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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Aivita Māsēna,
Alūksnes novada pašvaldības
teritoriālplānotāja

  Kā jau iepriekšējā laikraksta 
numurā informējām, turpinās 
sapulčces pagastos par teritori-
jas plānojuma jautājumiem un 
perspektīvo zonējumu.

 Ir jau notikušas tikšanās ar iedzīvo-
tājiem Ilzenes, Jaunannas, Malienas 
pagastos, Alūksnes pilsētā   un 
Kolberģa ciemā. Lauku iedzīvotāji 

interesējās par ierobežojumiem, 
kādus varētu noteikt, ja  teritorijā 
būvēs specializētos lopkopības 
kompleksus, lauksaimniecības zem-
ju apmežošanas iespējas. Ar zemju 
īpašniekiem tika pārrunātas teri-
torijas perspektīvās  izmantošanas 
iespējas un tās sasaiste ar funkcio-
nālo zonējumu. Iedzīvotāji piekrita, 
ka minimālā jaunveidojamā zemes 
gabala lielumu lauku zemēs nosaka 
1 ha, mežos 2 ha. 
  Arī pilsētā tika saņemti vairāki ie-
rosinājumi par teritorijas zonējumu.

  Tātad, aprīļa beigās aicinām iedzī-
votājus no 6 pagastiem:
22. aprīlī:

Veclaicenes pagastā 11.00 tautas 
nama zālē;
Jaunlaicenes pagastā 18.00 tautas 
nama zālē;

23. aprīlī:
Pededzes pagastā 10.00 tautas 
namā;
Bejā 18.00 bibliotēkas telpās;

24. aprīlī:
Kalncempju pagastā 11.00

sabiedriskajā centrā;
Zeltiņu pagastā 18.00 tautas nama 
zālē.

  Īpaši aicinām uzņēmējus, lai pārru-
nātu attīstības iespējas saistībā ar 
funkcionālo zonējumu, kā arī zemju 
īpašniekus, kas tuvākajos 12 gados 
plāno uzsākt bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu izstrādi.
  Atlikušajos pagastos un ciemos 
sapulces tiks organizētas maijā, par 
ko paziņosim iepriekš.

  Uz tikšanos sapulcēs!

Turpinās teritorijas plānojuma izstrādes sanāksmes pagastos

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Veselības ministre Ingrīda Cir-
cene 25. martā atklāja renovētās 
SIA „Alūksnes slimnīca” telpas.

  Alūksnes slimnīcas renovācija 
notika, īstenojot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda fi nansēto projektu 
„Stacionārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana SIA 
„Alūksnes slimnīca”, uzlabojot 
veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību”.
  Atklājot renovētās telpas, vese-
lības ministre I. Circene pateicās 
slimnīcas kolektīvam un Alūksnes 
un Apes novadu pašvaldībām par 
projekta īstenošanu, uzsverot, ka šī 
ieguldījuma rezultātā abu novadu 
iedzīvotāji saņems pēc iespējas 
kvalitatīvāku palīdzību tuvāk viņu 
dzīvesvietai. Ministre uzsvēra, ka 
ministrijas mērķis ir nodrošināt ie-
spēju visiem Latvijas iedzīvotājiem 
pēc vieniem principiem un vienām 
iespējām saņemt palīdzību.
  - Tas nenozīmē, ka katrā slim-
nīcā var pārstādīt sirdi vai veikt 
neiroķirurģisku operāciju, bet ir 
lietas, kuras iedzīvotājam jāsaņem 
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un 
iespējami efektīvāk izlietojot naudu. 
Latvijā esam četras, piecas reizes 
palielinājuši iespējas, ko iedzīvotājs 
var saņemt ambulatori dienas sta-
cionārā, - uzsvēra I. Circene, dāvi-
not slimnīcai plāksni, kas apliecina 

Alūksnes slimnīcas renovētās telpas
atklāj veselības ministre

ES ieguldījumu projekta īstenošanā 
un telpu atjaunošanā.
  Svinīgajā pasākumā slimnīcas 
kolektīvu pašvaldības vārdā sveica 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Fomins un priekšsē-
dētāja vietnieks Dzintars Adlers, 
dāvinot slimnīcai iespēju iegādāties 
krēslus apmeklētājiem 400 latu 
vērtībā. Tāpat slimnīcas kolektīvs 
šajā dienā saņēma arī Apes novada 
pārstāvju, būvnieku un vairāku 
sadarbības partneru un atbalstītāju 

apsveikumus.
  Atklāšanas pasākumā M. Kauliņa 
pateicās Veselības ministrijai par 
iespēju realizēt projektu ārstniecī-
bas iestādes apstākļu uzlabošanai, 
Alūksnes un Apes novadu pašvaldī-
bām un to domju deputātiem, kuri 
pieņēma izšķirošo lēmumu garantēt 
ilgtermiņa aizņēmumu, ko slimnīca 
ņēma Valsts kasē. Tāpat pateicības 
vārdi izskanēja citiem sadarbības 
partneriem un abu novadu iedzī-
votājiem, kuru atbalsts cīņā par 
slimnīcas saglabāšanu ir bijis ļoti 
nozīmīgs.  Pateicības vārdus slimnī-
cas vadītāja veltīja darbiniekiem un 
būvfi rmai „SCO centrs”, jo būvdar-
bu laikā ārstniecības pakalpojumu 
sniegšana netika pārtraukta.
  - Nākošgad slimnīcai apritēs 50 
gadi un šis ir viens no lielāka-
jiem ieguldījumiem, kāds bijis tās 
darbības laikā, kas būs vērsts uz 
slimnīcas pastāvēšanu ilgtermiņā, 
- atklāšanas pasākumā uzsvēra SIA 
„Alūksnes slimnīca” valdes priekš-
sēdētāja Maruta Kauliņa.
 Projekta laikā veikti ievērojami 
uzlabojumi – renovētas vairākas 
slimnīcas nodaļas, modernizēts 
operāciju bloks, veikta siltumtrašu, 
apkures un ūdensapgādes sistēmu 

maiņa, ķirurģiskajā nodaļā un ope-
rāciju zālē izbūvēta ventilācija ar 
rekuperācijas sistēmu, rekonstruēta 
laboratorijas ēka, mainīts un silti-
nāts tās jumts, siltināts ārstnieciskā 
korpusa ēkas jumts. Izbūvējot liftu 
pacientu transportēšanai un rekons-
truējot nodaļu sanitāros mezglus, 
uzlabota telpu pieejamība. Visās 
renovētajās telpās ieviests ekono-
miskais LED apgaismojums.
  Līdz ar projekta īstenošanu, 
slimnīcā atsevišķi no uzņemšanas 
nodaļas izvietota ambulatorā daļa, 
tā uzlabojot pacientu plūsmas re-
gulāciju un speciālistu pieejamību. 
Veiktie uzlabojumi ļaus Alūksnes 
slimnīcai vēl vairāk paaugstināt 
veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību.
  Projekta kopējās izmaksas ir 1,1 
miljons latu, kur līdz ar ERAF 
fi nansējumu ir arī SIA „Alūksnes 
slimnīca” ieguldījums, kam aizņē-
mumu garantēja Alūksnes un Apes 
novadu pašvaldības.

Veselības ministre Ingrīda Circene kopā ar SIA „Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāju Marutu Kauliņu
atklāj renovētās slimnīcas telpas Evitas Aplokas foto

I. Circene, M. Kauliņa, A. Fomins un Dz.Adlers  apskata renovētās telpas
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Līdzīgi kā no kastaņa sēkli-
ņas izaug spēcīgs kastaņkoks, 
ja to rūpīgi kopj, prasmīgi 
attīstot ideju, spējam realizēt 
brīnišķīgas lietas un notiku-
mus. Tāpēc paldies ikvienam, 
kas ar savām idejām, domām 
un darbiem bija kopā ar mums 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
20. dzimšanas dienas svinī-
bās!

Alūksnes pilsētas sākumskolas 
vārdā, direktore Uva Grencione

  Līdzīgi kā no kastaņa sēkli-

Aicinām aktīvus
jauniešus iesaistīties 
Jauniešu
konsultatīvās
padomes darbā
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Domes 28. marta sēdē deputā-
ti izdarīja grozījumus Alūksnes 
novada Jauniešu konsultatīvās 
padomes nolikumā.

  Būtiskākie grozījumi paredz, 
ka jauniešu pārstāvībai padomē 
pašvaldība izsludina pieteikšanos 
un jaunietis, kas vēlas darboties 
padomes sastāvā, lai kļūtu par 
tās dalībnieku, jaunietis iesniedz 
pašvaldībai rakstisku iesniegu-
mu. Savukārt, lai jaunietis tiktu 
atbrīvots no dalības padomē, 
ja kādu apsvērumu dēļ viņš to 
vairs nevēlas vai nevar veikt, 
grozījumi paredz, ka šādā gadī-
jumā padomes loceklis var vēlmi 
atbrīvot viņu no padomes sastāva 
paust rakstiski pašvaldībai.
  Tāpat grozījumi paredz sama-
zināt padomes sastāvā paredzēto 
jauniešu skaitu – no 10 uz 8, 
noteikt, ka Izglītības, kultūras un 
sporta komiteju padomē pārstāv 
tās priekšsēdētājs.
  Līdz ar to pašvaldība aicina 
jauniešus, kas vēlas aktīvi un 
atbildīgi iesaistīties Jauniešu 
konsultatīvās padomes darbā, 
rakstīt iesniegumu Alūksnes 
novada pašvaldībai. Aicinām ar 
JKP nolikumu un tajā paredzē-
tajām padomes darbības sfērām 
iepazīties pašvaldības mājas 
lapā.
  Jaunieši, gaidīsim jūsu iesnie-
gumus par dalību Jauniešu 
konsultatīvajā padomē līdz 
15. aprīlim! Lūdzam tos sūtīt 
Alūksnes novada pašvaldī-
bai Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā LV-4301 vai 
iesniegt personīgi pašvaldības 
administratīvajā ēkā 306. 
kabinetā.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

ALŪKSNES NOVADA 
PAŠVALDĪBA izsludina 

pretendentu pieteikšanos uz  
SIA „ALŪKSNES NAMI” 

VALDES LOCEKĻA
amatu

  Pamatpienākumi - plā-
not, vadīt un kontrolēt SIA 
„ALŪKSNES NAMI” darbību 
kopumā, organizēt un nodroši-
nāt normatīvajam regulējumam 
atbilstoši pašvaldības funkciju 
izpildi daudzdzīvokļu māju un 
pašvaldības dzīvokļu pārvaldī-
šanā.

  Pamatprasības – izpratne par 
nozari, spēja analizēt, plānot un 
pieņemt pamatotus lēmumus, 
prasme profesionāli komunicēt 
un vadīt, spēja patstāvīgi plānot 
un organizēt savu un citu ikdie-
nas darbu.

  Motivācijas vēstule kopā 
ar dzīves un darba aprakstu, 
norādot personas pie kurām var 
iegūt rekomendācijas, jāiesniedz 
līdz pulksten 15.00 2013.gada 
22.aprīlī Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
  Kontaktpersona – domes 
priekšsēdētājs A.Fomins, t. 
22001034

Prāta Vētras 
koncertfilmas “Vēl 
viena klusā daba” 
bezmaksas seansi 
arī Alūksnes novadā
  Piektdien, 2013. gada 19. 
aprīlī grupa “Prāta Vētra” kopā 
ar AS “Laima” realizēs unikā-
lu projektu – vienlaikus 100 
Latvijas pilsētās un novados tiks 
demonstrēta koncertfilma “Vēl 
viena klusā daba”, kas ir grupas 
“Prāta Vētra” pagājušās vasaras 
koncerttūres noslēguma koncerta 
Rīgā, Skonto stadionā video 
ieraksts.
  Alūksnes novadā filmu varēs 
skatīties Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā un Liepnas tautas 
namā.
  Bezmaksas seansu norises 
vietas  un ieejas kartes meklējiet  
www.ekase.lv  sadaļā “Biļetes”. 
Projekts tiek realizēts sadarbībā 
ar AS “Laima”, “Kinopunkts”, 
“Latvijas Pasts” un “McĀbols”.
  Kopumā Latvijas koncerttūri 
“Vēl viena klusā daba” septiņos 
koncertos apmeklēja 89 500 
skatītāju. Koncertfilmas režisors 
un “Prāta Vētras” bundzinieks 
Kaspars Roga atzīst, ka, tā kā 
šis būs jau ceturtais grupas 
koncertieraksts, kurš iznāk DVD 
formātā, principā sanāk konkurēt 
pašam ar sevi, tāpēc jāizdomā 
arvien kaut kas jauns: “Šis būs 
mūsu un koncerta skatītāju 
vasaras kopīgais piedzīvojums, 
iemūžināts jaunā kvalitātē.”

  Koncertfilma “Vēl viena klusā 
daba” DVD un Blu-Ray formā-
tos tirdzniecībā no 15. aprīļa.
Vairāk informācijas www.prata-
vetra.lv un seansu norises vietās 
un pa tel 67334495.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 28. marta 
sēdē izskatīja vairāk nekā 80 
darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

  - saistībā ar valsts robežjoslas 
platuma precizēšanu, apstiprināt 42 
īpašumu sadales projektus;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.6/2013 „Rakšanas darbu veik-
šanas kārtība Alūksnes novada 
teritorijā” un Nr.7/2013 „Gro-
zījumi Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā””;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 25.11.2010. nolikumā 
Nr.10/2010 „Alūksnes novada paš-
valdības darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikums”, nosakot, ka 
darba samaksas aprēķināšanai vēlē-
šanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļiem, nepārsniedzot 
40 apmaksājamo stundu limitu mē-
nesī, būs šādas darba stundas tarifa 
likmes: vēlēšanu komisijā – priekš-
sēdētājs LVL 2,75, sekretārs LVL 
2,70, loceklis LVL 1,75, iecirkņa 
vēlēšanu komisijā - priekšsēdētājs 
LVL 2,55, sekretārs LVL 2,50, 
loceklis LVL 1,65;

  - noteikt pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu sociālās garantijas 
2013. gadā: 1) izmaksāt pabalstu 
sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, 
bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētā-
ja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai 
apgādājamā nāvi vienas minimālās 
mēneša darba algas apmērā, 2) 
amatpersonas (darbinieka) nāves 
gadījumā, personai, kura uzņē-
musies amatpersonas (darbinieka) 
apbedīšanu, izmaksāt pabalstu 50% 
apmērā no amatpersonai (darbinie-
kam) noteiktās mēnešalgas, bet ne 
mazāk kā minimālās mēneša darba 
algas apmērā;

  - lai radītu labvēlīgus apstākļus 
jauniešu aktīvai līdzdalībai sabied-
riskajos procesos novadā, veicinot 
jauniešu iniciatīvu veidošanos un 
to īstenošanu, pašvaldībai organi-
zēt projektu konkursu „Alūksnes 
novada Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkurss 2013”, tā finansējumu 
Ls 1000 nodrošināt no pašvaldības 
2013. gada budžeta līdzekļiem, 
uzdot Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram organizēt konkursa noliku-
ma izstrādi, izsludināšanu, pietei-
kumu vērtēšanu un lēmumu par 
konkursa uzvarētāju pieņemšanu;

  - piedalīties ar Ls 130 līdzfinansē-
jumu Vidzemes plānošanas reģiona 
projektā ,,Jauniešu uzņēmējspējas 
un dialoga veicināšana par videi 
draudzīgas, ilgtspējīgas un inova-
tīvas uzņēmējdarbības attīstības 
iespējām lauku reģionos”, pašval-
dības izpilddirektorei J. Čugunovai 
organizēt pretendentu pieteikšanos 
un izvirzīt 2 novada jauniešus 

vecumā no 18 – 30 gadiem dalībai 
projektā;

  - iesniegt projekta ,,Meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana Zeltiņu, 
Alsviķu, Pededzes, Mālupes un 
Annas pagastos” iesniegumu Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) aktivitātei „Jaun-
audžu kopšana”, apstiprināt pro-
jekta kopējās izmaksas Ls 9220,10 
un pašvaldības līdzfinansējumu 
Ls 3804,46, kā arī atļaut uzsākt 
meža kopšanas darbu īstenošanu 
un kopšanas inventāra iegādi pirms 
projekta apstiprināšanas, nodroši-
not projekta priekšfinansēšanu no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem;

  - iesniegt Sociālās aprūpes centra 
„Alūksne” projekta ,,Vēlamies 
kļūt veselāki!” iesniegumu ELFLA 
atklātajam projektu konkursam, 
apstiprināt tā kopējās izmaksas Ls 
5940,23, projekta atbalsta gadīju-
mā, nodrošināt līdzfinansējumu Ls 
1366,50;

  - iesniegt projekta „Higiēnas 
pakalpojumu pieejamības nod-
rošināšana sociāli neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām Alsviķu pagas-
tā” iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam, apstiprināt tā 
kopējās izmaksas Ls 8370,74, pro-
jekta atbalsta gadījumā, nodrošināt 
līdzfinansējumu Ls2144,57;

  - iesniegt Alūksnes novada vidus-
skolas projekta ,,Koka izstrādājumu 
amatniecības interešu kluba izvei-
de” iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam, apstiprināt tā 
kopējās izmaksas Ls 11390,26, pro-
jekta atbalsta gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu Ls 2781,34;

  - iesniegt projekta ,,Muzejpeda-
goģisko nodarbību telpas izveide 
Alūksnes muzejā” iesniegumu ELF-
LA atklātajam projektu konkursam, 
apstiprināt tā kopējās izmaksas Ls 
8972,43, projekta atbalsta gadīju-
mā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 
2298,73;

  - iesniegt Jaunannas pagasta 
pārvaldes projekta „Teātra spēles 
kvalitātes pilnveidošana, tradīciju 
uzturēšana un popularizēšana” 
iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam, apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas Ls 4850, 
projekta atbalsta gadījumā nodroši-
nāt līdzfinansējumu Ls 1242,57;

  - atbalstīt šādu biedrību pieda-
līšanos ELFLA atklātā projektu 
iesniegumu konkursā ar projek-
tiem - biedrības „Alūksnes novada 
attīstībai” projekts „Brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu palielināšana 
Veclaicenē dažādām iedzīvotā-
ju grupām, biedrības „Alūksnes 
novada attīstībai” projekts „Zem 
muižkunga cepures”, biedrības 
„Sporta klubs Zeltiņi” projekts 
„Vingrošanas kompleksi un āra 
trenažieri Zeltiņu pagasta sporta un 
atpūtas parka attīstībai”, biedrības 
„ILZENES ATTĪSTĪBAI” projekts 
„Sporta zāles aprīkojuma iegāde un 

trenažieru zāles izveide”, biedrī-
bas „PEDEDZES NĀKOTNE” 
projekts „Brīvā laika aktivitāšu 
pilnveidošana Pededzes pagastā”, 
biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai 
un labklājībai” projekts „Strauti-
ņu vissezonas sporta un atpūtas 
laukums”, biedrības „DZĪVOJAM 
MĀRKALNEI” projekts „Sabied-
rības centra izveide sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai Mārkalnes 
pagasta iedzīvotājiem”. Projektu 
atbalsta gadījumā nodrošināt tiem 
līdzfinansējumu 10% apmērā;

  - iesniegt projekta „Aprīkojuma 
iegāde Annas pagasta iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu nodrošināša-
nai” iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam, apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas Ls 
9310,28, atbalsta gadījumā nodroši-
nāt līdzfinansējumu Ls 2237,83;

  - pamatojoties uz saistošajiem 
noteikumiem Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdz-
finansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem (pasāku-
miem)”, piešķirt līdzfinansējumu 
biedrībai „Latviskais mantojums” 
projekta „Alsviķu pagasta iedzīvo-
tāju identitātes apzināšana un pie-
derības stiprināšana savai kopienai” 
realizācijai Ls 292,28, biedrībai 
„Alūksnes pensionāru Biedrība 
„Sudrabs”” projekta „Pilsētas 
pensionāru Lieldienu pasākums” 
realizācijai Ls 200, biedrībai „Dr. A. 
Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 
projekta „Medicīnas arhīvu plauk-
tos” realizācijai Ls 227;

  - lai veicinātu vides izglītības 
attīstību novadā, attīstītu novada 
iedzīvotāju vides apziņu, daudzvei-
dotu mācību priekšmetu ģeogrāfijā 
un bioloģijā, izmantojot Latvijas 
Dabas un pieminekļu aizsardzības 
biedrības resursus, nodrošinātu 
izglītojošas aktivitātēs brīvā laika 
pavadīšanai, izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem finansējumu Ls 
2500 Latvijas Dabas un Pieminekļu 
aizsardzības biedrības Alūksnes 
rajona nodaļai vides izglītības pasā-
kumu realizācijai;

  - deleģēt biedrībai „Alūksnes 
nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs” atsevišķu pašvaldības 
uzdevumu izpildi noteiktā apjomā 
šādās jomās: iedzīvotāju veselīga 
dzīvesveida veicināšana; saim-
nieciskās darbības sekmēšana; 
sabiedrības līdzdalības nodrošināša-
na teritorijas attīstības plānošanā un 
valsts pārvaldes procesos. Izdalīt no 
pašvaldības pamatbudžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu Ls 2990 biedrībai 
nodoto deleģēto uzdevumu izpildei, 
slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrī-
bu, nosakot tā darbības termiņu līdz 
šī gada 31. decembrim;

  - atbalstīt finansējuma piešķiršanu 
Ls 2695 Mālupes skolēnu pārvadā-
jumu autobusa MERCEDES BENZ 
SPRINTER nomāšanai;

  - atbalstīt mazlietota mikroau-
tobusa iegādi Pededzes pagasta 
pārvaldes vajadzībām, rezervējot 
pašvaldības pamatbudžeta finan-
sējumu vismaz Ls 10000 apmērā, 
uzdot Pededzes pagasta pārvaldes 
iepirkumu komisijai veikt iepir-
kumu mazlietota mikroautobusa 
iegādei;

  - izdarīt grozījumu domes lēmu-
mā „Par SIA „Ievedne” projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Annas pagasta 
Annas ciemā” iesnieguma apstipri-
nāšanu un līdzfinansējuma nodro-
šināšanu”, nosakot, ka pašvaldības 
līdzfinansējuma un PVN daļējai 
nodrošināšanai 2013. gadā ņems 
kredītu līdz Ls 46963, kas sastāda 
15% no projekta attiecināmajām 
izmaksām un Ls 10000 neattiecinā-
majām izmaksām, minēto līdzfinan-
sējuma daļu ieguldot SIA „Ievedne” 
pamatkapitālā;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē ES 
finansētā projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Alūksnes novada Annas 
pagasta Annas ciemā” īstenošanai 
LVL 46963;

  - nodibināt pašvaldības apbalvo-
jumus: „Sudraba zīle”; „Pagodi-
nājums uzņēmējdarbībā”, „Pago-
dinājums sportā”, „Pagodinājums 
izglītībā”, „Pagodinājums kultūrā”, 
„Atzinība” un „Pateicība”;

  - iesniegt projekta ,,Ūdensaugu 
pļaušanas pakalpojuma ieviešana 
Alūksnes novadā” iesniegumu ELF-
LA atklātajam projektu konkursam, 
apstiprināt tā kopējās izmaksas Ls 
8134, projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt līdzfinansējumu Ls 
2083,92;

  - ar mērķi veicināt labdarību un 
pilsoniskās sabiedrības attīstību, 
nodot biedrībai „Alūksnes pilsētas 
pensionāru Biedrība „SUDRABS”” 
bezatlīdzības lietošanā uz tās 
sabiedriskā labuma organizācijas 
statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 10 
gadiem, telpas pašvaldības nekus-
tamajā īpašumā - ēkā Brūža ielā 1, 
Alūksnē;

  - iesniegt projekta „Alūksnes no-
vada pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” rekonstrukcija” iesnie-
gumu Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektu konkursā, apstiprināt 
tā kopējās izmaksas Ls 105 905,45, 
projekta finansēšanu nodrošināt 
no pašvaldības 2013. gada budžeta 
līdzekļiem.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
pilnībā var iepazīties www.aluksne.
lv, pagastu pārvaldēs, pašvaldības 
administrācijas kancelejā.

Alūksnes novada domes 28. marta sēdē
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

Sēdes aprīlī
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu  komitejas 
sēde       4. aprīlī 14.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde
        10. aprīlī 10.00 

Tautsaimniecības un teritoriālās 
komitejas apvienotā sēde
       15. aprīlī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       17. aprīlī 10.00

Domes sēde  25. aprīlī 10.00

  Arita Prižavoite,
Alūksnes novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvjiem tiekoties ar iedzīvotā-
jiem un informējot par nozīmīgā-
kajiem rekonstrukcijas projek-
tiem, ko šogad īstenos Alūksnē, 
izskanēja jautājumi, uz kuriem 
netika sniegta tūlītēja atbilde, 
šobrīd tās ir sagatavotas.
 
  Attiecībā uz ielu rekonstrukcijas 
projektu laikā pirms 6 - 8 gadiem 
ieklāto segumu vai uzstādīto 
elementu atjaunošanu jāteic, ka 
projektu rezultātu ilgtspēja jāno-
drošina vismaz piecus gadus pēc to 
pabeigšanas. Pēc ielu rekonstrukci-
jas projektu realizācijas piecu gadu 
periodā nav iespējams saņemt jaunu 
finansējumu šiem objektiem, bet, 
apzinoties reālo situāciju ar ielām 
un ceļiem novada un valsts mērogā, 
maz ticama iespēja saņemt rekons-
truētajām ielām atkārtotu finansē-
jumu pārskatāmā nākotnē. Līdz ar 
to, neparedzot salīdzinoši nesen 
nomainīto vai izbūvēto, taču vairs 
ne jauno, ielas elementu rekonstruk-

ciju projekta ietvaros, pārskatāmā 
nākotnē šie darbi būs jāveic nevis 
tikai ar pašvaldības līdzfinansēju-
mu, bet gan pilnībā finansējot tos no 
pašvaldības budžeta.
 Attiecībā uz izteiktajām šaubām 
par kūdras esamību vai neesamību 
Pils ielā posmā starp Siguldas un 
Pleskavas ielām, šobrīd nav pamata 
apšaubīt inženierģeoloģiskās izpētes 
rezultātus, kas uzrāda kūdras slāni 
minētajā teritorijā. Katrā ziņā, būv-
niecības gaitā faktiskā situācija tiks 
ņemta vērā.
 Kas attiecas uz abu tranzīta 
maršrutu rekonstrukcijas projektu 
saskaršanos Pils un Bērzu ielas 
krustojumā, šobrīd projektētāji veic 
precizējumus tehniskajā projektā 
minētā krustojuma risinājumam, 
lai līdz būvdarbu atsākšanai nebūtu 
neskaidru jautājumu un nepārklātos 
darbības.
 Sakarā ar jautājumiem par izmaksu 
pieaugumu projektos, jāuzsver, 
ka projekta plānotā izmaksu tāme 
jebkurā gadījumā ir provizorisks 
aprēķins, bet pie reālajām izmak-
sām nonākam, veicot iepirkuma 
procedūru. Reālo cenu ietekmē 
dažādi faktori - izmaiņas nodokļu 
apmērā, darbaspēka, degvielas, 

materiālu izmaksas, tirgus situācija 
ceļu būvniecības jomā. Lai racionāli 
plānotu finanšu līdzekļus un precīzi 
sagatavotu projekta pieteikumu, 
šobrīd pašvaldība ir uzsākusi praksi 
veikt iepirkumu pirms projekta 
pieteikuma iesniegšanas, ja vien 
projekta iesnieguma sagatavošanas 
laiks to atļauj.
 Par AS „Simone” realizētajiem  
projektiem „Siltumtrašu rekons-
trukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 
Alūksnē” un  „Katlu māju darbības 
optimizāciju un energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnē” kapitāl-
sabiedrības valdes loceklis Jānis 
Bukāns skaidro, ka, lai nonāktu līdz 
projekta apstiprināšanai, ir veikta  
alternatīvu izpēte un ekonomis-
kais aprēķins. Abiem projektiem 
aprēķinus par siltumsaimniecības 
attīstības alternatīvām Alūksnē vei-
ca projekta sagatavotāji SIA „Stells 
Baltic”. 
 Saskaņā ar 31.08.2010. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.824 „No-
teikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšak-
tivitātes „Pasākumi centralizētas 
siltumapgādes sistēmu efektivi-
tātes paaugstināšanai” projektu 

iesniegumu atlases otro kārtu un 
turpmākajām kārtām” 21. punktu 
aktivitātes ietvaros maksimāli 
pieļaujamā Eiropas Savienības 
finansējuma intensitāte ir 40% no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām. AS „Simone” projekta 
„Katlu māju darbības optimizāciju 
un energoefektivitātes paaugstinā-
šana Alūksnē” īstenošanai Eiropas 
Savienības līdzfinansējums ir 40% 
un  projekta „Siltumtrašu rekons-
trukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 
Alūksnē” - 39% no projekta attie-
cināmajām izmaksām. Sadārdzinā-
jums, kas radies projekta iepirkuma 
rezultātā, ir projekta neattiecināmās 
izmaksas.
 Iedzīvotāji ir interesējušies arī par 
to, kāpēc Pils ielas rekonstrukcijas 
laikā posmā no Ganību ielas līdz 
Bērzu ielai nav plānot izbūvēt 
kanalizācijas tīklus. SIA „Rūpe” 
valdes loceklis Valfrīds Vilks ir 
sniedzis skaidrojumu, ka saskaņā ar 
Alūksnes pilsētas ūdenssaimniecī-
bas attīstības tehniski ekonomisko 
pamatojumu, šinī posmā kanalizā-
cijas tīklu izbūve nav ekonomiski 
pamatota, jo no jauna izbūvējamo 
tīklu garums ir nesamērojams ar 
potenciālo klientu skaitu. 

Par projektu īstenošanu

Pašvaldība izvērtējusi SIA „Alūksnes nami” 
pārbaudes rezultātus
  Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs, SIA „Alūksnes nami” pašvaldī-
bas kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
 
 Reaģējot uz iedzīvotāju iesnie-
gumu par pašvaldības kapi-
tālsabiedrības SIA „Alūksnes 
nami” darbu, Alūksnes novada 
pašvaldība veica pārbaudi minē-
tajā uzņēmumā un tās ietvaros 
zvērināts revidents pārbaudīja 
SIA „Alūksnes nami” darbī-
bas tiesiskumu un ekonomisko 
efektivitāti par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas pakalpo-
jumu 2012. gadā. Vēlāk starp 
pašvaldību un zvērinātu reviden-
tu komercsabiedrību noslēgtā 
līguma termiņš tika pagarināts, 
jo pašvaldība uzdeva pārbaudīt 
arī kapitālsabiedrības publisko 
iepirkumu procedūru organizāci-
ju un izpildi laika posmā no 2009. 
līdz 2012. gadam.

 Jāuzsver, ka pārbaudes mērķis bija 

izvērtēt SIA „Alūksnes nami” dar-
bību kopumā nevis kādu atsevišķu 
māju pārvaldīšanu un apsaimnieko-
šanu. Saņemto zvērinātu revidentu 
atzinumu pašvaldība ir izvērtējusi 
un, pamatojoties uz to, konstatējusi 
trūkumus SIA „Alūksnes nami” 
darbā - to veiktā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšana nav 
notikusi atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.

 Konstatējumu, ka māju pārvaldī-
šana nenotiek saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām, apliecina vairāki 
fakti, piemēram, tas, ka mājas ne-
tiek apsekotas un tām nav izstrādāti 
pārvaldīšanas plāni un uzdevumi, 
netiek aprēķināti izdevumi gadam, 
uz ko balstoties, būtu nosakāma 
ekonomiski pamatota apsaimnie-
košanas maksa, atsevišķu māju 
pārvaldīšanas izdevumi ir lielāki 
par ieņēmumiem, jo esošā maksa 
neatbilst reālajām izmaksām un 
nepieciešamajiem remontiem. 
Tāpat ir secināts, ka māju lietās 
nav normatīvajos aktos noteiktās 

informācijas, uzņēmums īpašniekus 
neiepazīstina ar pārvaldīšanas darba 
plānu un nesniedz tiem atskaiti par 
finanšu izlietojumu.

 Uzņēmums nav izstrādājis pakal-
pojumu izcenojumu aprēķināšanas 
metodiku, nav noteicis kārtību, kādā 
noraksta materiālus, uz konkrētu 
māju attiecina izdevumus, aprēķina 
pieskaitāmās izmaksas, dokumentē 
transporta izmaksas izdevumus. Ap-
stiprinājies, ka kapitālsabiedrība no 
2009. gada, izņemot ERAF projek-
tos par siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumiem, nav veikusi Pub-
lisko iepirkumu likumā noteiktās 
procedūras preču un pakalpojumu 
iegādei.

 Balstoties uz veikto pārbaudi, 
pašvaldība ir konstatējusi, ka māju 
pārvaldīšanas līgumattiecības ar 
klientiem nav noformētas atbilstoši 
tam, kā to paredz normatīvie akti, 
jo ir noslēgti koplīgumi ar dzīvokļu 
īpašniekiem bez likuma „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51. pantā paredzētās 
pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas 
no pašvaldības. Kapitālsabiedrībā 
ir trūkumi lietvedībā un grāmatve-
dības organizācijas dokumentos, 
piemēram, ir nepilnīga darbinieku 
darba laika uzskaite, nepilnīgi 
iekārtoti grāmatvedības kārtošanas 
organizācijas noteikumi.

 Ņemot vērā šos konstatētos faktus, 
pašvaldībai jāsecina, ka gan uzņē-
muma iekšienē, gan no pašvaldības 
puses kontroles nav bijis pietieka-
mi, kā rezultātā minētie trūkumi ir 
radušies. 25. martā SIA „Alūksnes 
nami” valdes loceklis Mihails 
Kosinovs iesniedza atlūgumu, 
pamatojoties uz kuru, ar savu 26. 
marta lēmumu esmu atcēlis viņu no 
amata SIA „Alūksnes nami” valdē 
ar šī gada 30. aprīli.
  Konstatētais liek secināt, ka ir 
jāpastiprina pašvaldības kapitāl-
sabiedrību darbības kontrole un 
tas tiks darīts, slēdzot līgumu ar 
jauno SIA „Alūksnes nami” valdes 
locekli.

Lielā Talka pārcelta 
uz 27. aprīli
 
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Ņemot vērā pavasarim 
netipiski vēsos laika apstākļus 
un biezo sniega kārtu, Lielās 
Talkas rīkotāji to pārcēluši uz 
27. aprīli.

  Lēmums pārcelt Lielās Talkas 
norises laiku pieņemts, ņemot 
vērā iedzīvotāju un Lielās 
Talkas pašvaldību koordinatoru 
pastiprinātās bažas par netipiski 
vēsajiem laika apstākļiem un 
pārdomām, vai aprīļa vidū esošā 
sniega kārta būs nokususi un 
būs iespējams realizēt plānotās 
aktivitātes.
  Alūksnes novadā Lielās Talkas 
koordinators ir pašvaldības 
ainavu arhitekts Agris Veisma-
nis. Šonedēļ viņš apkopo pagastu 
pārvalžu iesniegto informāciju 
par talkošanas vietām katrā 
novada teritorijā. Vēlmi sakopt 
kādu vietu Lielās Talkas laikā 
izrādījušas arī vairākas intere-
sentu grupas.
  Atgādinām, ka, ja vēlaties 
piedalīties Lielajā Talkā kopā ar 
saviem domubiedriem un esat 
izraudzījušies vietu sakopšanai, 
sava iniciatīva jāpiesaka talkas 
koordinatoram A. Veismanim - 
tikai tad, ja talkošanas vieta būs 
pieteikta, varēs saņemt speciālos 
Lielās Talkas maisus.
  Savukārt, ja vēlaties iesaistīties 
kādā jau organizētā talkas vietā, 
tad pagastos par tām lūdzam 
interesēties pagastu pārvaldēs, 
bet pilsētā – sazinoties ar Agri 
Veismani pa tālruni 22028275.
  Informācija par talkas vietām 
Alūksnes novadā un arī citviet 
būs pieejama arī www.talkas.lv.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  27. martā Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas basketbola 
komanda devās uz Kipru, kur Pa-
saules čempionātā skolām pārstāv 
Latviju. Basketbolistu spēlēm 
esam rūpīgi sekojuši un 7. aprīlī 
gaidīsim viņus atgriežamies.

  Apakšgrupas spēlēs mūsējiem 
izdevās ar 97:88 uzvarēt Austriju, 
spēles galotnē ar 72:80 nācās pie-
kāpties Grieķijai, apakšgrupas līderi 
– ungāri arī cīņā ar alūksniešiem 

nekavējās rādīt savu pārākumu, 
uzvarot ar rezultātu 76:40. Koman-
das sastāvā ir Oskars Svars, Lauris 
Bērziņš, Rūdolfs Avots, Ritvars 
Bukovskis, Alberts Žagars, Arturs 
Fursenko, Jānis Žagars, Rolands 
Tišanovs, Kristers Belovs, Reinis 
Mednis, Reinis Stahovskis un Jānis 
Kivriņš.
  Pateicoties delegācijas vadītājai 
Uvai Grencionei, esam saņēmuši 
komandas trenera Jāņa Nīkrenča 
komentāru par pirmajām trim spē-
lēm apakšgrupā.
 - Ar Austriju spēlējām lielākajā 
zālē. Pretinieki agresīvi sedza, ātri 

pārgāja uzbrukumā. Meklējām 
pretlīdzekļus - pēdējā ceturtdaļā 
mainījām aizsardzības sistēmu un 
tas izrādījās mūsu uzvaras rezultāts. 
Visi mūsējie nospēlēja ļoti labi. Šajā 
spēlē Reinis Mednis guva 26 punk-
tus, Lauris Bērziņš - 18, Alberts 
Žagars - 14, Jānis Kivriņš - 13.
  Spēlējot ar grieķiem, jutām viņu 
pārsvaru gan augumā, gan svarā, bet 
spējām noturēt spiedienu. Sešas mi-
nūtes līdz spēles beigām bijām vadī-
bā ar 8 punktiem, bet viena tiesneša 
vairāku neveiksmīgu lēmumu dēļ 
tomēr galotnē zaudējām. Mūsējie kā 
vienmēr var uzvarēt tikai ar koman-

das darbu un cīņas sparu. Rezul-
tatīvākie šajā spēlē - Jānis Kivriņš 
17 punkti, Jānis Žagars - 17, Reinis 
Mednis - 14, Lauris Bērziņš - 10.
  Apakšgrupas līderi – Ungārijas ko-
manda bija ļoti labi nokomplektēta, 
centra spēlētāja augums 2,15 m un 
vēl vairāki spēlētāji virs 2 m. Trešā 
spēļu diena ir parasti visgrūtākā un 
kritiskākā, mums ne visai veicas 
rīta spēlēs un šī spēle bija kārtējais 
pierādījums tam. Vienīgi jāatzīmē 
saspēles vadītājs Oskars Svars, kurš 
perfekti darīja savu darbu, - rakstu-
ro J. Nīkrencis.
 Šonedēļ mūsu komanda cīnījās 

par 13. – 18. vietu, otrdien spēlējot 
ar Beļģijas, trešdien - ar Izraēlas 
komandām. Alūksniešiem gan nācās 
šiem pretiniekiem piekāpties. Līdz 
avīzes nodošanai tipogrāfijā vēl 
nebija zināms, kas būs trešie otrā 
apļa spēļu pretinieki, lai noskaidrotu 
17. - 18. vietas ieguvējus.
  Alūksnes novada pašvaldība jauno 
sportistu dalību Pasaules čempio-
nātā atbalstīja, piešķirot Ls 8070 
lielu finansējumu, kas sedz dalības 
maksu, aviobiļešu iegādi, viesnīcas 
un ēdināšanas pakalpojumu izde-
vumus. Valsts komandai piešķīrusi 
apmēram 400 latu finansējumu.

Alūksnieši pārstāv Latviju Pasaules čempionātā skolām basketbolā
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Nodod ekspluatācijā Alūksnes 
Mākslas skolas ēku

  Modrīte Voska,
Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītāja
  Kristīne Vimba,
projekta koordinatore 

  Comenius projekta „Let’s make 
our world more green and clean” 
(„Veidosim mūsu pasauli zaļāku un 
tīrāku”) ceturtā tikšanās no 10. līdz 
16. martam notika Itālijā, pilsētā 
Trecastagni, kas atrodas Sicīlijā.

  Viesojoties Itālijā, gaisa temperatūra 
bija 12 līdz 18 grādi virs nulles, bet 
no Latvijas saņēmām ziņu, ka naktī 
bijuši pat mīnus 28 grādi. Itāļi bija 
neizpratnē par šādu gaisa tempera-
tūru un interesējās, vai cilvēki tādā 
aukstumā dodas uz darbu un vai bērni 
apmeklē skolu.
  Galvenie tikšanās uzdevumi bija 
iepazīstināt sadarbības partnerus 
ar paveikto decembrī, janvārī un 
februārī. Īpašu interesi izraisīja mūsu 
valsts prezentācijas par aktivitātēm 
ziemā: palīdzība putniem, ziemas 
sporta veidi, jo tik sniegota ziema 
daudzās valstīs līdz šim vēl nebija 
redzēta. Braucienam uz Itāliju katra 
mūsu iestādes grupiņa sadarbībā ar 
vecākiem bija sagatavojusi karnevāla 
maskas, kas aizceļoja uz kādu no 
sadarbības partneru valstīm, par tām 
projekta tikšanās dalībnieki izrādīja 
īpašu sajūsmu!
  Trecastagni apmeklējām pirmssko-
las izglītības iestādi, sākumskolu un 
vidusskolu, kas atrodas trīs dažādās 
ēkās. Ar tām mūs iepazīstināja un 
laipni uzņēma izglītības iestāžu direk-
tore Maria Catena Trovato. Pirmssko-

las izglītības iestādēs ir īsāks darba 
laiks, bērni var darboties līdz pulksten 
16.00, bet lielākā daļa bērnu tiek iz-
ņemti līdz pulksten 13.00. Pirmssko-
las izglītības iestādes un sākumskolas 
audzēkņi kopā ar angļu valodas 
skolotājām bija apguvuši dziesmiņas 
angļu valodā, ar kurām sveica viesus. 
Sākumskolas un vidusskolas skolēni, 
kuri apgūst angļu valodu, savas 
zināšanas varēja pielietot, tiekoties 
ar projekta dalībniekiem: vadot 
ekskursiju pa vēsturiskām vietām un 
muzeju, uzdodot viesiem jautājumus 
par valsti, no kurienes viņi ieradušies, 
par iespaidiem Itālijā, par izglītības 
sistēmu viesu valstīs. Vidusskolā sko-
lēni papildus var apgūt kādu mūzikas 
instrumentu. Skolā darbojas orķestris, 
kas viesus priecēja ar savu priekšne-
sumu. Visiem skolēniem, sākot no 
pirmsskolas, ir skolas formas.
  Viesojoties izglītības iestādēs, 
ievērojām, ka nozīmīga loma skolas 
dzīvē ir vecākiem. Vecāki ar interesi 
sekoja projekta norisei skolās, kopā 
ar mums vēroja bērnu priekšnesumus, 
piedalījās projekta sanāksmēs. Pro-
jekta delegācija laipni tika uzņemta 
arī Trecastagni pilsētas domē.
  Sadarbības partneri no Itālijas bija 
sagatavojuši iespēju iepazīt arī Sicīli-
jas dabas skaistumu. Viesnīca atradās 
Acireale vēsturiskajā centrā, piecu 
minūšu gājiena attālumā no Acireale 
katedrāles. Vakaros visas katedrāles ir 
izgaismotas un zvanu skaņas atskan 
ik pēc stundas.  Pabijām Sicīlijas otrā 
lielākajā pilsētā Catania, kas ievēro-
jama ar senās romiešu arhitektūras 
pieminekļiem un baroka arhitektūru, 

Comenius projekta partneru tikšanās Itālijā

pilsētas vēsturiskajā centrā Doma 
laukumā, ar tās simbolu - strūklaku 
ar ziloni. Šauri un līkumoti kalnu 
ceļi mūs veda uz skaistajām Sicīlijas 
pilsētām: Taormina, ar tās vēsturisko 
lepnumu – grieķu stilā būvēto grieķu 
– romiešu amfiteātri. Mūsdienās tur 
notiek muzikāli un teatrāli pasākumi 
ar pasakainu panorāmu uz visu Joni-
jas jūras piekrasti, Taormina pilsētu, 
Castelmola ciematiņu, kas atrodas 
augstāk kalnos. Pabijām Piazza Ar-
merina, kur Villa Romana del Casale 
varējām apskatīt senas, krāsainas grī-
das mozaīkas. Varējām vērot citronu, 
apelsīnu dārzus, nogaršot slavenos 
sarkanos apelsīnus.
  Bija iespēja apbrīnot varenu kalnu 
grēdas ar Eiropas augstāko un pasau-
les aktīvāko vulkānu Etnu. Vulkāna 
nogāzes ir blīvi apdzīvotas. Izvirdumi 
notiekot regulāri, un vietējie iedzī-
votāji to uzskata par parastu dabas 
parādību, kas tiek kontrolēta, turklāt 
izvirduma laikā skats esot skaistāks 
kā svētku salūts. Pabijām vienā no Et-

nas vulkāna krāteriem, uz kuru miera 
periodā tiek organizētas ekskursijas, 
kuras laikā dzirdējām vulkāna rū-
cienu. Bet krāšņais izvirdums notika 
tieši dienu vēlāk pēc mūsu došanās uz 
mājām – kā sveiciens no Sicīlijas!
  Darbīgas, garas dienas, laipna 
uzņemšana, sirsnīgi cilvēki, jauni 
draugi, priecīgas atkalredzēšanās, 
jauni iespaidi, pieredze, uzdevumi 
nākošajam darba cēlienam – tas viss 
piepildīja ceturto projekta tikšanās 
laiku Trecastagni, Itālijā.  
 
 
 

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas 
Savienības Mūžizglītības program-
mas ietvaros.
Par publikācijas saturu ir atbil-
dīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā 
neatspoguļo Eiropas Komisijas vai 
Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā 
veidā par to atbildīgas.

Laikapstākļi 
rekonstrukciju 
uzsākt vēl 
neļauj
 
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Tā kā Alūksnē vēl turpinās 
ziemai raksturīgs laiks, re-
konstrukcijas darbus tranzīta 
maršrutos šobrīd uzsākt vēl 
nav iespējams. To varēs darīt 
tad, kad būtiski būs samazinā-
jies sniega daudzums uz tro-
tuāriem un ielai pieguļošajās 
teritorijās, un gaisa tempera-
tūra būs pietiekami augsta. 

  Būvfirma, kas veiks abu 
tranzīta maršrutu rekonstrukci-
ju, šobrīd, ņemot vērā ieilgušo 
ziemu, plāno, ka darbus kā 
vienā, tā otrā tranzīta maršrutā 
būs jāsāk vienlaikus. Tiklīdz 
būs konkrētāka informācija par 
darbu sākšanu, pašvaldība par to 
informēs iedzīvotājus mājas lapā 
www.aluksne.lv, kā arī citādi.
   Aizvadītajā nedēļā Pils ielas 
posmā, kur rekonstrukcija tika 
uzsākta jau aizvadītajā rudenī, 
ar nofrēzēto asfaltu tika pildītas 
bedres, taču ielu malās kūstošais 
sniegs neļauj labojumiem sagla-
bāties ilgu laiku.
  Aicinām autovadītājus, kam 
vien tas ir iespējams, šajā atkuš-
ņa periodā izvēlēties citas ielas.
  Tāpat laika apstākļu dēļ vēl 
nav iespējams uzsākt arī AS 
„Simone” īstenotajā siltumtrašu 
rekonstrukcijas projektā paredzē-
tos trašu izbūves darbus.

  Ilze Telica,
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija 

  12. martā valdība konceptuāli 
atbalstīja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
priekšlikumu piešķirt Alūksnes 
novada pašvaldībai 2 746 798 latu 
attīstības projektu īstenošanai ak-
tivitātē „Atbalsts novadu pašvaldī-
bu kompleksai attīstībai”.

  Papildus finansējums ir nepie-
ciešams, lai veicinātu turpmāku 
Alūksnes novada attīstību un no-
drošinātu pašvaldības iedzīvotājiem 
kvalitatīvus un pieejamus pakalpo-
jumus. Jau šobrīd Alūksnes novada 
pašvaldība ir apzinājusi primārās 
infrastruktūras attīstības vajadzības, 
kuras tā ir gatava īstenot 2013.gadā. 
  Tā Alūksnes novada pašvaldība 
ir iecerējusi veikt izglītības iestāžu 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
darbus, turpināt Alūksnes pilsētās 
Rūpniecības ielas rekonstrukcijas 
darbus, veikt Alūksnes pilsētas sā-
kumskolas sporta zāles celtniecību, 
Alūksnes ezera Pilssalas attīstības 
plāna 1.kārtas īstenošanu. Gala 
lēmumu par finansējuma piešķirša-
nu un konkrētiem projektiem, kuru 
īstenošanai tiks piešķirts šis finan-
sējums, plānots pieņemt prioritātes 
„Policentriska attīstība” Koordināci-
jas padomē. Taču sākotnēji nepie-
ciešams lēmums par finansējuma 
pārdali ES fondu aktivitātēs kopumā, 
par ko aprīlī plānotas diskusijas 
Koalīcijas partneru darba grupā par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda jautājumiem.
  Alūksnes novads ir reģionālas 
nozīmes attīstības centrs, kura 
sociālekonomiskā situācija ir līdzīga 
vairākiem Latgales plānošanas re-
ģiona novadiem. Līdz šim Alūksnes 
novadam aktivitātē „Atbalsts novadu 
pašvaldību kompleksai attīstībai” 
tikai piešķirts ES fondu finansējums 
427 516 latu apmērā. Minēto finan-
sējumu Alūksnes novada pašvaldība 
izvēlējās novirzīt divu projektu 
īstenošanai - „Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” 
renovācijas pabeigšana Alūksnes 
Mākslas skolas un novada iedzīvo-
tāju vajadzībām” un „Rūpniecības 
ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā 
(1. kārta)”.
  Tā kā Alūksnes novads ir vienīgais 
novads ar valsts ārējo robežu ar 
Krievijas Federāciju, kurš neie-
tilpst Latgales plānošanas reģionā, 
izvērtējot pašvaldības iespējas 
un vajadzības ierobežoto valsts 
budžeta līdzekļu apstākļos, VARAM 
ierosināja piešķirt Alūksnes novada 
pašvaldībai virssaistību finansējumu 
vismaz 2 746 798 latu apmērā. Šāds 
finansējuma apmērs ir pielīdzināms 
Balvu novada pašvaldībai un Krāsla-
vas novada pašvaldībai piešķirtajam 
virssaistību finansējuma apjomam. 
Norādām, ka saskaņā ar MK notei-
kumos Nr.843 noteikto iepriekš mi-
nētās trīs pašvaldības atrodas vienā 
sociālekonomisko rādītāju grupā un 
finansējuma apmēra kategorijā.

Alūksnes novada pašvaldībai 
plānots piešķirt papildus 2,7 miljonu 
latu attīstības projektiem  Evita Aploka,

sabiedrisko attiecību speciāliste

  Martā ekspluatācijā nodota 
Alūksnes Mākslas skolas ēka 
(Vecā pils) Alūksnē. Tās reno-
vācija notika Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotā, Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda atbalstītā 
projekta „Valsts nozīmes arhi-
tektūras pieminekļa „Vecā pils” 
renovācijas pabeigšana Alūksnes 
Mākslas skolas un novada iedzī-
votāju vajadzībām” ietvaros.

  Projekta laikā veikts ēkas fasādes 
remonts un krāsošana, logu, durvju 
restaurācija, iekštelpu renovāci-
ja, labiekārtota teritorija ap ēku, 
restaurējot un atjaunojot dažādus 
elementus (vāzes, lodes, kāpnes), 
atjaunots Ledus pagrabs.
  Ēkas iekštelpas ir atguvušas se-
natnīgo auru, kas rodas pateicoties 
klusinātajiem krāsoto sienu toņiem 
un brīnišķīgiem sienu ornamen-
tiem, atjaunotajām koka kāpnēm, 
oriģinālo flīžu elementiem. Telpās 
ierīkots apgaismojums atbilstoši 
mākslas skolas vajadzībām, īpašu 
apgaismojuma sistēmu paredzot 
izstāžu zāļu telpās. Tāpat telpas pie-
lāgotas personām ar funkcionāliem 
traucējumiem – iepriekšējā projekta 
laikā tika izbūvēts lifts, ir ierīkotas 
atbilstošas labierīcības, iespēja ērti 
pārvietoties, lai nokļūtu nodarbību 
telpās.
  Tā kā ēka tiek nodota ekspluatācijā 
ziemā, ir arī daži atliktie darbi, ko 
šajā laikā nav iespējams darīt, tāpēc 
uzņēmējam SIA „VIKI NS” līdz EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Alūksnes novadam 
piešķir līdzekļus 
postījumu 
novēršanai
  Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija 
ziņojusi, ka valdība 19. martā 
nolēmusi no līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem piešķirt 
Alūksnes novadam 2 186 latus, 
lai novērstu 2012. gada nogalē 
radītos plūdu postījumus un 
kompensētu pašvaldībai noda-
rītos zaudējumus.

  Malienas pagastā 2012. gada 
decembrī atkušņa izraisītie plūdi 
nodarīja būtiskus postījumus 
pašvaldības autoceļam „Miezīša 
ceļa gals – Baltaissils”, padarot 
to ceļu satiksmei neizmantoja-
mu, bojājot autoceļa klātni un 
izveidojos izskalojumu.
  Saskaņā ar kārtību, kādā piešķir 
un izlieto līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem, pašvaldība 
papildus nodrošinās 30% no 
kopējiem izdevumiem, kas 
nepieciešams radušos postījumu 
novēršanai - 937 latus.

31. maijam jāveic atsevišķu fasādes 
vietu un elementu krāsošana, kā arī 
neliela apjoma apzaļumošanas un 
labiekārtošanas darbi.
  Projekta īstenošanas laikā tika 
paredzēta papildus aktivitāte - sta-
cionāru iekārtu un stacionāra aprī-
kojuma iegāde un uzstādīšana, kas 
pilnībā nodrošinās Mākslas skolas 
funkcionalitāti, līdz ar to darbi ēkā 
vēl turpināsies. Šobrīd tiek veikts 
iepirkums par mēbeļu un aprīkoju-
ma iegādi un uzstādīšanu, kas tiks 
izgatavotas un uzstādītas atbilstoši 
SIA „I.Burovas darbnīca” izstrādā-
tajam interjera projektam. 
  Projekta finansējums ir no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda darbības 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes 
„Atbalsts novadu pašvaldību kom-
pleksai attīstībai” jeb tā sauktais 
policentriskais finansējums. Projek-
ta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
Ls 374 300,69, ERAF finansējums 
85% - Ls 318 155,59, pašvaldības 
finansējums 12% - Ls 44 916,08, 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
3% - Ls 11 229,02.
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Rokdarbu 
izstāde 
Kalncempjos
  Zeltīte Kākere,
Kalncempju Sabiedriskā centra 
vadītāja 
 

  No 18. līdz 22. februārim 
Kalncempju pagasta pārvaldes 
ēkas zālē bija apskatāma Kaln-
cempju Sabiedriskā centra 
organizētā rokdarbu izstāde. 
Prieks, ka desmit pagasta 
iedzīvotāji atsaucās aicināju-
mam un ar saviem darbiem 
piedalījās izstādē.

  Izstādē bija skatāmi visdažādā-
ko rakstu cimdi, zeķes, izšuvumi 
un tamborējumi, pašu darinātas 
rotaslietas - krelles, rokassprā-
dzes, gredzeni, piespraudes un 
auskari, apsveikuma kartītes, uz 
kartona pamatnes austi plecu la-
kati un medaļu paraugi no koka. 
  Lai izstādes skatītāji varētu 
aplūkot visdažādākās izšūšanas 
tehnikas, arī Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejs 
piedalījās ar saviem krājuma 
priekšmetiem.
  22. februārī notika izstādes no-
slēguma pasākums, uz kuru bija 
aicināti gan paši rokdarbnieki, 
gan visi interesenti. Noslēguma 
pasākumā kopā ar Kalncemp-
ju pagasta pārvaldes vadītāju 
Vēsmu Čugunovu teicām paldies 
visiem rokdarbniekiem: Dainai 
Jencītei, kura uz izstādi atnesa 
visvairāk dažādu adījumu un 
tamborējumu, Ērikai Mudītei 
Mītniecei, Līvijai Stūrstepai, 
Astrīdai Rakstiņai, Ligitai Gra-
vai, Skaidrītei Ivanovai, Jautrītei 
Graņicai, Birutai Strogovai, An-
cei Gaigalietei, Raivim Grendem 
un Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja kolektīvam.  
  Noslēguma pasākumā, omulīgi 
pasēžot pie tējas tases, uzzinājām 
arī daudz interesanta. Muzeja 
pārstāve Gunta Grigore dalījās 
informācijā, ka kādreiz austi seši 
veidu dvieļi, un pastāstīja par to 
pielietojumu. No Dainas kundzes 
uzzinājām, kurš cimdu pāris 
rokā velkams uz baznīcu ejot, 
kurš - dažādus darbus strādājot. 
Astrīdas kundze pastāstīja gan 
par plecu lakatu aušanu uz kar-
tona, gan, kā dāmām noteikt, vai 
izvēlētās krelles būs piemērotas 
valkātājai.
  Noslēgumā gribu vēlreiz 
pateikt paldies visiem - gan 
rokdarbniekiem par atsaucību 
un piedalīšanos izstādē, gan 
interesentiem, kuri nedēļas laikā 
apskatīja izstādi un piedalījās 
noslēguma pasākumā! 
  Aicinu visus pagasta iedzīvotā-
jus uz turpmāku sadarbību!

 

PROGRAMMA

11:00 – 16:00 Grāmatu komerc-
izstāde APTN foajē, Brūža ielā 
7. Piedalās izdevniecības „Lauku 
Avīze”, „Zvaigzne ABC”, „Jum-
ava”, „Nordik”, „Tapals”, „Avots”, 
„Divpadsmit” u.c. Pircēji piedalās 
jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmī-
gais pircējs” svētku noslēgumā!

Visiem svētku dalībniekiem

11:00 Grāmatu svētku atklāšana 
APTN Lielā zālē
15:00 Jaunāko grāmatu izloze 
„Veiksmīgais pircējs” APTN Lielā 
zālē
15:30 Muzikāls sveiciens pavasara 
noskaņās no Nikolaja Puzikova 
APTN Lielā zālē                          

Pieaugušajiem un jauniešiem

11:30 „Latvijas Avīzes” publiskā 
diskusija „Pierobežas attīstība un 
pārrobežu sadarbība”. Piedalās: 
Ekonomikas ministrs Daniels 

Pavļuts (RP), Vienotības, Saskaņas 
centra pārstāvji APTN Lielā zālē                
14:00 „Dubultportrets”: saruna 
ar rakstniekiem Māru Svīri un 
Vladimiru Kaijaku („Lauku Avīze”) 
APTN Lielā zālē                                    
14:00 Mākslinieka, dizainera, arhi-
tekta, gleznotāja Vitālija Jermolaje-
va gleznu izstādes „ ... Un dvēsele 
mana”  atklāšana  Alūksnes muzejā, 
Pils iela 74 (Jaunā pils)
14:00  „Sargā sevi ar senbaltu 
zīmēm un rakstiem”: tikšanās ar 
grāmatas „Senbaltu spēka zīmes un 
raksti” autori Agni Liesmu („Jum-
ava”) APTN Mazā zālē

Lasīšanas svētki
bērniem un jauniešiem

10:40 „Sarunas tuvplānā”: rakstnie-
ki Māra Svīre un Vladimirs Kaijaks 
par dzīvi, kino un literatūru („Lauku 
Avīze”) E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija, Glika ielā 10
11:00  „Senbaltu spēka zīmes un 
raksti”: tikšanās ar grāmatas autori 
Agni Liesmu („Jumava”) Alsviķu 
arodskolā
11:00 „Kas dzīvo grāmatā?”: stāsta 
lelles  PII „Pienenīte”, Helēnas ielā 
32 
11:30 Sivēna Piglas piedzīvojumi 
kopā ar rakstnieci Vitu Štelmaheri  
(„Jumava”) APTN Kamerzālē
11:30 Atklāsim fantāzijas pasauli 
kopā ar rakstnieci Lauru Dreiži 

(„Zvaigzne ABC”) APTN Mazā 
zāle
12:30 Lasīšanas piedzīvojums kopā 
ar rakstnieku Māris Runguli APTN 
Mazā zālē

  Atbalstītāji:  Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, Zem-
kopības ministrija, Lattelecom, 
Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu 
fonds,   VAS „Latvijas Dzelzceļš”, 
SIA „LDz Cargo”, SIA „LDZ 
ritošā sastāva serviss”, Nacionālie 
bruņotie spēki, SIA „Balta Eko”, 
SIA Drukātava, SIA Skapīc, SIA 
VESTA-LK, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera,  Reformu 
partija, dr.Pāvils Vasariņš (Toronto), 
Mārtiņš Lasmanis (Zviedrija), Inese 
Vaidere, Jānis Lancers, Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds, Alūksnes novada 
pašvaldība, Europe Direct infor-
mācijas centra Gulbenē Alūksnes 
filiāle

  Informatīvie atbalstītāji: laik-
raksti „Latvijas Avīze”, „Alūksnes 
Ziņas”, „Malienas Ziņas”, 
„Alūksnes Novada Vēstis”, www.
aluksne.lv ,  www.albibl.lv 

Alūksnes muzejā -
fluorescentā
glezniecība 
 
 Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja speciāliste
 
  Alūksnes muzejā no 12. aprīļa 
būs aplūkojams mākslinieka, 
dizainera, arhitekta, gleznotāja 
Vitālija Jermolajeva gleznu teāt-
ris - izstāde „...Un dvēsele mana”. 

  Gleznas veidotas unikālā tehnikā 
(fluorescentās glezniecības efekts) 
– gleznas īpašā apgaismojumā sāk 
mirdzēt, un skatītājam redzamās 
gleznas vietā parādās cits, tās ie-
priekš it kā paslēptais variants. Dar-
biem piemīt tā saucamie “dienas” 
un “nakts” efekti. Pāreja no dienas 
uz nakts gleznu var būt ļoti pakāpe-
niska, piedāvājot skatītājam milzīgu 
transformējošu tēlu daudzveidību. 
Mākslinieka gleznas ir pārpilnas ar 
romantiskām asociācijām. Daudzi 
no viņa darbiem ir kā tilts, kas 
savieno apziņu ar zemapziņu.
  Mākslinieka izgudrotā glezniecī-
bas metode līdzinās senai gleznie-
cības tehnikai enkaustikai, kad tiek 
izmantots vasks, tikai papildinot 
to ar mūsdienīgiem materiāliem 
un iespējām. Par krāsu tehnoloģiju 
māksliniekam piešķirts patents. 
Latvijā šāda glezniecības tehnika ir 
pirmoreiz izveidota un patentēta.
  Ieejas maksa izstādē pieaugu-
šajiem būs 2 lati, mācību iestāžu 
audzēkņiem 1 lats, pirmsskolas 
vecuma bērniem – bez maksas.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  20. aprīlī ar vērienīgu koncertu, 
kurā piedalīsies „Mirrage Jazz 
Orchestra” un pazīstami mūziķi, 
kuru dzīves saistītas ar Alūksni, 
savu 85. gadskārtu svinēs 
Alūksnes pilsētas Tautas nams.

  Sagaidot jubileju, jau visu sezonu 
tautas nama foajē ik mēnesi apmek-
lētāji varēja skatīt izstādi par kādu 
no amatiermākslas kolektīviem. 
Aprīlī par sevi stāstīs gan Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris 
„Slieksnis” un teātra studija, gan 
būs aplūkojams neliels ieskats visu 
amatiermākslas kolektīvu darbībā. 
  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa stāsta, ka 
jubilejas mēnesis sāksies ar bijušo 
iestādes darbinieku tikšanos, kas 
notiks 13. aprīlī. Šī diena būs veltīta 
tikai bijušajiem kultūras darbinie-
kiem, amatiermākslas kolektīvu 
dalībniekiem, kolēģiem un iestādes 
pašreizējiem darbiniekiem, lai 
visa kuplā kultūras ļaužu ģimene 
kavētos atmiņās par pagājušo un 
pārrunātu nākotnes ieceres. Ne velti 
šim pasākumam dots nosaukums 
„Vecā brūža saimes diena”. Kādrei-
zējie kultūras darbinieki ir mīļi 
aicināti atsaukties un pieteikties 
uz šo pasākumu līdz 12. aprīlim 
tautas namā personīgi vai zvanot 
pa tālruņiem 64322105, 64322834 
vai 26590320.
  Savukārt visus alūksniešus un 
viesus tautas nams gaidīs 20. aprīlī, 
kad koncertā „Mūs vieno mājas” 

patiesi savienosies tie muzikālie 
spēki, kuri Alūksni sauc par savām 
mājām. Laura Amantova vadītais 
„Mirrage Jazz Orchestra” koncerta 
pirmajā daļā atskaņos savu jauno 
koncertprogrammu, bet otrajā 
pazīstamu latviešu un ārzemju 
skaņdarbus kopā ar orķestri izpildīs 
mūziķi, kuru dzīves cieši saviju-
šās ar Alūksni. Šajā koncertā savu 
muzikālo sniegumu veltīt Alūksnei 
aicināti tādi zināmi mūziķi kā 
Dainis Dobelnieks, Zintis Žvarts, 
Ilga Bērziņa, Arnis Graps, Romāns 
Vendiņš, Eva un Kaiva Molleres, 
Jānis Amantovs, Amanda Bašma-
kova, Līva Zariņa, Edgars Krūmiņš, 
Zigmārs Krūmiņš, Ieva Bistrova, 
Rita Staune, Kārlis Tortūzis, Rita 
Staune, Signe Eglīte. Īpaši uz šo 
koncertu no Maskavas tiek gaidīta 
ierodamies Kristīna Zaharova, bet 
pasākumu vadīs Anta Aizupe.
  Atskatoties uz pēdējiem pieciem 
gadiem Alūksnes pilsētas Tautas 
nama darbā, tā direktore Sanita Bēr-
ziņa vērtē, ka izdevies panākt ļoti 
plašu profesionālās mākslas piedā-
vājumu – gan pilsētas, gan novada 
un arī apkārtējo novadu iedzīvotāji 
labprāt apmeklē kā teātru izrādes, tā 
koncertus. Tādēļ iestādes kolektīvs 
var justies gandarīts, jo apmeklētāju 
skaits pieaug, ne samazinās.
  S. Bērziņa uzsver arī lielo iestādes 
kolektīva vienotības nozīmi veik-
smīgā darbībā.
  - Priecājos, ka cilvēki, ar ko esmu 
strādājusi kopā, ir ļoti labi koman-
das biedri, jo viens jau nevar neko 
– ir vajadzīga komanda. Arī šobrīd 
mums ir jaunas idejas par aktivi-

tātēm tais nišās, kas Alūksnē nav 
aizpildītas - ģimenēm ar bērniem un 
jauniešiem, jo domājam, ka teātru 
un koncertu mīļotāju minimālās va-
jadzības, ņemot vērā viņu vecumu, 
intereses un maksātspēju, varam 
nodrošināt, - saka S. Bērziņa.
  Tautas nams ir arī amatiermāk-
slas kolektīvu mājvieta un jāteic, 
ka pēdējos piecos gados Alūksnes 
pilsētas Tautas namā šai jomā 
lielas izmaiņas nav piedzīvotas – te 
joprojām ik vakaru kopā pulcējas 
kāds no iestādes 9 amatiermākslas 
kolektīviem, kuros darbojas 286 
Alūksnes un arī apkārtējo pagastu 
ļaudis. Iestādes direktore priecājas, 
ka kolektīvi gan aktīvi koncertē 
savās mājās, ārpus Alūksnes un 
Latvijas, gan arī veiksmīgi piedalās 
skatēs un ir Dziesmu un deju svētku 
dalībnieku pulkā. 
  - Spilgtākie mūsu kolektīvi ir deju 
kopa „Jukums”, skolotāju koris 
„Atzele”, tautas teātris „Slieksnis”, 
lietišķās mākslas studija „Kalme”. 
„Jukums” šīs sezonas laikā jau 
divreiz ir viesojies Krievijā ar savu 
jauno koncertprogrammu „Malēnie-
ši smalki ļaudis”, kur gan program-
ma, gan tērpi tika iegūti, pateicoties 
Eiropas Savienības fondu finansē-
jumam. „Atzele” vienmēr pārsteidz 
ar savām jaunajām koncertprog-
rammām un šobrīd gatavojas 
konkursam, jo septembrī brauks uz 
Itāliju. Īpašs prieks par „Slieksni”, 
kas šīs nedēļas nogalē savu Mārtiņa 
Zīverta lugas „Kropļi” iestudējumu 
uzaicināti rādīt Dailes teātrī „Gada 
izrādē”, - vērtē S. Bērziņa.
  Viņa uzsver, ka tautas nams pa-

sākumu rīkošanā aktīvi sadarbojas 
arī ar citām pašvaldības iestādēm 
– Alūksnes pilsētas bibliotēku, 
Alūksnes muzeju, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru, izglītības iestā-
dēm, tūrisma informācijas centru. 
Šobrīd aktīvs darbs rit, gatavojot 
vasaras sezonas pasākumu plānu, 
kas šogad būs zīmīgs ar vēl vairā-
kām citām jubilejām.
  Saprotams, ka gan pašvaldībai 
un iestādes kolektīvam, gan tautas 
nama apmeklētājiem lielākās nākot-
nes cerības saistās ar mūsdienīgām 
prasībām un iespējām atbilstošu ēku 
tautas nama vajadzībām. Aizva-
dītajos piecos gados pašvaldības 
lielākais ieguldījums bija tautas 
nama lielās zāles remonts, elek-
troinstalācijas, prožektoru maiņa. 
Tāpat ir veikts ievērojams remonts 
Pilssalas estrādes zemskatuvē, 
nodrošinot pieklājīgus apstākļus 
māksliniekiem. Iestāde nodroši-
nājusi ērtāku piekļūšanu tautas 
nama ēkā gados vecākiem cilvē-
kiem, ierīkojot kāpņu margas pie 
ārdurvīm, uz zāli, uz labierīcībām, 
balkonā, acīm redzamas pārmaiņas 
piedzīvojis vējtveris un tautas nama 
priekštelpa, kur izveidota dežuranta 
telpu un biļešu kase.
  - Sagaidot Alūksnes pilsētas Tautas 
nama 85. jubilejas svinības savai 
komandai vēlu izturību, sapratni un 
radošumu, bet tautas nama apmek-
lētājiem novēlu atrast dvēseles 
garīgo piepildījumu, harmoniju 
un būt arī turpmāk labākajiem un 
atsaucīgākajiem skatītājiem. Paldies 
par Jūsu uzticību! – saka S. Bērziņa.

Svinēsim Alūksnes pilsētas Tautas nama 
85. gadskārtu!

ALŪKSNES UN APES NOVADU
12. GRĀMATU SVĒTKI 

12. aprīlī Alūksnes pilsētas Tautas namā
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Strādājam, 
lai palīdzētu
  Lienīte Zvejniece, 
Sandra Miezīte,
PII „Cālis” logopēdes

  Šajā mācību gadā Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Cālis” notikušas vairākas 
tikšanās un semināri, lai 
pedagogi varētu iegūt jaunu 
pieredzi, mācītos no kursos un 
semināros gūtajām atziņām, 
kā strādāt ar mūsu bērniem, 
kuriem ir gan valodas, gan 
veselības problēmas.

 Pie mums notika novada lo-
gopēdu seminārs, kur logopēdi 
dalījās pieredzē un jaunākajās 
kursu atziņās. Izveidojusies 
laba sadarbība ar Balvu novada 
speciālistiem. Viena no tikšanās 
reizēm notika 28. februārī, kad 
skolotāji un bērnu vecāki tikās 
ar Balvu Iekļaujošās izglītības 
un attīstības centra speciālistiem: 
logopēdi Ziedīti Aigari, speciālo 
pedagoģi Aiju Plušu un psiholo-
ģi Līgu Amosovu.
 Speciālisti vēroja bērnus gan 
nodarbību un rotaļu laikā, gan 
individuālajās nodarbībās. Lo-
gopēds un speciālais pedagogs 
darbojās ar bērnu, psihologs 
konsultēja vecākus. Pēc tam 
pedagogi un vecāki noklausījās 
lekciju par pirmsskolas vecuma 
bērnu attīstības pedagoģiskajiem 
un psiholoģiskiem aspektiem, 
speciālisti atbildēja uz jautāju-
miem, sniedza rekomendācijas, 
lai veiksmīgāk varētu strādāt ar 
bērniem, kuriem ir valodas attīs-
tības, uzmanības traucējumi.
 Strādājot ar bērniem, jāatceras, 
ka bērni - tas ir prieks, dzīvī-
gums, apstiprinājums ģimenei, 
viņi piedod dzīvei jēgu, dāvā ce-
rību. Vecāki ir tie, kas veido dro-
šu, labvēlīgu, veselīgu ieradumu 
pilnu vidi - mājas. Skolotāji ir 
vecāku „ielikto” vērtību turpinā-
tāji, kas veido drošu, izglītojošu 
vidi, nodod tālāk savu pieredzi, 
zināšanas, vērtību. Svarīga ir 
sadarbība starp speciālistiem, 
skolotājiem, bērnu vecākiem. 
Patiesībā bērna problēmas ir 
visas ģimenes problēmas, jo nav 
nekāds noslēpums, ka daudzi 
bērni slimo tikai tādēļ, lai pie-
vērstu sev mammas uzmanību. 
Logopēds var tikai rekomendēt, 
kā palīdzēt bērnam, viss pārējais 
atkarīgs no vecākiem.
Galvenā atziņa, ko ieguvām no 
šīs tikšanās ir, ka ar mīlestību, 
uzmanību un pacietību vecāki 
un skolotāji var darīt brīnumus, 
ka katrs bērns ir īpašs, katram ir 
vajadzīga individuāla pieeja un 
sapratne.
 Paldies kolēģiem no Balviem 
par vērtīgajām konsultācijām, 
praktiskajiem padomiem un 
ceram uz sadarbību arī turpmāk.

  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

 Labdarības skola 2013 - tā šogad 
par sevi var teikt arī Mārkalnes 
pamatskola. Nolēmām, ka projek-
tu nedēļā mēs, tāpat kā citas 10 
republikas skolas, varētu pievērst 
skolēnu uzmanību labdarības 
tēmai.

  Lai darbs ritētu raiti, pirms projek-
tu nedēļas sākuma skolotāji tikās 
ar Alūksnes un Apes novada fonda 
valdes priekšsēdētāju Dzintru Zvej-
nieci. Viņa skolotājus iepazīstināja 
ar Labdarības skolas pieredzi citās 
mācību iestādēs. Mērķis šai kustībai 
ir aktīvi iesaistīt bērnus un jaunie-
šus labdarībā, veicināt līdzjūtību, 
iecietību, atsaucību un atbildību 
par tiem, kurus pieradinām un kuri 
nevar paši par sevi parūpēties.
  Klašu audzinātāji kopā ar sko-
lēniem izstrādāja darbības plānu 
brīvprātīgajam darbam laika posmā 
no 4. līdz 8. martam.
  Projektu nedēļu atklājām kopā 
ar Dz. Zvejnieci, Mārkalnes un 
Pededzes pagastu pārvalžu pārstāvi 
Daigu Vītolu un skolas labdariem. 

Kopā ar mums bija arī Labdarības 
skolas simbols – Alfrēds. Skolēni 
sniedza nelielu koncertu. Izskanē-
ja pateicība tiem cilvēkiem, kuri 
regulāri sniedz palīdzību skolai, 
ziedojot savu brīvo laiku un arī lī-
dzekļus skolas iekštelpu un ārpuses 
labiekārtošanai. Paldies uzņēmējiem 
Aldim Līcim, Arvim Līcim, skolas 
pavārei Lilitai Berkulei, apkopējām 
Veltai Veisterei, Silvijai Kalniņai, 
Olitai Bumburei, sētniecei Anitai 
Dorofejevai!
  Klašu kolektīvos pirmajā projektu 
nedēļas dienā notika pārrunas par 
to, kas ir labdarība, ideju ģenerēša-
na – ko mēs katrs varam paveikt.
  Katra nedēļas diena aizritēja sprai-
gā darbā. Skolēni palīdzēja pagasta 
vecākajiem cilvēkiem pagalma un 
taciņu attīrīšanā no sniega, malkas 
nešanā. 
  1. - 4. klases bērni sēja dažādu 
puķu sēklas, lai pēc tam audzētu 
dēstus skolas apzaļumošanai. Gar-
das veltes saņēma meža dzīvnieki 
un putni. Vecāko klašu zēni gatavo-
ja grāmatu kastes pagasta bibliotē-
kai, meitenes kārtoja skolas vēstures 
muzeja materiālus un papildināja 
inventāra grāmatu ar jauniem 

Mārkalnē skolēni iepazīst labdarību

ierakstiem. 7. klases skolēni 6. 
martā ar savāktajiem ziedojumiem 
devās uz dzīvnieku māju „Astes un 
ūsas”. Grūti pat nosaukt visus labos 
darbiņus, kurus bērni paveica. Vēl 
tika gatavotas dāvanas, labotas mā-
cību grāmatas un grāmatas pagasta 
bibliotēkā, labots skolas inventārs, 
labiekārtotas klašu telpas, vadīta 
rotaļu diena pirmsskolas bērniem. 
Paši mazākie arī piedalījās labda-
rības norisēs un kārtoja bibliotēkas 
grāmatas jaunajās kastēs.
  Spraigā darbā nedēļa paskrēja 

ātri. Piektdien notika Labdarības 
nedēļas noslēguma pasākums, kurā 
katra klase prezentēja savus labos 
darbus. Bija izveidots labo darbu 
koks, kurš pasākuma laikā sazaļoja 
un sakuploja itin liels. 8., 9. klases 
skolēni nedēļas laikā bija izveidoju-
ši interesantu video par to, ko katrs 
saprot ar vārdu „labdarība”. Un 
kur tad vēl lielā Labdarības skolas 
torte, konfektes! Vienīgā vēlēšanās 
ir, lai „labdarības koks” Mārkalnes 
pamatskolā un pagastā zaļotu arī 
pēc projektu nedēļas. 

  Aivita Ezeriņa,
PII „Mazputniņš” skolotāja

  Kad kalendārs jau vēsta pavasa-
ri, bet dabā vēl valda dziļa ziema, 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Mazputniņš” bērni un 
skolotājas, ziemai un aukstumam 
spītējot, gatavo pavasarīgus telpu 
rotājumus. Šogad neparasti agri 
logos uzziedējušas papīra snieg-
pulkstenītes, tulpes un narcises, 
bet grupiņu telpās vecākus un 
bērnus priecīgi sveicina mīļa sau-
līte, krāsainu plaukstiņu varavīk-
sne un jautri putniņi.

  Ziemas mēnešos čakli strādājuši 
ne vien grupu „Saulītes” un „Put-
niņi” bērni, bet arī mazie „Cālīši”. 
Tā sveču dienā, 2. februārī, tumsu 
kliedējot, bērni kopā ar skolotājām 
Inesi, Daci, Aivitu un Zani zīmēja, 
aplicēja un paši izlēja sveces. Sa-
gaidot Valentīndienu, lieli un mazi 
rotāja telpas ar sārtām sirsniņām. 
Lielākie bērni pat lustējās sirsniņ-
ballē!
  22. februārī tētus un vectētiņus ai-
cinājām uz jautru pēcpusdienu, kurā 

Karlsons un Brālītis atgādināja, 
ka katram vīrietim dzīvē jāpaveic 
trīs lietas: jāiestāda koks, jāuzceļ 
māja un jāizaudzina bērni. Tēti un 
vectētiņi kopā ar bērniem zīmēja 
koku, no avīzes ķieģelīšiem būvēja 
māju un jautrās stafetēs atpūtās 
kopā ar bērniem. Gatavojoties tēvu 
un vectēvu pēcpusdienai, bērni 
pašrocīgi šuva auduma maisiņus, 
kuros ievietoja ozolzīli – kokam, 
plastikas ķieģelīti – mājai un dzijas 
lellīti – bērniņam. Ģimenes vīrieši 
savā īpašumā ieguva bērnu zīmētus 
un parakstītus portretus.
  Meteņdienā tradicionāli neizpalika 
gardu gaļas pīrādziņu gatavoša-
na, ģērbšanās maskās un jautra 
vizināšanās no kalniņa, kurā īpašus 
pārbaudījumus bija sagatavojis Me-
tenis, bet Ziema cienāja ar savām 
promejot saraudātajām asariņām – 
dzērvenēm.
  8. martā iestādes zālē notika vēl 
nebijusi vietējās televīzijas tiešraide 
– netradicionālās modes skate, 
kurā uz radošām aktivitātēm tika 
aicinātas māmiņas un vecmāmiņas, 
lai novērtētu un zīmējumos iemū-
žinātu bērnu neparastās frizūras, 

Bērnu darbi „Mazputniņā”, pavasarim atnākot

kopīgi savērtu krāsainas kaklarotas 
māmiņām un pagatavotu neparastu 
vakartērpu no netradicionāla ma-
teriāla – avīzes un plastmasas maisi-
ņa. Neizpalika arī kopējas rotaļas un 
dāvanas māmiņām un vecmāmiņām 
– apsveikums un pašgatavots adatu 
spilventiņš – mārīte.
  Marta pēdējā nedēļā iestādes 
bērni un skolotājas īpaši gatavojās 
un gaidīja Lieldienas – krāšņākos 
pavasara svētkus. Visi kopā mācījās 
tautasdziesmas, kopīgi gatavoja 
Lieldienu dekorus un pārrunāja, kas 

nepieciešams olu krāsošanai, lai tās 
izdotos raibas un krāsainas, jo 27. 
martā iestādes zālē notika tematiska 
pēcpusdiena „Nāc, nākdama, Liela 
diena!”, kurā līdztekus dziesmām 
un rotaļām neiztrūkstoši norisinājās 
olu kaujas un ripināšana, bet aprīlī 
dosimies ekskursijā uz Alūksni, lai 
iepazītu novada pilsētu, Pilssalu, 
Dabas muzeju un ugunsdzēsēju 
depo, kā arī pētīsim un darbosimies 
ar krāsām savā tuvākajā apkārtnē 
un dabā.

  Lienīte Zučika,
Kiepnas tautas nama vadītāja
 
  Laikā, kad īsās ziemas dienas 
sāk stiepties garākas laiks sāk 
griezties uz pavasara pusi, latvieši 
svin Meteņus un arī Liepnas 
pagastā šī diena nepagāja bez 
ievērības.

  Liepnas vidusskolas 7. klases 
skolēni projektu nedēļā izvēlējās 
tematu „Par Meteņdienu”. Tā kopā 
ar skolotāju Sanitu Bordāni radās 
doma izzināt un līdzdarbojoties 
atsvaidzināt šo senču tradīciju.
  Marts ir pirmais pavasara mēnesis, 
bet ziema tomēr negrib atkāpties, 
nāksies teikt atvadas garajai un 
tumšajai ziemai un visiem kopā 

svinēt Meteņus. Tā Liepnas tautas 
nama vadītāja Lienīte Zučika kopā 
ar Liepnas vidusskolas 7. klasi un 
skolotāju Sanitu Bordāni aicinā-
ja pagasta iedzīvotājus, Liepnas 
internātpamatskolas un vidusskolas 
skolēnus un viņu vecākus, maskās 
ģērbtiem, braucot ar ragaviņām, 
slēpēm, snovborda dēli, u.c. arī 
pašu gatavotiem braucamrīkiem no 
Jāņkalniņa teikt atvadas ziemai.
  Meteņos ar spēkiem mērojas arī 
attapībā un veiklībā, kurš vairāk 
mīklas uzdos un atminēs, kurš zina 
ticējumus: balts kalns, zelta aka 
vidū (biezputra ar sviestu vidū). 
Labi pavadīta Meteņdiena nodroši-
na bagātu un raženu gadu.
  Ir lietas, ko Meteņos nedrīkst darīt, 
piemēram, nedrīkst šūt – izaugs gari 

Atvadas ziemai

pirksti.
  Lai papildinātu spēku nobraucie-
niem pa kalnu un sasildītos, pie 
ugunskura mielojāmies ar pavārītes 
Sarmītes Žagatiņas pagatavoto 
buljonu un krekerīšiem.

  Liels paldies skolotājiem, kas atnā-
ca ar klases bērniem, Lienei Sta-
bingei par atbalstu un piedalīšanos, 
kā arī tiem, kas palīdzēja pasākuma 
tapšanā un tajā piedalījās!



Aizsaulē aizgājuši
martā

  

Alūksne 
Nikodems Kūkojs 79 gadi 
Valentīna Krajeviča 76 gadi
Austra Lācīte 83 gadi
Anna Djatlova 89 gadi
Zinaida Semešenko 76 gadi
Velta Pamiljena - Pamila 93 gadi
Egīls Modris  Cīcis 67 gadi
Fatina Nikolajeva 84 gadi
Agris Cimbulis 46 gadi
Aleksandrs Osetrovs 55 gadi
Līga Grīvniece 88 gadi
Valentīna Lappo 80 gadi

Alsviķi
Imants Vosvenieks 81 gads

Anna
Dzintārs Velps 55 gadi

Ilzene
Dailonis Bērziņš 72 gadi

Jaunalūksne
Kārlis Vuškalns 50 gadi

Liepna
Austra Griška 85 gadi

Maliena
Aina Cekula 92 gadi
Vitauts Baltais 72 gadi

Mālupe
Sergejs Prijateļevs 64 gadi

Mārkalne
Vinnija Cēsniece 74 gadi
Ilona Brusova 45 gadi

Pededze
Anatolijs Gurjanovs 81 gads   

Ziemeri
Imants Balodis 83 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Alūksnes Novada Vēstis  7.04.04.2013.

Sveicam
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos
jaundzimušos!

martā

 Alūksne
 Endijs Daukšta
 Markuss Naudiņš
 Doroteja  Šterna  
 Emīlija  Gusta
 Krista  Kručkova
 Matīss Mellenbergs

 Alsviķi
 Keita  Taurmane

 Jaunalūksne
 Roberts  Smagins

 Liepna
 Natālija Šolina
 Kristīne  Šolina
 Ksenija  Gorkija
 Ruslans  Paļcevs

 Maliena
 Marta  Kabluka

 Mālupe
 Aleksandrs Vilde

Deputāts Pieņemšanas
datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 12.04.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 25.04.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 22.04.2013. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 25.04.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 04.04.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 10.04.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 23.04.2013. 
23.04.2013.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 10.04.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 25.04.2013. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 22.04.2013. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā 
Askolds ZELMENIS 10.04.2013. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 10.04.2013.
19.04.2013.

9.00 – 10.00
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 08.04.2013. 15.00 – 16.30 Ziemera pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

12. un 26. aprīlī 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.

Noderīga informācija www.aluksne.lv

NVA uzsāk jaunu 
atbalsta pasākumu 
reģionālās
mobilitātes
veicināšanai
  Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) sāk īstenot atbalsta pasākumu 
„Darbs Latvijā”, bezdarba sama-
zināšanās pasākumā „Komersantu 
nodarbināto personu reģionālās 
mobilitātes veicināšana” nodrošinot 
saviem klientiem fi nansiālu atlīdzību 
transporta un dzīvojamās telpas īres 
izdevumu segšanai pirmos četrus 
darba mēnešus.

  Atbalsta pasākumā iesaistītajiem 
cilvēkiem kompensēs transporta tēriņus 
braucieniem no deklarētās dzīvesvietas 
uz darbavietu un atpakaļ vai dzīvokļa 
īres izdevumus. Paredzēts, ka atbalsta 
saņēmējs pirmajos četros darba mēne-
šos varēs saņemt kopā ne vairāk kā 280 
latus.
  Reģionālās mobilitātes atbalsta pasā-
kums paredzēts darba vietās Latvijas 
teritorijā, lai galvenokārt veicinātu 
darbaspēka mobilitāti reģionos ārpus 
Rīgas.
  Finanšu atlīdzību pasākuma ietvaros 
var saņemt nodarbinātais, kurš vienlai-
kus atbilst šādām prasībām:
- līdz darba tiesisko attiecību nodibinā-
šanas dienai ar konkrēto darba devēju 
ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā 
vismaz sešus mēnešus;
- darba tiesiskās attiecības ir nodibinā-
jis pie darba devēja, kurš pirms darba 
tiesisko attiecību nodibināšanas ar no-
darbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš 
ir reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu 
tādā pašā profesijā vai amatā, kādā 
strādā nodarbinātais;
- darba vieta atrodas vismaz 20 km 
attālumā no deklarētās dzīvesvietas un 
darba devējs nodarbinātajam nekom-
pensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres 
izdevumus;
- norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts 
vismaz vienu gadu;
- darba tiesiskās attiecības ir nodibinā-
tas uz nenoteiktu laiku un ir noteikts 
normāls darba laiks darba un darba alga 
ir vismaz valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērā, bet ne lie-
lāka par divām, valstī noteikto minimā-
lo mēneša darba algas apmēru;
- darba tiesiskās attiecības ir nodibi-
nātas ne agrāk kā desmit darba dienas 
pirms fi nanšu atlīdzības pieprasīšanas 
dienas.

  Iesniegumu (kopā ar izziņu no jaunā 
darba devēja) var iesniegt fi liālē:
- klātienē;
- elektroniski, parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu;
- izmantojot pasta pakalpojumus.
 Iesnieguma paraugs fi nanšu atlīdzības 
saņemšanai atrodams NVA mājas lapā 
– www.nva.gov.lv – sadaļā „KLIEN-
TIEM” – sadaļā „NODARBINĀTA-
JIEM” – pasākums „Komersantu nodar-
bināto personu reģionālās mobilitātes 
veicināšana „kā pieteikties”.
 Pasākums izstrādāts, lai palīdzētu 
iesaistīt darba tirgū tos bezdarbniekus, 
kuri ilgāk nekā 6 mēnešus nav varējuši 
iekārtoties darbā tuvu dzīves vietai un 
darba attiecību uzsākšanai nepieciešams 
fi nansiāls atbalsts. 

  Kontaktinformācija NVA Alūksnes 
fi liālē – Helēnas ielā 52, Alūksnē, tālru-
nis 64381013 - Anita Muratova.

Dzīvnieku māja
“Astes un ūsas’’
Alūksnē, Ošu ielā 5.

Kontakti:
Modris Briedis 26523096,
brīvprātīgā Santa Apraksina  
27618287,
dzīvnieku adopcijas jautājumos
Elīna Dambe 29477535

 
Sunītis, kas nu nosaukts par Foksi 
nāk no Lizuma pagasta. Foksis ir 
neliela auguma, apmēram divus 
gadus vecs, draudzīgs suņu puika. 
Būs labs mājas sargs. Jaunajiem 
saimniekiem tiks atdots attārpots un 
vakcinēts. 

Klemensa ir aptuveni 7 gadus veca 
suņu mamma no Tirzas pagasta. 
“Astēs un Ūsās” nonākusi, jo saim-
niece sava cienījamā vecuma dēļ 
vairs nav spējusi par sunīti parūpē-
ties. Nedaudz atturīga un nosvērta, 
bet ļoti draudzīga. Sterilizēta, saim-
niekiem tiks atdota vakcinēta.

Alūksnes novada Ilzenē kādu lai-
ciņu apjucis staigājam bija manīts 
draudzīgs kaķu puika. Kaķītim 
ap kaklu melna siksniņa, kas liek 
domāt, ka varbūt kāds kaut kur šo 
minci meklē! Runcis ir nogādāts 
dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas” 
Alūksnē.

Indra Levane,
„Alūksnes un Apes novada fonda”  
valdes locekle 

 Pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldībai, kura piešķīra ēku 
„Alūksnes novada Sabiedrības 
centram” Dārza ielā 8a, Alūksnē, 
kurā darbosies nevalstiskās 
organizācijas, marta sākumā 
svinējām Jurģus. „Alūksnes un 
Apes novada fonds” darbosies 
ēkas 1. stāvā.

 7. martā jaunajā Sabiedrības 
centrā uz kopsapulci pulcējās 
„Alūksnes un Apes novada fonda” 
dibinātāji, fonda padome, valde un 
fonda eksperti, lai kopīgi izvērtētu 

iepriekšējo gadu darbību, apstipri-
nātu 2012. gada pārskatu, iezīmētu 
paredzētās aktivitātes 2013. gadam 
un kopīgi pārrunātu AANF darbī-
bas stratēģiju 2013. - 2020. gadam. 
Kopsapulces gaitā tika ievēlēta fon-
da valde un uzraudzības padome. 
Turpmāk valdē divu gadu garumā 
darbosies – valdes priekšsēdētāja 
Dzintra Zvejniece, Sanita Eglīte un 
Indra Levane. Uzraudzības padomē 
– Guntārs Bērziņš, Ilze Zvejniece, 
Astrīda Harju, Valda Zeltiņa, Jānis 
Liepiņš, Nadežda Hercoga, Arturs 
Dukulis, Jolanta Arāja un Solvita 
Bāliņa. 

Laipni gaidīti pie mums fondā!

Informē Alūksnes un Apes
novada fonds

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 31. jan-
vāra sēdē apstiprināja saistošos 
noteikumus, kas paredz iedzīvo-
tāju piebraucamo ceļu tīrīšanu 
no sniega. Saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām, saistošie noteiku-
mi var stāties spēkā, ja ir pozitīvs 
vērtējums no Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jas. Pirms Lieldienām pašvaldība 
saņēmusi ministrijas atbildi, 
kurā tā lūdz pašvaldību šos no-
teikumus atcelt.

  Alūksnes novada domes apstip-
rinātie saistošie noteikumi paredz 
par pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem tīrīt ceļus novada teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušām personām 
no pašvaldības ceļa līdz viensētai, 
lai nodrošinātu pieejamību valsts 

un pašvaldību, kā arī veselības 
aprūpes iestādēm.
  Ministrija norāda, ka pašvaldī-
ba, saskaņā ar Publiskas perso-
nas fi nanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likumu, 
izņemot normatīvajos aktos īpaši 
paredzētus gadījumus, nedrīkst 
dāvināt (ziedot) fi nanšu līdzekļus 
un mantu. Līdz ar to ministrija 
uzskata, ka pašvaldība nav tiesīga 
piešķirt fi nanšu līdzekļus citām per-
sonām piederošu ceļu tīrīšanai, un 
lūdz atcelt saistošos noteikumus vai 
arī, ja dome nepiekrīt šim atzinu-
mam, aicina pieņemt lēmumu, kurā 
sniegts atbilstošs pamatojums.
  Pašvaldība sarunās ar ministri-
ju tomēr centīsies pamatot savu 
viedokli attiecībā uz minētajiem 
saistošajiem noteikumiem. Ja tas 
neizdosies, saistošos noteikumus 
nāksies atcelt.

Ministrija nesaskaņo
noteikumus par iedzīvotāju
ceļu tīrīšanu



8.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi aprīlī
04.04.2013.

Sporta pasākumi
6. aprīlī Alūksnes ezera iekšezerā 
zemledus makšķerēšanas sacensības 
„Alūksne 2013”. Reģistrācija 8.00 - 
8.45, sacensību norise 9.00 – 13.00. 
Sacensību nolikums www.aluksne.lv.
6. - 27. aprīlī Liepnas un Ernsta Gli-
ka Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālēs Alūksnes novada čempionāts 
florbolā. Sacensību sākums 10.00.
16. aprīlī orientēšanās sacensību seriāla 
„Horizonts” I kārta pie autobusu pietu-
ras „Ozolkalni”. Starts 16.00 – 19.00.
18. aprīlī skriešanas seriāla „Alūksnes 
pavasaris” I kārta Muižas parkā pie 
Eola tempļa. Starts 16.30 - 18.30.
21. aprīlī 10.00 Pilssalas stadionā 
sezonas atklāšanas turnīrs minifutbolā.
23. aprīlī orientēšanās sacensību seriāla 
„Horizonts” II kārta Lāsberģī. Starts 
16.00 – 19.00.
25. aprīlī skriešanas seriāla „Alūksnes 
pavasaris” II kārta Muižas parkā pie 
Jaunās pils. Starts 16.30 - 18.30.
28. aprīlī 9.00 Alūksnes pilsētas Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas angārā 
Alūksnes novada atklātā kausa izcīņa 
galda tenisā.
30. aprīlī orientēšanās sacensību seriāla 
„Horizonts” III kārta „Dūju dambī” 
Ilzenes pagastā. Starts 16.00 – 19.00.

Alūksnē
10. aprīlī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Valmieras Drāmas teātra 
viesizrāde „Bezkaunīgie veči”. Lomās: 
R. Rudāks, J. Johansons, J. Laviņš, O. 
Morozovs, S. Putniņa. Biļešu iepriekš-
pārdošana Alūksnes pilsētas Tautas 
nama un „Biļešu paradīzes” kasēs. 
Ieeja: Ls 5 - Ls 7.
12. aprīlī Alūksnes pilsētas Tautas 
namā Alūksnes un Apes novadu 12. 
Grāmatu svētki. Programma www.
aluksne.lv.
14. aprīlī 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Dzintars Čīča, Kaspars 
Antess, brāļi Riči čigānzēnu koncertā 
„Mēs jūs mīlam!”. Biļešu iepriekšpār-
došana Alūksnes pilsētas Tautas nama 
un „Biļešu paradīzes” kasēs. Ieeja: Ls 
3 - Ls 5.
19. aprīlī 20.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Prāta Vētra” un „Laima” 
dāvina bezmaksas koncerta filmu 100 
Latvijas pilsētās un novados - grupas 
„Prāta Vētra” koncertfilma „Vēl viena 
klusā daba”. 
20. aprīlī 19.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas nama 85 gadu jubilejas lielkoncerts 
„Mūs vieno mājas”. Piedalās: „Mirage 
Jazz Orchestra” (vad. L. Amantovs), A. 
Aizupe, L. Amantovs, A. Bašmakova, 
L. Zariņa, E. Krūmiņš, I. Bistrova, E. 
Mollere, K. Mollere, D. Dobelnieks, 
R. Staune, Z. Žvarts, K. Vendiņš, K. 
Tortūzis, I. Bērziņa, K. Zaharova, A. 
Graps. Biļetes cena iepriekšpārdošanā: 
Ls 4, Alūksnes pilsētas Tautas nama 
amatierkolektīvu dalībniekiem Ls 3. Bi-
ļetes iepriekšpārdošanā no 20.03.2013. 
Pasākuma dienā ieeja: Ls 5.
21. aprīlī 15.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Lietuvas – Maskavas – 
Ukrainas cirks. Pirmo reizi Latvijā! Kla-
siska balansēšana uz naža asmeņiem, 
ekvilibrists uz apļa, savaldīšanas krekls, 
komiskais pāris, neparastā žonglēšana, 
klauni Zvaniņš un Lāsteks, dresēti balo-
ži, suņi, gailis u.c. Biļešu iepriekšpārdo-
šana Alūksnes pilsētas Tautas namā no 
02.04.2013. Ieeja: Ls 2,50.
4. maijā 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā J. Gulbe – Paškeviča 
(Latvija), H. Antehed (Zviedrija) kon-
certu projektā „Latvijas sajūtas”. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas namā no 20.03.2013. Sēdvietas 
numurētas. Ieeja: Ls 4, pensionāriem un 
bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja 
Ls 3.

Alūksnes muzejā
Izstādes
12. aprīlī 14.00 izstādes „..Un dvē-
sele mana” atklāšana - mākslinieka, 
dizainera, arhitekta, gleznotāja Vitālija 

Jermolajeva gleznu teātris. Gleznas 
veidotas unikālā tehnikā (fluorescentās 
glezniecības efekts) – gleznas īpašā ap-
gaismojumā sāk mirdzēt, un skatītājam 
redzamās gleznas vietā parādās cits, 
tās iepriekš it kā paslēptais variants. 
Darbiem piemīt tā saucamie “dienas” 
un “nakts” efekti. Pāreja no dienas uz 
nakts gleznu var būt ļoti pakāpeniska, 
piedāvājot skatītājam milzīgu transfor-
mējošu tēlu daudzveidību. Mākslinieka 
gleznas ir pārpilnas ar romantiskām 
asociācijām. Daudzi no viņa darbiem ir 
kā tilts, kas savieno apziņu ar zemapzi-
ņu. Ieeja: pieaugušajiem Ls 2, mācību 
iestāžu audzēkņiem Ls 1, pirmsskolas 
vecuma bērniem bez maksas.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. IV izstāde no 
cikla „Alūksnes amatnieki 20. gs. 
sākumā”. Izstāde iepazīstina ar 20. gs. 
20. - 30. gadu galdnieka amatu.
„Marienburgas cietoksnis cauri gadsim-
tiem”. Alūksnes viduslaiku pilsdrupas 
ir valsts nozīmes arhitektūras un reizē 
arī arheoloģijas piemineklis. Pilsdrupas 
atrodas uz Alūksnes ezera lielākās salas 
- Pilssalas. 

Pastāvīgā ekspozīcija 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas ista-
ba”. 1941., 1949. gada represiju atceres 
ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. Atmiņas par laiku, kad 
Alūksnes parkā bija skulptūrdārzs, kurā 
atradās tēlnieču L. Līces, V. Mikānes, 
G. Grundbergas veidotie darbi. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02. – 15.04. „Dzīvot ar smaidu” (1. IV – 
Joku diena) (abonementā)
20. – 30.04. „Ekranizētie literārie darbi” 
(abonementā)
02. – 30.04. „Nāk naktīs zvaigznes dze-
sēt slāpes/Tavā sudrabotā zvanā…” (Sk. 
Kaldupe) (Lilijas literatūrā un mākslā) 
(abonementā)
02. – 30.04. „Zaļākai dzīvošanai” 
(lasītavā)
02. – 15.04.  „Andersena pasaku pasau-
lē” (bērnu literatūras nodaļā)
02. – 30.04. „Ielūkosimies enciklopēdi-
jās!” (bērnu literatūras nodaļā)
18. – 30.04. Igora Kolosova gleznu 
izstāde (bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
12.04.2013. Alūksnes un Apes novadu 
12. Grāmatu svētki (Alūksnes pilsētas 
Tautas namā)
22. – 26.04. Bibliotēku nedēļa (pasāku-
mi tiks precizēti)
24.04.2013. Jauno literātu tikšanās 
(bērnu literatūras nodaļā)
29.04.2013. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagastā
12. aprīlī 22.30 Alsviķu kultūras 
namā DISKOBALLĪTE jauniešiem ar 
DJ CHERRY. Ieeja: Ls 1,50, no 23.00 
– Ls 2.
19. aprīlī 17.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa nodarbī-
ba „Dekupāža” ar Daci Alksni.
21. aprīlī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā TEĀTRA pēcpusdiena. Piedalās 
Zeltiņu tautas nama drāmas kolektīvs 
„Kontakts” ar izrādi „Pasaka par Lai-
mīgo ģimeni”, Alsviķu kultūras nama 
teātra studija ar E. Vulfa „Ko lai saka 
...”. Ieeja: Ls 1, bērniem – Ls 0,50.
3. maijā 18.00 Alsviķu kultūras namā 
bērnu konkurss – koncerts „Mazo dzies-
mas un dejas Latvijai”. Ieeja: Ls 0,50, 
bērniem – bez maksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
dzejniekam Leonīdam Breikšam – 105, 
aktierim Leonam Krivānam – 75, mūzi-
ķei Ievai Akurāterei – 55, rakstniekam 
Jaroslavam Hašekam - 130, tematiskās 
izstādes: Zušu kauju atceres diena, 
Vispasaules veselības diena. Bibliotēku 
nedēļas ietvaros pasākumi: 23. aprīlī 
10.00 PII „Saulīte” audzēkņiem „Grā-
mata un internets”; 25. aprīlī 17.00 sko-

lēniem „Bibliotēku nakts”; pieaugušie 
katru dienu darba laikā laipni aicināti 
bibliotēkā – noskaidro nezināmo darbā 
ar jaunajām informācijas tehnoloģijām.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekiem L. Breikšam – 
105, I. Jansonei – 50, rakstniekiem F. 
Mierkalnam – 140, J. Hašekam – 130, 
aktierim L. Krivānam — 75, mūziķei 
I. Akurāterei – 55; tematiskās izstādes: 
„Esi sveiks un vesels!” (Pasaules vese-
lības dienai), „Diži putni, skaisti putni” 
(Putnu dienai); Bibliotēku nedēļas 
ietvaros pasākumi: „Pasaku kamolīti 
ritinot: Lasām latviešu tautas pasakas”,  
„Mani draugi - grāmatas!”.

Annas pagastā
26. aprīlī 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Izaicinājums kultūrvēsturis-
kajam mantojumam pagastā” (sarunas, 
diskusijas, konkursi). Pagasta vēstures 
istabas apmeklējums.
Annas bibliotēkā izstādes: „Manas mā-
jas ir te”, „Gatavojoties pavasara dārza 
darbiem”; 22. - 26. aprīlī – Bibliotēku 
nedēļā dienas jautājums: „Ja nezini - 
noskaidro!”, 23. aprīlī – „Jurģu dienā 
– grāmatas un rozes!”.

Ilzenes pagastā
23. aprīlī 10.00 Ilzenes bibliotēkā lite-
rārs pasākums „Ojārs. Laiks. Mūžība.” 
(bibliotēkā viesojas Trapenes pagasta O. 
Vācieša muzeja vadītāja V. Šļukuma).
26. aprīlī 12.00 centrā „Dailes” „Ilze-
nes Cālis 2013”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstāde 
„Tu nāc no saullēkta...” (dzejniecei, 
novadniecei A. Atgāzei - 105).

Jaunalūksnes pagastā
6. aprīlī 18.00 Kolberģa tautas 
namā koru sadziedāšanās koncerts 
„Ar dziesmu pavasarī”, sadziedāsies 
Jaunalūksnes jauktais koris „Ezerlāse”, 
Ziemera un Mārkalnes pagasta sieviešu 
koris „Elisa”, Alūksnes senioru koris 
„Brūklenājs”.
13. aprīlī 19.00 Kolberģa tautas namā 
deju kopu koncerts - sadancis „Ielūdz 
„Kolberģis””, sadancos „Kolberģis” 
(Alūksnes novads), „Tirza” (Gulbenes 
novads), „Siguldietis” (Sigulda), „Agrā 
rūsa” (Valmiera), „Mūri” (Beverīnas 
novads), „Rugāji” (Rugāju novads), 
„Saulgrieži” (Cēsis), „Rieda” (Smilte-
nes novads). Pēc sadanča balle kopā ar 
grupu „OTTO”. 
21.aprīlī  15.00 Kolberģa tautas namā 
Bejas amatierteātra izrāde Emīļa Cīruļa 
komēdija 4 cēlienos “Izlīdzināšanās”
Bejas novadpētniecības centrā tema-
tiskas izstādes: „Bejas mežniecība”, 
„Dzejniecei, Bejas skolas skolotājai 
Aldonai Atgāzei – 105; 23. aprīlī 16.00 
nodarbība Seno amatu darbnīcā „Žele-
jas ziedu piespraude”, 25. aprīlī 18.00 
Bejas amatierteātra izrādes ieraksta 
demonstrēšana; 30. aprīlī, 2. maijā 
„Ziedošās nedēļas” Bejas pamatskolā 
ietvaros muzeja stundas Bejas novad-
pētniecības centrā.

Jaunannas pagastā
13. aprīlī 19.00 Jaunannas tautas 
namā Zigurds Neimanis un Bruno 
Libauers KONCERTUZVEDUMĀ 
„Nenopietni par nopietno un nopietni 
par nenopietno”. Ieeja: Ls 2,50.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Uz 
neseno pagātni atskatoties”, Bibliotēku 
nedēļas ietvaros: 26. aprīlī skolēniem 
Bibliotēku nakts un pasākums „Kas tas 
ir kolhozs?”.

Jaunlaicenes pagastā
13. aprīlī 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā tautas nama 65 gadu jubilejas 
notikumu mozaīka „Gaidām ciemiņus”. 
Viesojas Pededzes pagasta tautas nama 
pašdarbības kolektīvi.
19. aprīlī 22.30 Jaunlaicenes tautas 
namā diskotēka ar DJ CHERRY.
25. aprīlī (laiks tiks precizēts) Jaun-
laicenes tautas namā domubiedru 
tikšanās „Ragavas taisām vasarā, bet 

ratus ziemā”.
27. aprīlī 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 
nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”, 
no 15. aprīļa izstāde „Še kaltiņš, še 
adatiņa”, nodarbības: vāveru tīšana, 
pastalu darināšana, dārgumu meklē-
šana, malēniešu vārdu spēle, galda 
spēle „no muižas uz baznīcu”. No 15. 
aprīļa jaunas nodarbības: par baronesi 
un zeķu lāpīšanu, ēvelēšana ar rokas 
ēveli. Pastaigas stāstnieka pavadībā: pa 
muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa stāvāko 
nogāzi, Opekalna baznīca un draudzes 
skolas vieta.

Kalncempju pagastā
13. aprīlī 10.30 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā radošās 
studijas „Ottiņa” nodarbības: sloksnīšu 
pinumi, animācija, ģipša puķu veidoša-
na, gleznas no floras materiāla.
23. aprīlī 11.00 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākums 
„Mans zelts” sadarbībā ar Kalncempju 
pagasta bibliotēku, sabiedrisko centru 
un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja atbalsta biedrību - Kaln-
cempju pagasta kultūras, vēstures un 
vides vērtību apzināšana un izpētes 
koncepcijas izstrāde, „saimes koka” 
veidošanas pamatprincipi. 
27. aprīlī 10.30 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā radošās 
studijas „Ottiņa” nodarbības: sloksnī-
šu pinumi, animācija, darbi no atlasa 
lentītēm.

Liepnas pagastā
11. aprīlī 14.00 Liepnas tautas namā 
„Meža dienas” ar medību trofeju 
izstādi, vides aizsardzības inspektoru 
prezentāciju un pašu līdzdarbošanos.
14. aprīlī 13.00 Liepnas tautas namā 
Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palā-
das” izrāde „Ontans i Anne”.
19. aprīlī 20.00 Liepnas tautas namā 
„Prāta Vētra” un „Laima” dāvina 
koncertfilmas „Vēl viena klusā daba” 
bezmaksas seansu 100 Latvijas pilsētās 
un novados.
24. aprīlī 9.50 Liepnas tautas namā 
leļļu teātra „Tims” izrāde „No astes līdz 
ūsām”.
27. aprīlī 19.00 Liepnas tautas 
namā vokālo ansambļu sadziedāšanās 
koncerts.
Liepnas pagasta bibliotēkā 22. - 28. 
aprīlī Bibliotēku nedēļa - Kultūras 
mantojuma sardzē (vēsturisku objektu 
un cilvēku liecību atrašana un iemūžinā-
šana). 2. - 30. aprīlī literatūras izstāde 
„Veselība - tavs labsajūtas pamats” (7. 
aprīlis - Pasaules veselības diena).

Malienas pagastā
6. aprīlī 22.00 Malienas tautas namā 
balle. Ieeja: līdz 23.00 – Ls 1,50, pēc 
23.00 – Ls 2.
13. aprīlī 19.00 Malienas tautas namā 
Malienas tautas nama teātrim - 100. 
Ieeja: Ls 1. 22.00 balle, spēlē Kaspars 
Maks. Ieeja: līdz 23.00 – Ls 1,50, pēc 
23.00 - Ls 2.
23. aprīlī 13.00 Malienas tautas namā 
Malienas pagasta senioru tikšanās.
12. maijā 9.00 Malienas tautas namā 
pavasara lielās andeles diena un kultū-
ras programma.
Malienas bibliotēkā izstādes „Lielā 
diena atnākusi, olām ceļu pavērusi”, 
„Uz pavasara sliekšņa”, „Čehu rakstnie-
kam J. Hašekam – 130”; 22. - 28. aprīlī 
bibliotēku nedēļas „Mantojuma sardzē” 
pasākumi.

Mālupes pagastā
6. aprīlī 16.00 Mālupes Saieta namā 
Ainas Božas autorkoncerts „Dvēsele 
vaļā”. Biļetes cena pieaugušajiem Ls 
2,50; bērniem un skolēniem Ls 1; varēs 
iegādāties iepriekšpārdošanā.
Mālupes bibliotēkā tematiska izstāde 
„Vislielākā vērtība – veselība” (7.04. 
– Pasaules veselības diena), Jauno 

grāmatu diena – 18.04.2013., Biblio-
tēku nedēļā – literārā stunda Mālupes 
pamatskolā - videostāsts „Atceroties 
novadnieku Aleksandru Pelēci” (datums 
tiks precizēts).

Mārkalnes pagastā
20. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas 
namā balle, muzicēs Santa Kasparsone.
27. aprīlī 16.00 Mārkalnes tautas 
namā U. Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra izrāde M. Zīverts „Kropļi”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 8. - 12. 
aprīlī jaunāko grāmatu izstāde bērniem 
un jauniešiem „Puikām un meitenēm”; 
22. - 26. aprīlī Bibliotēku nedēļa: „Kļūs-
ti par bibliotēkas draugu, dāvinot jaunu 
grāmatu!”; 29. aprīlī - prezentācija 
lasītavā „Mārkalnes pagasta bibliotēka 
toreiz un tagad”.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā 17. aprīlī Jauno 
grāmatu diena jaunāko klašu skolēniem 
„Bērnība kā dzeltens puķu lauks”, 
Bibliotēku nedēļas pasākumi: 22. aprīlī 
bibliotekārā stunda ar vecāko klašu 
skolēniem „Viss būs citā jausmā”, 
23. aprīlī lasīšanas stunda vismazāka-
jiem bērniem „Kādā jaukā pavasara 
dienā…”, 24. – 25. aprīlī brīvprātīgo 
piesaiste fonda sakārtošanai, 26. aprīlī 
norakstīto grāmatu izloze aktīvākajiem 
lasītājiem.

Veclaicenes pagastā
20. aprīlī 19.00 Veclaicenes tautas 
namā Veclaicenes tautas nama amatier-
teātrim – 10 „No kolhoza „Uz priekšu” 
līdz lauku sētai „Ezeri””.

Zeltiņu pagastā 
13. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas namā 
aicinām pagasta bērnus vecumā no 2 
līdz 14 gadiem kopā ar vecākiem uz pa-
sākumu „Vislielākā dāvana”. Piedalīsies 
mācītājs Juris Puriņš, ar muzikālu uz-
vedumu un dāvanām priecēs slavēšanas 
grupa no Jelgavas ev. kristīgās draudzes 
„Kristus mācekļi”.
20. aprīlī 16.00 Zeltiņu tautas namā 
U. Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra 
„Slieksnis” (režisore D. Bētere) izrāde 
M. Zīverts „Kropļi”. Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes 
„Visdārgākais cilvēkam – veselība” 
(7.04. - Vispasaules veselības diena);  
„VKKF piedāvā...” (projektā saņemtie 
izdevumi); „Pavasaris uz palodzes”; 
23. - 27. aprīlī - Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnieku 
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, izstādes 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, „Brīži 
iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 2012”, 
„Bērnība bez transformeriem”, „Bruņu-
rupuci meklējot”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi.

Ziemera pagastā
10. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā pensionāru pēcpusdiena.
18. aprīlī 17.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums „Pie tējas tases” - 
„Gardumu grozs”.
27. aprīlī 19.00 Māriņkalna tautas 
namā Ziemera amatierteātra teātra va-
kars „No Blaumaņa līdz mūsdienīgām 
pasakām”. Ieeja: Ls 0,50.
27. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle, spēlē Ēriks Gruzniņš. Ieeja: 
Ls 2, pēc 23.00 - Ls 2,50.
Māriņkalna bibliotēkā 10. aprīlī 
dzejas uzvedums I. Ziedoni pieminot 
„Es aizeju tai gaismā...”, 25. - 30. aprīlī 
„No piesardzīga optimista pozīcijas...” 
(rakstniekam Ē. Hānbergam – 80), 25. 
aprīlī grāmatu apskats par populārā-
kajiem latviešu aktieriem (diskusiju 
pasākums).


