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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
senioru koris „Brūklenājs” šogad 
maijā svinēs skaistu jubileju – 50 
gadus. Dzimšanas dienas koncer-
tos kora dziedātājas varēs tērpties 
jaunajos tautas tērpa brunčos.

  Lai atjaunotu kolektīva koncert-
tērpus, Alūksnes novada pašvaldība 
piešķīra 1705 latus. Par šo summu 
būs noausts un sašūts 31 tautas 
tērpa bruncis.
  Kora dziedātājas Inta Maka, 
Terēza Silkāne, Ausma Taurmane, 
Zelma Gorbāne un Anna Kampe 
jaunos brunčus pirmo reizi uzģērba, 
fotografējoties „Alūksnes Novada 
Vēstīm”. Dziedātājas pastāstīja, ka 
labu laiku ilgojušās pēc jauniem 
brunčiem, jo līdzšinējie tapuši 
pirms apmēram 40 gadiem un bijuši 
jau no laika zoba cietuši. Kolektīva 
jubileja nu esot īstā reize, kad atjau-
not koncertgarderobi, tādēļ koristes 
pateicas kora krusttēvam, Alūksnes 
novada domes deputātam Ainaram 
Melderam, kurš atbalstījis dziedātā-
ju lūgumu.
  Brunčus „Brūklenājam” gatavoja 
Alūksnes pilsētas Tautas nama Tau-
tas lietišķās mākslas studijas „Kal-
me” dalībnieces Elita Salaka, Inita 
Vējiņa – Ruciņa, Mudīte Pētersone, 
Vija Buhaņeviča un Renāte Pilipa.
 Studijas vadītāja Renāte Pilipa 
pastāstīja, ka dziedātājas turpmāk 

Senioru kora „Brūklenājs” dziedātājas (no kreisās): Inta Maka, Terēza Silkāne, Anna Kampe,  
Zelma Gorbāne un Ausma Taurmane jaunajos tērpos
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„Brūklenāja” brunčos ieausts
Kalncempju raksts

valkās brunčus ar Kalncempju 
pagastam raksturīgo okera sarkanās, 
melnās un pelēkās krāsas rūtojums.
  - Dziedātājas vēlējās, lai viņu 
brunčos būtu skatāms kāds no 
novadam raksturīgiem rakstiem, kas 
nav izmantots citu kolektīvu tērpos. 
Latvijas Valsts muzeja arhīvos 
meklēju un atradu šo Kalncempju 
rakstu, - par brunču raksta izvēli 

stāsta R. Pilipa.
  Dziedātājām viņa novēl, lai 
jaunie brunči labi valkātos un lai 
valkātājas tos glabātu ar tik rūpīgu 
attieksmi, ka tie būtu lietojami ilgus 
gadus.
  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa pastāstīja, 
ka šobrīd senioru korī „Brūklenājs” 
ir 45 dziedātāji. Atzīmējot apaļo 

jubileju, kolektīvam maijā būs divi 
koncerti. Koncertā baznīcā klausītā-
jiem tiks piedāvāta garīgās mūzikas 
programma, ko kopā ar kori gatavo 
diriģente Sarmīte Brīdaka, savukārt 
Tautas namā notiks laicīgās mūzikas 
koncerts, kuru diriģēs kora diriģents 
Dainis Stroža.

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

Teritoriālā komiteja
7. februārī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja             9. februārī 10.00 

Tautsaimniecības komiteja
          15. februārī 10.00

Finanšu komiteja
           17. februārī 10.00

Domes sēde      24. februārī 10.00

Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu 
un zemes nomas 
līgumu slēgšanu
  Inese Randa,
Alūksnes novada pašvaldības 
zemes ierīkotāja

  Atbilstoši Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifi-
kātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 25. panta pirmās daļas 3. 
punktam lauku apvidus zemes 
pastāvīgajiem lietotājiem, kuri 
līdz 2009. gada 31. augustam 
bija iesnieguši Valsts zemes die-
nesta (VZD) reģionālajā nodaļā 
reģistrācijai Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra informācijas 
sistēmā zemes robežu plānu, bet 
līdz 2010. gada 31. maijam ne-
bija iesnieguši VZD iesniegumu 
lēmuma pieņemšanai par zemes 
piešķiršanu īpašumā par samak-
su, izbeidzās zemes lietošanas 
tiesības.

  Pamatojoties uz VZD vēstuli un 
tai pievienoto sarakstu, Alūksnes 
pilsētas zemes komisija 2010. 
gada 12. decembrī un 14. decem-
brī pieņēma lēmumus par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu uz 
apbūvētām un neapbūvētām ze-
mes vienībām. Lēmumos noteikts, 
ka personai, kam izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības, ir jāslēdz 
zemes nomas līgums ar Alūksnes 
novada pašvaldību. Nomas līgumu 
slēgšanu novada pašvaldība 
deleģējusi attiecīgajai pagasta 
pārvaldei, kuras teritorijā atrodas 
zemes vienība, uz kuru tās lieto-
tājam izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības. 
  Zemes nomas līgums noslēdzams 
līdz 2011. gada 31. maijam. Tādēļ 
Alūksnes novada pašvaldība 
aicina tos lauku apvidus zemes 
lietotājus, kuri saņēmuši Alūksnes 
pilsētas zemes komisijas 2010. 
gada 12. decembra vai 14. decem-
bra lēmumus par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu, ar iesniegumu 
par nomas pirmtiesību izman-
tošanu un zemes nomas līguma 
slēgšanu, vērsties tajā Alūksnes 
novada pagasta pārvaldē, kura no-
rādīta zemes komisijas lēmumam 
pievienotajā pavadvēstulē.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes sēdē 27. 
janvārī tika izskatīti 39 darba 
kārtības jautājumi.

Dome nolēma:

- par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” direktoru 
uz 5 gadiem iecelt Gunti Kozilānu. 
Jaunais aģentūras vadītājs darbu sāk 
1. februārī;

- atzīt par pabeigtu šādu Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu atsavi-
nāšanu: publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma noteiktajā kār-
tībā veikto pašvaldības nekustamo 
īpašumu atsavināšanu - apbūvēts 
zemes gabals „Dukāti”, Jaun-
alūksnes pagastā, nekustamais īpa-
šums „Bērzukalni”, Zeltiņu pagastā, 
nekustamie īpašumi „Eglaine - 5” 
un „Eglaine - 2”, Pededzes pagastā, 
zemes starpgabals Helēnas ielā 
12A, apbūvēts zemesgabals Pils ielā 
33A un apbūvēts zemes gabals Pils 
ielā 72, Alūksnē, neapbūvēts zemes 
gabals „Rūpnieki” un nekustamais 

īpašums „Starpgabals 3644 002 
0108”, Annas pagastā, nekustamais 
īpašums „Akmeņi – 1”, Liepnas 
pagastā, apbūvēts zemes gabals 
„Ilgas”, Mārkalnes pagastā; publis-
kas personas mantas atsavināšanas 
likuma noteiktajā kārtībā veikto 
pašvaldības kustamo īpašumu atsa-
vināšanu - meža kailcirtes „Sarvās” 
un „Stūrī”, Ilzenes pagastā, vieglā 
automašīna AUDI 100, pasažieru 
autobuss FORD TRANSIT, vieglā 
automašīna AUDI 100, vieglā auto-
mašīna VW PASSAT, meža cirsmas 
Malienas ielā 9, Alūksnē, lietkoksne 
Ilzenes pagastā, nojaucams nekus-
tamais īpašums „Krasti”, Liepnas 
pagastā;

- piedalīties Eiropas Savienības 
programmā ,,Eiropa pilsoņiem” ar 
projektu ,,Starpkultūru dialogs kā 
instruments Eiropas pašvaldību sa-
draudzības stiprināšanai”. Projekta 
kopējās izmaksas ir līdz Ls 4500.

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 23.12.2010. lēmumā Nr.752 
„Par Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011.- 2017. nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Veiktie 

grozījumi paredz publiskās apsprie-
šanas termiņa pagarināšanu no 29. 
janvāra līdz 3. februārim;

- ar nolūku nodrošināt satiksmes 
drošību Torņa ielas posmā pie 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
Torņa ielā 13 un Torņa ielā 15, ņe-
mot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Torņa ielā 13 mājas vecākās 
iesniegumu, noteikt transportlīdzek-
ļu satiksmes ierobežojumus Torņa 
ielas posmā pie daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājam Torņa ielā 13 
un Torņa ielā 15, Alūksnē, papildi-
not esošo ceļa zīmi Nr.326 „Apstā-
ties aizliegts” ar papildzīmi Nr.807 
„Darbības zona”;

- izdalīt no pašvaldības autoceļu 
(ielu) fonda 2010. gada rezerves 
līdzekļiem Ls 11748, tajā skaitā arī 
pastāvīgi saglabājamos rezerves 
fonda līdzekļus Ls 5000 – avārijas 
seku un dabas katastrofu izraisīto 
postījumu likvidācijai, Alūksnes pil-
sētai un novada pašvaldības pagastu 
pārvaldēm likumā paredzēto mērķu 
realizēšanai;

- izdot un apstiprināt izstrādātos 

Domes 27. janvāra sēdē Alūksnes novada domes saistošos 
noteikumus Nr.1/2011 „Ūdensva-
da un kanalizācijas tīklu un būvju 
aizsardzības noteikumi”, kā arī 
saistošos noteikumus Nr.2/2011 
„Nolikums par licencēto makšķe-
rēšanu Alūksnes ezerā”. Saistošie 
noteikumi stāsies spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas pašval-
dības laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis”;

- iecelt Ingrīdu Pedeci par Alūksnes 
novada Strautiņu pamatskolas 
direktori. Lēmums stāsies spēkā ar 
brīdi, kad saņemts saskaņojums no 
Izglītības un zinātnes ministrijas;

- Mārkalnes un Pededzes pagastu 
pārvaldēm piedalīties Lauku atbal-
sta dienesta programmā ,,Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsts augļu 
un dārzeņu piegādei skolēniem 
vispārējās izglītības iestādēs (Skolas 
auglis)”. Programma tiek realizēta 
ar 100% valsts un ES finansējumu. 
Programmas priekšfinansēšanas 
izmaksas - Mārkalnes pagasta 
pārvaldei Ls 155,40 un Pededzes 
pagasta pārvaldei Ls 197,40 pare-
dzēt no pašvaldības šī gada budžeta 
līdzekļiem;

Turpinājums 2.lappusē
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Apstiprina divus 
ūdenssaimniecības 
projektus
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 
ārkārtas sēdē 10. janvārī tika 
pieņemti divi lēmumi.

  Dome apstiprināja SIA „Firma 
L4” sagatavoto tehniski – ekono-
misko pamatojumu Bejas ūdens-
saimniecības attīstības projektam. 
Prioritārajā investīciju prog-
rammā, kura tiek virzīta ERAF 
atbalsta saņemšanai, iekļauta 
jauna artēziskā urbuma izveide 
un aprīkošana, esošo maģistrālo 
ūdensapgādes tīklu rekonstruk-
cija līdz kaltei un Līvānu tipa 
mājām, kā arī privātmāju rajonā, 
jaunu notekūdens attīrīšanas 
iekārtu un kanalizācijas sūkņu 
stacijas būvniecība, esošo kana-
lizācijas tīklu rekonstrukcija un 
jaunu kanalizācijas pašteces un 
cauruļvadu un spiedvadu izbūve, 
kā arī asenizācijas automašīnas 
iegāde dūņu apsaimniekošanai.
  Dome apstiprināja prioritārās 
investīciju programmas finanšu 
plānu ar pieņēmumu, ka projekta 
finansēšanai izdodas piesaistīt 
ERAF finansējumu un projekta 
realizācija notiek laika posmā no 
2011. līdz 2013. gadam. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 305 671, 
tajā skaitā ERAF finansējums 
– Ls 214 727, pašvaldības līdzfi-
nansējums – Ls 37 893, savukārt 
Ls 53 050 ir neattiecināmās 
izmaksas.
  Šobrīd Bejas ciemā par 1m3 
ūdens jāmaksā 44 santīmi, 
kanalizācijas - 22 santīmi. Pēc 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
prognozēts, ka, realizējot pro-
jektu, 2013. gadā ūdens varētu 
maksāt Ls 0,50/m3, kanalizācija 
– Ls 0,80/m3, 2015. gadā – 1 m3 
ūdens maksās Ls 0,72, kanali-
zācija – Ls 0,91/m3, 2020. gadā 
ūdens – Ls 0,90/m3, kanalizācija 
– Ls 1,04/m3.
  Dome apstiprināja SIA „SProA” 
izstrādāto tehniski ekonomisko 
pamatojumu Annas ciema ūdens-
saimniecības attīstības projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Annas pagasta 
Annas ciemā”. Projektā paredzēts 
veikt esošā urbuma rekonstruk-
ciju, ūdenstorņa demontāžu, 
pazemes dzeramā ūdens rezer-
vuāra un otrā pacēluma sūkņu 
stacijas izbūvi, esošās ūdensvada 
trases rekonstrukciju, tajā skaitā 
ūdensplūsmas skaitītāju pieslēg-
šanu pie ēku atzariem, pašteces 
kanalizācijas tīklu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
  Projekta kopējais finansējums 
ir Ls 300 632, tajā skaitā ERAF 
līdzekļi - Ls 209 457, pašvaldī-
bas kredīts - Ls 36 963, bet Ls 54 
212 ir neattiecināmās izmaksas.
  Tehniski ekonomiskajā pama-
tojumā iekļautais tarifu attīstības 
plāns paredz, ka, īstenojot pro-
jektu, 2012. gadā prognozējamais 
ūdens tarifs Annā būs Ls 0,68/
m3, bet kanalizācijas – Ls 0.51/
m3. Savukārt 2015. gadā ūdens 
maksās Ls 0,83/m3, kanalizāci-
ja – Ls 1,37/m3. Pašreiz par 1m3 
ūdens jāmaksā 60 santīmi, bet 
kanalizācijas - 40 santīmi.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 
23. decembrī tika izskatīti vairāk 
nekā 40 darba kārtības
jautājumi.

  Dome nolēma:

- nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus – „BRŪZIS”, 
„SPIRTA BRŪZIS” un „TŪJAS 
NOLIKTAVA” Alsviķu pagastā, 
pārdodot tos mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli par latiem, apstiprināt 
to nosacīto cenu attiecīgi Ls 1100, 
Ls 1000 un Ls 650, kā arī izsoļu 
noteikumus;

- noteikt transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežojumus Lielā Ezera ielā, 
Alūksnē, uzstādot divas ceļa zīmes 
Nr. 327 „Stāvēt aizliegts” Lielā 
Ezera ielas labajā pusē virzienā 
uz Jāņkalna ielu aiz ēkas Lielā 
Ezera ielā 24 un Jāņkalna un Lielā 
Ezera ielu krustojumā Alūksnes 
pilsētas sākumskolas ielas pusē, 
izveidot automašīnu stāvlaukumu 
asfaltētajā laukumā pie Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angāra Lielā Ezera ielā 24A, 
uzstādot ceļa zīmi Nr.532 „Stāv-
vieta” un ceļa zīmi Nr.842 „Pārējā 
papildus informācija”, ar uzrakstu 
– Alūksnes pilsētas sākumskolas un 
sporta skolas darbiniekiem;

- pilnvarot pagastu pārvalžu vadī-
tājus pārpilnvarot pagastu pārvalžu 
sekretāriem – lietvežiem savas 
tiesības parakstīt šādus dokumentus: 
dzīvesvietas deklarācijas izziņas; 
izziņas par pēdējo deklarēto dzīves 
vietu; izziņas par ģimenes sastāvu; 
izziņas par nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksu; izziņas par 
pagasta pārvaldes sniegto komunālo 
pakalpojumu maksas samaksu;

- apstiprināt projekta ,,Tehnikas 
un aprīkojuma iegāde, apmācību, 
kultūras, sporta un brīvā laika pa-
vadīšanas dažādošanai Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā” 
iesniegumu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta-
jam projektu konkursam. Projekta 
kopējās izmaksas Ls 13 829,56. 
Tā atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu Ls 
3413,01, to paredzot no 2011. gada 
budžeta;

- piedalīties Rietumu Bankas 
labdarības fonda atbalsta program-
mā ar projekta pieteikumu „Kāpņu 
pacēlāja izbūve Sociālās aprūpes 
centrā „Alūksne””. Kopējās projek-
ta izmaksas Ls 7148,81, pašvaldības 
līdzfinansējums projekta realizācijā 
- Ls 1429,76;

- piedalīties Igaunijas - Latvijas 
Pārrobežu sadarbības programmas 
atklātajā projektu konkursā ar pro-
jektu „Teikas, nostāsti un tradīcijas 
divu ezeru krastā mītošām divām 
tautām - nozīmīgs kultūrvēsturis-
kais mantojums”. Kopējās projekta 
izmaksas Ls 56030,38, pašvaldības 
līdzfinansējums projekta realizācijā 
Ls 8404,56. Projekta apstiprinā-
šanas gadījumā projekta izmaksas 
paredzēt no pašvaldības 2011. un 
2012. gada budžetu (aizņēmuma) 
līdzekļiem;

- atcelt Jaunlaicenes pagasta pado-
mes 28.08.2008. lēmumu Nr. 75 
„Par maksas noteikšanu Jaunlai-
cenes pamatskolas pirmsskolas 
grupā”;

- apstiprināt SIA „Firma L4” 
sagatavoto tehniski – ekonomisko 
pamatojumu Kolberģa ūdenssaim-
niecības attīstības projektam, kā arī 
prioritārajā investīciju programmā 
iekļautās komponentes – ūdens attī-

rīšanas iekārtas, ūdensapgādes tīkla 
un artēziskā urbuma rekonstrukcija, 
jauna artēziskā urbuma izveide, 
bioloģisko notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu būvniecība, sadzīves 
kanalizācijas cauruļvada, notek-
ūdeņu izlaides, divu jaunu sadzīves 
kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī 
sadzīves kanalizācijas spiedvadu un 
pašteces cauruļvadu izbūve. Apstip-
rināt prioritārās investīciju program-
mas finanšu plānu ar pieņēmumu, 
ka projekta finansēšanai izdodas 
piesaistīt ERAF finansējumu un 
projekta realizācija notiek no 2011. 
līdz 2013. gadam. Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 417 558,36, tajā 
skaitā ERAF finansējums Ls 293 
326,12, pašvaldības kredīts – Ls 51 
763,44. Atbalstīt tehniski - eko-
nomiskajā pamatojumā izstrādāto 
tarifu politiku, apstiprinot plānotos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifus;

- noteikt, ka Alūksnes novada 
Pededzes pagasta fiziskajām un 
juridiskajām personām sniegto 
sadzīves kanalizācijas izmantošanas 
pakalpojumu tarifs ir Ls 0,28/m³;

- noteikt maksu par Alūksnes 
novada Sociālā dienesta struktūr-
vienības „Birojs „Aprūpe mājās”” 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
sniegšanu dzīvesvietā, atbilstoši 
attiecīgajam aprūpes līmenim – Ls 
2,05 stundā, noteikt daļēju maksu 
par sociālās aprūpes pakalpojuma 
sniegšanu dzīvesvietā aprūpējamai 
personai, kuras ienākumi mēnesī 
nepārsniedz summu, kas aprēķināta 
valstī noteikto minimālo mēnešalgu 
reizinot ar koeficientu 1,2, atbilstoši 
attiecīgajam aprūpes līmenim – Ls 
0,45 stundā. Apstiprināt sociālās 
aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā 
aprūpes līmeņus un apjomu;

- ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības Iepirkuma komisijas 

Domes 23. decembra sēdē
sniegto informāciju par ERAF pro-
jekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
atklātā konkursa gaitu, paredzēt 
papildus finansējumu Ls 22844 
projekta realizācijas neattiecināmo 
izmaksu nodrošināšanai;

- izdalīt no Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem finan-
sējumu Ls 898 garantētā minimālā 
ienākuma pabalsta izmaksām;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.47/2010 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada pašvaldības bu-
džetā 2010.gadam”;

- organizēt metu konkursu Alūksnes 
pilsētas Tautas nama rekonstrukcijai 
un izveidot žūrijas komisiju šādā 
sastāvā - komisijas priekšsēdētājs: 
Dzintars Adlers, domes priekšsē-
dētāja vietnieks, žūrijas komisijas 
locekļi: Aivars Sausais, pašvaldī-
bas būvinženieris; Līga Šķepaste, 
Būvvaldes vadītāja; Aina Kaukala, 
būvinspektore; Sanita Bērziņa, Tau-
tas nama vadītāja; Evita Ņedaivodi-
na, pašvaldības ekonomiste; Anda 
Lejasblusa, arhitekte; Arturs Upīts, 
pašvaldības jurists; Juris Pēterso-
nes, arhitekts, žūrijas komisijas 
atbildīgā sekretāre: Ilona Kalniņa, 
pašvaldības iepirkumu speciāliste. 
Apstiprināt metu konkursa kopējo 
godalgu fondu Ls 6500, apstiprināt 
žūrijas locekļu, kas nesaņem atlīdzī-
bu no Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, samaksu Ls 200 
katram žūrijas loceklim.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem iespējams iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā, pagastu pārvaldēs, kā arī 
pašvaldības mājas lapā http://www.
aluksne.lv/zpp_d_lemumi.htm. 

Turpinājums no 1. lappuses

- piedalīties Valsts Kultūrkapitāla 
fonda izsludinātajā kultūras manto-
juma projektu konkursā ar projektu 
„Alūksnes muižas parka Putnu 
paviljona tehniskās dokumentācijas 
izstrāde”, paredzot kopējās projekta 
izmaksas Ls 1972,71, apstiprināt 
pašvaldības līdzfinansējumu projek-
ta realizācijā Ls 80;

- atļaut samazināt ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli apliekamo ienā-
kumu sabiedrībai ar ierobežotu at-
bildību „Alūksnes nami” 2010. gadā 
sakarā ar īres maksas nemaksātāju 
neiemaksātajiem maksājumiem par 
pašvaldības dzīvojamo telpu īri, 
zaudētajām parādu summām likumā 
„Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 
noteiktajos gadījumos un kārtībā;

- apstiprināt SIA „Investīciju Risi-

nājumu Birojs” izstrādāto tehniski 
ekonomisko pamatojumu „Ūdens-
saimniecības attīstība Alūksnes 
novada Ziemera pagasta Māriņkalna 
ciemā”. Projekta kopējais finansē-
jums ir Ls 432 539,56, no kā Ls 298 
691,70 ir ERAF finansējums, Ls 52 
710,30 – pašvaldības finansējums, 
bet Ls 81 137,56 ir neattiecinā-
mās izmaksas. Projektā plānotas 
šādas aktivitātes – viena urbuma 
rekonstrukcija, viena urbuma 
tamponēšana, esošā ūdenstorņa un 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 
dīzeļģeneratora uzstādīšana, jaunu 
bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu un kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūve, kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas 
tīklu izbūve. Māriņkalnā šogad par 
1m3 ūdens maksā 40 santīmus, 1m3 

kanalizācijas - 17 santīmus. Pēc 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
2013. gadā prognozējamā maksa 

par ūdeni būs Ls 0,80/m3, par ka-
nalizāciju – Ls 0,62/m3, 2016. gadā 
ūdens - Ls 0,80 par 1m3, kanalizā-
cija – Ls 0,60/m3, 2021. gadā ūdens 
– Ls 0,81/m3, kanalizācija – Ls 
0,55/m3;

- ar nolūku nodrošināt satiksmes 
un skolēnu drošību Kanaviņu ielas 
posmā no Torņa ielas līdz Uzvaras 
ielai, noteikt transportlīdzekļu satik-
smes ierobežojumus Kanaviņu ielas 
posmā no Torņa ielas līdz Uzvaras 
ielai, uzstādot astoņas ceļa zīmes 
Nr.326 „Apstāties aizliegts”, Ka-
naviņu ielas labajā un kreisajā pusē 
abos virzienos uz krustojumiem ar 
Torņa, Valkas, un Uzvaras ielām;

- pašvaldības aģentūrai ,,ALJA” 
piedalīties Lauku atbalsta dienesta 
Zivju fonda Zivju resursu aizsardzī-
bas pasākumu programmā ar pro-
jektu ,,Alūksnes novada publisko 

ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzī-
ba”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
1367,66, tas tiek realizēts par Zivju 
fonda finansējumu;

- noslēgt sadarbības līgumu ar nodi-
binājumu „A-PILSĒTA”;

- pilnveidot Ziemera pagasta terito-
rijas plānojuma 2003. - 2015. gro-
zījumu pirmo redakciju, atbilstoši 
institūciju atzinumiem un sabied-
riskās apspriešanas rezultātiem, 
līdz 10.02.2011. sagatavot Ziemera 
pagasta teritorijas plānojuma 2003.-
2015. grozījumu galīgo redakciju.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem iespējams iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā, pagastu pārvaldēs, kā arī 
pašvaldības mājas lapā http://www.
aluksne.lv/zpp_d_lemumi.htm.

Domes 27. janvāra sēdē



Aktuāli

Alūksnes Novada Vēstis  3.01.02.2011.

www.aluksne.lv

Zemledus 
makšķernieki 
sacentīsies par 
Ilgāja zivtiņu
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  6. februārī Alūksnes novada 
Veclaicenes pagasta Ilgāja 
ezerā notiks zemledus mak-
šķerēšanas sacensības „Ilgāja 
zivtiņa”, ko organizē Veclaice-
nes pagasta pārvalde, biedrī-
ba „Veclaicenes Avotiņš” un 
Igaunijas Republikas Krabu 
ciema biedrība.

  Sacensību mērķi ir veicināt 
Latvijas - Igaunijas pierobežā 
dzīvojošo cilvēku sadarbību, 
popularizēt zemledus makšķerē-
šanu Ilgāja (Kikkajärv) ezerā kā 
veselīgu un aktīvu sporta veidu, 
kā arī tikties domubiedriem no 
abām valstīm, noteikt labākos 
zemledus makšķerniekus un po-
pularizēt atpūtu un tūrismu pie-
robežā esošajos Kornetu - Peļļu 
un Paganamaa dabas liegumos.
  Zemledus makšķerēšanas 
sacensības notiks no pulksten 12 
līdz 14, bet sacensību dalībnieku 
reģistrācija būs no pulksten 11 
līdz 11.30, iepriekšējā reģistrā-
cija no 1. februāra, zvanot pa 
tālruņiem 64329028, 28381507 
Jānim Dambim vai Igaunijā - 
+372 5130367. Sacensību starts 
Ilgāja ezerā pie ezera saliņas.
Sacensības notiks individuālā 
konkurencē. Tā kā tās notiek 
Igaunijas Republikas tuvumā, 
dalībniekiem un līdzjutējiem 
līdzi jābūt derīgām pasēm. 
Sacensību dalības maksa ir 1 lats 
(1,42 eiro).
  Sacensību dalībnieki individu-
āli tiks apbalvoti četrās nominā-
cijās: lielākā zivs, lielākais zivju 
kopsvars (1., 2. un 3. vieta). 
Ceļojošo kausu „Ilgāja zivtiņa” 
iegūs tās valsts makšķernieki, 
kuras sacensību dalībniekiem 
būs lielākais vidējais zivju svars 
uz vienu cilvēku (makšķernie-
ku).
  Sacensību dalībniekiem un 
līdzjutējiem jāņem līdzi arī sava 
krūzīte, karote un šķīvis, lai no-
baudītu Ilgāja ezera krastā vārīto 
tēju un zivju zupu. Sacensību 
laikā bērni un pieaugušie, kas 
nepiedalīsies zemledus makšķe-
rēšanas sacensībās, varēs piedalī-
ties dažādās stafetēs un spēlēs. 
  Sacensību nolikums atrodams 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv 
sadaļā „Sporta ziņas”.
  Sacensības atbalsta Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
„ALJA” un SIA „Pie Zvejnieka”.

Pieteikšanās 
rūpnieciskās zvejas 
tiesībām
  Rūpnieciskās zvejas tiesībām 
Lukumīša ezerā var pieteikties 
līdz š. g. 6. februārim Mārkal-
nes pagasta pārvaldē. Tālruņi 
informācijai Mārkalnes pagasta 
pārvaldē 64322116; 26540235.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 1. februāra ir spēkā Alūksnes 
novada domes lēmums par ēdi-
nāšanas maksu Alūksnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
„Pienenīte”, „Pūcīte”, „Saulīte”, 
„Sprīdītis” un „Zemenīte”, kas 
nosaka, ka ēdināšanas maksu 
veido izlietoto pārtikas produktu 
iegādes vērtība.

  Tas nozīmē, ka vecākiem, kuru 
bērni apmeklē šīs pirmsskolas 
izglītības iestādes, turpmāk būs jā-
maksā tikai par ēdiena gatavošanai 
izlietotajiem pārtikas produktiem. 
Lēmumā arī noteikts, ka pārtikas 
produktu iegādes minimālās izmak-
sas uz vienu audzēkni nedrīkst būt 
zemākas par 65 santīmiem dienā, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu bērnu 
ēdināšanu.

  Ar šo lēmumu samazināsies 
ēdināšanas maksa Alūksnes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādēs „Pie-
nenīte” un „Sprīdītis”, jo līdz šim 
šo iestāžu audzēkņu vecāki maksāja 
par iepirktajiem produktiem un 
sedza arī ēdiena gatavošanas 
izmaksas. Līdz ar to pašvaldība ir 
izpildījusi PII „Pienenīte” un „Sprī-
dītis” vecāku sanāksmē pērn oktobrī 
apsolīto un pārskatījusi ēdināšanas 
izmaksas.
  Ēdināšanas maksu aprēķinās, 
mēnesī izlietoto pārtikas produktu 
iegādes izmaksas (vērtību) dalot 
ar visu kopējo iestādes audzēkņu 
apmeklēto dienu skaitu mēnesī 
un reizinot ar audzēkņa faktiski 
apmeklēto dienu skaitu mēnesī.
  No maksas audzēkņa vecāki vai 
aizbildņi atbrīvojami, ja par audzēk-
ņa prombūtni iestādes vadītājam 
paziņo ne vēlāk kā līdz iepriekšējās 
darba dienas beigām.

Maksās tikai par pārtikas 
produktu vērtību

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 27. jan-
vāra sēdē apstiprināja Alūksnes 
pilsētas ielu seguma atjaunošanas 
programmu 2011. - 2013. gadam.

 2011. gadā seguma atjaunošana 
paredzēta: laukumam Pils ielā 25A, 
kur plānota betona apmaļu nomaiņa, 
jauna asfaltseguma ieklāšana, Šķū-
ņu iela – pamatnes izbūve, jauna 
asfaltseguma ieklāšana vai šķembu 
seguma izbūve, Baložu bulvāris 
– pamatnes izbūve, jauna asfaltse-
guma ieklāšana vai grants seguma 
renovācija, Parka iela – esošā segu-
ma frēzēšana, jauna asfalta seguma 
ieklāšana, Vidus iela – gājēju ietves 
renovācija, betona apmaļu nomaiņa, 

jauna asfaltseguma ieklāšana, Rūp-
niecības iela – gājēju ietvju ierīko-
šana, esošā seguma frēzēšana, jauna 
asfalta seguma ieklāšana, Latgales 
iela – gājēju ietvju renovācija.
 2012. gadā programmā iekļauta 
Mālupes iela – caurtekas remonts, 
pamatnes sagatavošana, jauna 
asfalta seguma ieklāšana vai grants 
seguma renovācija, Rijukalna un 
Vējakalna ielas – esošā seguma 
frēzēšana, jauna asfalta ieklāšana, 
Rūpniecības iela – gājēju ietvju 
ierīkošana, esošā seguma frēzēšana, 
jauna asfalta seguma ieklāšana, 
Dārza iela (no Helēnas līdz Jāņkal-
na ielai) – gājēju ietvju renovācija, 
betona apmaļu nomaiņa, esošā 
asfalta seguma frēzēšana, jauna 
asfaltseguma ieklāšana, Alsviķu iela 
– pamatnes sagatavošana, jauna as-

faltseguma ieklāšana, gājēju ietves 
izbūve, Lauku iela (krustojumā ar 
Pils ielu) – pamatnes sagatavošana, 
asfalta seguma ieklāšana, Lāčplēša 
iela – gājēju ietvju izbūve, betona 
apmaļu iebūve, esošā asfalta segu-
ma frēzēšana, asfaltbetona seguma 
ieklāšana un Merķeļa iela – gājēju 
ietvju un asfalta seguma renovācija.
 Savukārt 2013. gadā programmā 
iekļautas šādas ielas: Helēnas iela 
– gājēju ietvju renovācija, betona 
apmaļu nomaiņa, asfaltbetona 
seguma bedrīšu vienlaidus remonts, 
ieklājot jaunu asfaltbetona segumu, 
Bērzu iela – asfalta seguma reno-
vācija, Uzvaras iela – gājēju ietvju 
renovācija.
 Programma paredz, ka 2011. un arī 
2012. gadā pašvaldība plāno tehnis-
ko projektu izstrādi gājēju ietvju un 

asfalta seguma renovācijai tranzīta 
ielās – Rīgas, Pleskavas, Bērzu, 
Helēnas, Jāņkalna, Tālavas un 
Pils ielās, lai nākotnē varētu ar jau 
gataviem projektiem startēt finanšu 
piesaistes programmās.
 Jāņem gan vērā, ka apstiprinātajā 
programmā ir pieļaujamas plānoto 
darbu korekcijas pa gadiem atkarībā 
no pašvaldībai pieejamajām projek-
tu iespējām un finansējuma apjoma. 
Dome izstrādāto ielu seguma 
atjaunošanas programmu iekļāva 
arī Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011. - 2017. gadam 
investīciju plānā.
 Pašvaldības mājās lapā www.
aluksne.lv ir iespējams apskatīt 
Alūksnes pilsētas ielu karti, kurā 
redzami konkrētie atjaunošanai 
paredzētie ielu posmi.

Apstiprina Alūksnes pilsētas ielu
atjaunošanas programmu

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes deputāti 
sēdē 27. janvārī, izskatot pirms-
skolas izglītības iestāžu „Pie-
nenīte” un „Sprīdītis” vairāku 
audzēkņu vecāku (aizbildņu) 
iesniegumus, nolēma atmaksāt 
no viņiem iekasēto maksu par 
uzturēšanos minētajās iestādēs, 
kā vecāki to lūguši savos iesnie-
gumos.

  Dome nolēma atlīdzināt man-
tisko zaudējumu par uzturēšanās 
maksas – Ls 5 mēnesī, iekasēšanu 
gan tiem iepriekšminēto pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēkņu 
vecākiem, kuri līdz šī gada 20. 
janvārim bija iesnieguši iesniegumu 
Alūksnes novada pašvaldībā par 
zaudējumu atlīdzināšanu, gan arī 
tiem šo iestāžu audzēkņu vecākiem, 

kuri šādu iesniegumu nav iesniegu-
ši, ar nosacījumu, ka viņi attiecīgu 
iesniegumu par uzturēšanās maksas 
atlīdzināšanu Alūksnes novada 
pašvaldībā iesniegs līdz 2011. gada 
25. decembrim.
  Dome nolēma mantisko zaudē-
jumu atlīdzināt šādi: ja audzēknis 
turpina apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādi, uzturēšanas maksu 
ieskaitīt kā priekšapmaksu par ēdi-
nāšanu Ls 5 mēnesī līdz mēnesim, 
kad pārmaksa tiks dzēsta.
 Savukārt, ja audzēknis vairs neap-
meklē pirmsskolas izglītības iestādi, 
uzturēšanas maksu līdz 2011. gada 
25. decembrim ieskaitīt audzēk-
ņa vecāka iesniegumā norādītajā 
bankas kontā, ņemot to no attiecī-
gās pirmsskolas izglītības iestādes 
budžeta līdzekļiem.

Atlīdzinās uzturēšanās 
maksu

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pērn septembrī, salīdzinot ar 
2005. gada septembri, izglītojamo 
skaits Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestādēs samazinājies par 
vairāk nekā 600 skolēniem. Izglī-
tības iestāžu prognozes liecina, ka 
skolēnu skaitam arī turpmākajos 
mācību gados būs tendence sarukt.

  Lai gan skolēnu skaits samazi-
nās, izglītības iestāžu uzturēšanas 
izdevumi paliek nemainīgi, jo tāpat 
ir vajadzīgs ēkas gan apkurināt, gan 
nodrošināt ar komunālajiem pakal-
pojumiem.
  - Analizējot situāciju un prognozes, 
esam secinājuši, ka jādomā par izglī-
tības iestāžu tīkla optimizāciju tajās 
vietās, kur ir vairākas izglītības ies-
tādes, un šobrīd runa ir par Alūksnes 
pilsētu un Jaunannas pagastu. Katrā 
ziņā pašvaldības mērķis ir pašreizē-
jos ekonomiskajos apstākļos domāt 
par to, lai izglītības iestāžu telpas 
tiktu racionāli izmantotas, maksimāli 

noslogotas un, lai saimnieciskie 
izdevumi tiktu iespējami sabalansēti, 
nevis tiktu slēgta kāda skola, - saka 
Alūksnes novada pašvaldības izpild-
direktore Janīna Čugunova.
  Alūksnes novada Izglītības pārval-
des vadītāja Gunta Kupča skaidro, 
ka šobrīd Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas rekomendācija ir nodrošināt 
iespēju pamata izglītību iegūt tuvāk 
skolēna dzīvesvietai, bet pārskatīt 
iespējas efektivizēt vidējā posma 
izglītības iestāžu tīklu, lai būtu 
pamatots ieguvums saimniecisko 
izdevumu ietaupījumam.
  Viens no iespējamajiem risi-
nājumiem Alūksnē, ņemot vērā 
izglītojamo skaita samazināšanos, 
ir domāt par Alūksnes vidussko-
las un Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes skolas ēku lielāku 
noslogojumu, kas ļautu racionālāk 
izmantot telpas un līdz ar to arī 
efektīvāk apsaimniekot ēkas. Atrodot 
telpas Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes skolas audzēkņu apmācī-
bai Alūksnes vidusskolā, atrisinātos 
arī Alūksnes Mūzikas skolas telpu 

jautājums.
  Kā zināms, Alūksnes Mūzikas skola 
jau ilgstoši atrodas divās atsevišķi 
esošās ēkās, no kurām viena ir pri-
vātpersonas īpašums un 2012. gadā 
beigsies ar tās īpašnieku noslēgtais 
telpu nomas līgums. Problēmas rada 
arī tas, ka pašvaldība nevar ieguldīt 
līdzekļus telpu uzlabošanai ēkās, kas 
tai nepieder. Līdz ar to pašvaldība 
vēlas atrast skolai piemērotāku vietu, 
kur tā varētu atrasties vienkopus, lai 
būtu ērti kā audzēkņiem, tā pedago-
giem. Šāda iespēja būtu pašreizējā 
vakara (maiņu) un neklātienes skolas 
ēkā, ja tā tiktu izvietota vidusskolā.
  - Šobrīd ar visu trīs izglītības ies-
tāžu vadību esam diskutējuši par šo 
jautājumu, ir pārrunāti arī konkrēti 
telpu un mācību procesa risinājumi, 
lai varētu nodrošināt visu izglītības 
programmu tālāku realizēšanu, - 
stāsta J. Čugunova.
  Tāpat jādomā par izglītības iestāžu 
optimizāciju Jaunannā. G. Kupča 
norāda, ka tur iespējamais opti-
mizācijas modelis būtu Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolas pārcelša-

na uz pamatskolas ēku un jāanalizē 
abu iestāžu apvienošanas lietderība, 
saglabājot abu skolu izglītības prog-
rammas.
  Lai gūtu citu pašvaldību pieredzi 
skolu tīklu optimizācijā, Izglītības 
pārvaldes, Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas un izglī-
tības iestāžu pārstāvji ir viesojušies 
Balvu novadā, kur iepazinās ar tur 
jau iepriekšējā mācību gadā veikta-
jiem izglītības iestāžu optimizācijas 
pasākumiem. Savukārt Jaunannas 
pagasta pārvaldes un izglītības 
iestāžu, kā arī pašvaldības pārstāvji 
iepazinušies ar Berģu mūzikas un 
mākslas pamatskolu, kur apvienota 
pamata izglītības iestāde ar pirms-
skolu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādi.
 - Par šiem iespējamajiem risināju-
miem ir runāts ar izglītības iestāžu 
vadītājiem, uzklausot viņu viedokļus, 
šis jautājums vēl jāapspriež ar iestā-
žu kolektīviem, audzēkņu vecākiem 
un iestāžu padomēs, taču pagaidām 
nekāds lēmums nav pieņemts - saka 
J. Čugunova.

Diskutē par izglītības iestāžu tīklu
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  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Sociālais fonds atbalstī-
jis Alūksnes novada pašvaldības 
projektu „Speciālistu piesaiste 
Alūksnes novada pašvaldībai”, 
kura mērķis ir paaugstināt paš-
valdības administratīvo kapacitāti 
un sekmēt kvalitatīvu pašvaldības 
funkciju veikšanu, piesaistot kvali-
ficētus speciālistus novada pašval-
dības administrācijā.

  Minētā projekta ietvaros Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, ar mērķi 
paaugstināt pakalpojumu kvalitāti, 
darbu sācis jauns speciālists - sociā-
lais darbinieks darbam ar personām 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
savukārt pašvaldības administrācijā 
tiek algots ekonomists.
  Projekta plānotais kopējais īsteno-
šanas ilgums ir 20 mēneši. Projektā 
piesaistīto speciālistu darba vietas 
tiks saglabātas vismaz pusgadu pēc 
projekta pabeigšanas.
  Sociālajā dienestā projekta ietvaros 
izveidotās amata vietas pienākumu 
veikšanai konkursa kārtībā par piemē-
rotāko tika atzīta Evija Švalbe. Sarunā 
ar viņu par darba pienākumiem un 
atgriešanos dzimtajā pusē.

  - Lūdzu, pastāstiet par saviem 
darba pienākumiem!
  - Primāri tas ir psihosociāls darbs 
gan ar šīm personām, gan viņu ģime-
nes locekļiem – konsultēšana, motivē-
šana, informēšana, atbalsta sniegšana. 
Tas ir ļoti būtiski, jo esmu pamanījusi, 
ka cilvēkiem nav informācijas par 
resursiem, kas viņiem ir pieejami 
un pienākas. Sarunās ar cilvēkiem 
pārliecinos, ka viņiem ir nepieciešams 
atbalsts.
  Otra manu pienākumu daļa ir saistīta 
ar to, ka dienestā saņemam infor-
māciju par cilvēkiem, kuriem varētu 
būt problēmas veikt pašaprūpi, ir 
grūtības viņu sociālajā vidē, varbūt 
viņi ir izolēti no sabiedrības. Šajos 
gadījumos braucam un iepazīstamies 
ar situāciju, noskaidrojam, kāda palī-
dzība nepieciešama. Daļā gadījumu ir 
izmantojami vietējie, ģimenes resursi, 
bet, protams, ir daudz situāciju, kad 
piesaistām savus resursus. Pārsvarā 

tie ir tehniskie palīglīdzekļi, sociālās 
aprūpes centri, aprūpe mājās. Par 
to tiek lemts atkarībā no konkrētā 
gadījuma.
  Pašreizējo ekonomisko un sociālo 
apstākļu dēļ ir cilvēki, kam saasinā-
jušās psihiskās problēmas. Arī viņi ir 
personu ar funkcionāliem traucēju-
miem grupā. Šīs situācijas ir grūtākas, 
jo šīs personas neizturas adekvāti, tām 
nav kritikas pret savu uzvedību, iztu-
rēšanos, ar tām ir grūti kontaktēties.
  Jau gada pirmajās nedēļās strādājām 
ar vienu diezgan smagu gadījumu, 
kas atrisinājās pozitīvi. Arī stacionāra 
ārsti atzina, ka esam rīkojušies parei-
zi. Šāda atzinība dod gandarījumu un 
apliecinājumu labi izdarītam darbam.

  - Cik novada teritorijā ir šādu 
personu, ar ko jums jāstrādā?
 - Strādāju kopš 3. janvāra un šobrīd 
(saruna notika 13. janvārī – E. A.) 
par konkrētiem skaitļiem vēl ir 
grūti runāt, jo pagaidām apkopoju 
informāciju. Redzu, ka traucējumi 
ir daudzveidīgi un arī nepieciešamā 
palīdzība ir dažāda, jo situācijas ir ļoti 
atšķirīgas. Līdz ar to arī darba lauks ir 
diezgan plašs.

  - Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par 
sevi!
  - Mana pirmā profesija ir medicīna 
un apmēram 10 gadus arī esmu strā-
dājusi kā mediķe. Pēc tam ieguvu otrā 
līmeņa augstāko profesionālo izglītī-
bu sociālajā darbā. Aptuveni deviņus 
gadus strādāju sociālajā dienestā 
Rīgā, tur darbs bija plašāks, taču šī 
konkrētā sociālā darba joma, kurā arī 
ir svarīgas medicīnas pamatzināšanas, 
man ir vistuvākā.
  Šī ir mana dzimtā puse - esmu 
dzīvojusi un mācījusies Apē. Pēc 
skolas beigšanas aptuveni 20 gadus 
strādāju Rīgā. Taču tā kā te joprojām 
dzīvo mana ģimene, dzīve tik un tā 
bija ar šo pusi saistīta. Ja vēl pirms 
pusgada vai gada kāds man būtu 
teicis, ka atgriezīšos dzimtajā pusē, es 
tam neticētu.

  - Kas jūs mudināja to darīt?
  - Draugiem smejoties saku, ka tas 
droši vien ir vecums, jo gribas būt 
tuvāk zemei. Nenoliedzami tā ir arī 
saikne ar ģimeni, kas lika izšķirties 

Projekts ļauj uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti

par atgriešanos. Pamazām šī vēlme 
kļuva arvien spēcīgāka.

  - Sociālā joma, īpaši šajā laikā, ir 
smaga arī tajā strādājošajiem spe-
ciālistiem. Kā jūs tiekat ar to galā?
 - No psiholoģijas viedokļa ir uzskats, 
ka vienu darbu ļoti profesionāli un 
kvalitatīvi var darīt 5 – 7 gadus, bet 
pēc tam vajag nedaudz pamainīt 
darbības jomu. Tā kā manā darbā ir 
notikušas izmaiņas, šobrīd jūtu sevī 
lielu sparu un vēlmi darboties. Jā, 
pašreizējais laiks ir grūts, to redzu gan 
kolēģos, gan braucot pie klientiem 
uz mājām un vērojot, kādos apstāk-
ļos viņi dzīvo, bet runājot par manu 
iekšējo sajūtu, pašlaik esmu sākotnējā 
jauna darba posmā un ir gandarījuma 
sajūta jau no pirmajiem risinātajiem 
gadījumiem.
  Vienīgais, ko varu vēlēties, ir cerība, 
ka esam zemākajā punktā un no tā 
būs augšupeja. Runājot tieši par šo 
klientu grupu, tā tomēr ir ļoti būtiska 
sabiedrības daļa, kurai vajadzīga 
palīdzība, tādēļ ir tikai normāli, ka tai 
bija paredzēti dažādi valsts finansēti 
pakalpojumi, ko varēja piedāvāt kā 
resursu. Šobrīd valsts no savas puses 
pakalpojumus ir samazinājusi, bet 
jācer, ka Labklājības ministrijai atkal 

būs iespēja tos piedāvāt, palielināt 
tehnisko palīglīdzekļu sadaļu, jo no tā 
ir atkarīgs arī mūsu darbs.
  Sociālā dienesta vadītāja Regīna 
Kalniņa ir gandarīta, ka projekts ļāvis 
dienestā piesaistīt jaunu, nepiecieša-
mu speciālistu.
  - Darbs ar klientiem ar funkcionā-
liem traucējumiem nenozīmē tikai 
personu ievietošanu sociālās aprūpes 
centros. Cilvēkiem dažādās situā-
cijās rodas sarežģījumi veselībā un 
funkcionālas problēmas, arī ar viņiem 
sociālajam dienestam jāstrādā. Pie-
mēram, cilvēkam, kas guvis traumu 
nelaimes gadījumā, arī ir funkcionāli 
traucējumi un viņš uz kādu laiku ir 
izslēgts no darba tirgus, - norāda R. 
Kalniņa.
  Viņa augsti novērtē jaunās speciā-
listes profesionālo kompetenci, kas 
darbiniecei ļāva uzreiz aktīvi iesais-
tīties gadījumu risināšanā. Dienesta 
vadītāja cer, ka, ņemot vērā šāda spe-
ciālista nepieciešamību un veicamā 
darba apjomu, pēc projekta beigām 
dienestam būs iespējams izveidot 
šādu pastāvīgu amata vietu.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
21000 un tās 100% apmērā sedz 
Eiropas Sociālais fonds.

Projekta ietvaros Sociālajā dienestā strādā jauna speciāliste - sociālā darbiniece 
darbam ar personām, kurām ir funkcionāli traucējumi - Evija Švalbe 

Evitas Aplokas foto

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Daudzi Alūksnes iedzīvotāji iztei-
kuši neizpratni par viņuprāt pārāk 
lielajiem rēķiniem par decembrī 
saņemto siltumu. AS „Simone” 
valdes loceklis Jānis Bukāns atgādi-
na, ka maksa ir atkarīga no mājas 
patērētā siltuma daudzuma.

  - Pirmkārt, visiem klientiem es vēlos 
atgādināt, ka siltumenerģijas tarifs 
nav mainījies. Kopš 2008. gada tas 
ir 38,74 Ls/MWh + PVN. Rēķini par 
decembrī patērēto siltumu bija lielāki 
tādēļ, ka mājas bija patērējušas vairāk 
siltuma. Viss ir atkarīgs tikai no mājas 
patērētā siltuma daudzuma, kas ir 
redzams pēc skaitītāja rādījumiem, - 
norāda J. Bukāns.
  Decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo 
mēnesi, bija aukstāks, tādēļ mājām 
bija vajadzīgs vairāk siltuma. Uzņē-
mumā ir salīdzināti 2009. un 2010. 
gada decembra dati. Tie liecina, ka 
vidējā gaisa temperatūra 2010. gada 
decembrī bijusi par 24% zemāka nekā 

2009. gada decembrī. Tas izskaidro-
jams ar to, ka 2009. gada decembrī 
temperatūra ir bijusi svārstīga, bet 
2010. gadā šajā pašā mēnesī - pastāvī-
ga un zemāka vidējā gaisa tempe-
ratūra. Līdz ar to piegādātā siltuma 
daudzums 2010. gada decembrī arī 
bijis par apmēram 22% lielāks nekā 
2009. gada decembrī, jo proporcionāli 
gaisa temperatūrai pieaudzis patērētā 
siltuma daudzums.
  J. Bukāns atgādina, ka līdz sep-
tembrim mājās tika veikta siltuma 
skaitītāju kārtējā pārbaude jeb veri-
fikācija. To veic attiecīgi sertificēta 
iestāde, tādēļ skaitītājos kļūdas nav 
- tie uzskaita mājas patērēto siltuma 
daudzumu.
  - Iedzīvotāji nesaprot, kādēļ mājās 
ir atšķirīga maksa par apsildīto 
kvadrātmetru. Vēlreiz paskaidroju – 
tas ir atkarīgs no siltuma daudzuma, 
ko konkrētā māja saņem – jo lielāku 
siltuma daudzumu māja paņem, jo 
lielāka maksa ir par kvadrātmetru. 
Acīmredzot tajās mājās, kur ir mazā-
ka maksa par kvadrātmetru, ir veikta 
siltināšana vai arī māju vecākie regulē 

siltuma padevi mājai. Tā arī nav vien-
nozīmīga situācija, jo no šīm mājām 
mums zvana iedzīvotāji un sūdzas, 
ka viņiem dzīvokļos ir auksti. Tā 
šādā gadījumā ir mājas iekšējā lieta, 
kas pašiem iedzīvotājiem savstarpēji 
jāatrisina, - skaidro J. Bukāns.
  Viņš atzīst, ka arī māju, to pagrabu, 
bēniņu un iekšējo tīklu stāvoklis ir 
viens no aspektiem, no kā ir atka-
rīgs siltums. Taču arī šis jautājums 
ir jāizlemj pašiem iedzīvotājiem – 
dzīvokļu īpašniekiem – vai viņi vēlas 
savu māju siltināt, sakārtot tīklus vai 
gadu no gada mājā neko neieguldīt un 
cerēt, ka tās stāvoklis nepasliktināsies. 
Tikai iedzīvotāji paši kopā ar savu 
māju vecākajiem vai pārvaldniekiem, 
organizējot sapulci, var pieņemt šādus 
lēmumus.
  Pašvaldība aicina māju vecākos un 
pārvaldniekus ne tikai formāli veikt 
savus pienākumus, bet patiešām 
runāt ar visiem mājas iedzīvotajiem, 
uzklausīt un censties sabalansēt viņu 
vēlmes gan par apkuri, gan mājas 
atjaunošanas darbiem. Savukārt iedzī-
votājus aicinām vairāk kontaktēties ar 

savas mājas vecāko vai pārvaldnieku, 
mājas padomi un izteikt savas vēlmes.
  Arī J. Bukāns iesaka iedzīvotājiem 
apsvērt iespējas piedalīties ēku silti-
nāšanas projektos – siltināt fasādes, 
mainīt un siltināt jumtus, siltināt 
pagrabus, pamatus. To ieguvumu 
apliecina arī fakts, ka siltinātajā 
daudzdzīvokļu mājā Pils ielā 36 de-
cembrī izmaksas bija 82 santīmi par 
kvadrātmetru, salīdzinājumā kaimiņos 
esošajās nesiltinātajās mājās - pat līdz 
Ls 1,13 par kvadrātmetru.
  J. Bukāns aicina iedzīvotājus, saņe-
mot rēķinus par janvārī piegādāto sil-
tuma daudzumu, atcerēties, ka valsts 
no šī gada ir palielinājusi pievienotās 
vērtības nodokļa likmi, līdz ar to 
siltumenerģija fiziskām personām tiek 
aplikta ar samazināto PVN likmi – 
12%, savukārt juridiskajām personām 
– ar pilno PVN likmi – 22%.
  Kopumā J. Bukāns vērtē, ka apkures 
sezona norit kā plānots, par iegādāto 
kurināmo uzņēmums norēķinās pēc 
plāna. Parka un Apes ielu katlu mājās 
ir bijuši nepieciešami remontdarbi, 
taču nav bijuši bojājumi trasēs.

Rēķins atkarīgs no patērētā siltuma

Alūksnē uzlabos 
izglītības iestāžu 
energoefektivitāti
  Alūksnes novada pašval-
dība ir noslēgusi līgumu ar 
Latvijas Republikas Vides 
ministriju un SIA „Vides 
investīciju fonds” par projek-
ta Nr.KPFI-7/32 „Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, izmantojot 
videi draudzīgus būvniecības 
materiālus un izstrādājumus” 
īstenošanu.

  Projekta mērķis ir veikt 
energoefektivitātes pasākumus 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
ēkā un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, 
tādejādi samazinot ēku enerģijas 
patēriņu un oglekļa dioksīda 
emisiju apjomu. Projekta rezul-
tātā ir iecerēts panākt būtisku 
apkures siltumenerģijas patēriņa 
samazinājumu. Veicot ener-
goefektivitātes pasākumus, ir 
paredzēts nodrošināt ilgāku ēku 
lietderīgās izmantošanas laiku 
un būtiski uzlabot ēku vizuālo 
izskatu.
  Minēto ēku ekspluatācija ir 
saistīta ar virkni problēmu – tās 
ir fiziski un morāli novecojušas, 
to arhitektoniskais un būvniecī-
bas risinājums ir veidots saskaņā 
ar standartiem un materiāliem, 
kas šobrīd neatbilst mūsdienu 
ekspluatācijas un būvniecības 
normatīviem.
  KPFI projekta ietvaros plānots 
īstenot šādas aktivitātes: teh-
nisko projektu izstrāde; fasādes 
siltināšana; pamatu siltināšana; 
bēniņu pārseguma siltināšana; 
apkures sistēmas uzlabošana; 
projekta būvuzraudzība, autoruz-
raudzība, tai skaitā termogrāfijas 
un spiediena testu veikšana; 
publicitātes nodrošināšana; mo-
nitoringa veikšana pēcnodošanas 
periodā.
  Projekta rezultātā tiks nodroši-
nāts siltumenerģijas patēriņa sa-
mazinājums apkurei par vismaz 
40%, kā arī kopējais projekta 
oglekļa dioksīda emisiju sama-
zinājuma efektivitātes rādītājs 
sasniegs 0,50 kg CO2/Ls gadā. 
Samazinoties CO2 izmešiem 
atmosfērā, tiks uzlabota gaisa 
kvalitāte visā pilsētā, ieguvēji 
tiešā veidā būs iedzīvotāji. Iegu-
vēji būs arī skolēni un skolotāji, 
jo ēkās tiks nodrošināts labāks 
termālā komforta līmenis.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 376819,60, 
Finanšu instrumenta finansējums 
jeb Ls 270933,29 jeb 71,90%, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums – Ls 105886,31 
jeb 28,10 %. Kopējais projekta 
realizācijas laiks ir 12 mēneši, 
bet būvniecību plānots veikt 6 
mēnešu laikā.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU 
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  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

  Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas 2007. 
- 2013. gadam pasākuma 321 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ietvaros noslē-
gusies projekta „Malienas tautas 
nama rekonstrukcija un piebūves 
celtniecība” īstenošana.

  2010. gada 28. janvārī tika uzsākta 
būvniecība Malienas tautas namā 
un 2010. gada 2. novembrī ēka tika 
pieņemta ekspluatācijā.
  Realizējot šo projektu, Malienas 
tautas nams ir ieguvis jaunu vizuālo 
tēlu. Izbūvējot piebūvi, esam iegu-
vuši nelielu, bet mājīgu, jaunu zāli, 
kurā ļoti ērti organizēt dažādas tik-
šanās, prezentācijas, kā arī kultūras 
pasākumus, kas paredzēti nelielam 
apmeklētāju skaitam. Papildus tam 

jaunajā piebūvē ierīkota jauna katlu 
māja, kas nodrošina visas ēkas 
siltuma apgādi, kā arī izbūvēti divi 
kabineti tautas nama vajadzībām un 
arī jauns sanitārais mezgls. 
  Projekta ietvaros realizējot rekons-
trukcijas darbus jau esošajās tautas 
nama telpās, esam ieguvuši jaunu 
skatuves grīdu, kuru jau novembra 
beigās un decembra mēnesī iemē-
ģinājuši dejotāji, aktieri un mūziķi. 
Mūsdienu prasībām atbilstoši ir 
pārbūvētas tualetes telpas, rūpē-
joties arī par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Veikti rekonstrukcijas 
darbi garderobes telpā un tautas 
nama vadītājas kabinetā.
  Rekonstruētajā Malienas tautas 
namā pēc nodošanas ekspluatācijā 
aicinājām visus interesentus uz 
atvērto durvju dienu. Šajā dienā 
pagasta iedzīvotāji varēja aplūkot 
jaunās telpas, apskatīt fotogrāfi-
jas no seniem un ne tik seniem 
notikumiem pagasta dzīvē. Tika 
demonstrētas arī vairākas filmas par 
Malienas pamatskolu, kā arī pagasta 

Noslēgusies Malienas tautas nama
rekonstrukcija

iedzīvotājiem. Atsaucība un izrādītā 
interese patiesi iepriecināja.
  Aizvadīti arī vairāki kultūras 
notikumi - valsts svētkiem veltī-
tais pasākums, Ziemassvētku egle 
pagasta bērniem, kā arī Jaunā gada 
balle un teātra izrāde.
  2010. gada 30. novembrī tika ie-
sniegts maksājuma pieprasījums un 
nepieciešamā dokumentācija Lauku 
atbalsta dienestā, lai varētu saņemt 

projektā paredzēto ELFLA publisko 
finansējumu, kas šajā projektā 
sastāda 90% no attiecināmajām 
izmaksām.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

  Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) pasākumā „Pa-
matpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” turpinās projekta 

„Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija Malienas 
pagastā” īstenošana.

  Projekta „Alūksnes novada pašval-
dības autoceļu rekonstrukcija Ma-
lienas pagastā” realizācijas laiks ir 
no šī gada 1. jūlija līdz 2012. gada 
1. jūlijam. Šajā projektā iekļautās 
aktivitātes ir Kopmaņi – Pūriņi tilta 

un ceļa Tomsonu pagrieziens – Se-
bežnieki rekonstrukcijas darbi, ku-
rus plānojam veikt 2011. gadā. Šo-
brīd ir izstrādāts tehniskais projekts, 
ko veica SIA „Ceļu komforts” un 3. 
janvārī Alūksnes novada pašvaldība 
izsludināja iepirkumu ar identifi-
kācijas numuru ANP2011/01/ELF-
LA Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija Malienas 

pagastā. Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš bija 17. janvāris.

  Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

  Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007. -2013. gadam 
pasākuma 321 „Pamatpakalpoju-
mi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros Mārkalnē noslēdzies 
projekts „Mārkalnes pagasta paš-

valdības autoceļu rekonstrukcija”.

  Projektam noslēdzoties, ekspluatā-
cijā pieņemti trīs pagasta pārvaldes 
autoceļi „Ezīšava – Mārkalne”, ceļa 
„Mežamuiža – Pakalni - Vecāgas” 
posms „Ezīšava - Vecāgas” un 
„Vecāgas – Cirakalns – Šūpalas”. 
Rekonstrukcijā ceļiem veikta esošo 
caurteku demontāža un jaunu caurte-
ku ierīkošana, grāvju rakšana, grants 
seguma izbūve ceļam, nobrauktu-

vēm, pieturvietām, uzstādītas ceļa 
zīmes. Rekonstrukciju 11,02 km 
garumā veica SIA „Sorma”.
  Projekta „Mārkalnes pagasta 
pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” 
kopējās izmaksas ir Ls 100750,92 
bez PVN, no kurām 10% ir pašval-
dības līdzfinansējums, bet 90% Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un valsts budžeta līdzekļi 
Ls 90675,83. 
  Autoceļu sakārtošana ir nozīmīga 

Mārkalnes pagasta iedzīvotājiem, 
lai nokļūtu uz mājām, darbu, skolu, 
kultūras un sabiedriskajām iestādēm, 
saimnieciskās darbības veikšanai.

Rekonstruēs ceļus Malienas pagastā

Mārkalnē rekonstruēti trīs ceļi

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Ilze Miķelsone,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem speciāliste 

  Starp Ziemassvētkiem un 
Lieldienām pēc latviešu tautas 
tradīcijām tiek svinēts Metenis 
jeb Vastlāvis. Pagājušajā gadā 
Viktora Ķirpa Ates muzejā tika 
uzsākta brīnišķīga tradīcija – 
Meteņdienas svinēšana. Šogad tā 
tiek turpināta un 19. februārī visi 
mīļi gaidīti pasākumā „Vizu, vizu, 
Metenīti...”.

  Apmeklētāji varēs aktīvi iesaistī-
ties masku gājienā. Meteņi ir pēdējā 
diena, kad iet ķekatās, tāpēc, jo 
lustīgāk. Atraktīvo un možo garu 
palīdzēs uzturēt folkloras kopa. Pēc 

tam visi aicināti saimes mājā sasil-
dīties, apgūt jaunas iemaņas - pīt 
linu auklu apavus Anitas Šteinertes 
vadībā un būs iespēja iemācīties 
darināt pastaliņas Jaunlaicenes 
muzeja ceļojošajā darbnīcā. Apavu 
darināšana ir viena no nozīmīgām 
Meteņdienas tradīcijām un tiek 
darināti kā velte Metenim.
  Viena no Meteņdienas jautrākajām 
tradīcijām ir vizināšanās ar kama-
nām un ragavām. Tāpat visiem būs 
iespēja ar līdzpaņemtām ragaviņām, 
plēvēm, pannām un citām braucam-
ierīcēm izmēģināt laišanos no kalna. 
Ikviens pasākuma apmeklētājs varēs 
izbraukt Alitas Meijeres zirga ka-
manās un sildīties pie ugunskura, kā 
arī pamieloties ar vienu no rakstu-
rīgākajiem Meteņdienas ēdieniem 
– putru un citiem lauku labumiem, 

Viktora Ķirpa Ates muzejā 
gatavojas Meteņdienai

Paldies no 
anneniešiem!
  Vija Zaķe,
Annas, Kalncempju, Jaunannas 
pagastu teritorijas attīstības
speciāliste

  Aizvadīti Ziemassvētki un 
Jaunais gads, un gribētos pa-
teikties tiem cilvēkiem, kas šos 
svētkus darīja gaišākus citiem.

  Patīkamu Ziemassvētku pār-
steigumu Annas pagasta bērniem 
sagādāja uzņēmējs Sandors 
Kukurītis. Viņš 35 pagasta 
bērniem vecumā līdz 15 gadiem 
dāvāja saldumu paciņas. Bērni 
un vecāki ļoti pateicas Kukurīša 
kungam par šo dāvanu. 
  Arī Alūksnes novada pašval-
dība bija sarūpējusi saldumus 
tiem novada iedzīvotājiem, kam 
ir vairāk par 80 gadiem. Šīs 
dāvanas saņēmējiem nogādāja 
pagastu pārvalžu un sociālie 
darbinieki, bet Annas pagastā 
pensionāru kopas vadītāja Gunta 
Rozīte apciemoja mājās katru 
šādu pensionāru un pasniedza 
novada pašvaldības dāvanu, par 
ko apdāvinātie bija ļoti pateicīgi 
un aizkustināti. 
  Annas, Kalncempju un Jaunan-
nas pensionāru vārdā sirsnīgs 
paldies Alūksnes novada paš-
valdībai par saņemto sveicienu 
svētkos!

Aicinām izteikt 
domas par novada 
attīstības 
programmu
 3. februārī pulksten 18 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā 
zālē Dārza ielā 11, Alūksnē 
notiks novada attīstības prog-
rammas 2011. - 2017. gadam 
1. redakcijas sabiedriskās 
apspriedes sanāksme.

 Aicinām ikvienu interesentu 
apmeklēt sanāksmi un izteikt 
savus ierosinājumus par minētā 
dokumenta 1. redakciju.
 Ar Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011. - 2017. 
gadam 1. redakcijas materiāliem 
var iepazīties līdz 2011. gada 
3. februārim darba dienās no 
8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 3.stāvā, 
306. kabinetā; Alūksnes novada 
pašvaldības pagastu pārvaldēs 
un Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.
 Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus par Alūksnes 
novada attīstības programmas 
1. redakciju lūdzam iesniegt 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, 3. stāvā 306. kabi-
netā vai elektroniski uz e-pasta 
adresi: arita@aluksne.lv līdz 3. 
februārim.
     Novada attīstības program-
mas 1.redakcijas sabiedriskās 
apspriedes sanāksme notiks 
2011.gada 3.februārī plkst.18.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

ko gādīgām rokām sarūpējuši māj-
ražotāji Vilis un Marija Kļaviņi no 
Stāmerienas.
  Pasākuma laikā būs iespēja iemē-
ģināt roku Meteņa dzīšanā, kā arī 

citās saistošās aktivitātēs. Visas šīs 
lustes varēsiet baudīt no pulksten 
12. Visiem, kas būs pacentušies 
un ieradīsies maskās, ieeja būs bez 
maksas.

Atvērto durvju dienas pasākumā Malienas tautas namā
Foto no Malienas pagasta pārvaldes arhīva

Meteņdiena Atē kļūst par tradīciju
Foto no muzeja arhīva



6.  Alūksnes Novada Vēstis

Strādāju pašvaldībā www.aluksne.lv

01.02.2011.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  1. aprīlī apritēs gads kopš 
Alūksnes novada pagastu pārval-
dēs darbu sāka jaunie pārvalžu 
vadītāji. Mārkalnes un Pededzes 
pagastu pārvaldes darbu šajā lai-
kā vada Inta Ņikitina. Sarunā ar 
viņu par aktuālāko abos pagastos.

  - Kāda ir divu pārvalžu vadītāja 
darba ikdiena?
  - Esmu izveidojusi sistēmu – 
pirmdienās un ceturtdienās esmu 
Mārkalnē, pārējās dienās - Pededzē. 
Mārkalnes pagasta pārvaldē pirm-
dienās bija ierasts rīkot darbinieku, 
struktūrvienību un iestāžu vadītāju 
sanāksmi un šo kārtību nevēlējos 
izjaukt. Ceturtdienās gan bieži ir da-
žādas sanāksmes pašvaldības centrā 
Alūksnē, kurās man jāpiedalās, tādēļ 
nereti gadās izbraukt. Tomēr esot 
Mārkalnē, nākas risināt arī Pededzes 
jautājumus un otrādi.

  - Kā iepazināties ar Mārkalnes 
pagasta cilvēkiem?
  - Pieļauju, ka mārkalniešiem bija 
grūti pieņemt mani, manas prasības, 
ieradumus. Jāatzīst, ka viegli nav, jo 
šīs vienas dienas pietrūkst, īpaši, ja 
esmu ieplānojusi veikt vienu darbu, 
bet steidzamāks izrādās kāds cits. 
Esmu domājusi, ka gribētu iegriez-
ties gandrīz katrā mājā, lai iepazītu 
mārkalniešus.

  - Cik aktīvi pagastu iedzīvotāji 
iegriežas pārvaldē?
  - Lielākoties cilvēki uz pārvaldi 
nāk, kad jāmaksā nodokļi, komunā-
lie maksājumi. Ja ir kādi jautājumi, 
tad pie reizes iegriežas arī pie manis, 
izsaka savas domas, ieteikumus. 
Piemēram, nesen kāds kungs izteica 
vēlmi, lai ģimenes ārsts vai feldšeris 
pieņemtu vairākas dienas pagastā, 
interesējās par atkritumu apsaimnie-
košanas līgumu slēgšanu.

  - Kādas aktualitātes abos pagas-
tos ir pašlaik?
  - Mārkalnē šobrīd aktuāls ir ceļu 
rekonstrukcijas projekts, 3. janvārī 
iesniedzām atskaites. „Leader” 
programmai Mārkalnē iesniegts 
projekts sporta inventāra iegādei 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai. 
Pagaidām tam ir pozitīva atbilde, bet 

vēl jāgaida, kad to izvērtēs Lauku 
atbalsta dienests.
  Domājam par Mārkalnes pamatsko-
las internāta ēku – tai ir nepiecieša-
ma siltināšana un apkures sistēmas 
uzlabošana. Nākotnē jādomā arī par 
bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu.
  Pededzē šovasar sāksies ceļu 
rekonstrukcijas projekts, ir atbalstīts 
tautas nama aprīkojuma iegādes 
projekts. Ir arī daudz ideju, piemē-
ram, muzeja ēkai vajadzīgs re-
monts. Meklēsim iespējas piesaistīt 
līdzekļus.

  - Pededzē darbu sākusi jauna 
tautas nama vadītāja – Tatjana 
Steklova. 
  - Jā, kultūras pasākumi spraigi no-
tiek gan Pededzē, gan Mārkalnē un 
domāju, ka kultūras dzīve pagastos 
ir kvalitatīva. Darbojas amatiermāk-
slas kolektīvi – Mārkalnē ansam-
blis, kopā ar Ziemera pagastu koris 
„Elisa”, teātra kolektīvs pamatskolā. 
Tautas nama vadītājai bija ideja par 
ritmikas grupas veidošanu. Pededzē 
ir sieviešu deju kolektīvs, jauniešu 
deju kolektīvs, folkloras kopa, ir 
iecere no folkloras kopas izveidot arī 
vokālo ansambli.

  - Pededzē ir raksturīgi tradicio-
nālie svētki – Masļeņica, kas kļūst 
arvien apmeklētāki. Vai arī šogad 
tie neizpaliks?
  - Jā, šos svētkus noteikti nedrīkstam 
pārtraukt. Tā ir tradīcija jau vairāku 
gadu desmitu garumā. Domājam 
par to, kā veicināt šo svētku plašāku 
atpazīstamību.

  - Droši vien, šajā ziemā gan pa-
gasta pārvaldei, gan iedzīvotājiem 
lielākās rūpes sagādā sniegs?
  - Protams, lielākais darbs pašlaik 
saistīts ar pagasta reģistrēto ceļu 
tīrīšanu. Problēmas sagādā servitūta 
ceļi un Pededzē arī pierobežas ceļi, 
kas nepieder pašvaldībai, līdz ar to 
par pašvaldības līdzekļiem tos tīrīt 
nedrīkstam. Taču iedzīvotāji zvana 
un lūdz palīdzēt, diemžēl situācija ir 
tāda, ka nedrīkstam tīrīt privātos ce-
ļus, tas jādara pašiem to īpašniekiem. 
Vienlaikus es arī saprotu iedzīvotā-
jus, kam pašiem tādas tehnikas nav, 
bet samaksāt tik daudz, cik par šo 
pakalpojumu prasa, viņi nevar. Pie 
tam, ceļš ir jātīra regulāri.

Vada divu pagastu pārvaldes

  Vilhelms Sniedzāns,
rallija Sarma 2011 organizators, 
SIA „Gulbenes AUTO-MOTO” 
vadītājs 

  Rallijs Latvijā nav iedomājams 
bez tradicionālā ziemas rallija un 
rallijsprinta „Sarma”. Arī šogad 
12. un 13. februārī autosporta 
cienītāji tiks gaidīti Alūksnē un 
Gulbenē uz ralliju „Sarma 2011”.

  Rallijs „Sarma” notiek katru gadu, 
un tā organizatori, kas ir pieredzes 
bagāti sava amata meistari, katrreiz 
rūpējas, lai rallijs būtu interesants 
gan sportistiem, gan skatītājiem. 
  „Sarma 2011” vienlaikus būs Lat-
vijas rallija čempionāta 2. posms, 
rallijsprinta čempionāta 1. posms, 
Baltijas Ziemas kausa noslēdzošās 
sacensības un arī Latvijas čem-
pionāta rallijā - reidā 1. posms. Ik 

gadu „Sarmā” startē gan spēcīgākās 
Latvijas ekipāžas, gan arī sportisti 
no kaimiņvalstīm.
  Rallija organizatori sportistiem 
šogad ir sagatavojuši 8 ātrum-
posmus. Sacensību starts būs 12. 
februārī pulksten 19.00 Alūksnē pie 
pašvaldības administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11. Sestdien rallijs sāk-
sies ar diviem nakts ātrumposmiem 
Alūksnes novadā, bet svētdien 
turpināsies ar sešiem ātrumposmiem 
Gulbenes novada ceļos. Abās rallija 
dienās sportistiem ātrumposmos 
būs jānobrauc 108,78 kilometri. 
Garākais sacensību ātrumposms 
būs 17,43 kilometri, īsākais - 10,14 
kilometri. 

Ātrumposmi

  „Alūksne” (12. februārī) - nakts 
ātrumposms. Trase pāriet no šaurā-

ka uz platāku ceļu. Tā ir ar reljefa 
maiņām. Šis ir ļoti tehniski sarežģīts 
ātrumposms. Pirmās automašīnas 
starts pulksten 19.14, trase slēgta no 
pulksten 17.44.
  „Zaķakājas” (13. februārī) - viens 
no skatītāju iecienītākajiem ātrum-
posmiem. Samērā ātrs un līkumains. 
Starts pulksten 9.16 rallijsprinta, 
pulksten 10.16 un 12.52 – rallija un 
rallija – reida dalībniekiem.
  „Audzes” - garākais ātrumposms, 
trase pāriet no platāka uz šauru 
un līkumainu meža ceļu. Sākuma 
daļa ir diezgan ātra. Ļoti tehnisks 
un sarežģīts ātrumposms. Starts 
pulksten 9.53 rallijsprinta, bet 10.53 
un 13.29 – rallija un rallija – reida 
dalībniekiem.
  „Ikteri” - daļēji jauns ātrumposms. 
Trase pāriet no šaurāka uz platāku 
ceļu. Līkumains, vietām ātrs un teh-
niski sarežģīts. Starts pulksten 11.46 

rallijsprinta, bet 15.27 – rallija un 
rallija – reida dalībniekiem.
  Domājot par skatītāju ērtībām, 
šogad tiek piedāvāts rallija ieejas 
biļetes iegādāties, vienkārši nosūtot 
SMS uz numuru 1800 ar kodu 
SARMA2, pretī saņemot īsziņu, kas 
būs ieejas biļete uz vienu ātrumpos-
mu (Ls 2), vai SARMA5 – ieejas 
karte uz abām rallija dienām (Ls 5). 
SMS biļete tiks saņemta īsziņā, kas 
būs jāuzrāda pie ieejas rallijā.

  Rallija mājaslapas:  
www.autorally.lv, www.autosport.lv.
  Informācija par ralliju un ātrum-
posmu kartes (no 1. februāra) arī 
www.aluksne.lv.
 Mūs visus gaida interesants un 
skaists ziemas rallijs! Tiekamies 
„Sarmā 2011”!

Rallijs „Sarma 2011” šogad sāksies Alūksnē

  - Kāda ir situācija nodarbinātībā 
abos pagastos?
  - Pededzē  cilvēki  ir  nodarbināti  
pamatskolā,  pārvaldē,  divos  veika-
los,  pasta  nodaļā,  lauku ambulancē, 
tāpat  arī zemnieku saimniecībās, ko-
operatīvajā  sabiedrībā,  mežizstrā-
des uzņēmumā. Jaunas  darba  vietas  
šobrīd  neveidojas,  nav arī īpašu 
cerību, ka tās varētu rasties. Arī 
Mārkalnē cilvēki strādā pamatsko-
lā, pagasta pārvaldē, pasta nodaļā, 
divos  veikalos,  feldšeru – vecmāšu 
punktā, ir kokapstrādes uzņēmums, 
bruģakmens ražotne, taču arī situāci-
ja nav apmierinoša. Daudziem cilvē-
kiem vienīgais iztikas avots ir meži 
un robeža, citi iztiek no pabalstiem. 
Kā visur, arī pie mums, diemžēl ir 
daļa, kas saņemto pabalstu izlieto ne 
gluži tam mērķim, kam vajadzētu.

  - Abus pagastus skars valsts no-
zīmes autoceļa rekonstrukcija. Ko 
tas dos Mārkalnei un Pededzei?
  - Tas būs ļoti labi, tad piepildī-
sies daudzu iedzīvotāju sapnis pēc 
asfaltēta ceļa uz Alūksni. Noteikti 

arī uzņēmējiem tas uzlabos situāciju. 
Lai gan ir dzirdēts negatīvs viedok-
lis, ka šī ceļa asfaltēšana veicinās 
kontrabandu, es domāju, ka tas ir ļoti 
svarīgs vietējiem iedzīvotājiem.

  - Pagājušajā mēnesī jūs svinējāt 
skaistu dzīves jubileju, daļa no šī 
laika ir pavadīta pašvaldībā. Kāds 
tas jums ir bijis?
  - Pededzē esmu no 1970. gada, 
tātad te ir pavadīta lielākā manas 
dzīves daļa. Pirmajos gados man bija 
grūti pierast pie vietējām tradīcijām, 
ieradumiem, jo Pededze tomēr ir 
atšķirīga. Sākotnēji daudz ko uzņē-
mu ar zināmu izbrīnu, bet tagad tas 
viss ir kļuvis man saprotams un es 
aizstāvu savu pusi. Pededzei ir savas 
īpatnības - svētki, paražas, kas tiek 
ievērotas, un ar to arī esam atpazīsta-
mi – ar folkloras kopu, ar Masļeņicu, 
Ķuršu ciema svētkiem.
  Arī pirms darba pašvaldībā mana 
ikdiena saistījās ar cilvēkiem, iegrie-
zos gandrīz katrā mājā, un tāds darbs 
man patīk. Gandarīta esmu, kad jūtu, 
ka manam darbam ir atdeve.

Mārkalnes un Pededzes 
 pagastu pārvalžu vadītāja Inta Ņikitina 

Evitas Aplokas foto

Turpinās 
atkritumu 
apsaimnieko-
šanas līgumu 
slēgšana
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 2011. gada 1. janvāra 
Alūksnes novada teritorijā 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu veic Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošā SIA 
„Rūpe”. Cik aktīvi ir bijuši 
iedzīvotāji, slēdzot līgumus, 
stāsta uzņēmuma valdes locek-
lis Valfrīds Vilks.

 - Privātpersonas individuālajās 
mājās līgumus par atkritumu ap-
saimniekošanu slēdz aktīvi. Pa-
gastu iedzīvotāji, kuri nepaguva 
noslēgt līgumus tajās dienās, kad 
pirmo reizi bijām pagastos, ie-
griežas arī mūsu birojā Alūksnē. 
Līgumus slēdz gan tie pagastu 
iedzīvotāji, kas tos bija noslē-
guši ar iepriekšējo atkritumu 
apsaimniekotāju, gan arī pārējie. 
Kopumā ar iedzīvotāju aktivitāti 
esam apmierināti. Sarežģītāka si-
tuācija ir ar daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem pagastos. Dzīvo-
jamo māju pārvaldījumu likums 
nosaka, ka katrai mājai ir jābūt 
mājas vecākajam vai pārvaldnie-
kam. Ar šo personu varam slēgt 
līgumu un vienoties par mājai 
nepieciešamo konteineru skaitu, 
taču problēma, ka pagastos šādu 
personu lielākoties nav, - norāda 
V. Vilks.
 Lai nodrošinātu, ka visas māj-
saimniecības iesaistās atkritumu 
apsaimniekošanā un slēdz līgu-
mus, pagastos, kur daudzdzīvok-
ļu mājās šobrīd nav šādas atbildī-
gās personas, pārejas periodā 
līdz šī gada maijam to uzņemsies 
pagastu pārvaldes, taču pašvaldī-
ba aicina iedzīvotājus katrā šādā 
mājā vienoties un atrast mājas 
vecāko vai pārvaldnieku.
 V. Vilks atzīst, ka atsevišķos 
pagastos, kur nesaglabājās 
iepriekšējā apsaimniekotāja kon-
teineri, kādu laiku ir bijis jūtams 
konteineru trūkums, jo nebija 
iespējams vienlaikus uz tik 
daudziem konteineriem uzrakstīt 
māju nosaukumus un tos nogādāt 
pie klientiem.
 Šobrīd konteineri ir sagādāti un, 
ja to atkal pietrūks, uzņēmums 
brauks pēc jauniem.
 Uzņēmuma pārstāvji arī atkārto-
ti izbrauc uz pagastu pārvaldēm, 
lai iedzīvotāji uz vietas varētu 
noslēgt līgumus.
 Par to katrs var interesēties savā 
pagasta pārvaldē.
 Klientus, kas vēl nav noslēguši 
līgumus par atkritumu apsaim-
niekošanu, lūdzam sazināties ar 
SIA „Rūpe” pa tālruni 64381086, 
lai vienotos par iespējām to 
izdarīt. 
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Nr.
p.k. Prasības

Uzturēšanas klase

A A1 B C D

Pieļaujamie rādītāji

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ledus vai sniega vidējais biezums 
uz autoceļa brauktuves pastāvīgos 

laikapstākļos

Atsevišķas 
sniegotas 

vietas līdz 1cm

Atsevišķas 
sniegotas 

vietas līdz 1cm
4cm 10cm Netiek nor-

mēts

2.
Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 
platumā no brauktuves malas pastāvīgos 

kaikapstākļos
5cm 10cm 15cm 20cm Netiek nor-

mēts

3. Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvī-
gos laikapstākļos

Ledus risaas 
līdz 1cm

Ledus risas 
līdz 2cm

Ledus risas 
līdz 4cm

Ledus risas 
līdz 5cm

Netiek nor-
mēts

4. Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no 
sniega 3 stundas 4 stundas 6 stundas 18 stundas Netiek nor-

mēts

5. Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar 
pretslīdes materiālu 3 stundas 4 stundas 6 stundas Netiek nor-

mēts
Netiek nor-

mēts

6.
Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai 
piebrauktā sniegā uz autoceļa brauk-

tuves
- - 6 stundas Netiek nor-

mēts
Netiek nor-

mēts

7. Sniega biezums uz autoceļa brauktuves 
mainīgos laikapstākļos 6cm 6cm 8 cm 10cm Netiek nor-

mēts

8. Sniega sanesumu biezums uz autoceļa 
brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī 12cm 12cm 16cm 20cm Netiek nor-

mēts

9.

Slapja sniega biezums vai ar sāli un 
smiltīm sajaukta sniega biezums uz 

autoceļa brauktuves mainīgos laikaps-
tākļos

3cm 3cm 5cm 6cm Netiek nor-
mēts

10. Autoceļa brauktuves līdzenums mainī-
gos laikapstākļos

Ledus risas 
līdz 2cm

Ledus risas 
līdz 3cm

Ledus risas 
līdz 4cm

Ledus risas 
līdz 6cm

Netiek nor-
mēts

11. Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz 
autoceļa klātnes šķautnes 40cm 60cm 80cm 100cm Netiek nor-

mēts

12. Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst 
krāties ūdens Jā Jā Jā Jā Jā

13. Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega 
sasniedz biezumu, kas lielāks par 15cm 24 stundās 24 stundās 72 stundās Netiek nor-

mēts
Netiek nor-

mēts

14.
Autobusu pieturvietas platformas jātīra, 

ja sniega sega sasniedz biezumu, kas 
lielāks par 10cm 

24 stundās 24 stundās 24 stundās Netiek nor-
mēts

Netiek nor-
mēts

15. Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra 
no sniega Jā Jā Jā Jā Jā

16. Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades 
sistēma jāuztur kārtībā Jā Jā Jā Jā Jā

17.
Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju 
simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa 
zīmes jāattīra no pielipušā sniega 

1 diennakts 
laikā 

1 diennakts 
laikā

Netiek nor-
mēts

Netiek nor-
mēts Prasību nav

18. Uzturēšanas klases ir spēkā šādās dien-
nakts stundās 6.00-22.00 6.00-20.00 6.00-18.00 6.00-18.00 Netiek nor-

mēts

1.Vispārīgie jautājumi

  1.1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības auto-
ceļu ikdienas uzturēšanas prasības 
un to izpildes kārtību ziemas sezonā 
no 1.novembra līdz 31.martam. 
  1.2.Saistošie noteikumi izstrā-
dāti atbilstoši Ministru kabineta 
09.03.2010. noteikumiem Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašval-
dību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”.
  1.3. Alūksnes novada pašvaldī-
bas pagastu pārvaldes nodrošina 
šos noteikumos minēto autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 
ziemas sezonā, ievērojot prasības, 
kas attiecīgajai autoceļu uzturē-
šanas klasei noteiktas saskaņā ar 
Ministru kabineta 09.03.2010. 
noteikumiem Nr.224 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildi kontroli” un ar šo noteikumu 
pielikumā apstiprinātajiem autoceļu 
ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas 
sezonai.
  1.4. Autoceļu ikdienas uzturēšanai 
noteiktās uzturēšanas klases nepie-
mēro, ja:
    1.4.1. attiecīgajā ceļa posmā 
tiek veikta autoceļa būvniecība vai 
rekonstrukcija;
    1.4.2. attiecīgais autoceļš vai tā 
daļa tiek izmantota transportlīdzek-
ļu satiksmes novirzīšanai autoceļu 
būvniecības un rekonstrukcijas 
laikā;

2. Autoceļu, tiltu, satiksmes 
pārvadu, caurteku, gājēju celiņu 
ikdienas uzturēšana ziemā

  2.1. Virziena spraužu uzstādīšana, 
novākšana un glabāšana.
  2.2. Autoceļa attīrīšana no sniega 
un sniega aizvākšana:
    2.2.1. autoceļa attīrīšana no 
irdena sniega, izmantojot automobi-
ļus un mehānismus, kas aprīkoti ar 
sniega lāpstām;
    2.2.2. autoceļa attīrīšana no snie-
ga slīpi attiecībā pret ceļa asi;
    2.2.3. sniega vaļņu pārvietošana 
ārpus autoceļa klātnes;
    2.2.4. autopaviljonu, autobusu 
pieturvietu un atpūtas vietu attīrīša-
na no sniega;
    2.2.5. sniega novākšana no tiltu 
un satiksmes pārvadu braucamās 
daļas un ietvēm;
    2.2.6. sniega vaļņu un tranšeju 
izveidošana.
  2.3. Sniega vairogu uzstādīšana un 
novākšana.
2.4. Slīdamības samazināšana:
    2.4.1. ar smilšu un sāls maisīju-
mu;
    2.4.2. ar smiltīm vai šķembiņām;
    2.4.3. ar mitro sāli;
    2.4.4. ar sāls šķīdumu;
    2.4.5. izveidojot rievas apledo-
jumā.
  2.5. Caurteku ieziemošana un 
atkausēšana vai atsegšana.
  2.6. Tilta balstu atbrīvošana no 
ledus.
  2.7. Autoceļu apsekošana.
  2.8. Autoceļu operatīvā kopšana.
  2.9. Ziemas dienesta dežūras.
  2.10. Gājēju celiņu uzturēšana:
    2.10.1. attīrīšana no sniega;
    2.10.2. slīdamības mazināšana, 
kaisot smilti vai šķembiņas.

Spēkā no 02.02.2011. Saistošie noteikumi Nr.45/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 23.12.2010. lēmumu Nr.726
 (protokols Nr.20, 11.p.)

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām ziemas sezonā

3.Prasības autoceļu uzturēšanai ziemā

Piezīmes.
  1. Tiltu brauktuvēm un autoceļu 
paplašinājumiem izvirzītas tādas 
pašas prasības, kādas noteiktas 
pamatceļa brauktuvei.
  2. Laiku autoceļu brauktuves attīrī-
šanai no sniega skaita no brīža, kad 
sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, 
kad autoceļa brauktuve attīrīta no 
sniega.
  3. Autoceļus, kuriem noteikta D 
uzturēšanas klase, attīra no sniega 
līdz četrām reizēm sezonā atkarībā 
no sniega daudzuma.
  4. Laiku autoceļa brauktuves 
kaisīšanai ar pretslīdes materiālu 
un rievu izveidošanai sasalušā 
vai piebrauktā sniegā uz autoceļa 
brauktuves skaita no brīža, kad 
konstatēta apledojuma izveidoša-
nās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi 
izpildīti.
  5. Ārpus šīs tabulas 18.punktā 
minētā laikposma pieļaujama 
autoceļiem noteiktās uzturēšanas 
klases samazināšana no A un A1 uz 
B klasi, no B uz C klasi.
  6. Ja autoceļa brauktuves tempera-
tūra ir zemāka par -6 ºC, no sniega 
un ledus brīva brauktuve netiek 
prasīta.
  7. Autoceļa brauktuvē ir ietverta 
cietā seguma nomale, kas izbūvēta 
atbilstoši Latvijas standartā LVS 

190-2:2007 „Ceļu projektēšanas no-
teikumi. Normālprofili” noteiktajam 
normālprofilam NP-14 un kuru lieto 
transportlīdzekļu satiksmei.

4. Autoceļu uzturēšanas nosacī-
jumi

  4.1. Ceļa īpašnieks informē 
autoceļu lietotājus par noteiktajām 
autoceļu uzturēšanas klasēm ziemā. 
Informāciju par pašvaldības autoce-
ļiem publicē pašvaldības mājas lapā 
internetā.
  4.2. Lai veiktu autoceļu uzturē-
šanas darbus, nepieciešami šādi 
dokumenti:
  4.2.1. autoceļu uzturēšanas darbu 
tehniskās specifikācijas;
  4.2.2. autoceļu tehniskā stāvokļa 
apsekošanas žurnāls. Tajā norāda 
autoceļa apsekošanas datumu, 
apsekotā autoceļa nosaukumu un 
kilometrāžu, atklātos trūkumus, 
nepieciešamos pasākumus trūkumu 
novēršanai un trūkumu novēršanas 
termiņu;
  4.2.3. darbu nodošanas un pieņem-
šanas žurnāls. Tajā norāda autoceļa 
nosaukumu un kilometrāžu, veikto 
darbu nosaukumu, mērvienību, 
daudzumu, izmantotos mehānis-
mus, izlietotos materiālus un darbu 
veikšanas datumu.

5. Autoceļu uzturēšanas prasību 
izpildes kontrole

  5.1. Pastāvīgos un mainīgos laik-
apstākļos Alūksnes novada pagastu 
pārvaldes nodrošina autoceļu un 
ielu uzturēšanas prasību izpildes 
kontroli:
  5.1.1. uz A un A1 uzturēšanas kla-
ses autoceļiem – reizi divās nedēļās;
  5.1.2. uz B uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi mēnesī;
  5.1.3. uz C uzturēšanas klases 
autoceļiem - reizi ceturksnī;
  5.1.4. uz D uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi pusgadā;
  5.1.5. ārkārtējos laikapstākļos uz A 
un B uzturēšanas klases autoceļiem 
– reizi divās diennaktīs. 
  5.2. Ja autoceļu uzturēšanu, pa-
matojoties uz līgumu, kas noslēgts 
saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu, veic komersants, tad ceļa 
pārvaldītājs veic pārbaudi, sagatavo 
ziņojumu par autoceļu uzturēšanas 
prasību kontroles rezultātiem un 
triju kalendāro dienu laikā iesniedz 
to komersantam. Ziņojumā norāda 
kontroles datumu, apsekotā autoceļa 
nosaukumu un kilometrāžu, atklātos 
trūkumus, nepieciešamos pasāku-
mus trūkumu novēršanai un izpildes 
termiņus.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Par Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļu ikdie-
nas uzturēšanas 
prasībām ziemas sezonā” paskaid-
rojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  1.1. Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas uztu-
rēšanu un to izpildes kārtību ziemas 
sezonā.
  1.2. Saistošie noteikumi izstrā-
dāti atbilstoši Ministru kabineta 
09.03.2010. noteikumiem Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas pra-
sībām un to izpildes kontroli”, kuri 
nosaka autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu veikšanu, ievērojot prasības, 
kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas 
klasei noteiktas attiecīgā pašvaldībā.
  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  2.1. Saistošie noteikumi tiek izdoti, 
pamatojoties uz Ministra kabine-
ta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašval-
dību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildi kontroli” otrās 
daļas 4.2.punktu.
  2.2. Saistošie noteikumi izdoti 
ar mērķi noteikt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturē-
šanas kārtību un to izpildes kontroli 
ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 
31.martam).
  2.3. Saistošos noteikumos no-
rādīti veicamie autoceļu ikdienas 
uzturēšanas darbi ziemā, prasības 
autoceļu uzturēšanai ziemā, atbilstoši 
noteiktajām uzturēšanas klasēm, kā 
arī autoceļu uzturēšanas nosacījumi 
un uzturēšanas prasību kontrole.      
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  3.1. Saskaņā ar Ministru kabine-
ta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirto līdzekļu 
izlietošanas kārtība” 10. un 23.1.pun-
ktu pašvaldību ceļu ikdienas uzturē-
šanai mērķdotāciju pašvaldība saņem 
no Satiksmes ministrijas. 2010.
gadā katru mēnesi Alūksnes novada 
pašvaldība saņēma mērķdotāciju Ls 
21195,- apmērā, no kuras tiek nodro-
šināta saistošo noteikumu izpilde.   
  3.2. Noteikumu prasību nodrošinā-
šanu veiks Alūksnes novada pagastu 
pārvaldes.    
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  4.1. Saistošie noteikumi reglamentē 
pašvaldības autoceļu lietošanu, kas 
izmantojami transportlīdzekļu un 
gājēju satiksmei, normatīvos aktos 
paredzētajiem mērķiem.
  4.2. Ceļu lietotājiem ir tiesības 
transportlīdzekļu satiksmei lietot vi-
sus ceļus, uz kuriem neattiecas īpašs 
aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes 
noteikumus.     
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē.
  5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 
privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma 
saņemšanas no Alūksnes novada paš-
valdības, šo lēmumu var pārsūdzēt 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
datuma, Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4200.      
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
  Nav notikušas.
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Vēstījums 1991. gada 
barikāžu dalībniekiem

  Pagājis jau ilgs laiks kopš 1991. 
gada janvāra, laika, kad latviešu 
tauta pulcējās, lai paustu savu pār-
liecību, ka Latvijai jākļūst brīvai 
un neatkarīgai valstij. 
  Man kā skolniecei ir ļoti inte-
resanti uzzināt ko vairāk par šo 
laiku. Lasot internetā un klausoties 
vecāku, kaimiņu un citu cilvē-
ku stāstus par šo laiku, es jūtu, 
cik saliedēta bija tauta. Cilvēki, 
nezinādami, kas tos sagaida, devās 
uz Rīgu sargāt savu zemi. Tur, 
atbalstot Tautas frontes idejas, tie 
savu patriotismu apliecināja gan 
vedot līdzi smago tehniku, gan 
malku ugunskuriem, gan ceļot 
barikādes, gan apsargājot valstij 
svarīgus objektus.
  Es arī būtu devusies aizstā-
vēt savu zemi. Darītu visu, kas 
vajadzīgs, jo šīs ir manas mājas 
– mana Latvija. Spēju iedomāties, 
kādas sajūtas bija barikāžu aiz-
stāvjiem. Tie noteikti bija nedaudz 
nobijušies, jo nezināja, kas viņus 
sagaida, bet bailes izgaisa, sajūtot 
kopības spēku, dziedot latviešu 
dziesmas un dejojot uz Rīgas 
vēsturiskā bruģa.
  Domāju, ka mūsdienu jaunieši 
maz zina par Barikādēm, taču tiem 
ir jāstāsta. Ikvienam jāzina par šo 
laiku, jo tas palīdzēs mums būt sa-
liedētākiem un īstiem patriotiem.

  Linda Dobre,
Bejas pamatskolas 8. klase

Jauniešus aicina 
piedalīties foto un
videoklipu konkursā

  Evita Aploka

 Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centru, 
Izglītības pārvaldi un Tūrisma 
informācijas centru izsludina 
fotogrāfiju un videoklipu 
konkursu jauniešiem „Mans 
Alūksnes novads”.

 Konkursā aicināti piedalīties jauni 
cilvēki līdz 30 gadu vecumam, 
līdz 15. aprīlim iesniedzot 
fotogrāfijas vai videoklipus par 
Alūksnes novadu. Tiem jāraksturo 
novads un tā sabiedriskās 
aktivitātes un jāaptver kāda no šīm 
tēmām: novada kultūrvēsturiskie 
objekti, novads visos gadalaikos, 
tūrisms, aktīvā atpūta un sports 
novadā, novada kultūras, sporta un 
izklaides pasākumi.
 Konkursa laikā tiks atlasīti ne 
vairāk kā 30 labākie fotoattēli, kas 
būs apskatāmi izstādē, savukārt 3 
labākos videoklipus varēs redzēt 
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv.
 Fotogrāfiju konkursa pirmo 
trīs vietu ieguvēji, kā arī labākā 
videoklipa autors konkursa 
noslēgumā saņems naudas balvas, 
foto izstādes atklāšanas pasākuma 
laikā pēc skatītāju balsojuma tiks 
noteikts arī Skatītāju simpātijas 
balvas ieguvējs.
 Ar konkursa nolikumu lūdzam 
iepazīties Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā un mājas lapā 
www.abjc.lv, pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv, elektroniski 
to var saņemt, sūtot pieprasījumu 
uz adresi evita.aploka@aluksne.lv.

  Pirmā mācību nedēļa pēc ziemas 
brīvlaika Mārkalnes pamatskolā 
pagāja matemātikas zīmē.

  Visu nedēļu visās klasēs notika 
gan telpisku figūru veidošana, 
gan matemātiskā zīmēšana. Katrs 
skolēns varēja piedalīties konkursā 
par labāko pierakstu burtnīcu mate-
mātikā. Nedēļas laikā tika veidota 
izstāde, kurā varēja aplūkot visus 
darbus, tajā varēja aplūkot dažādas 
telpiskas figūras – rombus, kvadrā-
tus, trijstūrus, konusu, piramīdas, 
prizmas un arī oktaedru. Zīmēju-
mos tika attēlotas visas iespējamās 
figūras. Gan skolēni, gan skolotāji 
izvēlējās kādu matemātisko sim-
bolu, pēc kuriem katrs veidoja sev 
emblēmu.

  Lai konkurss norisinātos veik-
smīgi, tika izveidota speciāla 
žūrija. Pasākums noslēdzās ar 
matemātisko ringu, kurā piedalījās 
katra klase. Šajā konkursā skolēni 
pildīja dažādus vairāk vai mazāk 
sarežģītus uzdevumus. Lielo klašu 
grupā notika sīva cīņa, bet, saskaitot 
punktus, uzvarēja draudzība. 1. - 2. 
klašu grupā arī uzvarēja draudzība, 
bet 3. - 4. klašu grupā – komanda 
„Mīnusi”.
  Konkursā „Labākā pierakstu 
klade” 3. vieta J. Kļavai, 2. vieta K. 
Driķei, 1. vieta K. Krekovskai. No-
minācijā „Labākā telpiskā figūra” 
3. vieta E. Biezajam, 2. vieta S. Sla-
beiko un 1. vieta D. Trimalniekam, 
bet Grand Prix par oktaedru ieguva 
D. Sergijenko. Katrā klašu grupā 

Matemātikas nedēļa Mārkalnes pamatskolā

tika noteikti uzvarētāji arī „Mate-
mātisko zīmējumu” konkursā.
  Visiem mums jāsaka LIELS PAL-
DIES mūsu mīļajai matemātikas 

skolotājai Jekaterinai Kosinovai. 
PALDIES JUMS!

Jolanta Kļava, Simona Slabeiko

  Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

  Raugoties Ziemassvētku pārdo-
mu sveču liesmās un ar cerībām 
sagaidot Jauno gadu, katrs 
no mums atcerējās padarītos 
darbus, veiksmes un vilšanās, 
prieka brīžus un sarūgtinājuma 
mirkļus. Šādā reizē arī Pededzes 
pamatskolas kolektīvs atskatās uz 
2010./2011.mācību gada I semestri.

  Prieks un gandarījums, ka pēc gada 
pārtraukuma atkal darbu uzsākusi 
pirmsskolas grupiņa. 10 bērni apgūst 
visās tās zināšanas, prasme un iema-
ņas, kas nepieciešamas skolā. Sep-
tembrī par tradīciju kļuvušas rudens 
bagātību izstādes, šoreiz nosaukums 
„No vienkāršā uz sarežģīto”. Par 
skolēnu izdomas bagātību priecājās 
arī beļģu jaunieši, kas apciemoja 
mūsu skolu un veidoja vizītkartes 
par sevi un savu dzimto vietu. Un 
tad klāt oktobris ar skolēnu līdzpār-
valdes pirmo pasākumu - Skolotāju 
dienas aktivitātēm. Šoreiz skolotā-
jiem bija jāstājas tiesas priekšā un jā-
atbild, piemēram, uz jautājumu: „Kā-
pēc cukurs ir salds un ūdens slapjš?”, 
kā arī par dažādiem pasaku varo-
ņiem. Jāpierāda veiksmes teorēma 
u.c. Neizpalika arī laba vēlējumi un 
ziedi, bet tad 9. klašu skolēni iejutās 
skolotāju lomā. Dienas beigās dažam 
jaunajam skolotājam radās secinā-

jums: „Nemūžam nebūšu skolotājs!” 
Cits klusībā nodomāja: „Varbūt šis ir 
mans dzīves aicinājums.”
  Novembri sākām ar jautro Mārtiņ-
dienas tirdziņu, kurā bez pārdot un 
pirkt gribētājiem ieradās arī teātra 
pulciņa ķekatnieki skolotājas Ievas 
Mellītes vadībā. Vēlāk dzirdējām, ka 
maskotais bērnu pulks devies ciemos 
pie bijušajiem skolotājiem un citiem 
pagasta ļaudīm, lai nestu mājām svē-
tību un aizbaidītu ļaunumu. Varbūt 
šie ķekatu gājieni kļūs par labu mūsu 
skolas tradīciju?! Tālāk, kā jau visā 
valsti, svinējām Latvijas dzimšanas 
dienu. Skolēnu līdzpārvalde ar savu 
konsultanti skolotāju Svetlanu bija 
sagatavojusi spēli – ceļojumu „Sau-
les mūžu Latvijai”. Klašu grupas 
apmeklēja 7 stacijas („Pīrādziņš”, 
„Tautas balss”, „Nāc pulkā!”, „Tev 
tas jāzina!”, „Tu proti?”, „Zini vai 
mini”, „Latvija katra sirdī”), kurās 
veica dažādus uzdevumus, piemē-
ram, gatavoja latviešu nacionālos 
ēdienus, veidoja apsveikumu 
Latvijai, apguva deju soļus. Svētku 
noskaņu radīja arī svinīgais pasā-
kums, kurā teicām labus vārdus savai 
valstij, teātra pulciņš bija sagatavojis 
uzvedumu „Viens pa ceļu gāja”. 
Paldies vārdus apaļās darba jubilejās 
Pededzes skolā saņēma seši skolotāji 
un tehniskie darbinieki. Katra klase 
uz turpmākajām stundām devās ar 
skolas dāvāto sveci, lai tumšajā laikā 
netrūktu gaismas mūsu sirdīs. 

  Mēneša beigās uz skolu tika aici-
nāti vecāki, kuri varēja piedalīties 
dažādās aktivitātēs: ceļot pa skolu, 
izteikt savus priekšlikumus bērnu 
drošības un veselības veicināšanā, 
skolas Ziemassvētku eglītes organi-
zēšanā, padomāt par skolēnu, vecāku 
tiesībām un pienākumiem, aizpildīt 
anketu, bet pasākuma nobeigumā 
pakavēties pārdomās, noskatoties 
prezentāciju par Adventi un aplaudē-
jot teātra pulciņa bērniem.
  Tad jau klāt decembra nogale ar 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku. 
Sākām ar eņģeļu gatavošanu eglei 
Alūksnē akcijā „Eņģeļi pār Latviju” 
(aktīvi piedalījās Nadežda Gorkina, 
Daiga Bukovska un Svetlana Vese-
lova ar saviem audzēkņiem). Tad 
radās ideja par savas eņģeļu egles 
iedegšanu, ko arī 17. decembra rītā 
kopā ar laba vēlējumiem paveicām. 
Ceram, ka katrs skolēns un skolotājs 
atrada savu sargeņģeli, kurš pasēdēs 
uz pleca un palīdzēs grūtā brīdī!
  Visjaukākā diena skolā ir tā, kad 
tiek saņemtas liecības, Salavecītis un 
rūķi (kuru lomā iejutās visi klašu au-
dzinātāji) ir atnesuši dāvanas, labākie 
mācībās un sportā saņem pateicības, 
9. klašu kolektīvi rāda Ziemassvētku 
pasaku un priekšā ir ilgi un nepacie-
tīgi gaidītās brīvdienas.
  Lai gan skolas dzīvē pagājis tikai 
I semestris, gribas atzīmēt padarītos 
darbiņus. Ar labām sekmēm mācīju-
šies: 9. klasē – Estefānija Bogdano-

va, Ivans Krutins, Kristīne Haljandi, 
Džaneta Bogdanova, 8. klasē - Lana 
Bogdanova, Linda Strazda, Veronika 
Pasnova, Tatjana Beļajeva, 7. klasē 
- Linda Bundzena, Edgars Tašmans, 
Žanis Vīksna, 5. klasē - Jekaterina 
Haljandi, 4. klasē - Liāna Šolka, 
Anita Skorodelova, Andris Vīksna, 
Arsēnijs Pņovs.
  Sportā panākumus guvuši: 1. vieta 
zēniem pamatskolu grupā futbolā; 2. 
vieta jauktā komanda tautas bumbā 
pamatskolu grupā; 3. vieta basketbo-
lā meitenēm pamatskolu grupā.
  Patriotiskās dzejas konkursā 
piedalījās Estefānija Bogdanova (2. 
vieta) un Kristīne Bogdanova (sk. I. 
Mellīte).
  Vēstures konkursā „Mēs novadā 
un valstī” komanda ieguva atzinību, 
individuālā vērtējumā Estefānijai 
Bogdanovai 2. vieta, Lindai Strazdai 
– 4. vieta (sk. D. Bukovska, N. 
Možarova, S. Veselova). Bioloģijas 
olimpiādē atzinība E. Bogdanovai 
(sk. L. Daņilova).

  Lai šajā gadā nepietrūkst spēka, 
izturības, pacietības, lai gan skolē-
niem, gan skolotājiem un tehniska-
jiem darbiniekiem stipra veselība, lai 
mūsu sadarbības partneriem veicas 
visās jomās! Ticēsim brīnumam un 
čakli strādāsim, lai tas piepildītos!

  Elita Jansone,
Jaunannas pamatskolas skolotāja 
un skolēnu padome

  Ir sācies jaunais gads un mācību 
otrais semestris, un katrs sākums 
nāk ar jauniem spēkiem, jaunām 
idejām un jaunu darba sparu. 
Jau divpadsmito gadu mūsu skolā 
aktīvi savu darbu veic skolēnu 
padome.

  Šinī mācību gadā skolēnu pa-
domes priekšsēdētāja ir Karīna 
Sidorova un viņas vietniece ir Sar-
mīte Maļiņina. Neskatoties uz to, 
ka skolēnu skaita ziņā esam maza 
skoliņa, skolēnu padomē darbojas 
vienpadsmit 5. - 9. klašu skolēni. Tā 
ir skolēnu komanda, kas ir idejām 
bagāta, vienmēr gatava palīdzēt un 
atbalstīt labus darbus, rūpējas, lai 
skolas dzīve būtu interesantāka. 
Skolēnu padomei ir savas telpas, 
kur tā divas reizes nedēļā tiekas, lai 

runātu par pasākumu organizēšanu, 
aktuālām problēmām skolā. Dau-
dzas ir atrisināmas pašu spēkiem, 
bet tās, kuras nevar izlemt, tiek 
prasīts padoms skolotājiem.
  Pagājušajā semestrī skolēnu 
padome līdzdarbojās Mārtiņdienas 
gadatirgus rīkošanā, organizēja 
Balto dienu un nakšņošanu skolā. 
Skolas padome piedalās arī izlie-
toto bateriju vākšanas konkursā un 
makulatūras vākšanā. „Labo darbu 
akcijas 2010” ietvaros skolēnu pa-
dome bērni centās palīdzēt pagasta 
pensionāriem, kuriem vieniem 
pašiem darbi neveicās tik ātri. Jūlija 
Cabule, Ruta Krista Avota un Laine 
Vilciņa vientuļajām pensionārēm 
palīdzēja sanest malku un iztīrīja 
sniegu. Decembrī skolēnu padome 
vēlējās iepriecināt mazos pirmssko-
las grupiņas bērnus. Laine Vilciņa 
un Ruta Krista Avota iejutušās rūķu 
Oļega un Čunčuka lomās bērniem 
pastāstīja par Ziemassvētkiem, ko-

pīgi gāja rotaļās, pagatavoja eglīti, 
skaitīja Ziemassvētku dzejoļus un, 
protams, dāvināja saldumus. Rūķi 
atvadījās no bērniem un solīja, ka 
nākošo reizi tiksies Rūķu skolas 
nodarbībās Lieldienās.
  23. decembrī Jaunannas pamatsko-
las, Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas un tautas nama vokālais 
ansamblis „Mūza” sniedza skaistu 
un sirsnīgu koncertu „Ziemassvētku 
sapnis” pagasta iedzīvotājiem un 
Annas pagasta senioriem. Koncertā 
piedalījās gandrīz visi skolas au-
dzēkņi. Pēc koncerta pensionāriem 
uzdāvinājām pašdarinātus zvaniņus 
un novēlējām, lai šie zvaniņi katram 
sirdī iezvana Ziemassvētkus.
  „Labo darbu akcijas 2010” 
noslēgumā mēs, skolēnu padomes 
meitenes Karīna Sidorova, Sarmī-
te Maļiņina un Sintija Šņorniece 
kopā ar skolotāju Elitu Jansoni 30. 
un 31. decembrī apciemojām tos 
Jaunannas pagasta pensionārus, kuri 

nevarēja atnāk uz Ziemassvētku 
uzvedumu klubā 23. decembrī un 
saņemt dāvaniņu - zvaniņu. Gribam 
pateikties Jaunannas pagasta pār-
valdes vadītājai Vēsmai Čugunovai, 
kura neatteica mums transportu, lai 
mēs varētu aizbraukt pie tālāk dzī-
vojošiem pensionāriem, un šoferim 
Andim, kurš prasmīgi „izlauzās” 
cauri kupenām, lai mēs nokļūtu, kur 
nepieciešams. Kopā apciemojām 29 
vientuļos pensionārus un ģimenes. 
Daudzi bija patīkami pārsteigti, jo 
nebija mūs gaidījuši, taču visi ļoti 
priecājās gan par uzdāvināto zvani-
ņu, labiem vēlējumiem, gan arī par 
to, ka bijām viņus apciemojuši. Bija 
ļoti interesanti vērot, kā katrs uz-
tvēra mūsu ierašanos, taču nenolie-
dzami - visi bija priecīgi. Patīkami 
bija dzirdēt pateicības vārdus, un arī 
mēs bijām laimīgi, ka spējām kādu 
iepriecināt! Nebijām domājuši, ka 
veiksies tik labi, tādēļ darīsim labus 
darbus arī turpmāk!

Jaunannas pamatskolas skolēnu padomes aktivitātes

Ziemassvētki kā atskaites punkts paveiktajam

Foto no Mārkalnes pamatskolas arhīva
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  Dzidra Klince,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
lasītavas vadītāja

  Bibliotēku loma sabiedrības 
attīstībā turpina pieaugt. To 
apstiprina valstī veiktie pētījumi - 
sarežģītās ekonomiskās situācijas 
apstākļos nezūd cilvēku interese 
par grāmatām, jo cilvēki turpina 
mācīties un studēt.

  Savu aktualitāti nav zaudējusi 
nozaru literatūra, ko bibliotēkas 
lietotāji izmanto gan pašizglītībai, 
gan studijām. Pieprasītākās nozares 
ir psiholoģija, filozofija, ētika, 
politika, tiesības, vēsture, izglītī-
ba, grāmatas par mārketingu un 
menedžmentu, dažādas enciklopē-
dijas un vārdnīcas, tāpat arī tūrisma 
ceļveži. Ja nepieciešamā grāmata 
nav pieejama bibliotēkas fondā, to 
var pasūtīt no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas. Šis pakalpojums gan ir 
maksas, jo ir jāmaksā par grāmatu 
piegādi pa pastu. 

  Alūksnes pilsētas bibliotēka arī 
2011. gadā saviem apmeklētājiem 
piedāvā plašu preses izdevumu 
klāstu. Ir apmeklētāji, kas katru 
dienu izlasa gan jaunākos dienas 
laikrakstus, gan izklaidējošos un 
tematiskos žurnālus. Pieprasīti ir 
izdevumi, kuros pieejami praktiski 
padomi. Tas liecina, ka drukātās 
preses pieejamība bibliotēkās ir ļoti 
nepieciešama. Abonējot preses izde-
vumus 2011. gadam, bibliotēkā tika 
pievērsta uzmanība tam, lai būtu 
aptvertas dažādas interešu grupas 
un katrs bibliotēkas lietotājs varētu 
atrast sev interesējošu informāciju.
  Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
lasītavā 2011. gadā apmeklētājiem 
ir pieejami 80 nosaukumu preses 
izdevumi. Te var lasīt gan vietējos 
laikrakstus „Alūksnes Ziņas” un 
„Malienas Ziņas”, gan „Latvijas 
Avīze”, „Lauku Avīzes tematiskā 
avīze”, „Diena”, „Dienas Bizness”, 
„Neatkarīgā Rīta Avīze” ar pieliku-
mu „Māja”, „Izglītība un Kultūra”, 
„Latvijas Vēstnesis”.

  Lasītāji, kuriem ir praktiskas 
intereses, var izvēlēties žurnālus 
„Dari pats”, „Praktiskais Latvietis”, 
„Ievas Māja”. Pieejami dārzkop-
ju un puķkopju iecienītie žurnāli 
„Dārza Pasaule”, „Dārzs un Drava”. 
Veselīga dzīvesveida piekritēji var 
izvēlēties žurnālus „36,6C Veselī-
gāk, Saskanīgāk, Gudrāk”, „Shape”, 
„Veselība”, „Sporta Avīze”. 
  Intelektuāļi var lasīt žurnālu „Rī-
gas Laiks”, mednieki un makšķer-
nieki – „Copes Lietas” un „Medī-
bas. Makšķerēšana. Daba”. Lielu 
lasītāju popularitāti ir ieguvuši žur-
nāli „Ilustrētā Zinātne” un „Ilustrētā 
Pasaules Vēsture”, kā arī žurnāls 
„Geo”, kurā apskatīto tēmu loks 
ietver dabu, ekoloģiju, arheoloģiju, 
jaunās tehnoloģijas, kultūras vēsturi 
un etnoloģiju, medicīnu, psiholo-
ģiju, būtiskāko uzsvaru liekot uz 
cilvēku. Studenti mācību procesā, 
kā arī skolotāji savam darbam varēs 
izmantot žurnālus „Psiholoģija 
Ģimenei un Skolai” un „Skolotāja 
Almanahs. Sākums”.

  Savs lasītāju loks ir bērnu un jau-
niešu preses izdevumiem. Pieprasīti 
ir žurnāli „Zīlīte”, „Ezis”, ”Spicīte”, 
„Sīrups”, „Avene”, „PUFF, „W. I. T. 
C. H.”, „Ilustrētā Junioriem”.
 Lasītavā ir arī pieejama virkne 
populārāko izdevumu krievu valo-
dā: „Za Ruļom”, „Nauka i Žizņ”, 
„Ribačte s nami”, „Vokrug Sveta”, 
„Zdorovje”.
  Ar jaunākajiem preses izdevumu 
numuriem apmeklētāji var iepazī-
ties lasītavā, bet iepriekšējo mēnešu 
žurnālu numurus uz noteiktu laiku 
izsniedzam arī lasīšanai uz mājām. 
Te arī ir pieejami Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēžu protokolu 
noraksti un pašvaldības laikraksts 
„Alūksnes Novada Vēstis”.
  Lasītavā abonēto preses izdevumu 
pilns saraksts atrodams Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas mājas lapā 
www.albibl.lv.

  Esiet laipni gaidīti Alūksnes
pilsētas bibliotēkā!

Alūksnes pilsētas bibliotēkas piedāvājums

  Tija Auziņa,
V. Vētras koncertu producente un 
albuma izdevēja, „BILŽU BIROJS” 
direktore

  26. februārī pulksten 17 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
koncertā „MĪ-LE-STĪ-BAI” 
uzstāsies režisors, aktieris un 
dziesminieks Varis Vētra, prezen-
tējot arī savu dziesmu albumu 
„Pārdodu vēju un zirgu vēl 
klāt...”. Koncerts notiks Vara Vēt-
ras albuma prezentācijas tūres 
Latvijā ietvaros.

  Savu pirmo dziesmu albumu 
„Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...” 
CD formātā Varis Vētra plašākai 
publikai prezentēja mūzikas un 
mākslas festivāla „BILDES” 25 
gadu jubilejas ietvaros.
  „BILŽU” koncertā „MĪ-LE-STĪ-
BAI” Lielajā Ģildē lielu atzinību 
izpelnījās dziesmas no šī albuma, 
kā arī Vara Vētras dzejas lasījumi. 
Koncertu apmeklēja un jauno albu-

mu atzinīgi novērtēja arī Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers ar 
kundzi, kā arī daudzi diplomātisko 
misiju pārstāvji, Latvijā pazīstami 
mūziķi, žurnālisti un mākslinie-
ki. Starp citu, Varis Vētra savu 
muzikālo karjeru ir uzsācis Rīgas 
49. vidusskolā grupā „Mazie brāļi” 
kopā ar Valdi Zatleru un arhitektu 
Edgaru Treimani.
  Dziesminieks Varis Vētra šobrīd 
Latvijā ir ļoti populārs un iemīļots 
mākslinieks, jo viņa koncerti vien-
mēr ir ļoti mīļi un personiski, tajos 
vienmēr veidojas arī lielisks dialogs 
ar skatītājiem. Interesantāko jautā-
jumu uzdevējiem parasti sarūpētas 
arī balvas!
  No „BILŽU” iepriekšējo koncer-
tu pieredzes varu teikt, ka autora 
dziesmas vienlīdz labi patīk gan 
romantiskiem jauniešiem, gan viņu 
vecākiem un vecvecākiem. 
  Koncerta rīkotāji un albuma 
izdevēji – „BILŽU BIROJS” – 
šobrīd turpina plānot Vara Vētras 
koncerttūri visā Latvijā 2011.gadā. 

Varis Vētra koncertēs Alūksnē!

Koncerttūres grafikā ir jau ietvertas 
vairāk kā 20 Latvijas pilsētas. 
  Priecājos, ka Alūksnes kultūras 
darbinieki izrādījuši interesi par 
Vara Vētras koncerta rīkošanu 
Alūksnē un esmu pārliecināta, ka ar 
savu sirsnību un talantu viņš varēs 
iepriecināt arī Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

  Biļetes uz koncertu iespējams 
iegādāties „Biļešu Paradīzes” kasēs 
visā Latvijā, www.bilesuparadize.lv, 
Alūksnē – Alūksnes pilsētas Tautas 
namā.

  Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes 
pilsētas Tautas namā no 17. janvāra, 
biļešu cenas Ls 3, Ls 4, Ls 5.

  19. februārī pulksten 19 
Alūksnes pilsētas Tautas namā uz 
koncertu aicina grupa „Riči” un 
Anna Dribas.

  Grupa „Riči” plašāku sabiedrības 
ievērību guva, piedaloties šovā 
„Dziedošās ģimenes”. Novembra 
sākumā pie klausītājiem nonāca 
viņu otrais albums, kā arī sākās 
plaša koncertturneja. Gan jaunajā 
albumā, gan koncerttūrē kopā ar 
Ričiem, klausītājiem bija iespējams 
dzirdēt un redzēt jauno dziedātāju 
Annu Dribas, kuru daudzi, iespē-
jams, atceras kā spāniski tempe-
ramentīgo „O! Kartes muzikālās 
akadēmijas” dalībnieci. Par savu sa-
darbību ar grupa „Riči” Anna saka: 
„Ļoti priecājos sadarboties, mums 
ir izveidojusies lieliska draudzība 
un mūsu kopējais darbs albuma 
tapšanā ir lielisks piedzīvojums, ko 
varēšu atcerēties, kad man būs gadi 
– septiņdesmit...” 
  Vairākas no jaunajā programmā 

Riču ģimene un Anna koncertā Alūksnē

iekļautajām dziesmām klausītāji jau 
paspējuši iemīļot, piemēram, ra-
diostacijās skanošo singlu „Rudens 
lietus”, un, tās guvušas atsaucību 
vasaras muzikālajā koncertuzvedu-
mā „Tas trakais Bellacord šovs! “.
  Grupas otrā koncerttūre notika 
kā muzikāli aizraujošs ceļojums, 
ļaujot klausītājiem tikties ne tikai 
ar latviešu, bet arī angļu, itāļu, 

spāņu, franču, meksikāņu, krievu, 
un, protams, čigānu tautas popu-
lārajām melodijām, kā arī baudīt 
gaismu šovu, eksotisko deju teātra 
“Karinedance” priekšnesumus. Arī 
koncertā Alūksnē daļu no tā varēsim 
piedzīvot.
  Un neiztrūkstoši kā ikvienā Riču 
uzstāšanās reizē skatītājus aizraus 
humors un noteikti tiek solīta arī 

publikas iesaistīšana koncerta 
norisē!
  Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes 
pilsētas Tautas namā no 17. janvāra, 
biļešu cenas Ls 3, Ls 4, Ls 5.]

Ar cieņu un mīlestību, 
Riči un Anna Dribas!

Novads viesosies 
Alūksnē
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 5. februārī Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā tiks uzsākts 
jauns pasākumu cikls „Novads 
viesojas Alūksnes pilsētas Tautas 
namā”, kas ir veltīts Atzeles 
novada deviņsimtgadei.

 - Pasākumu cikla ietvaros katra 
mēneša vienā nedēļas nogalē Tau-
tas namā viesosies viens vai vai-
rāki pagasti ar savu izveidotu ama-
tierkolektīvu koncertprogrammu. 
Pagastu amatiermāksliniekiem tā 
būs iespēja parādīt alūksniešiem 
savu sniegumu, savukārt alūks-
niešiem būs iespēja iepazīt, kas 
notiek tuvākos un tālākos novada 
pagastos. Tā kā šie koncerti būs 
bez maksas, tos varēs apmeklēt 
ikviens pilsētas iedzīvotājs, - stāsta 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa.
 Pirmais šī pasākumu cikla kon-
certs būs jau sestdien, 5. februārī 
pulksten 18, kad Alūksnes pilsētas 
Tautas namā viesosies Zeltiņu un 
Veclaicenes pagasti. Zeltiņu tautas 
nama drāmas kolektīvs „Kon-
takts” (režisore Gunita Paleja) 
rādīs Antona Čehova komēdiju 
„Jubileja”, kas pērnā gada nogalē 
Alūksnes novada amatierteāru 
skatē ieguva balvu kā gada veik-
smīgākā izrāde. Muzikālus priekš-
nesumus šajā koncertprogrammā 
sarūpējuši Veclaicenes senioru, 
vīru un sieviešu vokālie ansambļi 
(vadītāja Ilze Briediņa) un retro 
grupa „Lauku suvenīrs” (vadītājs 
Gunārs Kalējs), bet programmu 
vadīs Dailis Bebris.
 Katrā šī pasākumu cikla reizē pēc 
koncertprogrammas un nelielas 
pauzes būs arī balle pie galdiņiem. 
5. februārī pulksten 21 uz balli ai-
cinās grupa „Vēja runa” no Cēsīm, 
savukārt balles starpbrīžos ar laik-
metīgām dejām līdz showdance 
programmai uzstāsies deju grupa 
„FuSion” no Rīgas (horeogrāfs 
Edgars Šļakota). Balles apmeklē-
jums gan būs par maksu (biļetes 
iepriekšpārdošanā lētākas).
 Nākamie datumi, kad Alūksnes 
pilsētas Tautas namā viesosies 
kāds no novada pagastiem, būs 26. 
marts - tad alūksnieši varēs priecā-
ties par Alsviķu amatierkolektīvu 
sniegumu, bet ballē priecēs grupa 
„Daylight” un eksotisko deju 
teātris „Karinedance”, 23. aprīlī 
pilsētā viesosies Malienas pagasta 
mākslinieki, ballē varēs lustēties 
grupas „Lauku muzikanti” pava-
dījumā un vērot Māra Pūra stepa 
studijas priekšnesumus, savukārt 
Tautas nama iekštelpu pasākumu 
sezonu 20. maijā noslēgs Liepnas 
un Pededzes amatierkolektīvi, 
bet par balles mūziku šajā dienā 
rūpēsies Normunds Jakušonoks, 
Kaspars Tīmanis un Aivis Za-
vadskis, bet balles starplaikos deju 
studija „Fandango” (Rīga) rādīs 
kabarē programmu.
 - Ja šis projekts izrādīsies veik-
smīgs un alūksnieši vēlēsies redzēt 
savā Tautas namā viesojamies 
pagastu amatiermāksliniekus, tad 
rudens sezonā to turpināsim, lai 
sevi varētu parādīt visi pagasti, kas 
to vēlēsies, - saka Sanita Bērziņa.
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Noderīga informācija www.aluksne.lv

  Marika Kupče,
LM Komunikācijas nodaļas 
vadītājas p.i.

  Īstenojot valsts sociālo politiku 
darba, sociālās aizsardzības, 
bērnu tiesību aizsardzības, bērnu 
un ģimenes lietu, kā arī personu 
ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 
jomā, Labklājības ministrija 
(LM) informē par vairākām 
būtiskām izmaiņām, kas stājas 
spēkā no nākamā gada 1. janvāra. 

  No 2011. gada 1. janvāra: 
  • valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu likme darba 
ņēmējam vispārīgajā gadījumā 
būs 35,09%, no tiem darba devējs 
maksās 24,09%, bet darba ņēmējs 
- 11%;
  • 2. pensiju līmenī novirzīs iemak-
sas 2% apmērā;
  • Persona ir apdrošināta pensijām 
(izņemot invaliditātes pensiju), ja 
darba devējs ir faktiski nomaksājis 
sociālās apdrošināšanas iemaksas 
(izmaiņas attiecas uz iemaksām, kas 
veiktas par periodu no 2011. gada 
1. janvāra). Ja darba devējs nebūs 
faktiski veicis sociālās apdrošināša-
nas iemaksas, persona, sasniedzot 
pensijas vecumu, pati varēs tās 

nomaksāt;
  • Ja darba devējs būs pieķerts 
darbinieku nodarbinot nereģistrēti, 
nodokļu administrācija piedzīs 
sociālās apdrošināšanas iemaksas 
par 3 mēnešu periodu (līdz šim - par 
1 mēnesi); 
  • līdz 2013. gadam būs iesaldēta 
pensiju, kā arī atlīdzību par darb-
spēju un apgādnieka zaudējumu 
indeksācija;
  • Noteikta valsts sociālās apdro-
šināšanas pamatprincipam (izmak-
sas atbilst iemaksām) atbilstoša 
bezdarbnieka pabalsta izmaksa par 
pēdējiem pieciem vai trim mēne-
šiem. 
  Bezdarbniekam ar apdrošināšanas 
stāžu no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot) 
bezdarbnieka pabalstu pēdējos pie-
cus mēnešus izmaksās šādā apmērā: 
  • divus mēnešus - 45 latus mēnesī, 
bet ne vairāk kā 75% no piešķirtā 
bezdarbnieka pabalsta,
  • pēdējos trīs mēnešus - 45 latus 
mēnesī, bet ne vairāk kā 50% no 
piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. 
Bezdarbniekam ar apdrošināšanas 
stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskai-
tot) bezdarbnieka pabalstu pēdējos 
trīs mēnešus izmaksās 45 latus 
mēnesī, bet ne vairāk kā 50% no 
piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. 

  • Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra pārņems Iekšlietu ministri-
jas, prokuroru, diplomātu, Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas biro-
ja, Kultūras ministrijas un tiesnešu 
izdienas pensiju administrēšanu, 
t.sk., arī speciālo piemaksu pie ve-
cuma pensijas administrēšanu tiem 
cilvēkiem, kuri dienējuši Latvijas 
policijā un Latvijas Robežsargu 
brigādē un kuru dienestu pārtrauku-
si Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā.
  • spēkā stājas Invaliditātes likums. 
Tas paredz:
          • līdz 18 gadu vecumam 
invaliditāti noteikt bez iedalījuma 
grupās, t.i., bērna invalīda statuss 
tiks noteikts līdz 18 gadu vecumam 
līdzšinējo 16 gadu vietā; 
          • noteikt prognozējamu inva-
liditāti un personām ar prognozēja-
mu invaliditāti nodrošināt tiesības 
prioritāri saņemt no valsts budžeta 
apmaksātus ārstniecības, kā arī soci-
ālās un profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumus atbilstoši individuāla-
jam rehabilitācijas plānam;
          • valsts apmaksātas psihologa 
konsultācijas bērnam un viņa vecā-
kiem tajās ģimenēs, kurās bērnam 
pirmo reizi tiek noteikta invaliditā-
te. Psihologa pakalpojuma koordi-
nēšanu veiks pašvaldības sociālais 

dienests;
          • personām ar 1. grupas 
redzes invaliditāti, kuras nesaņem 
valsts pabalstu invalīdam, kuram 
nepieciešama kopšana, izsniegt 
pabalstu par asistenta nodrošināšanu 
10 stundas nedēļā. Minēto pabalstu 
12 latu apmērā par vienu nedēļu 
izmaksās Nodarbinātības valsts 
aģentūra.
  • Ģimene (personas) ir atzīstama 
par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniegs 
90 latus. Nosakot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, netiks 
vērtēts tas, cik ilgi ģimenes (per-
sonas) īpašumā atrodas vienīgais 
automobilis. Savukārt sociālajam 
dienestam būs iespēja no jauna 
izvērtēt ģimenes (personas) materiā-
lo situāciju, ja būtiski mainīsies 
ģimenes (personas) materiālā un 
sociālā situācija.
  • Par 40 stundu darbu nedēļā 
minimālā mēneša darba alga būs 
200 lati, bet minimālā stundas tarifa 
likme - 1,189 lati.
  • LM no Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas pārņems 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
ieviešanas uzraudzības un kontroles 
funkciju.

Izmaiņas sociālajā jomā 2011. gadā

Anita Grīvniece,
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja 

  Pavisam nemanāmi dienas sāk 
kļūt garākas, rīta cēliens gaišāks 
un vakarpusē gaismas mirklis 
uzkavējas ilgāk, liekot cerēt, ka 
viss skumjais un ne tik priecīgais 
jau aiz muguras.

  Aizvadītais gads Alūksnes novada 
dzimtsarakstu nodaļai bija pirmais, 
kad kā viena nodaļa sniedzām savus 
pakalpojumus visa jaunizveidotā 
novada teritorijā. Jāsecina, ka iedzī-
votāji pie tā droši vien pieraduši un 
īpašas grūtības šī pakalpojuma pie-
ejamības trūkums pagastu pārvaldēs 
nav radījis.
  Aizvadītajā gadā apmeklētāju 
iesniegumu un pieteikumu reģistrā-
cijas žurnālā izdarīti 416 ieraksti. 
Dzimtsarakstu nodaļa pozitīvu 
risinājumu radusi 1 uzvārda maiņas 
lietai (salīdzinājumam: 2009. gadā 
- 6 lietas). Šis salīdzinoši dārgais 
pakalpojums mūsu novadā nav īpaši 
pieprasīts. Novadā aizvadītajā gadā 
nav notikusi arī bērnu adopcija. 
47 iepriekš noslēgtajos laulības 
reģistros izdarīta atzīme par laulības 
šķiršanu.
  2010. gadā Alūksnes novada 
dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas 
apliecības izrakstītas 134 jaunajiem 
mūsu novada iedzīvotājiem. No 
dzimušajiem 70 ir meitenes un 64 - 
zēni. Laulībā dzimuši 47 bērni (jeb 
35%), 80 dzimšanas reģistros ziņas 
par bērna tēvu ierakstītas, nosakot 
paternitāti. 7 dzimšanas reģistros 
ierakstītas tikai ziņas par bērna 
māti. Reģistrējot bērnu dzimša-
nu, 12 bērniem vecāki vēlējušies 
dot divus vārdus. Kā dotos divus 
vārdus reģistros esam ierakstījuši 

Sinda Sonora, Kira Katrīna, Marija 
Franceska, Beāte Unda, Kristiāna 
Amēlija, Noels Bruno, Linards 
Gustavs, Marko Ralfs, Armands 
Jānis, Klāvs Ernests, Elias Marko 
un Austris Toms. Vārdu izvēlē 
joprojām vērojama liela dažādība, 
jo vecāki izvēlas gan tradicionālus, 
gan maz izplatītus un mūspusē 
mazāk dzirdētus vārdus. 4 dzimša-
nas reģistros ierakstīts vārds Ralfs, 
3 reģistros ierakstīti vārdi Martins, 
Nikola un Anastasija, divreiz reģis-
tros ierakstīti vārdi Sofija, Liene, 
Liāna, Melānija, Kate, Evelīna, 
Karīna, Ieva, Ričards, Rūdolfs, Jā-
nis, Markuss, Edgars, Raimonds un 
Roberts. Mazāk izplatīti vārdi mūsu 
novadā - Merisa, Laurena, Rebeka, 
Ramira, Elēna, Enija, Enijs, Ostins, 
Marko, Rafaels.
  57 māmiņām dzimušais ir pirmais 
bērns, 49 - otrais, 18 - trešais, 6 - 
ceturtais, pa vienam reģistram sastā-
dīts, izdodot dzimšanas dokumentu 
mazulim, kurš māmiņai ir piektais 
un devītais bērns. 
  66 jaundzimušo dzimšanas doku-
mentā kā dzimšanas vieta ierakstīta 
Balvi, 31 - Gulbene, 16 - Valmiera, 
9 - Rīga, 3 - Madona, 2 - Rēzekne 
un Jūrmala, pa vienam bērniņam 
dzimuši Jēkabpilī un Cēsīs, 1 mazu-
lis nācis pasaulē mājās. Divi mazuļi 
dzimuši Igaunijā, Valgā. 
  2010. gadā dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti 41 laulības reģistrs, baznī-
cās reģistrētas 7 laulības. Noslēgtas 
4 laulības ar ārzemniekiem - pa 
vienai ar Baltkrievijas, Vācijas, 
Krievijas un Nepālas pilsoņiem.
  27 reģistros izdarīta atzīme, ka 
abiem laulātajiem šīs ir pirmās 
laulības, 12 reģistros vienam no 
laulātajiem uzrādīts dokuments par 
iepriekšējās laulības pārtraukšanu, 
2 laulībās abi laulājamie reģistrāciju 

apliecinošu dokumentu saņēmuši 
atkārtoti. 32 līgavas pārgājušas līga-
vaiņa uzvārdā, līgavas uzvārdu pie-
ņēmis 1 līgavainis, dubultuzvārdā, 
savam pievienojot laulātā uzvārdu, 
turpmāk vēlējušas saukties 4 līga-
vas. 4 laulības reģistros redzams, ka 
katrs palicis savā uzvārdā. 
Aizvadītajā gadā esam izrakstījuši 
266 cilvēka mūža pēdējos doku-
mentus. No mirušajiem: 141 vīrietis 
un 125 sievietes. Biežāk minētie 
nāves cēloņi ir sirds un asinsvadu 
slimības, asinsizplūdumi galvas 
smadzenēs un citas saslimšanas, 
ļaundabīgie audzēji. Izskaitļojot 
mirušo vidējo vecumu, secināms, 
ka sievietes dzīvo ilgāk - vidējais 
vecums vīriešiem - 67,7 gadi, sie-
vietēm - 76,7.
  Salīdzinot ar 2009. gadu, novadā ir 
samazinājies gan dzimušo - par 24, 
gan mirušo - par 46, skaits.
  Šis gads dzimtsarakstu nodaļām ir 
nozīmīgs, jo 1921. gada 18. februārī 
pieņemts likums ,,Par civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju Latvijā”.
 Novada dzimtsarakstu nodaļas 
arhīvā krājas reģistri, kas aplieci-
nās, kāds demogrāfisko skaitļu ziņā 
bijis pirmais ,,pilnais” - 2010. gads 
Alūksnes novadā. 
  Pārskatu par paveikto vēlos nos-
lēgt uz cerīgākas nots. Novadniece 
L. Brīdaka teikusi: ,,Priekam un 
skumjām ir viens avots - cilvēka 
sirds. Ja esi optimists, tad neļauj, ka 
skumjas vai bēdas pārsteidz tevi un 
salauž. Aiz tām drīz nāks gaismas 
laiks. Ja esi pesimists, tad atceries, 
ka neviens mūžs nepaiet bez zie-
dēšanas brīnuma. Agrāk vai vēlāk, 
bet tas atnāks un piepildīs tevi kā 
vasara to prot”.

Pārskats par 2010. gadu
dzimtsarakstu nodaļā

Jūs jautājāt, 
mēs atbildam
Pagastos norēķini
turpinās

  Evita Aploka

  Sākoties jaunajam gadam, 
vairāki pagastu iedzīvotāji ir inte-
resējušies, vai pagastu pārvaldēs 
joprojām iespējams norēķināties 
par komunālajiem pakalpoju-
miem un nomaksāt nodokļus.

  Atbildot uz šo iedzīvotāju 
jautājumu, varam paskaidrot, ka 
pagastu pārvaldēs iedzīvotājiem 
nav nekādu ierobežojumu samaksāt 
nodokļus vai citus maksājumus par 
pakalpojumiem, ko sniedz pagasta 
pārvalde.
  Alūksnes novada pašvaldība ir pie-
vienotās vērtības nodokļa maksātā-
ja. Sakarā ar to, ka Alūksnes novada 
pašvaldība no šī gada 1. janvāra 
strādā ar vienotu VID reģistrācijas 
kodu, arī tās pagastu pārvaldes, kas 
vēl nebija PVN maksātājas, par 
tādām kļuvušas.
  Tas nozīmē, ka pagastu pārvalžu 
sniegtajiem pakalpojumiem tiek 
piemērots valstī noteiktais pievie-
notās vērtības nodoklis – pilnā PVN 
likme 22% ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumam, samazinātā likme 
12% - apkurei, 22% - zemes un 
telpu nomai, dzīvojamo telpu īres 
maksa ar PVN netiek aplikta.
  Ja iedzīvotāji vēlas par pašvaldī-
bas sniegtajiem pakalpojumiem vai 
nodokļiem maksāt skaidrā naudā, 
to var darīt pagastu pārvaldēs, 
taču norēķināties ir iespējams arī, 
izmantojot internetbankas un „Lat-
vijas pasta” PNS kontu.
Alūksnes novada pašvaldības 
norēķinu konti:
AS „  Latvijas Krājbanka” - LV13 
UBAL 4600 1372 9900 1
Va/s „Latvijas Hipotēku un zemes 
banka” - LV91 LHZB 4300 1659 
2000 1
AS „SEB BANKA” LV58 UNLA 
0025 0041 3033 5 - AS „SWED-
BANK” LV85 HABA 0551 0298 
8670 9
Latvijas pasts - LV33 LPNS 0004 
3028 6395 9
Alūksnes novada pašvaldības 
ziedojumu konts - AS „SEB 
BANKA” LV81 UNLA 0025 1041 
4293 5
  Lūdzam maksājuma uzdevumā 
korekti norādīt maksājuma mērķi!
  Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz 
to, ka vairākos pagastos ūdens-
saimniecību ir pārņēmuši Alūksnes 
novada pašvaldības uzņēmumi - 
SIA „Rūpe” un SIA „Ievedne”, kas 
arī ir pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāji. Līdz ar to pagastos, kur 
ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumu sniedz šie abi uzņēmumi 
– Veclaicenē, Ziemerī, Jaunalūksnē, 
Mārkalnē, Pededzē, kā arī Annā, 
Jaunannā un Kalncempjos, samaksa 
par saņemto pakalpojumu arī tiek 
aprēķināta ar PVN.
  Ar SIA „Rūpe” var norēķināties, 
par pakalpojumiem maksājot „Lat-
vijas pasta” nodaļās vai pārskaitot 
naudu caur internetbanku uzņēmu-
ma kontos.
  SIA „Ievedne” klienti var no-
rēķināties caur internetbankām, 
katram klientam līgumā ir norādīts 
uzņēmuma konta numurs. Annā 
uzņēmuma grāmatvede iedzīvotāju 
maksājumus pieņem trešdienās no 
pulksten 9 līdz 12, bet Kalncempjos 
– ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12, 
savukārt Jaunannā var norēķināties 
trešdien un ceturtdien pēcpusdie-
nās, bet pārējās darba dienās – visu 
dienu.

  Sākot ar 3. janvāri, Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras (NVA) filiālēs 
uzsākta iesniegumu pieņemšana 
pabalstam par asistenta pakal-
pojumu izmantošanu cilvēkiem 
ar I grupas redzes invaliditāti, 
kuri nesaņem valsts pabalstu 
invalīdiem, kuriem nepieciešama 
kopšana, izņemot tos, kas atrodas 
ilgstošas sociālās aprūpes insti-
tūcijā, stacionārā ārstniecības 
iestādē vai ieslodzījuma vietā.

  Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, tā 
apmērs ir 12 lati par vienu nedēļu.   
Lai saņemtu pabalstu, personai 
ar 1. grupas redzes invaliditāti 
jāreģistrējas jebkurā no NVA 
filiālēm un jāiesniedz pieteikums 
personīgi, pa pastu vai elektronis-
ki (to var izdarīt arī pilnvarotais 
pārstāvis). Iesniedzējam jānorāda 
šāda informācija: vārds, uzvārds; 
personas kods; deklarētās dzīves-
vietas adrese; tālruņa numurs vai 
elektroniskā pasta adrese; kredīties-
tādes vai pasta norēķinu sistēmas 
konta numurs, uz kuru jāpārskaita 
pabalsts; vēlamais saziņas veids 
(adrese, tālruņa numurs, e-pasts); 
apliecinājums, ka persona nesaņem 
asistenta pakalpojumu citu Eiropas 
Savienības projektu ietvaros.
  Ja iesniegumu iesniedz pilnvarota 
persona, tad papildus jāiesniedz 
notariāli apstiprināts pilnvarojums 
pārstāvēt iesniegumā minēto perso-
nu ar 1. grupas invaliditāti. Iesnie-
dzējam ar parakstu jāapliecina, ka 
iesniegumā norādītā informācija ir 
patiesa. Iesnieguma veidlapa pabal-
sta par asistenta izmantošanu nodro-
šināšanai pieejama NVA mājas lapā 
www.nva.gov.lv.

Pieņems iesniegu-
mus pabalstam par 
redzes 
invalīdu asistentu 
pakalpojumu 
izmantošanu



Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Alūksnes Novada Vēstis  11.01.02.2011.

Grozījumi Alūksnes novada domes 09.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi Nr.46/2010 apstiprināti ar Alūksnes novada domes 
23.12.2010. lēmumu Nr.739 (protokols Nr.20, 24.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Alūksnes novada domes 
09.07.2009. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašval-
dības nolikums” šādus grozījumus:
 
  1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā 
vārdus „pašvaldības informatīvais iz-
devums „Alūksnes Novada Vēstis”” 
un vārdus „pašvaldības informatī-
vais izdevums „Alūksnes Novada 
Vēstnesis”” ar vārdiem „pašvaldības 
laikraksts „Alūksnes Novada Vēs-
tis”” attiecīgajā locījumā.
  2. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā 
vārdus „www.aluksne.lv/dome” ar 
vārdiem „www.aluksne.lv”. 
  3. 22.punktā:
    3.1. izteikt 22.18. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„22.18. pārrauga pašvaldības auto-
nomo funkciju realizāciju Alūksnes 
novada teritorijā”;
    3.2.  izteikt 22.38.apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
„22.38. pamatojoties uz pašvaldības 

atbildīgo darbinieku un Alūksnes no-
vada domes struktūrvienības vadītāju 
iesniegumiem, organizē perspektīvo 
pašvaldības celtniecības un remont-
darbu plānu sagatavošanu”.
  4. Aizstāt 44.6.apakšpunktā vārdus 
un skaitli „virs Ls1000,- (viens 
tūkstotis latu)” ar vārdiem un skaitli 
„virs Ls 5000,- (pieci tūkstoši latu)”;
  5. Papildināt 50.punktu ar 50.13.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„50.13. norādei par lēmuma projektā 
ietverto informāciju, kura, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, nav publis-
kojama”.

Saistošo noteikumu Nr.46/2010
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 09.07.2009  saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2009 “Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums” 
paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

  2010.gada 1.oktobrī stājās 
spēkā likums „Grozījumi likumā 
“Par pašvaldībām””, kurš uzdod 
pašvaldībām par pienākumu sa-
gatavot saistošajiem noteikumiem 
paskaidrojuma rakstus, kā arī nosaka 
to publicēšanas kārtību. Saistošo 
noteikumu projekta sagatavošanas 
mērķis ir aktualizēt saistošo notei-
kumu tekstu.

  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  Saistošo noteikumu 1. un 
2.punktā precizēts Alūksnes 
novada pašvaldības laikraksta 
nosaukums un Alūksnes novada 
domes interneta mājas lapas 
adrese. 22.punkta 22.18. un 22.38.
apakšpunktā precizēti izpilddirektora 
pienākumi. 4.punktā paredzēts, ka 
Alūksnes novada domes Finanšu 
komiteja pieņem lēmumus par 
iestādei vai pasākumam budžetā 
apstiprināto līdzekļu pārdalīšanu pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
summā virs Ls 5000,- (šobrīd – virs 

Ls 1000,-). 5.punktā paredzēts 
nolikuma 50.punktu papildināt 
ar 50.13.apakšpunktu par to, ka 
lēmuma projekta iesniedzējam 
jānorāda informācija, kura, saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem, nav publis-
kojama.

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu   
Nav attiecināms.

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Nav attiecināms. 

  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
  Nav attiecināms.

  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Nav notikušas.

Spēkā no 02.02.2011. Sveicam jaundzimušos!
(no 1. līdz 30. janvārim)

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara -
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Alūksne
Patrīcija Gabriela Daukšta
Daniela Biedriņa - Āze
Mārtiņš Šterns

Jaunalūksne
Hanna Karmela Alpe

Aizsaulē aizgājuši
(no 1. līdz 30. janvārim)

Mīļš cilvēks aizgājis
uz klusēšanas pusi,
Vien paliek atmiņas
un mīlestības vārdi.

(J. Jaunsudrabiņš)

Alūksne
Dzidra Lūcija Geršebeka 84 gadi 
(dzīvesvieta deklarēta Jelgavas 
novada Sesavas pagastā)
Vija Pehlaka 65 gadi
Skaidrīte Ola 83 gadi
Astra Balode 79 gadi
Dzidra Stilve 87 gadi
Olga Aizupīte 85 gadi
Malda Birzgale 78 gadi
Velta Roziņa 79 gadi
Valija Čerbikova 78 gadi
Imants Apšusals 64 gadi
Ivars Brūveris 35 gadi
Bruno Miervaldis Ratenieks 77 
gadi
Jānis Arājs 79 gadi
Valdis Prazdnicans 59 gadi

Alsviķi
Valdis Eglītis 73 gadi
Matīss Bērtiņš 69 gadi
Līga Grase 63 gadi
Daumants Prazņicāns 59 gadi

Anna
Ainārs Vilks 47 gadi

Jaunalūksne
Lauma Briediņa 85 gadi

Liepna
Juris Juškovs 58 gadi

Mārkalne
Mārtiņš Lielausis 71 gads
Aleksandrs Baldiņš - Drolle 72 
gadi
Valentīna Golubeva 67 gadi

Pededze
Mihails Zemļaņikins 78 gadi
Jurijs Martinovs 71 gads
Marija Boļšakova 81 gads
Zinaida Martiņenkova 81 gads

Veclaicene
Lonija Sepmane 69 gadi

Zeltiņi
Silvija Rutka 81 gads

  Informāciju sagatavoja
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Anita Grīvniece

Alsviķos:
Janvārī:
Ansis Ludeks – 65
Benita Ozoliņa – 75
Ausma Taurmane – 75
Spodris Tonnis – 80
Anna Semeika – 85
Jautra Zaķe – 85
Vera Zilaua – 90
Februārī 
Līga Jakobsone – 65
Lucija Bunkovska – 70
Valda Krastiņa – 70
Andrejs Stabulnieks – 70
Jūlija Petrušanīte – 75
Valentīna Puriņa – 75
Velta Eglīte – 80
Erna Ivanova – 85
Herta Ozoliņa – 85

Alūksnē:
Janvārī
Imants Apšusals – 65
Aija Borovska – 65
Biruta Ceimere – 65
Egīls Modris Cīcis – 65
Jevgenijs Meņšikovs – 65
Aleksandrs Mihailovs – 65
Žanna Muhina – 65
Edīte Ribaka – 65
Faina Svinkina – 65
Pjotrs Veselovs – 65
Leons Akmentiņš – 70
Nikolay Amosov – 70
Rasma Gučkova – 70
Teodors Krievs – 70
Laimons Leja – 70
Boriss Mihalkins – 70
Meta Stare – 70
Ligita Viškere – 70
Lucija Vīna – 70
Dzidra Valentīna Kūdupa - 75

Rota Liepa - 75
Uldis Melnūdris – 75
Laima Mihejeva – 75
Astra Mudīte Miķelsone 
– 75
Šimhene Natane – 75
Nadežda Rasa – 75
Ivans Romanovs – 75
Monika Ruduse – 75
Anita Šimkēviča – 75
Velta Tēviņa – 75
Oskars Vilsons – 75
Aina Biruta Zeile – 75
Uldis Miķelsons – 80
Ilga Prokofjeva – 80
Rūta Sarkane – 80
Valija Sausā – 80
Mirdza Sprice – 80
Roberts Stilve – 80
Ženija Žagata – 80
Jevgenija Artjuhova – 85
Ēriks Gunārs Dāvids – 85
Māra Šķepaste – 85
Dagmārs Ziņģis – 85
Milda Krēsliņa – 90
Vaira Līkane – 90
Leida Johansone – 95
Zenta Vīna – 95
Februārī
Māris Kauls – 65
Laimons Klibais – 65
Mārtiņš Kļaviņš – 65
Lija Reinolde – 65
Viktors Strigajevs – 65
Emīlija Āboliņa – 70
Arnolds Bijons – 70
Pēteris Jermacāns – 70
Agra Ziņģe – 70
Ināra Dukule – 75
Skaidrīte Gusarova - 75
Nikolajs Ivanovs – 75
Olita Lapiņa – 75

Aldonija Šķipsna – 75
Anna Urjadova – 75
Ventis Zālītis – 75
Vija Lazdekalne – 80
Inta Ose – 80
Jānis Siļķens – 80
Ērika Boka – 85
Anna Egle – 85
Vera Egle – 85
Antonija Pūpola – 85
Rūta Strada – 85
Anatolijs Žukovs – 85
Antoņina Bāliņa – 90
Anna Guseva – 95
Anna Jurkāne - 95

Annā:
Janvārī
Jānis Vistiņš – 70
Grieta Baltiņa – 75
Februārī
Roberts Zeps – 75
Lucija Volcīte - 80

Ilzenē:
Janvārī
Vilma Salmiņš – 80

Jaunalūksnē:
Janvārī
Māris Kļaviņš – 65
Valija Karitane – 70
Vēsma Stebere – 70
Anastasija Bolotina – 80
Biruta Podkalne – 80
Februārī
Aleksandra Zevakina – 65
Valentīna Rozena – 65
Ilga Hansova – 70
Ilgvars Stafeckis – 70
Brigita Zute – 70
Anna Abene – 75

Klara Karjuse - 100

Jaunannā:
Janvārī
Valda Berķe – 70
Valdis Skudra – 70
Ivars Skudre – 75
Februārī
Jēkabs Reinerts – 75
Aina Skudra - 75
Harijs Maļiņins - 75

Jaunlaicenē:
Janvārī
Pēteris Vilciņš - 65 
Vēsma Bērzciema - 65 
Vitolds Apinis - 75
Februārī 
Austra Iļjina - 65 
Velga Paegle - 70 

Kalncempjos:
Janvārī
Gaida Jantone – 75
Ausma Samsone - 75

Liepnā:
Janvārī
Zinaida Apšāne – 65 
Ņina Ziediņa – 70 
Emīlija Līdzekste – 75 
Vikentijs Stepanovs – 75 
Austra Teterovska – 75 
Tatjana Krutina – 85 
Februārī 
Ņina Kokoreviča – 70 
Silvija Sniedzāne – 70 
Anna Sinka – 85 

Malienā:
Janvārī
Dzintars Vītols - 70

Mālupē:
Janvārī 
Ņina Mihailova - 70
Valentīna Nāgele - 80
Februārī 
Aleksandra Teterovska -75

Mārkalnē:
Janvārī
Aina Auziņa - 80
Februārī
Gunta Līdaciņa - 65
Vilis Saldābols – 80
Valda Jaunkalne - 80

Pededzē:
Janvārī
Zinaida Georgijeva – 75
Antoņina Tuvi – 75
Februārī
Zinaida Krutina – 75

Veclaicenē:
Janvārī 
Vija Gavare - 70
Gaida Veļķere - 80 

Zeltiņos:
Janvārī
Velta Sabule - 80
Februārī
Alise Čusle – 85

Ziemerī:
Janvārī 
Aldis Ausējs - 70 
Nikolajs Jakobsons - 90 
Februārī 
Modris Kalniņš - 65 
Skaidrīte Līviņa - 65 
Vija Grūbe - 70 
Laima Jaunzema - 70 
Ilga Besingere - 85

Sveicam
Alūksnes novada

iedzīvotājus 
cienījamās jubilejās!

Ar baltiem ziediem
    gads pēc gada gaist,

Šķiet, maz vēl padarīts,
    maz saules saujā smelts,

Vēl pavasara palos
    sārtiem ziediem 

jauni gadi nāks
Un sirds ar pilniem 

    malkiem sauli dzers.
(O. Vācietis)
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Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 11.02.2011.
11.02.2011.

11.00 – 11.00
14.00 – 15.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 17.02.2011.
21.02.2011.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 07.02.2011.
08.02.2011.

9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

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

Ēriks MEDISS 24.02.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 03.02.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 09.02.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 22.02.2011.
22.02.2011.

9.00 – 10.00
11.00 – 12.00

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

Zinaida SILIRAVA 09.02.2011.
16.02.2011.

9.00 – 10.00
14.00 – 16.00

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

Laimonis SĪPOLS 17.02.2011.
24.02.2011.

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

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

Andis ZARIŅŠ 14.02.2011. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”

Askolds ZELMENIS 09.02.2011. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 07.02.2011.
11.02.2011.

9.00 – 10.00
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 04.02.2011.
09.02.2011.

15.30 – 16.30
8.00 – 9.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta pasākumi
4. februārī 12.00 ziemas sporta centrā 
„Mežinieki” Nacionālo bruņoto spēku 
čempionāts slēpošanā.
5. - 27. februārī Alūksnes novada čempio-
nāts basketbolā E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē.
5. - 6. februārī Alūksnes novada čempio-
nāts hokejā.
12. februārī Baltijas čempionāts auto 
rallijā „SARMA 2011”. Atklāšana 18.30 
Dārza ielā 11, Alūksnē, pirmās mašīnas 
starts 19.00.
12. - 27. februārī Alūksnes novada 
čempionāts volejbolā Ilzenes un E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālēs.
12. - 13. februārī Alūksnes novada čem-
pionāts hokejā.
27. februārī 12.00 ziemas sporta centrā 
„Mežinieki” slēpojums „Alūksne 2011”.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
Līdz 25.martam Madonas novadpētnie-
cības un mākslas muzeja izstāde „Tautas 
apģērbs un mode”.
No 18. februāra trešā vēsturiskā izstā-
de „Neskati vīru no cepures!” no cikla 
„Alūksnes amatnieki 20. gs. sākumā”. 
Izstādē apmeklētājs iepazīsies ar 20. gs. 
20. - 30. gadu cepurnieku, drēbnieku un 
kurpnieku amatu alūksniešu gaumē.
„5. rudens”, „Senču istaba”,
„Mehāniskie mūzikas instrumenti”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas:
 „Marienburgas cietoksnis 1342. – 1702.”; 
„Stāsts par Leo Kokli” (papildināta); 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes lieci-
nieki”; „Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 28.02. „Arī grāmatas ir zāles” (abo-
nementā)
01. – 28.02. „Uzziņu literatūra - palīgs 
iepazīt pasauli” (lasītavā)  
01. – 28.02. „Izzini sevi” (lasītavā)
01.- 28.02. „Mans draugs dators” (bērnu 
literatūras nodaļā)
10.- 13.02. „Rotaļu lācīša Tobiasa autoram 
J. Zvirgzdiņam - jubileja” (bērnu literatūras 
nodaļā)
14.02. „Valentīndienas noskaņās” (bērnu 
literatūras nodaļā)
01.- 28.02. „Ungārijas prezidentūra Eiropas 
Savienībā” (ESIP)

Pasākumi:
2. februārī 12.00 literāri muzikāla pēcpus-
diena „It kā pelnīti, it kā par velti…” (savu 
dzeju, miniatūras lasa Sarmīte Radiņa no 
Madonas, mūzika, dziesmas Dūmu ģime-
nes (Bērzaune) izpildījumā)
3. februārī 11.40, 12.35, 13.25 tikšanās ar 
karikatūristi Gaļinu Gruziņu (Balvi) (bērnu 
literatūras nodaļā)
16. februārī „Diena bez datora” (bērnu 
literatūras nodaļā)
28. februārī Jauno grāmatu diena (abone-
mentā)
01.- 28.02.2011. „Februāris - droša interne-
ta mēnesis”, „Internets - tā nav spēle. Tā ir 
TAVA DZĪVE”.

Alūksnē
5. februārī 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Novads viesojas Alūksnes 
pilsētas Tautas namā” - Zeltiņu pagasts un 
Veclaicenes pagasts. A. Čehova komēdija 
„Jubileja” (režisore Gunita Paleja), Vec-
laicenes senioru, vīru un sieviešu vokālie 
ansambļi (vadītāja Ilze Briediņa), retro 
grupa „Lauku suvenīrs” (vadītājs Gunārs 
Kalējs). Programmu vada Dailis Bebris. 
Ieeja: bez maksas.
5. februārī 21.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā balle kopā ar grupu „Vēja Runa” 
(Cēsis). Starpbrīžos no laikmetīgām dejām 
līdz showdance programmai uzstāsies deju 
grupa „FuSion” (Rīga), horeogrāfs Edgars 
Šļakota. Ieeja: iepriekšpārdošanā Ls 2, 
pasākuma dienā Ls 2,50. Biļešu iepriekš-
pārdošana pie galdiņiem no 17.01.2011.
12. februārī 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Kinopunkts kopā ar AMIGO 
piedāvā filmu „Solis augšup” – muzikāla, 
romantiska drāma. Ieeja: 1 santīms!
12. februārī 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas nama kamerzālē koncertprogramma 
“Manā četristabu sirdī” - Santa Sāre, Ilva 
Karro, Guntis Brutāns (radošā apvienība 

S&G). Ieeja: Ls 1,50, Ls 1 – bērniem, 
pensionāriem. Biļešu iepriekšpārdošana no 
01.02.2011.
18. februārī 22.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Forte” un „Musiqq” 10 gadu 
koncerttūre. DJ Salvis un DJ GAGADAN-
CE. Ieeja – līdz 23.00 Ls 2, pēc 23.00 - Ls 
3.
19. februārī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Riču un Annas Dribas jaunā 
šovprogramma „Mūzikas krāsas”. Piedalās 
eksotisko deju teātris „Karinedance”. Biļe-
tes iepriekšpārdošanā no 17.01.2011. – Ls 
3, Ls 4, Ls 5.
26. februāris 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Varis Vētra ar koncertu 
MĪ-LE-STĪ-BAI „Pārdodu vēju un zirgu 
vēl klāt...”. Aktiera un dziesminieka pirmā 
dziesmu albuma prezentācija. Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 17.01.2011. – Ls 3, 
Ls 4, Ls 5.

Alsviķu pagastā
4. februārī 22.30 Alsviķu kultūras namā 
netradicionāls pasākums „Dejo un dziedi” 
ar lielākajiem novada māksliniekiem DJ 
GaGaDance, DJ Salvi un jauno talantu DJ 
PAULU. Būs karstas dejas, karaoke un 
galdiņi!!! Ieeja - Ls 1,50; no 23.00 – Ls 2.
10. februārī 10.00 Alsviķu kultūras namā 
pensionāru kopas „Noskaņa” tikšanās ar 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktori 
Ivetu Ozoliņu.
19. februārī 14.00 Alsviķu kultūras namā 
teātra pēcpusdiena – viesojas Annas pagas-
ta amatierteātris ar Rutku Tēva viencēlienu 
„Intelliģentās Dāmas jeb iepazīšanās 
nopietnā nolūkā” un Zeltiņu pagasta 
drāmas kolektīvs „Kontakts” ar A. Čehova 
viencēliena joku lugu „Jubileja”. Ieeja – Ls 
1,50; bērniem Ls 1.
19. februārī 22.00 Alsviķu kultūras namā 
atpūtas vakars – balle, spēlēs Kaspars 
Maks. Līdzi var ņemt „groziņu”. Ieeja – Ls 
2, pēc 24.00 – Ls 2,50.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
trimdas rakstniekam Gunāram Janovskim 
- 95, rakstniekiem Andrievam Niedram 
– 140, Jurim Zvirgzdiņam – 70, Andrim 
Jakubānam – 70; tematiskās izstādes: 
„Meteņa un Pelnu dienu izdarības”, 
„Valentīndiena – mīlestības diena”; pasāku-
mi: „Internets – tā nav spēle. Tā ir Tava 
Dzīve!”, e – kurss „Datoru un interneta 
pamatprasmju apguve”, iesācējiem darbā 
ar datoru no 31. janvāra 9.00 līdz 11.00 kat-
ru darba dienu, 23. februārī 10.00 e – kurss 
bērniem „Mans draugs dators”, 24. februārī 
17.00 skolēniem „Es un mans dators”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
rakstniekiem G. Janovskim – 95, A. Nied-
ram – 140, J. Zvirgzdiņam – 70, A. Jakubā-
nam - 70; tematiskās izstādes: „Mīlestības 
spēks”, veltīta Valentīndienai.

Annas pagastā
11. februārī 22.00 Annas kultūras namā 
Valentīndienas ieskaņu diskotēka jaunie-
šiem. DJ J - Lay, DJ Armands.
20. februārī 13.00 Annas kultūras namā 
Ritma un Mākslas studijas koncerts. Pie-
dalās RM studijas audzēkņi, kā arī Annas 
kultūras nama dāmu deju kopa „Anniņas”.

Ilzenes pagastā
Līdz 15. februārim KSMI „Dailes” 
izstāde „Gaismas lokā” - svečturi, lāpas, 
laternas (sadarbībā ar Lejasciema muzeju).
Līdz 15. februārim KSMI „Dailes” medī-
bu trofeju un sporta godalgu izstāde.
Ilzenes bibliotēkā Ilzenes pirmskolas 
grupas vizuālās mākslas veidojumu izstāde 
„Februāris - sveču mēnesis” (07.-28.02.), 
literatūras izstāde „Sniegu un ziedu pute-
ņos” (J. Grotam 110), literatūras izstāde 
„Visu savu mūžu” (V. Grēviņam - 90).
26. februārī 10.00 Ilzenes sporta zālē 
draudzības spēles florbolā ar citu skolu 
jauniešiem.

Jaunannas pagastā
19. februārī 20.00 Jaunannas tautas namā 
deju kolektīvu sadancis „Krāsaini sapņi”. 
Piedalās deju kopa „Jaunanna”, „Oga” 
(deju kolektīvs no Jaunannas), „Maliena”, 
„Jandāls”, „Enku – Drenku”, „Dālderis” 
un vokālais ansamblis „Mūza”. Ieeja uz 
pasākumu – Ls 0,50.
19. februārī 22.00  Jaunannas tautas namā 
balle kopā ar grupu „Leivēri” no Madonas. 
Ieeja Ls 1,50.

Jaunalūksnes pagastā
2. - 4. februārī no 9.00 līdz 14.00 Kol-
berģa tautas namā labdarības akcija „Gūt 
varam dodot”.
19. februārī 12.00 „Meteņa ieskaņas uz 
Lielā kalna” (starp Kolberģi un Garjuriem) 
- ar šļūkšanu no kalna  (līdzi ņemt ragavas, 
kameras, plēves u.c. šļūcamrīkus), izbrau-
cieniem ar sniega motociklu, sportiskām 
aktivitātēm, ugunskuru, karstu tēju un 
Meteņa putru! 
25. februārī tikšanās ar novadnieci, 
dzejnieci Vēsmu Kokli - Līviņu 80 gadu 
jubilejā: 13.00 Bejas bibliotēkas zālē un 
Bejas novadpētniecības centra telpās 
Vēsmas Kokles - Līviņas darbu izstādes at-
klāšana; 14.00 Bejas pamatskolā pasākums 
„No bērnības es līdzi nesu savas zemes 
smaržu”.
26. februārī 1600 Kolberģa tautas namā 
„Teātra kaleidoskops Kolberģī” - Zeltiņu 
amatierteātris „Kontakts” ar A. Čehova 
komēdiju „Jubileja”, Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis” ar M. 
Birzes komēdiju „Kalmāru konservi” un 
Bejas pamatskolas teātra sporta dalībnieku 
priekšnesumi. Ieeja Ls 1,50, bērniem Ls 
0,50. 
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Drusciņ pasapņot, laist domas pār snie-
goto slieksni”, „Svece, svecīte, nededz tik 
ātri”, „Vīrs, kurš cēla Latviju, bet redzēja 
gruvešus” (ģenerālim J. Balodim – 130), 
interešu klubiņā „Pipariņš”  pasākums 
„Pie sveces mēs iekrītam dvēselē savā un 
spīdam...”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Andrievs Niedra - rakstnieks un 
politiķis”, „No Anglijas mežsarga mājās 
atpakaļ nākot” (G. Janovskim - 95).
Bejas novadpētniecības centrā ekspozīci-
ja „Bejas novadpētniecības centra vēsture”.

Jaunlaicenes pagastā
5. februārī 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Zeltiņu drāmas kolektīva „Kontakts” 
izrāde A. Čehovs „Jubileja” un Veclaicenes 
dramatiskā kolektīva izrāde M. Bleiferte 
„Ej nu saproti”.
18. februārī 18.00 Meteņdienas izdarības 
Jaunlaicenes parkā un tautas namā „Čužu, 
važu, Metenīša vakarā”.
27. februārī 16.00 Jaunlaicenes tautas 
namā koncertuzvedums „Manā četristabu 
sirdī” (radošā apvienība S&G).
Jaunlaicenes bibliotēkā sveču izstāde 
„Svečošanās sveču mēnesī”, izstāde „ A. 
Niedram – 140”.
Jaunlaicenes muižas muzejā izstādes 
„Jaunlaicenes muiža”, „Ar dzērvju zāba-
kiem kājās”.

Kalncempju pagastā
19. februārī 12.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Meteņdienas pasākums „Vizu, 
vizu, metenīti...”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstādes 
„Sveču gaisma tumsu kliedē!”, „Jubilārs – 
Andris Jakubāns”.

Liepnas pagastā
Liepnas bibliotēkā „Bērnu žūrijas un 
mīļāko grāmatu prezentācijas” (1. - 14.02.), 
literatūras izstāde „Labāk skumt un mīlēt 
nekā dzīvot bez mīlestības” (Valentīndie-
nai; 7. - 15.02.), literatūras un sveču izstāde 
„Sveču diena” (1. - 7.02.).

Malienas pagastā
4. februārī 12.00 Malienas tautas namā 
filma “Seržanta Lapiņa atgriešanās”. Ieeja 
Ls 1, bērniem līdz 12.g.v. Ls 0.50.
5. februārī 15.00 Malienas tautas namā 
Malienas un Mālupes pašdarbības kolektī-
vu koncerts „Sešu zaru svece dega”. Ieeja 
brīva.
12. februārī 20.00  Malienas tautas 
namā atpūtas  vakars  „Tiem, ko mīlēsim 
arvien...” kopā ar Jolandu Suvorovu un 
Allu Pugačovu no Valmieras. Spēlē grupa 
„Rolise”. Ieeja līdz 23.00 – Ls 2, vēlāk Ls 
2,50.
19. februārī 15.00 Malienas tautas namā 
Riču ģimenes un Annas Dribas jaunā šov-
programma „Mūzikas krāsas”. Piedalīsies 
eksotisko deju teātris „Karinedance”. Biļe-
šu cena Ls 3 un Ls 4. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā Malienas tautas namā darba dienās no 
8.00-16.00. Kontakttālrunis 26241461.

Mālupes pagastā
Mālupes bibliotēkā Sveču mēnesim veltī-
ta tematiska un sveču izstāde „Iededz sveci 
un gaiša top sirds” (1.-12.02.), literatūras 
izstāde „ Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam 
– 70” (12.-28.02.)
12. februārī 22.30 Mālupes Saieta namā 
diskotēka.
18. februārī 15.00 Mālupes Saieta namā 
Mālupes, Liepnas un Malienas senioru 
saviesīgs sarīkojums ar dziesmām, dejām 
un sarunām „Par kaimiņu būšanu”.
 
Mārkalnes pagastā
20. februārī 17.00 Mārkalnes tautas namā 
atpūtas pēcpusdiena „Un kas par to, ka 
snieg?”.  Piedalās Zeltiņu drāmas kolektīvs  
„Kontakts”  un Jaunalūksnes pagasta 
Kolberģa tautas nama austrumu deju grupa.
7. – 9. februārī Mārkalnes bibliotēkā 
literatūras izstādes „Rakstniekam Andrie-
vam Niedram -140” (7.-9.02.), „Lielākais 
dzīves skaistums slēpjas cilvēku attiecībās” 
(14.-16.02.).

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

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

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

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

Pededzes pagastā
2. februārī 10.00 Pededzes bibliotēkā 
Sveču dienas kompozīcija „Un, ja man ir 
gaisma, es skaista”.
5. februārī 20.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka. Ieeja Ls 0,50, pēc 23.00 Ls 1.
14. februārī 12.00 Pededzes bibliotēkā Va-
lentīna dienas pasākums „Viena konkrēta 
krāsa – sarkans”.
19. februārī 20.00 Pededzes tautas namā 
Valentīna dienas pasākums „Ar un par 
mīlestību”. Līdzi var ņemt „groziņus”.

Veclaicenes pagastā
19. februārī 21.00 Veclaicenes tautas 
namā Veclaicenes jauniešu atpūtas vakars 
„Sapņosim par...”.
23. februārī 15.00 Veclaicenes pagasta 
Bārdaskrogā pie Igauņu nezināmā kareivja 
kapa Igaunijas brīvvalsts proklamēšanas 
diena „Labie vārdi Igaunijai!”. Piedalīsies 
Ziemera un Jaunlaicenes pamatskolu 
skolēni un skolotāji, Igaunijas zemessargi 
un pierobežas pašvaldību pārstāvji.

Zeltiņu pagastā
12. februārī 14.00 Zeltiņu tautas namā 
drāmas kolektīva „ Kontakts” izrāžu video-
versija M. Zīverts „Divkauja”, A. Čehovs 
„Lācis”.
12. februārī 22.00 Zeltiņu tautas namā 
balle, spēlē grupa „Galaktika” (Rēzekne).
26. februārī 13.00 Zeltiņu tautas namā 
jauniešu tikšanās un radošas aktivitātes par 
tēmu „Neformālā izglītība”. Nodarbības 
vadīs jaunieši no Alūksnes BJC.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Sveču radītais brīnums”, „Kad dvēsele 
dzied” (Valentīna dienai), „M. Stārastes 
darbu pasaulē” (skolēniem), izstāžu cikls 
skolēniem „Nozaru literatūra - palīgs tev!” 
(enciklopēdijas un uzziņu izdevumi). 
Droša interneta mēneša ietvaros pasākumi: 
pieaugušajiem „Tavas iespējas internetā”, 
skolēniem „Sērfo internetā droši”.

Ziemera pagastā
7. februārī Māriņkalna bibliotēkā ,,Bērnu 
žūrijas – 2010’’ noslēguma pasākums.
9. – 16. februārī Māriņkalna bibliotēkā 
literatūras izstāde „Rakstniekam – bērnu 
literatūras autoram J. Zvirgzdiņam – 70”.
12. februārī 22.00 Māriņkalna tautas namā 
Valentīndienas ballīte. Dzied un spēlē 
Andris Maks. Ieeja Ls 2.
22. – 28. februārī Māriņkalna bibliotēkā li-
teratūras izstāde „Metens sola saltas dienas, 
lai visiem prieki tiek”.
27. februārī 12.00 Māriņkalna tautas namā 
Meteņdienas pasākums lieliem un maziem 
„Metens nāk, Metens nāk, ko Metenis 
atnesīs?”.


