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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnes Muižas parka svētkos aicina 
uz aktīvu ziemas atpūtu kopā ar ģimeni
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  25. februārī Alūksnes Muižas 
parka svētkos, kas Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda atbalstītā 
projekta „Alūksnes Jaunās pils 
kompleksa ēku un muižas parka 
objektu rekonstrukcija” ietvaros 
notiks pirmo reizi, ikvienam pasā-
kuma apmeklētājam būs iespēja 
iesaistīties un līdzdarboties plašā 
dažādu ziemīgu aktivitāšu prog-
rammā, sākot no netradicionālo 
šļūcamrīku konkursa līdz pat 
ledus skulptūru veidošanai.

  Alūksne kā viena no ziemīgākajām 
vietām Latvijā pasākumā izmantos 
visu šajā gadalaikā iespējamo akti-
vitāšu arsenālu, jo svētku galvenais 
vadmotīvs: Alūksnes Muižas parks 
ir ideāla vieta ziemas aktīvai, ener-
ģiskai un sportiskai atpūtai kopā ar 
ģimeni! Vienlaikus ikviens svētku 
apmeklētājs varēs apskatīt minē-
tā projekta ietvaros rekonstruēto 
Alūksnes Jauno pili.

Svētki aicinās
iesaistīties
  - Svētku laikā apmeklētājiem būs 
iespēja pārliecināties, ka Alūksnes 
Muižas parks arī ziemā ir piemērots 
ģimenēm tūrisma, sporta un citādas 
atpūtas baudīšanai. Esam pado-
mājuši par to, lai ikvienā svētku 
norisē apmeklētāji varētu iesaistīties 
un līdzdarboties, - uzsver svētku 
rīkotāju pārstāve, Alūksnes novada 
pašvaldības kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
  No pulksten 10 līdz 16 vairākās 
vietās pie Alūksnes Jaunās pils 
un Muižas parkā notiks svētku 
aktivitātes, savukārt vakarā pulksten 
17 Tempļakalnā varēsim vērot in-
teresantu snovborda šovu ar labāko 
snovbordistu piedalīšanos. Peldvietā 
„Vējiņš” muižas svētku pasākuma 
laikā atradīsies skatuve, kur notiks 
sportisko un nesportisko aktivitāšu 
uzvarētāju apbalvošana un atkarībā 
no laika apstākļiem būs vērojami arī 
priekšnesumi.
  Aktivitātes Alūksnes Muižas 
parka svētku veiksmīgai norisei 
būs redzamas jau pirms svētkiem, 
kad sadarbībā ar Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skolu pie Jaunās 
pils iecerēts uzbūvēt sniega pilsētu. 
Arī novada izglītības iestādes tiks 
aicinātas iesaistīties un uzbūvēt sa-
vas sniega figūras. Savukārt svētku 
dienā Alūksnes novada muzeju un 
tūrisma jomas darbinieki gādās par 
to, lai sniega pilsētiņā tās apmeklē-
tājiem būtu interesantas atrakcijas 
un iespēja līdzdarboties.
  Otrpus Alūksnes Jaunajai pilij 
Muižas parka svētkos taps ledus 
skulptūras. Apmeklētājiem būs 

iespēja gan vērot, kā meistardarbus 
no ledus veido profesionāļi, gan 
arī pašiem pieteikt savas komandas 
un iemēģināt roku ledus skulptūru 
veidošanā. Jāpiebilst, ka objekti, 
ko komandas veidos, būs saistīti ar 
Alūksni. Svētku laikā tapušās skulp-
tūras varēs aplūkot vēl kādu laiku 
pēc svētkiem.

Konkursu nolikumi - 
mājas lapā
  Pļava pretim pilij svētkos būs 
atvēlēta sniega figūru veidošanas 
sacensībām, kurās varēs piedalīties 
ikviens, veidojot savu sniega figūru 
un saņemot par to balvu. Ja laika 
apstākļi svētku dienā neļaus veidot 
sniega figūras, tad savas mākslinie-
ciskās prasmes varēsim izpaust zī-
mēšanā un figūru veidošanā sniegā.
Alūksnes ezera krastā esošajā 
Muižas parkā dažādas nenopietni 
nopietnas sportiskas aktivitātes 
notiks vairākās vietās, izmantojot 
visas ziemas piedāvātās sportošanas 
iespējas. Uz mazajiem dīķiem parkā 
notiks savdabīgas hokeja sacensī-
bas, būs atrakcijas ar ragaviņām. 
Pie Eola tempļa noritēs konkurss 
par interesantāko netradicionālo 
šļūcamrīku braukšanai no kalniņa, 
deju konkurss un citas aizraujošas 
aktivitātes.
  Jāpiebilst, ka Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv ikviens, kurš vēlas 
iesaistīties sniega figūru veidošanas, 
netradicionālo sniega braucamrīku 
un slēpotāju konkursos, var izlasīt 
to nolikumus. 

  Sniega skulptūru veidošanas 
sacensībās aicināti piedalīties šādās 
grupās - skolu un klašu komandas, 
ģimeņu komandas, domubiedru 
grupas, individuālie dalībnieki. 
  Sniega figūras veidosim par tēmu 
„Alūksnes Muižas parka jaunās 
skulptūras”. Neizpaliks arī patiešām 
vērtīgas balvas katrā no dalībnieku 
grupām, visiem dalībniekiem būs 
arī pašvaldības sarūpētas balvas.
  Netradicionālo slēpotāju kon-
kursā – parādē „No senatnes līdz 
tagadnei” varēs parādīt slēpošanas 
un slēpju attīstību gadu desmitu 
garumā, akcentējot gan izmantoja-
mo inventāru, gan slēpotāja tērpu. 
Arī šajā konkursā veiksmīgākie 
dalībnieki, kurus žūrija izvērtēs pēc 
oriģinalitātes, tehniskajām iespējām 
veikt nelielu parādes apli un aktivi-
tātes saņems balvas.
  Netradicionālo sniega braucamrī-
ku nobrauciena „No senatnes līdz 
tagadnei” dalībnieki aicināti attīstīt 
ideju oriģinalitāti un radošumu, vei-
dojot pašdarinātus sniega braucam-
rīkus, kas darbināmi tikai ar cilvēka 
spēku. Nobrauciena uzvarētājus 
noteiks žūrija, vērtējot braucamrīku 
dizainu un oriģinalitāti, braucam-
rīka tehniskās spējas, dalībnieku 
aktivitāti un kopējo krāšņumu.
  Svētku laikā notiks orientēšanās 
spēle, kuras dalībnieki, apmeklējot 
vairākus punktus Alūksnes Muižas 
parkā, katrā no tiem saņems frag-
mentu no leģendas par pilsētu. Tie, 
kas atradīs visus leģendas fragmen-
tus un varēs to salikt, saņems gardas 
balvas.
  Arī zirgspēkiem svētkos iecerēts 
atvēlēt savu vietu – Alūksnes Mui-

žas parkā šajā dienā varēs vizināties 
zirgu pajūgos, savukārt uz Alūksnes 
ezera, ja daba būs parūpējusies par 
pietiekami biezu ledus segu, varētu 
notikt ziemas autovadīšanas pras-
mju veicināšanas pasākums.
  Svētku rīkotāji padomājuši arī 
par to, lai ziemas dienā pasākuma 
apmeklētājiem būtu iespēja iedzert 
karstu tēju un nobaudīt kādu sildošu 
maltīti svaigā gaisā. Tiem, kas 
gribēs panašķēties kā īpaši, būs pie-
ejama lauka virtuve ar gardiem un 
smaržīgiem latviskiem ēdieniem.
  Savukārt pēc nelielas atelpas, pie 
labvēlīgiem sniega apstākļiem no 
pulksten 17 Tempļakalnā visus 
aicinās snovborda šovs, kuru rīko 
Alūksnes snovborda klubs „Sniega 
terapija” sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldību. Paredzams, ka 
šovā piedalīsies un par „Tempļakal-
na kausu” sacentīsies  apmēram 10 
- 12 šī sporta veida pārstāvji un tajā 
būs skatāma daudzveidīga snovbor-
da sacensību programma.
  Aicinām sekot laika apstākļiem un 
turpmākai informācijai par pasāku-
mu www.aluksne.lv!

Alūksnes Jaunā pils rekonstruēta ERAF atbalstītā projekta ietvaros
Evitas Aplokas foto
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2012. gada 25. februārī
Alūksnē

ALŪKSNES 
MUIŽAS PARKA 

SVĒTKI
Pļavā pretī Jaunajai pilij pie 

ezera
   
  No 10.00 - 14.00 Sniega figūru 
konkurss „Sniega pārvērtības”
Par darba instrumentiem jāparū-
pējas pašiem.
Piedalīties aicināts ikviens inte-
resents vai interesentu grupa.
Reģistrēšanās Jaunajā pilī no 
plkst. 9.30 - 10.45.

Pie Jaunās pils un pilī

  No 11.00 - 14.00 Ledus skulp-
tūru meistardarbnīca „Ledus 
kalēji” (figūru veidošana no 
ledus).
Piedalīties aicināts ikviens inte-
resents vai interesentu grupa.
Dalībnieku skaits ierobežots. 
Reģistrēšanās Jaunajā pilī no 
plkst. 9.30 - 10.45.

  No 12.00 - 14.00 „Piedzīvoju-
mi Sniega muižā”
Rotaļas, spēles un aktivitātes 
bērniem sniega pilsētā.

  No 12.00 - 14.00 Alūksnes 
muzeja ekspozīciju apskate 
kopā ar baronu pāri, muižas 
ļaudīm un amatniekiem

Alūksnes muižas parkā
No 12.00 - 15.00

  Pie atpūtas vietas „Vējiņš” 
Svētku atklāšana, muzikā-
las un dejiskas aktivitātes, 
apbalvošanas, sumināšanas un 
visa informācija par svētku 
norisēm

  Parka teritorijā
     • Šļūkšanas, vilkšanas, 
stumšanas, pikošanās sacensības
     • Spēle „Alūksnes leģenda”
     • Netradicionālo sniega 
braucamrīku un slēpotāju parāde 
„No pagātnes līdz mūsdienām” 
     • Cietokšņa ieņemšana, 
atraktīvs hokejs, sniega foto u.c. 
jautras aktivitātes

Uz Alūksnes ezera, pie p/a 
„ALJA”

  11.00 Autovadīšanas pras-
mju uzlabošanas pasākums 
„Alūksnes aplis 2012” (pie 
atbilstoša ledus biezuma) 

Tempļakalnā
  17.00 Snovborda šovs

Alūksnes Muižas parkā būs   
iespējams sasildīties pie uguns-
kura, paēst, iedzert karstu 
tēju, pašiem izcept savu maizi. 
Balvas neizpaliks!



EIROPAS SAVIENĪBA

Sakārtos 
ūdenssaimniecību 
pagastos 
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldī-
bas SIA „Rūpe” ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru 
noslēgusi civiltiesisko līgu-
mu par ūdenssaimniecības 
attīstības projektu īstenošanu 
trīs Alūksnes novada pagastu 
teritorijās – Kolberģī, Korne-
tos un Māriņkalnā.

  Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstīto projektu ietvaros 
visos trīs ciemos notiks ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmu 
atjaunošana. Šobrīd tiek gatavota 
iepirkuma dokumentācija.
 Projektu īstenošanai Kornetos 
un Māriņkalnā tiks veikti trīs ie-
pirkumi atsevišķi projektēšanai, 
būvniecībai, inženieruzraudzībai, 
savukārt Kolberģī divi iepirkumi 
– projektēšanai un būvniecībai 
kopā un inženieruzraudzībai.
  Šobrīd SIA „Rūpe” strādā pie 
tehniski ekonomisko pamato-
jumu izstrādes, lai piesaistītu 
ERAF finansējumu ūdenssaim-
niecības sistēmu sakārtošanai 
vēl vairākās novada teritorijās 
- Bejā, Pededzē, Mārkalnē, 
Ziemerī un Jaunlaicenē. 
 

Laivu novietņu 
lietotāju ievērībai
  Alūksnes novada pašvaldība ai-
cina visus laivu novietņu „Iekše-
zers 1” un „Iekšezers 17” (Bērzi) 
Alūksnes ezerā lietotājus 2012. 
gada 14. februārī plkst. 10.00 
ierasties uz Alūksnes novada do-
mes Tautsaimniecības komitejas 
sēdi administratīvās ēkas Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes nova-
dā, mazajā zālē, kur atkārtoti tiks 
lemts jautājums par tālāko rīcību 
ar laivu novietnēm „Iekšezers 1” 
un „Iekšezers 17” (Bērzi).
 

Jaunais 
apkures tarifs – 
no marta
  Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
sēdē 26. janvārī apstiprināts 
AS „Simone” jaunais siltum-
enerģijas apgādes pakalpoju-
mu tarifs.

  Jaunais tarifs – Ls 40,59 (bez 
PVN) būs spēkā no šī gada 1. 
marta. 
 
 

Var pieteikties 
rūpnieciskajai 
zvejai Lukumīša 
ezerā
 
  Interesenti, kas vēlas 
rūpnieciskās zvejas tiesības 
nomu Lukumīša ezerā, lūdzam 
iesniegumus iesniegt Mārkalnes 
pagasta pārvaldē līdz 2012. gada 
10. februārim.

2.  Alūksnes Novada Vēstis 31.01.2012.

Domes lēmumi www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 26. 
janvāra sēdes darba kārtībā bija 
29 jautājumi.

Dome nolēma:

  - vienai personai piešķirt atlaides 
par nepilngadīgu bērnu skaitu ģi-
menē, par zemes atrašanos pastā-
vīgā lietošanā un par darba stāžu 
lauksaimniecībā, izpērkot zemi 
Pededzes pagastā;

  - vienā gadījumā mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zemes, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
teritoriju;

  - ieteikt nodot atsavināšanai, 
pārdodot izsolē, Alūksnes novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Rūp-
niecības ielā 2 - 6, Alūksnē ar ko-
pējo platību 57,9m² un ar to saistīto 
daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas 
kopīpašuma domājamo daļu;

  - ieteikt nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības zemes 
starpgabalu „VRZ Lejasšķiņķi”, 
Jaunalūksnes pagastā, pārdodot to 
par brīvu cenu zemes starpgabala 
pierobežniekam par nosacīto cenu 
Ls 644;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
apbūvētu zemesgabalu „Palmas 
2”, Jaunalūksnes pagastā, nodot to 
atsavināšanai, pārdodot to par brīvu 
cenu uz zemesgabala esošo būvju 
īpašniekam;

  - atļaut atsavināt Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – ainavu cirsmu (cirsmas 
aptuvenā platība 60 ha, aptuvenā 
izcērtamā krāja 5000 m3, tanī skaitā 
lietkoksne 3000 m3) Pleskavas ielā 
4, Alūksnē (parks „Siseņu prie-
des”), pārdodot to izsolē. Izveidot 
kustamās mantas novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs - pašvaldības ainavu 
arhitekts Agris Veismanis, komisijas 
locekļi - pašvaldības pamatlīdzekļu 
grāmatvede Sanita Ribaka, augošas 
koksnes krājas un kvalitātes vērtē-
tājs Ainārs Kukojs. Uzdot pašvaldī-
bas īpašuma atsavināšanas komi-
sijai izstrādāt atsavināmās cirsmas 
izsoles noteikumus un rīkot izsoli, 
pilnvarot Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju A. Fominu apstipri-
nāt pārdodamās kustamās mantas 
nosacīto cenu, izsoles noteikumus 
un izsoles rezultātus;

  - atļaut atsavināt Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – lietkoksni, pārdodot to 
izsolē. Izveidot kustamās mantas – 
lietkoksnes novērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdē-
tāja - Jaunlaicenes pagasta pārval-
des vadītāja Iveta Vārtukapteine, 
komisijas locekļi - pašvaldības 
ainavu arhitekts Agris Veismanis, 
pašvaldības pamatlīdzekļu grāmat-
vede Sanita Ribaka, apaļkoksnes 
kvalitātes noteicējs un kvantitātes 
uzmērītājs Askolds Zelmenis. Uzdot 
pašvaldības īpašuma atsavināšanas 
komisijai izstrādāt atsavināmās liet-
koksnes izsoles noteikumus un rīkot 
izsoli, pilnvarot Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāju A. Fominu 
apstiprināt pārdodamās kustamās 
mantas nosacīto cenu, izsoles notei-
kumus un izsoles rezultātus;

  - atbrīvot Valēriju Tabolkinu no 
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas 
komisijas locekļa amata pēc paša 
vēlēšanās;

  - nodot biedrībai „Latvijas Nere-
dzīgo biedrība” bezatlīdzības lieto-
šanā vienu reizi mēnesī (trešdienās) 
LNB Balvu teritoriālās organizāci-
jas Alūksnes nodaļas mērķgrupas 
klientu pieņemšanai pašvaldībai 
piederošās ēkas Dārza ielā 11 telpu 
Nr.111. Izdevumus, kas saistīti ar 
komunālo pakalpojumu nodroši-
nāšanu un elektroenerģijas izman-
tošanu, segt no pašvaldības 2012. 
- 2013. gada budžeta līdzekļiem;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 17.12.2009. lēmumā 
Nr.410 „Par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Alūksnes novada 
pašvaldības publiskajās bibliotēkās” 
un papildināt pielikumu ar 9. un 10. 
punktu, kas noteiks, ka A4 formāta 
lapas laminēšana bibliotēkās maksās 
30 santīmus, dokumentu iesiešana 
ar spirāli līdz 100 lapām – 1 latu, no 
100 līdz 200 lapām – Ls 1,50, virs 
200 lapām – 2 latus;

  - apstiprināt noteikumus Nr.1/2012 
,,Kārtība, kādā sadala mērķdotā-
ciju Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbinā-
to pedagogu, pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām”;

  - apstiprināt noteikumus Nr.2/2012 
„Valsts budžeta mērķdotācijas 
speciālajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, pirmsskolas izglītības 
iestāžu speciālajām grupām un 
internātskolai sadales kārtība”;

  - noteikt darba samaksas un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu fondu Alūksnes novada 
pašvaldības interešu izglītības 
programmu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
2012. gada janvārī – augustā;

  - uzņemties pildīt Apes novada 
pašvaldībai noteiktās būvniecības 
procesa tiesiskuma nodrošināju-
ma, izglītības pārvaldes, reģiona 
galvenās bibliotēkas nodrošināša-
nas, profesionālās ievirzes izglītības 
(mūzika un sports) funkcijas un 
uzdot tās veikt attiecīgi Alūksnes 
novada pašvaldības Būvvaldei, 
Izglītības pārvaldei, Alūksnes pilsē-
tas bibliotēkai, Alūksnes Mūzikas 
skolai un Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolai. Noteikt, 
ka Alūksnes novada pašvaldības 
izdevumi par Apes novada pašval-
dībai veicamo būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošinājuma funkciju 

pildīšanu 2012. gadā ir Ls 2669, 
par izglītības pārvaldes funkciju 
pildīšanu - Ls 5000, par reģiona 
galvenās bibliotēkas nodrošināšanas 
funkciju pildīšanu - Ls 1175, par 
profesionālās ievirzes izglītības 
(mūzikas) funkcijas pildīšanu - Ls 
1348 un par profesionālās ievirzes 
izglītības (sporta) funkciju pildīšanu 
– Ls 2170;

  - lūgt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai pieprasīt 
līdzekļus no valsts budžeta prog-
rammas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” vētras radīto zaudēju-
mu novēršanai Liepnas vidusskolas 
karnīzes un jumta seguma atjau-
nošanai, kuru zaudējumu kopējās 
izmaksas sastāda Ls 1491,41 un 
nodrošināt 30% pašvaldības līdzfi-
nansējumu no kopējā apmēra;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.1/2012 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemēroša-
nu Alūksnes novadā 2012.gadā”; 
Nr.2/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības pabalstu jaundzi-
mušo aprūpei”, Nr.3/2012 „Gro-
zījumi Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā””, 
Nr.4/2012 „Grozījums Alūksnes no-
vada domes 28.04.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.15/2011 „Par kritēri-
ju noteikšanu īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam Alūksnes novadā”” un 
Nr.5/2012 „Par prioritāro bezdarb-
nieku iesaistīšanas kārtību algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 
Alūksnes novada pašvaldībā”;

  - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
2012. – 2014. gada mērķdotācijas 
izlietošanas programmu.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties pašvaldības 

mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību“ .

Domes 26. janvāra sēdē

Pašvaldības 
atbalstītā biznesa ideja 
īstenojas sekmīgi   Evita Aploka

  Kohēzijas fonda atbalstītā 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstības projekta ietvaros Miera 
ielā Alūksnē ierīko kanalizāciju, 
savukārt Mālupes ielā - ūdensva-
du un kanalizāciju.

  Miera ielā kanalizācijas ierīkošana 
notiek, izmantojot atklātās tranšejas 
metodi, tādēļ ir zināmi transport-
līdzekļu satiksmes ierobežojumi, 
tomēr viena josla satiksmei ir atvēr-
ta. Arī Mālupes ielā, kur projekta 
ietvaros ierīkos kanalizāciju un 
ūdensvadu, uzsākti darbi. Pateica-
mies iedzīvotājiem par sapratni saka-
rā ar nelielajām neērtībām projekta 
īstenošanas laikā.
  SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds 

Vilks informē, ka šobrīd projektā 
darbi notiek pēc grafika. Līdz šim 
SIA „Rubate”, kas veic ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu ierīkošanu 
projekta ietvaros, ir ierīkojusi ūdens-
vadu Miera ielā un Tempļakalna ielā, 
izbūvējusi kanalizācijas sūkņu staci-
ju Peldu ielā un Miera ielā, kanalizā-
cijas spiedvadu un ūdensvadu Peldu 
ielā no Loka ielas līdz SIA „MCD”, 
kā arī turpina pašteces kanalizācijas 
vada ierīkošanu Loka ielā.
  Kohēzijas fonda finansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, II kārta” īstenoša-
na paredzēta līdz 2013. gada maijam. 
Kopējais projekta finansējums ir 
Ls 1 169 354,45. 95% no projekta 
kopējām izmaksām finansē Kohē-
zijas fonds, 5% - Alūksnes novada 
pašvaldība un SIA „Rūpe”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

  Aizvadītā gada oktobrī Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Fomins un pašvaldības 
izsludinātā projektu konkursa 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai 
Alūksnes novadā” uzvarētājs 
strautinietis Ingus Rinka paraks-
tīja līgumu par pašvaldības finan-
siālu atbalstu jaunieša biznesa 
idejas īstenošanai.

  Ingus saņēma pašvaldības 
finansējumu – 700 latus, kas tika 
piešķirti datortehnikai un reklāmai, 
un uzsāka īstenot savu biznesa 
ideju – veidot interjera dizaina 3D 
vizualizācijas. Janvārī Ingus par 
savu veikumu informēja deputātus 

tautsaimniecības komitejas sēdē.
  Jaunieša sāktā biznesa ideja bijusi 
sekmīga un šobrīd pieprasījums pēc 
viņa darba esot tik liels, ka īpaša 
reklāma pat neesot nepieciešama. 
Ingus atzīst, ka pašvaldības atbalsts 
bijis ļoti noderīgs. Trīs mēnešu 
laikā, kopš jaunais uzņēmējs strādā, 
viņam bijuši vairāk kā desmit klien-
ti, kam viņš modelējis interjera di-
zainu atsevišķām telpām, dzīvoklim 
vai pat visai mājai. Šobrīd notiekot 
sarunas ar klientiem Vācijā. 
  Ir noslēgusies arī projektu konkur-
sa „Jauniešu biznesa ideju kon-
kurss komercdarbības uzsākšanai 
Alūksnes novadā” otrā kārta. Tai 
savus pieteikumus bija iesnieguši 
trīs jaunieši, diemžēl viens no vi-
ņiem – pēc norādītā termiņa. Šobrīd 
noris līgumu sagatavošana ar otrās 
kārtas uzvarētājiem.

Turpinās ūdenssaimniecības
projekts Alūksnē
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2011. gadā
10 649 920 lati

Autoceļu fonds - valsts dotācija - ar mērķi 
izlietot ceļu uzturēšanai

296 807 lati
Valsts dotācija jeb mērķdotācija, 
kura jāizlieto zemāk minētajiem 
mērķiem 

2 938 650 lati
Pašvaldības asignējumi. Tos veido: iedzīvotāju 
ienākuma, nekustamā īpašuma, azartspēļu nodokļi un 
iemaksas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Izlietojums

6 145 937 lati

Finansējums tiek izlietots katrā atministra-
tīvajā teritorijā proporcionāli reģistrētajam 
transportlīdzekļu skaitam, tiltu un brauktuvju 
laukumam, kā arī ceļu garumam

Atlīdzība skolotājiem 2 711 699
Atbalsts 
feldšerpunktiem

16093

GMI (garantētā 
minimālā ienākuma 
pabalsts) valsts dotācija

210858

        Novada kopīgās funkcijas 
        Deputāti, komisijas 89928
Administrācija 467237
Dzimtsarakstu nodaļa 17803
Pašvaldības policija 43561
Bāriņtiesa 53209
Būvvalde 23529
Projektu līdzfinansējums 80651
Pārējā tautsaimniecība (biedru maksas, īpašumu 
uzmērīšana, ierakstīšana Zemesgrāmatā, īpašumu 
nojaukšana, ģerboņa atjaunošana Brāļu kapos)

38627

Dzīvnieku patversme 3952
Novada sporta pasākumi 40388
Alūksnes muzejs un pils uzturēšana 74506
Jaunlaicenes muižas muzejs 20425
V. Ķirpa Ates muzejs 26653
Dabas muzejs "Vides labirints" 2300
Novada kultūras pasākumi 32484

       Izglītības iestādēm finansējums tiek izdalīts kopsummā
       Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi) 539370
Skolas (uz 31.08.2011.) 920876
Kopā 1 460 246

        Aizņēmumu pamatsummu atmaksa 537306
        Aizņēmumu % maksājumi 175269
ELFLA projektu līdzfinansējums, tajā 
skaitā biedrības

64079

Ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapi-
tālā

23305

Kopā 799959

teritorija iedzīvotāju skaits 
uz 01.01.2010.

Novads 19358
Alūksne 8967
Alsviķi 1613
Anna 505
Ilzene 427
Jaunalūksne 1320
Jaunanna 559
Jaunlaicene 490
Kalncempji 258
Liepna 1000
Maliena 453
Mālupe 722
Mārkalne 436
Pededze 844
Veclaicene 417
Zeltiņi 408
Ziemeri 939
Kopā 19358

summa uz teritoriju 
2011. gadā (latos)

finansējums uz 1 
iedzīvotāju (latos)

613157 68,38
121396 75,26
56999 112,87
75477 176,76
88907 67,35
75347 134,79
46031 93,94
21989 85,23
73520 73,52
57091 126,03
81023 112,22
54284 124,50
81096 96,09
56410 135,28
69890 171,30
83990 89,45

1656607 85,58

Budžets - novada sirds!
  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
 priekšsēdētāja vietnieks

  Sācies jauns gads un līdz februāra beigām Alūksnes novada domes deputātiem jāapstiprina 2012. gada budžets. Novada iedzīvotājiem vēlos 
paskaidrot, kā veidojas Alūksnes novada pašvaldības budžets un kā notiek naudas sadale pa funkcijām un novada teritorijām. Pievienotajā she-
matiskajā zīmējumā uzskatāmi atspoguļots budžeta sadalījums ar 2011. gada finansiālajiem rādītājiem.

  Aplūkojot 2011. gada budžeta 
sadalījumu pa novada teritoriālajām 
vienībām, uzskatāmi redzam, ka 
piešķirtais finansējums uz vienu 
iedzīvotāju novadā ir ļoti atšķirīgs. 
Alūksnē, Jaunalūksnē, Alsviķos un 
Liepnā finansējums uz 1 iedzīvo-
tāju ir vidēji 70 lati, bet Ilzenē un 
Zeltiņos pat virs 170 latiem.

  2011. gadā nebija definēts, pēc 
kādiem motīviem, piederības, vai 
principiem tika veikta  budžeta 
līdzekļu sadale, kas dažām novada 
teritorijām ļāva dzīvot „brīvāk”, bet 
citām bija „jāpievelk jostas ciešāk”.  
Visās novada teritorijās ir jārealizē 
vienāds no pašvaldības funkcijām 
izrietošs uzdevumu apjoms, tādēļ 
mani neapmierināja nevienlīdzīgais 
naudas sadalījums, un es neatbalstī-
ju šāda budžeta apstiprināšanu. 

  Lai ievērotu vienlīdzības principu 
pašvaldības līdzekļus sadalē uz te-
ritorijām, šogad ir izstrādāti vienoti 
naudas sadales kritēriji. Saskaņā 
ar šo kārtību pašvaldības budžeta 
līdzekļi tiktu dalīti atbilstoši iedzī-

votāju skaitam katrā teritoriālajā 
vienībā, piemērojot šādu koeficien-
tu: teritorijās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 500 koeficients 1,3, teritorijās, 
kur iedzīvotāju skaits ir no 501 
līdz 899, koeficients 1,1, savukārt 
teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir 
virs 900 – koeficients 1. Koeficientu 
piemērošana ir nepieciešama, jo 
visās teritorijās iedzīvotāju blīvums 
nav vienāds, bet, kā jau teicu, paš-
valdības funkcijas visur ir jārealizē 
vienādā apjomā. 
 
  Veiksmīgi realizējies ierosinājums, 
kad 2011. gada beigās novada 
dome pirmo reizi pieņēma lēmumu 
iestādēm, kas ir ieekonomējušas 
tām piešķirtos līdzekļus, atlikumu 
pārcelt uz 2012. gadu kā papildu fi-
nansējumu. Tas ir veicinājis naudas 
atlikuma nenotērēšanu sīkumos, bet 
ieguldīšanu lielāku plānu realizē-
šanai, kas nav paveicami ar viena 
gada līdzekļiem.

  Par primāru uzdevumu saskatu, lai 
pašvaldības dome noteiktu pārska-
tāmus un izskaidrojamus kritērijus 

tās budžeta līdzekļu sadalei, kas 
nodrošinātu novada budžeta izvei-
došanas atklātību un vienlīdzības 
principa ievērošanu starp struktū-
rām. Katras funkcijas realizēšanai 
nepieciešamo līdzekļu aprēķinam ir 
jābūt pamatotam, lai jau sākotnēji 
izvairītos no nelietderīgas budžeta 
naudas piešķiršanas un vēlāk arī 
izmantošanas. 

  2012. gada budžetā plānojam 
atvēlēt lielāku finansējumu novada 
teritorijas attīstībai. Tas ir svarīgi 
mūsu vides sakārtošanai, infra-
struktūras nodrošināšanai un citiem 
attīstības mērķiem, kas nākotnē 
kopumā uzlabotu mūsu teritorijas 
kvalitāti un ilgtermiņā samazinātu 
iedzīvotāju izbraukšanu.

  Budžets novadam ir kā sirds 
cilvēkam - nepareizi sabalansējot 
slodzi, tās darbība turpmākajā gaitā 
ir apgrūtināta. Tāpēc šobrīd ļoti 
lielu uzmanību pievēršam šī gada 
budžeta rūpīgam balansam, jo no 
tā ilgtermiņā būs atkarīga mūsu 
novada nākotne.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Pārējie kultūras pasākumi 7400
Sabiedriskās attiecības 12984
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 39833
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola ar 
sporta zāli

44287

Izglītības pārvalde 49597
Savstarpējie norēķini par skolēniem, kas mācās citu 
novadu skolās

40000

Metodiskais darbs 19937
Metodiskais darbs papildus
AVĢ pūtēju orķestris 2124
Sociālā aizsardzība kopā 679166
SAC "Alūksne" 110175
Pabalsti maznodrošinātam personām 320084
Sociālais dienests (ja netiek projekts) 183336
Pārējie sociālie pasākumi 18551
Savstarpējie sociālie norēķini 38840
Dienas centrs "Saules stars" 8180

Pabalsti bijušiem pagastu priekšsēdētājiem 
(pēc likuma)

11931

Ģimnāzijas internāts 50775
Ģimnāzijas sporta zāle 21596
Skolēnu pārvadājumi slēgto skolu teritorijās kopā 8643
Pagastu pārvalžu vadītāji un teritorijas attīstības 
speciālisti

102287

Pašvaldības transporta uzturēšana 23604
Mūzikas, mākslas skolas kopā 78208
Tūrisma informācijas centrs 21500
Kopā 2 229 125

1

2

4

3

       Šādu funkciju veikšanai: 
       pagastu pārvalžu darbība;   
       ugunsdrošības pasākumi; pa-
gastu tūrisms pasākumi; teritorijas, 
komunālā un dzīvokļu saimniecība; 
transporta uzturēšana; feldšer-
punkti; sports; bibliotēku darbība; 
tautas namu un amatierkolektīvu 
darbība; atkritumu un notekūdeņu 

saimniecība, skolēnu pārvadāju-
mi; neakreditēto muzeju darbība; 
ielu/ceļu apgaismojums; aģentūru 
„ALJA” un „Spodra” darbība 2011. 
gada budžetā tika atvēlēts 1656607 
latu.  Zemāk esošajā tabulā ir ap-
skatāms šī finansējuma sadalījums 
pa teritoriālajām vienībām.

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

Pamatbudžets 

10 335 188 lati

Speciālais budžets 
(bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

314 732 lati

Projektu līdzekļi, iestāžu pašu 
ieņēmumi par sniegtajiem
pakalpojumiem

1 250 601 lati

Izlietojums

Finansējums tiek izlietots atbilstoši 
projektu mērķiem.
Iestāžu pašu ieņēmumi tiek 
izlietoti attiecīgo iestāžu vajadzī-
bām

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 
(dabas resursu nodoklis un citi 
ieņēmumi)

17 925 lati

Izlietojums

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
tiek izlietoti normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos.
Citi ieņēmumi tiek izlietoti 
speciālā budžeta bankas konta 
uzturēšanai
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Projekti www.aluksne.lv

31.01.2012.

  Evita Aploka

  Alūksnē Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) finan-
sētajā projektā „Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstinā-
šana, izmantojot videi draudzī-
gus būvniecības materiālus un 
izstrādājumus” uzsākti sagatavo-
šanās darbi Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa 
siltināšanai.

  Minētā projekta mērķis ir paaug-
stināt energoefektivitāti Alūksnes 
pilsētas sākumskolas ēkā un Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
jaunajā ēkā, samazinot to enerģijas 
patēriņu un oglekļa dioksīda izmešu 
apjomu. Projekta laikā ēkām siltinās 
fasādes, pamatus, bēniņu pārse-
gumus, uzlabos apkures sistēmas, 
ģimnāzijas jaunajā ēkā mainīs logus, 
līdz ar fasādēm tiks sakārtoti jumtiņi 
virs ieejas lieveņiem.
  Alūksnes novada pašvaldības pro-
jektu koordinatore Anda Lejasblusa 
norāda, ka ēkām ir paredzēta atšķi-
rīga fasāžu apdare. No projektētāja, 
arhitekta Tāļa Timpara, piedāvāta-
jiem variantiem abu iestāžu pārstāvji 
kopā ar pašvaldības speciālistiem 
tehniskā projekta izstrādes procesā 
ir izvēlējušies krāsu risinājumus 
siltinātajām ēku fasādēm.
  - Ģimnāzijas jaunajam korpusam 
izvēlēta ventilējamā fasāde ar skaidu 
cementa plākšņu TEMPSI Granito 
fasādes apdari. Šim siltināšanas vei-
dam vispirms ap ēku tiek izveidots 
karkass siltumizolācijas iebūvei, 
tādēļ sagatavošanās darbus iespē-
jams veikt arī ziemas apstākļos un tie 
ir uzsākti. Tā kā šie darbi tiek veikti 
ēkas ārpusē, mācību procesa norisi 
tie netraucē. Savukārt Alūksnes 

pilsētas sākumskolai atbilstoši Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas prasībām veidos apmestu 
fasādi un šos darbus var veikt tikai 
tad, kad āra temperatūra ir virs plus 
5 grādiem, līdz ar to būvdarbi šajā 
objektā tiks uzsākti tikai pavasarī, - 
skaidro A. Lejasblusa.
  Īstenojot projektu, iecerēts panākt 
būtisku apkures siltumenerģijas patē-
riņa samazinājumu par vismaz 40%, 
nodrošināt ilgāku ēku lietderīgās 
izmantošanas laiku un, protams, arī 
būtiski uzlabot ēku vizuālo izskatu.
  Pērnvasar pašvaldībai nācās 
pārtraukt izsludināto iepirkuma 
procedūru par būvdarbu veikšanu, 
jo vienīgā pretendenta iesniegtais 
piedāvājums pārsniedza pasūtītāja 
budžeta iespējas, tādēļ augusta sāku-
mā atklātais konkurss par būvdarbu 
veikšanu tika izsludināts atkārtoti.
  Novembra beigās iepirkuma 
procedūra par izglītības iestāžu ēku 
siltināšanu noslēdzās un saskaņā ar 
tās rezultātiem decembra sākumā 
Alūksnes novada pašvaldība no-
slēdza līgumu ar SIA „Ozolmājas” 
par Alūksnes izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināša-
nu. Jāpiebilst, ka šajā projektā tika 
īstenots „Zaļais iepirkums”, kas 
nosaka videi draudzīgu materiālu un 
izstrādājumu izmantošanu būvnie-
cībā. SIA „Ozolmājas” darbus veiks 
pēc SIA „Ēkas siltināšana” izstrādātā 
tehniskā projekta.
  Novembrī tika veikti projekta 
grozījumi, pagarinot projekta īste-
nošanas termiņu līdz 2012. gada 28. 
oktobrim.
  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 %.

Alūksnē īsteno skolu energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektu

Pēc būvdarbu pabeigšanas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas 
un Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkas fasādes būs jaunos krāsu risinājumos

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA 
KLIMATA PĀRMAIŅU  FINANŠU INSTRUMENTS

  Evita Aploka

  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansētais projekts 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija” tuvojas noslēgu-
mam.

  Šobrīd projektā notiek Ledus pag-
raba un Apaļā torņa rekonstrukcija, 
turpinās Alūksnes Jaunās pils logu 
restaurācija, kā arī tiek gatavoti 
materiāli dalībai Starptautiskajās 
tūrisma izstādēs „Balttour 2012”, 
„Vivatour 2012”, „Tourest 2012” un 
organizēti Muižas parka svētki.
  Projektā top buklets un pastkartes 
par Alūksnes Jaunās pils komplek-
su un muižas parku. Pirmie tos 
ieraudzīs tūrisma izstādes „Balttour 
2012” apmeklētāji. Arī Alūksnes 
novada pašvaldības dalību minēta-
jās izstādēs finansē no šī projekta. 
Ir noslēgts līgums ar Vidzemes 
tūrisma asociāciju par kopīgu dalību 
vēl divās starptautiskajās tūrisma 
izstādēs „Vivatour 2012” un „Tou-
rest 2012”, kas notiks Lietuvā un 
Igaunijā.
  Tāpat projekta ietvaros iegādāsies 
vairākus informācijas stendus un 
veiks tūrisma mārketinga pētījumu 

par projektā iekļautajiem Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa objektiem, 
analizēs tūristu plūsmu, mārketin-
ga instrumentu efektivitāti tūristu 
piesaistei.
  Šobrīd arī tiek gatavota Alūksnes 
Jaunās pils mājas lapa internetā, ku-
ras adrese būs www.aluksnespils.lv, 
savukārt Vilnis Blūms veido DVD 
filmu par Jaunās pils kompleksu.
  25. februārī projekta ietvaros no-
tiks Alūksnes Muižas parka svētki 
ar plašu pasākumu programmu.
  Tā kā veicot pils ēkas rekonstruk-
ciju, atklājās nopietnas konstruktī-
vas problēmas pils balkoniem, tos 
nav iespējams pagūt rekonstruēt 
līdz projekta beigām martā, līdz ar 
to balkonu rekonstrukcija noslēgsies 
vasarā.

  Evita Aploka

  Sākoties ziemai, Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) 
atbalstītā projekta „Skolēniem 
droša pārvietošanās Alūksnes 
pilsētā” ietvaros ietvju būvniecībā 
šobrīd iestājies pārtraukums līdz 
brīdim, kad laika apstākļi ļaus 
turpināt darbu veikšanu atbilstoši 
tehnoloģiskajām prasībām.

  Kā jau esam informējuši, šī pro-
jekta mērķis ir uzlabot satiksmes 
drošību Alūksnē, veidojot bērniem 
drošu satiksmes vidi.
  SIA „CVS”, kas saskaņā ar 
iepirkuma procedūras rezultātiem 
strādā objektā, lielāko daļu projektā 
paredzēto darbu paveikusi - ir at-
jaunotas ietves Jāņkalna un Helēnas 
ielas posmā, izbūvētas jaunas ietves 
Glika un Merķeļa ielās. Projektā 
vēl atlicis pabeigt autobusa pieturu 
izbūvi Jāņkalna ielā un ietves, kurās 
jau ieklāts bruģa segums, ieklāt 
asfaltu gar ietvēm, marķēt gājēju 
pāreju vietas, ierīkot tām apgais-
mojumu un uzstādīt ceļa zīmes, kā 
arī izbūvēt atlikušo ietves posmu 

Brīvības ielā un Jāņkalna ielā.
Būvniecība, kas šobrīd konkrētajā 
fāzē apstājusies, nerada nekādu 
bīstamību ne pašām būvkonstruk-
cijām, ne to lietotājiem. Saskaņā ar 
līgumu, kas noslēgts starp Alūksnes 
novada pašvaldību un SIA „CVS”, 
darbi projekta ietvaros jāpabeidz 
līdz šī gada jūlija beigām.
  Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir Ls 180259,29. No Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzek-
ļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 
(84%), valsts budžeta finansējums 
ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības 
finansējums – Ls 23433,72 (13%).

Noslēgumam tuvojas Alūksnes 
Jaunās pils rekonstrukcija

Ietvju būvniecība 
Alūksnē turpināsies 
pavasarī

Novadā 
attīstīs sociālās 
aprūpes 
pakalpojumus
 
  Vija Vārtukapteine,
Sociālā dienesta vadītājas 
vietniece

  2011. gada 15. decembrī 
Alūksnes novada Sociālais 
dienests noslēdza vienošanos ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru 
kā Eiropas Savienības fondu 
vadībā iesaistīto sadarbības 
iestādi par Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/
APIA/NVA/070 „Alternatīvu 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstīšana Alūksnes novadā” 
īstenošanu.

  Projekta mērķis ir nodrošināt 
Alūksnes novadā ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijām alternatīvus sociālās 
aprūpes pakalpojumus - dienas 
aprūpes centru un aprūpi mājās 
personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem un vecuma pensionāriem, 
sniegt individuālo psiholoģisko at-
balstu šīm personām un personām, 
kas kopj slimu ģimenes locekli, 
kā arī apmācīt Sociālā dienesta 
speciālistus sociālā darba metožu 
pilnveidošanai darbā ar klientiem 
un sniegt speciālistiem konsultatī-
vu atbalstu (supervīziju). Projektu 
īstenos Alūksnes novada Sociālais 
dienests un tā struktūrvienības - 
birojs „Aprūpe mājās” un dienas 
aprūpes centrs „Saules stars”.
  Projekta kopējais ilgums 
plānots 18 mēneši sākot no šī 
gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
30. jūnijam. Šajā laikā paredzēts 
nodrošināt profesionālu aprūpes 
mājās pakalpojumu Alūksnes 
novada iedzīvotājiem, kuriem tas 
līdz šim nebija pieejams, izvei-
dojot mobilās aprūpes vienības, 
kā arī, izvērtējot nepieciešamību, 
būs iespēja izmantot trīs drošības 
telefonus.
  Projekta ietvaros Alūksnē 
paredzēts izveidot un nodrošināt 
personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem dienas aprūpes centra 
pakalpojumu katru dienu, kas līdz 
šim nebija pieejams. Tiks sniegts 
psiholoģisks atbalsts personām, 
kas aprūpē bērnu ar invaliditāti 
vai slimu personu un personām 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Alternatīvie sociālās aprūpes pa-
kalpojumi veicinās mērķa grupas 
iekļaušanu sabiedrībā un mazinās 
sociālo izolāciju.
  Alūksnes novada Sociālā dienesta 
sociālie darbinieki saņems super-
vīzijas pakalpojumu, kā arī apgūs 
jaunas metodes darbā ar klientiem 
– darbs ar klientu grupām un moti-
vēšanas metodes. Plānotās projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas ir 
Ls 99 999,98. Projektu finansēs no 
ESF līdzekļiem.

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



Mārkalnē
iesaistās
starptautiskos
projektos
  Diāna Bogdanova,
Mārkalnes pamatskolas
1./4. klases audzinātāja

  Šī mācību gada decembris 
Mārkalnes pamatskolas 1. un 4. 
klases skolēniem bija ražīgs un 
notikumiem bagāts. Galvenais, 
protams, bija gatavošanās Zie-
massvētku pasākumam.

  Mēs kopā veidojām apsveiku-
mus saviem tuvajiem cilvēkiem, 
mācījāmies dzejoļus, iestudējām 
ludziņu „Sniegavīru Ziemassvēt-
ki”, kā arī rotājām savu klasi, lai 
piešķirtu tai Ziemassvētku gaišumu 
un veidotu atbilstošu noskaņojumu. 
Šogad rotāt klasi un gatavoties 
pasākumam mums ļoti palīdzēja 
Žanna Kļava, vecāku padomes 
locekle un viena no manu audzēk-
ņu mammām. Man kā skolotājai 
ir ļoti svarīgs un nepieciešams 
skolēnu vecāku atbalsts, un pašiem 
skolēniem ir svarīgi apzināties, 
ka vecāki ar prieku un interesi 
piedalās skolas dzīvē. Ceru, ka arī 
2. mācību semestrī mēs sekmīgi 
sadarbosimies, kopīgi gatavojoties 
pasākumiem, rīkojot ekskursijas un 
pārgājienus, organizējot tematiskās 
audzināšanas stundas, kur katram 
vecākam būs iespēja iepazīstināt 
bērnus ar savu profesiju vai hobiju, 
jo katram no mums piemīt kaut kas 
īpašs, ar ko mēs varam dalīties ar 
apkārtējiem. 
  Decembrī 4. klases skolēni 
piedalījās sabiedrības „Zaļā josta” 
rīkotajā radošajā konkursā „Mana 
oriģinālā Ziemassvētku egle”, rādot 
savu radošo pieeju Ziemassvētku 
eglītes izgatavošanai, izmantojot 
otrreizējās izejvielas un alternatīvos 
resursus. Savam darbam skolēni 
izmantoja kartonu, dzijas atgriezu-
mus un vecas avīzes. Audzināšanas 
stundās daudz tiek runāts par dabas 
piesārņošanu, bet tieši šādi kon-
kursi un aktivitātes palīdz bērniem 
labāk izprast, ka arī no šķietami 
nederīgiem materiāliem var tapt 
skaists un oriģināls mākslas darbs. 
No dabas materiāliem skolēni 
gatavoja arī eņģeli Eņģeļu eglei, 
priecājamies, ka arī mūsu darbiņš 
rotā egli pie Alūksnes novada 
pašvaldības ēkas.
  1. semestrī mūsu skolā iesaistī-
jusies trīs e - Twinning projektos. 
Sākumskolas skolēni piedalās pro-
jektā „My friend Tedy-Bear”, mūsu 
sadarbības partneri ir pirmsskolas 
izglītības iestāde no Polijas un 
sākumskola no Rumānijas. Gan jau 
katram no mums bērnībā bija rotaļu 
lācis, jauks rotaļu biedrs, kuram 
var uzticēt visus savus noslēpu-
mus. Arī mūsdienās vairākumam 
bērnu vismīļākā rotaļlieta ir tieši 
lācis. Visa semestra garumā mēs 
zīmējām, aplīcējām lāčus, lasījām 
par lāčiem, minējām mīklas un 
kā pusgada darba noslēgums tika 
veidota starptautiskā izstāde. Mūsu 
veidotie darbiņi tika nosūtīti uz 
Poliju, savukārt poļu bērnu darbi 
„atceļoja” pie mums. Tāda veida 
apmaiņa ne tikai motivē skolēnus 
turpmākajam darbam, bet arī ļauj 
skolotājiem iepazīties ar jaunajām 
darba tehnikām un metodēm.

Alūksnes Novada Vēstis  5.

Izglītība www.aluksne.lv

31.01.2012.

  Albīna Trofimova, Elva Grigule,
skolēnu līdzpārvaldes dalībnieces 

  Darbīga un radoša mūsu skolā 
bija 2011. gada nogale. Šajā laikā 
veidojām daudz un dažādus 
pasākumus, kuros piedalījās visi 
skolas skolēni. Ar nepacietību 
gaidījām Ziemassvētkus un brīv-
dienas, bet līdz tam izbaudījām 
pēdējās šī gada aktivitātes.

  11. novembrī Jaunannas tautas 
namā tika rīkots Mārtiņdienas 
gadatirgus, kurā skolēni un arī viņu 
vecāki, vecvecāki varēja pārdot paš-
ceptas kūkas, pīrādziņus, citus gar-
dumus un arī veselības uzlabošanai 
noderīgas lietas. Pārdot gribētāju 
bija daudz un dažiem dalībniekiem 
visu izdevās pārdot ļoti raiti. Skolē-
nu līdzpārvalde šajā pasākumā bija 
sagatavojusi nelielas balvas Mārtiņ-
dienas gadatirgus pārdevējiem par 
visdažādāko piedāvājumu klāstu. 
Izvērtējot dalībniekus, līdzpārvalde 
balvas piešķīra Valentīnai Ļubimo-
vai, Sanijai Jansonei un Viktorijai 
Sidorovai. Liels paldies arī Jau-
nannas tautas nama vadītājai Ivetai 
Baltajai - Vanagai par viesmīlību!
  Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, 
skolēnu līdzpārvalde organizēja 
konkursu 1. – 5. klašu skolēniem 
„Iepazīsti savu skolu un pagastu!”. 
Bērniem bija jāatbild uz jautāju-
miem par mūsu skolu, tās skolo-
tājiem, skolēniem, kā arī jāatrod 
informācija par pagastu. Konkursa 
darbus vērtēja līdzpārvaldes dalīb-

nieki un skolotāja Elita Jansone. 
Labākie darbi bija Viktorijai Sido-
rovai, Sanijai Jansonei un Mārai 
Skudrai.
  Tuvojoties 1. Adventei un sagaidot 
Ziemassvētkus, ikviens mēģināja 
gan sevī, gan sev visapkārt atrast 
un saskatīt kaut ko gaišu, sirdssiltu 
un mīļu, tāpēc skolēnu līdzpārvalde 
veidoja Ziemassvētku sveču izstādi. 
Katrs no skolēniem atnesa savas 
visskaistākās sveces. Liels prieks 
bija par skolas biedru atsaucību. 
Izstāde bija izdevusies!
  Decembra vidū pirms Ziemas-
svētkiem jau piekto gadu pēc kārtas 
mūsu skolas mazākos bērnus apcie-
moja rūķi, lai iepriecinātu viņus un 
padarītu šīs Ziemassvētku gaidīša-
nas dienas jautrākas un priecīgākas. 
Pie mazajiem pirmsskolas grupiņas 
bērniem atnāca rūķi – Garcepuris 
un Īscepuris. Viņi kopā ar mazajiem 
bērniem rotaļājās, dziedāja dzies-
mas, cienājās ar saldumiem. Mazie 
ķipari bija pat sagatavojuši rūķiem 
dziesmu un to nodziedāja. Bet pie 1. 
un 2. klases bērniem ciemojās rūķu 
meitenes – Pārsla un Sniedze. Viņas 
arī ar bērniem gāja rotaļās un dzie-
dāja. Iemācīja,  kā pagatavot egļu 
rotājumus, atnesa bērniem eglīti, 
bet tikšanās  noslēgumā uzdāvināja 
mazas dāvaniņas. Bērni bija ļoti 
priecīgi un patīkami pārsteigti par 
rūķu ierašanos, un apņēmās rūķus 
gaidīt nākošajā gadā. Arī paši rūķi, 
kuru lomās iejutās Laine Vilci-
ņa, Ruta Krista Avota, Kristiāns 
Mičulis, Elva Grigule un Albīna 

Jaunannā līdzpārvaldei radošas idejas

Trofimova, bija apmierināti par šo 
jauko ciemošanos pie mazākajiem 
bērniem.
  20. decembrī skolēnu līdzpārval-
des ierosināti, radījām paši savu 
rūķu zemi skolā un ģērbāmies kā 
rūķi. Šajā dienā daudzi skolēni, 
skolotāji un arī tehniskie darbi-
nieki rūķa tēlā iejutās ar sarkano 
rūķu cepuri galvā, bet neizpalika 
arī sarkanie un baltie tērpi. Tā mēs 
padarījām skolas dzīvi nedaudz 
jautrāku un sirdij patīkamāku!
  Mūsu radošais decembris noslē-
dzās ar uzvedumu „Ziemassvētki 
Rūķu ciemā’’ Jaunannas tautas 
namā. Šinī uzvedumā piedalījās 
gandrīz visi mūsu skolas skolēni. 
Skolas dziedošie ansambļi dziedāja 
skanīgas dziesmas saistītas ar Zie-

massvētkiem, skolas deju kolektīva 
dalībnieki bija iemācījušies dejas, 
bērnu teātris skatītājiem parādīja 
interesantu teātri, piedalījās arī 
Jaunannas mūzikas skolas audzēkņi 
un Jaunannas pirmsskolas grupiņas 
mazie bērni.
  Ar šo uzvedumu priecējām mūsu 
vecākus, Jaunannas, Kalncempju un 
Annas pensionārus, kā arī guvām 
gandarījumu un prieku par paveikto.

  Arī Jaunajā gadā mūsu skolas 
līdzpārvaldei ir jaunas idejas 
konkursu un pasākumu rīkošanai. 
Novēlam, lai visiem šajā gadā 
piepildās ieceres un sapņi, lai 
gads ir interesants, radošs un nav 
garlaicīgs!

Gada izskaņa Liepnas vidusskolā
  Ženija Mahņeva,
Liepnas vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā 

 Gada izskaņa katram no mums 
ir paveiktā izvērtējums un jaunu 
uzdevumu izvirzīšana.

  Skolā tas ir Ziemassvētku egles 
pasākums, ko ļoti gaida bērni. 
Mācību darbā ir noslēdzies pirmais 
semestris, izsniegtas liecības, apko-
poti mācību sasniegumu rezultāti.
 Vidējo vērtējumu 6 balles un augs-
tāk ir ieguvuši 44 skolēni jeb viena 
trešdaļa no kopējā skolēnu skaita. 
Klašu vērtējumā visaugstākie 
rezultāti ir 5. un 6. klasei – vidējā 
balle 6,9.
   Kā pirmajiem šajā mācību gadā 
Ziemassvētku eglīte skolas zālē 
iemirdzējās Jaunannas Mūzikas 
un mākslas skolas Liepnas mācību 
punkta audzēkņiem. Direktores 
pienākumu izpildītāja Inga Kalniņa 
pateicās Liepnas vidusskolai par 
kopīgu sadarbību un izteica cerību 
nākotnē to paplašināt ne tikai vizuā-
lās mākslas jomā, bet arī muzikālajā 
koncertdarbībā, iesaistoties skolas 
pasākumu sagatavošanā. Pašreiz 
notiek pārcelšanās uz jaunām, izre-
montētām telpām skolas internāta 
ēkā, kur būs plašākas iespējas bērnu 
darbu izstāžu izvietošanai. Gada 
izskaņā skolotāju Mārītes Pugejas 
un Mārītes Kaļānes vadībā, kurām 
vienmēr rodas jaunas idejas, tika 
rīkota audzēkņu zīmējumu un glez-
nojumu darbu izstāde. Bija skatāmi 
arī dekupāžas tehnikā apgleznoti 
krēsli un galdi, kuri tiks izmantoti 
jauno telpu iekārtošanā.
     Uz skolas Ziemassvētku eglītes 

pasākumu pirmsskolas grupiņas 
bērnus un skolēnus no 1. līdz 5. 
klasei aicināja šī pasākuma orga-
nizatori 6. klases skolēni kopā ar 
klases audzinātāju Sanitu Bordāni. 
Ciemos bija ieradušies tāli ciemiņi 
no saulainās un karstās Āfrikas. 
Viņi bija mērojuši tik tālu ceļu, lai 
paskatītos, kā mēs gaidām Ziemas-
svētkus. Skolēni ciemiņus ieprie-
cināja gan ar dejām, gan ludziņu 
iestudējumiem. Teātra pulciņš bija 
sagatavojis uzvedumu „Sniegbaltīte 
un septiņi rūķīši”. 2., 4. klases sko-
lēni kopā ar Mazo raganiņu aicināja 
būt laipniem, devīgiem un mīļiem. 
3. klases skolēni pastāstīja, kā 
Dūmu rūķi ciemojās pie Mazziedi-
ņu rūķiem. Pasākumā piedalījās arī 
Pepija Garzeķe un Čigāniete, kuras 
ļoti atzinīgi novērtēja sagatavotos 
priekšnesumus. Tad Burvis uzbūra 
Ziemassvētku vecīti. Kad dāva-
nas bija saņemtas, skolēnu dome 
jaunāko klašu skolēnus aicināja 
uz diskotēku.10. klases skolēni 
Aleksandra Gruzdova iesaistīja 
bērnus rotaļās, bet Ivo Bērziņš veica 
dīdžeja pienākumus. 
    7. - 12. klašu Ziemassvētku 
pasākuma moto bija „Sapnis par 
laimi”. Visā pasaulē cilvēki sapņo 
par laimi. Jau senās pasakas stāsta 
par laimes meklētājiem. Katram no 
mums ir savs sapnis par laimi, un 
katram tas ir savādāks. 12. klases 
skolēniem arī bija savs sapnis. Sap-
nis par eņģeļiem, kuri atnes mieru, 
mīlestību un cerību, tāpēc svētku 
egles rotāšanai un zāles noformē-
šanai tika izgatavoti 150 eņģeļi. 
Skolas vestibilā novietotajā eglē 
mirdzēja 100 sniegpārsliņas, kuras 
notamborēja Bernarde Delpere kā 

Ziemassvētku dāvanu skolai. Rea-
lizējot skolotājas Lienes Stabinges 
ideju, skolēni izgatavoja gaismas 
lukturīšus, kuri izgaismoja skolas 
ceļu tumšajos ziemas vakaros. 
    Šoreiz, turpinot aizsākto tradīciju, 
pagasta iestāžu un organizāciju gada 
noslēguma balle tika rīkota Liepnas 
vidusskolā. Skolas kolektīvs vies-
mīlīgi uzņēma ciemiņus. Pagasta 
pārvaldes vadītāja Iveta Priede, 
uzrunājot klātesošos, aicināja būt 
darbīgiem, radošiem un aktīviem 
sava pagasta jautājumu risināšanā 
dažādās dzīves jomās – uzņē-
mējdarbības attīstīšanā, kultūrā, 
izglītībā un sadzīvē. Viesi vakara 
gaitā varēja sekot līdzi skolas 
kolektīva sagatavotajam koncertam 
un piedalīties atrakcijām. Tuvojo-
ties pusnaktij, varējām vērot salūtu 
ziemas tumšajās debesīs, ko mums 
visiem par prieku sagādāja Baiba un 
Guntars Sniedzāni. Paldies pasāku-
ma sponsoriem zemnieku saim-
niecības „Dārznieki” īpašniekiem 
Guntim un Gitai Macāniem, SIA 
„Bērtne” vadītājam Jānim Dūtem, 
SIA „Veltījums Jums” vadītājam 
Aigaram Steberim. 
       Naivi būtu cerēt, ka viss notiks 
un sakārtosies bez mūsu pašu līdz-
dalības. Tikai paši gan ar savām ide-
jām, gan darbiem varam dzīvi vērst 
labāku un pilnvērtīgāku. Ja mums ir 
kādas iespējas izpausties un kaut ko 
darīt kopā, tad dzīve iegūst pavisam 
citas krāsas un citas smaržas - tādu 
atziņu guvām no šī pasākuma.

Alsviķos 
pasākumi 
par drošību 
internetā
  Konkursa „Radošais pasākums 
par drošību manā bibliotēkā 
2012” tēmas „Atklāsim digitālo 
pasauli kopā… un droši” Alsviķu 
bibliotēkā notiks vairāki pasā-
kumi:
    • Līdz 20. februārim turpinās ot-
rās apmācību grupas mācības darbā 
ar jaunajām informācijas tehnoloģi-
jām iesācējiem,
    • 20. februārī mācības uzsāks 
trešā apmācību grupa iesācējiem 
darbā ar datoru,
    • 7. un 14. februārī visu dienu 
interesentiem notiks individuālas 
apmācības ikvienam lietotājam,
    • 16. februārī pulksten 16 sko-
lēniem būs pasākums „Jūties droši 
internetā”,
    • 21. februārī bibliotēkā ciemo-
sies PII „Saulīte” mazās grupas 
audzēkņi un iepazīsim e - apmācību 
kursu „Mans draugs dators”,
    • 28. februārī - bibliotēkā cie-
mosies PII „Saulīte” lielās grupas 
audzēkņi un iepazīsim e - apmācību 
kursu „Mans draugs dators”.

Uzvedumā “Ziemasvētki Rūķu ciemā” piedalījās gandrīz visi skolēni
Foto no Jaunannas  pamatskolas albuma
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  Agita Pakalniete,
Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 
skolotāja 

  Jaunalūksnes bērnudārzā 
„Pūcīte” vecākās grupas bērniem 
nedēļa no 16. līdz 20. janvārim 
bija veltīta veselībai un veselīga 
dzīvesveida aktivitātēm.

  Pirmdiena – Baltā diena, kad 
bērnu uzmanība tika vērsta uz 
piena produktu nepieciešamību 
uzturā. Šajā dienā meklējām un 
skaitījām tautas dziesmas par pienu 
un tā devēju - govi. Notika piena 
produktu degustācija, pārrunājām 
piena produktu fasējumu veikalos, 
noskaidrojām, cik bieži un kādus 
piena produktus bērni uzturā lieto 
mājās.
  Otrdiena – Dzeltenā diena, 
emociju diena. Tik dažādas ir mūsu 
emocijas un to izpausmes, kopā 
ar bērniem katru mūsu emocionā-
lo izpausmi nosaucām vārdā un 
vizualizējām to – prieks, bēdas, 
dusmas, skumjas, bailes, uztrau-
kums. Zīmējām „emociju” sejiņas. 
Brīdī, kad skolotāja skaitīja Raiņa 
dzejoļus par lellīti Lolīti bērni ar 
„emociju” sejiņām rādīja, kā šajā 

brīdī jūtas lellīte – slima – skumja; 
vesela – priecīga. Secinājām, ka 
pamats labai veselībai ir priecīgs 
noskaņojums, veselīgs ēdiens un 
kustības.
  Trešdiena – zilā diena, svaigā gai-
sa diena. Šī diena sakrita arī ar Teņa 
dienas svinēšanu bērnudārzā. Lai 
sagatavotos Teņa dienai, bērniem 
bija lūgts mājās uzrakstīt aprakstošo 
mīklu kopā ar vecākiem par kādu no 
mājdzīvniekiem. Paldies vecākiem 
par atsaucību, jo aprakstošās mīklas 
bija izdevušās ļoti interesantas un 
katrs bērns ar lepnumu varēja nola-
sīt, uzdot savu oriģinālmīklu citiem 
bērniem. Neiztika bez Teņa dienas 
paražām – mīklām, dziesmām un 
ticējumiem - „Ja Teņa dienā migla, 
tad pavasarī gaidāmi plūdi, savukārt 
ja Teņa diena sausa – būs sauss 
siena laiks. Bet, ja Teņa dienā saule 
spīd tikmēr, kamēr pusdienu padod, 
tad vasarā būs labs siena laiks. 
Un, ja šodien no jumta nopilēja tik 
daudz, ka gailis varēja padzerties – 
tad būs laba raža.” Tātad mēs katrs 
pats varam paredzēt laika apstākļus, 
tos novērojot.
  Ceturtdiena – Sarkanā diena, 
jautro ritmu diena. Kopā ar bērniem 
noskaidrojām, kas ritms var būt 

dažāds – tas ir mūzikā, dejā un arī 
runā. Lai skaisti dejotu, jāieklausās 
mūzikas ritmā. Dienu sākām ar 
ritmisku dejošanu, kurai pievieno-
jām arī tamburīnu ritmisku sišanu. 
Ritms turpinājās pie mūzikas 
skolotāja Zigmāra, kur tas kļuva vēl 
sarežģītāks, jo mazām bērnu gru-
piņām bija jāsit atšķirīga taktsmēra 
ritms, lai kopā sanāktu saskanīgs 
kopīgs ritms. Ritms turpinājās arī 
matemātikā un turpinājās pie deju 
skolotājas Ingas deju pulciņā. Prieks 
un pārsteigums bērniem bija grupas 
biedra Kristofera ritmiskā bungu 
spēle, kuru viņš apgūst pie skolotāja 
Mārča „RM” studijā. Kristofers 
pastāstīja, cik dažādas ir bungas un, 
ka, lai spēlētu bungas, jāskatās notīs 
un jāzina nošu taktsmēri.
  Piektdiena – Zaļā diena, veselīgo 
salātu diena. Nedēļa pagājusi jaukās 
aktivitātēs un nedēļas pēdējo darba 
dienu veltām veselīgu salātu pagata-
vošanai. Salātu gatavošanas procesā 
runājam ar bērniem par veselīgu un 
neveselīgu pārtiku, ēšanas kultūru, 
augļu un dārzeņu nepieciešamību 
ikdienas uzturā. Runājam, ka arī 
salāti var būt saldi un veselīgi, 
piemēram, šādu saldu, bet veselīgu 
salātu recepti mums atnesa Mārtiņa 

mamma. Šos salātus gatavojām 
mēs, varbūt arī kāds no lasītājiem 
vēlas tos pagatavot: 
  700g rīvēti burkāni; 3 - 4 apelsīni; 
rozīnes un valrieksti pēc sirds pati-
kas. Sarīvētiem burkāniem pievieno 
gabaliņos sagrieztus apelsīnus, 
izmērcētas rozīnes un sasmalcinātus 
valriekstus. Atstāj uz 15 – 30 minū-
tēm, lai ievelkas, bet var ēst uzreiz. 
  Mums garšoja, cerams, ka arī jums 
garšos!
  Tāda bija Kolberģa vecākās grupas 
„Pūcēnu” veselības nedēļa, kurā arī 
aktīvi līdzdarbojās bērnu vecāki, jo 
ne velti katrai dienai bija sava krāsa. 
Katrā dienā mēs ģērbāmies attie-
cīgās krāsas drēbēs un katru dienu 
„rīta” aplī bērni pastāstīja, kur viņa 
apģērbā ir redzama „dienas” krāsa.
  Paldies mīļajiem „Pūcītes” bērnu 
vecākiem par līdzdarbošanos un 
atbalstu veselības nedēļā – kopā ar 
bērniem meklējot attiecīgās krāsas 
apģērbu, kopā ar bērniem rakstot 
aprakstošās mīklas, kopā ar bērniem 
meklējot, rakstot un noformējot 
ēdienu receptes, kuru devīze bija – 
„Ātri, lēti, veselīgi”. Paldies! 

Kolberģa „Pūcēnu” veselības nedēļa

  Ieva Račika,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas 
bibliotekāre

Multfilmu rīti
  Pirmsskolas un jaunāko klašu 
skolēniem bibliotēka piedāvā atnākt 
ciemos uz multfilmu rītu. Nedaudz 
piemirstas latviešu multfilmas, 
kurās izmantoti latviešu rakstnie-
ku un dzejnieku darbi – „Zaķīšu 
pirtiņa”, „Suns Funs un vējš”, „Sēd 
uz sliekšņa pasaciņa”, „Laimes 
lācis”, kā arī Astrīdas Lindgrēnes 
iemīļotais Karlsons un citi aizrau-
joši grāmatu varoņi ir sastopami 
bibliotēkā. 

Ceļojums pa bibliotēku kopā ar 
Bibliotēkas peli
  Visi, kas vēlas iepazīt grāmatas 
ceļu un noskaidrot, cik tad īsti 
bibliotēkai ir stāvu - aicināti ciemos 
pie bibliotēkas peles, kura mitinās 
bērnu literatūras nodaļā. Bibliotēkas 
pele čakli rosās starp plauktiem un 
meklē grāmatām īstās vietas! Taču 
kā grāmata nokļūst līdz bibliotēkas 
plauktam, cik garš ceļš tai jāveic 

un kāpēc tai ir jākāpj uz bibliotēkas 
bēniņiem - uzzināsi, ja atnāksi pie 
bibliotēkas peles, kura aizvedīs tevi 
interesantā ceļojumā!

Drošība internetā
  Internets ir aktuāla tēma ikvienam 
skolniekam un ne vienam vien 
pirmsskolniekam, taču vai bērni 
zina, ko nozīmē interneta drošība? 
Kādi draudi sastopami, darbojoties 
internetā, un kā no tiem izvairīties? 
Ko iesākt ar draudu vēstulēm, viltus 
profiliem, nelāgiem komentāriem 
un kas ir „spams”? Tie ir tikai daži 
no jautājumiem, kas būtu jāzina 
ikvienam, kurš tikko atvēris inter-
neta mājaslapu. Tāpēc bibliotēkā 
izveidotais stāstījums par interneta 
drošību būs aktuāls gan sākumsko-
las skolēniem, gan jauniešiem.

Mans draugs Dators
  „Mans draugs Dators” ir e - kurss 
datorprasmju apguvei sākumskolas 
vecuma bērniem, kas izstrādāts pub-
lisko bibliotēku attīstības projekta 
„Trešais tēva dēls” ietvaros. To tik-
pat labi var izmantot arī seniori, kas 
tikai sāk pirmos soļus datorprasmju 

apguvē.
  Programma ir atraktīva, pilna mul-
timēdiju efektiem, jautra, asprātīga 
un tai pat laikā ļoti noderīga. Šo 
e - kursu var apgūt grupas nodarbī-
bās vai individuāli. Kopumā kurss 
sastāv no sešām nodaļām, kuras var 
apgūt atsevišķi:
  1. Kas jāzina, lietojot datoru.
  2. Kā zīmēt ar datoru.
  3. Kā sazināties ar draugiem.
  4. Kā lietot internetu un bibliotēku.
  5. Kā rakstīt ar datoru.
  6. Kā atpūsties ar datoru.

Stāstu bibliotēka
  Tā kā Alūksnes pilsētas bibliotē-
kai ir UNESCO piešķirtais Stāstu 
bibliotēkas statuss, tad labprāt 
uzņemam pie sevis interesantus 
stāstniekus ar aizraujošiem un 
krāsainiem stāstiem. Stāsts ir mūsu 
ikdiena, atliek vien tajā iedziļināties 
un atradīsim gan piedzīvojumiem 
bagātus ceļojuma stāstus, gan no-
slēpumiem apvītus vēstures stāstus, 
gan ikdienas rūpēm un satrauku-
miem ieskautus jauno māmiņu 
stāstus. Un kur nu vēl gardie pavāru 
stāsti! Meklēsim Alūksnes aizrautī-

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas piedāvājums

gākos stāstītājus!

  Uz katru no šiem pasākumiem 
iespējams pieteikties, precizējot 
laiku un vietu.
  Tāpat bibliotēkā iespējams saga-
tavot konkrētu tematisku pasākumu 
par dažādām tēmām - drošība, 
sports, veselība, uzturs u.c. 
  Sīkāku informāciju un bibliotēkas 
aktualitātes meklējiet bibliotēkas 
mājas lapā www.albibl.lv vai arī 
bērnu literatūras nodaļas blogā 
www.izlasi.blogspot.com,
un, protams - jautā 
bibliotekāram!

Alūksnes muzejā 
jauna gleznu 
izstāde
  Līva Liepiņa,
Alūksnes muzeja
speciāliste komunikāciju darbā

  No 13. janvāra līdz 26. febru-
ārim Alūksnes muzejs saviem 
apmeklētājiem piedāvā Ingas 
Svarupas personālizstādi „ELPO 
JŪTI BAUDI”.

  Izstādē apskatāmas 12 gleznas 
eļļas tehnikā, kuras aplūkojot, 
gribas atgriezties vasarā. Plūkt 
vasaras saulgriežu ziedus, iebrist 
magoņu pļavā, aizbraukt uz jūru, 
padzīvot laukos un baudīt romanti-
ku. Romantiku ar mīļoto cilvēku? 
Romantiku vienatnē pie dabas? 
To lai katrs izstādes apmeklētājs 
saskata pats...
  Inga Svarupa dzimusi Gulbenē. 
Strādājusi Alūksnē kā krāsu un stila 
konsultante, šobrīd dzīvo Rīgā. Par 
savu skolotāju Inga uzskata Rīgas 
Privātā mākslas muzeja direktoru 
Raiti Cinku. Brīvajā laikā Inga 
glezno, piedalās izstādēs, LPMM 
izsolēs. Ingas mākslā dominē 
ainavas un klusā dabas žanrs. Darbi 
ir piesātināti ar bagātu, sulīgu kolo-
rītu, kas ataino Ingas lielo mīlestību 
uz floru un dabu.
  „Visharmoniskāk jūtos dabā, 
vērojot to, baudot to, un citiem 
parādot, cik tā ir apbrīnojama. 
Daba ir tā vieta, kur smelties prieku 
dzīvot,” tā Inga.

Izmaiņas  
pieņemšanas laikos 
 
 Sakarā ar to, ka teritorijas 
attīstības speciālisti papildina 
zināšanas Eiropas Sociālā fonda 
finansētā projekta „ES fondu 
apguvē iesaistīto speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšana” 
ietvaros notiekošajās mācībās, 
ir mainīti teritorijas attīstības 
speciālistu pieņemšanas laiki 
pagastu pārvaldēs.

 Vija Zaķe iedzīvotājus Jaunannā 
pieņems otrdienās no pulksten 
8.00 līdz 15.00.
 Iveta Veļķere Jaunlaicenē iedzīvo-
tājus turpmāk pieņems ceturtdie-
nās no pulksten 9.00 līdz 12.00.
 Ārija Rone Zeltiņos iedzīvotājus 
pieņems pirmdienās no pulksten 
8.00 līdz 13.00, Ilzenē – otrdienās 
no pulksten 9.00 līdz 12.00 un 
piektdienās no pulksten 9.00 līdz 
14.00, bet Alsviķos – ceturtdienās 
no pulksten 9.00 līdz 14.00.
 Daiga Vītola Mārkalnē apmek-
lētājus pieņems ceturtdienās no 
pulksten 8 līdz 12, bet Pededzē – 
pirmdienās, otrdienās un piektdie-
nās no pulksten 8 līdz 12. Viņas 
darba laiks ir no pulksten 7.30 
līdz 16.
 Lūdzam sekot izmaiņām pie-
ņemšanas laikos savās pagastu 
pārvaldēs!

  Inese Volšteine,
Pededzes muzeja vadītāja
  Tatjana Steklova,
Pededzes tautas nama vadītāja

  No 20. līdz 25. februārim Pede-
dzes muzejs sadarbībā ar tautas 
namu piedāvā jaunu tūrisma 
produktu ,,Masļeņicas ziemas 
prieki”.

  Tā būs izklaidējoši izglītojoša 
programma klasēm, ģimenēm, drau-
gu grupām. Katram šīs programmas 

dalībniekam būs vienreizēja pašam 
uztīt lellīti, vizināties zirga pajūgā, 
izspēlēt tradicionālās spēles, iet ro-
taļās, uzzināt plāno pankūku mīklas 
gatavošanas noslēpumus, pašiem tās 
cept vai pasūtīt un nobaudīt.
  Masļeņicu, šos krāšņos pareiz-
ticīgo svētkus, kuru pirmsākumi 
meklējami vēl  pirms pareizticības 
ieviešanas senajā Krievzemē, Pe-
dedzes pagastā svin jau vairāk nekā 
40 gadus.
  Sīkāka informācija pa telefoniem 
29222818 vai 25998697. Aicinām 

pieteikties vismaz divas dienas 
pirms apmeklējuma.

Masļeņica - 26. februārī

  Tradicionālais un apmeklētāju 
iecienītais Masļeņicas pasākums 
Pededzē šogad notiks 26. februārī.
 Būs atraktīvas spēles, jautras 
rotaļas un visādas Masļeņicas 
izdarības, būs tirdziņš, pankūku 
ēšana, vizināšanās izpušķotos zirgu 
pajūgos, visi kopā sagaidīsim, 

pavadīsim un sadedzināsim salmu 
lelli ,,Masļonu”, lai nākošajā gadā 
zeme būtu auglīga un dāvātu mums 
bagātu ražu. Visus gaidīs pašmāju 
pašdarbības kolektīvu un ciemiņu 
sagatavotais teatralizētais koncert-
uzvedums. Būs interesanti pārstei-
gumi un kā noslēgums visam balle. 
 Visi mīļi gaidīti Pededzē jau no 
pulksten 11!

Masļeņicas nedēļa Pededzē
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ar katru gadu Alūksnes novada 
teritorijā samazinās iedzīvotāju 
skaits, līdz ar to mazāks kļūst 
arī pašvaldības naudas apjoms, 
ko tā var izmantot, lai īstenotu 
pašvaldībām ar likumu noteiktās 
funkcijas.

  Viena no šīm funkcijām ir izglī-
tība. Izglītības jomai tiek atvēlēta 
gandrīz puse – 43% no Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta. Šobrīd 
novadā darbojas 15 vispārizglīto-
jošās, t.sk. valsts finansētā Liepnas 
internātpamatskola, 4 profesionālās 
ievirzes skolas un 7 pirmsskolas 
izglītības iestādes, tajā skaitā divas 
– valsts finansētās, taču samazino-
ties pašvaldības naudas apjomam 
un arī izglītojamo skaitam, kļūst 
arvien grūtāk uzturēt visas izglītības 
iestādes tā, lai tajās sniegtā izglītība 
būtu kvalitatīva.

Izvērtējums nodots skolu 
kolektīvu apspriešanai

  Alūksnes novada pašvaldībā aizva-
dītā gada rudenī tika izveidota darba 
grupa novada izglītības iestāžu iz-
vērtēšanai. Tās galvenais uzdevums 
bija izstrādāt pamatotus priekšli-
kumus novada izglītības iestāžu 
tīkla attīstībai 2012. – 2015. gadam, 
ņemot vērā sociāli ekonomiskās un 
demogrāfiskās situācijas tendences 
un izglītības iestāžu efektivitātes 
rādītājus. Janvāra vidū darba grupa 
izglītības iestāžu vadītājus, iestāžu 
padomju pārstāvjus un pagastu 
pārvalžu vadītājus iepazīstināja ar 
izglītības iestāžu izvērtējumu.
  Vispirms darba grupa izstrādāja un 
kopā ar izglītības iestāžu vadītā-
jiem apsprieda kritērijus pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
izvērtēšanai. Rudenī darba grupa 
apmeklēja izglītības iestādes, izvēr-
tējot tās atbilstoši šiem kritērijiem. 
Izglītības iestāžu izvērtējumā katrai 
iestādei darba grupa konstatēja 
galvenās problēmas un izvirzīja 
ieteikumus veicamajām pārmaiņām, 
prognozējot sagaidāmo rezultātu, ko 
pārmaiņas varētu sniegt.
  Tagad šis izvērtējums ir nodots 
izglītības iestādēm un līdz 10. 
februārim skolu kolektīvi kopā 
ar audzēkņu vecākiem piedalās 
tā apspriešanā gan savā vidē, gan 
pieaicinot darba grupu. Pēc tam 
izglītības iestāžu sniegtos priekš-
likumus apkopos un no 15. līdz 
20. februārim plānots sagatavot un 
apspriest Alūksnes novada izglītības 
iestāžu attīstības plānu.

Sarūk skolēnu skaits, 
pazeminās izglītības
kvalitāte

  Būtiskākos iemeslus, kādēļ novadā 
jādomā par izglītības iestāžu tīkla 
attīstības plānu, janvāra vidū tie-
koties ar skolu pārstāvjiem uzsvēra 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Dzintars Adlers.
- Novadā ir samazinājies skolēnu 
skaits un ir manāma arī izglītības 
kvalitātes pazemināšanās. Par to 
iedzīvotāji ir izteikušies, nākot 
uz pieņemšanām, kā arī tiekoties 
ar viņiem novada teritorijās. Pats 

Jādomā par izglītības iestāžu tīklu novadā Ieceļ Alūksnes 
pilsētas 
sākumskolas 
direktoru
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 26. jan-
vāra sēdē par Alūksnes pilsētas 
sākumskolas direktori iecēla 
Uvu Grencioni.

  Balsojot aizklāti, 10 no 13 
klātesošajiem deputātiem izvirzīto 
kandidāti atbalstīja, 2 balsoja 
„pret”, 1 – atturējās. Atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām Alūksnes 
pilsētas sākumskolas direktora 
iecelšanu pašvaldība saskaņos 
no LR Izglītības un zinātnes 
ministriju. Lēmums stāsies spēkā 
pēc saskaņojuma saņemšanas no 
Izglītības un zinātnes ministrijas, 
bet ne ātrāk kā šī gada 9. februārī.
  Konkurss uz vakanto Alūksnes 
pilsētas sākumskolas direktora 
amatu tika izsludināts ar 2011. 
gada 1. novembra domes priekšsē-
dētāja rīkojumu, nosakot pieteik-
šanās termiņu līdz 30. novembrim 
un publicējot informāciju pašval-
dības mājas lapā un abos vietējos 
laikrakstos. Pašvaldības mājas 
lapā ikvienam interesentam bija 
pieejams arī konkursa nolikums, 
kurā bija noteikta konkursa norises 
kārtība un komisijas sastāvs. Kon-
kursā pieteicās četri kandidāti, no 
kuriem viens neatbilda izvirzīta-
jām prasībām. Komisija, izvērtējot 
pretendentus, uz decembra domes 
sēdi lēmuma pieņemšanai par 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktora iecelšanu virzīja divas 
kandidātes, taču domes sēdē ne 
vienai, ne otrai kandidātei nepie-
tika deputātu balsu, lai varētu tikt 
iecelta par direktoru.
Otrreiz atklāts konkurss uz 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktora amatu tika izsludināts, 
pamatojoties uz iepriekšējo noli-
kumu, publicējot informāciju paš-
valdības mājas lapā, abos vietējos 
laikrakstos un laikrakstā „Izglītība 
un Kultūra”, konkursa nolikums 
bija pieejams pašvaldības mājas 
lapā. Pretendenti pieteikties tika 
aicināti līdz 9. janvārim un norādī-
tajā termiņā pieteicās četri preten-
denti, no kuriem viens neatbilda 
nolikuma prasībām. Konkursa 
komisija, izvērtējot pretendentu 
pieteikumus, uz domes sēdi virzīja 
vienu kandidāti – Uvu Grencioni.

Sēdes februārī
 
Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu un Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu
komitejas apvienotā sēde 
          8. februārī 10.00

Teritoriālā komiteja 
           6. februārī 10.00
 
Tautsaimniecības komiteja  
         14. februārī 10.00 
 
Finanšu komiteja 
        16. februārī 10.00

Domes sēde   23. februārī 10.00

galvenais ir mūsu bērni un rūpes par 
kvalitatīvas izglītības nodrošinā-
šanu viņiem, tādēļ ir pienācis laiks 
rīkoties. Latvijā un tajā skaitā mūsu 
novadā ir jādomā par izglītības 
kvalitāti, jo ilgtermiņā tās ir sekas 
mūsu labklājības un ekonomikas 
izaugsmei, - uzsvēra Dz. Adlers.
  Ar pašreizējo Alūksnes novada 
pašvaldības finansējuma sadali 
rodas situācija, ka pašvaldība tērē 
naudu daļēji noslogoto skolu uztu-
rēšanai un tai neatliek līdzekļi skolu 
renovācijai, jauna inventāra iegādei, 
nepieciešamo mācību un tehnisko 
līdzekļu iegādei, remontiem. Līdz 
ar to skolu stāvoklis ar katru gadu 
pasliktinās, nesiltinātās ēkas patērē 
arvien vairāk siltumenerģijas un 
skolu izmaksas tikai pieaug.
  Dz. Adlers uzskata, ka, kamēr 
valsts neradīs priekšnoteikumus, 
lai apturētu cilvēkresursu aizplū-
šanu no laukiem un mazpilsētām, 
nav novēršama bīstamā situācija 
lauku skolās mazā skolēnu skaita 
dēļ. Savukārt mazo skolu mākslīga 
uzturēšana perspektīvā ietekmēs iz-
glītības piedāvājuma kvalitāti, tādēļ 
nepieciešams veikt izglītības iestāžu 
tīkla optimizāciju, kas palīdzētu 
nodrošināt kvalitatīvu vispārējās 
izglītības piedāvājumu un paaugsti-
nāt pedagogu darbu samaksu.
  Šeit jāpiebilst, ka Izglītības un 
zinātnes ministrija, runājot par 
mazajām skolām, min audzēkņu 
skaitu no 50 līdz 100. Alūksnes 
novada teritorijā šobrīd ir 1 skola, 
kurā skolēnu skaits ir mazāks par 50 
un 8 skolas, kurās skolēnu skaits ir 
no 50 līdz 100.

Novada skolās vieta vēļ 
vairāk nekā 1000
skolēniem

  Izglītības kvalitāti ietekmē vairāki 
faktori. Pirmkārt ir svarīgi resursi – 
cik daudz finansējuma ir izglītībai, 
kādas ir ēkas, kur notiek mācības, 
cik kompetents personāls strādā 
ar skolēniem, kādu materiālo bāzi 
un mācību grāmatu krājumu skolai 
spējam nodrošināt. Tāpat ir svarīgs 

mācību process – kādas izglītības 
programmas skolēniem piedāvājam, 
kāda ir mācīšanas kvalitāte, cik 
skolēnu ir klasēs un cik ilgs ir bērna 
skolā pavadītais laiks. No šiem 
faktoriem ir ļoti atkarīgi rezultāti – 
kādas ir skolēnu sekmes un mācību 
darba sasniegumi, kā skola bērnu 
sagatavo dzīvei un kāds ir izglītības 
iestādes akreditācijas rezultāts.
  Viens no svarīgākajiem faktoriem, 
kas tiešā veidā ietekmē izglītības 
iestāžu darbu, ir izglītojamo skaits. 
Tam Alūksnes novadā, sākot jau 
no 2005. gada, ir tendence arvien 
sarukt un arī prognozes par skolēnu 
skaitu 2014. gadā liecina, kas tas 
turpinās samazināties. Līdz ar to 
pieaug apvienoto klašu skaits.
  Vismazāk sarežģījumu šobrīd ir 
pirmsskolas posmā. Bērnudārzos un 
skolu pirmsskolas grupās novada te-
ritorijā pašlaik ir iespējams uzņemt 
810 bērnus un 748 no novada terito-
rijās deklarētajiem 986 pirmsskolas 
vecuma bērniem apmeklē bērnudār-
zu vai pirmsskolas grupu skolā.
  Savukārt pamatizglītības vecuma 
skolēnu skaits septiņu gadu periodā 
no 2011. gada samazināsies par 
10%, bet vidējās izglītības – pat par 
30%. Vispārizglītojošo skolu telpu 
noslogojums šobrīd ir tik zems, 
ka skolās varētu uzņemt vēl 1083 
skolēnu.

Jo mazāk iedzīvotāju, jo 
mazāk naudas

  Izglītības iestāžu finansējumam 
pašvaldības budžetā ir vairāki 
avoti: valsts piešķirtā nauda jeb 
mērķdotācija, ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem, ko sniedz izglītības 
iestādes, un pašvaldības līdzekļi, 
ko veido ieņēmumi no iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa, nekustamā 
īpašuma nodokļa un dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda.
  Pašvaldības līdzekļu apjomam 
ir cieša saistība ar iedzīvotāju 
skaitu novadā – sarūkot iedzīvotāju 
skaitam, samazinās pašvaldības 
ieņēmumu apjoms. Tā 2010. gadā 

novadā iedzīvotāju skaits samazi-
nājies par 159 un līdz ar to pašval-
dības līdzekļu apjoms samazinājās 
par 46,5 tūkstošiem latu, 2011. gadā 
iedzīvotāju skaits saruka par 213 un 
pašvaldības ieņēmumi – par gandrīz 
60 tūkstošiem, savukārt 2012. gadā 
Alūksnes novada teritorijā kļuvis 
par 237 iedzīvotājiem mazāk un 
pašvaldības ieņēmumi sarukuši par 
72,7 tūkstošiem latu.

IZM domā par
finansēšanas modeļa 
maiņu

  Jāpiebilst, ka Izglītības un zinātnes 
ministrija domā par izglītības iestā-
žu finansēšanas modeļa maiņu. Tie-
koties ar novadu izglītības pārvalžu 
pārstāvjiem, izglītības ministrs 
Roberts Ķīlis skaidrojis ierosinā-
jumu, ka nākotnē Latvijā vispā-
rējā izglītībā varētu ieviest valsts 
galvojumu jeb vaučeru sistēmu. 
Tas nozīmētu, ka valsts izsniedz 
kuponu – vaučeri, kura vērtību sedz 
no nodokļu naudas, un ar to vecāki 
norēķinās par sava bērna izglītī-
bu. Vaučeru sistēma pieļauj brīvu 
izglītības iestādes izvēli, līdz ar to 
tas veicina skolu savstarpējo kon-
kurenci cīņā par vaučeriem un to 
līdzi nesto finansējumu, konkurencē 
vājas iestādes zaudē. Šis reformas 
skaidrojums ir video informācijā 
skatāms IZM mājas lapā.

  Aicinām skolēnu vecākus doties uz 
savām skolām, lai tur varētu pilnībā 
iepazīties ar izglītības iestāžu izvēr-
tējumu un sniegtu savus priekšli-
kumus ne tikai savas, bet varbūt arī 
citu izglītības iestāžu darbībai, kas 
kopumā varētu veicināt izglītības 
kvalitātes paaugstināšanos Alūksnes 
novadā. Ir būtiski vienoties par tā-
diem risinājumiem, kas, iespējams, 
nav izdevīgi katram konkrēti un 
pašlaik, bet, kuri var sniegt kopīgu 
labumu ilgtermiņā.

  Pamatizglītības vecuma skolēnu skaits septiņu gadu periodā no 2011. gada Alūksnes novadā samazināsies par 10%, 
bet vidējās izglītības – pat par 30%. Vispārizglītojošo skolu telpu noslogojums šobrīd ir tik zems, ka skolās varētu uzņemt vēl 

1083 skolēnu
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  Inita Veismane,
Alūksnes muzeja direktore

  Mūsu mājas - Alūksnes Jaunā 
pils 2011. gadā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītā projekta 
„Alūksnes Jaunās pils komplek-
sa ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija” ietvaros ieguva 
jaunu vizuālo tēlu!

  Fasādes rekonstrukcija ietvēra arī 
pils logu nomaiņu, kas apgrūtināja 
muzeja pakalpojumu sniegšanu un 
ierobežoja fizisku pieejamību izstāžu, 
ekspozīciju un krājuma telpās. 
Būvprocesa putekļi bija aktualitāte ik 
dienu!
 Neskatoties uz šiem ierobežojumiem, 
esam spējuši visas muzeja funkcijas 
īstenot, tādēļ muzeja pamatdarbību, 
kas lielāko daļu ir „aizkadrā”, vērtēju 
kā ļoti sekmīgu.
  Noteicošais muzeja darba vērtētājs 
ir apmeklētājs. Muzejam kopš 2007. 
gada ik gadu ir palielinājies apmek-
lētāju skaits, vidēji par 15 - 20%, 
pagājušajā gadā palielinājums ir 
neliels - 4%.
  Alūksnes muzeja galvenā vērtība 
ir saturiski bagātais un apjomīgais 
krājums 40823 vienības, kur joprojām 
norit „cīņa ar sekām” pēc darbības 
iepriekšējos 20 gados. Esam pakāpe-
niski plānojuši un īstenojuši muzeju 
akreditācijas komisijas ieteikumus 
krājuma sakārtošanā. 2011. gadā ir 
paveikta 1990. - 2007. gados muzejā 
uzkrāto neaprakstīto materiālu eks-
pertīze un sastādīti sākotnējie uzskai-
tes dokumenti 3597 vienībām.
  Jau otro gadu muzeja darbinieki 
dodas ekspedīcijās, lai papildinātu 
muzeja krājumu, pavisam aizvadītā 
gadā jauniegūtas 1978 vienības. 
Vienlaikus izvērtējam krājumu un 
ar Kultūras ministrijas rīkojumu no 
pamatkrājuma izslēgtas 33 vienības.
  Starp jaunieguvumiem jāmin arī mu-
zeja krājuma papildināšana ar Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un Alūksnes 
novada pašvaldības atbalstītā un SIA 
„Archeo” īstenotā projekta „Arheolo-
ģiskie pētījumi Alūksnes viduslaiku 
pils vietā” laikā atrastajām arheolo-
ģiskajām liecībām Livonijas ordeņa 
pils teritorijā. Ceram, ka šo projektu 
būs iespējams turpināt, lai iepazītu 
mūsu bagātības.
  Aktīvi esam uzsākuši muzeja ko-
lekciju fiziskā saglabātības stāvokļa 
apsekošanu, kuru veicam, sadarbojo-
ties ar katras nozares profesionāļiem 
un, piesaistot līdzekļus ar projektu 
palīdzību, krājumā restaurētas un 
konservētas 16 gleznas un 98 pilsētas 
apbūves kartes.
  Izveidojusies ļoti laba sadarbība ar 
Latvijas Mākslas akadēmijas restau-
rācijas nodaļu, restaurējot Rūdolfa 
Vētras gleznas, kā arī dažus Oskara 
Bērziņa darbus. Ir veikta pilna gleznu 
kolekcijas ekspertīze un šis darbs tur-
pināsies. Ceram, ka Alūksnes muzejs 
tiks izvēlēts par jau minēto Mākslas 
akadēmijas studentu prakses vietu un 
tad varētu notikt mūsu gleznu kolek-
cijas sakārtošana.
  Paralēli strādājam ar krājuma priekš-
metu digitalizāciju un ievadīšanu 
Nacionālajā muzeju krājuma kopkata-
logā, kā arī veicām 1472 priekšmetu 
finansiālo novērtēšanu.
  Izglītošana ir primārā muzeja 
funkcija. To mūsu speciālisti veic 
ar izstāžu un ekspozīciju veidošanu 
(pērn 21 piedāvājums), izglītojošām 
programmām (novadītas 40 nodarbī-
bas), citiem 23 muzeja pasākumiem, 
lekcijām, semināriem, akcijām un 
sarunām ar domubiedru grupām.
  Pētnieciskā darba mērķis ir vienota 
Alūksnes vēstures ekspozīcija, 
kuras sagatavošanai pagājušajā gadā 
izveidota darba grupa. Veikta aptauja 
izglītības un kultūras iestādēs par 
vēlamo vēstures posmu saturu, 
noteiktas pētnieciskā darba tēmas. 
Kā konsultanti šajā darbā piekrituši 
piedalīties vēsturnieki Dr.habil.hist. S. 

Aizvadītais gads Alūksnes muzejā

Cimmermanis un Dr.hist. U. Niedre. 
  Publiskajā telpā muzeja darbs popu-
larizēts, piedaloties TV raidījuma „Ie-
las garumā”, konferences „Alūksnes 
novada kultūrvēstures jautājumi” 
sagatavošanā, kā arī Tallinas Puškina 
biedrības vadītājas V. Bobiļevas „... 
un jaunavas sirdij nav likuma” un 
RSU asociētā profesora S. Kruka 
„Ārtelpas skulptūras semiotika, 
politika un ekonomika. Pieminekļu 
celtniecība un demontāža Latvijā 
1945–2010” grāmatās.
  Esam ieviesuši jaunas darbības 
formas – uzsākām novada muzeju 
metodiskā darba koordinēšanu, snie-
dzam pakalpojumu „Muzejs ārpus 
muzeja” (23 notikumi). No 2011. 
gada jūnija muzejs ir pieejams arī cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem – ar 
projekta palīdzību iegādāts kāpurķēžu 
pacēlājs. Gluži dabiski izveidojusies 
neformāla muzeja draugu kopa, kurā 
piedalās pilsētas iedzīvotāji – mūsu 
darba atbalstītāji. Par Alūksnes muze-
ja darbību runājam arī muzeja draugu 
kopas tikšanās reizēs. Viena no tām 
notika šī gada sākumā, kad iestā-
des darbinieki pastāstīja, kāds bijis 
muzeja veikums aizvadītajā gadā un 
uzklausīja draugu ieteikumus tālākam 
darbam.

  Biļešu cenas mums ir demokrātis-
kas, pieejamas arī sociālekonomiski 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Galvenā mērķauditorija ir mūspuses 
bērni un jaunieši. Tādēļ, lai gūtu 
papildu finansiālo atbalstu, muzeja 
darbinieki aktīvi strādā projektu 
sagatavošanā. No 14 iesniegtajiem 
projektiem dažādos konkursos 2011. 
gadā atbalstīti un realizēti četri 
projekti Ls 6388 apjomā (krājuma 
priekšmetu restaurācija, krājuma 
papildināšana, mobilās ekspozīcijas 
aprīkojums, pieejamības nodrošināša-
na cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), 
atbalstīts EST-LAT-RUS pārrobežu 
projekts „Arheoloģija, pašvaldības 
un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā 
mantojuma saglabāšanai” ar finansē-
jumu EUR 102970.
  2012. gadā kā prioritāti izvirzām 
muzeja piedāvājuma dažādošanu, lai 
palielinātu muzeja pašieņēmumus. 
Apsvērsim visdažādākās sadarbības 
iespējas! Apzināmies, ka cerēt uz 
pieaugošu sava darba atbalstu varam 
veidojot inovatīvus, sabiedrībai 
nepieciešamus piedāvājumus. Esam 
atvērti priekšlikumiem mūsu darbības 
dažādošanai!
  Veiksmīgu mums visiem Jauno Pūķa 
gadu!

Bērnu žūrijas darbs 
Alsviķu bibliotēkā
  Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja 

  Alsviķu bibliotēka 2011. gadā 
piedalījās Valsts Kultūrkapitā-
la fonda kultūras programmas 
„Bērnu/ Jauniešu žūrijas” 
projektā jau devīto gadu. 
Bēdīgi, ka šoreiz grāmatas bija 
jāiegādājas par Alūksnes nova-
da pašvaldības piešķirtajiem 
budžeta līdzekļiem Alsviķu 
bibliotēkai.

  Vasarā un rudens periodā grā-
matas eksperti lasīja čakli kopā 
ar kompāniju „Bubblicious”. 
Katrs bērnu žūrijas dalībnieks 
saņēma košļājamo gumiju par 
izlasīto grāmatu.
  Septembrī - bibliotēkas 
dzimšanas dienā - skatījāmies 
multiplikācijas filmas, risinājām 
matemātikas uzdevumus, spēlē-
jām bingo.
  Rudens brīvdienās visi grāmatu 
eksperti piedalījās rīta anekdošu 
un humora stundā.
  12. janvārī tikāmies bibliotēkā, 
lai aizpildītu anketas un novērtē-
tu izlasītās grāmatas, pavadījām 
jauki laiku, skatoties filmas un 
minot dažādas mīklas. Vasarā 
visi brauksim ekskursijā.
  Paldies visiem centīgajiem 
bērnu, jauniešu žūrijas dalībnie-
kiem: Agnesei Stradiņai, Ērikai 
Loginai, Martai Ziņģei, Dainai 
Lūsei, Līvai Briedei, Sanijai un 
Solvijai Ozoliņām, Ingaram un 
Esterei Mukstiņiem, Linardam, 
Vivitai un Montai Žibojedoviem, 
Amandai Kalniņai, Jānim Maus-
lim, Justīnei Stūrei, Sonorai 
Ludekai, Klāvam Klīdzējam, 
Kristīnei Kokarevičai, Edgaram 
Orlovam.
  Paldies par darbu bērnu žūrijā 
arī PII „Saulīte” 15 audzēkņiem: 
Martinam Blauvam, Ketijai 
Blusai - Blusiņai, Karīnai Laurai 
Garai, Regnāram Hanarinam, 
Elvijam Lisovskim, Sergejam 
Orehovam, Simonai Ruciņai - 
Vējiņai, Samantai, Kristapam 
Širakiem, Ansim Ērikam Šleinu-
sam, Edgaram Vaskim, Dārtai, 
Paulai, Olafam Valdim Žibo-
jedoviem, Raivim Žīguram un 
viņu audzinātājai Initai Gailītei.

Aicinām uz koncertu

  Alūksnes pilsētas Tautas 
namā 24. martā pulksten 19 
aicinām uz koncertprogrammu 
„Bez skaistām sievietēm nav 
dzīvot vērts”

  Populāras, draiskas un tautā 
iemīļotas dziesmu spēļu, teātra 
izrāžu, operu un operešu melo-
dijas, neapolitāņu dziesmas, 
kā arī pasaules labāko mūziklu 
skaistākās ārijas un mīlas duetus 
izdzīvos lieliskie dziedātāji 
Dainis Skutelis, Endija Rezgale, 
Andris Ērglis, Ieva Sutugova 
un Oranžā kora meitenes Olga 
Stupiņa, Anita Levša un Inta 
Ļaksa. 

  Biļetes iespējams iegādāties 
„Biļešu Paradīze” kasēs un 
internetā – www.bilesuparadize.
lv. Cena: Ls 4 – Ls 6.

  Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

  Bibliotēku darba ikdienā esam 
novērojuši, ka apmeklētājiem uz 
kādu konkrētu laiku ir vajadzīgs 
dators intensīvākai lietošanai 
nekā tas nepieciešams ikdienā 
- jāraksta kursa/diplomdarbs, jā-
gatavojas eksāmeniem, jāizstrādā 
projekts utt. Bibliotēkās datorteh-
nika ir pieejama, bet tās lietotājs 
ir spiests rēķināties ar konkrētu 
laiku, visbiežāk - ierobežotu.

  Ir situācijas, kad cilvēki sava 
darba laika, dzīvesvietas attāluma, 
veselības stāvokļa vai cita iemesla 
dēļ bibliotēku nevar apmeklēt tik 
bieži, kā tas viņiem būtu nepiecie-
šams. Savukārt bieži vien zemais 
iedzīvotāju ienākumu līmenis neļauj 
cilvēkiem iegādāties datoru savā 
īpašumā. Tādēļ Alūksnes un Pede-
dzes bibliotēku darbinieki, projekta 
„Bibliotēka nāk pie lietotāja” sek-
mīgas realizācijas rezultātā, saviem 
lietotājiem piedāvā jaunu pakalpo-
jumu - portatīvo datoru saņemšanu 
bezatlīdzības izmantošanai uz laiku 
lietošanai mājās.   

  Katra no minētajām bibliotēkām 
saviem apmeklētājiem piedāvā 2 
portatīvos datorus, kuri nodroši-
nāti ar datu karti mobilā interneta 
uztveršanai. Iznomājot datoru, līdzi 
tiek dota arī „O!Kartes” mobilā 
interneta karte trīs latu vērtībā, kuru 
pēc izlietošanas, ja nepieciešams, 
datora lietotājs papildina jau par 
saviem līdzekļiem. 
  Iegūt tiesības uz laiku izmantot 
datortehniku var jebkurš Alūksnes 
novada iedzīvotājs, ja tas viņam ne-
pieciešams izglītojošiem mērķiem, 
darbam, e-pakalpojumu izmantoša-
nai u.tml. Datora lietotājam ir jābūt 
reģistrētam kā bibliotēkas lietotājam 
un viņam nedrīkst būt parādsais-
tības attiecībā pret bibliotēku. Ar 
datora lietotāju tiks noslēgts līgums.
  Ja Jūs ir ieinteresējis šis bibliotē-
kas pakalpojums, lūdzu sazināties 
ar Alūksnes vai Pededzes bibliotēku 
darbiniekiem, zvanot pa tālruni vai 
rakstot uz e - pastu: Alūksnes pilsē-
tas bibliotēka - biblioteka@aluksne.
lv, tālr. 64322197 vai 25664421, 
Pededzes bibliotēka - bibl.pede-
dze@aluksne.lv, tālr. 64324329 vai 
25608756. 

Alūksnes un Pededzes bibliotēkās - 
jauns pakalpojums

  Inese Pušpure,
Ilzenes pagasta novadpētniecības 
speciāliste

  13. janvāris šogad iekrita piekt-
dienā - daudziem ciparu zinātā-
jiem šī kombinācija šķiet bīstama, 
taču ne jau dziedošiem ļaudīm! 
Ilzenieši šajā dienā aicināja tuvā-
kus un tālākus vokālos ansambļus 
uz sadziedāšanās pasākumu „Par 
spīti grūtiem laikiem”.

  Prieks, ka bija liela atsaucība - ko-
pumā sadziedājās 15 ansambļi - vīru 
ansamblis no Veclaicenes, jauktie 
ansambļi no Annas, Veclaicenes, 
Lejasciema un sieviešu ansambļi no 
Ilzenes, Jaunlaicenes, Alsviķiem, 
Ziemera, Mārkalnes, Mālupes, 
Malienas, Litenes, Apes, Virešiem 
un Trapenes. 
  Sadziedāšanās Ilzenē šajā datumā 
notiek jau vairākus gadus, jo mūsu 
pagasta muzikālākajai  sievie-
tei Olīvijai Jēģerei  šajā dienā ir 
dzimšanas diena. Katru gadu šim 
pasākumam ir cita tematika, šoreiz 
apspēlēti un apdziedāti tika melna-
jai piektdienai piederīgi notikumi  
- pasākumu vadīja raganiņa ar slotu, 
viņai līdzi bija ieradušies vairāki 
melni kaķi, uz skatuves „dega” 

ugunskurs un milzu katlā vārījās 
raganas dzira. Klausītājus priecēja 
dažāda rakstura priekšnesumi - gan 
draiski, gan baisi, gan dziļdomīgi 
un pārdomas raisoši. Tas pasākumu 
darīja interesantu un dinamisku, 
noslēdzot to ar kopdziesmu  - Irēnas 
Andranovas „Par spīti grūtiem lai-
kiem”. Vakara gaitā katrs ansamblis 
rakstīja vēlējumus Jaunajā gadā, 
dalījās savos iespaidos, pārdomās 
un kopīgajā dziesmas priekā. Tagad 
visiem  jāgatavojas vokālo novada 
ansambļu skatei februāra otrajā 
pusē un jāsadziedas atkal citu gadu.

Ilzenē spītē grūtiem laikiem

Muzeja draugu kopas dalībnieki aplūko arheoloģiskos atradumus no Livonijas 
ordeņa pilsdrupām, kas papildinās muzeja krājumu

Līvas Liepiņas foto
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„Spodrai” jauni 
transportlīdzekļi
 
  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai varētu veikt vēl kvalita-
tīvāku un efektīvāku pilsētas 
teritorijas uzkopšanu, paš-
valdības aģentūra „Spodra” 
aizvadītā gada nogalē iegādā-
jusies divus transportlīdzekļus.

  - Līdz šim strādnieku, kā arī 
kravu pārvadāšanai izmantojām 
„VW Transporter” busiņu un 
„Renault Laguna” pasažieru 
auto, taču abi šie transportlī-
dzekļi ir ilgu laiku kalpojuši, 
nolietojušies, jau vairākkārt 
remontēti, tādēļ turpināt ieguldīt 
līdzekļus to remontā nav ekono-
miski. Taču kvalitatīvai darbu 
veikšanai aģentūrai ir nepiecie-
šami transportlīdzekļi, - norāda 
p/a „Spodra” direktors Guntis 
Kozilāns.
  Viena no jaunajām automašī-
nām „VW Transporter” ir ar kra-
vas kasti un dubultkabīni - tajā 
varēs pārvadāt gan strādniekus, 
gan arī nepieciešamo dažāda ga-
barīta kravu. G. Kozilāns salīdzi-
na, ka iepriekš gan strādniekus, 
gan kravu nācās pārvadāt ar jau 
savu mūžu nokalpojušo busiņu, 
bet jaunais auto atbilstoši ceļu 
satiksmes noteikumu prasībām 
ļaus pārvadāt kravu arī tad, ja tā 
būs izvirzīta ārpus kravas kastes. 
Bez tam, kravu ir iespējams 
pārsegt arī ar tentu.
  Otrs transportlīdzeklis ir vieglā 
automašīna „VW Caddy”, kas 
paredzēta strādnieku, kā arī 
mazāka gabarīta kravu pārvadā-
šanai.
  Abas automašīnas ir ekonomis-
kākas par iepriekšējām, aprīkotas 
ar sakabes āķi, lai būtu iespējams 
pārvadāt vēl kādas citas iekārtas.

Klientiem maksa 
par atkritumiem
nemainās
  Alūksnes novada dome 22. 
decembra sēdē apstiprināja 
maksu par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu novada 
teritorijā, taču summa, ko, 
klients maksās, pakalpojumu 
saņemot, nemainās.

  Maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes nova-
da teritorijā ir Ls 11,42 par 1m³ 
(bez PVN) un šo summu veido:
  1) maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu – Ls 
5,40 bez PVN maksājuma, par 
1m³;
  2) sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā „Kaudzītes” 
– Ls 4,60, bez PVN maksājuma, 
par 1m³;
  3) dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu Dabas 
resursu nodokļa likumā noteik-
tajā apmērā - Ls 1,42 bez PVN 
maksājuma.
 Lēmums ir spēkā no tā pieņem-
šanas dienas.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šogad ielu un ceļu uzturēšanai 
pašvaldība no valsts saņēmusi vēl 
mazāk naudas nekā pērn, līdz ar 
to pašvaldībai kļūs grūtāk ielas un 
ceļus uzturēt tādā kārtībā, kā tas 
būtu nepieciešams.

  Pašvaldības aprūpē esošo ielu un 
ceļu uzturēšanai šogad valsts no pa-
matbudžeta valsts autoceļu program-
mai piešķirto līdzekļu daļas Alūksnes 
novadam atvēlējusi Ls 200697.   
  Šī summa ir tikai 67,7% no iepriek-
šējā gadā piešķirtās naudas jeb par Ls 
96110 mazāk nekā pērn.
  Arī pilsētas tranzīta ielu ikdienas 

uzturēšanai līdzekļi nav pietiekoši - 
vienā mēnesī tranzītielu uzturēšanai 
var izlietot apmēram 2 tūkstošus latu, 
kas ļauj ielas piecas reizes notīrīt un 
tikpat bieži – nokaisīt ar pretslīdes 
materiālu.
  - Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai 
Alūksnē šogad ir 28 tūkstoši latu, tajā 
skaitā gandrīz 16 tūkstoši no pašval-
dības budžeta un nedaudz vairāk par 
12 tūkstošiem – no valsts budžeta. 
Ceturksnī tranzīta ielu ikdienas 
uzturēšanai varam izlietot apmēram 6 
tūkstošus latu, bet mēnesī – apmēram 
divus. Šīs naudas ir stipri par maz, 
lai varētu normālā stāvoklī uzturēt pil-
sētas tranzīta ielas, - norāda Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova. 
  Jāpiebilst, ka Alūksnes pilsētā 

tranzīta ielas ir Pils, Rīgas, Pleska-
vas, Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un 
Bērzu ielas 10,150 km kopgarumā, 
kuru ikdienas uzturēšanu finansē gan 
no pašvaldības, gan valsts budžeta 
naudas, kā arī 0,535 km garš Pils ielas 
posms no Miera ielas krustojuma, kas 
iekļauts valsts vietējā autoceļā V386 
Alūksne – Ziemeri – Veclaicene un 
kuru pašvaldība uztur tikai par saviem 
līdzekļiem.

  Alūksnes novada domes Teritoriālās 
komitejas vadītājs Jānis Nīkren-
cis uzskata, ka par šādu situāciju 
„jāpateicas” valdībai un premjeram 
Dombrovskim.
  - Neiztīrīti ceļi iedzīvotājiem sagādā 
neērtības, nokļūstot uz skolu, darbu, 
piena izvešanai laukos. Jaunajā gadā 

saņēmām nepatīkamu „dāvanu”, jo 
mūsu novadam pašvaldības ceļu uz-
turēšanai no valsts piešķirto līdzekļu 
apjoms samazinājies par 30%.
  Skaitliski tas nozīmē, ka uz vienu 
kilometru pašvaldības autoceļu ir 10 
lati mēnesī. Par šo naudu ceļu var 
iztīrīt vienu reizi mēnesī.
 Valdība pārkāpj 9. Saeimā pieņemto 
likumu, kas paredzēja, ka 3 gadu 
laikā autoceļu fonda finansējums 
procentuāli paliks nemainīgs. Mums 
autoceļu fonda līdzekļi tika samazi-
nāti jau pērn un šogad tos samazina 
atkal. Jautājums – ko no pašvaldības 
var gribēt valdība, ja tā pati nepilda 
savus solījumus?

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Sākoties ziemai, pašvaldībā nereti 
izskan iedzīvotāju jautājumi par to, 
kādēļ viena iela pēc sniegputeņa ir 
iztīrīta ātrāk, bet cita – vēlāk, kādēļ 
kādu ielu tīra biežāk, bet citu – 
retāk. Lai viestu skaidrību par šīm 
atšķirībām, neliels skaidrojums.

  Pašvaldības un arī valsts autoceļu 
uzturēšanas prasības nosaka Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 224 „Noteiku-
mi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli”.
 Saskaņā ar šiem noteikumiem 
pašvaldība saviem autoceļiem nosaka 
ceļu uzturēšanas klases vasaras un 
ziemas sezonām, izdodot saistošos 
noteikumus. Katru reizi šie saraksti 
par pilsētas ielu un novada autoceļu 
uzturēšanas klasēm tiek publicēti paš-
valdības laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis”. Saraksti ar ielu un autoceļu 
uzturēšanas klasēm šai ziemas sezo-
nai bija publicēti laikraksta pagājušā 
gada 1. decembra numurā. Ja neesat 
to saņēmis savās mājās, laikrakstu var 
lasīt bibliotēkās, pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv.

  Šajā sarakstā var iepazīties ar pilsē-
tas ielu un novada autoceļu uzturēša-
nas klasēm. Uzturēšanas klasi saskaņā 
ar jau minētajiem Ministru kabineta 
noteikumiem nosaka, ņemot vērā 
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti 
un citus nosacījumus. Tiem ceļiem, 
pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru 
pārvadāšana ar autobusiem, noteiku-
mi paredz noteikt D uzturēšanas klasi, 
savukārt ceļiem ar grants segumu - C 
vai D uzturēšanas klasi.
  Šie paši noteikumi arī nosaka, kā 
konkrētās uzturēšanas klases ielas vai 
ceļi ir jāuztur. Tātad, noskaidrojot, 
kāda ir jūs interesējošo ielu vai ceļu 
uzturēšanas klase un kādu uzturēšanas 
intensitāti šīs klases ceļiem nosaka 
minētie Ministru kabineta noteikumi, 
jūs arī varēsiet uzzināt, kādēļ viena 
iela tiek tīrīta biežāk un ātrāk pēc 
sniegputeņa, bet cita retāk. Izskaidro-
jums ir vienkāršs – jo augstāka ir ielai 
vai ceļam noteiktā uzturēšanas klase, 
jo labāki ir tās uzturēšanas nosacīju-
mi. Piemēram, lielākā daļa Alūksnes 
novada pašvaldības ceļu pagastos ir ar 
D uzturēšanas klasi, savukārt pilsētā 
ielām noteiktas B, C, D uzturēšanas 
klases, tikai tranzītielām ir A1 klase. 
Tātad, pirmās jāsakopj tās ielas un 
ceļi, kam ir augstāka uzturēšanas 
klase.

Ceļu uzturēšanai šogad naudas vēl mazāk

  Pie tam, šie Ministru kabineta 
noteikumi nosaka arī to, ka minētās 
ceļu uzturēšanas klases spēkā ir šādās 
diennakts stundās – A1 klase – no 
pulksten 6.00 līdz 20.00, B un C klase 
– no pulksten 6.00 līdz 18.00, bet D 

klasei šis rādītājs nav noteikts.
  Iepriekšminētie argumenti ir par 
pamatu ielu un ceļu uzturēšanas at-
šķirībām gan pilsētā, gan laukos, gan 
valsts autoceļiem.

Prasības A1 klase B klase C klase D klase

Ledus vai sniega vidējais 
biezums uz autoceļa brauktuves 
pastāvīgos laika apstākļos

atsevišķas 
sniegotas 
vietas līdz 
1 cm

4 cm 10 cm netiek 
normēts

Sniega biezums uz ceļa apmales 
pastāvīgos apstākļos

10 cm 15 cm 20 cm netiek 
normēts

Laiks autoceļa brauktuves attīrī-
šanai no sniega

4 stundas 6 stundas 18 stundas netiek 
normēts

Laiks ceļa kaisīšanai ar pretslīdes 
materiālu

4 stundas 6 stundas netiek 
normēts

netiek 
normēts

Sniega biezums uz autoceļa 
brauktuves mainīgos laika 
apstākļos

6 cm 8 cm 10 cm netiek 
normēts

  Protams, pašvaldībai jāņem vērā arī 
tas, kāds ir autoceļu uzturēšanai valsts 
piešķirtais finansējums. Diemžēl tas 
samazinās ar katru gadu, kas savukārt 
nozīmē, ka pašvaldībai kļūst arvien 
grūtāk uzturēt ielas un ceļus tādā 
kārtībā, kā to vēlētos.
  Par to, ka valsts piešķirtā nauda 
pašvaldību ceļu uzturēšanai ir samazi-
nājusies kritiski, liecina arī noteiktās 
uzturēšanas klases, jo jau iepriekš 
minētie Ministru kabineta noteiku-

mi nosaka, ka, piemēram, D klases 
autoceļus no sniega attīra līdz četrām 
reizēm sezonā atkarībā no sniega 
daudzuma.
  Ziemā aktuālākā ir ceļu attīrīšana 
no sniega un apledojuma novēršana. 
Lūk, daži nosacījumi, ko jau vairāk-
kārt minētie MK noteikumi paredz 
attiecība uz ceļu uzturēšanu ziemā 
atbilstoši noteiktajām klasēm:

Ielu un ceļu uzturēšanas prasības atšķiras

  1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā pašvaldība 2012. gadā 
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojumu 
zemei, kā arī nosaka šī pieauguma 
ierobežojuma apmēru un piemēroša-
nas nosacījumus un nosaka neaplikt 
ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, 
izņemot garāžas. 
 
  2. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi 2012. taksācijas gadā atsevišķi 
par katru zemes vienību, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķis, nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto nodokļa 
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) 
vairāk kā par 25 procentiem. 

  3. Šo noteikumu 2.punktā noteikto 
nodokļa apmēra pieauguma ierobe-
žojumu nepiemēro, ja aprēķinātais 
nodoklis ir mazāks par 5 latiem. 

  4. Šo noteikumu 2. punktā noteiktais 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežo-
jums neattiecas uz nodokļa aprēķinu 
par neapstrādātu lauksaimniecības 
zemi. 

  5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
2012. taksācijas gadā netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgē-
kas platība pārsniedz 25m², izņemot 
garāžas. 

  6. Šajos saistošajos noteikumos 
noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi piemērojami ar 2012.
gada 1. janvāri. 

  7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 46. panta 
noteiktā kārtībā - nākamajā dienā pēc 
to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi pie-
ejamiem pašvaldības domes ēkā un 
pagasta pārvaldēs, un tie ir publicēja-
mi pašvaldības interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu „Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piemēro-
šanu Alūksnes novadā 2012. gadā” 

projektu

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” Pārejas noteikumu 40. 
punkts nosaka: „Līdz dienai, kad tiek 
sagatavots nodokļa maksāšanas pazi-
ņojums par 2012. gadu, pašvaldībām, 
izdodot saistošos noteikumus, kurus 
pieņem likuma “Par pašvaldībām” 
46. pantā noteiktajā kārtībā, ir tiesības 
2012. gadā piemērot nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu zemei vai 
saglabāt nodokļa apmēru 2011. gada 
līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma 
ierobežojuma apmēru un piemēroša-
nas nosacījumus.” 
  Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1. panta otrās daļas 9.¹ 
punkts noteic, ka ar nodokli neapliek 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palī-
gēkas platība nepārsniedz 25m² un 
pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli 
ir noteikusi ar saistošiem noteiku-
miem, izņemot garāžas. 

  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā piemērojami nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 2012.
taksācijas gadā - zemei 25% apmēra 
ierobežojums un dzīvojamo māju 
palīgēkas ar nodokli netiek apliktas.

  3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
  2012. gadā ar nodokli neapliekot 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platī-
ba pārsniedz 25m², netiks iekasēti Ls 
2700,00 un, piemērojot 25% apmēra 
ierobežojumu zemei, netiks iekasēti 
Ls 15429,00.
 
  4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
  Nekustamā īpašuma nodokļa 25% 
apmēra ierobežojums zemei būtiski 
nepalielinās kārtējo nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājumu. 

  5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 
  Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada pašvaldības un 
pagastu pārvalžu nodokļu adminis-
tratori. 

  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
  Nav notikušas.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Alūksnes novadā 2012. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu un Pārejas noteikumu 40.punktu

 Saistošie noteikumi Nr.1/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.01.2012.lēmumu Nr.19
(protokols Nr.2, 19.p.)
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Jauniešiem www.aluksne.lv

31.01.2012.

  Uva Grencione,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

  Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tra (ABJC) izveidotajā brīvā laika 
telpā „Te – ELPA” Alūksnes nova-
da bērniem un jauniešiem piedāvā 
ne tikai dažādas interešu izglītības 
programmas, bet arī brīvā laika 
pavadīšanas iespējas.

  Patiesībā Te-ELPA ir ne tikai brīvā 
laika telpa, kur jaunieši nāk pilnvērtī-
gi pavadīt brīvo laiku, bet arī piedalās 
ABJC organizētajās aktivitātēs, 
piemēram, Pankūku vakarā, Spēļu 
dienās, radošajās darbnīcās, kas 
veltītas dažādām tēmām un vecu-
miem. Brīvprātīgās no Vācijas un 
Spānijas piedāvā apgūt savu valodu 
ar neformālās izglītības metodēm, kā 
arī flamenko deju soļus.
  Ikviens skolas vecuma bērns un 

jaunietis ir gaidīts ABJC. Pirmdie-
nās, trešdienās un ceturtdienās tiek 
gaidīti gan puiši, gan meitenes, taču 
otrdienās tiek organizētas aktivitātes 
meitenēm kopā ar Andrea un Maiki, 
kas ABJC veic Eiropas brīvprātīgo 
darbu. Piektdienas ir konsultāciju 
dienas jauniešiem, kad, piemēram, 
ir iespēja iegūt informāciju, kā arī 
saņemt palīdzību brīvprātīga darba 
ideju realizēšanā.
  Te-ELPA strādā darba dienās no 
pulksten 14 līdz 18. Plašāku informā-
ciju par Te-ELPAS aktivitātēm iespē-
jams saņemt, apmeklējot mājaslapas 
www.abjc.lv un
http://www.draugiem.lv/abjc/ vai zva-
not uz tālruņa numuru 64323969. 
 
  ABJC pirmais mācību pusgads ir 
bijis piesātināts, tāpēc aicinām arī 
Alūksnes novada iedzīvotājus ielūko-
ties mūsu ikdienā!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvā 
brīvā laika aktivitātes

Šajā mācību gadā iesākām jaunu tradīciju „Pankūku vakaru” Spēļu dienas sākumskolas vecuma bērniem ir patiešām plaši apmeklētas

“Te - ELPĀ”  tiekas arī jaunā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome 
Sandras Apines (“Malienas Ziņas”) foto

Savus panākumus ikdienas treniņos iespējams pārbaudīt galda tenisa turnīros

Gatavojam Ziemassvētku našķus Radošajā darbnīcā top rotaslietas

ABJC brīvprātīgā Andrea atbild uz jauniešu interesējošajiem jautājumiem par 
Spāniju un brīvprātīgo darbu

Sekmīgi top 
jaunatnes 
iniciatīvu 
centrs
  Eva Aizupe,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
direktore

  Alūksnē tiek rekonstruēta ēka 
Dārza ielā 8a multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra 
izveidei.

  Ēka, kurā agrāk atradās 
pašvaldības policija, pamazām 
pārtop – tā jau ieguvusi jaunus 
logus garāžu durvju vietā, ir 
veikti demontāžas darbi saskaņā ar 
tehnisko projektu. Iebūvētas jaunas 
grīdas, iekšējās starpsienas, kā arī 
veikta ārējo inženiertīklu izbūve 
un elektroinstalācijas ierīkošanas 
pirmā kārta. Daļēji veikta fasādes 
siltināšana. Rekonstrukcijas darbus 
veic SIA „VIKI NS” un tos plānots 
pabeigt līdz šī gada jūnijam.
  Visi iepriekš minētie darbi tiek 
veikti projekta „Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide 
Alūksnē” plānā, ko īsteno Latvijas 
un Šveices sadarbības program-
mas projekta „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos Latvijas reģionos” 
aktivitātes „Multifunkcionālu 
jaunatnes iniciatīvu centru izveide” 
ietvaros.
  Projekta ietvaros šobrīd tiek 
veikta aptauja jauniešu un vecāku 
vidū, kādas aktivitātes realizēt, kā 
plānot darbu jaunizveidotājā centrā. 
Arī Tu vari izteikt savu viedokli, 
jo anketa ir pieejama mājas lapās 
www.abjc.lv un www.aluksne.lv.
  Izveidotais jaunatnes iniciatīvu 
centrs Alūksnē projekta ieviešanas 
brīdī būs vienīgais jauniešu 
neformālās izglītības, iniciatīvu un 
mobilitātes atbalsta punkts novadā, 
kas kalpos kā metodiskais un 
informatīvais atbalsta punkts no-
vada jauniešiem. Veicinot jauniešu 
iniciatīvu un aktivitātes, attīstīsies 
katra indivīda personība, sniedzot 
vienādas iespējas aktīvi darboties 
ikvienam jaunietim mūsdienīgā 
vidē, apgūt jaunākās tehnoloģijas 
un komunikāciju.
  Īstenojot projektu, tiks veicināta 
jauniešu līdzdalība centra darbībā, 
kā arī sabiedrības un pašvaldības 
dzīvē kopumā, nodrošinot 
sadarbību starp centru, jauniešiem, 
darbā ar jaunatni iesaistītajām 
personām un pašvaldības 
amatpersonām. Projekts sekmēs 
jauniešu iesaistīšanos vietēja, 
reģionāla, valsts un starptautiska 
mēroga pasākumos un projektos, 
kā arī starpkultūru dialogu jauniešu 
mērķauditorijā.
  Martā ir plānots izsludināt 
jauniešu ideju konkursu par centra 
simboliku. Plānots, ka centrs darbu 
varētu sākt šī gada jūlijā.  
  Gaidām ar nepacietību!

Finansē Šveices Konfederācija 
no Latvijas un Šveices sadarbī-
bas programmas līdzekļiem pa-
plašinātajai Eiropas Savienībai
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Aizsaulē
aizgājuši

 
no 1. janvāra 

līdz 27. janvārim 
 

Uzpūš vējš un pārrauj sveces 
mūžu,

Aust diena un pārrauj 
zvaigznes mūžu,

Krīt zvaigzne un pārrauj 
cilvēka mūžu…

Alūksne
Inta Kalniņa 79 gadi
Marija Labaņša 89 gadi
Sanita Drubiņa 38 gadi
Nikolajs Beļikovs 79 gadi
Zenta Paegle 81 gads
Vilnis Bērziņš 78 gadi
Mārtiņš Mikijanskis 22 gadi

Alsviķi
Velta Karlsone 84 gadi

Kalncempji
Olga Siliņa 81 gads

Maliena
Valma Varika 76 gadi

Mālupe
Anna Vilde 83 gadi
Berta Bertāne 94 gadi

Liepna
Jānis Lapinskis 81 gads

Pededze
Gaļina Sizova 48 gadi
Tatjana Mihailova 92 gadi

Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

no 1. janvāra 
līdz 27. janvārim 

…Un visam pa vidu-sirsniņa maza-
Tāds putnēns, kas krūtīs dzied.
Un savā dziesmā tā klusi saka:
-Palīdzi, māmiņ, man pasaulē iet,
Sastopot labo un ļauno,
Ejot caur balto un melno-
Visu saprast un pareizi spriest. 
/M. Svīķe/

Alūksne
Anastasija  Ščerbaka
Justs  Šatilovs
Ralfs  Lepiks
Ksenija  Poļakova
Ksenija  Bērzkalne 

Anna
Miķelis  Elvis  Grigāns 

Liepna
Andrejs  Sidorovs

Pededze
Artjoms  Daņilovs

  Aigars Lazdāns,
SIA „Latvijas Tālrunis” direktors 

  Šogad, tāpat kā iepriekšējos 
gados, „Latvijas Tālrunis” un 
zīmols „Zaļās lapas/Aluksne24.
lv” sadarbībā ar Alūksnes novada 
pašvaldību veido informatīvu 
izdevumu, kas paredzēts ikvie-
nam reģiona iedzīvotājam – kā 
privātpersonām, tā uzņēmējiem.

  Grāmatas saturs šogad papildināts 
ar visiem Alūksnes un tuvāko nova-
du iedzīvotājiem noderīgu informā-
ciju ikdienas vajadzībām – pilnīga 
saziņas informācija ar pašvaldībām 

un to iestādēm, izmaiņas pēc nova-
du reformām, jauninājumi par pasta 
sūtījumu saņemšanu, kā rīkoties 
steidzamos gadījumos un cita 
ikvienam nepieciešama informācija. 
Pilsētas informācijas grāmatā būs 
arī nākamo gadu svarīgāko noti-
kumu kalendārs, kas top sadarbībā 
ar Alūksnes novada pašvaldību un 
portāla www.aluksne24.lv redak-
ciju.
  Šogad grāmatā un portālā aicinā-
sim izteikties arī vietējos uzņēmē-
jus, raksturojot sava uzņēmuma 
sasniegumus un biznesa vides 
attīstību novadā. Tam pievienosim 
informāciju no oficiālajiem biznesa 

aktivitātes monitoringa avotiem.  
  Kā jau katru gadu, pilsētas infor-
mācijas grāmatu bez maksas izplatī-
sim uzņēmumiem un iedzīvotājiem. 
Šis ir vienīgais izdevums Latvijā, 
kas nodrošina aktuālas un ikgadēji 
atjaunotas informācijas bezmaksas 
izplatīšanu.  
  Lai arī turpmāk pilsētas informāci-
jas grāmata Zaļās Lapas/Aluksne24.
lv nodrošinātu aktuālu informāciju, 
aicinām iedzīvotājus, organizā-
cijas un uzņēmējus pārliecināties 
par savas informācijas pareizību 
un izvietojumu, zvanot pa tālruni 
25451212.

Uzsākta jaunās 
Zaļās Lapas/Aluksne24.lv 
informācijas grāmatas sagatavošana

  Māris Lietuvietis,
p/a „ALJA” direktors

  16. janvārī Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „ALJA” 
sadarbībā ar Jūras un iekšējo 
ūdeņu pārvaldi veica reidu nova-
da ūdenstilpēs, lai pārbaudītu, vai 
makšķerniekiem ir makšķerēša-
nas kartes 2012. gadam, licences 
makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā 
arī paturētos lomus, izmantotos 
makšķerēšanas rīkus un to skaitu.

  Alūksnes ezerā tika pārbaudīti 
12 makšķernieki un vienam no 
viņiem tika konstatēti divi pārkā-
pumi - makšķerēšana bez mak-
šķerēšanas kartes 2012. gadam un 
bez Alūksnes ezera makšķerēšanas 
licences. Makšķerniekam tika 
sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols un 23. janvārī pieņemts 
lēmums šo personu sodīt ar naudas 
sodu Ls 20 un, ņemot vērā Alūksnes 
ezera licencētās makšķerēšanas no-
likumu, neizsniegt viņam Alūksnes 

ezera makšķerēšanas licenci līdz 
nebūs izciests piespriestais sods, t. 
i., nomaksāts naudas sods.
  Tajā pašā dienā tika veikta mak-
šķernieku kontrole Pullāna ezerā un 
arī tur vienam no makšķerniekiem 
nebija makšķerēšanas kartes 2012. 
gadam un lomā bija paturētas četras 
līdakas ar mazāku izmēru nekā 
nosaka Makšķerēšanas noteikumi. 
Šajā gadījumā pieņemts lēmums 
makšķernieku sodīt ar 50 latu 
administratīvo sodu un jānomak-
sā arī videi nodarītā zaudējuma 
atlīdzība Ls 240. (Atlīdzība par 
videi nodarīto zaudējumu par vienu 
līdaku ir Ls 20, bet, ja nav makšķe-
rēšanas kartes, tad trīskāršā apmērā, 
tātad 20x3=60 lati par 1 līdaku, t. i., 
60x4=240 lati).
  Atgādinām, ka makšķerēšanas kar-
tes (www.makskeresanaskarte.lv) 
un Alūksnes ezera licences (www.
epakalpojumi.lv) var iegādāties arī 
internetā un aicinām doties makšķe-
rēt tikai uz droša ledus.

Soda negodīgus makšķerniekus

  SWEDBANK ir atvērusi  Klien-
tu informācijas centru veikalā 
Maxima Alūksnē, kur katru 
otrdienu no plkst. 11.00 līdz 15.00  
strādā  arī  bankas  darbinieks. 

  Klientu informācijas centrā var sa-
ņemt lielāko daļu no bankas pakal-
pojumiem. Šeit var, piemēram, at-
vērt kontu (arī juridiskās personas), 
pasūtīt un saņemt dažādas maksāju-
mu kartes, tajā skaitā kredītkartes, 
pieslēgt internetbanku, mobilo 
banku un telefonbanku, pieteikties 
automātiskajai rēķinu apmaksai, kā 
arī saņemt konsultācijas par bankas 
piedāvāto pakalpojumu izmantoša-
nu un izvēlēties sev piemērotākos 
finanšu produktus - patēriņa kredītu, 
hipotekāro kredītu, līzingu, uzkrā-
jumu pensijai vai ģimenei, dzīvības 
apdrošināšanu. 

Pieejami
SWEDBANK 
pakalpojumi

  Jevgēnija Pozņaka,
VR Galvenās pārvaldes Adminis-
tratīvās pārvaldes Koordinācijas 
un sabiedrisko  attiecību nodaļas 
galvenā inspektore
 
  Atgādinājums personām, kuras 
vēlas no Krievijas vai Baltkrievijas 
iebraukt Latvijā caur Pededzes, 
Kaplavas, Meikšānu vai Piedrujas 
robežšķērsošanas vietām - minē-
tajās robežšķērsošanas vietās nav 
paredzēta muitas kontrole. Tur 
ir izvietots tikai  robežkontroles 
postenis, kur robežsargi kontrolē 
fizisko personu pārvietojamo per-
sonīgo bagāžu un atsevišķu akcīzes 
preču ievešanu Latvijā, bet neveic 
deklarēšanas un citas ar maksāju-
mu pieņemšanu saistītas Muitas 
funkcijas.
  Saskaņā ar grozījumiem likumā 
„Par akcīzes nodokli” no 2012. 
gada 1. janvāra ir stājusies spēkā 

jauna akcizēto preču pārvietošanas 
kārtība pāri valsts robežai - ievedot 
Latvijā degvielu, cigaretes vai alko-
holu biežāk nekā reizi nedēļā vai arī 
pārsniedzot noteikto daudzumu, tās 
ir jādeklarē un jāsamaksā attiecīgie 
nodokļi.
  Sākot ar š.g. 1. janvāri, personas 
drīkst vienu reizi septiņās dienās, ko 
skaita no personas robežšķērsošanas 
pirmās dienas, ieceļojot Latvijas 
Republikā ievest 2 paciņas cigarešu 
(40 gab.) vai 20 cigarillas, vai 10 
cigārus, vai 50 gramus smēķējamās 
tabakas; vienu litru alkoholisko 
dzērienu ar spirta saturu virs 22% 
vai divus litrus alkoholisko dzērienu 
ar spirta saturu zem 22% un četrus 
litrus nedzirkstošā vīna, un 16 litrus 
alus. Vienu reizi septiņās dienās, 
ieceļojot Latvijas Republikā, drīkst 
ievest arī pilnu bāku degvielas un 
10 litrus degvielas kannā.
 Sakarā ar iepriekšminēto robežsar-

Par jauno kārtību 
robežšķērsošanas vietās

dze informē, ka personas, ieceļojot 
Latvijā no Krievijas caur Pededzi 
un no Baltkrievijas caur Kaplavu, 
Meikšāniem vai Piedruju, otru 
reizi septiņu dienu periodā kādu 
no iepriekšminētajām akcizētajām 
precēm nevarēs ievest. Bet to varēs 
izdarīt kādā no robežšķērsošanas 
vietām, kur ir tiek veikta muitas 
kontrole, deklarējot preces un 
samaksājot attiecīgos nodokļus. 
Piemēram, iebraucot no Krievijas, 
Vientuļu, Grebņevas, Terehovas 
robežšķērsošanas vietās, bet, iebrau-
cot no Baltkrievijas, Pāternieku vai 
Silenes robežšķērsošanas vietās.

  Valsts robežu šādā gadījumā ir 
atļauts šķērsot arī kādā no Igaunijas 
Republikas robežšķērsošanas vie-
tām, kur ir Muitas kontroles punkts. 

Noderīga informācija
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Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta
Verners KALĒJS 03.02.2012. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 16.02.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 20.02.2012. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 23.02.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 23.02.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 08.02.2012. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 21.02.2012. 9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 08.02.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 23.02.2012. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 27.02.2012. 10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00

Jaunlaicenes pagasta „Ozoli 1” 
Veclaicenes pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 08.02.2012. 15.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 13.02.2012. 9.00 – 10.00 
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 03.02.2012. 15.30 – 16.30 Māriņkalna pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta pasākumi
4., 5. februārī 10.00 Ilzenes sporta zālē 
Alūksnes novada čempionāts volejbolā.
12. februārī 10.00 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā.
16. februārī 11.30 ziemas sporta centrā 
„Mežinieki” Nacionālo bruņoto spēku 
čempionāts distanču slēpošanā.
25. februārī 17.00 Tempļakalnā snovborda 
sacensības „Tempļakalna kauss”.

Alūksnē
14. februārī 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Valmieras kinostudija piedāvā 
teātra izrādi bērniem „Pingvīni nāk!!!”. 
Ieeja: Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana no 
20. janvāra Alūksnes pilsētas Tautas nama 
kasē.
17. februārī 19.00 pasākumu ciklā 
„Novads viesojas Alūksnes pilsētas Tautas 
namā” Malienas amatierkolektīvu koncerts. 
Ieeja: brīva.
29. februārī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Valmieras drāmas teātra 
izrāde „Mākoņains, iespējams skaidrosies” 
- dīvains klasesbiedru salidojums 2 daļās. 
Lomās: Ligita Dēvica, Ieva Puķe, Ilze Pu-
kinska, Skaidrīte Putniņa, Māra Mennika, 
Regīna Devīte, Januss Johansons, Ģirts Rā-
viņš, Aigars Vilims, Ingus Kniploks, Agris 
Māsēns vai Rihards Rudāks, Juris Laviņš. 
Ieeja: Ls 4, Ls 5, Ls 6. Biļešu iepriekšpār-
došana Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
Biļešu paradīzes kasēs no 1. janvāra.

Alūksnes muzejā
Izstādes
„Muzeja jaunieguvumi” - apmeklētāji 
var iepazīties ar SIA „Archeo” VKKF un 
Alūksnes novada pašvaldības realizētā 
projekta „Arheoloģiskie pētījumi Alūksnes 
viduslaiku pils vietā” 45 atrastajiem 
priekšmetiem.
Ingas Svarupas gleznu personālizstāde 
„ELPO JŪTI BAUDI”. Ikviens intere-
sents, apskatot eļļas tehnikā radītos darbus, 
atgriezīsies vasarā.
„Neskati vīru no cepures!” ir III izstāde 
no cikla „Alūksnes amatnieki 20. gs. sāku-
mā”. Izstādē apmeklētājs iepazīsies ar 20. 
gs. 20. - 30. gadu cepurnieku, drēbnieku un 
kurpnieku amatu. 
„Krustpunktā” - vēstījums par Alūksnes 
pilsētas attīstību no 18.gs. beigām līdz 
20.gs. pirmajai pusei.
 Izstāde „Vijoles pieskāriens dvēselei” 
veltīta novadnieka naivista Rūdolfa Vētras 
piemiņai un 100. jubilejai. Ekspozīcijā 
izstādītas gleznas no muzeja krājuma un 
muzeja deponējums no Gulbenes novada 
vēstures un mākslas muzeja.
„Senču istaba” - izstāde no muzeja krā-
juma iepazīstina apmeklētājus ar latviešu 
sadzīvi no 19. gs. sākuma līdz 20. gs. 20. 
- 30. g.
Sakarā ar Alūksnes Jaunās pils rekonstruk-
ciju, izstāžu grafiks var mainīties!

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 29.02. Tik klusa, tik cēla/Tu labākās 
domas auklē. (Februāris - Sveču mēnesis; 
abonementā)
01. – 29.02. Maigi staro mīlestības pērle... 
(14. II – Svētā Valentīna diena; abone-
mentā)
01. – 29.02. Ticu liktenim, nevis horosko-
piem (Sk. Kaldupei – 90; abone-
mentā)
01. – 29.02. Darinām rotas (lasītavā)
01. – 10.02. Vitauts Ļūdēns – bērniem 
(bērnu literatūras nodaļā)
01. – 29.02. Interneta pasaulē (bērnu litera-
tūras nodaļā)
30.01.– 04.02. Runcis Francis ceļo uz 
bibliotēku (bērnu literatūras nodaļā)
24.02. – 29.02. Mākslinieces D. Rudzītes 
gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
01. – 29.02. Droša interneta mēnesis biblio-
tēkā (bērnu literatūras nodaļā)
14.02.2012. Valentīndienas pasākums jau-
niešiem „Un mīlestības brīnumu nes tālāk” 
(bērnu literatūras nodaļā)
22.02.2012. „Ziemeļzemes pasakas” – Sk. 
Kaldupes pasaku lasījums (Sk. Kaldupei – 
90) (bērnu literatūras nodaļā)
27.02.2012. Jauno grāmatu diena (abone-
mentā)
 
 

Alsviķu pagastā
9. februārī 10.00 Alsviķu kultūras namā 
senioru kopas „Noskaņa” tikšanās ar 
Alūksnes un Apes Novada fonda valdes 
priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci.
15. februārī 11.00 Alsviķu kultūras namā 
„Tikšanās ar dakteri Aikāsāp un viņa drau-
giem” (muzikālais teātris „Varavīksne”). 
Ieeja: Ls 0,70.
25. februārī 14.00 Alsviķu kultūras namā 
Teātra pēcpusdiena. Viesojas U. Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis” ar A. 
Upīša viencēlieniem – izrādi „Trīs stāsti ne 
par mācītājiem”. Ieeja: Ls 1, bērniem – Ls 
0,50.
25. februārī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā atpūtas vakars – balle. Spēlēs 
grupa „Laikam līdzi” (Viļaka) – LNT šova 
„Dziedošās ģimenes – 2011” dalībnieks 
Intars Sprukulis. Ieeja: Ls 1,50, no plkst. 
23.30 – Ls 2.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
dziedātājam Mārtiņam Freimanim – 35; 
rakstniekiem Čārlzam Dikensam – 200, 
Sidnijam Šeldonam – 95, Skaidrītei Kal-
dupei – 90; dzejniekiem Mirdzai Ķempei 
– 105, Mārai Zālītei – 60; aktrisei Elzai 
Radziņai – 95, tematiskās izstādes: Meteņa 
un Pelnu dienu izdarības; Valentīndiena – 
mīlestības diena.
Visi, kas vēlas apgūt jaunās informācijas 
tehnoloģijas, tiekamies Alsviķu bibliotēkā 
- 20. februārī sāk apmācības jauna grupa 
datorlietotājiem. Laipni gaidīts ikviens 
interesents!
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
rakstniekiem Č. Dikensam – 200, S. Kal-
dupei - 90, dzejniekiem M. Ķempei – 105, 
R. Ventai – 75, M. Zālītei – 60, tematiskās 
izstādes: „Mīlestības spēks” (Valentīndie-
nai); „Rokdarbniecēm”.

Annas pagastā 
11. februārī 14.00 Annas kultūras namā 
Litenes dramatiskā kolektīva „Nebēdnieki” 
komēdija A. Banka „Žņaudzavas zelts”.
17. februārī 22.00 Annas kultūras namā 
Valentīndienas diskotēka, Dj. J-Lay, 
Čirkainais.
24. februārī 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Sapnī es nāku uz mājām” 
veltīts rakstniecei, novadniecei Skaidrītei 
Kaldupei 90 gadu jubilejā. 
Annas bibliotēkā izstādes: „…vislielākā 
vērtība ir atmiņas. Ne nozogamas, ne 
atviļamas, ne pārdodamas” (rakstniecei, 
novadniecei Skaidrītei Kaldupei – 90), 
„Reiz bija tādi laiki…” (angļu rakstniekam 
Čārlzam Dikensam – 200), „Mēs nākam iz 
zaļas zāles, / Mēs nākam iz tumšas nakts” 
(dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskai 
darbiniecei Mārai Zālītei – 60).

Ilzenes pagastā
24. februārī 19.00 centrā „Dailes” 
pašdarbnieku atpūtas vakars „Tepat pie 
mums”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstāde 
„Vēstules rīta un vakara blāzmai” (Sk. 
Kaldupei – 90), „Ceļojumu literatūra klu-
sajiem vakariem pie kamīna”, V. Kazakas 
fotoizstāde „Senās Ilzenes mājvietas” (no 
10. februāra).

Jaunalūksnes pagastā
11. februārī 18.00 Kolberģa tautas namā 
Litenes dramatiskā kolektīva „Nebēdnieki” 
izrāde - A. Bankas komēdija „Žņaudzavas 
zelts”.
No 16. februāra Bejas novadpētniecības 
centrā tematiska izstāde „Bejas novad-
pētniecības centra dibinātāja un ilggadēja 
vadītāja - Līvija Paegle” un pastāvīgā 
ekspozīcija „Bejas novadpētniecības centra 
vēsture”.
18. februārī 12.00 Bejas novadpētniecības 
centrā nodarbība Seno amatu darbnīcā 
„Dekoratīvo spilvenu izšūšana”.
22. februārī Bejas bibliotēkā interešu 
klubiņā „Pipariņš” pasākums „Kad sveču 
liesmiņas dvēseli silda”.
25. februārī 17.00 Kolberģa tautas namā 
Austrumu deju grupas „Džalila” 5 gadu 
dzimšanas dienas koncerts „Sapnis par aus-
trumiem” - piedalās Jaunalūksnes, Ilzenes, 
Gulbenes, Alūksnes un Valmieras dejotājas.
Bejas skolas 145 jubilejas gada aktivitā-
tes Bejas novadpētniecības centrā:
  • no 1. līdz 22. februārim Muzeja stunda 
„Mācību grāmatas – atslēga uz zināšanām”,
  • no 27. februāra līdz 31. martam Bejas 
skolas absolventu foto darbu izstāde.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 

dzejniecei Mirdzai Ķempei – 105, dzej-
niecei un dramaturģei Mārai Zālītei – 60, 
rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 90.

Jaunannas pagastā
1. februārī 10.00 Jaunannas tautas namā 
senioru tikšanās „1001 sīkums no kulināri-
jas pūralādes” (ciemiņš Iveta Skudra).
3. un 17. februārī 17.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē MĀKSLAS STUDIJAS 
nodarbības Mārītes Mičules vadībā.
18. februārī 19.30 Jaunannas tautas namā 
deju kolektīvu SADANCIS „Skan podzi-
ņas, šķind zīlītes...” („Jaunanna”, „Oga”, 
„Metenis”, „Rieda”, „Enku – Drenku”, 
„Maliena”). Ieeja: Ls 1, skolēniem Ls 0,50.
25. februārī 22.00 Jaunannas tautas 
namā DISKOTĒKA (Dj Migla, Dj Ruslan 
Zvaner). Ieeja: līdz 23.00 - Ls 1, vēlāk - Ls 
1,50.
Ja būs piemēroti laika apstākļi, kādā no 
februāra nedēļas nogalēm notiks sniega 
skulptūru veidošana parkā pie tautas nama 
(gaidīts ikviens, īpaši tiek aicināti vecāki ar 
bērniem, jaunieši). Informācija tiks izplatī-
ta, iespējams, iepriekšējā dienā. Sekojiet!
Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Mirkļu mūžība” (Mirdzai Ķempei 105), 
„Mīlēt, uzticēties, piedot...” (Skaidrītei 
Kaldupei 90).

Jaunlaicenes pagastā
11. februārī 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Nikolaja Puzikova koncerts (biļešu 
iepriekšpārdošana no 30. janvāra). Ieeja: Ls 
2, koncerta dienā - Ls 3.
25. februārī 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 9. 
nodarbība.
Jaunlaicenes bibliotēkā izstādes: Mirdzai 
Ķempei – 105, Skaidrītei Kaldupei – 
90, Mārtiņam Freimanim – „Dzīve kā 
košums”.
Jaunlaicenes muižas muzejā nodarbības: 
vāveru tīšana, cāļu sargāšana, pastalu 
darināšana, dārgumu meklēšana, malēniešu 
vārdu spēle, galda spēle „no muižas uz 
baznīcu”; pastaigas stāstnieka pavadībā: 
pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa stāvāko 
nogāzi, Opekalna baznīca un draudzes 
skolas vieta.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā izstādes: „Sveču 
gaisma tumsu kliedē!”, Skaidrītei Kaldupei 
- 90.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā pastāvīgā ekspozīcija „Vidzemes 
lauku sēta”, interaktīva nodarbība „Orien-
tēšanās spēle lauku sētas un mīklu labirin-
tos”, izglītojošās programmas „Septiņreiz 
nomēri, vienreiz nogriez”, „Seno vārdu, 
teicienu un malēniešu izrunas mācība”, 
kāzu programma „Lauku sētas gudrība”.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē  

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
10. un 24. 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.

Liepnas pagastā
2. februārī 18.00 Liepnas tautas namā 
sveču liešana  un darbu izstāde.
11. februārī 21.00 Liepnas tautas namā 
diskotēka.
Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Es neesmu burve, - es tikai mācos!” /
Mārai Zālītei - 60/ (1. - 29.02.), „Tiem, kas 
domās nosaluši!” /Skaidrītei Kaldupei - 90/ 
(1. - 29.02.), „Mīlestība ir dzīves esence” 
/P. Koelju/ (veltījums Mīlestības svētkiem; 
1. - 17.02.), tematiska pēcpusdiena „Nāc 
ar mani uz vienām trepēm spēlēties!” /
bērni stāsta par mīļākajām rotaļlietām un 
grāmatām/ (07.02.)

Mālupes pagastā
4. februārī 19.00 Mālupes Saieta namā 
dziedošās Šminiņu ģimenes no Varakļā-
niem koncerts, 22.00 balle.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: 
dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskai 
darbiniecei Mārai Zālītei – 60, rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei – 90; tematiska izstāde 
„DEBESIS TOMĒR IR” (dziedātājam, 
mūziķim, dzejniekam, Mārtiņam Freima-
nis – 35).
    
Mārkalnes pagastā
Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstā-
des: dzejniecei Mirdzai Ķempei – 105, 
dzejniecei Mārai Zālītei – 60, rakstniecei  
Skaidrītei Kaldupei – 90, Valentīndienai 
veltīta izstāde „Labāk skumt un mīlēt nekā 
dzīvot bez mīlestības”.

Pededzes pagastā
1. februārī Pededzes bibliotēkā Sveču 
dienai veltīta kompozīcija „Gaisma mājā 
un dvēselē“.
11. februārī 20.00 Pededzes tautas namā 
Valentīna dienas pasākums ,,Mīlestības 
kauss”. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 – Ls 1,50.
26. februārī 11.00 Pededzes tautas namā 
tradicionālie svētki – Krievu Meteņdiena 
(Masļeņica).
Pededzes muzejā no 21. februāra līdz 23. 
martam rokdarbu izstāde ,,Skaisti mūsu 
dzimtie raksti…”, no 20. līdz 25. februārim 
sadarbībā ar tautas namu piedāvājam jaunu 
tūrisma produktu ,,Masļeņica – ziemas 
prieki”.
Pededzes bibliotēkā:
7. un 14. februārī - informācijprātības 
dienas: (individuālās apmācības, praktiskās 
nodarbības),
14. februārī – Valentīndienai veltīta 
tematiskā izstāde „ Mūsu mīlestība ir gaiša 
un atklāta”,
15. februārī - Jauno grāmatu diena 
bērniem „Lai vairotu prieku, tajā jādalās 
ar citiem”.

Veclaicenes pagastā
11. februārī 22.00 Veclaicenes tautas namā 
Valentīndienas ballīte kopā ar Nikolaju Pu-
zikovu, DJ Chery, LisaPoļana, GaGadance, 
L - Jay.
13. – 25. februārī Veclaicenes pagastā 
un bibliotēkā foto izstāde „Veclaicene – 
Ziemeļvidzemes pērle”.
23. februārī 14.00 Veclaicenes pagasta 
Bārdaskrogā pie Igauņu Nezināmā kareivja 
kapa Igaunijas brīvvalsts proklamēšanas 
dienai veltīts piemiņas brīdis „Pie Tevis 
atgriežos...”.
Veclaicenes bibliotēkā literatūras izstādes: 
Viktorijas laika rakstniekam Čārlzam  
Dikensam – 200, miniatūru rakstnieicei 
Mirdzai Ķempei – 105, dzejniecei, drama-
turģei, sabiedriskai darbiniecei Mārai Zā-
lītei – 60, franču romantisma rakstniekam, 
dzejniekam, dramaturgam, publicistam 
Viktoram Igo - 210.

Zeltiņu pagastā
11. februārī 15.00 Zeltiņu tautas namā vie-
sosies „Dziedošo ģimeņu” šovā iepazītā un 
tautā iemīļotā Riču ģimene un Anna Dribas 
ar jauno koncertprogrammu „Riču kāzas”. 
Ieeja: Ls 3, biļešu iepriekšpārdošana no 6. 
februāra Zeltiņu tautas namā. Informācija 
pa tālruni 29492284.
18. februārī 11.00 Zeltiņu pagasta „Alpos” 
sacensības „Alpu slēpojums 2012”. Infor-
mācija pa tālruni 26151718.
18. februārī 12.00 Zeltiņu tautas namā 
tematisks atpūtas pasākums „Sendienu 
mīlas stāsts”, 22.00 balle, spēlēs grupa 
„Angel un Rondo”. Ieeja uz balli: Ls 1,50, 
pēc 23.00 – Ls 2.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes 
„Skatuvei veltītais mūžs” (E. Radziņa, B. 
Indriksone), „Mīlestības pieskāriens” (Va-
lentīndienai), „Pāri gadiem cauri dzīvei” 
(Sk. Kaldupei - 90), „Cik droša datorpa-
saule”, izstāžu cikls „Latviskā dzīveszi-
ņa” (Sveču diena, Pelnu diena, Meteņi), 
pēcpusdiena „Aktivitātes un riski internetā” 
(skolēniem).

Ziemera pagastā
11. februārī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā Valentīndienas balle. Dzied un spēlē 
Kaspars Maks. Ieeja: Ls 2.
24. februārī 18.00 Māriņkalna tautas 
namā piektdienas vakara pasākums „Pie 
tējas tases”. Tematiska vakarēšana „Sveču 
liesmās skatoties”.
Māriņkalna bibliotēkā izstāde ,,Nepazau-
dēt mīlestību pret savu zemi un brīvību…” 
(dzejniecei un dramaturģei M. Zālītei – 60; 
11. - 20. februārī), jauno grāmatu apskats 
bibliotēkā (22. februārī), izstāde ,,Kurai no 
pasakām pazust un kurai vēl mūžībā dzī-
vot” (dzejniecei un prozaiķei Sk. Kaldupei 
– 90; 21. - 28. februārī).

31.01.2012.


