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Alūksnes novada pašvaldība
25. aprīlī  

no 9.00 līdz 13.00 
aicina apmeklēt 

Alūksnē, administratīvajā ēkā 
un laukumā, Dārza ielā 11

Tirgotāji dalību var pieteikt līdz 
22.04.2014. zvanot 25425222 vai 
rakstot uz: indra.levane@aluksne.lv

Uz tikšanos!

mājražotāju 
un amatnieku 
izstrādājumu

tirdziņu

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 

9. aprīlī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
13. aprīlī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
15. aprīlī 10.00

Domes sēde    
23. aprīlī 10.00

Aicina uz Bērnības 
svētkiem Annā
 6. jūnijā Annas kultūras namā 
tiks organizēti Bērnības svētki.
Aicinām vecākus pieteikt bērnus, 
neatkarīgi no deklarētās dzīves 
vietas, līdz 2015. gada 1. maijam 
pie kultūras nama vadītājas 
Vizmas Reimandovas, tālrunis 
28359099, e-pasts reimandova_
vizma@inbox.lv.

Zupas virtuve 
pārtrauc darbu
 Informējam, ka 31. martā 
bija šajā ziemas sezonā pēdējā 
Alūksnes novada Zupas virtuves 
darbības diena.

Var norēķināties ar 
maksājumu kartēm
 Liepnas un Jaunannas pagas-
tu pārvaldēs, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldības administrā-
cijā uzstādīti POS termināli, kas 
ļauj iedzīvotājiem norēķināties 
par pakalpojumu ar maksājumu 
kartēm.
 Jāņem gan vērā, ka pašvaldības 
administrācijā Alūksnē, Dārza 
ielā 11 POS terminālā varēs no-
rēķināties tikai par dzīvesvietas 
deklarēšanas pakalpojumu vai, 
pieprasot izziņu par deklarēto 
dzīvesvietu, savukārt abās minē-
tajās pagastu pārvaldēs – arī par 
citiem pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Kad pirmā zāle dīgst,
Tad zeme lūgšanu skaita.
Un zvaigznes debesīs
Apstājas savā gaitā...
Aiz zvaigzņu dūmakām
Debesis veras vaļā
Un Dievs pats pa zemi iet
Pastalām zaļām.
                 (F. Bārda)

Lieldienas ir gaismas atgriešanās 
un augšāmcelšanās svētki.

Lai šie gaišie svētki jums atnes prieku par 
dabas atmodu un dod spēku jauniem 

darbiem!

Alūksnes novada pašvaldība

Tempļakalna 
gājēju tilta 
karkass
gatavs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 SIA „Tilts” Alūksnē šonedēļ 
pabeidz Tempļakalna ielas 
gājēju tilta nesošo konstrukciju – 
astoņu balstu un tērauda 
karkasa izbūvi. 

 Uzņēmuma pārstāvis Kirils Loš-
karjovs atzīst, ka svarīgākie un arī 
sarežģītākie tilta būvniecības darbi 
jau ir aiz muguras. Būtiski, ka šai 
laikā būvniekiem labvēlīgi bijuši arī 
laikapstākļi, jo izvēlētā būvniecības 
tehnoloģija paredzēja tiltu uzbūvēt 
bez smilšu uzbēruma veidošanas, 
bet izmantojot speciāli izgatavotu 
uzbīdīšanas konstrukciju, kas pati 
sevi pārvietoja pāri ezeram un dzina 
pāļus. Līdzīga tehnoloģija izman-
tota arī pār Mūsu būvētajam tiltam 
Bauskā un Dienvidu tilta Slāvu 
pārvadā.
 Pēc tilta nesošās konstrukcijas 
izbūves pabeigšanas SIA „Tilts” 
ar pašvaldību kā objekta pasūtītāju 
saskaņos kokmateriālus un sāks 
izbūvēt tilta koka konstrukciju klāju 
un margas, bet vēlāk - arī laipas 
no Pilssalas puses. K. Loškarjovs 
norādīja, ka šim darbam varētu būt 
nepieciešami vēl apmēram divi 
mēneši.

Pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu vairāku biedrību 
projektiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 22.11.2012. saistošajiem 
noteikumiem Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem projek-
tiem”, Alūksnes novada dome 
26. marta sēdē piešķīra līdzfi-
nansējumu vairākiem biedrību 
projektiem.

 Biedrībai „ALŪKSNES 
NOVADA ATTĪSTĪBAI” 
dome piešķīra 430 eiro projekta 
„Rotaļas un atpūta patīkamā 
vidē” realizācijai. Projektā 
paredzēts atjaunot un uzlabot 
bērnu rotaļu un sporta nodarbību 
laukumu Māriņkalnā un 
veikt apzaļumošanu un 
labiekārtošanu.
 Biedrībai „Interešu centrs 
„JAUNANNA”” projektam 
„Pededzes krasta akmensdārza 
otrā elpa” realizācijai piešķirti 
265 eiro. Paredzēts atjaunot un 
sakopt esošos akmensdārza 
stādījumus, izveidot jaunus 
stādījumus upes krasta nogāzē 
un iegādāties jaunu soliņu, ko 
uzstādīt pie akmensdārza.
Alūksnes pilsētas pensionāru 
Biedrībai „Sudrabs” projekta 
“Starpnovadu senioru apvienību 

pavasara svētki „Alūksne 
Lieldienu šūpolēs”” īstenošanai 
piešķirti 300 eiro. Pasākumā 
paredzēts rīkot viktorīnu par 
Alūksni, izzināt Lieldienu 
tradīcijas, sagatavot 
priekšnesumus.
 Biedrībai „Alūksnes novada 
sieviešu apvienība “Katrīna”” 
piešķirti 430 eiro projekta 
„7. vasaras skola Jaunannā 
“Tu lidosi, cik augstu pati 
vēlies!” realizācijai. Projekta 
ietvaros tiks organizēta vasaras 
skola Alūksnes novada sievietēm, 
kurā izstrādās un izies tūrisma 
maršrutu un notiks četras radošās 
darbnīcas.
 Biedrībai „Latviskais mantojums” 
piešķirts 598 eiro projekta 
„Strautiņu skolas saime - 
novadnieka Jāņa Grestes darba 
turpinātāja” realizācijai. No aprīļa 
līdz septembrim Strautiņu 
pamatskolas skolēniem organizēs 
akciju “Vai tu to jau zini?”, 
apmeklēs objektus, izveidos 
bukletu, foto izstādi un 
prezentāciju.
 Biedrībai „REMIS” projekta 
„Suņu apmācības laukuma 
aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana”, 
realizācijai piešķirti 600 eiro.  
No aprīļa līdz jūlija beigām 
paredzēts izgatavot šķērsli 
“Riepa”, barjeras kucēniem 
“Lec un lien”, “Trijnieks”, “Truba”, 
“Kustīgā laipa”.

 Biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” 
projekta „Zeltiņu pagasta 
atklātās krosa skriešanas 
seriāla sacensības „Mizojam, 
ka prieks”” realizācijai piešķirti 
600 eiro. Šī projekta ietvaros no 
maija līdz augusta beigām 
tiks organizēti atklātā krosa 
seriāla skriešanas sacensību 
četri posmi.
 Biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo 
savienība” piešķirts daļējs 
līdzfinansējums projekta 
„Dzied vasara Latvijas vainagā” 
realizācijai - 369,75 EUR. 
Projektā plānots noorganizēt 
festivālu nedzirdīgajiem 
un sagatavot Alūksnes grupas 
nedzirdīgo pašdarbnieku 
programmu festivālam.
 Minētie saistošie noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv sadaļas 
„Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā „Pašvaldības saistošie 
noteikumi”. Tie paredz, ka paš-
valdība piešķir līdzfinansējumu 
biedrību, nodibinājumu un reliģisko 
organizāciju projektiem. Pašvaldī-
bas līdzfinansējums tiek piešķirts 
sabiedriski nozīmīgu projektu 
realizēšanai Alūksnes novadā šādās 
jomās: izglītība, kultūra un māksla, 
sports, sociālā joma un veselība, 
vide. Projektu pieteikumi tiek ska-
tīti divas reizes gadā – martā (kas 
saņemti līdz februāra 25. datumam) 
un septembrī (kas saņemti līdz 
augusta 25. datumam).

Priecīgas Lieldienas!
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Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
14.04.2015. rīko nekustamā īpašu-
ma „Klubs”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā trešo mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64322113. Sākumcena – 
2294 EUR, nodrošinājums – 229 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 10.04.2015. Samak-
sa jāveic līdz 28.04.2015., vai 
izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 10.04.2015. 
plkst. 16.00.
 
 Alūksnes novada pašvaldība 
14.04.2015. rīko nekustamā īpašu-
ma „Meijeri”, Jaunannas pagastā, 
Alūksnes novadā otro mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 64381664. Sākumcena 
–  10313 EUR, nodrošinājums 
– 1031 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 10.04.2015. 
Samaksa jāveic līdz 28.04.2015., 
vai izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 10.04.2015. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
14.04.2015. rīko nekustamā 
īpašuma „Riekstiņi”, Jaunlaice-
nes pagastā, Alūksnes novadā 
2546/5012 domājamo daļu no 
nedzīvojamās ēkas un zemes  
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publi-
cēti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
64381146. Sākumcena –  8883 
EUR, nodrošinājums – 888 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 10.04.2015. Samaksa jāveic 
līdz 28.04.2015., vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu Dār-
za ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 
9.00 - 11.00 un no 14.00 - 16.00, 
līdz 10.04.2015. plkst. 16.00.

Pasākumu plāns Alūksnes 
pilsētas pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” aprīlī

2. aprīlī 12.00 pēcpusdiena 
Alūksnes pilsētas pensionāriem 
pašvaldības administratīvās ēkas 
lielajā zālē (Dārza ielā 11).

8. aprīlī 10.00 tikšanās ar Valsts 
policijas Alūksnes pilsētas 
kārtības policijas nodaļas 
inspektoru.

15. aprīlī 10.00 sakopsim 
pensionāru stādīto puķu dobi.

22. aprīlī 10.00 skatīsimies 
pašu uzņemtās videofilmas.

29. aprīlī 10.00 sezonas 
noslēgumā pārskats par sezonā 
paveikto.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

Domes 26. marta sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
26. marta sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 36 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

- nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala 
„Bērzi”, Mālupē, Mālupes 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma 
Nr. 5 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas, ja vienošanās 
par daļu nodošanu bez atlīdzības 
tiek noslēgta līdz 13. aprīlim;

- reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu 
„Vecmājas”, Pededzes pagastā, 
„Mazpūrāni”, Veclaicenes 
pagastā un „Sprindulīši”, Liepnas 
pagastā sastāvā esošās, Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgās 
zemes vienības, par kurām 
Pededzes, Veclaicenes un 
Liepnas pagastu pārvaldes 
2009. gadā noslēgušas zemes 
nomas līgumus. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus visos 
minētajos gadījumos sedz 
atsavināšanas ierosinātāju, bet 
pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas tos ieskaita pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minētos 
īpašumus, pārdodot tos par brīvu 
cenu personām, kurām normatīvos 
aktos noteiktajā kārtībā ir 
izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības un ar kurām pašvaldība 
ir noslēgusi zemes nomas līgumus. 
Uzdot visu trīs īpašumu 
nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

- atsavināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
Ziemeru ielā 12, Alūksnē, 
kas sastāv no zemes gabala 
4892 m² platībā, kā atsavināšanas 
veidu noteikt ieguldīšanu 
akciju sabiedrības „SIMONE” 
pamatkapitālā. Uzdot 
AS „SIMONE” organizēt 
īpašuma novērtēšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, noteikt, 
ka īpašuma pārņemšanas 
izdevumi tiek segti no 
AS „SIMONE” līdzekļiem;

- ņemot vērā to, ka uz 
pašvaldībai piederošā zemes 
gabala Parka ielā 2C, Alūksnē, 
atrodas akciju sabiedrībai 
„SIMONE” piederošas būves, 
atsavināt pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Parka ielā 2C, 
Alūksnē, kas sastāv no 
zemes gabala 8412 m² platībā 
un kā atsavināšanas veidu 
noteikt ieguldīšanu akciju 

sabiedrības „SIMONE”, 
pamatkapitālā. Uzdot 
AS „SIMONE” organizēt 
īpašuma novērtēšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un 
noteikt, ka īpašuma pārņemšanas 
izdevumi tiek segti no 
AS „SIMONE” līdzekļiem;

- ņemot vērā to, ka pašvaldībai 
piederošā kustamā manta - 
apkures katls  „ORIONS 3H3” 
šobrīd nodrošina un arī turpmāk 
ir nepieciešams AS „SIMONE” 
saimnieciskajai darbībai, 
atsavināt minēto pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu, kas 
atrodas AS „SIMONE” nekustamajā 
īpašumā Parka ielā 2C, Alūksnē, 
kā atsavināšanas veidu nosakot 
ieguldīšanu AS „SIMONE” 
pamatkapitālā. Uzdot 
AS „SIMONE” organizēt kustamas 
mantas novērtēšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un noteikt, 
ka mantas pārņemšanas 
izdevumi tiek segti no 
AS „SIMONE” līdzekļiem;

- sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamos īpašumus – 
dzīvokli, Apes ielā 6 – 62, 
Alūksnē, ar kopējo platību 44,2m² 
un ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, nekustamo 
īpašumu „Papardes 12”, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā, nekustamo 
īpašumu “Skalbji”, Veclaicenes 
pagastā, dzīvokli „Ozolos 1” – 
1, Veclaicenes pagastā un ar to 
saistītās kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes un dzīvokli „Ozolos 1” – 
2, Veclaicenes pagastā un ar to 
saistītās kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes. Noteikt, ka novērtēšanas un 
atsavināšanas procesa veikšanas 
izdevumus, sedz minēto nekustamo 
īpašumu īrnieki, bet pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
izdevumus iekļauj pirkuma 
līgumos noteiktajā cenā. Nodot 
atsavināšanai minētos īpašumus, 
pārdodot to par brīvu cenu 
to īrniekiem. Uzdot visu minēto 
pašvaldības īpašumu nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.

- izdarīt grozījumus 
pašvaldības nolikumā 
N3.3/2013 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības 
apbalvojumiem”. Veiktie 
grozījumi paredz, ka turpmāk 
pašvaldības augstāko 
apbalvojumu – „Sudraba zīle” 
varēs piešķirt līdz piecām 
personām gadā iepriekšējo 
10 personu vietā. No nolikuma 
izslēgts punkts, kas paredzēja, ka 
apbalvojumam „Pagodinājums 
sportā” sportisti paši iesniedz 
savus pieteikumus par sasniegtajiem 

augstajiem rezultātiem. Nolikumā 
veikti arī daži redakcionāli 
grozījumi;

- izdarīt grozījumus domes 
21.01.2010. lēmumā Nr.35 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
pastāvīgās komisijas „Dzīvokļu 
komisija” izveidošanu”. Ar šiem 
grozījumiem noteikts, ka 
Dzīvokļu komisija turpmāk 
darbosies nevis piecu, bet četru 
personu sastāvā;

- kā vienam no dibinātājiem 
piedalīties biedrības „Reģionālo 
attīstības centru apvienība” 
dibināšanā. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli 
pašvaldības vārdā piedalīties 
Biedrības dibināšanas sapulcē, 
parakstīt lēmumu par Biedrības 
dibināšanu, statūtus, pieteikumu 
reģistra iestādei tās reģistrācijai, 
veikt citas, ar Biedrības dibināšanu 
saistītas darbības un parakstīt 
nepieciešamos dokumentus;

- pamatojoties uz likumu 
„Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu”, uzdot šādiem 
pašvaldības darbiniekiem, kuri 
realizē dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādes funkcijas, veikt vēlētāju 
parakstu apliecināšanu likuma 
„Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu” ietvaros: 
Zinaidai Siliravai, Alsviķu 
pagasta pārvaldes lietvedei; 
Skaidrītei Līdaciņai, Annas 
pagasta pārvaldes lietvedei; 
Rudītei Pehlakai, Ilzenes pagasta 
pārvaldes sekretārei; Rudītei 
Polei, Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes sekretārei; Ievai 
Vimbai, Jaunannas pagasta 
pārvaldes lietvedei; Sandrai Otsai, 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
sekretārei - lietvedei; Dinai Ozolai, 
Kalncempju pagasta pārvaldes 
sekretārei - lietvedei; Ilzei Paia, 
Liepnas pagasta pārvaldes 
lietvedības sekretārei; Svetlanai 
Prenkai - Mihailovai, Malienas 
pagasta pārvaldes sekretārei; 
Mudītei Muceniecei, Mālupes 
pagasta pārvaldes lietvedības 
sekretārei; Mirdzai Kornei, 
Pededzes pagasta pārvaldes 
sekretārei - lietvedei; Strautai 
Inārai Klaipai, Veclaicenes 
pagasta pārvaldes sekretārei; 
Elitai Laivai, Zeltiņu pagasta 
pārvaldes lietvedei; Ivetai 
Vārtukapteinei,  Jaunlaicenes, 
Veclaicenes un Ziemeru pagastu 
pārvalžu vadītājai; Maretai 
Estamirovai, Mārkalnes pagasta 
pārvaldes sekretārei - lietvedei; 
Inārai Kapulinskai, Alūksnes 
novada pašvaldības administrācijas 
nodokļu inspektorei;

- apstiprināt maksu par paraksta 
apliecināšanu saistībā ar parakstu 

vākšanu par likumprojektu vai 
Satversmes grozījumu projektu 
Alūksnes novada bāriņtiesā vai 
Alūksnes novada pašvaldības 
institūcijā 1,17 EUR apmērā 
bez PVN;

- pašvaldībai piedalīties 
projektu konkursā Valsts 
atbalsta zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zinātniskās pētniecības 
programmu finansēšanai un 
līdzdalībai starpvalstu sadarbībā 
zinātniskajos pētījumos 
zivsaimniecībā, izņemot tādu 
iesniegto programmu un pētījumu 
finansēšanu, kuri pretendē uz 
finansējuma saņemšanu no citu 
valstu vai ES fondu finansējuma” 
ar projekta pieteikumu ,,Lūkumīša 
ezera ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 8 276,40 EUR, 
ko sastāda Zivju fonda finansējums 
5 976,40 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 2300 EUR;

- atzīt par spēku zaudējušu 
domes 24.07.2014. lēmumu 
Nr.268 „Par biedrības „Sporta 
klubs „Alūksne”” projektu” ar 
lēmuma pieņemšanas dienu;

- apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.6/2015 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.5/2010 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā””;

- apstiprināt maksu par 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
piegādāto siltumenerģiju: fiziskām 
personām – 60,51 EUR/MWh, 
apliekams ar 12% PVN, 
juridiskajām personām – 
60,51 EUR/MWh, apliekams 
ar 21% PVN. Lēmums stāsies 
spēkā ar 1. maiju. Šāds lēmums 
pieņemts sakarā ar to, ka kopš 
2011. gada, kad apstiprināta 
līdzšinējā maksa, ir pieaugusi 
minimālā alga valstī, 
palielinājušies arī citi ar 
sistēmas darbības uzturēšanu 
saistīti izdevumi. Līdz ar to 
ieņēmumi vairs nespēj segt 
izdevumus;

- atbalstīt Eola tempļa 
Alūksnes muižas parkā izpētes 
darbus un restaurācijas projekta 
izstrādi un piešķirt Alūksnes 
muzejam līdzfinansējumu 
1513 EUR Eola tempļa Alūksnes 
muižas parkā izpētes darbiem 
un restaurācijas projekta 
izstrādei. Savu daļu finansējuma 
ir piešķīris Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, atbalstot Alūksnes 
muzeja projektu.

 Pilnībā ar pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļā „Ziņas par pašvaldību”.
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Izveidots diskusiju 
forums uzņēmējiem
Indra Levane,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta speciā-
liste

 Lai veicinātu novada uzņēmēju 
komunikāciju ar pašvaldību, 
kā arī uzņēmēju savstarpējo 
saziņu, no 1. februāra Alūksnes 
novada pašvaldība piedāvā 
jaunu iespēju – interneta forumu, 
kurā uzņēmēji var veidot 
savstarpējas diskusijas un 
pieredzes apmaiņu, gan arī 
komunicēt ar pašvaldību.

 Foruma vietni izveidojusi 
pašvaldības Informāciju tehnoloģiju 

nodaļa un saite uz to atrodama 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā 
„Uzņēmējdarbība”. Forums 
darbojas kā slēgta vide, kurā 
uzņēmēji var autorizēties ar savu 
lietotāja vārdu un paroli.
 Plānots, ka forumā 
pašvaldība ievietos visus 
jaunumus, kas attiecas uz 
uzņēmējdarbības jomu.  
Uzņēmējiem ir iespēja gan 
uzdot jautājumus pašvaldībai, 
gan rakstīt ierosinājumus 
un atsauksmes.

Laipni aicināti uz sadarbību!

Aicinām balsot par vispiemērotāko 
vietu monumentālam Latvijas karogam
Evita Aploka

 Biedrība „Latvijas karogs” 
ir iniciējusi projektu, kura 
mērķis ir līdz Latvijas 
simtgadei 2018. gadā labi 
pārredzamās vietās Rīgā 
un citviet Latvijā izvietot 
monumentālus Latvijas 
karogus, kuru tapšana tiktu 
finansēta no ziedojumiem.

 Līdz Latvijas simtgadei biedrība 
iecerējusi uzstādīt vairākus 
lielizmēra karogus. Rīgā tā 
aptuvenie izmēri varētu būt 
20×10 metri, savukārt karoga 
masts sliesies 60 metru augstumā.
 Tiekoties ar pulciņu alūksniešu 
pērn, biedrības pārstāvji 
uzklausīja viņu priekšlikumus par 
potenciālajām vietām, kur šāds 
karogs varētu tikt uzstādīts Alūksnē. 
Šobrīd portālā www.latvijas-ka-
rogs.lv turpinās balsošana par trim 
vietām - pie Jaunās pils, pie Bībeles 
muzejā un zaļajā zonā Miera, Rīgas 
un Pils ielu krustojumā.
 Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk 
izvēlēties un nobalsot par pie-
mērotāko vietu no piedāvātajām, 
sniedzam pašvaldības ainavu arhi-
tektes Lauras Ozoliņas vērtējumu 
par to, kura no minētajām vietām 
būtu atbilstošāka šādam lielizmēra 
karogam.

Pie Bībeles muzeja
 Šai teritorijai ir izstrādāts labiekār-

tojuma risinājums, kas ir 
saskaņots ar Valsts Kultūras piemi-
nekļu inspekciju, tajā neparedzot 
šāda objekta izvietošanu.
 Šī vieta monumentāla karoga izvie-
tošanai ir nepiemērota, jo konkurēs 
ar luterāņu baznīcas torni, kas ir 
būtiska šīs vietas un pilsētas ainavas 
vertikālā dominante. Tāpat karoga 
masts ir ļoti masīvs un neatbilst šīs 
nelielās teritorijas mērogam - 
novietojot lielu objektu mazā 
teritorijā, tā izmēru nevarēs uztvert, 
jo cilvēks redzes leņķī nevarēs 
ietvert objektu kopskatā.

Pie Jaunās pils
 Šajā teritorijā lielizmēra masts 
konkurēs ar turpat esošo dižozolu, 
kurš nepiekļaujas parka apstādīju-
miem un ir uztverams kā vertikāls 
akcents.
Novietojot karoga mastu šajā teri-
torijā, tā uztverama skatoties tikai 
no Jaunās pils vai skatoties uz to, 
bet galvenās skatu līnijas virzītas 
perpendikulāri – virzoties paralēli 
Pils ielai.
 Līdz ar to gājējs vai autobraucējs 
uztver šo objektu īsu mirkli, jo ka-
roga masts paliek perifērajā  redzes 
leņķī.
 
Zaļā zona Miera, Rīgas un Pils 
ielas krustojumā
 Šajā vietā no visiem četriem 
skatu punktiem paveras tālas un 
plašas skatu līnijas, kurās cilvēks 
spēs uztvert šo lielizmēra objektu 
pilnībā, nevis tikai kādu daļu no tā. 
Līdz ar to šī vieta uzskatāma par 
piemērotāko monumentālā karoga 
izvietošanai.

 Aicinām arī jūs balsot par 
vispiemērotāko vietu lielizmēra 
masta un Latvijas karoga 
izvietošanai pilsētā. Nobalsot var 
www.latvijas-karogs.lv (iespējams, 
ka balsošana nedarbosies ar 
Internet Explorer pārlūkprogrammu, 
tādēļ jālieto Firefox un 
Google Chrome). Abas minētās 
pārlūkprogrammas atļauj balsot 
katru dienu no jauna.

Pašvaldības paziņojums par 
nodomu aizliegt ģenētiski modificētu 
kultūraugu audzēšanu
 Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo par nodomu noteikt 
aizliegumu ģenētiski modificētu 
kultūraugu audzēšanai 
Alūksnes novada teritorijā 
līdz 2030.gadam. 

 Aicinām Alūksnes novada iedzī-
votājus līdz š.g.20.aprīlim izteikt 
viedokļus par nodomu aizliegt 
ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanu, aizpildot aptaujas 
anketu, kas pieejama pašvaldības 
administratīvajā ēkā Alūksnē, pa-
gastu pārvaldēs, novada publiskajās 
bibliotēkās, Sabiedrības centrā vai 
www.aluksne.lv.

 Iebildumu neiesniegšana noteiktajā 
termiņā uzskatāma par piekrišanu 
aizlieguma noteikšanai.

Izsaki viedokli par ģenētiski modificētu 
kultūraugu audzēšanu Alūksnes novadā!
 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 
19.03.2015. sēdes lēmumu Nr.91 
„Par nodomu izteikt aizliegumu 
ģenētiski modificētu kultūraugu  
audzēšanai”, Alūksnes novada 
pašvaldība plāno noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificētu kultūraugu au-
dzēšanai Alūksnes novada teritorijā 
līdz 2030. gadam.

 Lai pieņemtu lēmumu par ģenētiski 
modificētu kultūraugu audzēšanas 
aizlieguma noteikšanu Alūksnes 

novada teritorijā, Alūksnes 
novada pašvaldība aicina novada 
iedzīvotājus līdz 20.aprīlim 
(ieskaitot) piedalīties aptaujā un 
izteikt savu viedokli šajā jautājumā.

 Tāpat viedokli līdz iepriekš 
norādītajam datumam varat izteikt, 
nosūtot to brīvā formā uz 
elektroniskā pasta adresi 
evita.aploka@aluksne.lv vai 
aizpildot anketu pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.

Vai jūs atbalstāt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas 
aizliegumu Alūksnes novada teritorijā?

Ja neatbalstāt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas 
aizliegumu Alūksnes novada teritorijā, lūdzam pamatot jūsu viedokli!

 (atbilstošo atbildi, lūdzu, atzīmējiet ar krustiņu 
un pamatojiet savu viedokli)

o
Jā, atbalstu. 
 

o
Nē, neatbalstu, jo …

Piekrītu savu personas datu apstrādei sabiedrības viedokļa noskaidrošanā 
uzdotajā jautājumā.
Viedokli izteica _______________________________________________
                              (vārds, uzvārds; teritorija)

Lūdzam aizpildīto anketu līdz 20.aprīlim nogādāt Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, pagastu pārvaldēs, novada 

publiskajās bibliotēkās, 
Sabiedrības centrā Dārza ielā 8, Alūksnē.

Paldies par atsaucību!

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus 
pieņems 20. aprīlī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
apmeklētājus pieņems 20. aprīlī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 10. un 24. 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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 07.04.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 21.04.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 13.04.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 27.04.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 13.04.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars 
MELDERS 23.04.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 27.04.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 16.04.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 13.04.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis 
ZARIŅŠ 23.04.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 09.04.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 15.04.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē
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Aicinām piedalīties ideju 
konkursā par Alūksnes vizuālās 
identitātes skiču izstrādi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada 
pašvaldība aicina ikvienu 
radošu personību iesaistīties 
atklātajā ideju konkursā 
un izstrādāt savu skiču 
piedāvājumu tam, kā varētu 
izskatīties Alūksnes vizuālā 
identitāte – logotips un 
sauklis.

  Ideju konkurss „Alūksnes 
vizuālās identitātes skiču izstrāde” 
ir viens no zīmola koncepcijas 
„Alūksne – citāda Latvija” 
tapšanas posmiem. Tā mērķis ir 
iegūt visatbilstošāko, vizuāli un 
saturiski atraktīvāko logotipa un 
saukļa skici, kas atbilstu 
izstrādātajai Alūksnes zīmola 
koncepcijai un arī citiem 
konkursa nolikumā izvirzītajiem 
nosacījumiem.
  Aicinām konkursā piedalīties 
un iesniegt savus priekšlikumus 
gan fiziskas, gan juridiskas 

personas, kā arī personu grupas. 
Piedāvājumu var iesniegt gan vie-
noti – logotipu un saukli, 
gan kādu no šīm daļām atsevišķi, 
iesniegtajam darbam pievienojot 
arī paskaidrojuma rakstu.
  Konkursa nolikums un 
koncentrēta informācija 
par zīmola koncepciju 
publicēta pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā „Konkursi”.
Piedāvājumus aicinām iesniegt 
līdz 13. aprīlim plkst.16.30 
personīgi Alūksnes novada 
pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā 306.telpā, 
vai nosūtot pa pastu (pasta 
zīmogs – 13.aprīlis) Alūksnes 
novada pašvaldībai Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301.
 Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku, zvanot pa 
tālruņiem 64381502, 26646749 
vai rakstot uz e-pastu: 
evita.aploka@aluksne.lv.

Cepurītes salas skiču 
konkursā uzvarētāju nav
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
izsludinātajā skiču konkursā 
„Cepurītes sala kā tūrisma 
objekts”, kura mērķis bija rast 
idejas, kā šo romantisko Alūksnes 
ezera saliņu padarīt pievilcīgāku 
tās apmeklētājiem, neviena 
no sešām iesniegtajām idejām 
nav atzīta par uzvarētāju.

 Alūksnes novada pašvaldība 
tūrisma nozari ir definējusi par 
vienu no novada attīstības 
virzieniem, par tautsaimniecības 
nozares attīstībai nozīmīgiem 
nosakot arī vairākus pašvaldības 
tūrisma objektus novadā, tostarp 
Alūksnes ezeru un Cepurītes salu. 
Alūksnē plānots veidot jaunu 
tūrisma maršrutu, kurā tiktu 
iekļauta arī minētā sala, tādēļ 
pašvaldība izsludināja atklātu skiču 
konkursu ar mērķi iegūt oriģinālāko 
un atbilstošāko ideju, kā šo salu 
padarīt pievilcīgāku tūristiem.
 Skiču konkursa dalībnieku 
uzdevums bija izstrādāt salas 
attīstības koncepciju, kas saglabātu 
un izceltu tās unikalitāti, 
vienlaikus palīdzētu radīt jaunu 
tūrisma objektu. Koncepcijā bija 
jāparedz risinājumi mākslas objektu 
vizuālajam izskatam un 
izvietojumam, ērtai piestātnes 
izveidei, informācijas stendam un 
norādēm.
 Konkursa vērtēšanas komisijas 
sastāvā bija Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
pārstāve Sandra Zirne, arheologs 
Uldis Kalējs, arhitekte Ināra 
Caunīte, pašvaldības pārstāvji – 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis, projektu koordinatore 

Anda Lejasblusa, ainavu arhitekte 
Laura Ozoliņa, Būvvaldes 
vadītājs – arhitekts Arvīds 
Račinskis. Komisijas sastāvā 
bija iekļauta arī ainavu arhitekte 
Kristīne Dreija, taču viņa nevarēja 
ierasties Alūksnē iesniegto darbu 
vērtēšanas dienā, tādēļ vērtēšanā 
nepiedalījās.
 Iesniegtos darbus vērtējot, 
komisija secināja, ka neviens 
no tiem nevar pretendēt uz pirmo 
un otro godalgu, jo nav sasniegts 
konkursa mērķis - neviens no 
risinājumiem nesniedz norādes par 
Cepurītes salu kā senu apmetnes 
vietu un valsts aizsargājamu arheo-
loģijas pieminekli, kā arī piedāvātie 
risinājumi paredz ļoti būtisku salas 
kultūrvēsturiskās vides pārveidi.
 Komisija līdz ar to nolēma 
piešķirt trešās vietas prēmiju – 
200 eiro – pieciem pretendentiem, 
kas sasnieguši lielāko punktu skaitu. 
Šo projektu autori ir: 
Gintars Čerbikovs un Lilija Kukle 
(devīze „Ar mīlestību savai pilsē-
tai”), Baiba Tīce (devīze „134292”), 

Lolita Hercoga (devīze „AMP 
292134”), Natalija Ņitavska, Artūrs 
Mengots un Madara Markova 
(devīze „MAN 2015”) un 
Normunds Felšs (devīze „Cepurītes 
sala, radusies un pastāv dēļ 
mīlestības”). Pretendentam ar 
mazāko iegūto punktu skaitu 
pašvaldība, saskaņā ar konkursa 
nolikumu, piedāvā atpirkt ideju par 
pusi no mazākās prēmijas summas, 
tātad par 100 EUR. Šī piedāvājuma 
autori ir Atis Sedlenieks, Klāvs 
Ābele, Mārtiņš Bērziņš un Inese 
Rudzāte.
 Ņemot vērā to, ka nevienā 
no skiču projektu konkursam 
iesniegtajām idejām nav pilnībā 
piedāvāti risinājumi pašvaldības 
izvirzītajām prasībām, pašvaldība 
plāno veikt projektēšanu, izvēloties 
labākos priekšlikumus no skicēs 
piedāvātajiem un papildinot tos, lai 
sasniegtu mērķi – padarītu 
Cepurītes salu tūristiem 
pievilcīgāku, vienlaikus izceļot tās 
kultūrvēsturisko vērtību.

Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā strādāja un iesniegtos darbus 
vērtēja gan Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji, gan vairāki jomas 
eksperti

Vērtēja Marijas paviljona būvniecības ieceres piedāvājumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Martā SIA „Nams” 
Alūksnes novada pašvaldībā 
prezentēja izstrādātos 
būvniecības ieceres variantus 
Marijas paviljonam 
Alūksnes Pilssalā.

 Tā kā Alūksnes novada 
pašvaldība tūrismu izvirzījusi 
par vienu no novada attīstības 
perspektīvām, tad Pilssalas 
attīstības plānā iekļautais 
atjaunojamais Marijas paviljons 
būtu viens no jaunā Alūksnes 
tūrisma maršruta pieturas punktiem. 
Paviljona nozīmīgākais 
izmantošanas mērķis būtu saistīts 
ar teritorijas popularizēšanu, tūristu 
apkalpošanu un informācijas 
sniegšanu tiem, taču šeit varētu 
notikt arī nelielas tikšanās, 
semināri, lekcijas un citi 
pasākumi.
 Alūksnes novada pašvaldība, 
turpinot īstenot Pilssalas attīstības 

plānu, bija izsludinājusi 
iepirkuma procedūru Marijas 
paviljona būvprojekta izstrādei un 
autoruzraudzībai. Savus 
piedāvājumus bija iesnieguši 
divi pretendenti, taču iepirkuma 
procedūru pašvaldībai nācās 
pārtraukt, jo abu piedāvājumu 
summas pārsniedza pašvaldības 
plānotā budžeta iespējas.
 Paviljona būvniecības ieceres 
variantu izstrādei pašvaldība 
nolīga SIA „Nams”, ņemot vērā 
uzņēmuma pieredzi, izstrādājot 
līdzīgus projektus un līdzšinējo 
sekmīgo sadarbību ar pašvaldību. 

 SIA „Nams” pašvaldībai 
piedāvāja divus risinājumus, 
saskatot veiksmīgu iespēju 
paviljona novietojumam izvēlēties 
esošo betonēto platformu, 
kas atrodas izdevīgā vietā – 
blakus celiņam, kas ved uz 
estrādi.
 Vienā no piedāvātajiem 
variantiem paviljons būtu 
veidots no pilnībā caurredzama 
stikla, ar metāla jumtu pasūtītāja 
izvēlētā krāsu tonī, nelielu terasi 
ezera krasta virzienā. Paviljonā 
atrastos viena liela telpa klientu 
apkalpošanas letei, kur gan varētu 

izvietot informatīvos materiālus, 
gan apmeklētajiem būtu 
iespēja iemalkot kādu atspirdzinošu 
dzērienu, bet uz liela ekrāna 
būtu iespējams demonstrēt video 
materiālus par novadu. Savukārt 
pa kāpnēm varētu nokāpt līmeni 
zemāk, kur atrastos paviljona uztu-
rēšanai nepieciešamās palīgtelpas 
un labierīcības 
apmeklētājiem, kas ar īpaša 
pacēlāja palīdzību būtu 
sasniedzamas arī cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem.
 Otrs piedāvātais paviljona 
risinājums būtiski atšķiras 

vien ārēji, jo šai gadījumā 
būve būtu nedaudz augstāka, 
bez terases, taču tās 
sienām būtu izmantots tonēts 
stikls lielu vitrāžu formā. 
Iekšējais telpu risinājums 
šai piedāvājumā būtu līdzīgs 
iepriekšējam.
 Par abiem sagatavotajiem 
paviljona būvniecības ieceres 
variantiem vēl diskutēs domes 
deputāti, pirms pieņemt lēmumu 
par turpmāko rīcību saistībā 
ar Marijas paviljona atjaunošanu 
Pilssalā.
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Izstādes – ceļš uz plašākiem 
starptautiskiem tirgiem
Indra Levane,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

 24. martā Alūksnes novada 
uzņēmējiem bija iespēja 
tikties ar Vācijas – Baltijas 
Tirdzniecības kameras 
pārstāvniecības (AHK) vadītājas 
vietnieku Māri Balčūnu.

 Savā prezentācijā viņš 
klātesošos iepazīstināja ar 
Tirdzniecības kameras 
pārstāvniecības darbību. 
AHK strādā savu klientu 
interesēs 130 birojos 90 valstīs. 
AHK ar 20 gadu pieredzi 
sniedz pakalpojumus 
Latvijas uzņēmumu ievirzīšanai 
Vācijas tirgū, veic darījumu 
partneru atlasi, veido tirdzniecības 
pārstāvju kontaktu tīklu vietējā 
un ārvalstu tirgū. Prezentācijas 
laikā tika sniegta informācija par 
uzņēmējdarbības vidi un par atbal-
stu uzņēmējdarbībai Vācijā, par 
perspektīvām Latvijas 
uzņēmumiem, par perspektīvām 
nozarēm sadarbībai, par ārējo 
tirdzniecību, par to, ko vācieši 
sagaida no biznesa partnera. Māris 
Balčūns, uzsvēra, ka svarīgi ir pie-

dalīties izstādēs gan kā 
apmeklētājam, gan kā dalībniekam, 
jo tas ir ceļš uz plašākiem 
starptautiskajiem tirgiem. 
 Tikšanās laikā par savu pieredzi, 
sadarbojoties ar Vāciju, stāstīja SIA 
„RUBATE METAL” valdes loceklis 
Guntars Vīksniņš no Gulbenes. Viņš 
pastāstīja par savu uzņēmumu, kurš 
darbojas no 2006. gada un tā galve-
nais darbības veids ir metālapstrāde. 
Uzņēmums sadarbojas ne tikai ar 
Vāciju, bet arī ar Norvēģiju, Beļģi-

ju, Zviedriju, Somiju. Uzņēmuma 
darbība tiek mērķtiecīgi attīstīta, 
tiek paaugstināta ražošanas efekti-
vitāte atbilstoši tirgus tendencēm un 
klientu vajadzībām. G. Vīksniņš uz-
svēra, ka ceļš uz starptautisko tirgu 
nav viegls, tas ir ilgs un prasa lielu 
pacietību. Galvenais, ko novērtē 
sadarbības partneri – ir attieksme un 
preces kvalitāte. 
 Tikšanās laikā dalībnieki uzdeva 
interesējošos jautājumus, kā arī 
notika individuālas sarunas. 

Alūksnes novada uzņēmēji labprāt uzklausīja Māra Balčūna 
informāciju par Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras 
pārstāvniecības darbību

Indras Levanes foto

Alūksnē notiks 
apmācības mājražotājiem
 Lauku atbalsta dienesta projekta 
Arodapmācības ietvaros plānots 
3 dienu kurss – 9. aprīlī, 16. aprīlī 
un 23. aprīlī no pulksten 10.00 - 
16.00 Sabiedrības centrā, Dārza 
ielā 8, Alūksnē “Latvijas māj-
ražotāju produktu preču zīmes 
izveide”.

 Kursa programma – kas ir pro-
dukta pievienotā vērtība, produkta 
konkurētspēja, produkta rezultatīva 
pozicionēšana, produkta vēstījums 
patērētājiem, preču zīmes izveide, 

vai jau esošu preču zīmju izman-
tošana produkta virzīšanai pie 
patērētājiem, mājražotāja loma 
preču zīmes izveidē, Latvijas lauku 
identitāte preču zīmes veidošanā, 
produkta dizaina izveide. Apmācību 
dalībniekiem būs iespēja strādāt ar 
sava produkta zīmola attīstīšanu.
 Interesentiem rakstīt Indrai Levanei 
uz e-pastu: indra.levane@aluksne.lv 
vai zvanīt 25425222

 Laipni aicināti dalību pieteikt līdz 
7. aprīlim!

Aicinām piedalīties  izstādē
„Vidzemes Uzņēmēju dienas”     
 15. un 16. maijā Valmieras 
Kultūras centrā norisināsies 
ikgadējā izstāde – gadatirgus 
“Vidzemes Uzņēmēju dienas 
2015”.

 Izstāde apvieno dažādu nozaru 
uzņēmumus un iestādes, kā arī 
attīstās starptautiskā vidē. Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera (LTRK), sadarbojoties 
ar Valmieras pilsētas pašvaldību, 
ikgadēji organizē plaši atpazīstamo 
izstādi, kas sniedz iespēju: uzņē-
mumiem, iestādēm, pašvaldībām, 
amatniekiem, mājražotājiem veici-

nāt savu produktu un pakalpojumu 
noietu un atpazīstamību, veidot 
jaunus kontaktus. Ikgadēji izstādē 
piedalās un to apmeklē uzņēmumu 
pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas, Krievijas un citām 
valstīm. 
Aicinām uzņēmējus, amatniekus un 
mājražotājus, kuri vēlas piedalīties 
izstādē, lai parādītu sevi un apska-
tītu citus rakstīt Indrai Levanei uz 
e-pastu: indra.levane@aluksne.lv  
vai zvanīt 25425222

Gaidīsim informāciju 
līdz 10. aprīlim!

Septiņi pagasti īstenos infrastruktūras uzlabošanas projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
26. marta sēdē pieņēma lēmumu 
atbalstīt Zeltiņu, Jaunlaice-
nes, Veclaicenes, Kalncempju, 
Liepnas, Jaunalūksnes un Annas 
pagastu pārvalžu infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
projektus un to provizoriskās 
izmaksas.

 Atgādināsim, ka pērn novada 
dome izveidoja mērķprogrammu 
pagastu teritoriju infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanai, 
paredzot pašvaldības budžetā ik 
gadu šim mērķim 160 tūkstošus 
eiro. Katrs pagasts periodā no 
2014. līdz 2017. gadam no šīs 
mērķprogrammas var saņemt 
līdz 40 tūkstošiem eiro, ko izlietot 
savai teritorijai. Vairāki pagasti šo 
finansējumu sāka izmantot jau pērn, 
tagad kārta nākamajiem.
 Zeltiņu pagasta pārvaldes projekta 
„Zeltiņu pagasta publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūras at-
tīstība” provizoriskā summa ir līdz 
30 700 EUR un šī projekta laikā 
paredzēts rekonstruēt apgaismoju-
ma sistēmu Zeltiņu ciemata centrā 
un estrādē.
 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
projektā „Jaunlaicenes pagasta 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūras attīstība” paredzēts 
uzstādīts ielu apgaismojumu 
Jaunlaicenes ciema centrā. Šī 
projekta summa apstiprināta līdz 
40 000 EUR. Ieguldot pagasta pār-

valdes budžeta līdzekļus, iecerēts 
izstrādāt muižas parka daļas 
labiekārtojuma tehniskā projekta 
II kārtu.
 Veclaicenes pagasta pārvaldes 
projekta „Ārējā apgaismojuma tīklu 
izbūve Veclaicenes pagasta Kornetu 
ciemā” apstiprinātā paredzamā 
summa ir līdz 10 000 EUR un šajā 
projektā paredzēta ielu apgaismoju-
ma ierīkošana.
 Arī Kalncempju pagastā šogad uz-
sāks īstenot projektu „Kalncempju 
pagasta centra teritorijas apgais-
mojuma infrastruktūras izveide 
un labiekārtošana”, kura summa 
apstiprināta līdz 20 000 EUR. Tā 
rezultātā pagasta centrā paredzēts 
izveidot ārējo  apgaismojumu un 
par atlikušajiem līdzekļiem veikt 
labiekārtošanu centrā.
 Liepnas pagasta pārvalde projekta 
„Vides pieejamības uzlabošana 
Liepnas tautas namam” ietva-
ros plāno nobruģēt laukumu pie 
tautas nama un izbūvēt slieksni ar 
uzbrauktuvi. Šī projekta iespējamās 
izmaksas domes sēdē apstiprināta 
līdz 14 174 EUR.
 Jaunalūksnes pagastā no šīs 
mērķprogrammas līdzekļiem 
paredzēts īstenot projektu 
„Pašvaldības īpašuma „Pūcīte” 
teritorijas labiekārtošana” 
ar provizorisko summu līdz 
19 832 EUR. Projekta mērķis ir 
izveidot pieejamu un ērtu atpūtas 
zonu pagasta iedzīvotājiem un 
viesiem, kā arī ierīkot ugunsdzēsī-
bas ūdens ņemšanas vietu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.
 Savukārt Annas pagasta pārvalde 
īstenos projektu „Annas tautas 
nama skatītāju zāles un skatuves 

zāles grīdu seguma nomaiņa 
un sanitārā mezgla remonts” ar 
paredzamo summu līdz 
25 000 EUR.
 Pērn no pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammas dome 
piešķīra līdzekļus Jaunalūksnes 
pagastam Bejas novadpētniecības 
centra klēts rekonstrukcijai, Liepnas 
pagastam vides pieejamības nodro-
šināšanai pagasta tautas nama ēkā, 

kā arī Liepnas vidusskolas zāles 
remontam un aprīkojuma iegādei. 
Pērn līdzekļi piešķirti arī Jaunannas 
pagastam atpūtas vietas Zaķu salā 
labiekārtošanai un pagasta centra 
labiekārtošanas projekta izstrādei, 
Annas pagastam – pagasta centra 
apzaļumošanas un labiekārtošanas 
projekta izstrādei, Ziemera pagas-
tam ielu apgaismojuma rekonstruk-
cijai Māriņkalna centrā. Mārkalnes 
pagastam nauda 2014. gadā piešķir-

ta apgaismojuma rekonstrukcijai 
pagasta centrā, Ilzenes pagastam 
SKIM centra „Dailes” telpu ener-
goefektivitātes uzlabošanai, lietus 
ūdens novadīšanai pie galvenās 
ieejas durvīm, krēslu iegādei, bet 
Pededzes pagastam  tautas nama un 
pagasta pārvaldes ēku apkures uz-
labošanai. Vairums no projektiem, 
kam līdzekļi piešķirti 2014. gadā, 
pērn arī īstenoti, bet dažus pabeigs 
vēl šogad.

 Viens no projektiem, kas paveikts par 2014. gadā no pašvaldības budžeta mērķprogrammas piešķirtajiem 
līdzekļiem ir Bejas novadpētniecības centra klēts rekonstrukcija
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Varēs sakārtot 
uzņēmējdarbībai svarīgus 
grants ceļus

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Novadu pašvaldībām visā 
Latvijā no Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam aktivitātes 
„Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidū” būs pieejams 
finansējums grants ceļu 
sakārtošanai.

 Šobrīd gan vēl tiek izstrādāti 
Ministru kabineta noteikumi, 
kas regulēs šī finansējuma 
izlietošanas un projektu 
īstenošanas kārtību, taču 
ir zināms, ka 110 novadu 
pašvaldības Latvijā varēs 
saņemt finansējumu grants ceļu 
sakārtošanai lauku teritorijās – 
gan to būvniecībai, gan pārbūvei.
 Kopējais publiskā finansējuma 
apjoms šai programmā būs 
126 miljoni eiro. Katram 
novadam finansējums tiks 
piešķirts pēc kvotu principa, 
balstoties uz konkrētiem 
kritērijiem – ņemot vērā 
pašvaldības kopējo grants 
ceļu garumu (40%), kopējo 
dzīvnieku skaitu (30%) un 
kopējās laukaugu platības (30%). 
Tālākais šī finansējuma 
sadalījums katrā novadā 
ir pašvaldību izšķiršanās.

 

Šī finansējuma izlietošanā 
novadiem būs jāņem vērā 
zināmi nosacījumi, izvēloties 
ceļus. Prioritāte būs tiem ceļiem, 
kuri veicina lauksaimniecības 
uzņēmējdarbības konkurētspējas 
celšanos teritorijā, efektīvāk 
attīstot ceļu infrastruktūru 
un atbalstot vietējo uzņēmēju 
intereses.
 Alūksnes novadam 
paredzamais indikatīvais 
Eiropas Savienības finansējuma 
apjoms ir 1,87 miljoni eiro. 
Pagastu pārvaldes jau ir 
apzinājušas tos grants ceļus 
savās teritorijās, kas varētu 
pretendēt uz šo finansējumu. 
Domes 26. marta sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu novada 
pagastiem paredzamo ES 
finansējumu sadalīt proporcionāli 
reģistrēto autoceļu garumam, lai 
līdzekļi iespējami vairāk 
sasniegtu katru pagastu. 
Dome ar konkrēto lēmumu 
arī noteica, ka Eiropas Savienības 
līdzfinansējums mūsu novadā 
var tikt pārkārtots pagastu 
pārvalžu vadītāju pārvaldāmo 
teritoriju ietvaros. Pirms 
projektēšanas darbu uzsākšanas 
pagastu pārvaldes apspriedīs 
konkrētās ceļu sakārtošanas 
ieceres ar vietējiem iedzīvotājiem, 
lauksaimniekiem un 
uzņēmējiem.

Plāno atsākt 
ielu rekonstrukciju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pilnsabiedrība 
„MATTHAI LATVIJA 
UN VELTEN” informējusi 
Alūksnes novada pašvaldību, 
ka sakarā ar būvniecībai 
labvēlīgu laika apstākļu 
iestāšanos, no 7. aprīļa 
tā plāno atsākt rekonstrukcijas 
darbus Vidus, Tirgotāju 
un Dārza ielās.

 Atgādināsim, ka trīs minēto 
ielu rekonstrukcija notiek Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 
finansētā projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 
ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”.
 Uzņēmuma pārstāvis Lauris 
Kņazs informē, ka vispirms 
objektā tiks novērtēta situācija 
pēc ziemas un tad atsākti 
būvdarbi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Nodibinājums „Fonds - 
Jūrmala cilvēkam” 2014. gada 
septembrī vairākās Latvijas paš-
valdībās – Alūksnē, 
Jūrmalā un Tukumā - uzsāka 
īstenot projektu „Inovatīvi 
risinājumi pieejama – sociāli 
iekļaujoša tūrisma produkta 
attīstībai Latvijas pašvaldībās”.

 Projekta ietvaros vairākus 
Alūksnes novada tūrisma objektus 
martā apmeklēja un to pieejamību 
cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām 
izvērtēja eksperte Daiga Veinberga 
no nodibinājuma „Pieejama 
Latvija” un projekta vadītājs Jurģis 
Īvāns no nodibinājuma „Fonds - 
Jūrmala cilvēkam”. Projekta eksper-

ti, apskatot objektus, 
atzina, ka kopumā par tiem radies 
ļoti pozitīvs priekšstats. Viņa 
pašvaldībai sniedza konkrētus 
ieteikumus, kā, ieguldot minimālus 
līdzekļus, uzlabot vairāku pilsētas 
un novada tūrisma objektu pieeja-
mību cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem.
 Īstenojot šo projektu, plānots 
uzlabot katrā pašvaldībā vairāku 
tūrisma objektu pieejamību perso-
nām ar pārvietošanās grūtībām un 
apkopot tos vienotā maršrutā, ko šī 
gada vasaras beigās cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem būs iespējams 
pārbaudīt. No Alūksnes novada 
minētajā maršrutā plānots iekļaut 
vairākus objektus, kartē norādot, vai 
tie personām ar kustību traucēju-
miem sasniedzami patstāvīgi vai ar 
asistenta palīdzību. 
 Projekts veicinās ANO Konvencijā 
paredzēto tiesību cilvēkiem 

ar invaliditāti baudīt kultūru, 
tūrismu un piedalīties visās 
dzīves aktivitātēs īstenošanu. Tā 
realizācijas gaitā tiks veikti gan 
uzlabojumi, gan apkopoti 
ieteikumi un secinājumi 
turpmāku uzlabojumu 
veikšanai.

 Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas visām trim pašvaldībām 
kopā ir 48 997,42 eiro, no tām 44 
097,68 eiro ir EEZ finansējums. 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org
 Šī preses relīze ir izdota ar 
Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta un Latvijas 
valsts finansiālu atbalstu.

Vērtē tūrisma objektu sasniedzamību

Īsteno atkritumu apsaimniekošanas 
poligona attīstības projektu
Ainars Melders,
SIA “AP Kaudzītes” 
projektu vadītājs

 Atkritumu apsaimniekošanas 
poligons SIA „AP Kaudzītes” 
no 2011. gada īsteno projektu 
„Atkritumu apsaimniekošana 
poligona „Kaudzītes” 
infrastruktūras attīstība”, 
kas sadalīts vairākās kārtās.

 Projekta pirmajā kārtā tika 
izveidots atkritumu pārstrādes 
komplekss un infiltrāta attīrīšanas 
iekārtas. Otrajā kārtā - iegādāta 
tehnika atkritumu iekraušanai un 
pārvadāšanai. Tagad ir uzsākta pro-
jekta trešā kārta, kuras laikā notiek 
pievadceļa rekonstrukcija Litenes 
pagastā.
 Īstenojot trešo projekta kārtu, tiks 
rekonstruētas Litenes pagasta Avo-
tiņu, Silavas, Pededzes ielas un ceļš 
Litene - Līcīši.
 Šīs projekta kārtas izmaksas ir 
191218 EUR. Projekta autors ir 
SIA „Ceļu komforts”, būvuzrau-
dzību veic SIA „Baltline Globe” un 
būvdarbus - SIA „Rubate”. Plānotos 
darbus paredzēts beigt jūnijā, jo 
projekta kopējā ieviešana noslēgsies 
šā gada oktobrī.
 Kopējais projekta finansējums ir 
2564385 EUR, no kuriem 2094912 
EUR ir Kohēzijas fonda finansē-
jums, bet SIA „AP Kaudzītes” pašu 
finansējums ir 469473 EUR.

Projekta trešajā kārtā rekonstruē poligona pievadceļu

Projekta otrajā kārtā iegādāta tehnika atkritumu iekraušanai 
un pārvadāšanai
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Nozīmīgākie kultūras pasākumi novadā 2015. gadā
  16. maijā Muzeju nakts Alūksnes novada muzejos
  6. jūnijā Latvijas Senioru koru svētki un Senioru diena Alūksnē                                 
  20. jūnijā Līgo svētku pasākums „Lielās līgo lustes Alūksnē” 
  18. jūlijā Latvijas Puķu draugu saiets Alūksnē un novadā
  25. jūlijā Jaunlaicenes muižas parka svētki 
  31. jūlijā - 2. augustā Alūksnes pilsētas svētki 
  8. augustā „Igauņu diena Veclaicenē”, aktīvās atpūtas pasākums „Pārgājieni ar garšu 
  Veclaicenē”
  5. septembrī Bānīša svētki Alūksnē
  10. septembrī Dzejas dienas Alūksnē
  12. septembrī Pļaujas svētki Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
  5. decembrī Gaismas svētki “Eņģeļu starojums” Alūksnē
 

  Lielākie sporta pasākumi novadā 2015. gadā
  13. jūnijā Pasaules čempionāts ātrumlaivu izturības braucienā Alūksnes ezerā, 
   „Ghetto games” sacensības 
  20. jūnijā Starptautiskas sacensības pludmales volejbolā „Katrīnas kauss” Alūksnē
  23. jūnijā Velo sacensības „Līkloči papardēs” Ilzenē
  18. - 19. jūlijā Baltijas valstu atklātais čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā
  19. jūlijā Šķēršļu skrējiens „Ja mēs esam un būsim tie labākie” Ilzenē
  25. jūlijā „Stipro skrējiens” Ilzenē
  15. - 16. augustā XXXIV Starptautiskās orientēšanās sacensības “Malienas Kauss” pie 
  Murata ezera Ziemera pagastā
  12. - 13. decembrī XV Starptautiskais Ziemassvētku džudo turnīrs Alūksnē 

Ko atpūtai piedāvās šī vasara
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Līdz ar pavasara iestāšanos, 
arvien vairāk kultūras un sporta 
aktivitāšu var noritēt brīvā dabā. 
Arī šovasar Alūksnē un novadā 
notiks daudzi šādi pasākumi. 
Kādi būs nozīmīgākie no tiem, 
stāsta Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.

 - Maijā vasara jau iezīmēsies ar 
vairākiem lieliem pasākumiem. 
Pirmā no tiem būs Muzeju nakts 
16. maijā gan Alūksnē, gan muzejos 
visā novada teritorijā. Šī gada tēma 
ir veltīta Aspazijai un Rainim, tādēļ 
katrs muzejs domā, kā attīstīt šo 
tēmu savos pasākumos. Alūksnē 
tas būs saistīts ar rakstīto vārdu un 
laikraksta „Malienas Ziņas” 
90 gadu jubileju. Šai dienā 
Alūksnes muzejā atklās „Malienas 
Ziņām” veltītu izstādi un notiks arī 
svētku pasākums.
 Pēc ilgāka pārtraukuma maijā 
Alūksnē notiks Jauniešu diena, 
ko organizēs Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs. Mēneša beigās uz 
svētkiem pulcēsies novada skolē-
ni, rādot skatītājiem savas dejas 
un dziesmas, kas vēlāk jūnijā tiks 
dejotas un dziedātas Vispārējos 
Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju 
svētkos Rīgā.
 Jūnijs turpinās lutināt ar lieliem 
kultūras un sporta notikumiem. 
Pirmais no tiem būs 6. jūnijā, kad 
Alūksnē notiks Senioru dienas. To 
ietvaros Pilssalas stadionā uzņem-
sim Vidzemes senioru sporta sacen-
sības un pilsētā notiks arī Latvijas 
senioru koru svētki, uz kuriem sa-
gaidām ierodamies vairāk kā 40 ko-
rus. Pašlaik kori gatavo repertuāru, 
tiekas kopmēģinājumos, savukārt 
mēs plānojam svētku organizatoris-
ko pusi. Lai muzikālā programma 
būtu spilgtāka un interesantāka, uz 
sadarbību esam aicinājuši kompo-

nistu Jāni Lūsēnu, kurš septiņām 
kora dziesmām veido aranžējumu. 
Diemžēl komponists pats nevarēs 
līdzdarboties šajā pasākumā, taču 
viņš palīdz izvēlēties mūziķus, 
kas spēlēs muzikālo pavadījumu 
koriem, un tie būs, piemēram, 
Juris Kristons un Aivars Gudrais, 
savukārt Zigfrīds Muktupāvels gan 
dziedās šajā koncertā, gan arī to va-
dīs. Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā notiks dievkalpojums un 
senioru koru karoga iesvētīšana, bet 
pēc tam garīgās mūzikas koncerts. 
 Nedēļu vēlāk, 13. jūnijā notiks 
ātrumlaivu izturības brauciens 
Alūksnes ezerā, kas būs izaicinā-
jums, jo ko tādu rīkosim pirmo 
reizi. Šīs sacensības no jau ieras-
tajām atšķirsies ar to, ka sportisti 
savās laivās riņķos pa ezeru astoņas 
stundas. Paralēli tam notiks „Ghetto 
games” sacensības, kurās līdz ar 
basketbolu ienāks arī citi sporta 
veidi un aktivitātes, ko varēs darīt 
stadionā.
 Savukārt 13. jūnija vakarā Alūksnē 
notiks pirmais Rokmūzikas festivāls 
„Alūksnes ezera roks”, kurā uz ska-

tuves kāps Latvijā pazīstamā grupa 
„Melo M”, grupa „U.D.O.” un citas 
populāras roka mūzikas grupas.
 20. jūnijā notiks nu jau par tradī-
ciju kļuvušās „Lielās Līgo lustes 
Alūksnē” un starptautiskās sacensī-
bas pludmales volejbolā „Katrīnas 
kauss”. Šogad gan neorganizēsim 
Zušu svētkus, jo pasākuma apmek-
lētāji tomēr sagaida, ka svētkos ir 
arī zuši. Atceramies pagājušo gadu, 
kad zušu bija ļoti maz, tādēļ ieturē-
sim pauzi un pavērosim, kas notiek 

ar zušiem un, vai alūksnieši ilgojas 
pēc šiem svētkiem.
 Lielās līgo lustes top kā dziesmu 
festivāls, kurā visas dienas garu-
mā jauniešu, vidējās paaudzes un 
senioru auditoriju priekam Pilssalā 
muzicēs dažādas Latvijā pazīstamas 
grupas un dziedātāji. Līdz ar to sala 
šai dienā kļūs par vietu, kur cilvēki 
varēs baudīt dažādas Jāņu izdarības, 
apmeklēt amatniecības tirdziņu 
un iejusties vasaras saulgriežu 
gaisotnē.

 Jūlijs Alūksnē arī būs notikumiem 
bagāts. 18. jūlijā pie mums notiks 
Latvijas Puķu draugu saiets. Šajā 
dienā būsim gatavi uzņemt ciemos 
ap 2 tūkstošus puķu mīļu, kuri 
apmeklēs skaistākās sētas un dārzus 
novadā. Arī citiem, kuri sevi varbūt 
neuzskata par puķu mīļotājiem, šai 
dienā būs daudz interesantu akti-
vitāšu - koncerti, izstādes, floristu 
plenērs, stādu tirgus, amatniecības 
izstrādājumu tirdziņš.
 Līdztekus Puķu draugu saietam 
notiks arī sportisks pasākums 
Alūksnes ezerā – Baltijas valstu 
atklātais čempionāts ūdens 
motosportā.
 Jūlija pašās beigās un augusta 
sākumā svinēsim centrālo šī gada 
notikumu - Alūksnes pilsētas 
95 gadu un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 105 gadu jubileju. 
Ik pēc pieciem gadiem šie svētki 
ir kā izaicinājums, jo vienlaikus 
notiek divi vienlīdz svarīgi 
notikumi. No piektdienas līdz 
svētdienai, kā allaž, būs daudz 
dažādu aktivitāšu. Piektdienas 
vakarā svētkus sāksim ar mūziklu 
Pilssalas estrādē. Tas šoreiz notiks 
piektdienā, respektējot to, ka 
ģimnāzijas svētku pasākums būs 
sestdienas vakarpusē. Pirmo reizi kā 
koncerta un balles vietu izmantosim 
Pilssalas stadionu, kur notiks grupas 
„Boney M” stundu ilgs koncerts ar 
iesildītājgrupu - brāļiem Auzāniem 
un diskotēku. Savukārt sestdien 
visas dienas garumā notiks dažādi 
pilsētas svētku un ģimnāzijas jubi-
lejas pasākumi, tādēļ aicinām sekot 
līdzi reklāmai.
 Āra pasākumu sezonu Alūksnē 
noslēgsim ar Bānīša svētkiem, bet 
novadā – ar Pļaujas svētkiem Vikto-
ra Ķirpa Ates muzejā.
 Protams, rudenī gaidām nozīmīgo 
notikumu novada kultūras dzīvē, 
kad varēsim sākt apdzīvot jauno 
kultūras centru, kur jau ir saplānotas 
rudens sezonai dažādas norises, 
tādēļ iedzīvotājiem atliek vien 
sekot reklāmai un apmeklēt 
pasākumus.

Sirds uzzied Alūksnē! 
Latvijas Puķu draugu saiets 
Alūksnē 2015. gada 18. jūlijā

Alūksnes Pilssalas estrādē
8.00 - 9.30 Draugu satikšanās omulīgā 
un senatnīgā gaisotnē 
(dalībnieku reģistrēšanās)
9.30 - 10.00 Saieta  saimnieku un izrīcības 
ļaužu priekšā stādīšanās 
13.00 - 15.00 Pusdienošana ar sportisku 
un kulturālu noskaņu
18.00 - 19.00 Vakariņošana ar ziedošu sajūtu 
sirdīs 
19.00 Saieta noslēgums ar sētu saimnieku 
cildināšanu
20.00 Zaļumballe

Alūksnes Pilssalas stadionā
8.00 - 19.00 Stādu un amatnieku 
darinājumu tirdziņš 

Svētku laikā Pilssalā
Baltijas čempionāts ūdens motosportā, 
Muzikāls ceļojums ziedu pasaulē, 
Alūksnes precēto pāru deju kopa 

„Jukums”, dziedošā Krūmiņu ģimene, 
Alūksnes novada dziedošie talanti, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris

Alūksnes novada teritorijā
10.00 - 13.00 un 15.00 - 18.00 
Alūksnes novada skaistāko dārzu iepazīšana

Svētku laikā pilsētā
Floristu plenēra darbu izstāde (pie Jaunās 
pils), Alūksnes novada mākslinieku darbu 
izstāde „Ziedi sajūtās” (Alūksnes muzejs)

Informācija par pieteikšanos būs publicēta 
www.aluksne.lv.
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Saulainais pavasaris „Zemenītē”
Kristīne Kuzera un Klinta Apsīte,
Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” skolotājas

 Šogad Strautiņu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Zemenīte” 
pavasaris aizsācies silti un 
saulaini. Kaut arī aiz loga saulīte 
mīļi aicina rotaļāties un gozēties 
tās tīkamajos staros, 5 - 6 gadus 
vecie grupas „Kāpēcīši” bērni 
zinātkāri un apņēmīgi strādā 
rotaļnodarbībās, lai apgūtu 
jaunas zināšanas.

 Līdz ar ledus un sniega kušanas 
sākšanos, „Kāpēcīši” ar lielu intere-
si vēroja un piedalījās grupas skolo-
tāju piedāvātajos eksperimentos ar 
ūdeni. Skolotājas gan rādīja burvju 
trikus ar ūdeni, gan paši bērni ar 
nepacietību gaidīja savu kārtu, lai 
patstāvīgi varētu izmēģināt kādu no 
eksperimentiem. Nedēļas noslēgu-
mā, kā apbalvojumu par labo darbu, 
visi kopā pagatavojām gardumu no 
sasaluša ūdens – sulas saldējumu.
 Kā ik gadu, arī šogad grupā liela 
uzmanība tiek pievērsta darbaudzi-
nāšanai. Lai veidotu pozitīvu attiek-
smi pret dabu, vairotu atbildības 
izjūtu, šogad katrs bērns ir iestādījis 
tomātu un pupas, par kuriem ikdie-
nā rūpējas, apskatot to attīstību un 
cītīgi aplaistot. 
 Šajā pavasarī neizpaliks arī Lielā 
talka. Tajā bērni dosies kopā ar 
skolotājām un skolotāju palīgiem, 
lai iemācītos, kā saglabāt tīru vidi 
un apzinātos, cik svarīgi ir nepiesār-
ņot apkārtni. To palīdz saprast arī 
kārtējā piedalīšanās „Zaļās jostas” 
rīkotajos konkursos.
 „Kāpēcīšu” grupas bērni ne tikai 
cītīgi mācās un strādā rotaļnodar-

bībās, bet arī gūst priekšzināšanas 
svešvalodās. Bērniem lielu prieku 
sagādā ikrīta sasveicināšanās vie-
nam ar otru gan angļu valodā, gan 
krievu valodā. Ar skolotāju piedāvā-
to dziesmiņu palīdzību, bērni ir 
apguvuši dažu dzīvnieku, priekšme-
tu, ģimenes locekļu nosaukumus, kā 
arī skaitīšanu līdz desmit.
 Pedagoga profesionālās pilnveides 
ietvaros, viena no grupas skolotā-
jām šajā mācību gadā sagatavoja 
un iesniedza pedagoga portfolio, 
kurā tika iekļauti audzēkņu mācību 
sasniegumu apkopojuma un analī-
zes materiāli, pedagoga izstrādātie 
mācību un metodiskie materiāli, 
mācību un audzināšanas darba 
plānošanu, vadīšanu un darbības 
rezultātu analīzi atspoguļojošie 
materiāli u.c. par pēdējiem trijiem 
pilniem mācību gadiem un pretendē 
uz 3. kvalitātes pakāpi. 
 Izveidotais portfolio ir palīdzējis 
pilnvērtīgāk iedziļināties ikdienas 

darba gaitās, izvērtējot gan to, ar 
ko vajadzētu papildināt materiālo 
bāzi, gan pievērst lielāku uzmanību 
tam, kā veidot sekmīgāku sadarbī-
bu ar bērniem, viņu vecākiem un 
kolēģiem.
 Tuvākajā laikā „Kāpēcīši” kopā ar 
skolotājām plāno apmeklēt Strauti-
ņu pamatskolu. Nākošie pirmklas-
nieki gūs ieskatu par savas nākošās 
mācību iestādes telpām, iepazīsies 
ar savu pirmās klases skolotāju, 
kā arī aplūkos skolas apkārtni. 
Protams, neizpaliks arī savu draugu 
- pirmklasnieku, apciemojums, 
kuri nu jau labi iejutušies plašajās, 
siltajās un viesmīlīgajās Strautiņu 
pamatskolas telpās.
 Tuvākais pasākums PII „Zeme-
nīte” - Pavasara svētki Lieldienu 
noskaņās, uz kuru bērni un iestādes 
darbinieki ir mīļi ielūguši bērnu 
vecvecākus, tiek plānots 30. martā.

PII „Zemenīte” audzēkņi izzina pasauli kopā ar savām skolotājām
Foto no iestādes arhīva

Projektu dienas 
Jaunlaicenes pamatskolā
Guna Tomiņa,
Jaunlaicenes pamatskolas skolotāja

 Šajā mācību gadā mūsu skola 
svin savu 25. dzimšanas dienu. 
Lai gan oficiālais datums jau 
garām, taču nolēmām rīkot skolas 
jubilejas pasākumu 2015. gada 
2. maijā. Arī projektu dienas 
nolēmām saistīt ar šo notikumu.

 To, cik svarīga ir izglītība, daudzi 
sāk apjaust, tikai gadiem ejot. 
Nolēmām šajās projektu dienās pa-
pētīt, kādas ir Jaunlaicenes pagasta 
iedzīvotāju izglītības gaitas, kā tās 
ir saistītas ar Jaunlaiceni. Ceram, ka 
mūsu projekta darbs ,,Manas  dzim-
tas skolas gaitas” ļaus skolēniem 
labāk iepazīt savas ģimenes skolas 
gaitas un izprast, cik nozīmīga ir 
izglītība gan šodien, gan pirms 20 
un vairāk gadiem.
 Projektu dienas iesākām trešdien, 
11. martā. Bijām uzaicinājuši 
uz tikšanos mūsu skolas bijušos 
skolotājus Jausmu Paulu, Uldi 
Tiltiņu un Ilzīti Duļbinsku, kā arī 1. 
izlaiduma absolventi Ievu Muriņu 
un mūsu skolēnu vecmāmiņu Martu 
Kristkalni.
 Skolas teātra pulciņš visus ieprieci-
nāja ar izrādi ,,Brālītis un Karl-
sons”, un pēc tās varējām uzklausīt 
mūsu viesu atmiņas par skolas 
gadiem.
 Skolotāja Ilzīte Duļbinska, kura 
savulaik mācījusi angļu valodu 
gan Jaunlaicenē, gan vairākās citās 
mūsu novada skolās, šobrīd strādā 
Valsts probācijas dienestā. Viņa 
atzina, ka diemžēl savā darbā nākas 
sastapties arī ar bijušajiem audzēk-
ņiem. Skolotāja vedināja bērnus uz 
sarunu par to, kādam ir jābūt labam 
skolotājam un kuru var saukt par 
labu skolēnu.
 Mūsu 1. izlaiduma absolvente Ieva 
Muriņa dalījās savos iespaidos par 
skolas gadiem Jaunlaicenē. Tagadē-

jiem pamatskolas audzēkņiem bija 
liels pārsteigums, ka Ievas klase ir 
atradusies daudzdzīvokļu mājas 2. 
stāvā, bet izlaidumā vajadzējis dejot 
valsi.
 Kad vārds tika dots Martai Krist-
kalnei jeb ,,Martītei”, kā viņu mīļi 
sauc vietējie iedzīvotāji, bērni 
klausījās īpaši uzmanīgi, jo sirmā 
kundze savas skolas gaitas uzsākusi 
pirms 80 gadiem. Viņa atcerējās, ka 
sākusi mācīties tepat, Majorskolā. 
Klasē vienkopus mācījušies dažāda 
vecuma bērni, un turpat skolā arī 
nakšņojuši. Martas tante ir sagla-
bājusi savus skolas laikā gatavotos 
rokdarbus. Viņas izšūtās sedziņas 
ceļoja no rokas rokā. Zēni, tās pē-
tīdami, izrādīja ne mazāku interesi 
kā meitenes, jo darbs ir paveikts 
tik rūpīgi, ka tā kreisā puse gandrīz 
neatšķiras no labās.  Izrādās, ka sir-
majai kundzei ir azotē ne viens vien 
pārsteigums - viņa norunā no galvas 
dzejoli, kuru bija iemācījusies pirms 
80 gadiem, mācoties 1. klasē.
 Skolotāji Jausma Paula un Uldis 
Tiltiņš  dalījās savās atmiņās gan 
par pašu skolas gaitām, gan par dar-
ba gadiem Jaunlaicenes pamatskolā. 
Izrādās, ka Jausma savulaik ir bijusi 
skolotāja Ulda Tiltiņa audzēkne, 
kurš tolaik, pabeidzis dienestu ar-
mijā, uzsācis savas skolotāja darba 
gaitas. Abi sirmie pedagogi atzīst, 
ka skolēni nekad neapvainojās par 
stingrāku vārdu vai rīcību, ja tā bija 
pelnīta.
 Tā nemanot sarunās un atmiņu 
stāstos ir pagājušas vairākas stun-
das. Visi atzīst, ka šādas tikšanās 
vajadzētu rīkot biežāk.
 Projektu dienas noslēgsies ar 
skolēnu veidotajām prezentācijām 
,,Manas dzimtas skolas gaitas”, kā 
arī ar izstādi, kurā varēs apskatīt 
priekšmetus, kas kādreiz palīdzē-
juši skolas gaitās Jaunlaicenes 
pamatskolas bērnu brāļiem, māsām, 
vecākiem un vecvecākiem.

Pavasara ieskandināšana 
Bejas pamatskolā
Anita Zara,
Bejas pamatskolas skolotāja

 Bejas pamatskolas 1. - 4. klases 
deju kolektīvs „Matisēni” uzcītīgi 
gatavojas deju skatei. Šogad 
kolektīvu vada Agris Veismanis. 
Tā kā skolotājs, vadot vidējās 
paaudzes dejotājus, iepazinies 
ar deju skolotāju Maiju Pau no 
Igaunijas, tad „Matisēni” 26. 
februārī viesojās kaimiņzemē.

 Igauņu skolu pirmajās klasēs 
visiem bērniem māca folkloru. 
Katru gadu citā valsts skolā notiek 
folkloras festivāls. Šogad Veru ap-
riņķa Kuldres skolā sabrauca bērni 
no Veru apriņķa. „Matisēni” rādīja 
dziesmu un deju svētku repertuāra 
dejas, radošajā darbnīcā gatavoja 
lelles, mācījās igauņu rotaļdejas.
 11. martā notika sadancis Bejā, 
kurā bez mājiniekiem piedalījās 
viesi no Igaunijas un Liepnas 
vidusskolas. Veru 1. pamatskolas 
deju kolektīvam ir bagātas tradīci-
jas, jo tas darbojas jau divdesmit 
gadus un ir piedalījies visos deju 

svētkos un festivāls savā valstī. 
Dejotāji atceras arī koncertu kopā 
ar „Enku drenku”. Katrs kolektīvs 
rādīja trīs dejas. Īpašas emocijas 
radīja „Kalējs kala debesīs” 
(Liepna, vadītāja I. Orbidāne). Ar 
rotaļīgumu un dzīvesprieku 
piesaistīja igauņu aunu deja un 
mājinieku „Juku jukām sīki putni”. 
Deju koncertu ar skanīgām dzies-
mām papildināja duets Elizabete 
Baldiņa un Tīna Sloģe un 1. - 
4. klases vokālais ansamblis.
 Koncerta izskaņā skolas direktore 
Silvija Aizupe pateicās kolektīvu 
vadītājiem un dejotājiem par 
jaukajiem mirkļiem un sveica 
„Matisēnu” vadītāju A. Veismani, 
saņemot novada pašvaldības 
apbalvojumu „Pagodinājums 
kultūrā” par īpašu ieguldījumu 
deju nozares attīstībā un Alūksnes 
novada popularizēšanā Latvijā un 
pasaulē.
 Pavasaris Bejas skolā ir 
ieskandināts. Gribas vēlēt gan 
mājiniekiem, gan Liepnas jaunie-
šiem veiksmi deju skatē un iespēju 
izbaudīt dejas prieku svētkos Rīgā.

Aicina uz Latvijas 
nedzirdīgo savienības 
drāmas ansambļa izrādi 
Alsviķu arodskolā
Astrīda Bētere,
Alsviķu arodskolas direktora 
vietniece sociālās rehabilitācijas 
jomā

 Alsviķu arodskola aicina uz 
īpašu izrādi „Balerīnas”, kas 
skolas telpās būs skatāma 
11. aprīlī pulksten 15.00.

 Uzvedums ir paskumja komēdija 
par sieviešu sapņiem un dzīves 
realitāti, ko pēc Astrīdas Salbahas 
lugas „Deju stunda” motīviem 
iestudējis Latvijas nedzirdīgo savie-
nības drāmas ansamblis režisores 
Marikas Antonovas un aktrises 
Jolantas Znotiņas vadībā.
 Izrāde stāsta par sešām vienkāršām 
sievietēm, kas noplukušā lauku klu-
bā katru nedēļu pulcējas uz baleta 
nodarbībām. Jau trīs gadus viņas 
trenējas stingras baleta skolotājas 
vadībā, bet vēl ne reizi skolotāja 
viņām nav atļāvusi nodejot mirstošo 
gulbi. Izrāde atspoguļo 90 minūšu 
baleta nodarbību, vienlaikus caur 

stāstījumu balsī un zīmju valodā, 
deju un kustību atklājot sieviešu 
sapņus, ilgas,bailes un rūpes. 
 Izrādē tiek lietota gan balss, gan 
zīmju valoda – ir teksti, kas izskan 
tikai balsī, un ir teksti, kas izskan 
tikai zīmēs, citi, savukārt, tiek reizē 
runāti zīmēs un balsī. Pateicoties 
tam, izrādei pilnībā var sekot līdzi 
dzirdīgi un nedzirdīgi skatītāji  - 
gan tie, kas saprot zīmju valodu, 
gan tie, kas nesaprot. 
 Lai gan visas izrādē iesaistītās 
aktrises ir nedzirdīgas vai vājdzirdī-
gas, šī nav izrāde par specifiskiem 
nedzirdīgu sieviešu sapņiem. Vien-
tulība, pagurums, bezcerība, vēlme 
būt skaistai, bailes novecot, ilgas 
pēc mīlestības – tās ir vispārcilvē-
ciskas tēmas un arī tiek izspēlētas 
veidā, kas uztveramas jebkuram 
pieaugušajam skatītājam. Izspēlētas 
reizē smieklīgi un ļoti nopietni. 
 Katra skatītāja klātbūtne izrādē 
būs patiess atbalsts aktieriem, kuri 
dzīvo savu pilnvērtīgu dzīvi, bet ir 
citādi. Atnāciet un būsiet gandarīti 
par savu klātbūtni šajā izrādē! 
 Uz tikšanos!

Alsviķu arodskola
aicina uz atvērto 

durvju dienu
 24. aprīlī pulksten 12.00.

www.alsviki.lv 
64307132, 26158008

2015./16. m. g. uzņemsim šādās 
programmās:
•  Valsts budžeta grupās:
•  apavu labotājs - 3 gadi
•  teksta redaktora operators - 
3 gadi
•  pavāra palīgs - 2 gadi
•  būvstrādnieks – 3 gadi 
(pedagoģiskās korekcijas grupa 
no 15 gadu vecuma ar 7 klašu 
izglītību ar/bez invaliditātes)
• ESF projektā – teksta 
redaktora operators – 1 gads 
(arī bez invaliditātes grupas)

Aicinām iegūt   arodizglītību  
darbspējīgām  personām ar 

1., 2. un 3. grupas invaliditāti, 
apvienojot individuālo sociālo 
rehabilitāciju ar medicīniskās 
rehabilitācijas elementiem.

Dokumentus pieņemšana jau 
sākusies, variet atsūtīt pa pastu.

Skolā ir dienesta viesnīca. 
Personas ar 1., 2., 3. grupas 

invaliditāti saņem valsts 
apmaksātu ēdināšanu 3 reizes 

dienā.
 

Amats ir pamats!
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10:00 – 15:00 Grāmatu komercizstāde  -  
Apes tautas nama foajē, mazā zāle*
Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, 
„Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Nordik”, 
„Avots”, „Divpadsmit”, Latvijas Grāmata 
u.c.  Pircēji piedalās jaunāko 
grāmatu izlozē „Veiksmīgais 
pircējs” svētku noslēgumā!

Visiem svētku dalībniekiem
11:00 Grāmatu svētku atklāšana - Apes 
tautas nama lielā zāle Muzikāls sveiciens no 
lieliem un maziem apeniešiem
15:00 - 15.30 Jaunāko grāmatu izloze 
„Veiksmīgais pircējs”   
Apes tautas nama lielā zāle
15:30 „Mosties, mana sirds”- dziesminieka 
Goran Gora dziesmas no mūziķa jaunākā 
albuma “Mosties” ar Knuta 
Skujenieka un Imanta Ziedoņa vārdiem - 
Apes tautas nama lielā zāle

Pieaugušajiem
11:30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija 
par problēmām izglītības sistēmā - Apes 
tautas nama lielā zāle
14:00 „Nav nekā skaistāka par peonijām” 
– tikšanās ar bioloģijas zinātņu doktoru 
Aldoni Vēriņu (Lauku Avīze) - Apes tautas 
nama lielā zāle
14:00 „Ar mīlestību caur pagātni uz 
nākotni” – saruna ar rakstnieci Ingunu 
Baueri (Zvaigzne ABC) - Apes bibliotēkā

Pirmsskolas vecuma bērniem 
11:00 „Burti dabas grāmatā” – ceļojums 
kopā ar gudro Pūci, izveicīgo Vāveri, 
pukšķētāju Ezi un Vaidavas raganiņu sadar-
bībā ar Zvaigzni ABC – no Raganu klintīm
12:10 „Lauku sētā dzīve jautra” – saruna ar 
rakstnieci Vitu Štelmaheri un viņas suņuku 
Rufi (Jumava, Lauku Avīze) - D.Ozoliņa 
Apes vidusskolas zāle

APES UN ALŪKSNES NOVADU 14. GRĀMATU SVĒTKI Apē 
2015. gada 17. aprīlī

Ģimeņu atpūtas vakars Annā

Vizma Reimandova,
Annas kultūras nama vadītāja

 28. februāra vakarā Annas 
pagasta ģimenes pulcējās uz 
atpūtas vakaru. Šis vakars 
atšķīrās ar to, ka priekšnesumus 
sagatavoja paši annenieši - 
gan individuāli, gan ģimenes, 
kā arī pagasta pašdarbības 
kolektīvi.

 Pasākuma moto – „Sanāciet, 
sadziediet, sadancojiet” - ar šo 
populāro un tautā iemīļoto R. Paula 
un J. Petera dziesmu pasākumu 
atklāja Annas jauktais vokālais 
ansamblis „Tik un tā”. Daiļlasītāju 
konkursa dalībniece Dita Apsīte 
priecēja ar izteiksmīgu dzejas un 
prozas lasījumu, bet pavasarīgu 
noskaņu radīja dāmu deju kopas 
„Anniņas” dejas.

 Mūsu pagastā aug talantīga jaunā 
paaudze. Klavieres spēlēja Evelīna 
Aumeistere un Dana Maderniece. 
Meitenes izcēlās ar ļoti nopietnu 
pieeju priekšnesuma izpildījumam. 
Lielu interesi un sajūsmu skatītā-
jos izraisīja Intara Līviņa mūzikas 
instrumenta marimbas spēle.
 Skaistu, drošu un atraktīvu 
priekšnesumu sniedza jauns duets 
– Sandra Kuzņicka un mazmeita 
Alise. Izjusti un izteiksmīgi dzeju 
lasīja Līga Šāvele. Ar dziesmas solo 
dziedājumu priecēja Agita Balode 
un dejotājas Signe Balode un Geila 
Šuka. Ieklausījāmies arī R. Paula 
dziesmā „Tikai nesaki nevienam”, 
kuru izpildīja ansambļa konsultante 
Antra Līdaciņa kopā ar savu vīru 
Andri. Ar aizraujošu priekšnesumu 
uzstājās pasākuma viesis – Artūrs 
Pūpols. Skatītāji ar lielu interesi un 
apbrīnu vēroja saksofona spēli un 
solo dziedājumu. Liels pārsteigums 

skatītājiem bija Jausmas Kalnas 
sacerēto dzejoļu lasījums, kuri 
atsauca atmiņā senākus laikus Annā. 
Jausma vakara gaitā uzrakstīja 
dzejoli veltītu šim pasākumam.
 Vokālais ansamblis dziedāja jautras 
dziesmas un izspēlēja ieskicētu 
pasaku par „Sarkangalvīti un vilku”. 
Inese Skudra iejutās mazmeitiņas 
lomā, kura gaida ciemos savu 
vecmāmiņu (atveido Arvis Skudra), 
kura izrādījās ļoti mūsdienīga dāma. 
Pēc priekšnesumiem visi dalībnieki 
pulcējās uz kopēju foto.
 Vēlos pateikties visiem, kuri 
atsaucās idejai un piekrita veidot 
priekšnesumus paši. Vēlētos, lai šie 
ģimeņu svētki katru gadu februārī 
kļūst par tradīciju. Ziemas vakari 
šajā laikā vēl gari un tumši, mājās 
pie televizora apnicis sēdēt, bet 
kultūras namā visi vienmēr būsiet 
mīļi gaidīti!

Ģimeņu pasākumā par priekšnesumiem gādāja daudzi annenieši
Foto no iestādes arhīva

Aicinām piedalīties 
fotokonkursā „Māksla 
manā pilsētā”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
ikvienu fotomākslas mīļotāju 
aicina piedalīties fotogrāfiju 
konkursā „Māksla manā 
pilsētā”, iesniedzot fotogrāfijas, 
kas atspoguļo āra vides mākslas 
dažādību Alūksnē.

 Konkursam aicinām iesniegt 
fotogrāfijas, kurās dažādos 
gadalaikos redzami Alūksnes 
pilsētvides mākslas objekti - 
skulptūras, vides objekti, grafiti 
zīmējumi un cits.
 Šis fotokonkurss tiek rīkots 
sadarbībā ar Veru pilsētas 
pašvaldību un vides mākslas 
projektu „Kilometre of Sculpture”, 
kas regulāri notiek Igaunijā, un 
šogad tā norises vieta būs Alūksnes 

novada pašvaldības sadarbības 
pilsētā – Veros. Projekta laikā 
mākslinieki no dažādām valstīm 
ar savu devumu piedalīsies 
brīvdabas ekspozīciju veidošanā, 
savukārt Veru sadarbības 
pašvaldības aicinātas iesaistīties 
šajā projektā, veidojot fotogrāfiju 
izstādes, kas atspoguļotu katras 
konkrētās teritorijas ārvides 
mākslas dažādību.
 Tādēļ konkursa dalībniekiem 
būs iespēja ar savu fotogrāfiju 
pārstāvēt Alūksni šajā 
starptautiskajā projektā, jo 
no konkursam iesniegtajiem 
fotodarbiem tiks atlasīti labākie 
mūsu pilsētu reprezentējošai 
izstādei, kas būs skatāma 
starptautiskajā pilsētvides mākslas 
projektā šovasar jūlijā Veros.
 Konkursa nolikums publicēts www.
aluksne.lv sadaļā „Konkursi”. Dar-
bus aicinām iesniegt līdz 
29. maijam.

Foto autors: Arturs Kolovs,
fotokonkurss „Mans Alūksnes novads”

Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, biedrība „Kultūras un atbalsta 
centrs – ICEJ Latvija”, AS „Latvijas Gāze”, Valdis Zatlers, Apes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, Europe Direct informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle

Informatīvie atbalstītāji: Laikraksti “Latvijas Avīze”, “Malienas Ziņas”, “Alūksnes Ziņas”, ”Alūksnes Novada Vēstis”, Apes novada domes informatīvais izdevums, 
www.apesnovads.lv; www.aluksne.lv; www.albibl.lv; www.malienaszinas.lv; http://aluksniesiem.diena.lv/

1. - 4. klašu grupām
11:30 „Piglas stāsti” - ieskats rakstnieces 
Vitas Štelmaheres grāmatu varoņu 
piedzīvojumos kopā ar suņuku Rufi - 
D.Ozoliņa Apes vidusskolas zāle
12:40 „Vaidavas takas 
ekspedīcijā” kopā ar zvēriņiem un 
Vaidavas raganiņu - no Raganu klintīm

5. - 8. klašu grupām
11:30 „Neizsīkstošs cīņas spars, ticība 
sev…” – tikšanās ar motosportistu Matīsu 
Karro – D. Ozoliņa Apes vidusskolas 
sporta kompleksa foajē
11:30 „Mans stils” – nodarbība ar vizāžisti, 
stilisti Lindu Rozenblati sadarbībā ar 
Zvaigzni ABC – D. Ozoliņa Apes 
vidusskolas brīvā laika telpa 3. stāvs
12:40 „Annemarijas piedzīvojumi” kopā ar 
rakstnieci Vitu Štelmaheri (Lauku Avīze) - 
D. Ozoliņa Apes vidusskolas zāle

9.-12. klašu grupām
11:30 „Fantāzijas ceļojums laikā un 
telpā” ar jaunās paaudzes rakstnieci 
Lauru Dreiži (Zvaigzne ABC) - 
D.  Ozoliņa Apes vidusskolas IT kabinets 
2. stāvs
12:40 „Ar mērķtiecību un grūtu darbu - uz 
uzvarām” – stunda ar motosportistu Matīsu 
Karro – D. Ozoliņa Apes 
vidusskolas sporta kompleksa foajē
12:40 „Kā veidot savu stilu” – radošā 
darbnīca ar vizāžisti, stilisti Lindu 
Rozenblati (Zvaigzne ABC) – D.  Ozoliņa 
Apes vidusskolas, brīvā laika telpa 3. stāvs
„Sirds nemiers mani aizdzen mieram 
garām...” - Elīnas Zālītes bērnības pasaulē. 
Ekskursijā uz dzejnieces memoriālo māju 
pieteikties pa tālr. 26388665 
Mudītei Kaktiņai.
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Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013.gada 24.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.31/2013 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem pa-
kalpojumiem un to cenrādi” šādus 
grozījumus:
1. Aizstāt 3.punktā vārdus „Aģentū-
ra nav PVN maksātājs” ar vārdiem 
„Sniegto pakalpojumu izcenojumi 
norādīti ar PVN”.
2. Papildināt 3.3.punktu aiz vārda 
„(katamarāna)” ar vārdiem „kajaka 
un smailītes”.
3. Svītrot 3.5.punktā vārdus 
„makšķerēšanas sacensību un”.
4. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.6.punktu šādā redakcijā:
„3.6. Par dalību Aģentūras rīkotajos 
makšķerēšanas sacensību pasāku-
mos ziemas sezonā, dalības maksa 
5,00 EUR (pieci euro)”.
5. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.7.punktu šādā redakcijā:
„3.7. Par dalību Aģentūras rīkotajos 
makšķerēšanas sacensību pasāku-
mos vasaras sezonā, dalības maksa 
10,00 EUR (desmit euro)”.
6. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.8.punktu šādā redakcijā:
„3.8. Makšķernieku pārvietojamā 

namiņa noma 12 stundas – 25,00 
EUR (divdesmit pieci euro)”.
7. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.9.punktu šādā redakcijā:
„3.9. Sniega motocikla pakalpoju-
mu izmantošana 1 stunda –17,00 
EUR (septiņpadsmit euro)”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta 

„Grozījumi Alūksnes novada do-
mes 2013.gada 24.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.31/2013 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts saga-
tavots, ņemot vērā  nepieciešamību 
noteikt PVN iekļaušanu pakalpoju-
mu cenā, noteikt citu dalības maksu 
makšķerēšanas sacensībām pēc 
sezonalitātes un papildus noteikt 
maksu par kajaku, smailīšu un 
makšķernieku namiņa īri, sedzot p/a 
„ALJA” izmaksas šo pakalpojumu 
nodrošināšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteiks pa-
kalpojumus, ko Aģentūra sniedz 
fiziskām un juridiskām personām un 
vienotu cenrādi par šo pakalpojumu 
apmaksu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Samazina pašvaldības finansējumu 
šādu pasākumu līdzfinansēšanā.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv un p/a „ALJA” mājas 
lapā www.aluksnesezers.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013.gada 24.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu, Pblisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu,

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.02.2015. lēmumu Nr.69
(protokols Nr.4, 12.punkts)

Spēkā no 01.04.2015.

Anita Grīvniece,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Alūksnes novadā 2014. gadā 
Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas 
reģistru grāmatā izdarīti 
138 ieraksti par dzimšanu - 
70 zēni un 68 meitenes.

 Salīdzinot ar 2013. gadu, pērn 
nodaļā esam reģistrējuši par diviem 
jaunajiem novada iedzīvotājiem 
vairāk. Vairāk nekā trešdaļa - 
54 bērni ģimenēs ir pirmdzimtie, 
47 - kā otrie, 23 - kā trešie, 9 - 
kā ceturtie, 3 - kā piektie bērni, bet 
2 bērni dzimuši ģimenē, kur jau 
aug seši bērni. Laulībā dzimuši 
47 bērni, 81 bērna dzimšanas 
reģistrā ziņas par tēvu ierakstītas, 
atzīstot bērna paternitāti, 
9 jaundzimušo reģistros ierakstītas 
tikai ziņas par bērna māti. 
 Mazuļu vārdu izvēle ļoti ,,raiba” 
un daudzveidīga. 16 dzimšanas 
reģistros esam ierakstījuši vecāku 
izvēlētos un likumā atļautos divus 
vārdus. Tas ir salīdzinoši daudz. Ir 
gan reti, gan jauni vārdi, gan, kā 
saka - ,,pārbaudītas un jau 
zināmas vērtības”, kā, piemēram 
Līga, Elza, Anna, Juris, Mārtiņš un 
Jānis. Populārākais vārds meiteņu 
vidū - Emīlija (5 bērniem), vārdus 
Enija, Justīne, Gabriela, Melānija, 
Rebeka, Patrīcija un Viktorija 
reģistros esam ierakstījuši divreiz. 
Četriem zēniem dots vārds - 
Adrians, vārdi - Roberts, Gustava, 

Alekss, Matīss, Niks, Patriks, Juris, 
Mārtiņš un Haralds jaundzimušo 
pirmajā dokumentā - dzimšanas 
apliecībā, ierakstīti divreiz. Kā retāk 
sastopamus atzīmēsim - Lillija, 
Aleksa, Ketlīna, Elisa, Saiva, Justs, 
Marko, Liams, Marats, Mariuss, 
Marsels, Alisters, Olivers. 
 Mūžībā aizgājušo skaits ir 
nepielūdzami liels – 284 (par 
4 mazāk nekā 2013. gadā). Miruši 
147 vīrieši un 137 sievietes. Mirušo 
vidējais vecums vīriešiem aptuveni 
68 gadi, sievietēm - 79 gadi. Mirušo 
vecuma ziņā vērojamas svārstības, 
jo daļa no tiem bijuši ilgdzīvotāji, 
kuru vecums pārsniedzis 90 gadus.
 Priecē, ka laulības reģistru grāmatā 
izdarīto ierakstu skaits palielinājies 
par 18, sasniedzot 77. 2013. gadā - 
59 ieraksti). Samazinājies baznīcā 
noslēgto laulību skaits - tikai 
3 (2013. gadā bija 10). No 77 
pāriem 46 gadījumos abi laulātie 
deklarējušies mūsu novadā, 
19 gadījumos viens no laulātajiem 
deklarēts mūsu novadā, bet otrs - 
citviet, reģistrētas 12 laulības, 
kuru slēdzēji abi deklarēti citos 
novados vai ārzemēs. Noslēgtas 
6 laulības ar ārzemniekiem – 
Krievijas, Ukrainas, Polijas un 
Spānijas pilsoņiem.
 2014. gadā dzimtsarakstu nodaļā 
kārtotas 4 uzvārda, vārda maiņas 
lietas. 
 Priecīgs noskaņojums un 
satraukums bijis svētku reizēs, kad 
nodaļā skanējusi kūmu iegūšanas 
rituāla mūzika dažāda vecuma 

bērniem. Īpašs prieks bijis par tām 
svētku reizēm, kad kūmas 
vienlaikus ieguvuši vairāki vienas 
ģimenes vai dzimtas dažāda vecuma 
bērni. Esam gandarīti par iespēju 
godināt tos pārus, kas mūsu nodaļā 
svinējuši Zelta kāzas.
 Īpašu gandarījumu sniegusi 
piedalīšanās mūsu novada 
ilgdzīvotāju - simtgadnieku 
sumināšanas reizēs, pērn 
apciemojot un sveicot divus 
mūsu novadā dzīvojošos 
simtgadniekus. Esam gandarīti par 
nodaļas telpās notikušajām īpašajām 
trīs ceremonijām tiem, kas kļuvuši 
par mūsu valsts pilsoņiem.
 Sniedzam visa veida 
konsultācijas, kas saistītas 
ar civilstāvokļa aktu reģistrāci-
ju, piemēram, kādi dokumenti 
nepieciešami laulības reģistrācijai 
ārzemēs. Tas ir apliecinājums, ka 
ievērojama daļa novada iedzīvotāju 
izbraukusi no valsts un vēlas ģimeni 
dibināt savā tagadējā mītnes zemē. 
Interesenti zvana un lūdz skaid-
rojumu par iespēju iegūt dubult-
pilsonību, par ārzemēs izsniegtu 
dokumentu legalizāciju, dokumentu 
pieprasīšanu no ārzemēm un 
tamlīdzīgi.
 Atgādinām iedzīvotājiem, ka no 
jebkuras citas dzimtsarakstu nodaļas 
pieprasīt nepieciešamo civilstāvokļa 
reģistrācijas dokumentu iespējams 
elektroniski. Tā saņemšanai vairs 
nav nepieciešams rakstīt vēstuli un 
nosūtīt to pa pastu. 

Pērn pieaudzis reģistrēto 
jaundzimušo un laulību skaits

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centra darbinieku apmeklētāju pieņemšanas 

aprīlī – jūnijā
 Lauku attīstības 

konsultants
Diena/

Datums Laiks Vieta

Nikolajs Irtiševs 
27843936

Nikolajs.Irtisevs
@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

Pededzes pagasta 
pārvaldē 

Piektdienās 9.00 - 12.00 Mārkalnes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās 9.00 - 12.00 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde

Vaira Vērse 26588968
Vaira.Verse@llkc.lv

Pirmdienās
 Trešdienās 9.00 - 14.00 Ilzenes pagasta 

pārvalde

Otrdienās
Piektdienās 9.00 - 14.00 Alsviķu pagasta 

pārvalde

Ceturtdienās 9.00 – 12.00 Kalncempju pagasta 
pārvalde

Ieva Kaparšmite 
26115069

Ieva.Kaparšmite
@llkc.lv

23. aprīlis
21. maijs
18. jūnijs

9.00 - 12.00 Ziemera pagasta 
pārvalde

30. aprīlis
28. maijs
17. jūnijs

9.00 - 12.00 Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde

16. aprīlis
14. maijs
11. jūnijs

9.00 - 12.00 Veclaicenes pagasta 
pārvalde

Viola Kaparšmite 
29166807

Viola.Kaparsmite
@llkc.lv

 vai Sarmīte Svilāne 
26384907

Sarmite.Svilane
@llkc.lv

27. aprīlis
13. maijs

10.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Liepnas pagasta 
pārvalde

14. aprīlis
5. maijs 9.30 - 12.00 Mālupes pagasta 

pārvalde
15. aprīlis
13. maijs 9.30 - 12.00 Malienas pagasta 

pārvalde
20. aprīlis
11. maijs 12.20 - 15.00 Annas pagasta 

pārvalde
14. aprīlis
5. maijs 12.30 - 15.00 Jaunannas pagasta 

pārvalde
20. aprīlis
11. maijs 9.30 - 12.00 Zeltiņu pagasta 

pārvalde

Pašvaldības teritorijas attīstības 
speciālistu apmeklētāju pieņemšanas 

aprīlī - jūnijā
Teritorijas attīstības 

speciālists
Diena/

Datums Laiks Vieta

Violeta Kļaviņa 20232692
violeta.klavina@aluksne.lv

Pirmdienās
 Otrdienās
Trešdienās

9.00 – 12.00 Malienas pagasta 
pārvaldē

Ceturtdienās 
Piektdienās 9.00 – 12.00 Jaunalūksnes 

pagasta pārvaldē

Ārija Rone 28351792
arija.rone@aluksne.lv

Pirmdienās
Piektdienās

8.00 - 13.00
8.00 - 15.00

Zeltiņu pagasta 
pārvalde

Otrdienās 9.00 - 14.00 Ilzenes pagasta 
pārvalde

Trešdienās
Ceturtdienās

9.00 - 14.00
13.00 - 16.00

Alsviķu pagasta 
pārvalde

Viesturs Zaķis 20236801
viesturs.zakis@aluksne.lv

Pirmdienās, 
Trešdienās, 
Piektdienās

9.00 – 12.00 Pededzes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās, 
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 Mārkalnes 

pagasta pārvaldē

Vija Zaķe 22042791
vija.zake@aluksne.lv Pirmdienās 8.30 – 15.00 Annas pagasta 

pārvaldē

Otrdienās 8.00 – 15.00 Jaunannas 
pagasta pārvaldē

Ceturtdienās 9.00 – 11.00 Kalncempju 
pagasta pārvaldē

Aiga Mūrniece 20239937
aiga.nurniece@aluksne.lv

Trešdienās 
Ceturtdienās

13.00 - 16.30
9.00 - 12.00

Ziemera pagasta 
pārvaldē

Trešdienās 9.00 - 12.00 Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldē

Otrdienās 9.00 - 12.00 Veclaicenes 
pagasta pārvaldē

Laima Kaņepe 20237325
laima.kanepe@aluksne.lv

Otrdienās
Piektdienās 9.00 - 12.00 Mālupes pagasta  

pārvaldē

Pirmdienās
Trešdienās

Ceturtdienās

9.00 - 12.00
13.00 -1 5.00
9.00 - 12.00

Liepnas pagasta 
pārvaldē
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Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

   

Nepilnu gadu veca kucīte meklē 
jaunas mājas. Draudzīga un 
rotaļīga. Būs labs mājas sargs, 
jo svešos cītīgi aprej. Jau-
najiem saimniekiem tiks atdota 
sterilizēta un vakcinēta+čipēta.

 

Ļoti mīlīga kaķenīte meklē 
jaunus saimniekus. Sterilizēta un 
vakcinēta. Gadu līdz divus gadus 
veca.

 

 „Astēs un Ūsās” nogādāti 9 
kucēni, kurus šobrīd iespējams 
aizrunāt adopcijai. Kucēnu mam-
ma ir vidēja auguma ar skaisti 
zilām acīm.

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

  Attēlā redzams 
ģimenes mīlulis, kurš 
pazuda 3. februārī. Dzīvojam 
laukos Gulbenes novada 
Tirzas pagastā. Suns ir liela 
auguma, apmatojums melns-
balts, uzacis – brūni punktiņi. 
Ļoti draudzīgs suns, patīk 
bērni! Lūdzam atsaukties 
cilvēkus, kas ir redzējuši vai 
zina, kur suns varētu atrasties! 
Lūdzu zvanīt pa  tālruņiem 
26635161 vai 29219252. 
Noteikti atlīdzību 
garantējam.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
paziņojums par informatīvajām sanāksmēm 
Veclaicenē un Jaunannā
 Ir uzsākta dabas aizsardzības 
plānu izstrāde aizsargājamo 
ainavu apvidum „Veclaicene” 
un dabas liegumam „Jaunanna”. 
Pēc Dabas aizsardzības 
pārvaldes pasūtījuma tos izstrādā 
vides konsultāciju uzņēmums 
SIA „Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” 
(Skolas iela 10 - 8, Rīga, 
LV – 1010, tālr. 67242411, 
www.environment.lv).

 Aizsargājamo ainavu apvidus 
(AAA) „Veclaicene” (atrodas 
Alūksnes novada Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemeru un 
Mārkalnes pagastos un Apes 
novada Apes pagastā) ir dibināts 
1977. gadā, lai saglabātu 

un aizsargātu raksturīgo 
Ziemeļvidzemes kultūrainavu un 
dabas vērtības. AAA „Veclaicene” 
teritorijā ietilpst dabas liegumi 
„Avotu mežs”, „Dēliņkalns” un 
„Korneti - Peļļi”, kuri izveidoti 
tajos esošo Eiropas Savienības 
nozīmes biotopu un reto sugu 
aizsardzībai. AAA ir iekļauts 
Natura 2000 — Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju 
sarakstā. Visai teritorijai līdz šim 
nav ticis izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns.

 Dabas liegums (DL) „Jaunanna” 
(atrodas Alūksnes novada 
Jaunannas pagastā) dibināts 
1999. gadā Pededzes upes un 
tās apkārtējo mežu un pļavu 

aizsardzībai, kā arī, lai 
aizsargātu vairākas retas augu 
un dzīvnieku sugas. DL 
ir iekļauts Natura 
2000 — Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju 
sarakstā. Teritorijai līdz šim 
nav ticis izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns.

 Uzsākot dabas aizsardzības 
plānu izstrādi, tiek organizētas 
informatīvās sanāksmes:
1) AAA „Veclaicene” dabas 
aizsardzības plāna izstrādes 
informatīvā sanāksme notiks 
š.g. 22. aprīlī plkst. 11:00 
Veclaicenes tautas namā 
(„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes 
pagasts, Alūksnes novads).

2) DL „Jaunanna” dabas 
aizsardzības plāna izstrādes 
informatīvā sanāksme notiks 
š.g. 22. aprīlī plkst. 15:00 
Jaunannas pagasta pārvaldē 
(„Liepzari”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads).

 Informatīvo sanāksmju 
laikā visi interesenti tiks 
informēti par AAA „Veclaicene” 
un DL „Jaunanna” izveidošanas 
mērķiem un esošajām dabas 
vērtībām, dabas aizsardzības plānu 
izstrādes procedūru, termiņiem, 
iesaistītajiem ekspertiem, 
plānotajiem pētījumiem un iespēju 
piedalīties dabas aizsardzības 
plānu izstrādē.

Zeltiņu baznīcā
3. aprīlī  15.00 Lielās Piektdienas 
dievkalpojums.
5. aprīlī  13.00 Lieldienu 
dievkalpojums.
12. aprīlī 10.00 dievkalpojums.
26. aprīlī  10.00 dievkalpojums.

Opekalna baznīcā
3. aprīlī 19.00 Lielās piektdienas 
Dievkalpojums.
5. aprīlī 10.00 Svētku Dievkalpo-
jums.

Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā
katru darba dienu 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
pirmdienās 19.00 „Īsta brīvība”
trešdienās 18.20 Bībeles stunda
ceturtdienās 19.00 „Alpha”
piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja 
pieņemšanas laiks

sestdienās 10.00 svētdienas skola
4. aprīlī (pēc Nakts Vigīlijas) Kkris-
tus augšāmcelšanās svētku svinības
25. aprīlī  15.00 jauniešu vakars, 
17.00 vīru vakars
Baznīcā
svētdienās 11.00 dievkalpojums
2. aprīlī 19.00 Zaļās ceturtdienas 
dievkalpojums
3. aprīlī  12.00 Krusta ceļš, 15.00 
Lielās piektdienas dievkalpojums
4. aprīlī 22.00 Lieldienas nakts 
Vigīlija
5. aprīlī 11.00 Kristus 
augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem aktu-
ālajiem pasākumiem, līdz mēneša 
20. datumam iesūtot to uz 
e-pastu evita.aploka@aluksne.lv!

Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante

1. Zemkopības ministrija sadarbībā 
ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” Valsts Lauku 
tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad 
organizē reģionālās konferences 
lauksaimniekiem. Konferencē tiks 
sniegta informācija par svarīgāka-
jām aktualitātēm saistībā ar platību 
maksājumiem un jauno Lauku attīs-
tības programmu. Vidzemes reģionā 
tā notiks 8. aprīlī Gulbenes kultūras 
centrā, O. Kalpaka ielā 60, Gulbe-
nē, reģistrācija sākas plkst.10.30.

2. SIA LLKC Alūksnes konsultāciju 
birojs organizē ELFLA pasākuma 

„Arodapmācības un informācijas 
pasākumi” piecu dienu apmācības 
par tēmu „Biškopība” (no 21. aprīļa 
līdz 12. maijam), sīkāka informācija 
un pieteikšanās dalībai pa tālruni 
26384907.

3. Lauku bloku un ekoloģiskās 
nozīmes platību (ENP) precizēšana 
tiek pagarināta līdz 1.maijam.

4. Platību maksājumu vienotais 
iesniegums iesniedzams LAD 
līdz 15. maijam. Par Iesnieguma 
aizpildīšanas uzsākšanu Elektronis-
kajā pieteikšanās sistēmā (EPS) un 
veidlapu precīzu pieejamības laiku 
Alūksnē tiks paziņots presē un citos 
saziņas līdzekļos.

Aktuālā informācija 
lauksaimniekiema

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi aprīlī
Sporta pasākumi

3. aprīlī no 10.00 – 
11.30 pie Ā. Liepaskalna 
piemiņas vietas (ceļa 
Ape – Alūksne 4. km) 
orientēšanās sezonas atklāšanas 
aktivitātes kopā ar Igaunijas un 
Somijas sportistiem.
4. aprīlī 14.00, 5. aprīlī 
15.00 un 11. aprīlī 17.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē novada 
čempionāts basketbolā vīriešu 
komandām, 12. aprīlī 17.00 - 
finālspēles.
14. aprīlī no 16.00 - 19.30 pie 
autobusu pieturas „Dzeņi” (ceļš 
Alūksne - Zeltiņi) orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2015” 31. 
sezonas  1. kārta.
16. aprīlī no 16.30 – 18.30 
Alūksnes muižas parkā 
(pretim Jaunajai pilij) 
skriešanas seriāla 
„ALŪKSNES PAVASARIS 2015” 
1. kārta.
21. aprīlī no 16.00 - 19.30 
kem-pings „Ziemeri” (ceļa 

Alūksne - Ziemeri 4. km) 
orientēšanās seriāla „HORIZONTS 
2015” 31. sezonas 2. kārta.
23. aprīlī no 16.30 – 
18.30 Alūksnes muižas 
parkā (pie Eola tempļa) 
skriešanas seriāla „ALŪKSNES 
PAVASARIS 2015” 2. kārta.
25. aprīlī 10.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē 
Alūksnes novada atklātā 
kausa izcīņa volejbolā 4:4.
26. aprīlī 10.00 Alūksnes 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā novada atklātās 
kausa izcīņas 4. kārta galda 
tenisā.
26. aprīlī 10.00 Pilssalas stadionā 
sezonas atklāšanas sacensības 
minifutbolā.
28. aprīlī no 16.00 - 19.30 
„Kornetos” Veclaicenes pagastā 
orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2015” 
31. sezonas 3. kārta.
30. aprīlī no 16.30 – 18.30 
Alūksnes muižas parkā (pie 
Eola tempļa), skriešanas seriāla 

„ALŪKSNES PAVASARIS 2015” 
3. kārta.

Alūksnē

Alūksnes pilsētas Tautas 
nama rīkotie pasākumi 

2. aprīlī 12.00 Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā 
zālē Alūksnes pilsētas 
pensionāru Lieldienu pasākums.
11. aprīlī 19.00 Alūksnes 
Ceļu pārvaldes zālē Rinaldo 
un Anna Dribas romantiskā 
koncertprogrammā „Kādas mīlas 
stāsts”. Ieeja: 6 EUR, 7 EUR, 8 
EUR. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
Biļešu paradīzes kasēs.
19. aprīlī 17.00 Alūksnes 
Ceļu pārvaldes zālē jautra 
komēdija „Sieviņa uz stundu 
vai kafija diviem”. 
Ieeja: 6 EUR, 8 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un Biļešu paradīzes 
kasēs.

Alūksnes muzejā

Izstādes
Dabas muzeja ceļojošā izstāde 
„Latvijas bruņrupucis un tā 
svešzemju radinieki”. Izstāde 
iepazīstina ar bruņrupuču 
daudzveidību un stāvokli pasaulē.
Fotoizstāde „Kādreiz Alūksnē”. 
Fotoizstādē apskatāmas fotogrāfijas 
no Alūksnes muzeja krājuma.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
„Laikmetu mielasts”. Darbs 
pie ekspozīcijas ir tikai 
sākumstadijā un vēl aktīvi 
turpināsies visu gadu, bet 
apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties 
tapšanas gaitā.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.  
„Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Turpinājums 12. lappusē

Draudzēs novadā



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi aprīlī
31.03.2015.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Pirmie 
ziedi jautri droši Saulei pretī ceļas 
koši…”/Lieldienas/ (01.04. –  08.04. 
abonementā), „Grāmatu attēlojums 
vizuālajā mākslā” (Bibliotēku 
nedēļa) (20.04. - 30.04. abonementā), 
„Vecākās grāmatas Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas krājumā” (01.04. - 30.04. 
lasītavā), „Pie mums ciemos atnācis 
Lieldienu zaķis!” (01.04. - 07.04. 
bērnu literatūras nodaļā), „Labākās 
bērnu grāmatas cauri gadu des-
mitiem…” (02.04. – 30.04. bērnu 
literatūras nodaļā).
Pasākumi: joku diena bibliotēkā 
(01.04. bērnu literatūras nodaļā); 
tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi 
(09.04. bērnu literatūras nodaļā; 
pasākumu atbalsta VKKF); „Apvāko 
savu mīļāko grāmatiņu!” – radošā 
darbnīca (15.04. bērnu literatūras 
nodaļā); Alūksnes un Apes novadu 
14. Grāmatu svētki (17.04. plkst. 
11.00 Apes Tautas namā); mīklu 
minētāju tikšanās (22.04. plkst. 
15.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkā); 
„Alūksnes Pareizticīgo baznīcai - 
120” – tematisks pasākums ciklā 
„Alūksnei - 95” projekta „Stāstu 
bibliotēkas” ietvaros (24.04. plkst. 
17.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkā); 
jauno grāmatu diena un apskats 
(27.04. – abonementā); izzinošs 
pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem „Putnu diena bibliotēkā” 
(29.04. – bērnu literatūras nodaļā).

Alsviķu pagastā
2. aprīlī 9.30 Karvas Brāļu kapos 
Zušu kauju 96. gadadienai veltīts 
piemiņas brīdis un ziedu nolikšana.
5. aprīlī 16.00 Alsviķu kultūras 
namā deju kolektīvu sadancis – kon-
certs „Lieldieniņa danci veda”.
7. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta senioru sarīkojums 
„Pavadām Lieldienu pār kalniņu...”. 
PII „Saulīte” audzēkņu koncerts. 
Lūgums līdzi ņemt mazu „groziņu” 
un Lieldienu olu.
16. aprīlī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība „Šalles adīšana ar rokām”.
22. aprīlī 9.00 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums senioriem bibliotēku 
nedēļas ietvaros. 
30. aprīlī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā bērnu konkurss - koncerts 
„Es protu...” kopā ar solisti Vardi un 
talantīgo vijolnieku Sienāzi. Ieeja: 1 
EUR, bērniem bez maksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Ieskaties pasaku vācelītē” 
- dāņu rakstniekam Hansam 
Kristianam Andersenam - 210, „Es 
nāku no tādas puses, kur draudzību 
neliekuļo” - rakstniekiem Alek-
sandram Pelēcim – 95, Edgaram 
Vollesam – 140, dzejniecei Ludmilai 
Azarovai - 80; tematiskās izstādes: 
Zušu kauju atceres diena, „Augu 
dziedinošais spēks”, „Lieldienu 
tradīcijas”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem „Pasaku 
meistaram  Hansam Kristianam 
Andersenam - 120, Aleksandram 
Pelēcim – 95, dzejniecei Ludmilai 
Azarovai - 80; tematiskās izstādes: 
„Lieldienas gaidot”,  „Pavasara 
darbi dārzā”; Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes: skaļas lasīšanas stunda 
pirmskolas vecuma bērniem 
„Lasīsim kopā!”,  grāmatu ap-
skats „Latviešu autori bērniem” 
(skolēniem).

Annas pagastā
4. aprīlī 12.00 pie Annas kultūras 
nama jautrā gaisotnē visi kopā 
ieskandināsim Lieldienas. Piedalīsies 
PII „Mazputniņš” skolotāju teātra 
grupa ar izrādi „Lieldienu Zaķa dar-
bi”. Būs trušu izstāde, olu ripināšana, 
jautras rotaļas. Līdzi ņemsim krāšņas 
Lieldienu olas un labu garastāvokli!
4. aprīlī 22.00 Annas kultūras 
namā balle kopā ar grupu „Otto”.
11. aprīlī 19.00 Annas kultūras 
namā Malienas teātra spēlētāju 
kopas „Pakāpiens” izrāde M. Horna 
„Ļaujies un viss!”.
20. - 24. aprīlī Annas bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļas aktivitātes – 

dienas jautājums „Ja nezini – no-
skaidro!”.
23. aprīlī Annas bibliotēkā Pa-
saules grāmatu dienā bibliotēkas 
apmeklētājiem – pārsteiguma brīdis.
24. aprīlī 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Kultūras kanona vērtības 
Annas pagastā”.
Annas bibliotēkā izstādes: no-
vadniekam, Saeimas deputātam, 
ģenerālim, grāmatas „Gods kalpot 
Latvijai” autoram Kārlim Krēsliņam 
– 70, „Pavasaris dārzā”.

Ilzenes pagastā
5. aprīlī 14.00 Ilzenes SKIM centrā 
„Dailes” notiks Lieldienu pasākums 
“Pūpola maigumā”. Koncertā 
piedalīsies Alūksnes novada jaunie 
dziedošie talanti. Ieeja brīva.
13. aprīlī 13.00 Ilzenes bibliotēkā 
literārs pasākums „Jānis Ziemeļnieks 
dialogā ar Raini un Aspaziju”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstāde 
„Tā ziedēšana ceriņkrāsā” - L. Aza-
rovai – 80.

Jaunalūksnes pagastā
1. aprīlī 17.00 Kolberģa tautas 
namā Lieldienu uzvedums ģimenēm 
ar bērniem „Zaķa Jeppes un vilka 
Tūtiņa Lieldienu rokenrols”.
9. aprīlī 14.00 Kolberģa tautas 
namā Viļņa Blūma un Gunāra 
Ozoliņa filmas „Viena vasara” 
demonstrēšana.
16. aprīlī 17.00  Bejas 
novadpētniecības centrā Seno 
amatu darbnīcā nodarbība „Dārza 
dizains”.
18. aprīlī 19.00 Kolberģa tau-
tas namā pasākums „Kolberģa 
tautas namam – 55”, pagasta 
amatiermākslas kolektīvu koncert-
uzvedums „Kad dvēsele uzplaukst 
un zied”.
18. aprīlī 21.00 Kolberģa tautas 
namā balle kopā grupu „Kamēr 
jauni”.
22. aprīlī Bejas bibliotēkā lasītāju 
klubiņā „Pipariņš” pasākums 
„Radīsim prieku un gudrību Grāmatu 
Pasaulē un dosim to tālāk”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Pavasaris dārzā un sētā”, „Tu un 
es - mēs lasām, apkārt un apkārt, 
grāmatu prieku apkārt pasaulei” 
– 2. aprīlis - Starptautiskā bērnu 
grāmatu diena un pasaku meistara 
Hansa Kristiana Andersena (210) 
dzimšanas diena, „Dzejniecei un 
atdzejotājai Ludmilai Azarovai – 
80”, 20. - 26. aprīlis - Bibliotēku 
nedēļa: vadmotīvs – „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies” - izstāde fotomirkļos 
„Bejas bibliotēkas pārvērtības laika 
skrējienā”, „23. aprīlis - Pasaules 
Grāmatu diena”.

Jaunannas pagastā
5. aprīlī 12.00 Jaunannas Zaķusalā 
(sliktos laika apstākļos pie tautas 
nama) „Lieldieniņas atbraukušas ar 
raibām oliņām”. Ar dziesmām no 
„Mūzas”, dejām no „Ogas” un 
„Jaunannas”, šūpošanos, olu kaujām 
un ripināšanu svinēsim Lieldienas.
5. aprīlī 19.00 Jaunannas tautas 
namā bērnu teātra „EJam!” izrāde 
„Noticēt sapnim”. Ieeja: EUR 1,50.
12. aprīlī 11.00 Jaunannas 
Zaķusalā „Putnu pavasaris”. Tiek 
aicinātas ģimenes ar bērniem, lai 
kopā izgatavotu putnu būrīšus, ko 
izliksim dabas takā. Līdzi jāņem 
materiāli un darbarīki. Pēc darba 
kopīga tējas dzeršana.
25. aprīlī 9.00 Lielā pavasara talka. 
Tiekamies 8.45 pie tautas nama, līdzi 
ņemam darbarīkus.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Reiz bija...” – Hansam Kristiānam 
Andersenam - 210, „Lieldienās lai 
saule silda”. Bibliotēku nedēļā - 
21. aprīlī mazāko klašu skolēniem 
konkurss „Pameklēsim, atradīsim!”.

Jaunlaicenes pagastā
3. aprīlī 19.00 Opekalna baznīcā 
Lielās piektdienas Dievkalpojums.
5. aprīlī 10.00 Opekalna baznīcā 
Svētku Dievkalpojums.
5. aprīlī 13.00 pie Jaunlaicenes 
tautas nama „Lieldiena aicina, Liel-
diena sauc” kopā ar folkloras kopu 

„Putnis”. Krāsosim olas, šūposimies, 
meklēsim ligzdas, veidosim Zaķu un 
Olu kokus.
18. aprīlī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā malēniešu valodas 
skolas nodarbība.
19. aprīlī 10.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā un tā teritorijā 
notiks dabas aizsardzības pārvaldes, 
sadarbībā ar Latvijas ornitologu 
biedrību, rīkotā „Putnu diena”.
28. aprīlī Jaunlaicenes muižas 
muzejā 6., 7. klašu skolēniem Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas dienai 
veltītā viktorīna „Turi Latviju savā 
sirdī”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas - Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;
Nodarbības:
kad muižā zvani skanēja – 
informācija par muižas dzīvi skaņās 
19. – 20. gs. mijā,
vāveru tīšana – informācija par 
rotaļlietām 18. – 20. gs.,
pastalu darināšana – informācija par 
kāju aušanu 17. – 20. gs. Apgūst 
pastalu gatavošanu, izgatavo sev 
suvenīru,
dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi,
cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā, 20. 
gs. I pusē,
nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus,
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus 
dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai.
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īstenojam 
divas nodarbības pēc apmeklētāju 
izvēles.
Piedāvājam ģimenēm, iestāžu 
kolektīviem, jubilejas un citus 
nozīmīgus pasākumus svinēt muzejā. 
Rezultāts pārsteigs.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php. 

Kalncempju pagastā
5. aprīlī Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzejā pasākums 
„Ottes Lieldienas” sadarbībā ar 
Kalncempju pagasta pārvaldi. Olu 
meklēšana, krāsošana, ripināšana, 
šūpošanās un citas jautras Lieldienu 
izdarības. Ieeja brīva.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja darba laiks 
Lieldienās: 3., 4., un 6. aprīlī slēgts, 
5. aprīlī 11.00 - 16.00.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: novadniekam bibliogrāfam 
Voldemāram Caunem – 125.

Liepnas pagastā
2. aprīlī 9.50 Liepnas tautas namā 
leļļu teātra „TIMS” koncertizrāde 
bērniem „No pasakas ar dziesmu”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
5. aprīlī no 11.00 Liepnas tautas 
namā Lieldienu pasākums „Raiba 
nāca liela diena” ar šūpošanos, 
olu ripināšanu, skaistākās olas 
noteikšanu, Lieldienu orientēšanās 
– 16.00 dienas orientēšanās līdz 
15 gadu vecumam, 22.00 nakts 
orientēšanās rogaininga stilā no 16 
gadu vecuma. Aicināti arī amatnieki 
tirgot savu produkciju.
18. aprīlī 20.00 Liepnas tautas 
namā Liepnas dramatiskā kolektīva 
„Troksnis” pirmizrāde „Kāzas 
Bazūnēs”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde Lieldienām 
„Lieldieniņas braukšus brauca, 
asnus veda vezumā!” (01. - 10.04.), 
„Veselība un skaistums”/7. aprīlis 
- Pasaules veselības diena/ (01. - 
30.04.). Sakarā ar Starptautisko 
bērnu grāmatu dienu, 2. aprīlī 2. un 
3. kl. radošs pasākums „Stāstu par 
veco, seno grāmatiņu!”.

Malienas pagastā
2. aprīlī 10.00 Malienas 
pamatskolā Lieldienu Zaķa 

Šurumburums - radošās darbnīcas 
u.c. aktivitātes.
2. aprīlī 12.00 Malienas tau-
tas namā leļļu teātra „TIMS” 
koncertizrāde bērniem „No pasakas 
ar dziesmu”. Ieeja: 1,50 EUR.
4. aprīlī 20.00 Malienas tautas 
namā Malienas amatierteātra 
„Pakāpiens” pirmizrāde - M. Horna 
„Ļaujies, un viss!”. Ieeja: 1 EUR.

Mālupes pagastā
5. aprīlī 14.00 Mālupes Saieta 
namā Lieldienu šūpolēs „Mālupes 
cālis”.
11. aprīlī 10.00 pie Mālupes Saieta 
nama Putnu dienas Mālupē „Kas 
manim kaitēja putniņam būt”.
29. aprīlī 16.00 Mālupes Saieta 
namā rokdarbu pulciņa izstādes 
„Varavīksnes krāsās” atklāšana.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam un rakstniekam 
Aleksandram Pelēcim - 95, dāņu 
pasaku meistaram H. K. Andersenam 
– 120; krāsoto Lieldienu olu izstāde 
„Sagaidām Lieldieniņas”; pasākumi 
Bibliotēku nedēļā: no pagasta 
vēstures materiāliem – „Mālupes 
pienotava laika griežos”, „No grauda 
līdz maizei” - maizes etiķešu kolek-
cijas izstāde un saruna ar etiķešu 
kolekcionāri.

Mārkalnes pagastā
No 1. - 17. aprīlim Mārkalnes 
bibliotēkā literatūras izstāde „Pa-
saku karalim Hansam Kristianam 
Andersenam - 210”.
2. aprīlī Mārkalnes bibliotēkā 
Starptautiskā Bērnu grāmatu di-
ena Mārkalnes pagasta E - lasītavā 
„Lasīsim pasaku zivtiņām!” 
sadarbībā ar Mārkalnes pamatskolu.
5. aprīlī 15.00 Mārkalnes pagastā 
pie šūpolēm Lieldienu pasākums 
bērniem un pieaugušajiem. Līdzi 
ņemt jautru noskaņojumu un krāsotas 
olas!
5. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas 
namā Lieldienu balle kopā ar grupu 
„Vakarjunda”. Ieeja: 2 EUR.
7. aprīlī Mārkalnes bibliotēkā 
dzīvu un nedzīvu Lieldienu Zaķu 
izstāde.
No 22. - 30. aprīlim Mārkalnes 
bibliotēkas lasītavā jaunākās 
literatūras izstāde.
29. aprīlī 13.00 Mārkalnes 
bibliotēkā jaunāko bērnu grāmatu 
prezentācija un radošā darbnīca „Gu-
miju rotu prieki” Bērnu žūrijas 2014 
dalībniekiem.
15. aprīlī 15.00 Mārkalnes tautas 
namā Sviestmaižu balle Mārkalnes 
pagasta senioriem. Līdzi aicinām 
ņemt interesantas sviestmaizes.

Pededzes pagastā
2., 7., 13., 23., 30. aprīlī 9.00 
Pededzes bibliotēkā nodarbības 
pensionāriem „Dzīve ir brīnišķīgs 
piedzīvojums, kur veiksmes palīdz 
pārciest neveiksmes” (R. Olding-
tons).
7. aprīlī 14.00 Pededzes tautas 
namā Lieldienu pēcpusdiena „Nu 
atnāca Lieldieniņa” - dziesmas dejas 
un olas ilggriešanas sacensības.
13. aprīlī 14.00 Pededzes tautas 
namā Lieldienu pēcpusdiena „Nu 
atnāca Lieldieniņa” - dziesmas dejas 
un olas ilggriešanas sacensības.
15. aprīlī 13.00 Pededzes bibliotēkā 
jauno grāmatu diena „Viss pārāk 
reizē zied šai pavasarī”.
Pededzes bibliotēkā Bibliotēku 
nedēļas pasākumi: 20. aprīlī 10.00 
izstāde mazajiem lasītājiem „Mans 
draugs grāmatiņa”, 22. aprīlī 9.00 
skaļas lasīšanas stunda pirmskolas 
vecuma bērniem „It visu, ko varu, ar 
prieku es daru”.
Pededzes bibliotēkā Lieldienu 
pasākumi: 7. aprīlī 12.00 olu modes 
skate „Reizi gadā olām ir tā laime 
izrādīt sevi visā krāšņumā” (šosezon 
topā ir olcepures), 7. aprīlī 9.00 
izklaidēšanas stunda vismazākajiem 
bērniem „Lieldienu trakumi” 
(mīklu minēšana, olu dzenāšana 
pa vārtiņiem, olu kaujas, olu 
ripināšana), 13. aprīlī 9.00 – 13.00 
pavasarīgas Lieldienu lustes visiem 
interesentiem „Lai padarītu svētkus 

vēl interesantākus” (saģērbies 
raibs kā Lieldienu ola. Līdzi ņemt 
krāsotas un svaigas olas Lieldienas 
kompozīcijai, ko veidosim uz vietas. 
Cepsim Lieldienu pankūkas).
 
Veclaicenes pagastā
3. aprīlī 13.00 Veclaicenē no Kor-
netiem, Veclaicenes pagasta muzeja 
un tūrisma informācijas punkta 
organizēts pārgājiens - ekspedīcija 
„Uz Vilka pur’u pēc atmiņām”. 
Informācija pa tālruni 29347398 
(Maija).
5. aprīlī Veclaicenē tautas nams, 
muzejs, bibliotēka aicina apmeklēt 
Lieldienu pasākumu „Par prieku tev, 
par prieku sev”:
15.00 Veclaicenes tautas namā Liel-
dienu koncerts. Piedalīsies Valmieras 
kultūras centra ansamblis „Trīnes”, 
Veclaicenes vokālie ansambļi,
16.00 pie Ievas ezera dažādas 
izdarības - šūpošanās, olu izstāde, 
kaujas, ripināšana, rotaļas, olu 
krāsošana, desiņu cepšana un citas 
Lieldienu aktivitātes. Dzīvnieku 
sēta – mazāki un lielāki mīluļi no Ve-
claicenes  lauku sētām. Veclaicenes 
tautas namā Liepnas rokdarbnieču 
izstāde – lakati, šalles.
22. aprīlī 11.00 Veclaicenes tautas 
namā notiks informatīvā sanāksme 
par aizsargājamo ainavu apvidus 
„Veclaicene” dabas aizsardzības 
plāna izstrādi.
Veclaicenes pagasta muzejā 
dažādos laikos veclaiceniešiem 
piešķirto apbalvojumu izstāde „Gadi 
ar godu”.

Zeltiņu pagastā
5. aprīlī 12.00 Zeltiņu tautas namā 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas audzēkņu koncerts 
„Saules zaķēni smejas”. Koncertā 
piedalīsies audzēkņi no Zeltiņiem, 
Alsviķiem, Strautiņiem, Karvas, 
Rezakas un Jaunannas. Dzirdēsim 
dziedošos talantus un jaunos 
mūziķus, kas spēlēs dažādus 
instrumentus. Būs apskatāma 
audzēkņu zīmējumu, gleznu un 
dažādu mākslas priekšmetu 
izstāde. Skolotājas Mārītes 
Kaļānes vadībā bērni varēs izgatavot 
zaķa ausis, skaistus olu trauciņus, 
veidot olu dekupāžu (būs 
nepieciešama balta ola). Pie 
tautas nama katram būs iespēja 
izšūpoties un ripināt līdzpaņemtās 
Lieldienu olas.
5. aprīlī 22.00 Zeltiņu tautas namā 
ballē spēlēs grupa „Rolise”. Ieeja: 
2,50 EUR, pēc 23.00 3 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Pasaku meistaram 
Andersenam - 210”, „Vislielākā 
vērtība – veselība” (Pasaules 
veselības dienai), „Saule dejo 
Lieldienu šūpolēs”; no 21. - 
25. aprīlim Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, foto ekskursijas: „Zeltiņi 
2014”, „Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
izstāde „Zentas roku darbi”, ekskur-
sijas uz bijušo PSRS kodolraķešu 
bāzi. 

Ziemera pagastā
3. aprīlī 12.00 pie Māriņkalna 
tautas nama Lieldienu prieki lieliem 
un maziem. Darbosimies radošās 
darbnīcās, kopā izzināsim senās 
tradīcijas, krāsosim un vārīsim 
olas lielajā katlā, cepsim Lieldie-
nu pankūkas, piedalīsimies olu 
ripināšanā un jestrās olu kaujās.
18. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā radošās darbnīcas „Pavasara 
krāsu kokteilis”.
22. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā senioru pēcpusdiena.  
Māriņkalna bibliotēkā izstāde 
un bibliotekārā stunda „Spīdi nu, 
saulīte, Lieldienu rītā…” (01. – 
08.04.), izstāde „Mans traģiskais 
liktenis atmiņās un dzejā” - rakst-
niekam un dzejniekam A. Pelēcim 
– 95 (07. - 16.04), jauno grāmatu 
apskats (23.04.).


