būve tādā stāvoklī, ka no tās 
nevar rasties kaitējums ne kaimi-
ņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās 
lietotājiem.

 
Turpinājums 8. lappusē 

Pieņemts lēmums par laivu novietnēm „Iekšezers 1” un „Bērzi”

Noslēdzies rekonstrukcijas metu konkurss
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Turpinājums no 7. lappuses

Ja par būvi, no kuras draud bries-
mas, pastāv īpašuma tiesības strīds, 
tad šo briesmu novēršanai nepiecie-
šamie soļi tūliņ un vēl pirms prāvas 
beigām jāsper tam, kas šo būvi tajā 
brīdī valda, ar tiesību vēlāk prasīt 
izdevumu atlīdzību.
Ja būves īpašnieks vai valdītājs, 
pretēji attiecīgās varas pieprasīju-
mam, nenovērš draudošās briesmas, 
tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc 
apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai 
arī pavisam jānojauc uz īpašnieka 
rēķinu.
  Civillikuma 1104. pants nosaka:
Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, 
ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma 
tiesības privātai personai. 
  Likuma „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” 23. pants “Kultūras pie-
minekļu aizsardzības zonas” nosaka: 
Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību, tiek noteiktas kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonas. To 
izveidošanai nav vajadzīga zemes 
lietotāja vai īpašnieka piekrišana. 
Zonas un to uzturēšanas režīmu 
nosaka Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija. Ap kultūras 
pieminekļiem, kuriem nav noteiktas 
aizsardzības zonas, un jaunatklā-
tajiem kultūras pieminekļiem lauku 
apdzīvotajās vietās ir aizsardzības 
zona 500 metru attālumā, bet pilsē-
tās - 100 metru attālumā. Jebkuru 
saimniecisko darbību pieminekļu 
aizsardzības zonā drīkst veikt tikai 
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas atļauju.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas priekšnieks, ņemot 
vērā Ministru kabineta noteikumus, 
var noteikt vidi degradējošus objek-
tus, kas atrodas kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonās. Šie objekti pare-
dzami nojaukšanai, un nav pieļauja-
ma to turpmākā attīstība.
  Ministru kabineta 04.01.1997. 
Noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 171.¹ un 171.² punkts 
nosaka: 
171.1 Pašvaldība lēmumā par 
būvniecības radīto seku novēršanu 
norāda:
171.1 1. būvniecības radītās sekas;
171.1 2. būvniecības radīto seku 
novēršanas pamatojumu;
171.1 3. kādi darbi veicami būvnie-
cības radīto seku novēršanai (būves 
vai tās daļas nojaukšana, iepriekšē-
jā stāvokļa atjaunošana);
171.1 4. termiņš, kurā jāveic darbi 
būvniecības radīto seku novēršanai.
171.2 Ja pasūtītājs neveic paš-
valdības lēmumā par būvniecības 
radīto seku novēršanu norādītos 
pasākumus, pašvaldība ir tiesīga 
veikt būves vai tās daļas nojaukša-
nas darbus, ja būves vai tās daļas 
nojaukšana paredzēta lēmumā par 
būvniecības radīto seku novēršanu 
un pasūtītājs sedz visus ar būvniecī-
bas radīto seku novēršanu saistītos 
izdevumus.
  27.03.2001. Ministru kabineta 
Noteikumu Nr. 142 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 
006-00 „Būtiskas prasības būvēm”” 
apstiprināto būvnormatīvu II daļa 
„Mehāniskā stiprība un stabilitāte” 
nosaka: 
4. Būves projektē un būvē tā, lai, tās 
ekspluatējot pilnā aprēķina slodzē, 
neizraisītu avārijas situāciju ar 

šādām sekām:
4.1. visas būves vai tās atsevišķu 
daļu sabrukumu;
4.2. ievērojamas deformācijas, kas 
pārsniedz pieļaujamās robežas;
4.3. citu būvju, to daļu un elementu, 
iekārtu vai savienojumu (montāžas 
mezglu) bojājumus nesošo konstruk-
ciju deformācijas dēļ;
4.4. bojājumus, kas ir neproporcio-
nāli to izraisītajam cēlonim.

  Uzaicināti sniegt savus skaidro-
jumus par lietas būtību (sludinā-
jums Alūksnes novada laikrakstā 
„Malienas Ziņas”, Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”, Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā internetā un 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ar 
uzaicinājumu: „Alūksnes nova-
da pašvaldība aicina visus laivu 
novietņu „Iekšezers 1 un „Bērzi” 
(Iekšezers 17) Alūksnes ezerā lieto-
tājus 2012. gada 14. februārī plkst. 
10.00 ierasties uz Alūksnes novada 
domes Tautsaimniecības komitejas 
sēdi Administratīvās ēkas Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
„Mazajā zālē”, kur atkārtoti tiks 
lemts jautājums par tālāko rīcību 
ar laivu novietnēm „Iekšezers 1” 
un „Bērzi” (Iekšezers 17)”), laivu 
novietņu kompleksa „Iekšezers 1” 
lietotāji (no 24 laivu novietņu lieto-
tājiem, pēc pašu teiktā, ir ieradušies 
11 šo laivu novietņu lietotāji un to 
pilnvarotas personas) paskaidroja:
  1. Ivars FĒRMANIS - ka jau 2005.
gadā pēc sanāksmes Alūksnes pilsē-
tas domē, esot sanākuši vairāki laivu 
novietnes kompleksa „Iekšezers 1” 
lietotāji un mēģinājuši organizēt ju-
ridisku personu, lai vai nu sakārtotu 
esošās laivu novietnes vai izbū-
vētu jaunas. Konstatējuši, ka nav 
dokumentu, lai reģistrētu īpašuma 
tiesības uz esošām laivu novietnēm 
un jaunu novietņu izbūvei nepiecie-
šami pārāk lieli līdzekļi, līdz ar ko 
vairāk nekas neesot darīts.
  2. Guntis OSTELIS - ka laivu 
novietni kompleksā „Iekšezers 1” 
esot iegādājies nesen. Saprotot, ka 
faktiski iegādājies tikai atslēgas, tā 
kā dokumentu neesot. Uzskatot, ka 
esot jāļauj renovēt vai rekonstruēt 
esošās laivu novietnes. Šo novietņu 
nojaukšana neesot pamatota.
  3. Valdis VĪNS - iepazīstina klāt-
esošos ar šo laivu novietņu kom-
pleksa vēsturi sākot no to izbūves 
1962.gadā. Uzskata, ka pašvaldībai 
ir jāorganizē šo laivu novietņu 
lietotāju sanāksme un jāorganizē to 
atjaunošana pašreiz esošajā vietā. 
Saprotot, ka liela daļa šo laivu 
novietņu ir avārijas stāvoklī un 
nojaucamas, taču trīs laivu novietnes 
vienā šī kompleksa daļā esot labā 
stāvoklī (tajā skaitā viņa lietošanā 
esošā novietne), tās esot remontētas 
un to nojaukšana esot nepamatota. 
Pašvaldībai esot jāveicina pilsē-
tas vēsturiskā koka apbūve, kas 
esot vēstures piemineklis, nevis tā 
jānojauc. Visus šīs laivu novietņu 
kompleksa lietotājus sameklēt neva-
rēšot, jo daļa no tiem jau esot miruši, 
daļa izbraukuši. Ierosina pieņemt 
lēmumu par moratorija izsludināša-
nu uz šo laivu novietņu nojaukšanu, 
dodot laiku to lietotājiem sakārtot 
šīs novietnes, nojaucot daļu no tā. 
Par konkrētu laiku, kāds būtu šim 
darbam nepieciešams, atbildēt nevar. 

  4. Igors ZVEJNIEKS - ierosina 
laivu novietņu lietotājiem rakstīt 
iesniegumu par šī lēmuma pieņem-
šanas atlikšanu, dot laiku viņiem 
organizēties juridiskā personā, slēgt 
zemes nomas līgumu ar pašvaldī-
bu un renovēt daļu no šīm laivu 
novietnēm, atjaunojot to daļu, kas 
atrodas tālāk no tilta uz Pilssalu. 
Informē, ka jau vairākus gadus nav 
bijis iespējams organizēt juridiskas 
personas, kas rūpētos par šī kom-
pleksa sakārtošanu, nodibināšanu, tā 
kā laivu novietņu lietotājus nav bijis 
iespējams sapulcināt, kā arī neesot 
bijis dokumentu, ar kuru palīdzību 
varētu pierādīt īpašuma tiesības uz 
šīm novietnēm. Apstiprina, ka katru 
gadu laivu novietņu kompleksa būve 
iegrimst par vairākiem centimet-
riem.

  Pārējie laivu novietņu kompleksa 
„Iekšezers 1” lietotāji diskusijā 
nepiedalījās.

  Laivu novietņu „Bērzi” (Iekšezers 
17) lietotājs (no 21 laivu novietņu 
lietotāja (pēc klātesošo komitejas 
sēdē saraksta) ir ieradušies 3 šo 
laivu novietņu lietotāji) - Voldemārs 
DRĒVIŅŠ paskaidroja, ka laivu no-
vietņu komplekss „Bērzi” (Iekšezers 
17) atrodoties kritiskā stāvoklī - tas 
grimstot ezerā tāpēc, ka pāļi ezerā 
iedzīti pārāk sekli, būve izbūvēta pā-
rāk dziļi ezerā. Ierosina rekonstruēt 
vai renovēt 9 laivu novietnes, kas 
atrodas kompleksa galā, bet pārējās 
novietnes nojaukt.

  Pārējie laivu novietņu komplek-
sa „Bērzi” (Iekšezers 17) lietotāji 
diskusijā nepiedalījās.

  20.02.2012. Alūksnes novada 
pašvaldībā saņemts iesniegums ar 
parakstu „Iekšezers-1” kolektīva ak-
tīvisti, ko parakstījušas 6 personas, 
kurā rakstīts, ka kolektīvs, ievērojot 
laivu novietņu „Iekšezers-1” vēstu-
risko novietni un apjomu, pamato-
joties uz renovācijas priekšlikuma 
skici, kolektīva nopietno apņēmību 
sakārtot degradēto vidi, kolektīvs 
lūdz Alūksnes novada domi izskatīt 
minētos priekšlikumus un laivu 
novietņu likteni pēc būtības un uz 
saprātīgu pārējo laivu novietņu 
turētāju iniciatīvu, lai rezultātā būtu 
sakopta Alūksnes pilsētas vide. 
Iesnieguma pielikumā pievienota 
laivu novietņu „Iekšezers-1” reno-
vācijas skice uz 1 (vienas) lapas. 
Iesniegumā minēts augstāk minētā 
kolektīva mērķis - bīstamās un vidi 
degradējošās laivu novietnes nojaukt 
un to vietā izbūvēt jaunas, atjaunojot 
iepriekšējo laivu novietņu komplek-
su bijušajā apjomā un gabarītos.
  Ņemot vērā to, ka iesniegumu 
parakstījušās personas nav pievieno-
jušas vai uzrādījušas nekādus laivu 
novietņu kompleksa „Iekšezers-1” 
laivu novietņu īpašuma apliecinošus 
dokumentus, pilnvarojumu pārstā-
vēt visus laivu novietņu kompleksa 
„Iekšezers-1” lietotājus, iesniegumā 
minēto prasījumu apmierināšanai 
nav juridiska pamata.

  Izskatot lietas materiālus un 
iepazīstoties ar laivu novietņu 
„Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekše-
zers 17) Alūksnes ezerā lietotāju 
paskaidrojumiem tika konstatēts, 

ka augstāk minēto laivu novietņu 
lietotāji jau vairākkārt (2005., 2006., 
2010. gados) ir aicināti sakārtot 
laivu novietnes „Iekšezers 1” un 
„Bērzi” (Iekšezers 17), taču nekādi 
darbi ne šo laivu novietņu tehniskai 
sakārtošanai, ne lietotāju (turētāju)  
īpašuma tiesību nostiprināšanai uz 
šo īpašumu, nav veikti, ar katru 
gadu šo laivu novietņu stāvoklis vēl 
vairāk pasliktinās, kā rezultātā laivu 
novietņu kompleksā „Bērzi” (Iekše-
zers 17), laivu novietošana noviet-
nēs vispār ir kļuvusi neiespējama vai 
būtiski apgrūtināta, tā kā novietņu 
durvis uz ezera pusi, kas domātas 
laivu iebraukšanai, novietnes kom-
pleksa būves iegrimšanas rezultātā, 
faktiski atrodas zem ūdens. Laivu 
novietņu kompleksā „Iekšezers 1” 
kompleksa vidusdaļā esošas laivu 
novietnes ir iegrimušas, kā rezul-
tātā viss komplekss ir sašķiebies, 
tā jumts bojāts, novietņu durvis uz 
ezera pusi bojātas un bojātas, būves 
krāsojums atsevišķām novietnēm 
dažāds, nolupis, logi izsisti vai 
izkrituši. Laipas, kas paredzētas 
iekļūšanai novietnēs, satrunējušas, 
salauztas, daļēji iegrimušas ūdenī, 
līdz ar ko abu šo novietņu komplek-
su izmantošana pēc to funkcionālās 
nozīmes ir faktiski neiespējama vai 
būtiski apgrūtināta, kā arī bīstama 
cilvēku dzīvībai vai veselībai. 
  Nepārprotami konstatēts fakts, 
ka augstāk minētie laivu novietņu 
kompleksi ir daļēji sagruvuši un 
nonākusi tādā stāvoklī, ka to lieto-
šana ir bīstama, no tiem var rasties 
kaitējums gan to lietotājiem, gan arī 
trešajām personām, šie objekti bojā 
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Alūksnes pilsētas vēs-
turiskais centrs un Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa „Alūksnes 
muižas apbūve”, kā arī Alūksnes 
ezera spoguļa ainavu un ir vidi 
degradējoši objekti.
  Ņemot vērā minēto, laivu novietnes 
„Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekšezers 
17) kā būves Alūksnes ezerā atrodas 
avārijas stāvoklī, nav ekspluatēja-
mas, ir bīstamas to lietotājiem un 
trešajām personām, atrodas publiskā 
ezera akvatorijā, to renovācija vai 
rekonstrukcija pašreiz esošā vietā 
tehnoloģiski nebūtu lietderīga.
  Tā kā augstāk minētie laivu noviet-
ņu kompleksi ir izbūvēti uz pāļiem 
publiskā ūdenstilpē - Alūksnes 
ezerā, kas ir valsts īpašums - 
Alūksnes novada pašvaldība nav 
tiesīga iznomāt šī ezera daļu, līdz ar 
ko iespējamais būvētājs, saskaņā ar 
Būvniecības likuma 11.panta pirmo 
daļu, kas nosaka, ka „Zemes gabalu 
var apbūvēt tā īpašnieks vai cita 
persona, kas noslēgusi līgumu ar 
attiecīgā zemes gabala īpašnieku” 
nevarēs saņemt būvatļauju šo būvju 
rekonstrukcijai vai renovācijai. Tā 
kā nav sākotnējā būvētāja (īpaš-
nieka) tiesību pārņēmēja, kas būtu 
tiesīgs pārstāvēt šo laivu novietņu 
kompleksu lietotājus, nav līgum-
slēdzējas puses nomas darījumā un 
būvniecības procesa pasūtītāja.
  Uzskatot, ka laivu novietņu kom-
pleksi ir izbūvēti kā kooperatīvais 
īpašums (tātad kopīpašums), ņemot 
vērā to, ka Civillikuma 1068. pants 
nosaka, ka „rīkoties ar kopīpašuma 
priekšmetu, kā visumā, tā arī no-
teiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai 
ar visu kopīpašnieku piekrišanu”, 

kā arī to, ka šo laivu novietņu visi 
lietotāji nav zināmi un vairāku gadu 
laikā nav noskaidroti, visu šo laivu 
novietņu lietotāju piekrišanu saņemt 
darbību veikšanai ar šo īpašumu 
faktiski nav iespējams.
  Ņemot vērā augstāk minēto, laivu 
novietņu kompleksu „Iekšezers 1” 
un „Bērzi” (Iekšezers 17), kā būvju, 
atjaunošana, renovācija vai rekons-
trukcija ir tiesiski neiespējama, līdz 
ar ko - nojaucama.

  Ņemot vērā to, ka būves Alūksnes 
ezerā - laivu novietņu kompleksu 
būves „Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iek-
šezers 17) Alūksnē netiek pienācīgi 
uzturēti, kā rezultātā, pamatojoties 
uz 12.09.2011. Alūksnes novada 
pašvaldības ainavu arhitekta Agra 
VEISMAŅA atzinumu, 26.10.2011. 
būvinženiera Ervīna LOČMEĻA 
tehniskās apsekošanas atzinumu, 
nonākušas tādā stāvoklī, ka to lieto-
šana ir bīstama cilvēku dzīvībai un 
veselībai, kā arī tās bojā ainavu un ir 
vidi degradējoši objekti, pamatojo-
ties uz Būvniecības likuma 11. panta 
pirmo daļu, 31. pantu, Civillikuma 
1068., 1084., 1104. pantu, likuma 
„Par kultūras pieminekļu aizsardzī-
bu” 23. pantu, 04.01.1997. Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 112 
„Vispārīgie būvnoteikumi” 171.¹ 
un 171.² punktiem, 27.03.2001. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.142 
„Noteikumi par Latvijas būvnorma-
tīvu LBN 006-00 „Būtiskas prasības 
būvēm”” apstiprināto būvnormatīvu 
II daļu, likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
Administratīvā procesa likuma 63., 
65.- 67., 70. pantu: 

  1. Atzīt laivu novietnes „Iekšezers 
1” un „Bērzi” (Iekšezers 17) par 
būvēm, kas nonākušas tādā stāvoklī, 
ka to lietošana ir bīstama un tās bojā 
ainavu. 
  2. Uzdot būvju - laivu novietņu 
„Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekšezers 
17) - lietotājiem ne vēlāk kā līdz 
2012. gada 15. augustam, veikt šo 
būvju nojaukšanu un vides sakārto-
šanu pirmatnējā stāvoklī.
  3. Gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā 
minētajā termiņā laivu novietņu 
„Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekšezers 
17) lietotāji neorganizē un neveic lē-
mumā minēto būvju nojaukšanas un 
vides sakārtošanas darbus, minētos 
darbus veikt par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzekļiem “Būvniecības 
likuma” un 04.01.1997. Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 112 
„Vispārīgie būvnoteikumi” noteik-
tajā kārtībā, piedzenot ar šo darbu 
veikšanu saistītos izdevumus no šo 
būvju lietotājiem.
  4. Lēmums pilnībā publicējams 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā, kā arī informācija par pieņem-
to lēmumu publicējama laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā 
„Alūksnes Ziņas”.
  5. Lēmums stājas spēkā nāko-
šajā dienā pēc informācijas par tā 
pieņemšanu publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”.
  6. Lēmums ir pārsūdzams mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās brīža 
administratīvajā rajona tiesā Vol-
demāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 
LV- 4201.

Lēmums par laivu novietnēm „Iekšezers 1” 
un „Bērzi” (Iekšezers 17)
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  Inese Pušpure

  Februāris šogad uzvedās kā 
īsts ziemas mēnesis, dodot mums 
iespēju nodarboties ar ziemas 
sporta veidiem un sala spelgoņā 
telpās apgūt un nostiprināt dažā-
das prasmes.

  Arī Ilzenes pagasta sporta, kultū-
ras, interešu izglītības un mūžizglī-
tības centrā „Dailes” ir dažāds pie-
dāvājums un interesanti notikumi. 
Vakaros vingro veselības vingroša-
nas grupas meitenes, dejot mācās 
līnijdeju un vēderdeju grupas, 
vienreiz nedēļā Ilzenes pamatskolas 
bērni apgūst tautiskās dejas trīs 
dažādās vecuma grupās un gatavo 
sveicienu marta sākumā iecerētajai 
vecmāmiņu pēcpusdienai. Trenēties 
florbolā divreiz nedēļā cītīgi turpina 
gan meiteņu, gan puišu komandas, 
volejbolu atsākusi spēlēt mūsu 
dāmu komanda. 
  Ar entuziastu palīdzību pie centra 
„Dailes” uzlieta neliela slidotava - 
tagad ir iespēja slidot, spēlēt hokeju 
vai vienkārši pabūt kopā jautrā barā, 
kad to ļauj laika apstākļi. Tas ļoti 
iepriecina bērnus - viņi paši tīra lau-
kumu, lai varētu vakarpuses pavadīt 

uz ledus. Savukārt aktīvās atpūtas 
atbalstītājs Gundars Salmiņš Ilzenes 
pagasta „Amatniekos” arī šoziem 
izveidojis un uztur slēpošanas trasi, 
kur var doties slēpot ikviens šī 
sporta veida mīļotājs.
  Februārī iepriecināja dažādi noti-
kumi - uz svinīgu zvēresta došanu 
pie mums pulcējās Ilzenes mazpul-
cēni. Atzīstami, ka Laila Boka un 
Sarmīte Salmiņa atjaunoja un uztur 
šo kustību ar nopietnu darbošanos 
un tajā iesaistās arvien vairāk bērnu. 
Interesants un saistošs klausītājiem 
un pašiem skolēniem bija  pamat-
skolas skatuves runas konkurss 
“Zvirbulis - 2012”. Skolotāja Agita 
Līdumniece, atklājot šo konkursu, 
uzsvēra lielo nozīmi izkopt māku 
publiski uzstāties, jo tā noder ļoti 
daudzās profesijās un veido cilvēka 
inteliģenci. Uz novada konkursu žū-
rija izvirzīja trīs dalībnieces - Leldi 
Meleci no jaunākās grupas un Dārtu 
Medni un Beāti Kazaini no vecākās 
grupas. 
  Atzīmējot Valentīndienu, centrā 
„Dailes” 10. februārī notika diskotē-
ka, bet 14. februāra vakarā jaunie-
šiem bija romantisko filmu vakars. 
  Jau uz ceturto nodarbību kopā 
sanāca dažāda vecuma interesenti 

un veidoja rotas - šoreiz mežģīņu 
brošas. Par nelielu dalības maksu 
ir iespēja iemācīties dažādu rotu 
pagatavošanas prasmes un to izdarīt 
nodarbības laikā. Tā kā par šīs pras-
mes apguvi ir interese, nodarbības 
turpināsies un, varbūt iemācoties 
gatavot rotaslietas, ar to arī kāds 
varēs nopelnīt. 
  Sporta zālē norisinājās vairākas 
novada volejbola čempionāta spēles 
- 4. un 26. februārī sievietēm, 11. 
un 12. februārī vīriešiem. Šīs spēles 
pulcē arī vietējos skatītājus un 
līdzjutējus, tādēļ šajās brīvdienās 
zumēja kā bišu spietā. Arī vēlēšanu 
iecirknis atrodas „Dailēs” un refe-
renduma dienā to apmeklēja daudzi 
ilzenieši.
  23. februāra vakarā norisinājās 3. 
atklātais zolītes turnīrs, kas vienmēr 
pulcē dalībniekus arī no tālākām 
vietām un cīņa izvēršas nopietna un 
interesanta.
  24. februārī aktīvākā sabiedrības 
daļa - pašdarbnieki, sportisti, med-
nieki un makšķernieki pulcējās uz 
atpūtas vakaru „...tepat pie mums”. 
Kopīgi mājīgā gaisotnē pārrunājām 
dažādus notikumus katra kolektīva 
un visa pagasta dzīvē, veidojām ko-
pīgu improvizēto teātra uzvedumu, 

Ilzenē radošas kultūras un sporta aktivitātes

jauki atpūtāmies un radoši iedves-
mojāmies viens no otra turpmāka-
jām sezonām. 
  Izstāžu zālē atvērta izstāde „Krā-
šanas prieks”, kurā apskatāmas 
dažādas lietas un lielākas vai ma-
zākas ilzeniešu kolekcijas - maizes 
etiķetes, sērkociņu kārbas, dažādas 
reklāmas atklātnes un suvenīru 
kolekcijas.
  Atsaucoties aicinājumam, 
Alūksnes biatlonisti 27. februārī 
„Amatnieku” trasē stāstīja par šo 
sporta veidu, iepazīstināja ar eki-

pējumu un ikvienu aicināja pareizi 
slēpot. Vislielākā interese par šo 
sportu bija pamatskolas skolēniem, 
kuriem bija iespēja vārda tiešā 
nozīmē iekāpt sportistu zābakos un 
pamēģināt, kā slīd viņu slēpes.
  Allaž aicinām arī vecākus vairāk 
būt kopā ar saviem bērniem, atnākt 
kopā vakaros un pasportot vai 
uzspēlēt galda spēles, jo šad tad 
sastopoties ar uzvedības pārkāpu-
miem, diemžēl jāsecina, ka vecāki 
lielu daļu atbildības labprāt pārnestu 
uz skolu un sabiedrību.

Pie “Dailēm” tapusi slidotava ilzeniešiem
Foto no centra “Dailes” arhīva

Alūksnes Muižas svētku fotomirkļi

Svētku apmeklētāji priecājās par ledus skulptūrām – daļu no tām 
bija darinājuši SIA „Frostiart Baltic” meistari, bet ledus skulptūru 

konkursā piedalījās arī vietējie mākslinieki – 
Gunārs Ozoliņš (attēlā), Uģis Puzulis un Daniels Meisners

Sniega skulptūru konkursā skolu un klašu grupā viskuplāk pār-
stāvētā bija Alūksnes novada vidusskola, bet uzvarēja Alūksnes 

Mākslas skolas komanda (attēlā)

Netradicionālo sniega braucamrīku konkursā atsaucība bija neliela, 
taču komanda „Lejnieki un vedekla” bija īpaši padomājuši un arī 

nobrauciens izdevās lielisks

Bruņinieku cīņās nereti uzvarēja draudzība Vizināšanās zirga pajūgā bija iecienīta izklaide 
svētku apmeklētājiem

Jaunākais ledus skulptūru konkursa dalībnieks Daniels Meisners Alūksnes baronus apciemojuši Edīte un Ralfs fon Volfi  
no Jaunlaicenes. Viņu lomās iejutās Ārija Danga un Aigars Augulis

Sniega figūru veidošanā iesaistījās arī mazpulcēni - 
Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš papildina figūras izskatu

Jaunajā pilī Alūksnes muzeja telpās satikušies Alūksnes muižas ba-
roni Anna Ulrika un Otto Hermanis fon Fītinghofi (Inita Veismane 

un Didzis Eglītis) ar Edīti un Ralfu fon Volfiem 
no Jaunlaicenes muižas
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Realizēti 
projekti Annā 
un Kalncempjos
  Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas, Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Kalncempju pagastā pabeigti 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas 
pasākuma Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem 
projektā „Kalncempju pagasta 
pārvaldes slūžu tilta, autoceļa 
un ielas rekonstrukcija” (LAD 
projekta iesnieguma numurs 
10-07-L32100-000309) pare-
dzētie darbi.

  Projekta ietvaros rekonstruēja 
Ates dzirnavu tiltu, ceļa posmu 
Ate – Augstiekalni – Niedras, 
kā arī Ozolu ielu Kalncempju 
centrā. Objekts ir nodots eks-
pluatācijā. Projektēšanas darbus 
un autoruzraudzību veica SIA 
„Belss” no Rīgas, bet rekons-
trukciju par 100753,63 latiem 
(bez PVN) - SIA „Jaunmāja” no 
Rīgas.
  Arī Annas pagastā ir pabeigti 
paredzētie darbi ELFLA Lauku 
attīstības programmas pasākuma 
Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem projektā „An-
nas pagasta autoceļu rekonstruk-
cija” (LAD projekta iesnieguma 
numurs 10-07-L32100-000190).
  Annā rekonstruēti pagas-
ta autoceļi Teikas – Vējiņi, 
Nākotnes iela - Teikas, Anna 
– Kantorkrogs, Kalnāji – Kan-
torkrogs. Projektēšanas darbus 
un autoruzraudzību veica SIA 
„Austrumi” no Rēzeknes, bet 
ceļus par 75903,21 latiem (bez 
PVN) rekonstruēja SIA „ZDZ” 
no Gulbenes novada Stāmerie-
nas. Arī šis objekts ir nodots 
ekspluatācijā. 
  Šobrīd ir iesniegti nepiecieša-
mie dokumenti Lauku atbalsta 
dienestā, un tiek gaidīta LAD 
fiziskā kontrole, lai varētu šos 
projektus pilnībā pabeigt.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

 Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja

  2012. gada 20. janvārī apstipri-
nāts projekts Nr. 1DP/3.1.4.3.0/11/
IPIA/VRAA/008 „Pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” in-
frastruktūras attīstība (2. kārta)”.

  Projekta mērķis ir veicināt vien-
līdzīgas nodarbinātības iespējas 
ģimenēm ar bērniem pirmssko-
las vecumā, attīstot pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pienenīte” 
infrastruktūru un nodrošinot esošo 
vietu saglabāšanu pirmsskolas 
vecuma bērniem, tādejādi sniedzot 
iespēju turpināt vai nodibināt darba 
attiecības pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākiem reģionālās nozīmes 
attīstības centrā Alūksnē.
  Projekta laikā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Pienenīte” ieklās jumta 
siltumizolāciju un jaunu jumta se-
gumu, kā arī notiks telpu vienkāršo-
ta renovācija, kas paredz sešu grupu 
skolotāju palīgdarba telpu remontu 

Apstiprināts projekts PII „Pienenīte” renovācijai

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

un iebūvējamā aprīkojuma - iebū-
vējamo skapju un virtuves galdu ar 
2 izlietnēm un iebūvējamo trauku 
žāvētāju - nomaiņu.
  Plānotais projekta īstenošanas il-
gums ir 12 mēneši. Projekta kopējo 
attiecināmo izmaksu finansējums 

ir 65129,41 lati, no tā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansē-
jums - 55360 lati, Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta finansējums – 
7815,53 lati, valsts budžeta dotācija 
– 1953,88 lati.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Apes un Gulbenes 
novadu pašvaldībām turpina 
īstenot Eiropas Sociālā fonda 
atbalstīto projektu „ES fondu 
apguvē iesaistīto speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšana” 
(Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/
SIF/026), kura mērķis ir nodroši-
nāt kvalifikācijas paaugstināšanu 
pašvaldību darbiniekiem, kas ie-
saistīti Eiropas Savienības fondu 
līdzekļu apguvē. 

  Jāuzsver, ka minēto projektu pilnī-
bā finansē Eiropas Sociālais fonds. 
Projektā 30 pašvaldību speciālisti 
iegūst un nostiprina zināšanas par 
projekta dzīves ciklu, sākot no 
izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto 
projektu sasniegto rezultātu izvēr-

tēšanai, kā arī papildina zināšanas 
par komunikāciju ar sabiedrību un 
partneriem.
  Apes novada pašvaldības projektu 
vadītāja Daiga Bojāre atzīst, ka visa 
informācija, ko mācību laikā iegūst, 
ir noderīga. 
 - Jāsaka paldies lektoriem, ka viņi 
ļoti daudz stāsta par savu pieredzi 
un nebaidās atklāt dažādas būtiskas 
lietas, ko mēs varam ņemt vērā savā 
darbā, - saka Daiga.
  Savukārt Gulbenes novada pašval-
dības iepirkumu speciāliste Evita 
Lode norāda, ka viņu visvairāk, 
protams, interesē lekcijas par iepir-
kumu procesu. Šobrīd pašvaldības 
iepirkumi lielākoties esot saistīti 
ar projektiem, tādēļ speciāliste ir 
gandarīta, ka nodarbībās pasnie-
dzēji norāda uz kļūdām, no kurām 
jāizvairās.
  Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir 12 841,40 LVL. 100% no 
Projekta finansē Eiropas Savienība 

Pašvaldības speciālisti papildina zināšanas

ar Eiropas Sociālā fonda starpnie-
cību. Apakšaktivitāti administrē 

Valsts kanceleja sadarbībā ar Sa-
biedrības integrācijas fondu.

Lektors Emīls Pūlmanis (no kreisās) Alūksnes, Apes un Gulbenes 
novadu pašvaldību speciālistiem stāsta par iepirkumu procedūras veikšanu  

Foto no pašvaldības arhīva

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  2. martā noslēgsies Eiropas 
Sociālā fonda atbalstītais Alūksnes 
novada pašvaldības projekts „Spe-
ciālistu piesaiste Alūksnes novada 
pašvaldībai”, kura mērķis ir pa-
augstināt pašvaldības administra-
tīvo kapacitāti un sekmēt kvalitatī-
vu pašvaldības funkciju veikšanu, 
piesaistot kvalificētus speciālistus 
novada pašvaldības administrācijā 
un Sociālajā dienestā.

  Projektu „Speciālistu piesais-
te Alūksnes novada pašvaldī-
bai” (Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/
VRAA/063) pašvaldība uzsāka 2010. 
gada 23. martā. Tā laikā pašvaldība 
piesaistīja divus speciālistus - ekono-
misti un sociālo darbinieci darbam ar 
personām ar funkcionāliem. Pēc pro-
jekta piesaistītie speciālisti turpinās 
darbu pašvaldības administrācijā un 
Sociālajā dienestā saskaņā ar noslēg-
tajiem līgumiem. Būtiski uzsvērt, ka 
projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas ir 21 000 latu un tas pilnībā tika 
finansēts no Eiropas Sociālā fonda.
  Ekonomista savāktos statistikas da-
tus un zināšanas statistikā pielietoja 
Alūksnes novada attīstības program-
mas 2011. - 2017. gadam izstrādē, 
savukārt sociālās darbinieces iegul-
dījums sniedza ievērojamu ieguldī-
jumu Sociālā dienesta pakalpojumu 
attīstībā.
  Projekta ietvaros bija iespēja paaug-
stināt sociālā darbinieka darbam ar 
personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem kvalifikāciju, apmeklējot 

21 stundu ilgu apmācības ciklu SIA 
„Semināru un konsultāciju centrā 
Letija”. Tā kā klientu loks ir plašs un 
katram vajadzības, atkarībā no funk-
cionālo traucējumu rakstura, ilguma 
un smaguma pakāpes, ir atšķirīgas, 
speciāliste apguva tādas tēmas kā 
komunikācija darbā ar specifiskām 
klientu grupām, efektīva atbalsta 
sniegšana cilvēkiem krīzes situācijās, 
kā arī profesionālā izdegšana un tās 
novēršanas iespējas.
  Sociālā dienesta vadītāja Regīna 
Kalniņa uzsver, ka pateicoties pro-
jektam, dienests ieguvis erudītu un 
kompetentu speciālistu. Šī projekta 
īstenošana pavērusi dienestam arī 
jaunas iespējas.
  - Speciālistu piesaistes projekta 
laikā varējām pievērsties jaunu pa-
kalpojumu veidošanai un uzrakstījām 
projektu alternatīvo sociālo aprūpes 
pakalpojumu attīstīšanai novadā. 
Rezultāts ir pozitīvs, jo projektu 
atbalstīja, - norāda R. Kalniņa. 
  Sociālajā dienestā projekta ietvaros 
konkursa kārtībā strādāja sociālā 
darbiniece darbam ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem Evija 
Švalbe. Projektam noslēdzoties, viņa 
atzīst, ka darba lauks ir plašs un viss 
ritējis kā plānots.
  - Palīdzība personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem ir vajadzīga, 
jo šiem cilvēkiem, kuri nav dar-
ba spējīgā vecumā vai ieguvuši 
funkcionālus traucējumus invalidi-
tātes dēļ un nav darbspējīgi, nereti 
ienākumi ir ļoti mazi vai arī to nav 
vispār. Būtiska darba sastāvdaļa bija 
sociālā rehabilitācija gan cilvēkiem, 
kuriem jau ir invaliditāte, gan tiem, 
kuriem invaliditāte būtu nepiecie-

šama, taču viņi kādu iemeslu dēļ 
nebija to nokārtojuši. Risinājām 
problēmas, sākot ar psihosociāla 
atbalsta sniegšanu un nodrošināšanu 
ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, līdz 
informācijas sniegšanai par to, kādu 
valsts nodrošinātu palīdzību personai 
ir iespējas saņemt, - stāsta E. Švalbe.
  Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos 
sociālā darbinieka ikdiena lielā mērā 
saistīta ar darbu ar veciem cilvē-
kiem. E. Švalbe atzīst, ka sastapusies 
ar daudziem cilvēkiem, kuri vairs 
nespēj veikt pašaprūpi, taču atrodas 
savās dzīves vietās, un viņiem 
sociālā dienesta sniegtā aprūpe ir 
ļoti vajadzīga. Tāpat aukstajā ziemas 
laikā jārisina to cilvēku problēmas, 
kas palikuši pavisam bez pajumtes 
vai dzīvo nepiemērotās vietās.
  Sociālā rehabilitācija veikta arī per-
sonām ar atkarības problēmām, taču 
šajā gadījumā noteicošais aspekts ir 
paša cilvēka vēlēšanās risināt savu 
problēmu un sadarboties ar speciā-
listiem.
  Evijas ikdienas pienākumi saistījās 
arī ar darbu ar garīgi slimiem cilvē-
kiem, taču arī šajā gadījumā sociālā 
darba speciālists situācijas risināšanā 
var iesaistīties tikai tad, ja konkrētā 
persona pati tam piekrīt.
  - Nereti ir situācijas, kad apkārtējie 
lūdz mūs rīkoties un kādu personu 
ievietot slēgta tipa iestādē, taču 
sabiedrībā ir nepareizs priekšstats 
– ja pats cilvēks nedomā, ka viņam 
ir problēmas, kas jārisina, tad šādā 
gadījumā ar varu to izdarīt nevaram, 
- paskaidro E. Švalbe.
  Projekta laikā viņa strādājusi arī 
ar sociālās aprūpes centrā ievietoto 
personu apgādniekiem sekojusi, vai 

tiek veikti apgādnieka maksājumi 
par personas uzturēšanos sociālās ap-
rūpes centrā. Speciāliste arī pievēr-
susi lielu uzmanību tam, vai cilvēks 
dzīvo apstākļos, kad viņam vēl ir 
iespējama pašaprūpe vai arī tomēr iz-
vēlēties pārcelties uz aprūpes centru. 
Evijas un arī pārējo novada sociālo 
darbinieku rūpīga darba rezultātā 
aizvadītajā gadā palielinājās to 
cilvēku skaits, kuri, nespēdami vairs 
pilnvērtīgi paši sevi aprūpēt, izvēlas 
pārcelties uz dzīvi sociālās aprūpes 
centrā, kur ir siltums, regulārs silts 
ēdiens un pieejama ikdienas aprūpe.
  Kopumā vērtējot darbu projekta 
laikā, E. Švalbe atzīst, ka problē-
mas Alūksnes novadā ir līdzīgas kā 
citos novados, vienīgā atšķirība, ka 
finansiāli spēcīgākas pašvaldības 
sociālo problēmu risināšanā var 
piedāvāt plašāku resursu klāstu, lai 
piemeklētu problēmām atbilstošāku 
risinājumu.
  - Dažbrīd sociālais darbinieks strā-
dā kā burvis, ar maziem resursiem 
cenšoties panākt maksimālu efektu, 
- saka Evija.

Sociālais darbinieks - kā burvis

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPAS SAVIENĪBA

Projekta ietvaros Ates dzirnavu tilts 
Kalncempjos nu jau ir atjaunot
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  Anete Salmiņa,
Ilzenes 867. mazpulka dalībniece

  Piektdien, 3. februārī centrā 
„Dailes” notika svinīgs Ilzenes 
mazpulcēnu uzņemšanas pasā-
kums.

  Tajā mazpulcēni pateicās saviem 
vecākiem, dāvinot viņiem skaistas, 
smaržojošas garšvielu glezniņas. 
Mazpulcēni deva svinīgo solījumu, 
saņēma nozīmītes četrlapu āboliņa 
lapiņas formā un sertifikātus, bet 
cītīgākie mazpulcēni - arī Latvijas 
mazpulku biedra kartes. 
  Ilzenes pagasta pārvalde Ilzenes 
867. mazpulkam sagādāja patīkamu 
pārsteigumu - uzdāvināja košus T 
krekliņus, lai turpmāk mazpulcēni 
būtu labi atpazīstami (skat. attēlā). 
Liels paldies viņiem! Pateicības 
vārdi izskanēja gan vadītājai Sar-

mītei Salmiņai, gan Lailai Bokai, jo 
pateicoties tieši Lailas iniciatīvai, 
Ilzenē ir atsācis darboties mazpulks. 
Ilzenes mazpulka priekšniece Zane 
Boka bija sagatavojusi pārskatu 
foto filmiņā par paveikto iepriekšējā 
gadā. 
  Pasākumā visi jauki pavadīja 
laiku - notika jautājumu turnīrs, 
kurā mazpulcēnus sadalīja 2 
komandās, un viņiem bija jāatbild 
uz jautājumiem, kas jāzina īstam 
mazpulcēnam. Un Ilzenē patiešām 
ir īsti mazpulcēni, jo visi zināja 
atbildes uz jautājumiem, tādēļ 
rezultāts starp abām komandām bija 
neizšķirts. Vēl mazpulcēnu vecāki 
bija sarīkojuši dažādas atrakcijas - 
bērniem interesantus uzdevumus pa 
dažādām „stacijām”. Vecākiem bija 
iespēja degustēt dažādas zāļu tējas, 
un atminēt, kas tās ir par tējām. 
Šīs atrakcijas patika gan bērniem, 

  Esēnija Lielbārde,
Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 
skolotāja

  Ar 1. februāri Jaunalūksnes PII 
„Pūcīte” ir jauninājums mācību 
procesā: 3 - 6 gadīgie bērni sākuši 
apgūt angļu valodu.

  Nodarbības norit pēc Initas Krilovas 
izveidotās angļu valodas programmas 
pirmsskolā. Programmā ir izstrādā-
tas divas grūtības pakāpes - 1. un 2. 
pakāpe. PII „Pūcīte” tiek realizēta 1. 
pakāpes programmas tematika, no-
darbības vada PII „Pūcīte” 2. grupas 
audzinātāja Esēnija Lielbārde.
  1. pakāpe paredz sniegt zināšanas 
par sasveicināšanos un atvadīšanos, 
nosaukt savu vārdu, par dienas daļām, 
krāsām, darbības vārdu „can” - es 
varu, protu, ģeometriskām figūrām, 
cipariem no 1 līdz 6, par ķermeņa 
daļām, mājdzīvniekiem, augļiem un 
dārzeņiem, apģērbu.
  Programmu realizējam, izmantojot 
dažādas metodes un līdzekļus - uzska-
tes materiālus, grāmatas, DVD un CD 
materiālus, spēles, kas padziļina angļu 
valodas izpratni, tā bērnus ieinteresē-
jot un motivējot darbībai. 
  Sakarā ar uzsāktajām angļu valodas 

nodarbībām, PII „Pūcīte” notiks 
Latvijas Britu padomes piedāvātais 
informatīvs bezmaksas seminārs 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērnu vecākiem „Kā iedrošināt bērnu 
mācīties angļu valodu?”. Seminārā 
tiks sniegta informācija par to, kā palī-
dzēt bērnam mācīties angļu valodu, kā 
sekmēt radošas un rosinošas svešvalo-
das apguves vides veidošanos mājās, 
kādus praktiskus paņēmienus un 
metodes izmantot, strādājot ar bērnu 
divatā, kā motivēt bērnu turpināt apgūt 
svešvalodu? Un kā mācīties angļu 
valodu ar interneta starpniecību.
  Februāris „Pūcītē” noritēja radošā 
gaisotnē - ar kopīgu sveču gatavošanu 
Sveču dienā, sirsnīgo Valentīndienu, 
aktīvo Meteņdienu. Šobrīd bērni gata-
vo darbus starptautiskajam konkur-
sam „Rainbow 2012”, kas paredzēts 
bērniem vecumā no 4 – 18 gadiem. 
Konkursam jāsagatavo radošais darbs 
jebkādā tehnikā, piemēram, kolāža, 
zīmējums, glezna u.c.
  Šinī mācību gadā turpinās izzinošas 
nodarbības Jaunalūksnes bibliotēkā, 
kur mazākie „Pūcītes” bērni viesojās 
bērnu un pieaugušo lasītavā, uzzināja, 
ka grāmatas var izlasīt arī datorā, lielā-
kie iepazīsies ar Viļa Plūdoņa dzeju. 

gan vecākiem, jo uzdevumi tiešām 
radīja lielu interesi. 
  Par pasākumu ļoti priecīgi ir 19 
mazpulka rindās uzņemtie dalībnie-
ki un vadītāja Sarmīte Salmiņa. 
  - Mums jāturpina labi iesāktais 
un jāķeras pie jauniem darbiem. 
Pavisam drīz jau jāsāk plānot sīpolu 

audzēšana. Tos rudenī atkal varēsim 
pārdot Z/S „Ezerkauliņi”. Audzēsim 
un nākamajā gadā iegūsim Latvijas 
dzelteno kāļu sēklas, piedalīsimies 
foto konkursā, kā arī centīsimies 
darīt citus labus darbus. Būsim 
aktīvi un priecāsimies par paveikto, 
- stāsta Sarmīte Salmiņa.

Ilzenes mazpulka svētki

„Pūcītē” apgūst
angļu valodu

  Agita Līdumniece,
teātra sporta komandas trenere

  10. februārī uz Balvu vilka teāt-
ra sporta turnīru, kas norisinājās 
Balvu Valsts ģimnāzijā, devās 
Ilzenes pamatskolas teātra studi-
jas „Kurmis” dalībnieki (vadītāja 
Agita Līdumniece).

  Pasākumā piedalījās teātra sporta 
mīļotāji no Valmieras, Madonas, 
Barkavas, Ilzenes, Bejas, Jūrmalas, 
Gaigalavas, Rēzeknes, Feimaņiem, 
Kusas, Krāslavas un, protams, 
Balviem.
  Dalībniekus sveica Balvu pilsētas 
simbols – vilks un ģimnāzijas di-
rektore Inese Paidere. Improvizatori 
cīnījās par turnīra ceļojošo balvu - 
Lāču dārza lāčuka medus podiņiem.
  Dūšīgi improvizācijas spēļu virpulī 
metās visjaunākie turnīra dalībnie-
ki. 1. - 4. klašu grupā cīnījās sešas 
komandas, no kurām trīs komandas 
no Valmieras, Gaigalavas un Ilzenes 
šovasar piedalījās IV Latvijas teātra 
festivālā „Kustības turpinājums”. 
  Mūsējiem – Eduardam Līdumnie-
kam, Leldei Melecei, Alitai Dzilnai, 
Vitai Vanagai, Robertam Mednim 

šoreiz 2. vieta.
  5. - 9. klašu grupā startēja 16 ko-
mandas. To vidū arī divas komandas 
no Ilzenes. Labāk veicās pieredzēju-
šākajai komandai (7. vieta): Dārtai 
Mednei, Zanei Vanagai, Zanei 
Bokai, Ernestam Mednim un Anetei 
Salmiņai.
  Pirmo reizi tik lielā turnīrā pieda-
lījās un prasmes krāja Arta Valu-
jeviča, Sannija Ceriņa, Solveiga 
Rudzīte, Daira Paķonka un Dainuvī-
te Rudzīte.
  Priecēja vidusskolēnu profesio-
nālās prasmes teātra sporta spēlēs 
un tehnikās. Balvu vilka uzmanīti, 
turnīra dalībnieki cīnījās līdz pat 
vakaram, jo turnīrā piedalījās 31 
komanda.
  Bargā tiesnešu kolēģija nolēma, 
ka Balvu Lāču dārza lāčuka medus 
podiņi šogad ceļos uz Gaigalavu, 
Rēzekni un Madonu.
  Balvos izbaudījām ūdenspriekus 
peldbaseinā, ieguvām jaunus drau-
gus un krājām pieredzi, gatavojoties 
reģionālajam turnīram, kas pavasarī 
notiks Madonā.

Ilzenieši
Balvu Vilka turnīrā

Bejas skolas 145. 
jubilejas gada 
aktivitātes
  Šogad Bejas pamatskola 
atzīmē 145 gadu jubileju un 
par godu tai visa gada garumā 
notiks dažādi pasākumi.

  Janvārī notika konkurss „Mana 
apsveikuma kartiņa Bejas skolai 
145. jubilejā”. Februārī bija te-
matiska izstāde „Mācību grāmata 
– atslēga uz zināšanām”, ekspo-
zīcija „Bejas novadpētniecības 
centra vēsture”, kā arī tematiska 
izstāde „Bejas novadpētniecības 
centra dibinātāja un ilggadēja 
vadītāja - Līvija Paegle” un Be-
jas skolas absolventu foto darbu 
izstāde.
  Martā notiks eseju konkurss 
„Mans skolas stāsts”, muzeja 
stunda un praktiskās nodarbī-
bas „Raksti ar tintes spalvu”, 
tikšanās ar Bejas skolas absol-
ventiem – uzņēmējiem, kā arī 
tiks noskaidrots, kuri no skolas 
absolventiem ir grāmatu autori.
  Aprīlī muzeja stundās skolē-
niem notiks lasījumi par tēmu 
„Bejas skolas vēsture” un būs 
apskatāma izstāde „Bejas skolas 
absolventi novadā, Latvijā, 
pasaulē”. Interesants pasākums 
sagaidāms 28. aprīlī - mākslas 
zāģēšanas sacensības „Ierūcini 
zāģi un ļaujies fantāzijai II”.
  Maijā notiks skolēnu radošo 
darbu konkurss „Mana sapņu 
skola”, savukārt jūnijā būs skatā-
ma ekspozīcija „Bejas skolas ab-
solventi” un skolas lietu izstāde 
„Lietas stāsta par cilvēkiem”.
  Jūlijā notiks radošo darbu 
plenārs „Bejas skola ainavā”, 
bet augustā būs apskatāma Bejas 
skolas jubilejai veltīta tematiska 
izstāde „Bejas skolai - 145”.
  Svētku kulminācija būs 3. 
augustā, kad notiks svinīgais pa-
sākums „Bejas skolai - 145” un 
absolventu vakars, kā arī Bejas 
novadpētniecības centra 25 gadu 
jubilejas pasākums „Skatos, kā 
laiks ver krelles”. 
 

Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas 
apmeklētāju 
ievērībai!
 
 Ar šī gada janvāri saņemt 
bibliotekārās uzziņas, informā-
ciju, veikt grāmatu rezervē-
šanu un lietošanas termiņu 
pagarināšanu, pieteikties uz 
datoru un interneta izmantoša-
nu Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
iespējams arī pa mobilo tālruni 
- 25403935 (LMT)!
 
 Jaunais telefons Nokia C 2-01 
bibliotēkas rīcībā  nonācis 
projekta „Bibliotēka nāk pie 
lietotāja” sekmīgas realizācijas 
rezultātā. Projektu  finansēja  
Bila un Melindas Geitsu fonds 
(BMGF) sadarbībā ar starptau-
tisku bezpeļņas organizāciju 
EIFL. Šis projekts tika realizēts 
projekta „Apmācību program-
mas līderiem un inovatoriem” 
ietvaros ar Mortensona centra 
(ASV) un projekta „Trešais tēva 
dēls” atbalstu.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Trešdien, 22. februārī Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 
notika atklātā olimpiāde latviešu 
valodā un literatūrā, kurā pieda-
lījās 7. un 10. klašu skolēni no 14 
izglītības iestādēm, tostarp Dobe-
les, Gulbenes novada, Madonas, 
Valmieras Valsts ģimnāzijām.

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktore Daina Dubre 
– Dobre, olimpiādes noslēgumā tās 
dalībniekiem pasniedzot nopelnītos 
diplomus un balvas, pateicās par 
piedalīšanos un solīja, ka šo tradīci-
ju skola ir iecerējusi turpināt.
  I vietu ieguva Katrīna Kārkliņa 
(10. klase, Dobeles Valsts ģim-
nāzija, skolotāja Rudīte Briede), 
Zane Kalniņa (10. klase, Gulbenes 
novada valsts ģimnāzija, skolotāja 

Zigrīda Širaka) un Žaklīna Stricka 
(7. klase, E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija, skolotāja Sanita Medne).
  II vieta Lindai Cīrulei (7. klase, 
Bejas pamatskola, skolotāja Anita 
Zara), Anetei Salmiņai (7. klase, 
Ilzenes pamatskola, skolotāja Agita 
Līdumniece), Katei Annijai Ročānei 
(10. klase, Gulbenes novada valsts 
ģimnāzija, skolotāja Zigrīda Šira-
ka), Sarmai Skudrai (10. klase, E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
skolotāja Aija Arāja).
  III vietā Estefānija Bogdanova 
(10. klase, E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija, skolotāja Aija Arāja), 
Nauris Kristofers Gailītis (10. klase, 
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
skolotāja Daina Černomirdina), 
Ieva Karpova (7. klase, Madonas 
Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga 
Šneidere), Lauma Lāce (7. klase, 
Gulbenes novada valsts ģimnāzija, 
skolotāja Inga Kadile).
  Atzinības saņēma Jānis Skrebels 

(10. klase, Dobeles Valsts ģimnāzi-
ja, skolotāja Rudīte Briede), Anna 
Vildaus (10. klase, Dobeles Valsts 
ģimnāzija, skolotāja Rudīte Briede), 
Santa Pakalna (10. klase, E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija skolotāja 
Aija Arāja), Līva Sloģe (10. klase, 
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
skolotāja Daina Černomirdina), 
Elīna Brahmane (7. klase, Dobeles 
Valsts ģimnāzija, skolotāja Rudīte 
Briede), Anna Žanete Treimane (7. 
klase, Valmieras Valsts ģimnāzija, 
skolotāja Signe Ābola) un Dainis 
Jegorovs (7. klase, Liepnas vidus-
skola, skolotāja Sanita Bordāne).
  Pārējie dalībnieki saņēma patei-
cības par veiksmīgu piedalīšanos 
olimpiādē.
  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas audzēkne Estefānija Bogda-
nova pēc olimpiādes atzina, ka ar 
iegūto trešo vietu ir apmierināta.
  - Vienmēr jau ir kur tiekties, šis 
rezultāts būs kā stimuls nākošreiz 

sagatavoties vēl labāk un startēt 
veiksmīgāk, - sacīja Estefānija.
  Kaimiņus – Viļakas novadu 
olimpiādē pārstāvēja seši dalībnieki 
– pa trim katrā klašu grupā. Viļakas 
Valsts ģimnāzijas skolotāja Sarmīte 
Šaicāne uz olimpiādi bija atvedusi 
divus savus audzēkņus un šoreiz 
uz mājām tika aizvestas pateicības 
par piedalīšanos. Skolotāja atzina, 
ka olimpiādes darbi bijuši ļoti veik-
smīgi sastādīti, skolotājiem bijis 
viegli tos labot, skolēnu domas par 
darbiem bijušas dažādas. S. Šaicāne 
pateicās olimpiādes rīkotājiem par 
jauko atmosfēru un izteica pārstei-
gumu par rūpīgi strukturēto skolas 
muzeju, kur rasta iespēja saglabāt 
arī skolēnu zinātniski pētnieciskos 
darbus.
  Paldies „Zvaigzne ABC grāmatnī-
cai par atbalstu!

Alūksnē notika atklātā olimpiāde latviešu valodā



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

29.02.2012.

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:

  1. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„5.2. pabalsts mazgāšanās pakalpo-
juma apmaksai, izsniedzot talonu”.
  2. Papildināt III nodaļu ar 
5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.4.pabalsts veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai.” 
  3. Papildināt 11.punktu aiz 
vārdiem „kalendārā gada laikā” ar 
vārdiem „uz diviem mēnešiem laik-
posmā, uz kuru noteikta atbilstība 
statusam”.
  4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12.Dzīvokļa (mājokļa) pabal-
sta apmērs vienam mēnesim šo 
noteikumu 11.punktā minētajām 
personām (ģimenēm) tiek aprēķi-
nāts kā starpība starp palīdzības 
pieprasītāju kopējo GMI un norma-
tīvo izdevumu summu un palīdzības 
pieprasītāju kopējiem ienākumiem, 
izmantojot formulu:
     P = GMI + K - I, kur 
P – dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 
apmērs vienam mēnesim;
GMI – noteiktais garantētais mini-
mālais ienākumu līmenis mēnesī 
palīdzības pieprasītāja ģimenes 
locekļiem;
K – vidējie faktiskie mēneša izde-
vumi par īres/apsaimniekošanas 
maksu un maksu par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, nepārsniedzot 
noteiktos normatīvos izdevumus;
I – vidējie mēneša ienākumi palī-

dzības pieprasītāja un kopā ar viņu 
vienā mājoklī dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem. Aprēķinot dzīvokļa 
pabalstu, personas (ģimenes) rīcībā 
esošajos ienākumos ieskaita sa-
ņemto pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.
  5. Papildināt 34.1 punktu ar 34.1 
2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„34.1 2. ja persona ir bez mājokļa 
un atrodas Alūksnes novada terito-
rijā”.
  6. Izteikt 34.2 punkta pirmo teiku-
mu šādā redakcijā:
„Pabalstu pārtikai uzturzīmes veidā 
piešķir un pabalsta apmēru nosaka, 
ņemot vērā ārkārtas situācijas radī-
tās sekas un apstākļus, izsniedzot 
vienai personai uzturzīmi Ls 6,00 
vērtībā”.
  7. Svītrot 34.22.apakšpunktu.
  8. Papildināt ar X1  nodaļu šādā 
redakcijā:
„X1   PABALSTS VEĻAS MAZ-
GĀŠANAS PAKALPOJUMA 
APMAKSAI
     37.1 Pabalstu veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai piešķir uz 
laika posmu līdz 6 mēnešiem un ne 
vairāk kā četriem veļas mazgāšanas 
cikliem mēnesī, ja nav iespēju maz-
gāt veļu savā dzīvesvietā, šādām 
ģimenēm (personām): 
    37.11. personai ar pirmās grupas 
invaliditāti; 
    37.12. personai bez pastāvīgas 
dzīvesvietas;
    37.13. pensijas vecuma personai 
75 un vairāk gadu vecumā, kurai 
nav likumisko apgādnieku un kuras 
ienākumi nepārsniedz 60% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas;
    37.14. trūcīgai ģimenei ar bēr-

niem.
    37.2 Pabalstu piešķir veļas 
mazgāšanas pakalpojuma apmaksai, 
ņemot vērā pakalpojuma sniedzē-
ja noteikto pakalpojuma maksu, 
bet nepārsniedzot Ls1,00 par 
vienu mazgāšanas ciklu. Pabalstu 
pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
pēc rēķina saņemšanas par faktiski 
sniegtajiem pakalpojumiem.”
  9. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
„38. Pabalstu piešķir šajos noteiku-
mos minētajai personai (ģimenei) 
un viņas likumiskajam pārstāvim, 
kura savu dzīvesvietu deklarējusi 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, izņemot pabalstus VI, 
VII nodaļā un 34.12.apakšpunktā 
minētām personām”.
  10. Izteikt 49.punktu šādā redak-
cijā:
„49. Ja persona atteikusies pil-
dīt līdzdarbības pienākumus vai 
nepilda tai noteiktos līdzdarbības 
pienākumus,  Sociālais dienests  var 
atteikt pabalstu pilnībā, pārtraukt  
pabalsta izmaksu vai samazināt pa-
balstu par personai piešķirto daļu”.

 
Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta Nr.3/2011 
„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 28.04.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.14/2011 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  1.1. Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai noteiktu Alūksnes 
novada atsevišķus sociālās palīdzī-

bas pabalstu veidus, apmēru, pie-
šķiršanas kritērijus, aprēķināšanas 
un izmaksas kārtību un sabalansētu 
ar pašvaldības budžeta iespējām. 
  1.2. Saistošo noteikumu projekts 
izstrādāts, pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto un piekto 
daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. 
noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksā-
jams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināša-
nai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 15.punktu, Ministru 
kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 
1036 „Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu. 

  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošo noteikumu projekts 
paredz noteikt sociālās palīdzības 
pabalstu - dzīvokļa (mājokļa) pa-
balsta, pabalsta pārtikai uzturzīmes 
veidā, pabalsta veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai  apmērus, 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību  personām (ģimenēm), kuras 
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus. 
Saistošie noteikumi paredz izmaksāt 
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu divus 
mēnešus  un pabalstu pārtikai uz-
turzīmes veidā ārkārtas situācijā Ls 
6,00 apmērā katrai personai.  
 
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Apstiprinātie saistošie noteikumi 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas. Pabalstu veidi un 
apmēri paredzēti, lai nepārsniegtu 
pašvaldības budžeta apakšprogram-

mā „Pabalsti maznodrošinātām un 
trūcīgām personām” paredzēto fi-
nansējumu 2012.gadam, ja pabalstu 
saņēmēju skaits nepalielināsies. 

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
 
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
  5.1. Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, Lielā 
Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
  5.2. Lēmumu par pabalsta pārtikai 
uzturzīmes veidā piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt pieņem 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
sociālā darba speciālists un to var 
apstrīdēt Alūksnes novada So-
ciālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301.
  Lēmumu par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu vai atteikumu 
pieņem Alūksnes novada Sociā-
lais dienests, Lielā Ezera ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301. Sociālā dienesta lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301.      
 
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
  Konsultācijas nav notikušas.

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

Saistošie noteikumi Nr.3/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.01.2012. lēmumu Nr.21
(protokols Nr.2, 21.p.)

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.15/2011 „Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā” grozījumu un iz-
teikt saistošo noteikumu 2.1.apakš-
punktu šādā redakcijā:

„2.1.  zeme, kuras kopējā kadastrālā 
vērtība nepārsniedz Ls 3000,00”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
Grozījums Alūksnes novada 
domes 28.04.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.15/2011 „Par 

kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam 

Alūksnes novadā” paskaidrojuma 
raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  1.1. Saistošie noteikumi nepie-
ciešami, lai precizētu kritērijus 
īpašuma izvērtēšanai un nodrošinātu 
sociālās palīdzības pabalstu izmak-
su atbilstoši pašvaldības budžeta 
iespējām.
  1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr.299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.3. apakšpunktu. 

  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Pašreiz kritērijus īpašumam, 
izvērtējot atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam Alūksnes 
novadā, nosaka atbilstoši Alūksnes 
novada domes 28.04.2011.sais-
tošajos noteikumos Nr.15/2011 
„Par kritēriju noteikšanu īpašu-

mam, novērtējot atbilstību trūcī-
gas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā”, kuros noteikts, 
ka par īpašumu netiek uzskatīta 
zeme, kuras kopējā kadastrālā 
vērtība nepārsniedz Ls 1000,00. 
Saistošo noteikumu projektā tiek 
plānots palielināt zemes kadastrālās 
vērtības summu līdz Ls3000,-, kuru 
nepārsniedzot, tā netiek uzskatīta 
par īpašumu vai tā daļu, piešķirot 
trūcīgas ģimenes (personas) statusu. 
Ģimenēm ar zemiem ienākumiem, 
kuras objektīvu iemeslu dēļ negūst 
pietiekamus ienākumus no darba 
un sava īpašuma apsaimnieko-
šanas, atbilstot trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam, būs iespēja 
saņemt nepieciešamos bezmaksas 
veselības aprūpes pakalpojumus un 
citus valsts noteiktos atvieglojumus, 
jo šobrīd Saistošajos noteikumos 
nav paredzēts pabalsts veselības 

aprūpes pakalpojumu apmaksai. 
Trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
bija jāatsaka ģimenēm, jo Alūksnes 
pilsētas teritorijā un pagastu centros 
mājsaimniecībās zemes kadas-
trālā vērtība daudzos gadījumos 
pārsniedza 1000 latus, kaut arī uz 
tās atrodas tikai ēka, palīgēkas un 
pagalms, kurā savu dzīvesvietu ir 
deklarējusi un dzīvo ģimene, kurai 
ienākumi atbilst trūcīgās statusa 
līmenim un sociālā palīdzība būtu 
nepieciešama. 
 
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Saistošie noteikumi stāsies spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 
Palielināsies pabalsta bērna ēdināša-
nai izglītības iestādēs un dzīvokļa 
pabalstu izmaksas kopējais apmērs, 
kas ir plānots 2012.gada pašvaldī-

bas sociālā budžeta izdevumos.  

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
 
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
  Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā. 

  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Grozījums Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.15/2011 
„Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3. apakšpunktu

Saistošie noteikumi Nr.4/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.01.2012. lēmumu Nr.22
(protokols Nr.2, 22.p.) 

Stājas spēkā 01.03.2012

Stājas spēkā 01.03.2012



Ar pašvaldības 
atbalstu
piedalījās
izstādē Vācijā

  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 19. līdz 22. janvārim 
Alūksnē un ārpus tās pazīs-
tamais dabas formu mēbeļu 
autors Harijs Stradiņš ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstu piedalījās izstādē 
Augsburgā (Vācijā).

  Izstādē, kurā bija skatāmi 
makšķerniekiem, medniekiem un 
dabas draugiem domāti piedā-
vājumi no visas pasaules, Harijs 
Stradiņš piedāvāja aplūkot savā 
meistardarbnīcā radītās īpašās 
mēbeles un unikālus interje-
ra elementus. Tāpat ikviens 
izstādes apmeklētājs varēja iegūt 
informāciju par Alūksni, mūsu 
novadu un Latviju, jo Harijs līdzi 
aizveda arī dažādus informatī-
vus bukletus par mūsu novada 
tūrisma piedāvājumu.
  Alūksnes novada domes finanšu 
komiteja Harija Stradiņa dalību 
izstādē Vācijā atbalstīja, piešķi-
rot 309 latus.
  - Paldies Alūksnes novada 
domes deputātiem par to, ka rada 
iespēju atbalstīt manu pieda-
līšanos šajā izstādē! Izstādes 
apmeklētāji izrādīja interesi par 
iespējām pavadīt brīvo laiku 
Alūksnes novadā. Ceru, ka pēc 
šīs izstādes varētu būt iespēja-
ma kā atsevišķu cilvēku, tā arī 
interesentu grupu viesošanās 
gan manā meistardarbnīcā, gan 
visā Alūksnes novadā, - sacīja 
Harijs Stradiņš, ar kura radītajām 
mēbelēm var iepazīties www.
stradinsh.com.

Alūksnes Novada Vēstis  13.29.02.2012.
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  Astrīda Bētere,
Mālupes pagasta pārvaldes
kultūras darba organizatore

  Mums katram ir dota iespēja no 
saules lēkta līdz rietam piepildīt 
savas ieceres, sapņus un vēlmes. 
Ar lielāku vai mazāku sparu darīt 
savus ikdienas darbus. Priecā-
ties, ka savā radošajā brīvībā 
varam doties uz visām četrām 
debess pusēm un satikt sava laika 
domubiedrus. Ja izraudzītais ceļš 
ir bijis īstais, tad pamanām, ka 
paši esam radījuši brīnumu, kurš 
piepildījies no sirds puses.

  Šāda sastapšanās pirms 20 gadiem 
notika Mālupē, jo pamatskolā sāka 
strādāt mūzikas un latviešu valodas 
skolotāja Irēna Andranova. Toreiz 
aizsāktais turpinās vēl šodien. Sko-
lotāja pret baltu papīra lapu izjūt 
dziļu bijību, jo zina, ka uz tās zīmu-
lis vai pildspalva atstās nošu rakstu, 
kuru pēc tam dziedās ne viens vien. 
Zina, ka vērtēs gan klausītāji, gan 
nozares profesionāļi. Taču vispra-
sīgākie ir vokālā ansambļa „Mālu-
pīte” dziedātāji, kuri šos gadus ir 
bijuši Irēnas radošais  atbalsts.   
  Šajos vokālā ansambļa „Mālupīte” 
20 darbības gados gan gūts, gan 
dots. Izdevniecības ULMA izdo-
tajā dziesmu krājumā „Dīvainais 
nams”, apkopotas dziesmas skolas 
vecuma bērniem, ko var dziedāt 

gan ansamblis, gan neliels koris.  
Skolotājas rakstītās dziesmas dzied 
visā Latvijā . Tā dziesma “Pagra-
bā“, tika izpildīta republikas zēnu 
koru festivālā. Savukārt dziesmu 
cikli “Putnu dziesmas“ un “Āzīšu 
dziesmas” īpaši rakstītas 1. - 4. 
klašu apvienotajam korim. Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra izrādei 
„Lidojums” rakstīta oriģinālmūzika. 
„Mālupītes” desmit gadu svētku 
koncertā dziedāts kopā ar aktieri 
Juri Hiršu.
  Alūksnes rajona skolu kopkori 
savos svētkos ir izpildījuši ciklu 
„Burbuļmātei deguns garš”, kā arī 
dziesmu „Dievs uzzīmēja pasauli”. 
Šīm melodijām veidotas horeo-
grāfijas, kuras izdejoja skolu deju 
kolektīvi. 
  Kolēģi no kaimiņu Valkas, Balvu, 
Gulbenes, Apes novadiem izmanto 
skolotājas pieredzes materiālus 
(dziesmu notis) gan ikdienas dar-
bam, gan dodoties uz skatēm, kon-
kursiem vai festivāliem. Apmeklējot 
valsts muzikālos notikumus, var 
dzirdēt viņas rakstītās dziesmas, 
kuras pārliktas arī pieaugušo vokālo 
ansambļu salikumā. 
  Gatavojoties mazo vokālistu kon-
kursam “Cālis”, mūzikas pedagogi 
ne reizi vien sadarbojušies ar Irēnu.
  Radošā sadarbībā ar NVO 
„Saulstariņi”, kurā darbojas bērni 
ar īpašām vajadzībām, uzrakstīts 
dziesmu cikls par māti. Pēc bērnu 

Aicinām uz koncertu „ Neviena nav mājās...”

viesošanās Vācijā komponiste 
saņēma skaistu pastkarti, kurā raks-
tīts „Liebe Irena! Danke fūr Lied 
„Engel”!” („Mīļā Irēna! Paldies par 
dziesmu „Eņģelis”!”). Komentārā 
apliecinājums, ka pie laba me-
nedžmenta šī dziesma varētu būt 
pasaules līmeņa hīts.
  Šogad vokālajam ansamblim 
„Mālupīte” un Irēnas Andranovas 
radošajai darbībai Mālupē aprit 20 
gadi. Skolu beidzot, Irēna palaiž 
savus dziedātājus kā pieneņpūkas 
pāri Mālupes pļavām, lai tie meklē 
auglīgu vietu, kur turpināt savu 
dziedāšanas prasmi. Un tad pienāk  
laiks  atkal satikties. Šoreiz tas būs 

10. martā Mālupes pamatskolas 
sporta angārā skaistā svētku kon-
certā „Neviena nav mājās….”, bet 
21. aprīlī Alūksnes pilsētas Tautas 
namā.
  Šajā muzikālajā notikumā dzir-
dēsim bijušos un esošos „Mālupī-
tes” dziedātājus kopā ar Mālupes 
sieviešu vokālo ansambli, bet Irēnas 
melodijas izdejos Mālupes jaunieši 
(vadītāja Ināra Orbidāne) un deju 
kolektīvs „Enku – drenku” (vadītāja 
Daiga Ozoliņa).
  Nāciet un brauciet visi! Pārlieci-
nieties, ka arī mazā vietā var notikt 
lieli svētki!

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja 

  18. un 19. februārī salacgrīvieši 
pie sevis ciemos aicināja lielus un 
mazus, lai divu dienu garumā III 
starptautiskajā Salacgrīvas mas-
ku tradīciju festivālā dziesmās, 
dejās un tradicionālos rituālos 
aizvadītu Meteņdienu un ieskan-
dinātu pavasara tuvošanos.

  Arī Jaunlaicenes tautas nama 
folkloras kopas „Putnis” dalībnie-
ki pārvērtās par dažādiem tēliem 
un devās uz Salacgrīvu. Festivālā 
piedalījās deviņu folkloras kopu un 
etnogrāfisko ansambļu pārstāvji no 
Latvijas un trīs ārzemju vieskolektī-
vi no Igaunijas, Lietuvas un Polijas.

  Mums bija iespēja iziet budēļu 
gājienu pa Salacgrīvas novada Svēt-
ciemu kopā ar folkloras kopu „Ore” 
no Amatas un igauņu viesiem. 
Klaudzot, rībot, spēlējot, dancojot 
un dziedot izstaigājām māju pagal-
mus, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja 
namu saimnieki.
  Vakarā Salacgrīvas kultūras namā 
notika masku izrādīšanās. Katrs 
kolektīvs ar 10 minūšu program-
mu izklaidēja skatītājus un žūriju. 
Maskas bija ļoti daudzveidīgas un 
interesantas. Uzvedumu oriģinali-
tāte saistīja ikvienu apmeklētāju, jo 
gandrīz visas kopas savos uzvedu-
mos iesaistīja skatītājus. Katrā ziņā 
mājās atbraucām ar jaunu pieredzi 
un iespaidiem.

Jaunlaicenieši maskojās Salacgrīvā

  Alisa Bērziņa,
Alūksnes novada pašvaldības 
praktikante 

  No 10. līdz 12. februārim 
Alūksnes novada pašvaldības pār-
stāvji piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē „Balttour 2012”  
Ķīpsalā. Dalību šajā izstādē šogad 
finansēja Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF)  projekts 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija”.

  Izstādē Alūksnes novads prezen-
tēja savu tūrisma piedāvājumu. 
Alūksnes novada stendā izstādes 
laikā savas aktivitātes piedāvāja arī 
vairāki novada muzeji. Alūksnes 
muzeju pārstāvēja baronu fon 
Fītinghofu pāris, Viktora Ķirpa Ates 
muzejs izstādē piedāvāja apskatīt 

Prezentē novadu starptautiskās tūrisma izstādēs

Alūksnes novada stendu izstādē „Balttour 2012” 
apmeklēja arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins 

Foto no pašvaldības arhīva

“Putnis” Salacgrīvas masku tradīciju festivālā
Foto no kolektīva arhīva

“Mālupīte” dzied Alūksnes pilsētas svētkos 2009. gadā
Foto no ansambļa arhīva

Harija Stradiņa dabas formas 
mēbeļu stends izstādē Augsburgā

Harija Stradiņa foto

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

aitu vilnas apstrādes darbnīcu, lai 
veicinātu seno vilnas apstrādes 
tradīciju atdzimšanu, Jaunlaicenes 
muižas muzeja Horsta madāmas 
aicināja apmeklētājus uzspēlēt 
malēniešu vārdu spēli.
  - Izstādes dalībniekus interesēja 
vienas un divu dienu maršruti pa 
Alūksnes novadu, šī gada pasākumu 
plāns un kopējā tūrisma karte ar 
apskates objektiem un naktsmītnēm. 
Īpaši labas atsauksmes bija par 
dabas muzeju „Vides labirints”, kā 
arī Jaunlaicenes muižas muzeju. 
Apmeklētāji atzinīgi novērtēja arī 

Alūksnes muzeju un pilsētu kopu-
mā, interesējās par PSRS raķešu 
bāzi Zeltiņos un Viktora Ķirpa Ates 
muzeju, - pastāstīja Alūksnes nova-
da pašvaldības tūrisma informācijas 
speciāliste Ingūna Dovgāne.
  Kopā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju Alūksnes novads ERAF 
atbalstītā Alūksnes Jaunās pils 
rekonstrukcijas projekta ietvaros 
piedalās vēl divās starptautiskās 
tūrisma izstādēs - „Tourest 2012”, 
kas no 17. līdz 19. februārim notika 
Igaunijā, un „Vivatour 2012”, kas 
notiks Lietuvā no 2. līdz 4. martam.
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  Jānis Dambis

  Sestdien, 18. februārī Veclaicenē 
uz Ilgāja ezera notika starpvalstu 
zemledus makšķerēšanas sacensī-
bas „Ilgāja Zivtiņa” („Kikkajärve 
Kalakõnõ”). Ilgājs ir lielākais 
Peļļu gravas ezers, kuru šķērso 
Igaunijas – Latvijas robeža.

  Šīs sacensības notika jau trešo 
gadu, ir kļuvušas par jauku tradīciju 
un sestdien uz ezera varēja saskaitīt 
sešdesmit deviņus copmaņus no 
septiņu līdz 85 gadu vecumam.
  Šīs sacensības palīdzēja organizēt 
Krabu ciema biedrība, sadarbojoties 
ar Veclaicenes pagasta pārvaldi un 
biedrību „Veclaicenes Avotiņš”.
  Sacensību dalībnieku pulcēša-
nās vieta kā vienmēr ir izraudzīta 
Veclaicenes pagasta teritorijā, jo no 
Latvijas puses var labāk piekļūt pie 
ezera. Šoziem laika apstākļi bija 
īpaši labvēlīgi šim notikumam gan 
nelielās sniega segas, gan stiprā sala 
dēļ, jo visi sacensību dalībnieki un 
līdzjutēji varēja piebraukt līdz stāv-
laukumam pašā Ilgāja krastā.
  Pie reģistrācijas sacensību 
dalībnieki saņēma dalības kar-
tes, kuras uzrādot makšķerēšanas 
piederumu veikalā Veros, pirkums 
būs ar desmit procentu atlaidi. Šo 
piedāvājumu teicās izmantot arī 
Latvijas copmaņi, kuri dodas copēt 
uz Peipusu. Sacensību sākumā par 
sacensību nolikumu skaidrojumu 
sniedza Alūksnes novada pašvaldī-

bas aģentūras „ALJA” inspektors 
Jānis Sniķeris. Copēt uz divām 
stundām devās vīri, sešas sievietes 
un vairāki bērni, kopā 69 dalībnieki.
  Latvijas komandā startēja dalībnie-
ki no Veclaicenes, Alūksnes, Apes, 
Malienas, Smiltenes, Cēsīm un 
Rīgas. Igauniju pārstāvēja copmaņi 
no valsts pierobežas pagastiem. 
„Ilgāja zivtiņā” par uzvarētājiem 
tiek noteikta tās valsts komanda, 
kuras sacensību dalībniekiem ir lie-
lākais vidējais zivju svars uz vienu 
makšķernieku.
  Iepriekšējos divos gados meistarī-
gāki izrādījās Latvijas copmaņi un 
ceļojošais kauss glabājas Veclaice-
nes pagasta pārvaldē. Šogad laiks 
sacensību dienā saulains un jauks, 
līdzjutēji apciemoja makšķerniekus, 
kā arī krastmalā cienājās ar zāļu 
tēju.
  Pēc sacensību beigu signāla 
atgriežoties krastā tika svērti lomi 
un varēja cienāties ar tikko vārītu 
zivju zupu.
  Nosverot un izvērtējot lomus, 
noskaidrojās, ka lielāko zivi - 104 
gramus smagu raudu ir izvilcis 
Ingus Ēvele no Apes, bet mazāko 
zivi - 4 grami  smagu asari - Ļena 
Rence no Veclaicenes. Vislielākais 
loms ar zivju kopsvaru 1742 grami 
veclaicenietim Edgaram Virkam. 
Otrajā vietā Malienas copmanis 
Ilgonis Āboltiņš ar 1018 gramu 
lielu lomu.
  Trešajā vietā palika Igaunijas cop-
manis Mihkel Kikas ar 838 grami 

Ilgāja ezers vieno divu valstu 
makšķerniekus

lielu lomu. 
  Šogad trešo gadu pēc kārtas ceļo-
jošo kausu izcīnīja Latvijas koman-
da ar vidējo zivju svaru uz vienu 
copmani 425 grami un kopējais 
loma svars 11050 grami. Igaunijas 
komandai vidējā loma svars 68,5 
grami un kopējā loma svars 2946 
grami. 
  Diplomus saņēma arī copmanis 
no Igaunijas Sulev Kasak, kurš 
piedalījies visās „Ilgāja zivtiņas” 
sacensībās. Diplomi tika jaunā-
kajiem dalībniekiem Kristeram 
Goldmanim no Rīgas un Arne Kink 
no Igaunijas, kā arī vecākajam 
copmanim Arvīdam Jēkabsonam no 

Veclaicenes.
  Pasākumu finansiāli atbalstīja un 
balvas gādāja p/a „ALJA”, SIA „Pie 
Zvejnieka”, SIA „Andas Darbnīca”, 
Agija Pauģe, Veclaicenes pagasta 
pārvalde, biedrība „Veclaicenes 
Avotiņš” un igauņu uzņēmēji.
  Veclaicenes pagasta pārvalde 
pateicas „Aleju” māju saimniekiem 
Margai Kazakai un Maigonim 
Rencim, galvenajai pavārītei Daigai 
Grīnusai, sacensību tiesnesim Jānim 
Sniķerim, buldozera vadītājam 
Andrim Bēteram, visiem veclaice-
niešiem, kuri palīdzēja sacensību 
vietas iekārtošanā un pasākuma 
vadīšanā.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  20. un 21. janvārī Alūksnes 
novada teritorijā notika „ASRT 
Alūksne 2012” Latvijas rallija 
čempionāta kandidātposms un 
rallijsprinta Latvijas čempionāta 
pirmais posms. Kādi ir pasākuma 
rīkotāju – biedrības „Autosporta 
klubs Alūksne” secinājumi un 
prognozes, stāsta biedrības pār-
stāvis Renārs Salaks.

  - Latvijas Automobiļu federācija 
pavasarī vērtēs visus ziemas sacen-
sību posmus, tostarp arī mūsu nova-
dā notikušās, un tad arī būs zināms, 
vai rallijs Alūksnē nākamgad varētu 
kļūt par Latvijas čempionāta posmu. 
Jāteic, ka mutiskās atsauksmes no 
federācijas pārstāvjiem bija labas, - 
uzsver R. Salaks.
  Viņš norāda, ka tad, ja Alūksnes 
rallijs kļūs par vienu no Latvi-
jas rallija čempionāta posmiem, 
skatītājiem būs iespēja šeit redzēt 
vēl kuplāku ekipāžu skaitu, kuru 
vidū būs visi ātrākie Latvijas, kā arī 
kaimiņvalstu braucēji.
  - Pagājušajā gadā Alūksnē sacen-
sībās piedalījās vairāk par 30 ekipā-
žām, lai gan tās nebija čempionāta 
posms ne rallijsprintā, ne rallijā. Šo-
gad te jau bija Latvijas rallijsprinta 
čempionāta posms un kandidātral-

lijs vienlaicīgi, dalībnieku skaits jau 
pārsniedza četrdesmit. Domājams, 
ka ātri augošais Alūksnes rallijs jau 
tuvākajos gados pulcēs līdz pat 100 
ekipāžām, - saka R. Salaks.
  Viņš uzsver, ka lielāks dalībnieku 
skaits sacensībās ir ne tikai skatītāju 
priekam, bet arī ieguvums vietējiem 
uzņēmējiem, jo šajā laikā te uzturas 
liels sportistu, līdzjutēju un skatītāju 
pulks, kas šeit tērē savu naudu.
  No šīm sacensībām radusies arī 
pieredze, par ko jādomā turpmāk 
– vajadzīga lielāka aktivitāte no 
uzņēmēju puses – gan ēdināšanas, 
gan naktsmītņu uzņēmumiem.
  - Ja ir laikus zināms, ka novada 
teritorijā notiks šāds liels pasākums, 
kurā būs dalībnieki, līdzjutēji, ska-
tītāji un viņi gribēs gan pārnakšņot, 
gan ieturēt maltītes, tad uzņēmēji, 
kas piedāvā šo pakalpojumu, varētu 
arī paši sazināties ar rīkotājiem par 
savu piedāvājumu un pastrādāt šajās 
dienās aktīvāk un varbūt arī ilgāk, 
jo tā ir iespēja uzņēmumam nopel-
nīt, - spriež R. Salaks.
  Saprotams, ka šāds pasākums 
nevarētu iztikt bez atbalstītājiem, 
tādēļ rīkotāji saka paldies spon-
soriem un sadarbības partneriem 
– Alūksnes novada pašvaldībai, 
biedrībai „Sporta Klubs Autostils 
Rally Team”, „ SIA 4plus”, SIA 
„ZB auto”, SIA „Marienburga”, SIA 
„Apiņi”, „Jaunsētas”, SIA „ALTA 
S”, klubs „Ideja”, AS „SEB banka”, 

Atskatoties uz „ASRT Alūksne 2012” 
autorallija sacensībām

„Vējakalni 1997”, „GM Mežs”, 
SIA „Specs”, laikraksts „Malienas 
Ziņas”, „Pirtel”, „SLB reklāmas 
ražotne”.
  Arī bez entuziastu atbalsta pasāku-
ma rīkošanā neiztikt.
 - Ļoti daudzi cilvēki ar savu darbu 
un laiku, bez atlīdzības, pilnīgi ne-
savtīgi palīdzēja dažādos organiza-
toriskos darbos. Prieks, ka cilvēkus 
interesēja šis pasākums, viņi jutās 
gandarīti, ka ir bijuši daļa no ko-
mandas un milzīgs paldies viņiem 
visiem! No savas puses gribu perso-
nīgi pateikties arī maniem kolēģiem 
biedrībā – Gatim Cimdiņam un Ju-
rim Osim, bez kuriem šis pasākums 
nenotiktu, – saka R. Salaks.
  Tāpat pateicības vārdus ir pelnījuši 
visi novada iedzīvotāji, gar kuru 

mājām notika sacensību ātrumpos-
mi. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem 
bijuši saprotoši un pret sacensībām 
izturējušies pozitīvi. Visi iepriekš 
tikuši informēti, tādēļ rīkotāji cer, 
ka arī tā nelielā daļa, kas prieku par 
Alūksnes ralliju neizrādīja, sapratīs, 
ka lielas sacensības ir ieguvums 
visam novadam.
  R. Salaks atzīst, ka tiek domāts ne 
tikai par to, lai rallijs būtu vienreiz 
gadā kā liels pasākums, bet arī par 
to, lai saikni ar sportistiem uzturētu 
nepārtraukti, aicinot gan vadošos 
sportistus, gan jaunos pilotus mūsu 
novada ceļos veikt auto testus. Arī 
tad sportisti uzturas apkaimes viesu 
mājās, vienmēr ir bijuši apmierināti 
ar cilvēku atsaucību, sapratni un ar 
prieku šeit atgriežas.

Vienam no dalībniekiem lomā gadījies mazs asarītis
Jāņa Prangela foto

Daces Janovas foto, fotoaģentūra “4rati”

Paldies Alūksnes 
Muižas parka svētku 
atbalstītājiem!

Alūksnes novada pašvaldības 
kultūras un sporta nodaļa 
pateicas par atbalstu Alūksnes 
Muižas parka svētku rīkošanā:
 
  Paldies visiem atbalstītājiem: 
viesu namiem „Jolanta” un 
“Katrīnkrogs”, Ķauķu kalna 
saimniekiem, informatīvajiem 
atbalstītājiem “Malienas Ziņas” 
un “Alūksnes Ziņas”, SIA “Veltī-
jums Jums”.
 
  Paldies par sadarbību sniega fi-
gūru veidošanā pirms pasākuma 
– Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jauniešiem, Jauniešu 
klubam “Te-ELPA”,  Kājnieku 
skolai, Mārkalnes pamatskolai.
 
  Paldies par palīdzību svētku 
norisēs: pirmsskolas izglītības 
iestādei “Sprīdītis”, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra darbi-
niekiem un kolektīviem, Jaun-
laicenes, Veclaicenes muzeju, 
Bejas novadpētniecības centra, 
Malienas un Liepnas tautas 
namu, Alūksnes pilsētas biblio-
tēkas darbiniekiem, Alūksnes un 
Apes novadu fondam, brīvprātī-
gajiem jauniešiem,  SIA „Rūpe”, 
Pašvaldības policijai, Jānim Bu-
kānam, Vilnim Blūmam, Ojāram 
Vēliņam, Gunāram Ozoliņam, 
Zintim Cepurniekam, Pāvelam 
Melnim, Līgai Vēliņai, Gulbe-
nes Tautas teātrim, Alūksnes 
Mūzikas skolai, deju kopām 
“Jukums” un “Džalila”, TLMS 
“Kalme”, Kājnieku skolai, SIA 
“Unti”.

  Ļoti liels PALDIES sadarbības 
partneriem svētku organizēšanā 
- Alūksnes pilsētas Tautas nama 
un Alūksnes muzeja kolektī-
viem, p/a „ALJA”, biedrībai 
“Sniegaterapija”, p/a „Spodra”.
 
  Paldies par aktīvu, daudz-
skaitlīgu svētku norišu atbalstu 
Alūksnes novada vidusskolai!

Sestdien Tautas
slēpojums „Alūksne”
 
Jānis Dreiškins 

  3. martā Alūksnes novada zie-
mas sporta centrā “Mežinieki” 
notiks Sportlat Balva 2012 3. 
posms - SPORT2000 Tautas 
slēpojums „Alūksne”. Ceturto 
gadu tas iekļauts sacensību 
seriāla Sportlat Balva ietvaros.

  Sacensību programma: 
10:00 -12:20 Dalībnieku ieraša-
nās, reģistrācija, distances apska-
te un iesildīšanās
11:45 Bērnu starts
12:10 Starts S12, V12 – 3 km
12:30 Starts meistarības klasei 
(vīrieši, izņemot V12, V15, 
V60) – 21 km
12:40 Starts meistarības klasei 
(sievietes, izņemot S12, S15) 
un V60 – 14 km
12:45 Starts S15, V15 un veselī-
bas klasei – 7 km
15:00 Apbalvošana
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

  1. Saistošie noteikumi nosaka prio-
ritāro bezdarbnieku iesaistīšanas 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā Alūksnes novada 
pašvaldībā.
  2. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora norīkota persona 
(turpmāk – atbildīgā institūcija) 
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru (turpmāk – aģentūra) un 
Alūksnes novada Sociālo dienes-
tu (turpmāk – dienests) organizē 
aktīvā nodarbinātības pasākuma – 
algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
(turpmāk – pasākums) īstenošanu 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Pasāku-
mu īsteno, ievērojot starp aģentūru 
un Alūksnes novada pašvaldību 
noslēgtā līguma par algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanu noteiku-
mus un Alūksnes novada pašvaldī-
bas vajadzības.
  3. Priekšrocības piedalīties pasā-
kumā ir šādām trūcīgām personām:
  3.1. kuru aprūpē ir trīs vai vairāk 
bērni;
  3.2. kuru aprūpē ir mazāk kā trīs 
bērni;
  3.3. kurām līdz vecumam, kas dod 
tiesības saņemt vecuma pensiju, 
t.sk. priekšlaicīgi, palikuši pieci vai 
mazāk gadi;
  3.4. kuras ir bāreņi vai bez vecāku 
gādības palikuši bērni līdz 24 gadu 
vecumam;
  3.5. kuras pabalstu garantētā mini-
mālā ienākuma nodrošināšanai bez 
pārtraukuma saņēmušas vienu gadu 
vai ilgāk.
  4. Bezdarbnieki, kuri neatbilst 
kādai no šo noteikumu 3.punktā 
noteiktajām prioritātēm, algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 
tiek iesaistīti rindas kārtībā.
  5. Atbildīgā institūcija, atbilstoši 
aģentūras iesniegtajiem bezdarbnie-

ku sarakstiem, iesaista bezdarbnie-
kus pasākumā, ievērojot šo noteiku-
mu 3.punktā noteikto priekšrocību 
prioritāro secību.
  6. Lai noteiktu bezdarbnieka 
atbilstību šo noteikumu 3.punktā 
noteiktajām priekšrocībām, atbildī-
gā institūcija divu darba dienu laikā 
no aģentūras saraksta saņemšanas 
dienas iesniedz dienestā Aktīvās 
nodarbinātības pasākuma – algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi iesaistā-
mo bezdarbnieku sarakstu (veidlapa 
pielikumā) trīs eksemplāros. 
  7. Dienests četru darba dienu laikā 
no atbildīgās institūcijas bezdarb-
nieku saraksta saņemšanas dienas, 
izmantojot Sociālās palīdzības ad-
ministrēšanas informācijas sistēmu 
(SOPA), pārbauda, vai bezdarb-
niekam Ministru kabineta noteik-
tajā kārtībā ir piešķirts trūcīgas 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas statuss, izdara atzīmi par 
bezdarbnieka atbilstību kādam no 
šo noteikumu 3.punktā minētajiem 
kritērijiem un šo informāciju nosūta 
aģentūrai un atbildīgajai institūcijai.
  8. Atbildīgā institūcija nekavējo-
ties rakstveidā informē dienestu par 
bezdarbnieku, kurš ir atzīts par trū-
cīgu un ir atteicies no savas rindas 
dalībai pasākumā vai nodarbināšana 
pasākumā ir pārtraukta, norādot 
atteikšanās vai dalības pārtraukša-
nas iemeslu.
  9. Dienesta atzīme par bezdarbnie-
ka atbilstību (vai atzīmes neveik-
šana) kādam no šo noteikumu 
3.punktā minētajiem kritērijiem ir 
uzskatāma par lēmumu, kuru per-
sona var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē, bet Alūksnes novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.
 

Par prioritāro bezdarbnieku 
iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumiem Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināša-
nas pasākumu organizēšanas unfinansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu

Saistošie noteikumi Nr.5/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.01.2012. lēmumu Nr.23
(protokols Nr.2, 23.p.)

Paskaidrojuma raksts par saisto-
šo noteikumu „Par prioritāro bez-
darbnieku  iesaistīšanas kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā Alūksnes novada pašval-
dībā” projektu

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Noteikt prioritāro bezdarbnie-
ku iesaistīšanas kārtību algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veik-
šanā Alūksnes novada pašvaldībā. 
Ministru Kabineta 25.01.2011. 
noteikumu Nr.75 „Noteikumi par 
aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazinā-
šanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem” 141.6 
punkts nosaka pašvaldības tiesības 
saistošajos noteikumos noteikt 
prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā.
  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā nosakāma prioritārā 
bezdarbnieku iesaistīšana algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 
Alūksnes novada pašvaldībā, kā arī 
nostiprināts pilnvarojums Alūksnes 
novada Sociālajam dienestam 

izvērtēt bezdarbnieku atbilstību 
prioritātēm.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Prognozēts, ka varētu samazināties 
trūcīgo personu skaits Alūksnes 
novada pašvaldībā.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
lēmumu par atbilstību kritērijiem 
vai atteikumu persona mēneša 
laikā var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē, bet Alūksnes novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.
  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām
  Nav notikušas.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta
Verners KALĒJS 23.03.2012. 11.00 - 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 15.03.2012. 9.00 - 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 19.03.2012. 9.00 - 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 22.03.2012. 9.00 - 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 01.03.2012. 13.00 - 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 14.03.2012. 13.00 - 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 20.03.2012. 9.00 - 10.00 
10.30 - 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 07.03.2012. 
14.03.2012.

9.00 - 10.00 
13.00 -16.00

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

Laimonis SĪPOLS 29.03.2012. 14.00 - 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Andis ZARIŅŠ 30.03.2012. 10.00 - 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Ozoli 1”

Askolds ZELMENIS 07.03.2012. 15.00 - 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
Sandra ZELTIŅA 12.03.2012. 12.00 - 13.00 Alsviķu pagasta pārvaldē
Valda ZELTIŅA 02.03.2012. 15.00 – 16.00 Ziemera pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Apmeklētāju pieņemšana martā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē  

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
9. un 23. 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.

  Evita Aploka

  Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv jau 
2010. gadā izveidojām sadaļu 
„Uzņēmējdarbība”.

  Minētajā sadaļā ievietojam infor-
māciju par dažādām ar uzņēmējdar-
bību saistītām tēmām. Šeit ir arī ie-
spēja vietējiem uzņēmējiem ievietot 
informāciju par savu uzņēmumu.
  Vēl viens veids, kā pašvaldība tās 
rīcībā esošo informāciju par uzņē-
mējdarbības sfēru un dažādiem ar to 
saistītiem piedāvājumiem var nodot 
uzņēmējiem, ir elektroniskais pasts. 
Ja vēlaties savā e-pastā saņemt uz-
ņēmējiem noderīgu informāciju no 
pašvaldības, lūdzam par to uzrakstīt 
e-pasta vēstulē, nosūtot to uz adresi: 
evita.aploka@aluksne.lv.
  Informatīvais atbalsts – ir viens no 
veidiem, kā pašvaldība var sniegt 
atbalstu saviem uzņēmējiem, tādēļ 
aicinām jūs izteikt arī ierosinājumus 
uz iepriekš norādīto e-pastu, kāda 
informācija minētajā mājas lapas 
sadaļā vēl būtu noderīga.

Piedāvājums
uzņēmējiem

Stājas spēkā 01.03.2012

Aizsaulē aizgājuši
 

no 28. janvāra līdz 28. februārim
 

Alūksne
Jānis  Kušķis   70 gadi  
Ilga Prindule 93 gadi
Brigita Bērziņa 57 gadi
Jānis Bužs 76 gadi
Elza Zemīte 84 gadi
Jānis Circenis 91 gads (deklarētā 
dzīvesvieta - Balvu novads, 
Vīksnas ciems)
Ausma Mizuka 89 gadi
Osvalds Krancmanis 86 gadi
Leo Salaks 78 gadi
Milda Mikolaja 89 gadi (deklarētā 
dzīvesvieta- Gulbenes novads, 
Tirzas pagasts)
Aleksejs Solovjovs 85 gadi
 

Alsviķi
Vilis Briedis 73 gadi
Ilgvars Miķelsons 73 gadi
Aina Terentjeva 72 gadi
Olga Kļaviņa 92 gadi
 

Anna
Anita Vimba 68 gadi
Guntis Čerbikovs 70 gadi
Jekaterina Saveļjeva 88 gadi
 

Mārkalne
Vilhelms Šavlinskis 79 gadi
Valdis Marķitans 62 gadi
 

Ilzene
Ilga Ķirpa 86 gadi
 

Jaunalūksne
Uldis Sloģis 64 gadi
Benita Priedīte 67 gadi
Viktorija Pērkone 88 gadi
Valdis Harjo 57 gadi
Ivans Moloks 80 gadi
Mario Bašmakovs 31 gads 
Gunta  Cīrule  75 gadi  
Lidija Egle  85 gadi 
 

Jaunanna
Aina Reinerte 82 gadi
Eduards Bolgzds 87 gadi
Jēkabs Reinerts 76 gadi
Anna Čugunova 79 gadi
 

Jaunlaicene
Velta Abakoka 84 gadi
Ilgvars Vosvenieks 76 gadi
 

Liepna
Anta Kļaviņa 77 gadi 
 

Maliena 
Biruta  Dimante  78 gadi
 

Mālupe
Ausma Purviņa 79 gadi
 

Pededze
Ņina Baraškova 67 gadi  
Ivans Barinovs  87 gadi
Dace Kuļikova 36 gadi
Iļja Bodagovskis 77 gadi 
 

Veclaicene
Dainis Vahers  68 gadi 
 

Ziemeri
Anna  Kaktiņa  93 gadi 
Gunārs  Prindulis  73 gadi

Sveicam jaundzimušos
Alūksnes novada 

iedzīvotājus!
 

no 28. janvāra līdz 28. februārim
 

Alūksne
Markuss Zalužinskis
Annija Brice
Markuss Zālītis
 

Alsviķi
Sāra Grīnbauma
Ritvars Oto Fedčenko
Eva Evelīna Hanarina
Ralfs Upmanis
 

Anna
Evelīna Skaistkalne
 

Jaunanna
Alise Zariņa
Emīls Ābeltiņš
 

Liepna
Alise Terentjeva
Jānis Irbe
 

Maliena
Santis  Krūmiņš  
Zinta Peperniece
 

Pededze
Denis Filatovs



16.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi martā
Sporta pasākumi
3. martā 12.30 ziemas sporta cen-
trā „Mežinieki” slēpojums „Alūksne 
2012”.
3. - 31. martā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāta 
spēles basketbolā.
4. - 24. martā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē un Ilzenes sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts volejbolā (pēc 
spēļu kalendāra).
17., 18. martā 11.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” Latvijas jaunat-
nes čempionāts biatlonā.
25. martā 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada čempionāts 
galda tenisā.

Alūksnē
3. martā 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā skolotāju kora „Atze-
le” dzimšanas dienas koncerts „Dzīve 
kā tango”. Ieeja: brīva.
9. martā 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Cēsu mūzikas koledžas 
audzēkņu koncerts. Ieeja: brīva.
18. martā 15.00 ciklā „Novads vie-
sojas Alūksnes pilsētas Tautas namā” 
Ilzenes amatierkolektīvu koncerts „Iz 
Ilzenes pūra lādes”. Piedalās: Ilzenes 
sieviešu vokālais ansamblis (vad. O. 
Jēģere), eksotisko deju grupa „Luk-
sora” (vad. I. Ķīse), Ilzenes pamat-
skolas skolēni, Ilzenes līnijdeju grupa 
(vad. D. Brūniņa). Ieeja: brīva.
21. martā 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Daugavpils teātra iz-
rāde bērniem „Kaķu nams”. Būs gan 
dziesmas, gan dejas, krāsaini kostīmi, 
jautra un pazīstama mūzika. Ieeja: Ls 
1,50. Biļešu iepriekšpārdošana.
21. martā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Daugavpils teātris 
piedāvā izrādi „Mīlestība vai nauda”. 
Komēdija 2 daļās. Lomās: Karina 
Lučiņina, Egils Viļumovs, Māris 
Korsiets, Maija Korkliša, Ritvars 
Gailums, Alda Krastiņa, Ivars Bra-
kovskis, Viesturs Rencis. Ieeja: Ls 3, 
Ls 4, Ls 5. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
„Biļešu paradīzes” kasēs.
24. martā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Izklaides producentu 
apvienība 7” piedāvā koncertu „Bez 
skaistām sievietēm nav dzīvot vērts”. 
Populāras, draiskas un tautā iemīļotas 
dziesmu spēļu melodijas, neapolitāņu 
dziesmas, pasaules labāko mūzik-
lu skaistākās ārijas un mīlas dueti 
lielisko dziedātāju Daiņa Skuteļa, 
Endijas Rezgales, Andra Ērgļa, Ievas 
Sutugovas, Oranžā kora meiteņu un 
instrumentālās grupas sniegumā. Ie-
eja: Ls 4, Ls 5, Ls 6. Biļešu iepriekš-
pārdošana Tautas nama un „Biļešu 
paradīzes” kasēs.
25. martā Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts pasā-
kums pie Mātes tēla. 
31. martā 14.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā 
korpusa zālē pazīstamā reanimatolo-
ga Pētera Kļavas lekcija „Realitātes 
uztveres iespējas”. Visi interesenti 
aicināti apmeklēt! Ieejas ziedoju-
ma cena – Ls 5, informācija par to 
saņemšanu pa tālruni 26405829.
31. martā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā grupa „Hameleoni” 
aicina uz vakara koncertu sēriju „Vēl-
reiz 2012.”. Ieeja: Ls 3, Ls 4. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu paradīzes” 
kasēs no 16. februāra.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
„Muzeja jaunieguvumi” .
No 3. marta „Lūzera arka” - Raula 
Zitmaņa gleznu personālizstāde.
„Neskati vīru no cepures!”.

„Krustpunktā”.
„Senču istaba”.
„Satiec savu Meistaru!” - Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Kalme” 
darbu izstāde. Projekta „Satiec savu 
Meistaru” ietvaros Meistaru dienas: 
30. martā - zīļu vainagu un jostu 
darinātāja Māra Krieviņa, 31. martā - 
audēja Renāte Pilipa.
No marta vidus „Zudusī darbīgā 
Latvija” - Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas ceļojošā izstāde par dažādu 
vēsturisku notikumu un cilvēku 
nesaimnieciskas darbības rezultātā 
zaudētiem, iznīcinātiem vai pārveido-
tiem objektiem un vērtībām Latvijas 
tautsaimniecībā un infrastruktūrā  
no 19. gs. beigām līdz II Pasaules 
karam.
15. martā 14.00 grāmatas „To ne-
drīkst nezināt” prezentācija.
28. martā 14.00 „Alūksni meklējot” 
- tikšanās ar vēsturnieku - etnogrāfu 
Uģi Niedri.

Pastāvīgā ekspozīcija:
20. martā atjaunotās ekspozīcijas 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba” atvēršana. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01.- 31.03. „Aktiera mūžs ir kā 
brīnišķa dziesma” (abonementā) (27. 
marts - Teātra diena)
01.- 31.03. „Sava rakstura ķīlniece” 
(abonementā) (Norai Bumbierei - 65)
01.- 31.03. „Sievietēm” (lasītavā)
01.- 31.03. „Aktuāla informācija” 
(lasītavā)
01.- 31.03. „Zēni, lasīt ir stilīgi!” 
(bērnu literatūras nodaļā)
26.- 31.03. „Zinu, zinu, bet neteikšu/
Kur Lieldienu zaķis guļ” (bērnu 
literatūras nodaļā)
01. – 31.03. „Dānijas prezidentūra 
ES” (ESIP)

Pasākumi:
1.03. 12.00 Neklātienes ceļojums pa 
Eiropu kopā ar Ellu Bezrukih
01. - 31.03. Mākslinieces Dainas 
Rudzītes gleznu izstāde (bērnu litera-
tūras nodaļā)
10.03. 12.00 Literātu radošā tikšanās 

26. - 31.03. E - prasmju nedēļas pasā-
kumi (sekojiet informācijai)
30.03. 12.00 „Domuvārdi”: tikšanās 
ar literāti Anitu Anitīnu un mūziķi 
Ritmu Pedeci (Valka) ciklā „Ciemos 
pie „Ezerlāses””, atbalsta VKKF.
 
Alsviķu pagastā
8. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
tikšanās ar pensionēto skolotāju 
Skaidrīti Gubāti.
17. martā 18.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem ar DJ CHER-
RY, GAGADANCE. Ieeja: Ls 0,50.
23. martā Alsviķu pagasta represēto 
iedzīvotāju apciemošana un godinā-
šana.
25. martā 15.00 Alsviķu kultūras 
namā Teātra diena – Alsviķu teātra 
studijas pirmizrāde – E. Vulfs „Grūts 
uzdevums”, Annas amatierteātra iz-
rāde – E. Vulfs „Lielinieks Švukste”. 
Ieeja: Ls 1 pieaugušajiem, Ls 0,50 
bērniem.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: dzejniekiem Arvīdam Skalbem 
– 90, Imantam Lasmanim – 75, 
aktierim Valdemāram Zandbergam – 
85, dziedātājai Norai Bumbierei – 65, 
karikatūristam Ērikam Ošam – 85, 
rakstniekam, žurnālistam Osvaldam 
Mauriņam – 80; tematiskās izstādes: 
„Pulkveža O. Kalpaka piemiņai, 
latviešu karavīru atcerei”, „Komunis-
tiskā terora upuru piemiņas dienai”, 
„Teātra diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem J. Plotniekam 

– 80, K. Pamšem - 95, dzejniekiem 
A. Skalbem – 90, M. Melgalvim – 
55, J. Lasmanim – 75; tematiskās 
izstādes: „27. martā – Starptautiskā 
teātra diena”.

Annas pagastā
8. martā 10.00 Annas bibliotēkā 
Annas pagasta pensionāru padomes 
tikšanās ar psiholoģi Daigu Sliņķi.
10. martā 18.00 Annas kultūras 
namā pavasara sadancis „Ak, šis 
dejotprieks!” (piedalās deju kolek-
tīvi no Annas, Alūksnes, Jaunannas, 
Liepnas, Balviem, Gulbenes), 22.00 
balle.
25. martā represēto piemiņas brīdis 
(plānota Annas un Jaunannas pagastu 
represēto dalība pasākumā Gulbenes 
stacijā).
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Dzīves uzkrātā bagātība” 
(novadniekam - aktierim, režisoram 
Jānim Simsonam – 125), „Vai viegli 
sievietei būt?” (veltīta Starptautiska-
jai sieviešu dienai), „Pagātni nevar 
aizslēgt kā durvis” (veltīta Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai).

Ilzenes pagastā
22. martā 10.00 Ilzenes bibliotēkā 
literatūras izstāde: „Man tevi, pasau-
līt, jāsajūt...” (M. Melgalvim - 55).
8. martā 14.00 centrā „Dailes” 
koncerts vecvecākiem „Sudrabainais 
pūpolzars”.
10. martā 16.00 centrā „Dai-
les” jauniešu vakars sadarbībā ar 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.
17. martā 11.00 centra „Dailes” 
sporta zālē Ilzenes kausa izcīņa 
florbolā.
22. martā 10.00 Ilzenes bibliotēkā 
tikšanās ar dzejnieci L. Sāgamežu - 
Nāgeli.
24. martā centra „Dailes” sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāta 
volejbolā finālspēles (var mainīties), 
22.00 balle kopā ar grupu „Ceļavējš”. 
Ieeja: Ls 2.
31. martā 11.00 centrā „Dailes” 
Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Alsvi-
ķu senioru pēcpusdiena. 

Jaunalūksnes pagastā
10. martā 15.00 Kolberģa tautas 
namā koncerts „Mīlestības dzies-
mas” -  koncertē komponists Māris 
Lasmanis, dziedošā aktrise Vita Baļ-
čunaite un tenors Mārtiņš Zvīgulis.
24. martā 17.00  Kolberģa tautas 
namā p/s „Alūksne” bijušo darbi-
nieku satikšanās svētki „Pagātnes 
lappuses pāršķirstot”, koncerts ar 
pagasta dziedošo un dejojošo kolek-
tīvu piedalīšanos, tautas nama foajē 
apskatāma Bejas novadpētniecības 
centra veidotā tematiskā izstāde par 
p/s „Alūksne”.

Jaunannas pagastā
2. un 16. martā 17.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē Mākslas 
studijas nodarbības.
7. martā 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru tikšanās (viesis - bib-
liotekāre Velga Ločmele).
10. martā 20.00 Jaunannas tautas 
namā jauniešu pasākums 2 daļās 
(sīkāka informācija sekos).
17. martā 13.00 Jaunannas tautas 
namā Annas pagasta amatiermāk-
slas kolektīvu koncerts „Annenieši 
Jaunannā” (piedalās Annas jauktais 
vokālais ansamblis, amatierteātris un 
dāmu deju kopa „Anniņas”). Ieeja: 
Ls 1, skolēniem Ls 0,50.
25. martā 14.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas bērnu teātra izrāde 
„Mežrozīte”. Ieeja: Ls 1, skolēniem 
Ls 0,50.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Nepalikt vienai tumsā” 
(Norai Bumbierei – 65), „Dejas virs 

bezizejas” (Mārim Melgalvim – 55).
 
Jaunlaicenes pagastā
No 20.02. līdz 05.03. Jaunlaicenes 
tautas namā izstāde „Neapzinātās 
kultūras mantojuma vērtības kopējā 
dabas un kultūras telpā”.
24. martā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā B. Jukņēvičas lugas pirmiz-
rāde „Labie nodomi, jeb viena traka 
diena” Jaunlaicenes amatierteātra 
„Jumts” iestudējumā. Ieeja: Ls 0,50.
24. martā 22.30 Jaunlaicenes tau-
tas namā diskotēka. Ieeja: Ls 1,50, 
vēlāk - Ls 2.
24. martā 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas 9. nodarbība.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Nepalikt vienai tumsā” 
(Norai Bumbierei – 65), „Dun slie-
des...” (Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena).
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”, izstāde „Ceļš zem kājām”, 
nodarbības: vāveru tīšana, cāļu sar-
gāšana, pastalu darināšana, dārgumu 
meklēšana, malēniešu vārdu spēle, 
galda spēle „No muižas uz baznī-
cu”, pastaigas stāstnieka pavadībā 
pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa 
stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca un 
draudzes skolas vieta.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: Jānim Plotniekam - 80.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā pastāvīgā ekspozīcija 
„Vidzemes lauku sēta”, interaktīva 
nodarbība „Orientēšanās spēle lauku 
sētas un mīklu labirintos”, izglī-
tojošās programmas: „Septiņreiz 
nomēri, vienreiz nogriez”, „Seno 
vārdu, teicienu un malēniešu izrunas 
mācība”, kāzu programma „Lauku 
sētas gudrība”.

Liepnas pagastā
6. martā 16.30 Liepnas tautas 
namā Leļļu teātra „Tims” koncert-
programma „Skursteņslauķi...”.
10. martā 19.00 Liepnas tautas 
namā pasākums „Ak šīs sievietes, 
jeb viss par un ap taupīšanu”, 22.00 
balle, spēlē grupa „Vakarjunda”.
16. martā 20.00 Liepnas tautas 
namā Gulbenes Tautas teātra humor-
šovs „Soliņš 1. Sievietes un politika”.

Malienas pagastā
4. martā 14.00 Malienas tautas 
namā Malienas dramatiskā kolektīva 
„Pakāpiens” pirmizrāde M. Zīle „Trīs 
košas dāmas”. Ieeja: Ls 1, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam un pensionā-
riem Ls 0,50.
10. martā 13.00 Malienas tautas 
namā viencēliena komēdija pēc 
Antona Čehova „Bildinājums” un 
„Lācis” motīviem „Tā precas vecpui-
ši...”. Izrādē piedalās Latvijā populāri 
aktieri - Zane Daudziņa, Ivars Puga, 
Juris Lisners un Indulis Smiltēns. 
Biļetes iepriekšpārdošanā no 16. 
februāra Malienas tautas namā, biļešu 
cena Ls 3 un Ls 4. Tālrunis uzziņām 
25660081.
17. martā 20.00 Malienas tautas 
namā  deju kolektīvu sadancis. Ieeja: 
Ls 1, bērniem līdz 12 gadu vecumam 
un pensionāriem Ls 0,50. Pēc pasā-
kuma – balle, ieeja: Ls 2.
Malienas bibliotēkā literatūras izstā-
des: latviešu dzejniekam A. Skalbem 
- 90, latviešu gleznotājam V. Purvītim 
- 140, „Ak meitenes, sievietes, mā-
tes”, „Latviešu pēdas Sibīrijā”.

Mālupes pagastā
10. martā 18.00 Mālupes pamat-
skolā vokālā ansambļa „Mālupēni” 
20 darbības gadu koncerts „Neviena 
nav mājās...”.

10. martā 22.30 Mālupes Saieta 
namā diskotēka.
Mālupes bibliotēkā tematiskās 
izstādes: „Gleznas cauri gadsimtiem” 
(gleznotājam V. Purvītim – 140), 
„Nepalikt vienai tumsā” (dziedātājai 
N. Bumbierei – 65), „Tautas dzied-
niecība”, „Nepateikti vārdi, neuzzie-
dējis pavasaris...” (25. marts - tautas 
piemiņas diena.

Mārkalnes pagastā
23. martā represēto Mārkalnes iedzī-
votāju apmeklēšana un godināšana. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Sāpe mūža 
garumā”, „Dzejniecei Vēsmai Koklei 
– Līviņai – 80”.

Pededzes pagastā
8.  martā Pededzes bibliotēkā 
pašdarināto rotājumu izstāde „Svētku 
vakaram“. 
21. martā  Pededzes bibliotēkā 
Jauno grāmatu diena „Latvieši raksta 
par...“.
26. – 30. martā Pededzes bibliotēkā 
e - prasmju nedēļas ietvaros - biblio-
tēkas apmeklētāju konsultēšana un 
informēšana par iespējam apgūt un 
pielietot e –prasmes, konkurss skolē-
niem „Mūsmājās ir ļoti daudz visa kā 
interesanta“.
30. martā  Pededzes bibliotēkā pen-
sionāru pēcpusdiena „Gadu mijā“.

Veclaicenes pagastā
17. martā 22.00 Veclaicenes tautas 
namā latviešu deju mūzikas ballīte 
kopā ar DJ Chery, LisaPoļana, GaGa-
dance, L-Jay.
24. martā 18.00 Veclaicenes tautas 
namā viesosies Malienas teātra kopa 
„Pakāpiens” ar M. Zīles komēdiju 
„Trīs košas dāmas”, Veclaicenes 
amatierteātris ar M. Bleifertes izrādi 
„Turi uz acs!”.
25. martā 17.00 Veclaicenes tautas 
namā viesosies „Dziedošo ģimeņu” 
šovā iepazītā Riču ģimene un Anna 
Dribas ar jauno koncertprogrammu 
„Riču kāzas”.

Zeltiņu pagastā
3. martā 15.00 Zeltiņu tautas 
namā Zeltiņu retro grupas „Lauku 
suvenīrs” koncerts „Starp vārdiem 
un klusumu...”. Koncertā skanēs tikai 
retro Zelta dziesmas. Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde 
„Pie svešas uguns nosalušie”, izstāžu 
cikls „Latviskā dzīvesziņa”  (Ģertrū-
des un Benedikta diena), e - prasmju 
nedēļas aktivitātes.

Ziemera pagastā
9. martā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā biedrības „Gaismas stars” lab-
darības balle. Dzied un spēlē „Vēja 
radītie” (Sigulda) un „Ginc un Es” 
(Rēzekne). Ieeja: Ls 2,50.
17. martā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā ballīte pavasarīgās noskaņās. 
Dzied un spēlē „Galaktika” (Rēzek-
ne). Ieeja: Ls 2.
23. martā 18.00 Māriņkalna tautas 
namā piektdienas vakara pasākums 
„Pie tējas tases” „Visa dzīve man 
viens ceļojums”.
29. martā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā pensionāru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes: ,,Mākslinieks ar daudzvei-
dīgu dabas redzējumu” (gleznotājam 
V. Purvītim – 140), dzejniekam I. 
Lasmanim – 75, „Atmiņu smeldze 
piemiņas gaismā” (Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienai veltīta 
izstāde), „Grāmatiņas, kas apmetušās 
bibliotēkas plauktā, bet dzīvo manā 
sirdī”.

29.02.2012.




