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Samazina 
Rīgas reisu 
skaitu
 Ņemot vērā, ka pēdējo gadu 
laikā ir samazinājies pārvadāto 
pasažieru skaits vairākos marš-
ruta Nr.7647 Rīga–Alūksne 
reisos, no 2018. gada 8. maija 
autobuss, kas no Alūksnes 
autoostas izbrauca plkst.5.20 
un no Rīgas starptautiskās 
autoostas – plkst.13.00, 
pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās.
 Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus 
un ņemt biļetes par braucienu, 
atgādinot, ka ikviena reisa 
lietderība tiek mērīta pēc 
izsniegtā biļešu skaita.

Lilita Pelčere,
Valsts SIA “Autotransporta 

direkcija” sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju 
un amatnieku

26. maijā
no plkst. 8.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 24.05. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas 
                                          lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.

(A. Sakse)

Sveicam visus 
Alūksnes novada 
iedzīvotājus mūsu 

Latvijas Brīvības svētkos!

Alūksnes novada pašvaldība

iedzīvotājus mūsu 
Latvijas Brīvības svētkos!

iedzīvotājus mūsu 
Latvijas Brīvības svētkos!

iedzīvotājus mūsu 

Alūksnes novada pašvaldība

 Maijā uzsāks tranzīta ielas 
– Pleskavas ielas pārbūvi, 
līdz ar to pašvaldība aicina 
autovadītājus rēķināties ar 
zināmiem apgrūtinājumiem 
būvdarbu laikā maršrutā 
virzienā uz Kolberģi, 
Mārkalni, Pededzi.

 Tranzīta ielas pārbūvi finansēs 
no valsts budžeta mērķdotācijas 
(70%) un pašvaldības budžeta 
līdzfinansējuma. Ielas pārbūve 
sadalīta trīs kārtās. Pārbūvi sāks 
ar kritiskākajiem ielas posmiem 
– 2. un 3. kārtu. Abu minēto 
kārtu būvniecībai Satiksmes 
ministrija piešķīrusi 951 000 EUR 
valsts budžeta mērķdotācijas 
finansējumu.
 2. kārta sākas pie ieejas muižas 
parka teritorijā aiz 7. Siguldas 
Kājnieku pulka pieminekļa un 
turpinās līdz Ievu (pagrieziens 
uz “Sīļiem”) un Ozolu ielas 
krustojumam. Šajā posmā 
plānota ielas seguma 
atjaunošana, lietusūdens 
novades sistēmas (grāvju) 
izbūve, apgaismota gājēju un 
velosipēdistu celiņa ierīkošana 
gar ielas malu ezera krasta pusē, 
pieturvietu un atpūtas vietu 
ierīkošana. Savukārt 
3. kārta ir no Ozolu un Ievu ielas 
krustojuma līdz pilsētas robežai 
Kolberģa virzienā. Šajā posmā 
paredzēta ielas seguma pārbūve 
un lietusūdens novades sistēmas 
– grāvju sakārtošana.
 Savukārt ielas pārbūves 1. kārta 
būs no Pils ielas līdz otrās kārtas 

sākumam. Šī kārta pagaidām ne-
tiks izbūvēta, jo ir tehniski labākā 
stāvoklī. Šajā posmā paredzēts 
ierīkot arī apgaismotu gājēju 
un velosipēdistu celiņu, kas 
savienosies ar 2. kārtā izbūvēto 
celiņu un no pilsētas vedīs līdz 
pagriezienam uz dārzkopības 
biedrību, pārbūvēt ielas segumu, 
kā arī sakārtot lietus ūdens no-
vades sistēmu.
 Ņemot vērā to, ka visā 
pārbūvējamajā posmā šobrīd 
ir problēmas ar lietusūdens 
novadīšanu, projektā, kā jau 
iepriekš minēts, paredzēta grāvju 

sistēmas sakārtošana. Savukārt 
otrā ielas pusē pēc iedzīvotāju 
ierosinājumiem satiksmes 
drošībai izbūvēs veloceliņu. Lai 
varētu izbūvēt abas šīs ielai 
būtiskās daļas, būs jānozāģē koki 
gar ielas malu, taču jāuzsver, ka 
projekta risinājums ir izstrādāts 
tā, lai nepieciešamās konstruk-
cijas izbūvei koki būtu jācērt 
minimāli. Jaunus stādījumus nav 
plānots ierīkot, jo tam traucē 
ielas malās ieraktie 
komunikāciju tīkli.
 Darbus veiks PS “RERE VIDE 1” 
pēc SIA “Projekts EAE” izstrādātā 

projekta. 
 2. un 3. kārtas būvniecība ir 
apmēram 2 km garš posms, 
kas būvniecības laikā būs 
sadalīts 3 posmos. Lai varētu 
nodrošināt būvniecības procesu, 
transportlīdzekļu kustība tiks 
organizēta pa vienu joslu ar luk-
soforiem. Autovadītājus aicinām 
stingri ievērot būvdarbu objektā 
izvietotās ceļa zīmes!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Maijā sāks Pleskavas ielas 
pārbūvi Alūksnē

Alūksnes svētki Kalnciema kvartālā 5. maijā, Rīgā
 Alūksne ir viena no 
skaistākajām Latvijas vietām 
– tā, iespējams, domā katrs 
alūksnietis. Lai ar Alūksni, tās 
cilvēkiem, šejienes tūrisma 
piedāvājumu un uzņēmēju 
ražoto iepazīstinātu 
rīdziniekus un Rīgas apkaimē 
dzīvojošos, šogad 5. maijā 
Rīgā, Kalnciema kvartālā, 
notiks Alūksnes svētki.

 Pasākumu organizē aktīvu 
alūksniešu grupa Rīgā kopā ar 
Alūksnes novada pašvaldību. Tā 
tapšanas gaitā organizatori ir 
sastapušies ar ļoti lielu atsaucību 
no to alūksniešu puses, kuri tiek 
aicināti piedalīties pasākuma 
rīkošanā vai arī paši piedāvā 
savu palīdzību svētku norisei.
 Par svētku vēstnešiem sociālajā 
tīklā Facebook kļuvuši vairāki 
alūksnieši, viņu vidū aktieri Anta 
Aizupe un Raimonds Celms, 
dziedātāja Kristīna Zaharova, 
sportisti Edgars Bertuks un Dins 
Vecāns.
 Pasākums Kalnciema kvartālā 
notiks visas dienas garumā. No 
pulksten 10.00 līdz 16.00 tirgū 
varēs iegādāties Alūksnes no-
vada uzņēmēju ražotu produkciju 

– tirgum pieteikušies vairāk nekā 
30 uzņēmēji. Jau no rīta sāksies 
arī citas aktivitātes – notiks 
rīta skrējiens ar alūksniešiem 
Pārdaugavā, muzicēs Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris, dejos Alūksnes 
Kultūras centra deju kolektīvs 
“Jukums” un Alsviķu deju kopa 
“Jandāls”, muzicēs folkloras 
kopa “Putnis”, Alsviķu kultūras 
nama sieviešu vokālais ansam-
blis “Canticum”.  Visas dienas 
garumā notiks mini sarunu cikls 
ar alūksniešiem, kuri šobrīd dzīvo 
Alūksnē, un alūksniešiem, kuri 
savās dzīves gaitās devušies citur, 
bet sirdī ir saistīti ar Alūksni, viņu 
vidū mūziķi Ilga Bērziņa, Ints 
Teterovskis, Dainis Dobelnieks, 
zinātnieces māsas Plotnieces, 
Līga Zvejniece, sportisti Jēkabs 
Nākums, Kristaps Mediss un 
daudzi citi. Būs padomāts arī 
par radošām un interesantām 
aktivitātēm mazajiem Kalnciema 
kvartāla apmeklētājiem. Ar 
novada tūrisma piedāvājumu 
iepazīstinās Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra un novada 
muzeju pārstāvji. Pasākumā 
piedalīsies arī Alūksnes un 
Apes novada fonds. Dienas 

norišu laikā moderatoru lomu 
uzņemsies Monta Mūrniece un 
Rūdolfs Ziņģis.
 Vakara daļa sāksies no pulksten 
19.00 līdz 23.00, kad Kalnciema 
kvartālu piepildīs Alūksnes no-
vada mūziķi un draugi. Muzicēs 
Linda un Dana Berkules, Zintis 
Žvarts un Romāns Vendiņš ar 
draugiem, Ilgas Bērziņas džeza 
trio, Dainis Dobelnieks, Kristīna 
Zaharova un citi muzikālie 
alūksnieši un ar Alūksni saistītie. 
Vakara pasākumu vadīs Sandija 
Dovgāne un Niks Gaigalietis. 
Būs arī kāds īpašs viesis, kuru 
redzēsim šogad Alūksnes pilsētas 

svētkos. Notiks labdarības izsole, 
kuras laikā plānots vākt ziedo-
jumus jaunajam vides objektam 
“Alūksne – Latvijas virsotnē”. 
Vides objektu plānots izveidot 
līdz Alūksnes pilsētas svētkiem 
un tas vizuāli demonstrēs, ka 
Alūksne ir augstākā Latvijas 
pilsēta – tās augstākais punkts 
atrodas 217 metrus virs jūras 
līmeņa.
Vairāk informācijas: 
www.facebook.lv/aluksnesnovads

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Evitas Aplokas foto
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Sporta 
svētki novada 
pensionāriem
 Alūksnes novada 
pensionāru sporta svētki 
notiks 2018. gada 2. jūnijā 
10.00 Alūksnes Pilssalas 
sporta stadionā. 

 Pilsētas pensionāriem pie-
teikties pensionāru biedrībā 
“Sudrabs” trešdienās no 
10.00 līdz 12.00 līdz 
29. maijam. 
 Pagastu pensionāriem pie-
teikties pie pagasta pensio-
nāru vadītāja līdz 
28. maijam. Pagastu pen-
sionāru vadītāji sarakstus 
iesniedz 29. maijā. Aicināti 
arī skatītāji un līdzjutēji uz 
spēlēm!
 Papildu sporta spēlēm Pils-
salā notiks arī meistarklase 
pērļošanā. Meistarklasē var 
piedalīties gan spēļu dalīb-
nieki sporta aktivitāšu starp-
laikos, gan arī citi interesenti!

Labo 
bedrītes
 Pašvaldības aģentūra 
“Spodra”, kā ik pavasari, veic 
ielu bedrīšu labošanu. Ielas, 
kurās tuvākajā laikā ir 
plānots veikt pārbūves 
darbus, tiks labotas tikai 
asākās, bīstamākās bedres, 
kuras traucē satiksmi. Šīs 
ielas ir:
Ojāra Vācieša iela no Pils 
līdz Dārza ielai,
Dārza iela no Ojāra Vācieša 
ielas līdz Tirgotāju un 
Latgales ielu krustojumam,
Latgales iela no krustojuma 
ar Tirgotāju un Dārza ielu 
līdz krustojumam ar Uzvaras 
un Kanaviņu ielām,
Uzvaras un Merķeļa ielas,
Brīvības iela no Merķeļa ielas 
līdz Jāņkalna ielai un
Jāņkalna iela no Tālavas ielas 
līdz bānīša stacijai.

Domes 26. aprīļa sēdē
 Alūksnes novada domes 
26. aprīļa sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
39 darba kārtības 
jautājumus. 

Dome nolēma:

- sagatavot atsavināšanai 
šādus Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamos 
īpašumus: dzīvokli Skolas ielā 2 – 
3, Alūksnē, ar kopējo platību 
45,2 m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas, 
palīgceltnes, un zemesgabala 
nomas tiesības uz 99 gadiem 
proporcionāli kopīpašuma 
domājamajai daļai, dzīvokli 
Torņa ielā 13 – 81, Alūksnē, ar 
kopējo platību 35,7m² un ar 
to saistītām kopīpašuma domā-
jamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas, un zemesgabala nomas 
tiesības uz 99 gadiem proporcio-
nāli kopīpašuma domājamajai 
daļai un dzīvokli Tālavas ielā 9 
– 4, Alūksnē, ar kopējo platību 
51,3m² un ar to saistītām kopīpa-
šuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas 
un šķūņa. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus visos 
trīs gadījumos sedz dzīvokļu 
īrnieki, kas ierosinājuši 
atsavināšanu. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, izdevumus 
iekļaut pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minētos 
pašvaldības īpašumus, 
pārdodot tos par brīvu cenu 
dzīvokļu īrniekiem. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļu atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atzīt, ka šādi pašvaldības 
dzīvokļi: „Smiltīs” – 1, Annas 
pagastā, un „Lejās” – 1, 
Jaunalūksnes pagastā, nav derīgi 
dzīvošanai, ņemot vērā to, ka 
nepieciešamie izdevumi, lai tos 
savestu kārtībā dzīvošanai, bet 
vēlāk arī administrēšanas un 
uzturēšanas izdevumi, nav 
samērojami ar īpašumu faktisko 
vērtību un izmantošanas 
iespējām. Sagatavot 
atsavināšanai dzīvokli „Smiltīs” 
– 1, Annas pagastā ar kopējo 
platību 38,6m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no ēkas, kā arī dzīvokli „Lejās” 
– 1, Jaunalūksnes pagastā, ar 
kopējo platību 42,4 m² un 
ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, zemes 
un palīgēkām. Nodot tos 
atsavināšanai kā atsavināšanas 
veidu nosakot pārdošanu izsolē. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļu īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - ņemot vērā Jaunannas 
pagasta pārvaldes ierosinājumu 
atsavināt pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Straumes”, Jaunannas 
pagastā, jo tas nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju veikšanai, 
nodot atsavināšanai minēto 
nekustamo īpašumu, par 
atsavināšanas veidu nosakot 
pārdošanu izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 

Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu - 
cirsmas īpašumā “Vārpas 8” un 
“Ezeriņi”, Annas pagastā, 
atsavinot vienā izsoles paketē 
ar kopējo pārdodamo koku 
apjomu 290,38 m³: cirsmu 
galveno cirti - kailcirti “Vārpās 
8” (platība 1,62 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.1); cirsmu krājas 
kopšanas cirti “Vārpās 8” (platība 
0,24 ha, 1. kvartāla nogabalā 
Nr.2); cirsmu krājas kopšanas 
cirti “Ezeriņos” (platība 0,70 ha, 
1. kvartāla nogabalā Nr.1) un 
cirsmu sanitāro cirti “Ezeriņos” 
(platība 0,80 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.2). Uzdot Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organi-
zēt cirsmu novērtēšanu, izstrādāt 
izsoles noteikumus un rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu: 
4 ūdens velosipēdus T4; 3 laivas 
Pella Nova; 2 divvietīgus kajakus 
Vista Standart; 2 vienvietīgus 
kajakus Carolina 12 
Expedition, pārdodot tos izsolē. 
Uzdot Īpašumu atsavināšanas 
komisijai veikt mantas 
novērtēšanu, noteikt nosacīto 
cenu un organizēt tās izsoli;

 - ņemot vērā sertificēta 
būvinženiera IK Āres Pilda sniegto 
dzīvojamās mājas “Gundegas”, 
Jaunannas pagastā, tehniskās
apsekošanas atzinumu, un 
secinot, ka nepieciešamie 
līdzekļi minētās ēkas daļas 
atjaunošanai nav samērojami 
ar īpašuma faktisko vērtību un 
izmantošanas iespējām, nojaukt 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – divstāvu dzīvojamo 
ēku un palīgēkas “Gundegas”, 
Jaunannas pagastā;

 - nojaukt būves - piena punktu 
un šķūni nekustamajā īpašumā 
“Krejotava”, Māriņkalnā, 
Ziemera pagastā, kas jau ilgstoši 
ir cilvēku dzīvībai, veselībai un 
videi bīstamā stāvoklī. Minētās 
būves atrodas uz pašvaldības 
tiesiskā valdījumā esošā 
zemesgabala. Tās ir apsekojis 
Būvvaldes būvinspektors, 
konstatējot, ka abas minētās 
būves ir pamestas un neapsaim-
niekotas, tām ir būtiski bojā-
tas nesošās un norobežojošās 
konstrukcijas, tās ir zaudējušas 
mehānisko stiprību un stabilitāti. 
Tā kā būves ir brīvi pieejamas, tās 
apdraud cilvēku drošību. Būves 
nav ierakstītas zemesgrāmatā, 
līdz ar to nav zināmas to 
lietošanas vai īpašuma tiesības, 
taču pašvaldības pienākums 
ir reaģēt uz šādu iespējamu 
apdraudējumu cilvēkiem arī 
gadījumā, ja būvju piederība ir 
neskaidra. Īpašumu nodaļai 
uzdots sagatavot dokumentus 
būvju nojaukšanai un informēt 
Finanšu komiteju par 
nepieciešamo finansējumu;

- nodot divu stāvu 
dzīvojamās ēkas ar četriem dzī-
vokļu īpašumiem un 
palīgēkas „Kalmes 2”, 
Jaunalūksnes pagastā, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai;

 - apstiprināt SIA “Ģeodēzists” 
2018. gadā izstrādāto Alūksnes 
pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 
pamatgājienu pilnveidošanas 
aprakstu;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 25.01.2018. 
lēmumā Nr. 16 “Par projektu 
“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un 
labiekārtošana Aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene””. 
Grozījums paredz palielināt 
projekta īstenošanai plānoto 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru no sākotnēji 
paredzētajiem 10% uz 30%, 
ņemot vērā to, ka Latvijas vides 
aizsardzības fonds projektu 
atbalstījis ar 70% finansējumu 
sākotnēji paredzēto 90% 
vietā. Projekta kopējās 
izmaksas ir 19250,35 EUR, no 
kurām Latvijas vides aizsardzības 
fonda finansējums būs 
13864,00 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 5386,35 EUR;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 04.11.2016. 
lēmumā Nr. 383 “Par 
projektu “Infrastruktūras 
uzlabošana industriālās 
teritorijas attīstībai Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā””. 
Grozījumi paredz ar šī projekta 
īstenošanu saistīto visu izmaksu 
iekļaušanu lēmumā, tajā skaitā 
izmaksu par neparedzēti 
konstatētā kūdras apjoma 
izņemšanu laukuma izbūves vietā, 
kā arī nepieciešamību izbūvēt 
ceļu, kas savieno uzņēmēju un 
pašvaldības investīciju teritorijas. 
Izmaksu pieaugums ir 
122 tūkstoši eiro, tajā skaitā 
55 tūkstoši ir pašvaldības 
līdzfinansējuma pieaugums. Līdz 
ar to projekta kopējās izmaksas ir 
507 001,97 EUR, no kurām 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums ir 
319 320,55 EUR, valsts 
budžeta dotācija 34 731,94  EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
152 949,48 EUR. Ceļa izbūve 
starp uzņēmuma un pašvaldības 
investīciju teritoriju ir 
nepieciešama tādēļ, lai 
uzņēmuma veiktās investīcijas 
tiktu attiecinātas uz pašvaldības 
īstenoto projektu;

 - iesniegt projekta “Plūdu 
apdraudējuma riska 
samazināšana Zeltiņu pagastā” 
iesniegumu Latvijas vides 
aizsardzības fonda projektu 
konkursam. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 56 000 EUR, 
ko sastāda: paredzamais fonda 
finansējums 70% apmērā no 
kopējām izmaksām jeb 
39 200 EUR, pašvaldības 
finansējums 30% apmērā no 
kopējām izmaksām jeb 
16 800 EUR;

 - piedalīties Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras rīkotajā 
Latvijas valsts budžeta 
finansētajā mērķprogrammā 
“Ģimeņu atbalsta projektu 
konkurss pašvaldībām sadarbībā 
ar NVO” ar projektu “Ģimene 
kā vērtība Alūksnes novadā”, 
apstiprināt pašvaldības indikatīvās 
kopējās izmaksas projektā 
29 000 EUR, no kurām valsts 

budžeta finansējums indikatīvi 
20 000 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums indikatīvi 
9 000 EUR;

 - apstiprināt aktualizēto Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2011. - 2017. Investīciju plānu 
2015. - 2018. gadam;

 - pilnvarot pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru 
Fominu, kā Alūksnes novada 
pašvaldības domes pilnvarotam 
deputātam kopā ar pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Arturu 
Dukuli piedalīties Latvijas 
Pašvaldību savienības 
29. kongresā;

 - noteikt pašvaldības dzīvoklim 
Torņa ielā 13 – 16, Alūksnē, 
speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 7/2018 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Alūksnes novadā”;

 - par Sociālo lietu pārvaldes 
vadītāju iecelt Eviju Švalbi. 
Lēmums stāsies spēkā 2018. gada 
1. jūnijā, kad darbu sāks 
jaunizveidotā Sociālo lietu 
pārvalde;

 - izdarīt grozījumus Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
nolikumā, precizējot skolas un 
tās Liepnas, Alsviķu un Malienas 
mācību punktu adreses, kur skola 
īsteno profesionālās ievirzes 
izglītības programmas, kā arī 
precizēt iestādes piedāvātās 
izglītības programmas;

 - apstiprināt Ziemeru 
pamatskolas nolikumu, kas stāsies 
spēkā šī gada 1. septembrī. Cita 
starpā nolikumā ir noteikts, ka 
izglītības iestādei ir mācību punkts 
Jaunlaicenes pagasta “Lazdiņās”, 
kas īstenot pirmsskolas izglītības 
programmu;

 - apstiprināt Alūksnes pilsētas 
sākumskolas sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi: mācību 
klases noma – 
1,53 EUR/h (+ PVN), 
sporta zāles noma 
6,27 EUR/h (+PVN). Lēmums ir 
spēkā no 1. maija;

 - apstiprināt maksu par 
īslaicīgu nomu pašvaldības 
īpašumā “Pagastmāja”, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā, valsts akciju sabiedrībai 
“Latvijas pasts” – 0,04 EUR/ 1 m2 
stundā (bez PVN);

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 2 219 EUR sporta 
inventāra iegādei mācību treniņu 
nodarbību un vietējas nozīmes 
sacensību organizēšanai Pilssalas 
stadionā;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 17 606 EUR 
telpu remontam, lai nodrošinātu 
internāta pakalpojumu Liepnas 
vidusskolā;

Turpinājums 3. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2018.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

16. maijā 10.00
Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

21. maijā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 24. maijā 10.00

Domes sēde   
 31. maijā 10.00

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 

Vēstu”
 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada 
teritorijā, bet savā pastkastītē 
nesaņem pašvaldības lai-
krakstu „Alūksnes Novada 
Vēstis”, aicinām informēt par 
to pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evitu 
Aploku, zvanot pa tālruņiem 
64381502 vai 26646749. 



Apmeklētāju pieņemšana maijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

11. un 25. maijā 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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 14.05.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 25.05.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 15.05.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 28.05.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 31.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 21.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 24.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 10.05.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS 21.05.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS 16.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 21.05.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 24.05.2018. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Uzsāks izstrādāt 
lokālplānojumu sporta 
centra būvniecībai
 Alūksnes novada dome 
26.04.2018. ir pieņēmusi 
lēmumu “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada teri-
torijas plānojumu 2015.-2027. 
gadam, izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam 
Jāņkalna 17A, Alūksne, Alūksnes 
novads, lokālplānojuma teritori-
jas robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.
 Lokālplānojuma izstrādes 
rezultātā nekustamajam 
īpašumam Jāņkalna iela 17A, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
plānots mainīt funkcionālo 
zonējumu no Dabas un 

apstādījumu teritorijas uz Jaukta 
centra apbūves teritoriju.
 Lokālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja 
Madara Ziņģe-Bumbure.
 Rakstiski priekšlikumi un ietei-
kumi lokālplānojuma izstrādei 
iesniedzami personīgi Alūksnes 
novada pašvaldībā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv, fiziskajām 
personām norādot savu vārdu, 
uzvārdu, adresi, juridiskām 
personām – nosaukumu, 
reģistrācijas datus, adresi.
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Alūksnes novada 
pašvaldība rīko IZSOLES
 22.06.2018. nekustamā 
īpašuma – “Romeškalns”, 
Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā 
mutiska izsole ar augšupejošu 
soli. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 29379590. 
Nosacītā cena – 22223 EUR. 
Nodrošinājums – 2222 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 08.06.2018. Samaksa jāveic 
līdz 26.06.2018., vai izvēloties 
nomaksas variantu.  

 Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv.
Pieteikumu reģistrācija izsolēm 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 
9.00 - 11.00 un no 14.00-16.00, 
līdz 09.02.2018. plkst. 16.00.

 22.05.2018. kustamās 
mantas – kravas atkri-
tumu vedēja DAF CF 7, valsts 
reģistrācijas Nr. HE3826, 
trešā izsole ar augšupejošu 
soli. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 2528  EUR. 
Nodrošinājums – 253 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 18.05.2018. 

 Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv.
Pieteikumu reģistrācija 
izsolēm katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306. telpā no 9.00 - 11.00 
un no 14.00 -16.00, līdz 
09.02.2018. plkst. 16.00.

Ievieš programmu parādu 
piedziņas administrēšanai
 Parādu atgūšanai ir 
būtiska loma pašvaldību 
budžeta ieņēmumu 
palielināšanā. Kavēti 
maksājumi un/vai 
neizpildītas kredītsaistības 
ietekmē ieņēmumus no 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumiem, kas veido 
daļu no pašvaldības 
budžeta.

 Šajā sakarā Alūksnes no-
vada pašvaldība ir ieviesusi 
jaunu parādu piedziņas 
administrēšanas programmu. 
Ar tās palīdzību iespējams 

parādu piedziņu uzsākt lielākam 
parādnieku skaitam vienlaikus, 
noteiktā prioritāšu secībā, tiek 
samazināta iespēja kļūdīties, 
kā arī ir citas priekšrocības, kas 
palīdz parādus atgūt efektīvāk.
 Pašvaldība jau ir sākusi pro-
grammas izmantošanu. Iepriekš 
parādu piedziņas darbības veica 
darbinieki, manuāli pārbaudot 
maksājumu veikšanu.

Valentīna Fedotova,
Alūksnes novada pašvaldības

grāmatvedības nodaļas vadītāja, 
galvenā grāmatvede

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 5 999 EUR Liepnas 
ciema ielu apgaismojuma 
atjaunošanai;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
valsts kasē Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projekta „Pašvaldības autoceļu 
“Liepiņi – Jaunzemi”, “Siveci 
– Darbnīcas” un “Darbnīcas – 
Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, 
Alūksnes novadā” īstenošanai 
2018. gadā 151 541,98 EUR 
projekta priekšfinansēšanai;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
valsts kasē ELFLA projekta 
„Pašvaldības autoceļa 
“Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” 
pārbūves 1. kārta Kalncempju pa-
gastā, Alūksnes novadā” īstenoša-
nai līdz 124 487,91 EUR 
2018. gadā projekta priekšfinan-
sēšanai;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 05.09.2017. 
lēmumā Nr. 332 “Par investīcijas 
projekta noteikšanu un aizņē-
mumu tā īstenošanai”. Grozījumi 
paredz Alūksnes Pilssalas infra-
struktūras izbūves projekta kopējo 

izmaksu pieaugumu par 
24 tūkstošiem eiro sakarā ar 
darbiem, kurus nepieciešams 
veikt papildus. Līdz ar to kopējās 
izmaksas ir 801 018,13 EUR, 
tajā skaitā: Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
mērķdotācijas finansējums ir 
150 000,00 EUR, pašvaldības 
finansējums 36 433,10 EUR, 
Valsts kases aizdevuma līdzekļi 
614 585,03 EUR. Projekta ietva-
ros izbūvēta jaunā laipa un laivu 
nolaišanas vieta Alūksnes ezerā 
pie Alūksnes Mākslas skolas. 
Tomēr konstatēts, ka laipas 
garums attiecībā pret krasta zonu 
ir nepietiekams un to ir nepiecie-
šams pagarināt. Tāpat secināts, ka 
krasta zona šajā vietā ir nestabila 
un ar laiku veidosies noslīdējumi, 
bet esošais nelielais piekļuves ceļš 
un laukums pie laipas ir 
nepietiekams un tā segums nav 
spējīgs uzņemt transporta radīto 
slodzi. Līdz ar to nepieciešams 
izbūvēt krasta piebraukšanas 
laukumu, nostiprināt krasta zonu 
un pagarināt laipu;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 8/2018 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
2018. gada 31. janvāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2018 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2018.gadam””;

 - nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu 1095 EUR 
pašvaldības autoceļa “Māras – 
Doktorāts”, Mālupes pagastā 
pavasara plūdu izraisīto avārijas 
seku novēršanai, kas sastāda 30% 
no objektam radīto zaudējumu 
apmēra. Līdzfinansējumu pašval-
dības autoceļa atjaunošanai 
1095 EUR izdalīt no 
pašvaldības Ceļu un ielu 
uzkrājuma fonda;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2017. gada 
konsolidēto pārskatu;

- pamatojoties uz Alūksnes nova-
da domes 27.11.2014. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.24/2014 
„Par līdzfinansējumu daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai”, 
atbalstīt projekta pieteikumu par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Tirgotāju ielā 16C, Alūksnē, 
Alūksnes novadā piesaistītā 
zemesgabala labiekārtošanu, 
piešķirot līdzfinansējumu 
1335,19 EUR.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
“Pašvaldība”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes 26. aprīļa sēdē

Alūksnes skatu 
tornis atvērts
 Alūksnes skatu tornis 
Tempļakalna parkā pēc 
ziemas sezonas atkal ir 
atvērts apmeklētājiem.
Skatu tornī uzkāpt būs iespējams 
no otrdienas līdz svētdienai 
no pulksten 11.00 līdz 19.00. 
Pirmdienās tornis apmeklētājiem 
būs slēgts.
 Lielākām grupām iespējams 
atvērt skatu torni arī citā laikā, 
iepriekš piesakoties 
pa tālruni 25442335.



Plāno izstrādāt jaunu licencētās 
makšķerēšanas nolikumu
  Alūksnes novada domes 
deputāti Tautsaimniecības 
komitejā martā izskatīja 
jautājumu par grozījumiem 
licencētās makšķerēšanas 
nolikumā Alūksnes ezerā 
un uzdeva pašvaldības 
aģentūrai “ALJA” sagatavot 
jaunu nolikuma projektu.

 Pašreizējais nolikums 
ir spēkā kopš 2017. gada 
februāra. Tas nosaka, kādām 
iedzīvotāju kategorijām 
makšķerēšana Alūksnes ezerā ir 
bez maksas, kādām maksas un 
cik daudz vērtīgo zivju sugu katra 
kategorija drīkst paturēt lomā. 
Noteikumi paredz, ka visiem 
iedzīvotājiem ir tiesības saņemt 
bezmaksas licenci makšķerēšanai 
no krasta, tāpat bez maksas 
licenci var iegūt arī personas, 
kas vecākas par 65 gadiem, ar 
invaliditāti, maznodrošinātie, 
bērni līdz 16 gadiem, ezera 
krasta zemju īpašnieki un viņu 
ģimenes locekļi, kā arī 
personas, kuras sniegušas 
ievērojamu ieguldījumu Alūksnes 
ezera krasta zonas sakopšanā, 
maluzvejniecības novēršanā. 
Savukārt pārējie iedzīvotāji 
var iegādāties maksas licences 
dažādiem periodiem. Bezmaksas 
licenču īpašnieki drīkst 
nozvejot mazāku skaitu vērtīgo 
zivju diennaktī – pa vienai 
līdakai, zandartam, sīgai, zutim, 
savukārt maksas licenču 
īpašnieki – pa trim zivīm no 
vērtīgākajām sugām.
 Grupa iedzīvotāju vērsās pie 
Tiesībsarga ar pretenziju, ka 
bezmaksas licenču īpašniekiem 
būtu jāļauj nozvejot tikpat 
daudz zivju no katras sugas kā 

tiem, kuri iegādājušies maksas 
licences.
 - Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
vēstulēs ir komunicējusi ar 
Tiesībsargu, kurš norāda uz 
vienlīdzības principu, ka visiem 
būtu jāļauj makšķerēt līdzīgā 
apjomā, bet par samaksu. 
Savukārt pašvaldībai ir atļauts 
piemērot atlaidi tām iedzīvotāju 
kategorijām, kam šobrīd ir 
pieejamas bezmaksas licences. 
Ja pieņemsim noteikumus pēc 
Tiesībsarga norādījumiem, tad 
būsim pirmie Latvijā. Protams, 
iedzīvotāji, kuri maksā naudu 
par licenci un drīkst ar makšķeri 
noķert trīs zivis, nebūs mierā, 
ka tie, kuri nemaksā, drīkstēs 
nomakšķerēt to pašu apjomu, 
- komitejas sēdē skaidroja tās 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 Komitejas sēdē deputāti 
diskutēja par to, vai pieņemt 
jaunus noteikumus, vadoties no 
Tiesībsarga rekomendācijām.
 Deputāts Modris Lazdekalns 
secināja, ka iesniedzot 
pretenziju Tiesībsargam 
par pašreizējo nolikumu, 
makšķernieki panākuši pretējo 
efektu. Viņš ierosināja nolikumu 
izstrādāt pilnīgi no jauna, 
iesaistot darba grupā dažādu 
vecumu un interešu 
makšķerniekus.
 Pašvaldības aģentūras “ALJA” 
direktors Māris Lietuvi-
etis norādīja, ka sarakstē ar 
Tiesībsargu, kā arī konsultācijās 
ar Zemkopības ministrijas 
Zivsaimniecības departamentu 
secināts, ka nevienlīdzība ir ne 
tikai tas, ka vieni drīkst paturēt 
pa vienai zivij, bet otri – pa 
trim, bet arī tas, ka vieni drīkst 
makšķerēt bez maksas, bet 

otriem par licenci jāmaksā. 
 - Ievērojot Tiesībsarga viedokli, 
cietīs arī citi makšķernieki, kuri 
pēc pašreiz spēkā esošā noliku-
ma mazvērtīgās zivju sugas drīkst 
paturēt lomā bez ierobežojuma 
un maksas, bet pēc Tiesībsarga 
norādēm par to ir jāmaksā. Ir 
izskanējis arī viedoklis, ka varētu 
paplašināt to personu loku, kam 
ir atvieglotas makšķerēšanas 
iespējas, piemēram, ģimenēm 
ar 3 un vairāk bērniem. 
Protams, pašvaldībai ir tiesības 
atcelt maksu un tā drīkst atcelt 
arī licencēto makšķerēšanu 
vispār, taču maksa ir tas, kas 
makšķerniekus disciplinē, - 
uzsvēra M. Lietuvietis.
 Dz. Adlers sacīja, ka var būt 
diskusija par to, ka dome 
pieņem lēmumu sava novada 
iedzīvotājus atbrīvot no 
maksas. Viņš atgādināja, 
ka maksa par licencēm tiek 
iekasēta, lai nodrošinātu 
aģentūras darbību un 
papildinātu zivju resursus 
Alūksnes ezerā.
 - Ja gadā ieņēmumi no 
licencēm ir ap 20 tūkstošiem 
eiro, tad mums jāizšķiras, 
vai gribam, lai šī summa ir 
ieņēmumos katru gadu vai 
arī esam gatavi to atvēlēt no 
pašvaldības budžeta un atbrīvot 
makšķerniekus no licenču 
maksām, - uzsvēra Dz. Adlers.
 Pēc diskusijām deputāti uzdeva 
izstrādāt pilnīgi jaunu nolikumu 
licencētajai makšķerēšanai līdz 
novembrim, pieaicinot visas 
ieinteresētās grupas.

Evita Aploka, 
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemera pagastā sāks 
autoceļu pārbūvi
 Šopavasar sāksies autoceļu 
Indrāni–Blūmji–Gailīši, 
Rijukalns–Vengerski un 
Ziemeri–Murati pārbūve 
Ziemera pagastā.

 Aizvadītā gada novembrī 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā 
projektu konkursa pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” tika 
iesniegts projekta pieteikums 
“Pašvaldības autoceļu 
“Indrāni–Blūmji–Gailīši”, 
“Rijukalns–Vengerski” un 
“Ziemeri–Murati” pārbūve 
Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā” 
(Nr. 17-07-A00702-000122).
  Lauku atbalsta dienests janvārī 
apstiprināja projekta pieteikuma 
iesniegumu ar kopējām autoceļu 
pārbūves izmaksām 
318435,96 EUR (ar PVN), 
kur publiskais finansējums ir 
169796 EUR un Alūksnes novada 
pašvaldības finansējums sastāda 
148639,96 EUR. 
 Projekta ietvaros autoceļiem tīrīs 
esošos novadgrāvjus, izbūvēs 
jaunus novadgrāvjus, noņems 
nomaļu apaugumu, izcirtīs 
krūmus un kokus, attīrīs un 

remontētas esošās caurtekas un 
izbūvēs jaunas caurtekas, 
atjaunos un izbūvēs 
nobrauktuves, kā arī izbūvēs 
autoceļu segas konstrukciju. 
Kopējais pārbūvējamo ceļu 
garums ir 6,583km.
 Pārbūves rezultātā uzlabosies 
autoceļu tehniskais stāvoklis, 
nodrošinot drošu satiksmi un 
garantējot zemju īpašnieku 
piekļuvi īpašumiem, tā veicinot 
lauksaimniecības produkci-
jas ražošanas un pārstrādes 
attīstību, kā arī lauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības attīstību 
Ziemera pagastā.
 Publisko iepirkumu procedūru 
rezultātā līguma slēgšanas 
tiesības pašvaldības autoceļu 
“Indrāni – Blūmji – Gailīši”, 
“Rijukalns – Vengerski” un 
“Ziemeri – Murati pārbūvei tika 
piešķirtas SIA “SORMA”, autoceļu 
pārbūves būvuzraudzības 
līguma slēgšanas tiesības tika 
piešķirtas SIA “RS BŪVNIEKS”, 
autoruzraudzību veiks autoceļu 
būvprojektu izstrādātājs SIA “ 
PROJEKTS EAE”. 

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 

Ziemera pagasta pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mālupes pamatskolas 
ēka pārtop par sociālās 
aprūpes centru

 Mālupes pagastā, 
bijušās pamatskolas ēkā, 
turpinās būvniecība, 
lai izveidotu sociālās 
aprūpes centru “Pīlādži”.

 Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veic 
SIA “RUFS” pēc IK “ĀRE PILDS” 
2017. gadā izstrādātā 
būvprojekta. Savukārt 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“BBPV”. Saskaņā ar noslēgto 
līgumu darbus iecerēts pabeigt 
astoņu mēnešu laikā. Līguma 
summa ir 645361,43 EUR, 
neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli.
 Šobrīd ēkā jau ir veikti un 
turpinās dažādi iekšdarbi, lai 
skolas telpas pielāgotu 

specifiski sociālās aprūpes centra 
vajadzībām.
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 22. marta lēmumu 
par pašvaldības Sociālā 
dienesta un Sociālās aprūpes 
centra “Alūksne” reorganizāciju, 
no 1. jūnija izveidojot jaunu 
iestādi - Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde, sociālās 
aprūpes centrs “Pīlādži” 
būs viena no pārvaldes 
struktūrvienībām. Šobrīd 
plānots, ka sociālās aprūpes 
centrā Mālupē būs 60 klientu 
vietas.

Evita Aploka, 
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Druvja Mucenieka foto

4. Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2018.

Dēliņkalnā turpinās skatu torņa izbūve
 Ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda 
atbalstu Alūksnes 
augstienes augstākajā 
punktā – Dēliņkalnā pēc 
tehnoloģiskā pārtraukuma 
turpinās skatu torņa 
izbūve.

 Spītējot slapjajam laikam, 
būvnieki spējuši Dēliņkalna 
virsotnē nogādāt visu 
nepieciešamo tehniku sekmīgai 
un kvalitatīvai torņa izbūvei. 
Šobrīd izbūvētas un nostiprinātas 
torņa galvenās konstrukcijas. 
 Jau šobrīd Dēliņkalna skatu 
tornis slejas 27 metru augstumā, 
un tā virsotnē saskaņā ar 
projektu izbūvēta skatu plat-
forma, kuru plānots aprīkot ar 
binokli. Projekta ietvaros pie 
jaunizbūvētā skatu torņa uzstādīs 
arī apmeklētāju monitoringa 
ierīci, kas ļaus uzskaitīt torņa 
apmeklētāju skaitu.
 Skatu torņa celtniecība norit 
saskaņā ar aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” dabas 
aizsardzības plānu 2016.-2028. 
gadam. Būvniecības darbi 
notiek projekta “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošana 
antropogēnās slodzes 
mazināšanai un pieejamības 
nodrošināšanai” ietvaros.

Darbus objektā saskaņā ar iepir-
kumu procedūras rezultātiem 
veic uzņēmumi SIA “Smart 
Energy” un SIA “Livland Group”.  
Būvdarbu izmaksas sastāda 
258 421,24 bez PVN.

 
Druvis Mucenieks,

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Druvja Mucenieka foto



5.Alūksnes Novada Vēstis03.05.2018.

Turpinās projekts “Dzīvo vesels Alūksnes novadā”
Sāksies skriešanas 
seriāls “Mizojam, ka 
prieks”

 Ar 1. posma skrējienu 
“Skolas kalns” šā gada 20. maijā 
Zeltiņu pagastā tiks dots starts 
Zeltiņu pagasta atklātajam krosa 
skriešanas seriāla pasākumam 
ikvienam “Mizojam, ka prieks”.

 Kopā pasākums norisināsies 
četros posmos no maija līdz 
augustam vienu reizi mēnesī. 
Pirms sacensībām notiks “Starta 
vingrošana” dalībniekiem un 
līdzjutējiem profesionāla trenera 
vadībā. Starta sacensībās aicināts 
piedalīties ikviens, kurš vēlas 
pusstundu intensīvi un pareizi 
vingrot. Skriešanas pasākums 
notiks sešās vecuma grupās. 
Sīkāka informācija un pasākuma 
nolikums pieejams Alūksnes 

novada mājas lapā www.aluksne.
lv, sadaļā “Projekti”, pie projekta 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”. 
Ieeja uz visiem pasākuma 
posmiem bez maksas!
 Sacensības organizē un vada 
Zeltiņu pagasta biedrība 
“Sporta klubs Zeltiņi”. 

 Pasākums tiek īstenots ESF 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

Sporta aktivitātes 
Jaunannā

 Sākot ar maiju līdz pat 
novembrim Jaunannā 
norisināsies dažādas sporta 
aktivitātes ikvienam 
interesentam!
 Maijā tiks organizētas 
šādas aktivitātes:

Datums Aktivitāte
3. maijs Nūjošana
7. maijs Nūjošana
12. maijs  Pārgājiens pa 
Pededzes krastiem
21. maijs  Nūjošana
28. maijs  Nūjošana
30. maijs  Riteņbraukšana

 Aktivitātes norisināsies no 
plkst. 18.00 līdz 20.00 
profesionāla trenera Zojas 
Ribušas vadībā. 
Aktivitātes tiek 
īstenotas ESF projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

Iedzīvotājiem 
bezmaksas iespēja 
piedalīties lekcijās par 

stresa mazināšanu 
darba vietā

 Šā gada 10. un 17. maijā 
pulksten 17.00 notiks 
lekcijas “Stresa mazināšana 
darba vietā”, kuras vadīs 
pieredzējusī psiholoģe 
Svetlana Volkova.
Lekciju mērķis ir apgūt 
stresa pārvaldības prasmes 
strādājošajiem, sniedzot 
teorētisku informāciju 
un izpildot praktiskus 
vingrinājumus. 
Ieeja dalībniekiem bez maksas!
Lekcijas ilgums: 90 minūtes.

Lekciju vieta: Tirgotāju ielā 14-3, 
Alūksnē.

 Lai pilnvērtīgi 
sagatavotos lekcijām, 
vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pie Svetlanas Volkovas 
pa tālruni 26697192 
vai e-pastu 
svetlana.volkova@aluksne.lv.  

 Lekcijas tiek īstenotas ESF 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

 Alūksnes novada vidusskolā 
sākušies būvdarbi, kas 
notiek saskaņā ar Eiro-
pas Savienības Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
darbības programmas “Iza-
ugsme un nodarbinātība” 
8.1.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” 
projektā “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” 
plānoto.

 Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem objektā 
veic pilnsabiedrība “A.A.& 
Būvkompānijas” pēc SIA “BM-
projekts” izstrādātā būvprojekta, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“Sistēmeksperts”. Līguma summa 

ir 458430 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Plānots, ka 
darbi ritēs deviņus mēnešus.
 Projekta rezultātā skolā iz-
veidos ergonomisku mācību 
vidi, iegādāsies ergono-
misku aprīkojumu telpām, 
ieviesīs jaunu informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju 
risinājumu, uzlabos sporta 
infrastruktūru. Būvdarbu 
laikā ēkā daļēji mainīs durvis, 
grīdas pamatkārtu un segumu, 
pārbūvēs esošo elektroapgādes, 
ventilācijas, siltumapgādes 
sistēmu, izbūvēs iekšējās 
ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvēs 
vājstrāvas tīklu, ūdensvada ieva-
du, ierīkos ārējo ugunsdzēsības 
hidrantu, kā arī veiks kosmētisko 
remontu telpās, kur tas nav 
bijis (četrās klašu telpās ar 

palīgtelpām, gaiteņos, sporta un 
aktu zālē, kāpņu telpās). 
 Šobrīd būvdarbi uzsākti ti-
kai sporta zālē un vienā 
mācību telpā 2. stāvā, ņemot 
vērā to, ka skolā vēl turpinās 
mācību process. Telpās veiktas 
nepieciešamās demontāžas un 
tās tiek gatavotas atjaunošanai. 
Pēc mācību gada beigām 
būvniecība turpināsies pārējā 
skolas daļā, kur tā plānota.
 Pirmajā projekta būvsapulcē 
būvuzraugs Āre Pilds īpaši 
uzsvēra visus nosacījumus, kas 
jāievēro darbu veikšanas laikā 
mācību periodā, kā arī aicināja 
būvnieku tos darbus, kas varētu 
vairāk traucēt mācību darbam, 
veikt pēcpusdienās. Alūksnes 
novada vidusskolas direktore 
Ilze Līviņa savukārt norādīja, ka 

gan skolēni, gan viņu vecāki ir 
informēti par mācību laikā skolas 
ēkā veicamajiem darbiem.
 Īstenojot iepriekš minēto projek-
tu, Alūksnes novada pašvaldība 
modernizēs arī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusa ēku, kam 
šobrīd vēl top būvprojekts. 
Mācību korpusā atjaunos 
visas mācību telpas, gaiteņus, 
sanitāros mezglus, kāpņu telpas, 
palīgtelpas, arī inženiertīklus, 
pārplānos atsevišķas tel-
pas un veiks to pārbūvi, kā 
arī ēkai nodrošinās vides 

pieejamību personām ar kustību 
traucējumiem. Internāta ēkā 
plānots veikt funkcionālus 
uzlabojumus vides pieejamības 
nodrošināšanai un atsevišķu 
koplietošanas telpu atjaunošanu, 
kā arī inženierkomunikāciju 
(ventilācija un iekšējais 
elektrotīkls) atjaunošanu.
 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzlabos mācību vidi Alūksnes novada vidusskolā

Taps vides objekts 
“Alūksne Latvijas virsotnē”
 Alūksne ir Latvijas 
visaugstākā pilsēta – 
Alūksnes augstākais 
punkts virs jūras līmeņa ir 
217 metri. Lai gan alūksnieši, 
gan pilsētas viesi varētu 
par to pārliecināties un 
salīdzināt dažādu Latvijas 
pilsētu augstuma atzīmes, 
šovasar uz pilsētas svētkiem 
skvērā pie Lielās Ezera 
ielas plānots izveidot 
objektu “Alūksne Latvijas 
virsotnē”.

 Pašvaldības ainavu arhitekte 
Madara Sildega stāsta, ka 
objekta atrašanās vieta skvērā 
pie Lielās Ezera ielas izvēlēta 
tādēļ, lai to būtu iespējams 
redzēt arī nedaudz no augšas. 
Objektu paredzēts veidot tā, lai 
būtu uztverama Latvijas kontūra, 
kurā izvietoti stabiņi, kas 
simboliski atrodas katrā 
Latvijas pilsētā. Paredzēts, ka 
vides objekts šajā vietā atradīsies 
šajā vietā vismaz pusgadu.
 - Objekts būs 22 metrus garš 
(no Liepājas līdz Zilupei) un 
11 metrus plats (no Rūjienas 
līdz Daugavpilij). Katras pilsētas 
atrašanās vietā būs ievietots 
apaļš metāla stabs, kas ar 
sarkanu krāsu no apakšdaļā 
nokrāsots tādā augstumā, kāds 

ir attiecīgās pilsētas augstākais 
punkts virs jūras līmeņa mērogā 
1:100. Piemēram, Alūksnes 
augstākais punkts virs jūra 
līmeņa ir 217 metri, līdz ar to 
stabiņš ar sarkano krāsu tiks 
nokrāsots līdz 2,17 m aug-
stumam. Tādā veidā varēs 
salīdzināt katras Latvijas pilsētas 
augstāko punktu. Staba augšējā 
daļa nokrāsota baltā krāsā, lai 
radītu labu fonu pilsētu 
nosaukumu uzrakstiem un 
sasauktos ar Latvijas karoga 
krāsām. Objekts reizē būs 
izglītojošs un reizē izklaidējošs, 
jo plānojam, ka to varēs ne tikai 
aplūkot no attāluma, bet arī 
izstaigāt, - stāsta M. Sildega.
 Šobrīd objekta izveidei plānots 
izmantot dažādus finansējuma 
avotus. Paldies Alūksnes un Apes 
novadu erudīcijas spēles “Prāta 
laboratorija” dalībniekiem, kuri 
sezonas noslēguma spēlē 
saziedoja 314 eiro! Ziedot varēs 
arī pasākuma “Alūksnes svētki 
Kalnciema kvartālā” laikā 
5. maijā, Rīgā. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Plāno ielu pārbūves projektus
 Alūksnes novada pašvaldība, 
piesaistot Eiropas Savienības 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējumu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Terito-
riju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” ietvaros, tuvākajā 
laikā plāno realizēt Jāņkalna 
un Brīvības ielu, kā arī Merķeļa, 
Uzvaras un Latgales ielu 
pārbūves projektus. Jāuzsver, 
ka būvprojektiem ir veikts arī 
CSDD audits, lai tos izvērtētu no 
satiksmes drošības viedokļa. Šajā 
pilsētas rajonā plānots īstenot arī 
SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības 
projektu.

 Jāņkalna un Brīvības ielu 
pārbūves būvprojekts tiek risināts 
ņemot vērā šobrīd izbūves 
stadijā esošo bānīša stacijas 
šķūņa restaurācijas projektu, 
kas prognozējami palielinās 
interesi par staciju kā tūrisma 
objektu. Domājot par organizētu 
autotransporta novietošanu, 
plānots izbūvēt stāvvietas 
vieglajam autotransportam 
un autobusiem pie Jāņkalna 
un Tālavas ielas krustojuma. 
Plānojot laukumu stāvvietām, 
paredzēta arī apgriešanās vieta 
elektrovilcieniņam. Plānots veikt 
ielu apgaismojuma atjaunošanu 

un lietus kanalizācijas izbūvi. 
Esošos gaismekļus paredzēts 
nomainīt uz energoefektīviem 
LED gaismekļiem, kā arī ierīkot 
ielu apgaismojumu, kur tā nav, 
tajā skaitā brauktuves pāriešanas 
vietās, lai nodrošinātu drošu un 
ērtu pārvietošanos iedzīvotajiem 
un stacijas apmeklētājiem.
 Šobrīd tiek veiktas izmaiņas arī 
divos jau iepriekš akceptētos 
būvprojektos, kas saistīti ar 
Merķeļa, Latgales un Uzvaras 
ielu pārbūvi. Uzvaras un Lat-
gales ielu pārbūve plānota 
divās kārtās – Uzvaras iela līdz 
krustojumam ar Latgales un 
Kanaviņu ielu un Latgales iela ar 
krustojumu. Arī šīm trim ielām 
plānota brauktuves un ietves 
seguma pārbūve, apgaismojuma 
atjaunošana, lietus kanalizācijas 
izbūve. Šobrīd iepriekš izstrādātos 
projektus aktualizē tādēļ, lai 
tie būtu atbilstoši pašreizējai 
situācijai. Piemēram, laikā kopš 
tie izstrādāti, ir ierīkots Valsts 
Latvijas Radio un Televīzijas centra 
kabelis.
 Būvprojektos iekļauti vairāki 
risinājumi, kas izmainīs līdz šim 
ierasto satiksmes organizācijas 
kārtību. Pēc pārbūves Merķeļa 
ielu tās sliktās pārredzamības dēļ 
plānots pārvērst par vienvirziena 
ielu, kur satiksme tiks organizēta 
virzienā no Uzvaras ielas uz 
Brīvības ielu. Iedzīvotājiem no 
Merķeļa ielas ar vieglo auto-

transportu būs iespēja pilsētas 
centra virzienā izbraukt pa 
Brīvības ielu. Smagā transporta 
kustība šī posma apbraukšanai 
būs novirzīta pa Jāņkalna un 
Brīvības ielu, kas būs ieguvums 
Merķeļa ielas dzīvojamajai videi. 
Jautājumā par Merķeļa ielas 
pārveidi par vienvirziena ielu, 
apkaimes iedzīvotāji veikuši 
aptauju, kas gan noslēgusies 
ar līdzvērtīgu skaitu šīs idejas 
atbalstītāju un noliedzēju. Ņemot 
vērā, ka zem Merķeļa ielas brauk-
tuves ir daudz komunikāciju, 
būtiski izmainīt ielas garenprofilu 
nevarēs – ielas un ietves augs-
tuma starpība saglabāsies. Gājēju 
pāreja Brīvības ielā pie Merķeļa 
ielas un pāreja pie Merķeļa ielas 
19. nama aizstāta ar pāriešanas 
vietām. Būtiski izmainīsies 
Latgales, Kanaviņu un Uzvaras 
ielas krustojums, izmainot gan 
tā konfigurāciju, gan galvenā 
ceļa virzienu, kas tagad plānots 
maršrutā Uzvaras - Latgales iela. 
 Papildus ielu pārbūvei pašvaldība 
plānotā ERAF projekta ietvaros 
ir paredzējusi izbūvēt Merķeļa 
ielas ūdensvada sacilpojumu, lai 
šajā mikrorajonā nodrošinātu 
ūdens padeves nepārtrauktību, 
kas būs nozīmīgs ieguvums gan 
iedzīvotājiem, gan šajā pilsētas 
rajonā esošajiem uzņēmumiem.
 Šobrīd būvprojekti ir izstrādes 
stadijā, pēc tam tiks izsludināts 
iepirkums būvdarbu veikšanai.



Konference 
“VIDE UN MĒS. 

KO VARAM DARĪT LABĀK?”
2018. gada 9. maijā (trešdiena) plkst. 10.00 – 14.30

Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē

09.30 – 10.00 Reģistrācija un kafija
10.00 – 10.15 Atklāšana
10.15 – 10.30       Bezatkritumu (zero waste) dzīvesveids – 
  kas tas ir un kāpēc tas ir svarīgi?
  Kristīne Irtiševa

10.30 – 10.45 Atkritumu apsaimniekošana un pareiza 
  šķirošana
  SIA “Pilsētvides serviss”

10.45 – 11.15 Publisko zaļo zonu apsaimniekošana 
  un attīstība Alūksnes pilsētā 
  Madara Sildega, Alūksnes novada 
  pašvaldības ainavu arhitekte

11.15 – 11.30 Alūksnes ezera uzturēšana
  Māris Lietuvietis, Alūksnes novada 
  pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors

11.30 – 11.45 Uzņēmēja iniciatīva pilsētvides 
  labiekārtošanā
  Baiba Tīce, ZS “Sprogas” pārstāve

11.45 – 12.00 NVO aktivitātes pilsētvides 
  labiekārtošanā un uzturēšanā
  Dzintra Zvejniece, biedrības 
  “Alūksnes NVO atbalsta centrs” vadītāja

12.00 – 12.15 Ingus Berkulis, 
  Alūksnes novada pašvaldības 
  atbalsta iespējas vides labiekārtošanai

12.15 – 12.45 Kafijas pauze

12.45 – 13.30 Māris Olte*

13.30– 14.15 Darbs grupās. Alūksnes pilsētvides attīstības 
  iespējas un iedzīvotāju vajadzīvas saistībā 
  ar vides uzturēšanu

14.15 – 14.30 Foruma noslēgums

*Tēma tiek precizēta

Novērtēsim, ja pieteiksiet savu dalību līdz 2018. gada 7. maijam 
(pirmdiena) pulksten 17.00

pa e-pastu: aluksnesnvocentrs@gmail.com vai tālruņiem 
26185282, 64322236 (darba dienās no pulksten 10.00-17.00)

Videonovērošanas kameras pilsētā 
palīdz atklāt likumpārkāpumus
 Alūksnes pilsētā 
šobrīd darbojas jau 
15 videonovērošanas 
kameras un iedzīvotāju 
drošības paaugstināšanas 
nolūkos, kameru skaitu 
plānots pakāpeniski 
palielināt. 

 Alūksnes novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Ardis 
Tomsons atklāj, ka 
videonovērošanas kameru 
ierakstu analīze palīdz novērst 
daudzus administratīvos 
pārkāpumus un disciplinē 
iedzīvotājus.
 - Video novērošana ir palīdzējusi 
atklāt tādus likumpārkāpumus, 
kas saistīti ar vandalismu un 
tīšu svešas mantas iznīcināšanu 
vai bojāšanu, agresīvu auto 
vadīšanu, vides piesārņošanu, 
smēķēšanas ierobežojumu 

kontrolē, transportlīdzekļu 
stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu. Konstatējot 
izdarītus likumpārkāpumus, 
kas ir citu iestāžu kompetencē, 
atbilstoši procesuālajām normām 
iegūtā informācija tiek nodota 
tām. Šādos gadījumos īpaši 
svarīga ir sadarbība ar Valsts 
policiju, kuras kompetences iet-
varos notiek tālākā izmeklēšana 
vainīgo personu noskaidrošanā 
un saukšanā pie likumā 
paredzētās atbildības, - skaidro 
A. Tomsons. 
 Videonovērošanas kameru 
pozitīvo ietekmi un noziegumu 
fiksēšanas un izmeklēšanas 
procesu apliecina arī Valsts 
policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Alūksnes iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļas 
priekšnieks Raivo Koemecs. 
Viņš, tāpat kā Pašvaldības 

policijas priekšnieks uzver, ka 
kameras īpaši palīdzējušas 
atklāt vainīgās personas 
noziegumos, kas saistīti ar 
svešas mantas tīšu bojāšanu. 
Kameras atvieglojušas arī 
darbu pie personu meklēšanas 
un izmeklēšanas, kas saistīta 
ar noziegumiem par miesas 
bojājumu izdarīšanu. 
 Par nākotnē plānotajām 
kamerām gan pašvaldības, 
gan valsts policijas 
pārstāvji atzīst, ka jāplāno 
videonovērošanas 
pastiprināšana pie spēļu 
zālēm, kā arī ielām, pa kurām 
var iebraukt vai izbraukt 
no pilsētas.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists
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Svētku pasākumā Alūksnē pasniegs
pašvaldības apbalvojumus
 Svinot Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanu – Brīvības 
svētkus, Alūksnē 
svētku pasākumi notiks 
3. un 4. maijā.

 Valsts svētku svinības sāksim 
3. maija vakarā, kad pulksten 
19.00 Alūksnes Kultūras centrā 
svinīgā pasākumā Alūksnes 
novada pašvaldība pasniegs 
apbalvojumus “Pagodinājums 
izglītībā”, “Pagodinājums 
kultūrā”, “Pagodinājums 
sportā” un “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” par 
sasniegumiem 
2016.-2017. gadā. Pasākumu 
ar latvisku dziesmu koncertu 
kuplinās brīnišķīgā sieviešu 
vokālā grupa “Latvian Voices”. 
Ieeja pasākumā būs bez maksas, 
tādēļ ikviens aicināts ieskandināt 
Latvijas valsts Neatkarības 
atjaunošanas svētkus un arī 
sumināt pašvaldības apbalvo-
juma saņēmējus.
 Pašvaldības apbalvojumu 
“Pagodinājums kultūrā” 
nominācijā „Par radošumu un 
sasniegumiem amatiermākslā” 
pasniegs Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātrim “Sliek-
snis”, nominācijā „Gada cilvēks 
kultūrā” - arheologam Uldim 
Kalējam, kurš pēdējos gados ļoti 
nozīmīgu darbu veltījis senatnes 
pētīšanai Alūksnes novadā, un 
Pededzes bibliotēkas vadītājai 
Antoņinai Girs, kura saņems ap-
balvojumu par mūža ieguldījumu 
kultūrā.
 Apbalvojumu izglītības jomā 
nominācijā “Skolotāja personība 
– iedvesmotāja pārmaiņām” 
saņems Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
futbola treneris Mārtiņš Meisters, 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem” - 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pedagoģe In-
guna Vilemsone, nominācijā 
“Par ieguldījumu izglītojamo 
pilsoniskajā audzināšanā 
un kultūrvēsturisko tradīciju 
saglabāšanā” - Alūksnes novada 
vidusskolas direktore Ilze Līviņa, 
kā arī Jaunlaicenes sākumskolas 
un Ziemeru pamatskolas 
mūzikas skolotāja Inga Ārste, 

savukārt nominācijā “Par jaunā 
skolotāja radošu, mūsdienīgu, 
efektīvu un profesionālu darbu” 
- Alūksnes Mūzikas skolas, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Sprīdītis” un Alūksnes 
Bērnu jauniešu centra vokālā 
un muzikālā pedagoģe Linda 
Berkule.
 Savukārt “Pagodinājums sportā” 
tiks piešķirts biatlonistiem - 
nominācijā “Alūksnes novada 
lepnums sportā” Andrejam Ras-
torgujevam, nominācijā “Gada 
sportists” Oskaram Muižniekam, 
nominācijā “Gada jaunais 
sportists” Ingum Deksnim, kā arī 
nominācijā “Gada sporta noti-
kums” rallijam “Alūksne”.
 Uzņēmējdarbībā pašvaldības 
apbalvojumu pasniegs plo-
sta “Kaija” komandai par 
ilgtspējīgu un noturīgu 
uzņēmējdarbību tūrisma nozarē, 
veicinot Alūksnes novada 

atpazīstamību, savukārt par 
nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes 
novada tautsaimniecības 
attīstībā - sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “CEWOOD” 
un sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes putnu ferma”.
 Savukārt Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienā, 
4. maijā, no pulksten 13.00 līdz 
16.00 pie Alūksnes Kultūras 
centra par godu valsts svētkiem 
notiks Baltā galdauta svētki. Šajā 
dienā ikkatru ģimeni aicinām pēc 
kopīgas svētku brokastu maltītes 
mājās doties arī uz Kultūras cen-
tru, lai svinētu Brīvības svētkus ar 
latviešu dančiem, dziesmām un, 
protams, cienāšanos.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sāks autoceļu pārbūvi 
Jaunlaicenē
 Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde informē, ka no 
2018. gada 7. maija 
plānots uzsākt īstenot 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
projektu “Pašvaldības autoceļa 
“Bambāļi –Tortuži – Dēliņkalns” 
pārbūve un “Jaunlaicene – 
Dauguļi – Vidzemes šoseja” 
1. kārtas pārbūve, 
Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā” 
(Nr.17-07-A00702-000076).

 

Informējam, ka publisko 
iepirkumu procedūru rezultātā 
minēto autoceļu pārbūvi 
veiks SIA “SORMA”, 
būvuzraudzību nodrošinās SIA 
“GEO CONSULTANTS”, bet 
autoruzraudzību - autoceļu 
būvprojektu izstrādātājs SIA 
“CEĻU KOMFORTS”.
 Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām. Būsim saprotoši un 
iecietīgi!

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 

Ziemera pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests                 
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Mūsu “Pienenītei” – 40
 Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde „Pienenīte” 
savas dzimšanas dienas 
skaita gadalaikā, kad gaiss 
mums visiem vēsta par 
atdzimšanu un pavasari. 

 Pasaules vēstures mērogā 
40 gadi ir nenozīmīgs lielums, 
bet tikai retais strīdēsies, 
ka šāds laika periods ir nozīmīgs 
ikviena cilvēka mūžā.
 Šo gadu laikā iestādi ir 
absolvējuši vairāk nekā 
1000 audzēkņi, absolventi ir 
atveduši šurp savas atvasītes, 
un nu jau gaidām arī mazbērnus. 
 Mūsu absolventi šobrīd 
dzīvo un strādā daudz un 
dažādās valstīs un pat vairākos 
kontinentos - Eiropā, Āzijā, 
Amerikā. Viņi ir kļuvuši slaveni 
sportisti, zinātņu doktori, 
aktieri, dziedātāji un mūziķi. Arī 
mūsu pašu iestādē jau daud-
zus gadus strādā pašu bijušie 
audzēkņi. 
 Bērnudārza dzimšanas dienu ar 
lielu nepacietību gaidīja, katrs 
“Pienenītes” iemītnieks. Tika 
rotātas telpas, veidota izstāde, 
bērni gatavojās krāsainam un 
skanīgam koncertam.

 28. marta rīts sākās ar pieneņu 
dzelteniem baloniem ik pēc 
solīša, ar smaidiem bērnu, 
vecāku un darbinieku sejās, ar 
apsveikumiem no teju katras 
ģimenes, kas ikdienā apmeklē 
mūsu bērnudārzu. 
 Rīta cēlienā mūs visus sagaidīja 
košā un graciozā Pienenīte 
(skolotāja Skaidrīte Melne), 
kura katram veltīja siltu 
smaidu, jauku vārdu un dalījās 
ar bērniem, priekā dziedot 

un dejojot. Protams svarīga 
dzimšanas sastāvdaļa ir svētku 
kliņģeris un sveču dzirkstis.
 Vēlot saules mūžu, tika aizsākti 
nākamie iestādes dzīves gadi, 
kas mazajiem “Pienenītes” 
draugiem kādreiz atsauks atmiņā 
skaisto bērnību.

Dace Gailāne,
PII “Pienenīte” vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Lieldienās kopā ar „Pūcīti” 
 Šogad Lieldienas Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestāde 
„Saulīte” svinēja kopā ar 
jaunajiem draugiem no 
PII „Pūcīte”, kas svētkus 
padarīja daudz jautrākus 
un interesantākus. Paldies 
Esēnijai Lielbārdei par ideju 
šajā mācību gadā 
paciemoties citās pirmsskolas 
izglītības iestādēs, veidojot 
jaunas sadarbības iespējas!

 Pasākumā vispirms ciemiņi 
iepazīstināja ar sevi un aicināja 
kopīgās rotaļās. Pēc tam arī 
mēs prezentējām savu iestādi, 
dziedājām, dejojām, gājām 
kopīgās rotaļās un izzinājām 
senās Lieldienu tradīcijas gan 

abās grupās, gan laukā. Ciemiņi 
atzina, ka iestādes ir ļoti līdzīgas. 
Tā kā laikapstākļi lutināja ar siltu 
saulīti, varējām veikt dažādas 
aktivitātes iestādes laukumā. 
Visi izšūpojās, meklēja, ripināja, 
meta un nesa karotēs 
Lieldienu raibās olas. Neizpalika 
arī olu kaujas un cienāšanās, 
tādejādi tuvāk iepazīstoties ar 
jauniegūtajiem draugiem. Žēl, 
ka, kopīgi darbojoties, laiks 
paskrēja ļoti ātri un ciemiņiem 
bija jādodas mājup.
 Paldies lieliem un maziem 
pūcēniem par sadarbību!

Evija Kubulniece,
PII „Saulīte” vadītāja

Turpinās projekts 
karjeras atbalstam skolēniem

 Februāra nogalē Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
11., 12. klašu 85 skolēni ar 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”, Alūksnes 
novada pašvaldības un skolēnu 
vecāku finansiālu atbalstu, devās 
izglītojošā mācību ekskursijā uz 
Rīgu. Lielu dienas daļu skolēni 
veltīja izstādes „SKOLA 2018” 
apmeklējumam. 

 Galvenais apmeklējuma 
mērķis bija aprunāties ar 
sev interesējošo nākotnes 
studiju pārstāvjiem, uzdot 
viņiem jautājumus un saņemt 
izsmeļošas atbildes, kā arī 
paņemt sev interesējošus 
bukletus un citus informatīvos 
materiālus. 
Savukārt Alūksnes pilsētas 
sākumskolas skolēniem notikušas 

vairākas nodarbības.  4. klašu 
skolēni devušies ekskursijā uz 
SIA „JM Grupa” kafejnīcu 
„Jolanta”, kur notika mācību 
ekskursija ar meistarklasi 
kafejnīcā. Praktiskās nodarbības 
laikā skolēni iejutās pavāra un 
viesmīļa lomās. Gatavoja un 
vēlāk arī nobaudīja savu 
pagatavoto.
 5. un 6. klašu skolēni 
piedalījušies nodarbībā par 
pašizaugsmi un karjeras 
izvēli, kurā nodarbības vadīja 
pasniedzējs Mārtiņš Geida, 
kurš runāja ar skolēniem par 
daudzām ar karjeras izvēles 
procesu saistītām tēmām. 
 Savukārt 1.-3. klašu skolēniem 
Starptautiskās teātra dienas 

ieskaņā notikusi meistardarbnīca 
“Iepazīsti teātri”, ko vadīja Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” režisore Daiga 
Bētere Alūksnes Kultūras centrā.
 Martā informācijas dienas 
notika Strautiņu pamatskolā un 
Alūksnes novada vidusskolā. 
Pasākuma mērķis bija iepazīties 
ar organizāciju, uzņēmēju, 
nevalstisko organizāciju darba 
tirgus piedāvājumu un iespējām 
Alūksnes novadā. Neformālās 
sarunās tika uzklausīti un 
noskaidroti dažādu profesiju 
pārstāvju pieredzes stāsti par 
profesijas izvēlē piedzīvotajām 
veiksmēm un neveiksmēm, to 
pārvarēšanas ceļiem un 
virzieniem. 

Darba grupa apmeklē 
visas novada izglītības 
iestādes

 Alūksnes novada 
pašvaldībā ir izveidota 
darba grupa, kas apseko 
novada izglītības 
iestādes.

 Darba grupas sastāvā 
ir domes priekšsēdētāja 
vietnieks, Sociālās, izglītības, 
kultūras komitejas vadītājs 
Aivars Fomins, izpilddirektore 
Janīna Čugunova, Plānošanas 
un attīstības nodaļas 
vadītāja Arita Prižavoite, 
Īpašuma nodaļas vadītājs 
Ingus Berkulis, deputāts 
Druvis Mucenieks, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča 
un Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes lietu 
speciāliste Inga Grizāne.
 Darba grupa apmeklē 
katru izglītības iestādi, tiekas 
ar iestādes vadību, pedagogiem, 
skolēnu vecāku pārstāvjiem, 
kā arī novērtē pašreizējo 
situāciju iestādē dažādās jomās. 
Līdz šim ir apsekotas izglītības 
iestādes gandrīz visos 
pagastos, izņemot Pededzes 
pamatskolu, tāpat atlicis 
apmeklēt vēl pilsētas skolas, 
arī profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes 
un bērnudārzus pilsētā un 
Alsviķos.
 - Šis ir nozīmīgs vērtējums, 
jo datus apkoposim un tie tiks 
izmantoti, spriežot par izglītības 
nozares nākotni novadā - 
plānojot izglītības sadaļu novada 
jaunajā attīstības programmā un 
izglītības iestāžu tīklu, - uzsver 
A. Fomins. 
 Viņš norāda, ka katra izglītības 
iestāde šim darba grupas 
apmeklējumam ir nopietni 
gatavojusies un uztver šo 

tikšanos ar atbildību. 
Darba grupa katrā izglītības 
iestādē – gan bērnudārzos, 
gan skolās – vērtē vairākus 
kritērijus, un, kopīgi vienojoties, 
novērtē tos ar atzīmi trīs ballu 
sistēmā. Šie kritēriji ir saistīti gan 
ar mācību procesa kvalitatīvu 
norisi, piemēram, sporta iespējas 
skolas telpās un ārpus tām, 
kā arī inventārs, IT un 
datorklases aprīkojums, 
dabaszinātņu kabineta 
aprīkojums, inventārs interešu 
izglītībai, tāpat arī tehnisko un 
saimniecisko nodrošinājumu, 
piemēram, elektroinstalācija, 
ventilācija, remonts mācību 
telpās, atpūtas stūrīši, 
energoefektivitāte, 
virtuves un ēdamtelpas stāvoklis, 
ēkas nesošo konstrukciju, jumta, 
apkures sistēmas, skursteņu 
stāvoklis un citi.
 - Visas iestādes vērtējam pēc 
vienādiem kritērijiem ar vienotu 
attieksmi. Secinājumi ir dažādi 
– gan pozitīvi, gan negatīvi. 
Mēdz būt tā, ka iepriekš par 
kādu iestādi izveidojies viedoklis 
pēc tās apmeklējuma mainās. 
Katrā ziņā šīs sarunas iestāžu 
kolektīviem palīdz apzināties 
reālo situāciju un izprast to. 
Ar izvērtējumu iepazīstināsim 
deputātus un pēc tā rezultātiem 
kādai izglītības iestādei arī var 
būt kāds izšķirīgs lēmums. Ja 
valsts nesamazinās finansējumu 
izglītībai, kā pašlaik tiek solīts, 
tad atlikušajās skolās būs 
iespējams sniegt skolēniem 
labāku izglītību, - uzsver 
A. Fomins.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Projekta publicitātes foto

Druvja Mucenieka foto
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Alūksnes muzejs aicina iedzīvotājus 
iesaistīties izstādes tapšanā
 Atklājot vasaras sezonu, 
Alūksnes muzejs vēlas 
apmeklētājiem piedāvāt 
izstādi „Bērnības laiks. 
Toreiz un tagad”.

 Izstādē plānots eksponēt 
priekšmetus no seniem laikiem 
līdz mūsdienām, kas saistās 
ar bērnību – ratus, gultiņas, 
rotaļlietas, spēles, apģērbus, 
barošanas krēsliņus u.c., lai 
apmeklētāji varētu salīdzināt, 
kā attiecīgais priekšmets ir 
mainījies laika gaitā. 
 Lai izstāde būtu pēc iespējas 
daudzveidīgāka, aicinām ikvienu 
iedzīvotāju piedalīties izstādes 
veidošanā – piešķirot uz izstādes 
laiku (deponējot) muzejam 
kādu no bērnību raksturojošiem 
priekšmetiem. 
 Priecāsimies par padomju laiku 
bērnu ratiņiem, koka barošanas 
krēsliņiem, apģērbu, rotaļlietām 
u.c. Varbūt ir priekšmeti, par 
kuriem neesam pat iedomājušies, 
tāpēc aicinām iedzīvotājus būt 
atsaucīgiem un sadarboties. 
 Izstādē apmeklētājiem būs 
iespēja atgriezties savā bērnībā, 
kā arī parādīt saviem bērniem 
un mazbērniem savas bērnības 
rotaļlietas.
 Izstādi plānots atklāt Muzeju 
nakts pasākumā 19. maijā.

 

Priekšmetus un lietas izstādei var 
nodot, atnesot uz muzeju vai, 
sazinoties ar Alūksnes muzeja 
ekspozīciju un izstāžu kuratori 
Lindu Apšusalu, tālr. 27848336, 
e-pasts: 
muzejs.info@aluksne.lv vai 

linda.apsusala@aluksne.lv līdz 
7. maijam. 
 Novada robežās iespēja 
aizbraukt pēc eksponātiem.

Linda Apšusala,
Alūksnes muzeja ekspozīciju un 

izstāžu kuratore

Aicina atbalstīt 
un līdzdarboties!
 Biedrība “Alsviķu pagasta 
attīstībai un labklājībai” ir 
uzsākusi projekta “Alsviķu muižas 
parka atdzimšana” īstenošanu, 
kuru finansiāli atbalsta Alūksnes 
novada pašvaldība. Projekta 
ietvaros plānojam iespēju 
robežās atjaunot celiņus, uzstādīt 
piecus soliņus un piecas atkri-
tumu tvertnes, izveidot jaunu 
tiltiņu pāri notekgrāvij, uzstādīt 
informatīvo stendu par parka 
un pieguļošās teritorijas vēsturi 
un iestādīt liepu un ozolu, kā 
veltījumu Latvijas simtgadei. Vei-
dosim ziemciešu puķu dobi, kurai 
stādus aicinām dāvināt pagasta 
iedzīvotājus, iepriekš sazinoties 
pa tālruni 26567521. Projekta 
realizēšanas laikā sadarbosimies 
ar Alsviķu pagasta pārvaldi, 

Smiltenes tehnikuma Alsviķu 
teritoriālo struktūrvienību, PII 
“Saulīte”, uzņēmējiem Daini 
Vindelu un Inu Podziņu un no-
teikti ar atsaucīgajiem pagasta 
iedzīvotājiem. 
 Plānojam piedalīties Alsviķu 
pagasta pārvaldes un kultūras 
nama organizētajā īpašajā 
pasākumā ar darbošanos, kopīgu 
dziedāšanu un cienāšanos, 
kas būs Baltā galdauta svētku 
ieskaņu pēcpusdiena šā gada 
3. maijā 12.00 Alsviķu muižas 
parkā, kurā aicinām piedalīties 
ikvienu pagasta iedzīvotāju.

Marina Ramane,
Biedrības locekle

Alūksnes novada teritorijā 
notiks militāras mācības

 No 5. līdz 13. maijam 
Vidzemē notiks 
starptautiskais militārais 
vingrinājums “SIIL 18” 
(“Ezis 18”), kurā piedalīsies 
vairāk nekā 500 karavīri
un zemessargi no Latvijas 
un sabiedroto valstu 
bruņotajiem spēkiem. 

 Militārā vingrinājuma laikā 
Alūksnes novadā pa autoceļiem 
un to pieguļošajām teritorijām 
pārvietosies karavīri un militārā 
tehnika, īslaicīgi ierobežojot 
satiksmi:
•  7.–8. maijā Alūksnes novadā 
pa autoceļu A2 no Igaunijas 
robežas līdz Veclaicenei un 
maršrutā Alūksne–Strautiņi, 
kā arī Apes novadā maršrutā 
Alūksne–Gaujiena;
•  10.–12. maijā no Alūksnes 
uz Gulbenes cauri Smiltenei uz 
Valku; 13. maijā – no Valkas uz 
Alūksni un Gulbeni.

 Vingrinājuma laikā karavīri 
un zemessargi veiks dažādus 
uzdevumus, kuros tiks lietota 
salūtmunīcija un sprādzienu 
imitācijas līdzekļi, kas rada 
troksni un dūmus, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību, kā arī 
nenodara kaitējumu videi:
•  8. maijā uz autoceļa A2 no 
Igaunijas robežas līdz pagriezie-
nam uz Api;
•  9. maijā uz autoceļa A2 no 
pagrieziena uz Api līdz Gaujienai 
un Virešos.
Vingrinājuma noslēguma 
pasākums notiks 13. maijā Valkā. 
 Lai gan militārais transports 
iekļausies kopējā satiksmes 
plūsmā, neveidojot kolonnu, 
Nacionālie bruņotie spēki 
lūdz ar izpratni izturēties pret 
iespējamajiem satiksmes kustības 
īslaicīgiem apgrūtinājumiem 
un aicina autovadītājus ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus un 
netraucēt kolonnu kustību, 

piemēram, mēģinot to apdzīt.
 Iedzīvotāji aicināti neuztrauk-
ties, redzot arī karavīru un 
zemessargu pārvietošanos ārpus 
militārajiem poligoniem un 
vienību izvietojumiem, tehni-
kas un cita veida aprīkojuma 
izvēršanu un pozīciju ieņemšanu 
dažādās Latvijas vietās.
 Neskaidrību gadījumā lūdzam 
sazināties pa tālruni 27327669.
 Papildu informācija Zemes-
sardzes mājas lapā zs.mi.lv un 
Facebook/Vidzemes brigādes 
zemessargi

 Savukārt no 5. līdz 13. jūnijam 
militāra vingrinājuma ietvaros 
paredzēta karavīru pārvietošanās 
galvenokārt ar autotransportu 
Alūksnes novada teritorijā 
virzienā no Litenes caur Alūksne 
uz Strautiņu poligonu. Poligonā 
paredzēts militārais vingrinājums, 
kurā nav paredzēts pielietot 
šaušanu un imitācijas līdzekļus. 

Pieejams atbalsts 
personām, kuras plāno 
atgriezties Latvijā
 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) un 
Vidzemes plānošanas reģions 
ir uzsākuši prioritārā pasākuma 
2018.-2020. gadam “Pilotpro-
jekts pašvaldībās remigrācijas 
veicināšanai “Reģionālās 
remigrācijas koordinators”” 
realizāciju. Pilotprojekta ietvaros 
no 2018. gada marta Vidzemes 
plānošanas reģionā darbu ir 
uzsākusi reģionālais remigrācijas 
jautājumu koordinatore Ija 
Groza. 

 Šīs VARAM iniciatīvas mērķis ir 
atbalstīt tos tautiešus, kuri plāno 
atgriezties Latvijā, ar prak-
tisku informāciju un palīdzību 
jautājumu risināšanā, kas no 
tālienes var būt sarežģītāk, kā 
uz vietas esot. Tāpēc, ja jums ir 
zināmi cilvēki, kas pēc ilgstošas 
prombūtnes plāno atgriezties 
uz dzīvi Latvijā, informējiet par 
šo iespēju, lūdzot elektroni-
ski sazināties ar Iju Grozu (ija.
groza@vidzeme.lv).

 Remigrācijas koordinatora uzde-
vums ir sagatavot personalizētus 
piedāvājumus atbilstoši 
potenciālā remigranta interesēm 
šādās jomās:

• Pakalpojumi ģimenēm – it īpaši 
izglītība un pirmsskolas izglītības 
pieejamība, asistentu pieejamība 
izglītības iestādēs, materiāls 
atbalsts u.c.;
• Dzīvesvietas (atbilstoši 
potenciālā remigranta 
vajadzībām iespēju robežās 
sniegt atbalstu pašvaldības un 
privātā sektora piedāvājuma par 
dzīvojamo fondu un nekustamo 
īpašumu apzināšanā);
• Nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības iespēju 
apzināšana un apkopošana;
• Citi pakalpojumi vai intereses 
atbilstoši potenciālā remigranta 
vajadzībām.
 
 Gada otrajā pusē plānots 
realizēt uzņēmējdarbības 
atbalsta projektu «Atgriešanās 
atbalsts», kura ietvaros remi-
grantiem būs iespēja pieteikties 
uz grantu saņemšanu (līdz 9000 
eur) uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Latvijā.
           

Ija Groza,
Vidzemes remigrācijas 

koordinatore
Tālr. 29287585
e-pasta adrese: 

ija.groza@vidzeme.lv

Alūksnes novada Malienā 
pieklīdis suņuks ar traumētu 
ķepiņu. Nogādāts “Astēs un 
Ūsās”. Varbūt kāds atpazīst šo 
ķepaini?

Suņuks Lācis meklē 
jaunas mājas. Lācis ir jauks 
un dzīvespriecīgs ķepainis. 
Svešos cītīgi aprej, bet pret 
savējiem ir ļoti mīļš.

Dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis: Elīna Dambe 29477535.
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Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 22.03.2018. lēmumu Nr. 89 (protokols Nr.4, 16.punkts)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2018
Spēkā no 04.05.2018.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” (turpmāk – 
Aģentūra) izveidošanas un darbī-
bas mērķi, kompetenci pakalpo-
jumu sniegšanas jomā, Aģentūras 
uzdevumus, tās padotību un 
pārvaldi, Aģentūras mantu, 
finanses un grāmatvedības 
uzskaites kārtošanu, kā arī 
administratīvo aktu izdošanas, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību. 
2. Aģentūra ir Alūksnes novada 
domes padotībā esoša pastarpinā-
tā pārvaldes iestāde. Tai ir zīmogs 
ar Alūksnes novada ģerboņa attē-
lu un Aģentūras pilnu nosaukumu, 
kā arī Alūksnes novada pašval-
dības iekšējos normatīvos aktos 
noteikta parauga veidlapa. 
3. Aģentūra savā darbībā ievēro 
Latvijas Republikas Satversmi, 
saistošas starptautiskās normas, 
Latvijas Republikas likumus, 
Ministru kabineta noteikumus, 
šo nolikumu, Alūksnes novada 
domes saistošos noteikumus un 
lēmumus, kā arī Alūksnes novada 
pašvaldības rīkojumus, kas attie-
cas uz Aģentūras darbības sfēru. 

II. Aģentūras pārraudzība

4. Aģentūras darbību pārrauga 
Alūksnes novada domes pilnvaro-
tā amatpersona – izpilddirektors, 
kas:
4.1. ir tiesīgs pārbaudīt Aģentūras 
rīcības un lēmumu tiesiskumu, 
atcelt prettiesiskus lēmumus un, 
prettiesiskas bezdarbības 
gadījumā, dot rīkojumu pieņemt 
lēmumu;
4.2. sniedz atzinumu domei par 
Aģentūras direktora izstrādāto 
Aģentūras vidēja termiņa darbības 
stratēģiju, kārtējā gada darba 
plānu un kopējo gada budžeta 
apjoma projektu;
4.3. pārraudzības pienākumu 
veikšanai ir tiesīgs pieprasīt un 

saņemt informāciju par Aģentūras 
darbību;
4.4. izvērtē pieprasīto un/vai sa-
ņemto informāciju par Aģentūras 
darbību;
4.5. izvērtē un sniedz atzinumu 
domei par Aģentūras ierosināto 
maksas pakalpojumu ekonomisko 
pamatojumu;
4.6. izvērtē un sniedz atzinumu 
domei par Aģentūras darbības 
rezultātiem (kvantitātes, kvalitātes 
un izmaksu efektivitātes), finanšu 
līdzekļu izlietojumu un darbības 
efektivitāti, ekonomiskumu un 
atbilstību normatīvo aktu prasī-
bām iepriekšējā kalendāra gadā, 
analizē un izsaka priekšlikumus 
par Aģentūras darbību ilgtermiņā; 
4.7. veic Aģentūras direktora 
darbības novērtēšanu un savas 
kompetences robežās lemj (vai 
ierosina) par direktora materiālās 
stimulēšanas jautājumiem; 
4.8. izskata sūdzības par Aģentū-
ras darbību; 
4.9. informē Alūksnes novada 
domi par Aģentūras darbības 
jautājumiem;
4.10. ir tiesīgs dot saistošus 
rīkojumus Aģentūras direktoram 
par atsevišķu uzdevumu izpildes 
kārtību apstiprinātā gada plāna 
un finansējuma ietvaros. 
5. Šajā nolikumā noteikto 
izpilddirektora funkciju veikšanai 
dome ar lēmumu var iecelt citu 
amatpersonu. Ieceltajai 
amatpersonai ir visas 
izpilddirektora tiesības un pienā-
kumi, kas noteikti šajā nolikumā.
6. Alūksnes novada pašvaldības 
autonomo funkciju īstenošanai 
izvēlētā Aģentūras darbības mo-
deļa ekonomisko izvērtējumu un 
salīdzināšanu ar uzdevumu veik-
šanas alternatīviem risinājumiem, 
kā arī Aģentūras maksas pakal-
pojumu izcenojumu efektivitātes 
analīzi ik gadu (pirms pašvaldības 
konsolidētā un publiskā pārskata 
apstiprināšanas) veic un atzinumu 
domei sniedz Alūksnes novada 
pašvaldības Finanšu nodaļa. 

III. Aģentūras mērķis

7. Aģentūras darbības mērķis 
novada administratīvajā teritorijā 
esošajās ūdenstilpēs, izņemot 
ūdenstilpes, kuras ir privātā 
īpašumā un kurās zvejas tiesības 
nepieder valstij:
7.1. nodrošināt esošo ūdenstilpju 
(upju un ezeru) piekrastes zonas 
labiekārtošanas un 
apsaimniekošanas organizēšanas 
nodrošināšanu un to efektīvu 
izmantošanu;
7.2. rekreatīvā potenciāla 
saglabāšana un palielināšana;
7.3. zivsaimnieciskā potenciāla 
saglabāšana un palielināšana;
7.4. floras un faunas eksistences 
un daudzveidības nodrošināšana;
7.5. sabiedrības pieejamības 
nodrošināšana.

IV. Aģentūras uzdevumi

8. Nodrošināt Alūksnes novada 
ezeru un upju apsaimniekoša-
nu, izņemot ūdenstilpes, kuras ir 
privātā īpašumā un kurās zvejas 
tiesības nepieder valstij, Aģentūra:
8.1. Nodrošina zivju resursu 
atražošanu Alūksnes novada 
ūdenstilpēs:
8.1.1. ierīko zivju nārsta vietas;
8.1.2. veic zivju resursu 
atjaunošanu un papildināšanu;
8.1.3. veic zivju resursu, 
dzīvnieku un augu valsts 
aizsardzību un saglabāšanu;
8.2.  veic regulāru novada 
ūdenstilpju apsekošanu:
8.2.1. kontrolē ūdens kvalitāti, 
nepieciešamības gadījumā izliek 
brīdinājuma zīmes;
8.2.2. veic sabiedrību 
informēšanas pasākumus par 
ūdeņu kvalitāti, ekoloģiskā stāvok-
ļa aizsardzību un nodrošināšanu;
8.2.3. nodrošina ekoloģiskā 
stāvokļa uzraudzību;
8.2.4. veic hidrotehniskās būves – 
zušķērājs darbības kontroli;
8.2.5. veic ūdenslīmeņa 

regulēšanu Alūksnes ezerā;
8.2.6. veic ūdens līmeņa mērīju-
mus Alūksnes ezerā un 
novērojumu rezultātus reģistrē 
novērojumu žurnālā;
8.3. organizē licencēto 
makšķerēšanu:
8.3.1. izsniedz makšķerēšanas 
licences;
8.3.2. veido, uztur un aktualizē 
izsniegto licenču reģistru;
8.3.3. veic licencētās 
makšķerēšanas noteikumu 
izstrādi un kontroli;
8.4. organizē rūpniecisko zveju:
8.4.1. organizē rūpniecisko zušu 
zveju Alūksnes ezera iztekā;
8.4.2. veic rūpniecisko zvejas rīku 
limitu sadali, organizē izsoles;
8.4.3. veic regulārus reidus pie 
novada ūdenstilpēm 
makšķerēšanas un rūpnieciskās 
zvejas noteikumu kontrolei;
8.4.4.  pārbauda lomu un zvejā 
izmantotos rīkus;
8.4.5. izņem nelikumīgus, bez-
saimnieka makšķerēšanas un 
rūpnieciskā zvejas rīkus un izņem 
nelikumīgi iegūtās zivis;
8.4.6. sastāda administratīvo 
pārkāpumu protokolus par 
makšķerēšanas un rūpnieciskās 
zvejas noteikumu pārkāpumiem;
8.5. nodrošina mehānisko ūdens 
transporta līdzekļu kustības orga-
nizāciju:
8.5.1. aprīko ūdeņu akvatoriju 
ar navigācijas un brīdinājuma 
zīmēm;
8.5.2. veido, uztur un aktualizē 
ūdens transportlīdzekļu reģistru;
8.5.3. organizē ūdenstilpju atbrī-
vošanu no bezsaimnieka ūdens 
transportlīdzekļiem;
8.6. veic hidrotehniskās būves un 
tai pieguļošās teritorijas ikdienas 
uzraudzību:
8.6.1. hidrotehniskās būves – zuš-
ķērājs pieguļošajā teritorijā veic 
atkritumu savākšanu, pļauj zāli un 
izcērt krūmus;
8.6.2. novāc aizaugumu un 
apaugumu Alūksnes ezera iztekā 
Alūksnes upē līdz hidrotehniskajai 

būvei – zušķērājs;
8.7. organizē ūdenstilpēm piegu-
ļošās teritorijas uzturēšanu, 
izņemot ūdenstilpes, kuras ir 
privātā īpašumā un kurās zvejas 
tiesības nepieder valstij:
8.7.1. krasta zonas apsaimnieko-
šanu un krasta zonas uzturēšanu; 
8.7.2. teritorijas un servisa ēkas 
Pilssalā uzturēšana;
8.7.3. nodrošina informatīvo sten-
du izvietošanu un uzturēšanu;
8.8. izstrādā ezera apsaimnieko-
šanas plānu un stratēģiju:
8.8.1. veicina tūrismu un veselīgu 
dzīvesveidu;
8.8.2. veic naudas līdzekļu pie-
saistīšanu dotāciju, investīciju, 
ziedojumu u.c. veidā savu pienā-
kumu izpildes nodrošināšanai;
8.8.3. organizē ar rekreāciju sais-
tītus pasākumus;
8.8.4. piedalās pilsētas un novada 
pasākumu organizēšanā;
8.8.5. piedalās ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītajos projektos;
8.8.6. sniedz konsultācijas par 
vides aizsardzību, zivsaimniecību, 
ūdenssaimniecību un tūrismu.
9. Aģentūrai noteikto uzdevumu 
izpildīšanai tā ir tiesīga:
9.1. savas kompetences ietvaros 
sniegt maksas pakalpojumus un 
iekasēt Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos apstiprinā-
to maksu;
9.2. atbilstoši kompetencei slēgt 
līgumus ar valsts un pašvaldību 
institūcijām, nevalstiskajām orga-
nizācijām, fiziskajām un juridiska-
jām personām un to apvienībām;
9.3. piedalīties (sagatavot un 
ieviest) pašvaldības, valsts un 
starptautiskos projektos un prog-
rammās papildus finansējuma 
piesaistīšanai pašvaldības autono-
majās funkcijās ietilpstošu Aģentū-
rai nodotu uzdevumu realizēšanai, 
kas saistīti ar Alūksnes novada 
pašvaldības publisko ūdenstilpju 
apsaimniekošanu un teritorijas 
labiekārtošanu;

Turpinājums 10. lappusē

Liepnas bibliotēkā
 Liepnas bibliotēkas 
rītausmas stundā “Mana 
mīļākā grāmatiņa” Liepnas 
pirmsskolas grupas bērni 
katrs vēlējās pastāstīt par 
savu grāmatiņu. To vidū bija 
“Bērnu žūrijā” lasītā 
A. Kreituses grāmata “Puika, 
kurš zīmēja kaķus”, vairākas 
bilžu grāmatiņas. Visi 
pasākuma dalībnieki saņēma 
grāmatzīmes ar Vinniju Pūku 
un aicinājumu apmeklēt 
bibliotēku.

 Nākošajā pasākumā 
“Mūsu rotaļlietu stāsti” bērniem 
bija jāizvēlas, jāatnes uz 
pirmsskolas grupiņu mīļākā 
rotaļlieta, jāpastāsta par to. 
Tika atnesti suņi, lāči, zaķis, 
tanks un rūcošs 
malkas motorzāģis. Uzzinājām, 
kas ir Minions un Makvīns, 
iepazināmies ar suni haskiju 
Riko, kaķi Rimi, rotaļu suni 
Kriksi.
 Speciālisti uzskata, ka 
lasīšana priekšā nav tikai 
māmiņu pienākums. Ir ļoti 
svarīgi, lai dēliem un meitām 
lasītu tētis vai kāds cits ģimenes 
loceklis. Tieši vecāku lasīšanas 
ieradumi ikdienā un pašu 
mājās ir tā vieta, kur bērnam 

interese par grāmatām vai nu 
radīsies vai neradīsies.  Pasaku 
var lasīt, bet var arī pastāstīt. 
Kaut vienu un to pašu divus 
vakarus, bet lai tas būtu 
veltīts laiks bērnam, kurš vēlas 
dzirdēt savu vecāku stāstītu 
pasaku. Bērniem patīk tradīcijas 
- katru vakaru dzirdēt pasakas, 
trenēt domāšanu, pārrunāt 
dzirdēto un izkopt tēlainu 
valodu. Ir svarīgi arī sadzirdēt 
bērna domas par izlasīto. 
Sarunas par izlasīto saista 
bērnu ar ģimeni un māca 
apmainīties domām un 
sarunāties. Bērni izaug, atceras 
vecāku stāstītas pasakas, māca 
tās saviem bērniem.
 Lasīšanas veicināšanas 
mērķprogrammā “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” 
darbā iesaistījās un kļuva par 
literatūras ekspertiem 16 bērni 
un viens pieaugušais. Katru 
gadu eksperti lasa un vērtē sešas 
jaunākās grāmatas savā vecuma 
grupā, kas īpaši izvēlētas šai 
programmai, un izvirza 
balvai rakstniekus, ilustrētājus, 
tulkotājus, izdevējus, visus, 
kuri piedalījušies interesantāko 
grāmatu tapšanā. 1.-4. klašu 
skolēni ir lasījuši šajā mācību 
gadā vairāk nekā jebkad. Arī no 

5. līdz 7. klasei piecas 
meitenes centās iepazīties un 
izvērtēt viņām atbilstošāko 
grāmatu. 5+ vecuma grāmatu 
kolekcijā augstākajā vērtējumā 
mums izvirzījās D. Šukis grāmata 
“Ezītis, kurš mīlēja slepeni”, 
Ķ. Kasparaviča “Īsi stāstiņi par 
lietām”, A. Kreituses “Puika, kas 
zīmēja kaķus”. Pārējām 
vecuma grupu ekspertiem 
domas dalījās un nevar 
viennozīmīgi noteikt, kura no 
sešām izpelnījās visvairāk balsu. 
Pasniegtas pateicības balvas par 
ekspertu veikumu arī mazajiem 
lasītājiem. 
 Bibliotēkā ir saņemtas vērtīgas 
dāvinājumu grāmatas un arī 
žurnāli no pagasta iedzīvotājiem. 
Bibliotēkas aktivitātes un jaunās 
grāmatas var skatīt 
www.biblioteka.lv, kur ir 
jaunākās grāmatas pēdējās 
100 dienās iespēja skatīt 
elektroniskajā katalogā.
 Kaut arī laiks mūs neglābjami 
attālina no poļu laikiem, 
novadpētniecības jomā tika 
veikts pētījums ar mērķi 
apzināt Liepnas (Zendiku) 
kapličas vēsturi un atrast dzimtas 
ģerboni.



10. Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2018.

Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stā-
vokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, 
ģimene, kas sastāv no laulātajiem 
vai personām, kurām ir kopēji 
izdevumi pamatvajadzību nodro-
šināšanai un kuras mitinās vienā 
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša 
persona (turpmāk tekstā – perso-
na (ģimene)) tiek atzīta par maz-
nodrošinātu Alūksnes novadā;
1.2. kārtību, kādā novērtējami 
personas (ģimenes) ienākumi un 
materiālais stāvoklis 
personas (ģimenes) atzīšanai par 
maznodrošinātu.
2. Maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusu nosaka personai 
(ģimenei), kura deklarējusi savu 
dzīvesvietu un dzīvo Alūksnes no-
vada administratīvajā teritorijā.

II. Ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmenis, kuru nepār-
sniedzot, persona (ģimene) 
atzīstama par maznodrošinātu

3. Persona (ģimene) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās vidējie ie-
nākumi mēnesī uz katru ģimenes 
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 60% (sešdesmit pro-
centi) no attiecīgā gada 1.janvārī 
spēkā esošās minimālās darba 
algas apmēra valstī.

III. Ienākumu un materiālā 
stāvokļa novērtēšana

4. Personas (ģimenes) ienākumus 
un materiālā stāvokļa atbilstību 
šajos noteikumos noteiktajam 
līmenim novērtē un ne vēlāk kā 
mēneša laikā pieņem lēmumu 
par personas (ģimenes) atbilstību 
maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statusam Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – 
Pārvalde). 
5. Gadījumos, ja personas (ģime-
nes) vidējie ienākumi pārsniedz 
šo noteikumu II. daļā minēto 
ienākumu līmeni, vai nav ievē-
roti citi šajos noteikumos minētie 
nosacījumi, Pārvalde pieņem 

lēmumu par atteikumu piešķirt 
maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statusu.
6. Pārvalde maznodrošinātas per-
sonas (ģimenes) statusa noteik-
šanā piemēro Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumos 
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” noteikto 
kārtību ienākumu un materiālā 
stāvokļa novērtēšanai.
7. Persona, kura pieprasa maz-
nodrošinātas personas (ģimenes) 
statusu, iesniedz Pārvaldē iesnie-
gumu, ienākumu un materiālā 
stāvokļa deklarāciju (turpmāk 
tekstā – deklarācija), dokumentus, 
kas apliecina deklarācijā norādīto 
ziņu patiesumu, par visām perso-
nām, kurām ir kopēji izdevumi par 
uzturu un kuras mitinās vienā mā-
joklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu 
ģimenes locekli. 
8. Parakstot šo noteikumu 7. 
punktā minēto iesniegumu, piln-
gadīgie ģimenes locekļi pilnvaro 
vienu līdziesniedzēju, kurš veiks 

nepieciešamās darbības ģimenes 
materiālās situācijas novērtēšanai.
9. Pārvalde pārbauda deklarācijā 
sniegtās ziņas, izmantojot valsts 
un pašvaldību institūciju infor-
māciju, novērtē dzīves apstākļus 
(izņemot gadījumus, kad personai 
nav noteiktas dzīvesvietas).

IV. Maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa piešķiršana

10. Maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statuss tiek piešķirts par 
laika posmu, par kādu atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai nosaka trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu.
11. Pārvalde izsniedz izziņu par 
atbilstību maznodrošinātas perso-
nas (ģimenes) statusam (pieliku-
mā).
12. Maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusu var piešķirt 
atkārtoti, vēlreiz veicot šo noteiku-
mu III. daļā minētās darbības.

V. Pārvaldes lēmuma 

pārsūdzēšanas kārtība

13. Pārvaldes lēmumu par atbil-
stību maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam vai par attei-
kumu piešķirt maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē. 
Alūksnes novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VI. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem Alūksnes novada domes 
17.09.2009. saistošos noteikumus 
Nr.8/2009 “Par maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Alūksnes novadā”.
15. Līdz 2018.gada 31.maijam 
iestāde, kura atbilstoši šiem notei-
kumiem izskata personas (ģime-
nes) iesniegumu un noteikumos 
paredzētajos gadījumos pieņem 
lēmumu, ir Alūksnes novada So-
ciālais dienests.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 22.03.2018.  lēmumu Nr. 93 (protokols Nr.4, 20.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2018
Spēkā no 04.05.2018.

Turpinājums no 9. lappuses

9.4. piedalīties (organizēt un 
realizēt) jaunu publisko atpūtas 
infrastruktūras objektu 
izveidošanā, resursu aizsardzībā, 
atjaunošanā un atražošanā;
9.5. pieprasīt un saņemt no 
Alūksnes novada pašvaldības, tās 
iestādēm un kapitālsabiedrībām 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju;
9.6. veicot novada publisko 
ūdenstilpju apsaimniekošanas 
pienākumus ierosināt Alūksnes 
novada domei izstrādāt atbilstošus 
nepieciešamos saistošos notei-
kumus, kā arī pieprasīt publisko 
ūdenstilpju ekspluatācijas notei-
kumu normu izpildi no jebkuras 
fiziskas vai juridiskas personas;
9.7. fiksēt izdarītos pārkāpumus 
un ierosināt sodīt, kā arī savas 
kompetences robežās sodīt 
jebkuru personu par normatīvo 
aktu pārkāpumiem Alūksnes 
novada ūdenstilpēs un krasta 
zonā, izņemot ūdenstilpes, kurās 
zvejas tiesības nepieder valstij.
V. Aģentūras pārvalde
10. Aģentūru vada direktors, kuru 
amatā apstiprina un no amata 
atbrīvo Alūksnes novada dome. 
11. Aģentūras direktors savas 
kompetences ietvaros pilda 
normatīvajos aktos noteiktos 
uzdevumus, kā arī:
11.1. vada Aģentūru, nodrošina 
Aģentūras darbības nepārtrauk-
tību, efektivitāti, kvalitāti un 
atbilstību normatīvo aktu prasī-
bām, vidēja termiņa stratēģijas 
un darba plāna kārtējam gadam 
izpildi;
11.2. pieņem Aģentūras lēmumus 
un izdod iekšējos normatīvos aktu;
11.3. izstrādā Aģentūras darbī-
bas plānus, sagatavo pašvaldības 
piešķirtā finansējuma nepiecieša-
mības pamatojumu turpmākajam 
plānošanas periodam un budžetu;
11.4. sniedz pašvaldības izpild-
direktoram pārskatus par vidēja 
termiņa darbības stratēģijas un 
kārtējā gada darba plāna izpildi, 
aģentūrai nodoto uzdevumu veik-
šanu un tās rīcībā esošo līdzekļu 
izlietojumu;
11.5. saskaņojot ar Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirekto-
ru, nosaka Aģentūras struktūru un 

amatu sarakstu, un Alūksnes no-
vada pašvaldības noteiktā kārtībā 
nosaka darbinieku atalgojumu;
11.6. nodrošina Aģentūras per-
sonāla vadību, nosaka Aģentūras 
darbinieku kompetenci un atbil-
dību, pieņem lēmumus un izdod 
Aģentūras darbiniekiem saistošus 
rīkojumus par Aģentūras darbības 
jautājumiem;
11.7. bez īpaša pilnvarojuma pār-
stāv Aģentūru visās valsts un paš-
valdību iestādēs, tiesu instancēs, 
citās organizācijās, institūcijās, 
attiecībās ar jebkurām juridiska-
jām un fiziskajām personām;
11.8. ievērojot pašvaldības noli-
kumā noteiktos ierobežojumus, 
Aģentūras vārdā slēdz darījumus, 
paraksta dokumentus, izdod 
pilnvaras;
11.9. rīkojas ar Aģentūrai 
apstiprinātajiem finanšu 
līdzekļiem un Aģentūrai valdījumā 
nodoto mantu;
11.10. atbild par Aģentūras 
resursu lietderīgu izmantošanu un 
Aģentūras darbības tiesiskumu;
11.11. sniedz informāciju un 
priekšlikumus par Aģentūras 
darbības jautājumiem.
12. Sabiedrības vajadzību 
nodrošināšanai attiecīgās 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, Aģentūra:
12.1. sniedz maksas 
pakalpojumus;
12.2. veic regulārus pasākumus 
Aģentūras klientu apmierinātības 
rādītāju noteikšanai par 
saņemtajiem pakalpojumiem un 
Aģentūras uzdevumu izpildi. 

VI. Aģentūras manta, 
finanšu līdzekļi un 
grāmatvedības uzskaite

13. Aģentūras manta ir Alūksnes 
novada pašvaldības manta, kas 
atrodas Aģentūras valdījumā.
14. Aģentūras valdījumā ir nodoti 
šādi Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamie īpašumi:
14.1. Multifunkcionālā servisa 
ēka, Pilssalas iela 10, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV – 4301;
14.2. Hidrotehniskā būve, “Tacis”, 
Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes 
novads, LV – 4350.
15. Aģentūra ir Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta 

finansēta iestāde.
16. Direktors ir Aģentūrai apstip-
rinātā budžeta izpildītājs, kurš ar 
piešķirto finansējumu (asignēju-
mu) ir pilnvarots Aģentūras vārdā 
izdarīt budžeta izdevumus vai 
uzņemties īstermiņa saistības.  
17. Zvērināta revidenta atzinums 
par Aģentūras saimniecisko dar-
bību un iepriekšējā gada saimnie-
cisko pārskatu tiek saņemts cen-
tralizēti ar pašvaldības konsolidēto 
gada pārskatu. 
18. Noslēdzoties saimnieciska-
jam gadam, Aģentūra sagatavo 
pašvaldības publiskajā pārskatā 
iekļaujamās ziņas par Aģentūru, 
t.sk. normatīvajos aktos noteikto 
publiskā pārskata informāciju par 
Aģentūras darbības mērķiem un 
rezultātiem, budžeta līdzekļu izlie-
tojumu divos iepriekšējos gados. 
Konsolidētu pašvaldības publisko 
pārskatu, iekļaujot tajā ziņas par 
Aģentūru, pēc apstiprināšanas 
novada domes sēdē, publicē paš-
valdības mājas lapā internetā.  
19. Tiesiskajās attiecībās ar fizis-
kajām un juridiskajām personām 
Aģentūra atbild ar tās valdījumā 
nodoto Alūksnes novada pašval-
dības mantu. Ja ar to nepietiek 
vai Aģentūras saistību izpilde 
var traucēt Aģentūras uzdevumu 
izpildei, par Aģentūras saistībām 
atbild Alūksnes novada pašval-
dība.
20. Pašvaldības uzdevumu izpildes 
izmaksu uzskaiti un norēķinus par 
tiem Aģentūra veic saskaņā ar 
apstiprināto Alūksnes novada paš-
valdības Grāmatvedības uzskaites 
kārtību.
21. Lai kontrolētu Aģentūras 
finansiālās darbības tiesiskumu un 
atbilstību normatīvajam regulēju-
mam un ekonomiskās efektivitātes 
principiem, pašvaldībai ir tiesības 
veikt Aģentūrā revīziju.
22. Gada beigās Aģentūrai 
paredzēto pašvaldības līdzekļu 
atlikums, paliek Aģentūras rīcībā, 
tās darbības attīstīšanai nākošajā 
periodā.
23. Aģentūra, ievērojot Valsts pār-
valdes iekārtas likumā noteiktos 
sadarbības ietvara pamatprinci-
pus, sniedz pakalpojumus citām 
valsts un pašvaldību iestādēm un 
privātpersonām, kas īsteno pār-
valdes uzdevumus, bez maksas, 

ja tas neprasa Aģentūrai papildu 
resursus.

VII. Aģentūras darbības 
tiesiskuma nodrošināšana

24. Aģentūras darbības tiesiskumu 
nodrošina Aģentūras direktors. 
Direktors ir atbildīgs par iekšējās 
kontroles sistēmas izveidošanu un 
darbību.
25. Aģentūras tiesības izdot admi-
nistratīvos aktus nosaka normatī-
vie akti.
26. Aģentūras darbinieku faktisko 
rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu, Aģentūras 
direktoram. Aģentūras direktora 
pieņemto lēmumu šajā jautājumā 
var pārsūdzēt tiesā.
27. Aģentūras direktora lēmumus 
un faktisko rīcību Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā 
var apstrīdēt Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektoram, 
kura lēmumu šajā jautājumā var 
pārsūdzēt tiesā.

VIII. Noslēguma jautājums

Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē Alūksnes novada domes 
2013. gada 24. oktobra saistošie 
noteikumi Nr.30/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
“ALJA” nolikums”.

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu „Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
„ALJA” nolikums” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Nepieciešamību izdot saistošos 
noteikumus „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
nolikums” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) nosaka Publisko 
aģentūru likuma 2. panta otrā 
daļa, kā arī apstāklis, ka paplaši-
nājusies aģentūras darbības zona 
un veicamo pienākumu apjoms.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekts 
izstrādāts saskaņā ar Publisko 
aģentūru likuma 2. panta otro 
daļu un 16. panta otro daļu. Sais-
tošo noteikumu projekta mērķis 

ir noteikt pašvaldības aģentūras 
(turpmāk – Aģentūras) darbības 
mērķus un uzdevumus un noteikt 
tās kompetenci no pašvaldības 
funkciju realizēšanas noteikto 
uzdevumu jomā. Saistošajos 
noteikumos noteikti Aģentūras 
izveidošanas un darbības mērķi, 
uzdevumi, tiesības un pienākumi, 
kā arī noteikta Aģentūras pārval-
de, tās darbības pārraudzības, 
finansēšanas, grāmatvedības 
uzskaites un darbības tiesiskuma 
nodrošināšanas kārtība. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošie noteikumi precizē līdz-
šinējos Aģentūras uzdevumus un 
nosaka jaunus. Turpmāk, plānojot 
Aģentūras darbībai nepieciešamos 
pašvaldības budžeta līdzekļus, 
būs jāvadās pēc šajos saistošajos 
noteikumos Aģentūrai noteiktās 
kompetences un jāparedz 
finansējums katra konkrēta 
uzdevuma realizēšanai saskaņā ar 
Aģentūras darbības stratēģiju un 
darba plānu gadam. Saistošie 
noteikumi paredz turpināt 
Aģentūras maksas pakalpojumu 
sniegšanu, kas papildinās 
pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Ar saistošajiem noteikumiem ap-
stiprinātā Aģentūras kompetence 
ir vērsta uz pašvaldības funkciju 
realizēšanu, tādēļ to izdošana 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā būtiski neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo 
noteikumu piemērošanā var 
griezties Alūksnes novada paš-
valdības aģentūrā „ALJA” vai 
Alūksnes novada pašvaldībā pie 
izpilddirektora.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas. 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 22.03.2018. lēmumu Nr. 89 (protokols Nr.4, 16.punkts)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2018
Spēkā no 04.05.2018.



Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā
Sporta pasākumi
10. maijā 16.30 – 18.30 
Tempļakalnā skriešanas seriāls 
“Alūksnes pavasaris”.
12. maijā 10.00 Pilssalas 
stadionā “Pavasara kausa” 
izcīņa minifutbolā.
15. maijā 16.00 – 19.00 
pie autobusu pieturas 
“Liepkalni” orientēšanās 
sacensības “HORIZONTS”.
17. maijā 16.30 – 18.30 
Jāņkalniņā skriešanas seriāls 
“Alūksnes pavasaris”.
20. maijā no 10.00 Zeltiņos 
skriešanas seriāls “Mizojam, ka 
prieks”.
24. maijā 16.30 – 18.30 
Alūksnes Muižas parkā pie 
Eola tempļa skriešanas seriāla 
“Alūksnes pavasaris” noslēguma 
kārta.
26. maijā 11.00 Pilssalas 
stadionā Starptautiskas 
sacensības vieglatlētikā “Alūksnes 
kausi 2018”.
29. maijā 16.00 – 19.00 
Rezakā orientēšanās 
sacensības “HORIZONTS”.

Alūksnē
3. maijā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
novada pašvaldības 
Pagodinājumu kultūrā, sportā, 
izglītībā un uzņēmējdarbībā 
pasniegšanas ceremonija un 
vokālās grupas “Latvian voices” 
koncertprogramma. Ieeja: bez 
maksas.
4. maijā 13.00 – 16.00 pie 
Alūksnes Kultūras centra Baltā 
galdauta svētki “Iepazīsti Latviju”. 
Piedalās danču un folkloras kopas. 
Ieeja: bez maksas.
12. maijā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
deju kolektīva “Enku – drenku” 
Pavasara koncerts. 
Ieeja: bez maksas.
13. maijā 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes un 
Apes pilsētas mazo vokālistu 
konkurss – koncerts “Cālis 2018”. 

Svētku koncerts māmiņām un 
ģimenēm. Ieeja: bez maksas.
18. maijā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā ASV 
vēstniecība piedāvā Vašingtonas 
programmu “American Music 
Abroad”. Ieeja: bez maksas.
19. maijā 15.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Alūksnes Kultūras centra Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde 
“Augstākais bauslis”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
20. maijā 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā jubilejas 
koncerts “Olgai Dreģei 80”. 
Ieeja: 12,00 – 20,00 EUR.
25. maijā 15.00 - 22.00 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā “PaGALMA svētki” ar 
radošajām darbnīcām, 
koncertiem un dažādām 
aktivitātēm.
26. maijā 22.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē vasaras 
sezonas atklāšanas pasākums, 
zaļumballe kopā ar grupu 
“Propellers”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 12. maija kolekcionāra 
Jāņa Bites seno rotaļlietu izstāde 
“Rotaļlietu stāsts”.
No 19. maija sezonas izstāžu zālē 
“Tornītis” izstāde “Bērnības laiks. 
Toreiz un tagad”.
Radio žurnālistes Ilonas 
Jahimovičas antīko spogulīšu izstā-
de “Spogulīt, spogulīt…”.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcija izstādē “19.gs. 
muižkungu guļamistaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
„Laikmetu mielasts”. 
“Asaru senkapi”. 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
„Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Pasākumi
19. maijā 18.00 – 00.00 
Muzeju nakts “Bērnības šūpulis”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Ziedoņa 
laikā”/ Imantam Ziedonim – 85/ 
(02.-31.05. abonementā); “Tu 
saudzīgiem vārdiem dvēseli glās-
ti…” (K. Apškrūma) /Mātes dienai/ 
(02.–31.05. abonementā); “Latvie-
šu literatūras gada balvas laureāti 
un nominanti” (02.- 31.05. 
lasītavā); “Mīļo debestiņ, man 
izbira saule” - dzejniekam 
I. Ziedonim jubileja (02.-14.05. 
bērnu literatūras nod.), “Starp 
mammu un tēti vidiņā es…” 
(M. Laukmane)” (07. – 14.05. 
bērnu lit. nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
2.-31. maijā Janas Rāgas 
fotoizstāde “Mēs redzam to, ko 
gribam just” (lasītavā),
9. maijā 14.00 Radošā darbnīca 
“Uzdāvini māmiņai!” (bērnu litera-
tūras nodaļā),
22. maijā 14.30 Erudītu klubiņa 
nodarbība “Ko tu zini par 
drošību?” (bērnu literatūras no-
daļā),
28. maijā Jauno grāmatu diena, 
12.00 jauno grāmatu apskats 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
3. maijā 12.00 Alsviķu 
muižas parkā Baltā galdauta 
svētku ieskaņu pēcpusdiena 
(kopsim teritoriju, veidosim 
puķudobi, stādīsim liepu, 
vienosimies kopīgā dziesmā, 
mielosimies ar līdzi paņemto un 
sarūpēto cienastu). Priecāsimies 
par ikvienu apmeklētāju!
15. maijā 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku 
ikmēneša tikšanās – saruna ar 
VSAA Alūksnes klientu apkalpo-
šanas centra inspektorēm par 
pensiju un citiem jautājumiem.
16. maijā 18.00 Alsviķu 
kultūras namā saruna ar stila 

konsultanti Antru Reismani par 
jaunākām pavasara/vasaras 
modes tendencēm, par esošu 
aksesuāru izmantošanu, 
papildināšanu, auguma 
korekciju ieviešanu ar tiem u.c. 
25. maijā 16.00 PII “Saulīte” 
bijušo absolventu un darbinie-
ku radošā pēcpusdiena. Sīkāka 
informācija un pieteikšanās līdz 
20. maijam pa tālruni 26567521 
(Marina).
26. maijā 13.00 Strautiņos pie 
pamatskolas STRĪTBOLA turnīrs 
jauniešiem. Sīkāka 
informācija: www.abjc.lv
2. jūnijā 17.00 Alsviķu 
kultūras namā Bērnu svētki “Kur 
dzīvo laime?” kopā ar bērnu vo-
kālajiem ansambļiem un solistiem, 
atrakcijām, dažādām jautrām 
izdarībām un 
diskoballīti ar DJ Gagadance. 
Ieeja: bez maksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Imantam 
Ziedonim - 85, vēsturniekam, 
rakstniekam, tiesībzinātniekam 
Arvedam Švābem - 130, rakstnie-
kam, publicistam Ērikam Hānber-
gam – 85; tematiskās izstādes: 
Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas gada-
dienai veltīta novadpētniecības 
materiālu izstāde “Kā dzīvojām un 
strādājām pirms 4. maija”, Mātes 
diena - “Tavas rokas vēju glāsta, 
tavas rokas sauli nes, nav par 
tavām rokām labām siltākas uz 
pasaules”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Imantam Zie-
donim - 85, rakstniekam Ērikam 
Hānbergam - 85, rakstniekam Ar-
vedam Švābem – 130; tematiskās 
izstādes:  “Latvijas vēstures lapas 
šķirstot”, „Tavas rokas sauli nes”... 
(veltīta Mātes dienai).

Annas pagastā 
3. maijā 11.00 Annas 
bibliotēkā Baltā galdauta 
svētki. Annas pagasta stāsts 
“No savas sētas plašajā pasaulē”, 
kopīgas dziesmas, sarunas un 

cienasts.
19. maijā 13.00 Annas 
kultūras namā pēcpusdiena se-
nioriem “Maija burvības ziedošajā 
virpulī” kopā ar draugiem.
Annas bibliotēkā izstādes: “An-
nas pagasta stāsts fotogrāfijās”, 
rakstniekam, publicistam Ērikam 
Hānbergam – 85, dzejniekam 
Imantam Ziedonim - 85.

Ilzenes pagastā
4. maijā 16.00 Ilzenes 
pagasta centrā (pie estrādes) 
Baltā galdauta svētki “Ilzene – 
mana liepziedu zeme”. Radīsim 
paliekošu dāvanu – stādīsim liepas 
par godu Latvijas 
simtgadei, atklāsim latvju spēka 
zīmi,  baudīsim pašu sarūpētu 
cienastu pie balti klāta galda. 
Svinēsim svētkus kopā! Uz 
pasākumu aicina biedrība 
“Ilzenes attīstībai” sadarbībā ar 
SKIIM centru “Dailes”.
18. maijā 10.30 pie Ilzenes 
pamatskolas Ģimeņu aktīvās 
atpūtas diena.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: 1991. gada 4. maijs 
Latvijas vēsturē, rakstniekam, 
publicistam Ē. Hānbergam – 85, 
dzejniecei M. Laukmanei – 65, 
dzejniecei M. Svīķei – 50; jauno 
grāmatu diena (11.05.)

Jaunannas pagastā
4. maijā 11.00 parkā pie 
Jaunannas tautas nama simtga-
des ozola stādīšana. Ozolu stādīs 
stiprās ģimenes, šo brīdi svinīgāku 
darīs Jaunannas tautas nama 
vokālie ansambļi un bērnu un 
jauniešu teātris “EJam!”.
13. maijā 14.00 Jaunannas 
tautas namā Mātes dienai veltīts 
uzvedums „Ūsainīša raibā diena” 
piedāvā Jaunannas bērnu un 
jauniešu teātra “EJam!” jaunākā 
grupa.
23. maijā 10.00 Jaunannas 
tautas namā senioru ikmēneša 
tikšanās.

Turpinājums 12. lappusē

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010. gada 21. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 5/2010 “Par sociālajiem pakalpoju-
miem Alūksnes novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“1.2. Sociālo pakalpojumu persona piepra-
sa pašvaldības iestādē “Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde” 
(turpmāk – Pārvalde)”;
1.2. aizstāt visos saistošajos noteikumos 
vārdus “Sociālais dienests” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdu “Pārvalde” (attiecīgā 
locījumā).
2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010. gada 
21. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 5/2010 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes 
novada pašvaldībā” paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Alūksnes novada dome ar 22.03.2018. 
lēmumu Nr.90 nolēmusi reorganizēt 
Alūksnes novada Sociālo dienestu un 
Sociālās aprūpes centru “Alūksne”, šīs 
iestādes apvienot un izveidot jaunu iestādi 

ar nosaukumu “Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde”. Līdz ar to spēkā 
esošajos 2010. gada 21. janvāra 
saistošajos noteikumos “Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes novada 
pašvaldībā” nepieciešams grozīt iestādes, 
kas pieņem lēmumus saistošajos 
noteikumos noteiktajos gadījumos, 
nosaukumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts 
aizstāt esošajos saistošajos noteikumos 
noteikto iestādes “Alūksnes novada 
Sociālais dienests” nosaukumu ar 
nosaukumu “Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde” Paredzēts, ka grozījumi 
saistošajos noteikumos stāsies spēkā 
2018. gada 1. jūnijā.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Saistošie noteikumi budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
Visas personas, kuras skar apstiprināto 
saistošo noteikumu piemērošana, var 
vērsties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 
22.03.2018. lēmumu Nr. 92 
(protokols Nr.4, 19.punkts). 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta” 6 .punktu

Grozījums Alūksnes novada 
domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 2017. 
gada 24. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes no-
vadā” šādu grozījumu: aizstāt visos saisto-
šajos noteikumos vārdus “Alūksnes novada 
Sociālais dienests” (attiecīgā locījumā) un 
“Sociālais dienests” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdiem “Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde” (attiecīgā locījumā).
2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
„Grozījums Alūksnes novada domes 
2017. gada 24. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabal-
stiem Alūksnes novadā” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Alūksnes novada dome ar 22.03.2018. 
lēmumu Nr. 90 nolēmusi reorganizēt 
Alūksnes novada Sociālo dienestu un 
Sociālās aprūpes centru “Alūksne”, šīs 
iestādes apvienot un izveidot jaunu iestādi 
ar nosaukumu “Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde”. Līdz ar to spēkā esošajos 
2017. gada 24. augusta saistošajos notei-

kumos “Par pabalstiem Alūksnes novadā” 
nepieciešams grozīt iestādes, kas pieņem 
lēmumu saistošajos noteikumos noteikta-
jos gadījumos, nosaukumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts 
aizstāt esošajos saistošajos noteikumos 
noteikto iestādes “Alūksnes novada Sociā-
lais dienests” nosaukumu ar nosaukumu 
“Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde” 
Paredzēts, ka grozījumi saistošajos notei-
kumos stāsies spēkā 2018. gada 1. jūnijā.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošie noteikumi budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
Visas personas, kuras skar apstiprināto 
saistošo noteikumu piemērošana, var vēr-
sties Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 
22.03.2018.  lēmumu Nr. 91 

(protokols Nr.4, 18.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009. 
gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 15. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 
“Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
25.2 panta pirmo un piekto daļu

11.Alūksnes Novada Vēstis03.05.2018.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2018
Spēkā no 01.06.2018.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2018
Spēkā no 01.06.2018.



Turpinājums no 11. lappuses

30. maijā 14.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
koncerts „Pa taciņu uz vasaru es 
eju...”.
6. un 7. jūnijā Jaunannā 
Mākslas plenērs.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: dzejniekam 
Imantam Ziedonim - 85; 
rakstniekam Jānim Mauliņam - 85.

Jaunalūksnes pagastā
5. maijā 14.00 Kolberģa 
tautas namā mūsdienu deju 
grupa drupačiņas ielūdz uz kon-
certu “Caur deju mīlam Latviju”, 
koncertā piedalās deju grupas 
no Balviem, Baltinavas, Alūksnes, 
Smiltenes un Kolberģa. 
Ieeja: 1,50 EUR. Pēc koncerta 
diskotēka. Ieeja: 2,00 EUR.
No 8. maija līdz 31. maijam 
Bejas novadpētniecības 
centrā Alūksnes bibliotēkas 
ceļojošā izstāde “Alūksnes Mobilo 
strēlnieku bataljona izveidošana”, 
papildinājumā eksponāti no Ērika 
Meļņa privātkolekcijas.
8. maijā 13.30 Bejas 
novadpētniecības centrā 
tikšanās ar Alūksnes Mobilo 
strēlnieku bataljona pirmo 
komandieri, atvaļināto pulkvedi, 
militāro zinātņu doktoru Ēriku 
Melni.
19. maijā 19.00 Kolberģa 
tautas namā deju kolektīvu 
koncerts sadancis “Ielūdz 
“Kolberģis””. Sadancos deju 
kolektīvi no Limbažu, Gulbenes, 
Kocēnu un Alūksnes novadiem. 
Ieeja: 1,50 EUR.
23. maijā apliecinot savu 
mīlestību Latvijai, izzinošs brau-
ciens senioriem: Smiltenes novads 
(Mēru muiža), Valkas novadu 
(“Ielīcas”, etnogrāfiskā sēta, kur 
uzņemta filma “Pūt, vējiņi”, 
Vijciema čiekuru kalte), Strenču 
novads (Sedas pilsēta, Strenču 
ev. lut baznīca, z/s “Puntiņi” 
smiltsērkšķu produkcijas un mājas 
saldējuma ražotne, 
Jaunklidža saieta nams – 
bibliotēka, Strenču kokaudzētava, 
Jērcēnu muiža un medību trofeju 
izstāde), Beverīnas novads (šoko-
lādes ražotne “R CHOCOLATE”, 
filcētava “Beverīnas veltņi”, šova 
“Īstās latvju saimnieces” uzvarē-
tājas Zandas Žentiņas ģimenes 
lauku sēta “Vīnkalni” ar brīvdabas 
picēriju un senlietu ekspozīciju). 
Pieteikšanas (līdz 18. maijam) un 
informācija pa tālruni 25775584.

Jaunlaicenes pagastā
4. maijā no Jaunlaicenes tiek 
organizēts kopīgs brauciens 
uz Baltā galdauta svētkiem pie 
Alūksnes Kultūras centra. Sīkāka 
informācija pa tālruni 29123994.
13. maijā 16.00 Jaunlaicenes 
tautas namā koncertstāsts 
I. Ziedonis “Dzintara pasakas” ar 
Santas Sāres-Geržas piedalīša-
nos. Koncertā iekļautas skaistākās 
latviešu dziesmas ar I. Ziedoņa 
vārdiem. Ieeja 2,00 EUR.
18. maijā 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā atpūtas pēcpus-
diena Jaunlaicenes senioriem. Ar 
izrādi viesosies Māriņkalna tautas 
nama senioru radošā grupa.
25. maijā Jaunlaicenē pasāku-
ma cikla Latvijai 100 ietvaros “Sa-
runas 10x10”. Sīkāka info, sekojot 
reklāmām avīzēs un sociālajos 
tīklos draugiem.lv, facebook.com.
2. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes 
tautas namā amatierteātra 
“Jumts” pirmizrāde - E. Cālīša ko-
mēdija 3 cēlienos “Mūža maize”. 
Ieeja 2,00 EUR.
2. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes 
brīvdabas estrādes atklāšanas 
balle. Par balles mūziku gādās 
“Ballīšu Orķestris” no Valmieras. 
SUPER deju mūzika 
dažādām gaumēm! 
Ieeja 3,00 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 

draudzē”, no 3. maija izstāde 
“Mana Latvija, Malēnija mana” – 
stāsta par notikumiem no valsts di-
bināšanas laika līdz 1940. gadam, 
izglītojošā programma 8. klašu 
skolēniem “Teatralizētas krusta-
bu izdarības pēc sentēvu rituālu 
motīviem”, izglītojošā nodarbība 
“Dārgumu meklēšana”,
citas muzeja piedāvātās 
nodarbības un lekcijas skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz./,
19. maijā 19.00 - 24.00 muzeju 
nakts pasākums “Malēnijas šūpulī 
izšūpotie”, Kāzu un krustabu pasā-
kumi, dzimšanas dienas pasākumi 
gan bērniem, gan pieaugušajiem, 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatū-
ras izstāde - rakstniekam, publicis-
tam Ērikam Hānbergam - 85.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
līdz 6. maijam Brigitas Ektermanes 
un Daigas Kalinkas gleznu izstāde,
19. maijā 19.00 Muzeju nakts, 
moto: “Lauku mājas ir tautas šū-
pulis” (K. Ulmanis) 19.30 - izstādes 
atklāšana kopā ar Balvu novada 
Kubulu pagasta kultūras nama 
jaukto vokālo ansambli; 20.30 
un 21.30 “Tu izsēji Latvijas zemē 
graudus no pelavām tīrus” filma 
par muzeja dibinātāju Viktoru Ķir-
pu, 20.00 – 24.00 radošā darbnīca 
ar Rudīti Liepiņu, orientēšanās 
lauku sētā, atvērtā durvju diena 
krātuvē, veselības uzlabošana 
aptiekas stūrītī, laimes rats,
Izzinošas ekskursijas un izglītojo-
šās programmas ar līdzdarbošanos 
visām vecuma grupām:
“Čaklā bitīte”, “Veļas diena”, 
“Neba maize pati nāca”, kāzu 
programma „Darbi lauku sētā”.
2. jūnijā 18.00 pie pagasta 
pārvaldes ēkas Kalncempju 
sabiedriskais centrs aicina uz 
Kalncempju pašdarbnieku un viesu 
koncertu brīvā dabā “Ieraudzīt 
mirdzumu rasas lāsē...”. Ieeja 
brīva.

Liepnas pagastā
4. maijā 14.00 Liepnas tautas 
namā svētku koncerts “Baltu gald-
autu Tev klājam”.
11. maijā 19.00 Liepnas tautas 
namā Medņevas tautas nama 
dramatiskā kolektīva 
“Savējie”  izrāde - Danskovīte 
“Tāva meitas”.
19. maijā 20.00 Liepnas 
tautas namā Liepnas tautas 
nama dramatiskā kolektīva “Troks-
nis” teātra izrādes.
27. maijā 14.00 Liepnas 
katoļu baznīcā Lapšānu 
ģimenes koncerts.
2. jūnijā 19.00 Liepnas tautas 
namā Otrais Tautas muzikantu 
saiets Liepnā. Muzikanti aicinā-
ti pieteikties, zvanot pa tālruni 
29438300.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde Ģimenes 
dienai (2.05.-25.05.); Mātes 
dienai veltīta tematiskā izstāde 
(2.05.-15.05.); radošā 
meistardarbnīca skolas vecuma 
bērniem - gatavosim dāvanas 
savām māmiņām (7.05.).

Malienas pagastā
4. maijā 13.00 Malienas 
tautas namā latviešu autoru 
multiplikācijas filmu programma 
pašiem mazākajiem “Bize un 
Neguļa” un “Mūsu ome rullē”,
14.00  ģimenes piedzīvojumu 
filma “Paradīze 89”,
16.00 – 19.00 akcija “Izdziedam 
100.lv” ar iespēju ikvienam 
interesentam interaktīvi iedziedāt 
Latvijas simtgades dziesmas,
19.00 Imanta Kalniņa dziesmu 
programma “Mēs satiksimies 
iekšup vīdamies” Annas kultūras 
nama jauktā vokālā ansambļa 
“Tik un tā” izpildījumā.
11. maijā 12.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
pamatskolas skolēnu Mātes 

dienas koncerts.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Imantam 
Ziedonim - 85, rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam - 
85, Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienai 
veltīta izstāde, Mātes dienai veltīta 
izstāde; pasākums topošajiem 
skolniekiem.

Mālupes pagastā
17. maijā 16.00 Mālupes Saieta 
namā rokdarbu pulciņa „Annele” 
izstādes “Raibu raibā pasaulīte” 
atklāšana.
26. maijā 19.30 Mālupes 
brīvdabas estrādē vasaras 
sezonas atklāšanas koncerts 
“Laika upe Pededze”. Piedalās 
amatiermākslas kolektīvi, 22.00 
zaļumballe kopā ar Ingu un 
Normundu.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Imantam 
Ziedonim - 85, rakstniekam, pub-
licistam Ērikam Hānbergam – 85; 
tematiska izstāde pavasara ziedu 
izstāde, Līvijas un Aivara Vosku ko-
lekcionēto suvenīru izstāde; Baltā 
galdauta svētki – „Atmiņu avots” 
sarunas ar Mālupes senioriem par 
pagājušajiem gadiem.

Mārkalnes pagastā
3. maijā 15.00 Mārkalnes 
tautas namā Baltā galdauta svēt-
ku koncerts. 
3. maijā 16.00 Mārkalnes 
Sabiedrības centrā galdautu 
izstādes atklāšana, literatūras 
izstāde „Baltais galdauts” un sirsnī-
gas pārrunas pie tējas tases.
25. maijā 13.00 Mārkalnes 
tautas namā Ziemera 
pagasta senioru veltījums Latvijas 
simtgadei ar izrādi “Trīs trakās 
Trīnes”.
Maija piektdienās 16.30 
Mārkalnes tautas namā 
vingrošanas nodarbības projektā 
„Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.
3. jūnijā 13.00 Mārkalnes brīv-
dabas estrādē 
„Lakstīgalas” Lielā spēļu diena.
Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā: jaunākās literatūras 
izstāde, literatūras izstādes - 
dzejniekam I. Ziedonim - 85, 
Eiropas diena; 19. maijā Vēstures 
istabā izstāde „Mārkalnes skolai 
šūpulis kārts pirms 150 gadiem”; 
akcija „Dāvini grāmatu ar ierak-
stu Mārkalnes pagasta grāmatu 
plauktam - Latvijai 100!”.

Pededzes pagastā
4. maijā 11.00 Pededzes 
tautas namā Baltā galdauta 
svētki. Kopīga galda klāšana un 
svinēšana par godu Latvijai ar 
dziesmām un dejām ar 
Pededzes pagasta kaimiņiem.
11. maijā 13.00 Pededzes 
tautas namā Pededzes 
pamatskolas skolēnu koncerts 
māmiņai.
19. maijā 19.00 Pededzē 
Muzeju nakts pasākums “Pededzē 
šūpulis kārts”, 22.00 diskotēka.
Pededzes tautas namā ekspozīcija 
“Latvijai 100 gadi” -  
“Iemūžināts laiks - paletē stils, 
siluets un līnijas”.
Pededzes bibliotēkā 
literatūras izstāde Imantam 
Ziedonim – 85 (3.05.; 10. maijā 
10.00 – 14.00 Mātes dienai veltīti 
pasākumi: Mātes dienai veltīta 
grāmatu izstāde un rokdarbu 
izstāde, radošās nodarbības 
(plātsmaizes pagatavošana Mātes 
dienas svinībām), skolas bērnu 
teātra izrāde; 16. maijā 13.00 
Jauno grāmatu izstāde-apskats.

Veclaicenes pagastā 3. maijā 
15.00  Veclaicenes bibliotēkā 
rokdarbu darbnīca bērniem 
“Apsveikums Latvijai”.
4. maijā 15.00 Veclaicenes 
tautas namā Baltā galdauta 
svētki - lekcija „Veclaicene 100 
gados” (Jāņa Prangela stāstījums). 
Izstādes atklāšana „Kādā krāsā ir 
draudzība?”, autore Eve Austra no 
Repinas (Igaunija). Izstāde veltīta 

Latvijas un Igaunijas simtgadēm.
5. maijā 17.00 Veclaicenes 
tautas namā Baltā galdauta 
svētki - „Dziesmas Latvijai”. 
Piedalās: Veclaicenes jauktais 
vokālais ansamblis, Veclaicenes 
vīru vokālais ansamblis, Kubu-
lu jauktais vokālais ansamblis, 
Kubulu sieviešu vokālais ansamblis 
„Vakarblāzma”, Lejasciema jauk-
tais vokālais ansamblis „Akcents”, 
Gaujienas vīru vokālais ansamblis.
11. maijā 16.00 Veclaicenes 
tautas namā  Ziemeru 
pensionāru veltījums „Latvijai 100” 
izrāde “Trīs trakās Trīnes”, 
režisore Ilga Voropajeva.
12. maijā 13.00 Veclaicenes 
pagastā “Kāpsim, dziedāsim, 
iepazīsim mūsu puses 100 
kalnus” - Apukalns un tā apkārtnes 
9 kalni. Koncerts Apukalna baz-
nīcā, dziedās Veclaicenes sieviešu 
vokālais ansamblis, Veclaicenes 
vīru vokālais ansamblis, Veclaice-
nes jauktais vokālais ansamblis, 
Ziemera sieviešu vokālais ansamb-
lis “Pierla”, Ziemera sieviešu koris 
“Elisa”, Alūksnes Kultūras centra 
senioru jauktais koris “Brūklenājs”. 
Pēc tam klausīsimies par Opekalna 
draudzes skolas vēsturi (Sandras 
Jankovskas stāstījums). Dosimies 
uz Romeškalna bijušo skolas ēku 
(Ēvalda Vanaga stāstījums), 
mielosimies ar senču ēdieniem.
18. maijā 16.00 (laiks tiks 
precizēts) Veclaicenes 
klubiņā tikšanās ar  Libānas 
arābu izcelsmes Latvijas ārstu 
(gastroenterologu) un politiķi  
Hosamu Abu Meri “Libānietis, sirdī  
latvietis!”.
19. maijā 20.00 - 24.00 
Veclaicenes vēstures krātuvē 
Muzeju nakts pasākums 
Kornetos “Šūpuļa zeme”. Ar 
sirsnību un smaidu par lietām, 
kas ieliktas šūpulī – valodu, 
niķiem, izdomu, kustību prieku. 
26. maijā 18.00 Veclaicenes 
tautas namā Malienas 
amatierteātris “Pakāpiens” 
Māra Homa “Brangais ķēriens”, 
režisors Arnis Ezeriņš.

Zeltiņu pagastā 
4. maijā 18.00 Zeltiņu tautas 
namā dziedātāja Kaspara 
Markševica un mūzikas autora, 
talantīgā džeza ģitārista Āra Ozola 
sniegumā koncerts “Visam ir savs 
laiks”. Ieeja: 3,00 EUR, biļetes 
iepriekšpārdošanā  no 16. aprīļa, 
informācija pa tālruni 29492284.
5. maijā 13.00 Zeltiņu tautas 
namā bērniem “Baltā galdauta 
svētki Mazajam Latvietim” kopā ar 
Lienīti un Sprīdīti. Latviskas rotaļas, 
ēverģelības un cienāšanās pie balti 
klātiem galdiem.
20. maijā 14.00 Zeltiņu tautas 
namā uz tikšanos ar psiholoģi 
Daigu Sliņķi un mācītāju Vilni 
Sliņķi aicinām visus, kas vēlas 
iesaistīties projektā “Dots devējam 
atdodas”. Nodarbībā “Prāta, gara 
un emociju pirtī” mācīsimies, kā 
komunicēt un sniegt palīdzību 
cilvēkiem, kas dzīvo un jūtas 
citādāk - cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, bāreņiem. 
20. maijā Zeltiņu pagasta 
atklātā krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam “Mizojam, ka 
prieks” 1. posms “Skolas kalns” – 
Skolas kalnā pie Latvijas Sarkanā 
Krusta Alūksnes novada Zeltiņu 
nodaļas. 
Reģistrēšanās no pulksten 10.00 
līdz 10.45, no 10.45 līdz 10.55 
sacensību atklāšana, no 11.00 līdz 
11.30 Starta vingrošana 
dalībniekiem un līdzjutējiem, starts 
pulksten 11.30. 
26. maijā 11.00 Zeltiņu 
tautas namā Valmieras 
Vasarsvētku draudze aicina 
ģimenes ar bērniem uz izrādi 
“Polliannas prieka spēle” un 
evaņģēlija mācību. Noslēgumā 
īsa sadraudzība un pārsteiguma 
dāvanas bērniem. Pasākumam 
jāpiesakās līdz 23. maijam pa 
tālruni 29492284.
27. maijā 13.00 Zeltiņu tautas 
namā otrā nodarbība projekta 

“Dots devējam atdodas“ ietvaros.  
Tikšanās ar psiholoģi Daigu Sliņķi 
un Guntu Fjodorovu - meiteni, kas 
ikdienu vada ratiņkrēslā, spējot 
saglabāt dzīvesprieku un vēlmi 
dalīties ar savās sajūtās un dzīves 
pieredzē.
1. jūnijā un 5. jūnijā no 12.00 
Zeltiņu tautas namā projekta 
“Dots devējam atdodas” 
nodarbību ciklā “Latviski, tas ir 
stilīgi” bērni un jaunieši apgūs 
prasmes ģērbties un izvēlēties ak-
sesuārus, ko var pagatavot savām 
rokām, kas ir stilīgi, 
mūsdienīgi, bet pauž patriotismu 
un rada piederības sajūtu Latvijas 
valstij. Tiks darināti stilīgi audu-
ma maisi, kas aizstās plastmasas 
maisus, tos bērni izmantos paši un 
vedīs dāvanā arī saviem draugiem 
uz aprūpes centriem. Tiks gatavo-
tas trīs tērpu kolekcijas, ko Zeltiņu 
bērni demonstrēs, ciemojoties 
aprūpes centros, šo tērpu sastāv-
daļas būs arī dāvanās (T krekli ar 
bērnu zīmējumiem, izšuvumiem, 
pašu gatavotas aproces, apsveiku-
ma kartītes, piespraudes, adījumi, 
pinumi, kulinārijas izstrādājumi). 
Nodarbībām jāpiesakās iepriekš 
pa tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Latvija. Personības.”, 
I. Ziedonim - 85,  Mātes dienai 
veltīta izstāde, M. Laukmanei - 65; 
aicinājums piedalīties Lursoft Simt-
gades konkursā “Latvijai - 100. 
Domā. Izzini. Stāsti!” 2. kārtā.
Zeltiņu vēstures krātuvē:
18. maijā 17.00 “Mans dzīves 
šūpulis Zeltiņu bērzā kārts” 
1. daļa – neformāla saruna ar 
sava laika iecienītajiem priekšnie-
kiem Zeltiņos Edvīnu Puzuli, Andri 
Ozolu, Elitu Laivu,
19. maijā 20.00 - 24.00 Muzeju 
nakts “Manas dzīves šūpulis Zelti-
ņu bērzā kārts” 2. daļa – vēsture 
savīsies ar “stīvo kāju 
un veiklo roku skolu” katram savā 
stilā,
pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā 
pagātne”, „Novadnieku istaba”, 
„Mana skola Zeltiņos”, “Zieme-
ļu zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas 
mētelī”, “Latvijas sardzē”, foto 
ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpo-
joties”, “Zeltiņi 2017”, ekskursijas 
uz padomju armijas raķešu bāzi 
Zeltiņos.

Ziemera pagastā
4. maijā Baltā galdauta svētki 
Māriņkalnā:
16.00 Māriņkalna tautas namā 
pagasta senioru 
veltījums “Latvija 100” - izrāde 
“Trīs trakās Trīnes”,
17.00 pie Māriņkalna tautas 
nama Latvijas simtgades spēka un 
garīguma ozola stādīšana, kopīga 
ugunskura iedegšana, svētku 
sadziedāšanās, cienasts pie balti 
klāta galda.
25. maijā 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums “Pie tējas 
tases”.
26. maijā 19.00 Māriņkalna 
tautas namā sieviešu kora 
“Elisa” 50 gadu jubilejas koncerts 
“Man dziesmiņa līdzi nāca”. Kon-
certa viesi - Veru vīru koris.
30. maijā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: dzejniekam I. Ziedonim – 
85, rokmūziķim J. Kulakovam – 60, 
publicistam Ē. Hānbergam – 85, 
“Citādākais I. Ziedonis” (pasakas 
bērniem); pasākumi: pārrunas 
par I. Ziedoņa pasaku krājumiem 
(bibliotekārā stunda skolēniem), 
“Mūsu puses 100 kalni, tos izzini 
un iepazīsti”, Apukalns un tā 
apkārtnes kalni (sadarbībā ar 
Veclaicenes kultūras darbiniecēm), 
pasākums senioriem “Pārrunas par 
D. Judinas grāmatu ,,Gredzens” 
(Latvijas simtgades ietvaros).
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