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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11 un 

laukumā Alūksnē

27. februārī 
no plkst. 9.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 
25. februārim, zvanot 
pa tālruni 25425222.

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš

Alūksne kļuvusi par vienu no
ieteicamajiem tūrisma galamērķiem
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 No šī gada 5. līdz 
7. februārim Starptautiskajā 
izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 
23. starptautiskā tūrisma izstāde - 
gadatirgus „Balttour 2016”. 
Tā ir plašākā un nozīmīgākā 
tūrisma izstāde Baltijā, kas ik 
gadu atklāj jauno tūrisma 
sezonu reģionā.

 Ik gadu, tuvojoties izstādei, 
Latvijas reģionālie tūrisma 
informācijas centri nosauc vairākus 
Latvijas tūrisma objektus, kurus 
noteikti būtu jāapmeklē katram 
Latvijas iedzīvotājam un ārvalstu 
viesim. Šogad starp astoņiem no-
sauktajiem objektiem, kas obligāti 
jāredz, iekļuvis arī Alūksnes 
Pilssalas komplekss.
 Alūksnes novadā pēdējo gadu 
laikā paveikti apjomīgi tūrisma 
infrastruktūras sakārtošanas 
darbi. Ekspluatācijā nodots 
Tempļakalna ielas gājēju tilts, 
kurš nesen ticis arī pie 
apgaismojuma un gaida pavasari, 
kad tiks uzstādītas apskaņošanas 
iekārtas. Ugunsnovērošanas skatu 

tornis piedāvā pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem aplūkot Alūksni no 
putna lidojuma. Jaunais Alūksnes 
Kultūras centrs tuvus un tālus 
viesus priecē ar kvalitatīviem 
koncertiem un teātra izrādēm, kā 
arī ir mājvieta vairākiem novada 

amatiermākslas kolektīviem. Par 
Alūksnes tūrisma piedāvājumu un 
Kultūras centra pasākumiem 
regulāri raksta arī kaimiņu,  
Igaunijas Republikas Veru  
apriņķa avīze “Vorumaa Teataja”, 
kas liecina par to, ka arī mūsu kai-

miņi pamanījuši Alūksnes attīstību.
 Tā kā tūrisma nozare ir izvirzīta 
kā viena no prioritārajām nozarēm 
Alūksnes novada attīstībā, tad arī 
turpmāk plānotas aktivitātes 
un projekti, kas veicinātu 
tūristu piesaisti Alūksnes novadam.

Saņem Draudzīgā aicinājuma medaļu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 28. janvārī Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 
Draudzīgā aicinājuma medaļu un 
Goda diplomu saņēma trīs 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pedagogi un skolas 
draugs no Francijas – 
Marsanēlakotes (Marsannay-la-
Cote) Mūzikas centra un pūtēju 
orķestra vadītājs Saša Dišeins 
(Sacha Duchaine).

 Draudzīgā aicinājuma medaļa 
un Goda diploms dienā, kad 
1935. gadā Draudzīgā aicinājuma 
ideju pasludināja Kārlis Ulmanis, 
tiek pasniegts jau 18 gadus piecās 
dažādās nominācijās. Svinīgajā 
pasākumā piedalījās arī atjaunotās 
Latvijas pirmais prezidents 
Guntis Ulmanis.
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas skolotājas Antra Strazda un 
Mārīte Palma saņēma apbalvojumus 
nominācijā „Skolotājs”. Mājturības 
un tehnoloģiju skolotāja, ģimnāzi-
jas mākslas, mūzikas, mājturības 
metodiskās komisijas vadītāja un 
arodbiedrības priekšsēdētāja Antra 
Strazda apbalvojumu saņēma par 
radošumu, izcilu audzēkņu motivē-
šanu mācību darbā, patriotisma jūtu 

izkopšanas veicināšanu skolēnos, kā 
arī sabiedrisko aktivitāti. 
 Angļu valodas skolotājai, angļu va-
lodas metodiskās komisijas vadītā-
jai Mārītei Palmai medaļa un Goda 
diploms pasniegts par sabiedrisko 
aktivitāti skolā, novadā un valsts 
līmenī, par starptautiskās sadarbības 
veicināšanu, kā arī izcilu audzēkņu 
motivēšanu mācību darbā. Mārīte 
Palma bija projekta “Dreams and 
Teams”, kuru atbalsta Lielbritānijas 
padome Latvijā un organizācija 
“Youth Sport Trust”, koordinatore 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-

nāzijā. Skolotāja kopā ar audzēk-
ņiem piedalījās COMENIUS skolu 
daudzpusējās sadarbības projektā 
„Nacionālie un dabas parki Eiropā”, 
viņas vadībā aizsākts jauns starptau-
tisks projekts ar Monchengladbahas 
pilsētas ģimnāziju -  Gymnasium an 
der Gartenstraβe Vācijā. 
 Nominācijā “Sabiedriskais darbi-
nieks” apbalvojums tika pasniegts 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestra vadītā-
jam Sandoram Saulvedim Līviņam 
par orķestra regulāriem augstiem 
sasniegumiem novada, valsts un 

starptautiska mēroga konkursos, 
skatēs, kā arī par ieguldījumu 
jauniešu patriotiskajā audzināšanā, 
talantīgo skolēnu izglītošanā un 
viņu motivēšanā dalībai konkursos 
un skatēs, par ieguldījumu XI Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku norisē.
 Lai saņemtu apbalvojumu nominā-
cijā “Mecenāts” Cēsīs, no Franci-
jas bija ieradies arī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas un 
orķestra draugs un ciešs sadarbības 
partneris - Marsanēlakotes Mūzikas 
centra un pūtēju orķestra vadītājs 
Saša Dišeins. Viņam šis apbalvo-
jums piešķirts par ilggadēju ieguldī-
jumu Latvijas – Francijas kultūras 
un izglītības projektu īstenošanā 
jauniešu muzikālajā izglītošanā, 
Latvijas un Alūksnes tēla populari-
zēšanu Francijā, par nesavtīgu at-
balstu Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestrim, kā arī 
par ieguldījumu XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
norisē, nodrošinot Marsanēlakotes 
jauniešu pūtēju orķestra līdzdalību 
tajos.
 Apbalvojuma saņēmējus sveica 
gan kolēģi no ģimnāzijas, gan 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji – domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins un 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte.

Draudzīgā aicinājuma medaļas saņēmēji, priekšplānā no kreisās – 
Sandors Saulvedis Līviņš, Mārīte Palma, Antra Strazda un 
Saša Dišeins kopā ar apsveicējiem un Gunti Ulmani

Evitas Aplokas foto

Var iesniegt 
sabiedriski nozīmīgus 
projektus 
līdzfinansējuma 
saņemšanai

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Līdz 25. februārim 
biedrības, nodibinājumi 
un reliģiskās organizācijas 
var iesniegt Alūksnes novada 
pašvaldībā savus sabiedriski 
nozīmīgos projektus, lai 
pretendētu uz pašvaldības 
līdzfinansējumu. Iesniegtos 
pieteikumus dome izskatīs 
martā.

 Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.32/2012 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem projek-
tiem” pašvaldība var līdzfinan-
sēt biedrību, nodibinājumu un 
reliģisko organizāciju sabiedriski 
nozīmīgas aktivitātes.
 Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
paredzēts sabiedriski nozīmīgu 
projektu realizēšanai Alūksnes 
novadā šādās piecās jomās - 
izglītība, kultūra un māksla, 
sports, sociālā joma un veselība 
un vide.
 Iepriekš minētie saistošie notei-
kumi un tajos iekļautā projekta 
finansējuma pieteikuma veidlapa 
pieejama www.aluksne.lv sada-
ļas “Normatīvie akti un doku-
menti” apakšsadaļā “Pašvaldības 
saistošie noteikumi”.

Jaunais gājēju tilts uz Tempļakalnu ir guvis lielu apmeklētāju ievērību
Evitas Aplokas foto
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Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde

10. februārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
15. februārī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
18. februārī 10.00

Domes sēde     25. februārī 9.00

Alūksnes novada domes 28. janvāra sēdē

SIA “Rūpe” aicina 
pieteikties rēķinu 
elektroniskai 
saņemšanai

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 SIA “Rūpe” informē savus 
klientus, ka turpmāk par 
rēķina saņemšanu pa pastu, 
līdzīgi kā daudziem citiem 
pakalpojuma sniedzējiem, būs 
aprēķināta maksa par rēķina 
sagatavošanu un piegādi – 1,51 
EUR.
 Tā tiks pievienota rēķinam, ja 
klients vēlēsies rēķinu saņemt 
ar pasta starpniecību. Savukārt 
rēķina saņemšana elektroniski 
(e-pastā) būs bezmaksas. Tādēļ 
SIA “Rūpe” aicina savus klien-
tus izvēlēties rēķina saņemšanu 
elektroniski. 
 Klienti aicināti informēt par 
vēlamo  rēķinu saņemšanas 
veidu SIA “Rūpe” birojā - 
Brūža ielā 6, Alūksnē, uz 
e-pastu info@rupe.lv vai zvanot 
pa tālruņiem 64381086 vai 
26381089.
 Vienlaikus arī atgādinām 
iedzīvotājiem, ka tajās 
Alūksnes novada teritorijās, 
kur ūdenssaimniecību apkalpo 
SIA “Rūpe”, no 1. janvāra 
stājies spēkā jaunais ūdens 
apgādes un kanalizācijas 
tarifs. Līdz ar to par janvārī 
saņemtajiem pakalpojumiem 
aprēķins būs veikts pēc jaunā 
tarifa.

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” 

3. februārī – tikšanās ar Inu 
Raipuli, Alūksnes novada Soci-
ālā dienesta veselības veicināša-
nas speciālisti.

10. februārī – tikšanās ar Inesi 
Gravu, ceļojumu aģentūra SIA 
„Apkārt pasaulei”.

17. februārī – tikšanās Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā – par pakalpo-
jumu pieejamību.

24. februārī – tikšanās ar 
Alūksnes rajona virsprokuroru 
Vilni Sliņķi.

Biedrības „Sudrabs” valde

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes deputāti 
28. janvāra sēdē izskatīja vairāk 
kā 30 darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

- sagatavot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Rūpniecības  ielā 2 – 7, Alūksnē 
un ar to saistītās kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un šķūņa. Izdevumus, 
kas saistīti ar atsavināšanas 
procesa veikšanu, segs 
atsavināšanas ierosinātājs, bet 
pēc procesa pabeigšanas tos 
iekļaus pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Minēto īpašumu 
nodos atsavināšanai, pārdodot to 
par brīvu cenu dzīvokļa īrnieka 
ģimenes loceklim. Nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināšanas 
procesu uzdots veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Jāņkalna ielā 53 – 17, Alūksnē 
un ar to saistītās kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, pārdodot 
to izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdots veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

- nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Līvkalni 2”, Strautiņos, Alsviķu 
pagastā, kas sastāv no zemes gabala 
0,2 ha platībā, divstāvu dzīvojamās 
ēkas, kas sastāv no viena dzīvokļa 
īpašuma un divām palīgceltnēm, 
pārdodot tās par brīvu cenu viena 
dzīvokļa īpašuma īrniekam. 
Atsavināšanas izdevumus segs 
atsavināšanas ierosinātājs, 
bet pēc procesa pabeigšanas 
tos iekļaus pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
viena dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

- reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Smilgas”, Alsviķu 
pagastā, sastāvā esošas, 
neapbūvētas, pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības, 
par kurām Alsviķu pagasta pārvalde 
2009. gadā noslēgusi zemes 
nomas līgumu ar atsavināšanas 
ierosinātāju. Atsavināšanas 
izdevumus segs ierosinātājs, 
pēc procesa pabeigšanas tos 
ieskaitīs pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Īpašumu nodos 
atsavināšanai, pārdodot to par 
brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar 
kuru pašvaldība ir noslēgusi 
zemes nomas līgumu. Nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināšanu 
uzdots veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- atzīt, ka vairāki pašvaldības 
īpašumi - dzīvoklis „Viļņi” – 5, 
Strautiņos, Alsviķu pagastā, 
dzīvojamā māja „Krustiņi”, 
Veclaicenes pagastā un dzīvoklis 
„Ezermalas” – 6, Mārkalnes 
pagastā nav derīgi dzīvošanai. 
Tos nodos atsavināšanai, 
par atsavināšanas veidu 
nosakot pārdošanu izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdots 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- pārņemt bez atlīdzības 
pašvaldības īpašumā dzīvokļa 
īpašumu “Čiekuri” – 2, Jaunannas 
pagastā pašvaldības autonomās 
funkcijas – sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, realizēšanai;

- izsniegt bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„I.K.-I.K” smilts – grants un smilts 
ieguvei smilts - grants un smilts 
atradnē „Zīdeni”, Alsviķu pagastā, 
kas atrodas atļaujas saņēmēja 
īpašumā „Jaunzīdeni” un 
AS “Latvijas valsts meži” smilts 
– grants un smilts ieguvei smilts - 
grants un smilts atradnē „Karva”, 
kas atrodas īpašumā „Latvijas 
valsts mežs 36420050062”, 
Alsviķu pagastā;

- nodot iznomāšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Līgotņos 2”, Jaunlaicenes pagastā, 
nomnieku noskaidrojot mutiskā 
izsolē. Nomas objekta telpu sākot-
nējā izsoles nosacītā nomas maksa 
mēnesī noteikta 54,25 EUR bez 
PVN, termiņš telpu nomai - 
ne ilgāks kā 12 gadi;

 - apstiprināt pašvaldības 
komisijas “Zemes lietu komisija” 
nolikumu;

- apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.1/2016 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 
2014. gada 27. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.24/2014 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošanai”, Nr.2/2016 
„Par Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”, Nr.3/2016 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013. gada 24. oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.31/2013 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”, 
Nr.4/2016 „Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā”, Nr.5/2016 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2016. gadam”;

- ievēlēt ar 2016. gada 15. februāri 
par Alūksnes novada bāriņtiesas 
locekli uz pieciem gadiem 
Kristīni Puķīti;

- uz Alūksnes muzeja 
direktores Maritas Olderes 
prombūtnes laiku par iestādes 
direktoru iecelt Uldi Jaunzemu, 
kurš pēc iepriekšējās direktores 
Ilzes Lipstokas atbrīvošanas 
no darba veica direktora 
pienākumus;

- apstiprināt Gunti Kozilānu 
atkārtoti Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
direktora amatā no 2016. gada 
1. februāra uz turpmākajiem 
pieciem gadiem. Normatīvie akti 
nosaka, ka pašvaldību aģentūras 
direktoru dome apstiprina uz 
noteiktu laiku – pieciem 
gadiem;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 2015. gada 29. 
janvāra noteikumos Nr.1/2015 
“Alūksnes novada pašvaldības 
Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas 
kārtība”. Būtiskākās izmaiņas 
saistītas ar Ministru kabineta 
noteikumos veiktajiem 
grozījumiem, kas nosaka, kādiem 
mērķiem izmantojams konkrētais 
finansējums. Turpmāk to vairs 
nevarēs izmantot ceļu uzturēšanas 
tehnikas un aprīkojuma iegādei, 
bet tikai ceļu un ielu uzturēšanai, 
tostarp ar šo darbu veikšanu saistīto 
darbinieku atlīdzībai, būvniecībai 
un zemes iegādei, lai uzlabotu un 
attīstītu pašvaldību autoceļus un 
ielas, kā arī bankas konta 
apkalpošanas izmaksu 
segšanai;

- apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu 
vidējā (triju gadu) termiņa plānu 
2016.  – 2018. gadam;

- apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūru „ALJA” 
un “SPODRA” 2016. gada darba 
plānus;

- apstiprināt aktualizēto 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011. - 2017. 
Investīciju plānu 2015. - 
2017. gadam. Ar dokumentu 
aicinām iepazīties 
www.aluksne.lv;

- apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pamata un vispārizglītojošo izglī-

tības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem no šī gada 1. janvāra: 
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
30,27 EUR; Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā 73,47 EUR; 
Alūksnes novada vidusskolā 
47,77 EUR; Strautiņu pamatskolā 
108,50 EUR; Ilzenes pamatskolā 
91,40 EUR; Bejas pamatskolā 
67,66 EUR; Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā 
81,35 EUR; Jaunlaicenes 
pamatskolā 67,13 EUR; Liepnas 
vidusskolā 102,00 EUR; Malienas 
pamatskolā 62,21 EUR; Mālupes 
pamatskolā 90,77 EUR; Mārkalnes 
pamatskolā 116,46 EUR; Pededzes 
pamatskolā 71,27 EUR; Ziemeru 
pamatskolā 111,65 EUR, 
apstiprināt viena audzēkņa 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem no šī 
gada 1. janvāra: Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 
151,55 EUR, Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē „Pienenīte” 
138,27 EUR, Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Saulīte” 
204,95 EUR, Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pūcīte” 172,98 EUR, kā arī 
apstiprināt viena skolēna izmaksas 
par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internāta sniegtajiem 
pakalpojumiem (gultas vietu) 
80,47 EUR mēnesī no šī gada 
1. janvāra;

- apstiprināt ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma  
izmaksu vienai personai Sociālās 
aprūpes centrā „Alūksne” 
422,55 EUR mēnesī. Pašvaldībām 
savstarpējie norēķini par 
pakalpojumu noteikti šādi – 
starpība starp noteikto vienas 
personas mēneša pakalpojuma 
izmaksu un 90% no personas 
pensijas, piemaksas pie pensijas 
vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsta līdz pilnai noteiktās 
maksas segšanai. Ja persona, 
kura saņem aprūpes centra 
pakalpojumu, no savas pensijas, 
piemaksas pie pensijas vai sociālā 
nodrošinājuma pabalsta nesedz 
pilnu mēneša pakalpojuma 
izmaksu, tad persona vai tās 
apgādnieks maksā mēnesī 
pakalpojuma maksu līdz 
106,72 EUR mēnesī, piemērojot 
normatīvajos aktos paredzētos 
atvieglojumus. Alūksnes novada 
pašvaldība sedz starpību starp 
pakalpojuma izmaksu vienai 
personai un personai un tās 
likumiskajiem apgādniekiem 
noteikto samaksu. Lēmums 
stājas spēkā 1. februārī.

Pilnībā ar Alūksnes novada 
domes pieņemtajiem lēmumiem 

var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”.
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Mārkalnes bērnu 
vecāki izvēlas skolas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kā zināms, aizvadītajā 
gadā Alūksnes novada dome 
pieņēma lēmumu, ka šī gada 
1. septembrī darbu vairs 
neturpinās Mārkalnes 
pamatskola. Tas nozīmē, ka 
tās pašreizējo audzēkņu un arī 
topošo pirmklasnieku vecākiem 
jāizvēlas mācību iestāde, kur 
apgūt vispārējo izglītību. 

 Mārkalnes pamatskolas skolēnu 
vecāki 15. februārī bija aicināti 
iepazīties ar vairākām izglītības ie-
stādēm, kurās bērni varētu turpināt 
mācības – Pededzes pamatskolu, 
Liepnas internātpamatskolu, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, 
Alūksnes novada vidusskolu un 
Alūksnes pilsētas sākumskolu. Ap-
meklējot šīs skolas, bērnu vecākiem 
bija iespēja iepazīties ar to izglītības 
programmu piedāvājumu, kā arī 
apskatīt telpas.
 - Skolās vecākiem bija saruna ar di-
rektoru, viņi apskatīja dabaszinātņu 
un informātikas kabinetus, biblio-
tēkas, sporta zāles, atsevišķas klašu 
telpas, - stāsta Alūksnes novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča.

 Viņa norāda, ka atsaucība no 
vecāku puses bijusi vidēja – iespēju 
iepazīt skolas izmantojusi vien puse 
no Mārkalnē dzīvojošo skolēnu 
vecākiem, kuriem būs jāizdara 
izglītības iestādes izvēle.
 - Ar skolēnu vecākiem 
vienojāmies, ka mēneša laikā viņi 
informēs Mārkalnes pamatskolas 
direktori par to, kuru no piedāvā-
tajām izglītības iestādēm saviem 
bērniem viņi izvēlējušies. Savukārt 
līdz marta skolēnu brīvlaikam kopā 
ar Mārkalnes pagasta pārvaldi pār-
skatīsim transporta nodrošinājuma 
iespējas, lai visi skolēni nokļūtu uz 
izvēlētajām izglītības iestādēm, - 
skaidro G. Kupča.
 Tās Mārkalnē dzīvojošajās 
ģimenes, kuru bērni šoruden sāks 
mācības 1. klasē, vēl 10. februārī 
var doties uz Bejas pamatskolu, 
kur notiks tikšanās ar topošo 
pirmklasnieku vecākiem. Jāpiebilst, 
ka Bejas pamatskolā skolēniem ir 
pieejams arī internāts.
 - Tiekoties ar Mārkalnes 
pamatskolas skolēnu vecākiem, 
aktualizējās jautājums par to, 
ka bērniem, kuri dzīvo attālākās 
pagasta vietās, ir grūtības nokļūt 
mājās pēc mācību stundām. Arī šis 
jautājums ar pagasta pārvaldi ir 
pārrunāts un rasts risinājums, - 
uzsver G. Kupča.

Apstiprina pašvaldības neapbūvēto zemju izmantošanas izvērtējumu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
28. janvāra sēdē apstiprināja 
Alūksnes novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošo  
neapbūvēto zemju  izmantošanas 
iespēju izvērtējumu.

 Šāda dokumenta 
nepieciešamību nosaka Zemes 

pārvaldības likums, kas paredz, 
ka vietējā pašvaldība izstrādā un 
ar domes lēmumu apstiprina tās 
īpašumā un valdījumā esošās 
neapbūvētās zemes  izmantošanas  
iespēju izvērtējumu.
 Par katru novada teritoriju – 
gan pagastiem, gan pilsētu veikts 
šāds izvērtējums, par pamatu ņemot 
situāciju, kāda bija 2015. gada 
1. novembrī. Dokumentā apzinātas 
un izvērtētas  850 lauku teritorijās 
un 148 Alūksnes pilsētā  pašvaldī-
bas īpašumā  un  valdījumā esošās 

zemes vienības ar kopējo 
platību 2423 ha lauku teritorijās 
un 322 ha Alūksnes pilsētā.
 Izvērtējumā katrs zemes 
gabals apskatīts pēc vairākiem 
kritērijiem - zemes pašreizējās 
izmantošanas vērtējuma, zemes 
turpmākās izmantošanas iespēju 
vērtējuma, ievērojot teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto teritorijas 
izmantošanu, vērtējuma par 
iespējām zemi izmantot, nodot 
nomā vai atsavināt, prognozētajiem 

ienākumiem no zemes izmantošanas 
un arī citas informācijas par 
attiecīgās zemes izmantošanu.
 Šis saraksts turpmāk būs 
saistošs pašvaldībai katrā 
gadījumā, kad tiks lemts par 
kāda no tajā iekļautajiem zemes 
gabaliem izmantošanu. Laika 
gaitā sarakstā ir iespējams veikt 
arī izmaiņas. Iedzīvotāji ar 
apjomīgo dokumentu var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv. Sarakstā iekļautas 
gan lielākas zemes platības, gan arī 

tā saucamie starpgabali – 
nelielas zemes strēmeles, kas 
atrodas starp citiem īpašumiem. 
Iepazīstoties ar sarakstā 
iekļautajiem īpašumiem, iedzīvotāji 
pašvaldībai var rosināt to 
atsavināšanu. Atgādinām, ka 
starpgabalu atsavināšanu var 
ierosināt tikai pierobežas 
teritorijas īpašnieki, savukārt 
neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomā nodoto zemesgabalu 
atsavināšanu var ierosināt bijušie 
zemes lietotāji.

Nekustamā īpašuma 
nodokļa parādnieki zināmi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šomēnes ikviens nekustamā 
īpašuma īpašnieks saņems 
paziņojumu par aprēķināto 
nodokļa apmēru. Atgādinām, 
ka pirmais nodokļu nomaksas 
termiņš ir 31. marts.

 Alūksnes novada pašvaldība apko-
pojusi informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokļa parādniekiem 
šī gada sākumā. Šobrīd nodokļa 
pamatparāda summa visā novada 
teritorijā ir 260 715,15 EUR, kavē-

juma nauda – 116 677,03 EUR, kas 
kopā veido 377 392,18 EUR.
 Lielākais un ilgākais parāds 
fizisko personu vidū izveidojies 
kādai nu jau mirušai personai bez 
mantiniekiem – deviņu gadu laikā 
tas uzkrājies kopā 33 409,62 EUR 
apmērā. Savukārt lielākais parāds 
starp juridiskajām personām radīts 
septiņu gadu laikā un kopā veido 15 
821,72 EUR. Šai gadījumā jau ie-
sniegti dokumenti parāda piespiedu 
piedziņai.
 Pašvaldība intensīvi strādā pie 
parādu piedziņas. Tādēļ lūdzam 
nekustamā īpašuma nodokļa parād-
niekus pašiem vērsties pašvaldībā 

un vienoties par labprātīgu parādu 
nomaksu, negaidot brīdi, kad lieta 
tiek nodota zvērinātam tiesu izpil-
dītājam.
 Juridiskajām personām savukārt 
atgādinām, ka saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām, tām ir pienākums 
paziņot pašvaldībai e-pasta adresi, 
uz kuru nosūtāms nodokļa aprēķina 
paziņojums. Arī fiziskās personas 
var pieteikties paziņojuma saņem-
šanai e-pastā, savu elektroniskā 
pasta adresi darot zināmu pašvaldī-
bai caur portāliem www.latvija.lv 
vai www.epakalpojumi.lv, nosūtot 
informāciju pa pastu vai uz e-pastu 
dome@aluksne.lv.

Atkritumu apsaimniekošana novadā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kopš stājušies spēkā jaunie 
saistošie noteikumi par atkritu-
mu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā, vairāki novada iedzīvo-
tāji, tostarp no pagastu teritori-
jām, interesējušies, cik bieži tad 
atkritumi tagad jāizved. Tādēļ 
pievērsīsimies šim aktuālajam 
jautājumam vēlreiz.

 Saistošie noteikumi par atkritumu 
apsaimniekošanu ir nepiecieša-
mi tādēļ, lai izveidotu noteiktu, 
legālu kārtību, kādā iedzīvotāji, arī 
iestādes, uzņēmumi, organizācijas, 
var atbrīvoties no saviem saražo-
tajiem atkritumiem. Būsim godīgi 
– sadzīves atkritumi paliek aiz katra 
no mums. Sākot no parasta iepir-
kumu maisiņa, turpinot ar glancētu 
žurnālu, piena paku, ābolu mizām, 
vīna pudeli un daudzām citām 
lietām. Jautājums ir par to, kur un 
kādā veidā no saviem atkritumiem 
atbrīvojamies – vai to darām tā, kā 
pienāktos – noslēdzot līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju novada 
teritorijā un regulāri nododot tam 
atkritumus nogādāšanai uz atkritu-
mu noglabāšanas poligonu, vai arī 
kļūstot par vides piesārņotājiem un 
mēslojot mežā, publiskās vietās vai 
svešu īpašumu teritorijā.
 Tas, cik daudz atkritumu katrā māj-
saimniecībā rodas, atkarīgs no dau-
dziem apstākļiem. Pilsētas dzīvoklī 
atkritumu apjoms ir lielāks. Privātā 
mājā laukos, kur papīrs sadeg krās-
nī, pārtikas atkritumi nonāk mājlopu 
silē vai komposta kaudzē, to noteik-

ti ir ievērojami mazāk. Un tomēr 
tie ir. Tieši tādēļ minētie saistošie 
noteikumi nosaka, ka uzņēmumam, 
kas novada teritorijā nodarbojas ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu, ir jānodrošina noteikts minimālo 
izvešanas reižu skaits - apdzīvotās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
– vienu reizi mēnesī, apdzīvotās 
vienģimeņu, divģimeņu un rindu 
dzīvojamās mājās – pilsētā sešas 
reizes gadā, citur - vienu reizi 
ceturksnī, nekustamajos īpašumos, 
kuros notiek saimnieciskā darbība, 
kas saistīta ar viesnīcu, restorānu, 
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības objektu pārti-
kas un virtuves atkritumu un citu 
tiem pielīdzināmo pārtikas ražoša-
nas atkritumu radīšanu – vienu reizi 
mēnesī, vasarnīcās, dārza mājās 
u.c. īslaicīgas apmešanās ēkās - 
vienu reizi sezonā no 1. aprīļa līdz 
1. oktobrim, pārējos apbūvētos un 
ekspluatētos nekustamajos īpašu-
mos – vienu reizi mēnesī.
 Saistošo noteikumu mērķis ir vei-
cināt atkritumu apsaimniekošanas 
jomas sakārtošanu novadā, kas 
sasniedzams, ja iedzīvotāji godprātī-
gi nodod savus sadzīves atkritumus 
izvešanai atbilstoši minimālajam 
izvešanas reižu skaitam. Atkritumu 
radītājam jebšu ikviena īpašuma 
saimniekam saistošie noteikumi uz-
liek par pienākumu noslēgt līgumu 
ar pašvaldības izraudzīto atkritumu 
apsaimniekotāju par katru apbūvētu 
un ekspluatētu nekustamo īpašumu 
un iekļauties pašvaldības noteik-
tajā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā.
 Šobrīd sadzīves atkritumus 
Alūksnes novada teritorijā apsaim-
nieko SIA “Rūpe”, ar ko pašvaldība 

pagarinājusi līgumu līdz šī gada jū-
nijam. Ko darīt iedzīvotājiem, kuri 
uzskata, ka savos īpašumos nerada 
tik daudz atkritumu, lai tos būtu 
nepieciešams izvest atbilstoši 
noteiktajam minimālo reižu 
skaitam?
 SIA “Rūpe” valdes loceklis Artis 
Sviklis norāda, ka uzņēmums klien-
tiem var piedāvāt iespēju izmantot 
mazāka izmēra konteineru vai iegā-
dāties priekšapmaksas maisus.
 - Ja klients šobrīd lieto 240 litru 
konteineru un pēc pērnā gada izve-
šanas datiem redzam, ka viņš lielo 
konteineru ir izvedis divas reizes 
gadā, tad piedāvājam samazināt 
konteinera tilpumu uz 140 vai 120 
litriem vai arī iegādāties speciālos 
trafarētos priekšapmaksas maisus. 
Viena maisa cena ir 1,67 EUR un 
tā tilpums ir 50 litri. Iegādājoties 
maisu, klients jau ir samaksājis par 
tā izvešanu. Izvešanu nodrošinām 
līdzīgi kā konteineriem - ja iegā-
dātais maiss klientam ir pilns, viņš 
piesaka izvešanu tuvākajā maršruta 
dienā un novieto maisu ar atkritumu 
apsaimniekotāju saskaņotā vietā, - 
par iespējām stāsta A. Sviklis.
 SIA “Rūpe” vadība aicina iedzī-
votājus vienoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju par izvešanas 
kārtību – vai klients izmanto kontei-
nerus vai minētos priekšapmaksas 
maisus, vai arī kombinē, izman-
tojot gan konteineru, gan maisus 
atkarībā no atkritumu apjoma. Ja 
tomēr atkritumu izvešana no kādām 
adresēm nenotiks, SIA “Rūpe” par 
tām informēs pašvaldību, kas savu-
kārt, iesaistot pašvaldības policiju, 
kontrolēs, kur un kā citādi konkrē-
tajos īpašumos iedzīvotāji pamanās 
atbrīvoties no atkritumiem.

Šī gada budžeta mērķis - 
saglabāt attīstības tempu
 Evita Aploka

 28. janvārī Alūksnes novada 
dome apstiprināja šī gada 
pašvaldības budžetu. Par to, 
kāds tas šogad ir, stāsta Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.

 - Šī gada budžeta prioritāte ir, 
nesamazinot pakalpojumu grozu, 
kas pašvaldībai iedzīvotājiem 
jānodrošina saskaņā ar likumu, 
saglabāt novada un pilsētas 
attīstības tempu, kas pirmkārt 
nozīmē būt gataviem Eiropas 
Savienības līdzekļu apguvei. Ir 
svarīgi šodien ieguldīt to, kas būs 
nepieciešams rītdienai, un nevis 
dzīvot pēc principa – laba diena, kas 
nodzīvota, bet domāt par to, kas būs 
priekšdienās, - uzsver A. Dukulis.
 Pašvaldības budžeta sadales kritē-
rijos šogad izmaiņas nav veiktas. 
Tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju 
un konkrēti arī izglītojamo skaita 

samazināšanos, budžeta sadales 
principus nepieciešams pārskatīt, 
jo iedzīvotāju un izglītojamo skaits 
ir viens no finansējuma sadalījuma 
kritērijiem pa teritorijām un 
izglītības iestādēm.
 Priekšsēdētājs vērtē, ka, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, pašvaldības šī 
gada budžets ir apmēram līdzīgs. 
Tas saistīts gan ar iedzīvotāju skaita 
samazināšanos, gan ar izmaiņām 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
līdzekļu sadalē pašvaldībām. Par 
100 tūkstošiem eiro mazāks kā pērn 
– 550 tūkstoši ir līdzekļu apjoms, ko 
pašvaldība sadala dažādu prioritāro 
projektu un objektu vajadzībām. 
A. Dukulis norāda, ka šogad 
pašvaldība varētu apsvērt iespēju 
izmantot valsts aizdevumu, kas 
pieejams līdz 250 tūkstošiem 
eiro, lai novirzītu to ielu 
infrastruktūras projektiem.

Turpinājums 5. lappusē
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Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2016. 
gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos  
14 434 435 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos  
 0 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām  16 177 007 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās pa-
matsummas 1 073 728 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segša-
nai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2016. gada sākumu   
2 901 300 EUR

3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2016. gada beigām   
85 000 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 2016. 
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv).

Speciālais budžets (bez ziedoju-
miem un dāvinājumiem)

5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālo budžetu (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) 
2016. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos  
655 052 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām 925 303 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2016. gada sākumu 284 481 EUR

7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2016. gada beigām  14 230 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības speciālā budžeta 2016. 
gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmu-
mu veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv).

Ziedojumi un dāvinājumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības ziedojumu un dāvinājumu 

budžetu 2016. gadam:
9.1. kārtējā gada ieņēmumos  
0 EUR
9.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām kate-
gorijām 17 985 EUR

10. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu uz 
2016.gada sākumu  17 985 EUR

11. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 
2016. gada beigām  0 EUR

12. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2016.gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izde-
vumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskām kategorijām saska-
ņā ar 3. pielikumu (skatīt www.
aluksne.lv).

Pašvaldības aizņēmumi un snieg-
tie galvojumi

13. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un galvoju-
mu saistības 2016. gadā:
13.1. aizņēmumu pamatsummu, 
procentu atmaksai un aizdevumu 
apkalpošanai 1 154 246 EUR, tajā 

skaitā:
13.1.1. kārtējie maksājumi 1 118 
831 EUR,- saskaņā ar 4. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv),
13.1.2. pēc Eiropas Savienības 
projektu finansējuma saņemšanas 
35 415 EUR
13.2. galvojumu pamatsummu un 
procentu atmaksai 285 042 EUR sa-
skaņā ar 5. pielikumu (skatīt www.
aluksne.lv).

Vispārīgā daļa

14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un ziedojumu un dāvinājumu bu-
džeta ieņēmumu un izdevumu daļas 
precizējamas budžeta izpildes gaitā.

15. Noteikt, ka finansēšana starp 
Alūksnes novada pašvaldības 
Grāmatvedību un Liepnas internāt-
pamatskolas grāmatvedību tiek no-
drošināta ar transfertu starpniecību:
15.1. Alūksnes novada pašvaldī-
bas Grāmatvedība finansēšanas 
izdevumus iestādei uzrāda 7230 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
„Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 
transferti padotības iestādēm”;
15.2. Liepnas internātpamatskolas 
grāmatvedība finansēšanas ieņēmu-

mus uzrāda ieņēmumu klasifikācijas 
kodā 19.3.0.0. „Pašvaldības iestāžu 
saņemtie transferti no augstākas 
iestādes” 
15.3. sastādot mēneša (gada) 
pārskatus par budžeta izpildi, 15.1. 
un 15.2. punktos minētie finansē-
šanas ieņēmumi un izdevumi tiek 
konsolidēti.

16. Iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošināt efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlieto-
jumu atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības 
funkciju izpildi.

17. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas 
iestādes budžeta izpildi.

18. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem nepieciešamības ga-
dījumos ir tiesības pieprasīt veikt 
iekšējos budžeta pārkārtojumus pa 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
attiecīgās iestādes vai struktūrvie-
nības apstiprinātā budžeta ietvaros, 
iesniedzot pieprasījumu par budžeta 
pārkārtošanu Alūksnes novada 
pašvaldībai.

„Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  14. panta otrās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta pirmo daļu, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu

Saistošie noteikumi Nr. 5 /2016
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016. lēmumu
Nr.30 (protokols Nr.1, 30.punkts)

Paskaidrojums par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam

1. attēls1. Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

 2016. gadā Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumi 
(1. attēls) plānoti 14 383 935 EUR 
apmērā. Plānoto aktivitāšu īste-
nošanai novirzīts naudas līdzekļu 
atlikums uz 2016. gada sākumu 2 
901 300 EUR apmērā.
 Ieņēmumu lielāko daļu sastāda 
„Nodokļu ieņēmumi”, kas 2016. 
gadā ir plānoti 7 103 382 EUR 
apmērā un sastāda 40,97% no ko-
pējiem ieņēmumiem. No transfertu 
ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir 
valsts budžeta transferti – 6 367 
979 EUR apmērā, kas ir 36,80% no 
kopējiem ieņēmumiem.
 Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām ir 
piešķirtas astoņiem mēnešiem:
 1.  vispārizglītojošām skolām – 1 
382 528 EUR apmērā,
 2.  interešu izglītībai – 57 910 EUR 
apmērā,
 3. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbinātajiem pedago-
giem – 136 264 EUR apmērā.
 Valsts dotācija profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēm ir 
piešķirta divpadsmit mēnešiem 101 
761 EUR apmērā.
 Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai profesionālās ievirzes mū-
zikas un mākslas skolām ir piešķirta 

divpadsmit mēnešiem 
272 694 EUR apmērā. 
 Mērķdotācija Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
„Cālis”, Malienas pirmsskolas 
izglītības iestādei „Mazputniņš”, 
Liepnas internātpamatskolai, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” speciālajām 
grupām ir piešķirta astoņiem 
mēnešiem 620 188 EUR 
apmērā.
 Mērķdotācija asistenta 
pakalpojumu nodrošināšanai 
personām, kurām noteikta I un 
II invaliditātes grupa un personām 
no 5 līdz 18 gadu vecumam, 
kurām izsniegts atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību, 
(Sociālajam dienestam) piešķirta 
50 500 EUR apmērā.
 Valsts dotācija 1. - 4. klašu 
skolēnu brīvpusdienu nodrošināša-
nai plānota 105 757 EUR apmērā.
 Valsts dotācija pansionāta iemītnie-
kiem, kas pansionātā ievietoti pirms 
1998. gada, piešķirta 16 000 EUR 
apmērā.
 Valsts dotācija ambulatoro pakal-
pojumu nodrošināšanai (Nacionālās 
veselības dienesta finansējums) 
plānota 41 609 EUR apmērā.
 Plānots saņemt šādus maksājumus 
no Apes novada domes:
 1. Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēju-
mam par galvenās bibliotēkas funk-
ciju pildīšanu –1714 EUR apmērā; 
2. Izglītības pārvaldes uzturēšanas 

izdevumu un metodiskā darba 
līdzfinansējumam – 7 114 EUR 
apmērā;
3. Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai par 
nodarbību nodrošināšanu – 
4 095 EUR apmērā;

4. Alūksnes Mūzikas skolai 
par nodarbību nodrošināšanu – 
4 130 EUR apmērā.
 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 
2016. gadam plānota 3 486 120 
EUR apmērā.

 Pamatbudžeta ieņēmumi tika 
plānoti, ievērojot piesardzības 
principu.

Turpinājums 5. lappusē
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Šī gada budžeta mērķis - saglabāt attīstības tempu
Turpinājums no 3. lappuses

  Pašvaldības šī gada budžetā 
vairāk līdzekļu nekā pērn paredzēts 
projektu tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanai, kas būs 
nepieciešams Eiropas Savienības 
projektu īstenošanai. Lielākie no 
tiem saistīti ar veselības veicināša-
nas centra būvniecību, Rūpniecības 
un Ganību ielu rekonstrukciju, 
valsts nozīmes kultūras pieminekļu 
sakārtošanu, skolu modernizācijas 
projektiem, lauku ceļu rekonstruk-
ciju. Pašvaldība turpinās meklēt 
iespējas uzbūvēt Alūksnes sporta 
zāli.
 Arī šogad pašvaldība paredzējusi 
līdzekļus pagastu pārvalžu infra-
struktūras mērķprogrammā. Jau pēc 
budžeta apstiprināšanas vērtēšanas 
komisija izskatīs pagastu pārvalžu 
iesniegtos plānus mērķprogrammā 
paredzēto naudas līdzekļu izlietoju-
mam, lai to apstiprinātu.
 - Iepriekšējo gadu siltās ziemas 
ļāva vairāk līdzekļu novirzīt ielu un 
ietvju sakārtošanai. Vai tā izdosies 
arī šogad, pašlaik vēl grūti paredzēt, 
taču budžetā ir paredzēta nauda 
pilsētas grants seguma ielām. 

Tās gan nav tik daudz, cik 
iepriekšējos gados, tomēr grants 
ielu programmu pamazām 
turpināsim. Iedzīvotāji varbūt 
mums pārmetīs, taču programmā 
izmaiņas ienesīs tas, ka tuvāka-
jos gados no Eiropas Savienības 
līdzekļiem būs iespējams saņemt 
finansējumu nākošajai ūdenssaim-
niecības objektu attīstības kārtai 
pilsētā, konkrēti kanalizācijai. 
Pārskatot teritorijas, kur būtu nepie-
ciešams veikt šos darbus, un grants 
ielu programmu, izrādās, ka vienu 
daļu ielu atjaunot nevarēsim, pirms 
tur nebūs ierīkota kanalizācija. Nav 
jēgas sakārtot ielas segumu, ja pēc 
pāris gadiem raksim kanalizāciju. 
Tādēļ šogad plānojam atjaunot se-
gumu tikai Tempļakalna ielā, kur tas 
līdz tiltam tiks noklāts, izmantojot 
nofrēzētu asfaltu un bitumena emul-
siju, kā arī uzlabots segums ceļam 
tālāk gar ezera krastu līdz Līkajam 
bērzam un Baltajam krustam. Jāuz-
sver, ka nākošajā ūdenssaimniecī-
bas attīstības kārtā līdzekļus varēs 
saņemt tikai tās apdzīvotās vietas, 
kurās ir virs diviem tūkstošiem 
iedzīvotāju un arī tikai kanalizāci-
jas ierīkošanai. Līdz ar to tajās trīs 

vietas novadā, kur iedzīvotājiem 
bija pretenzijas pret ūdens kvalitāti, 
šo jautājumu risinās 
SIA “Rūpe”, - norāda 
A. Dukulis.
 Šogad arī paredzēts turpināt 
vairāku iepriekš aizsāktu objektu 
sakārtošanu, piemēram, skvēru 
pie Bībeles muzeja ēkas. 
Piešķirts finansējums Pilssalas 
stadiona apgaismojuma ierīkošanai 
un peldēšanas vietas sakārtošanai. 
Paredzēti līdzekļi Ziemeru 
pamatskolas sporta kompleksa 
infrastruktūras – tualešu un 
dušas telpu sakārtošanai. Tas 
saistīts arī ar sporta zāles 
būvniecības ieceri Alūksnē, 
kuras realizēšanas laikā būs 
nepieciešamas kvalitatīvi 
nodrošinātas telpas sporta aktivitāšu 
īstenošanai citviet novadā.
 - Šogad esam izvirzījuši mērķi 
maksimāli racionālāk izmantot 
pašvaldības īpašumā esošās ēkas 
un vairāk koncentrēt tajās pašval-
dības iestādes. Skolās samazinās 
skolēnu skaits, paliek brīvas telpas, 
ko var izmantot citām pašvaldības 
iestādēm. Tā līdzekļus piešķīrām 
Ilzenes un Jaunlaicenes pagastiem, 

kur uz skolas telpām pārcelsies 
bibliotēka un feldšerpunkts. Līdzīgi 
arī Mārkalnē feldšerpunkta jaunā 
mājvieta būs skolas ēkā. Runājot 
par feldšerpunktiem, esam paredzē-
juši 20 tūkstošus eiro tieši šo iestāžu 
pārvietošanai, - norāda A. Dukulis.
 Viņš uzsver, ka svarīgākais 
jautājums, kas domei jāizlemj līdz 
1. martam, ir saistīts ar izglītības 
iestāžu tīklu novada teritorijā 
turpmākajam periodam. Par to bijis 
daudz diskusiju izglītības iestādēs 
ar pedagogiem, iestāžu padomēm, 
pagastu pārvalžu vadību un tagad 
jāpieņem lēmums, kā mainīsies 
izglītības iestāžu tīkls. Līdztekus 
būs izmaiņas arī skolēnu transporta 
nodrošinājumā.
 Pašvaldības budžetā ir rezervēta 
zināma naudas summa no pašvaldī-
bas finansējamo pedagogu jaunajam 
atlīdzības modelim, ja valdība par 
to pieņems lēmumu.
 Sociālajā jomā pašvaldība turpinās 
meklēt risinājumu sociālās aprūpes 
centra klientu izmitināšanai. Jau 
pērn rudenī lielā pieprasījuma dēļ 
sociālās aprūpes centrā “Alūksne” 
uz laiku tika pārtraukta jaunu 
iemītnieku uzņemšana un vairākus 

novada iedzīvotājus nācās ievietot 
citu pašvaldību aprūpes centros. 
Tādēļ pašvaldība apsver iespējas 
sociālās aprūpes centru izveidot 
bijušās Annas skolas ēkā, kas radītu 
arī jaunas darba vietas. Sakarā ar 
izmaiņām normatīvajos aktos, kas 
nosaka uz vienu aprūpes centra 
klientu rēķināmas platības palie-
linājumu, pašvaldībai jāpārskata 
iepriekš plānotais telpu izkārtojums.
 Kultūras jomā jau šogad pašvaldība 
20 tūkstošus eiro budžetā iekļāvusi, 
lai gatavotos pēc trim gadiem notie-
košajiem Dziesmu un deju svētkiem 
un varētu pakāpeniski atjaunot 
kolektīvu tērpus.
 Šis gads ienes izmaiņas ūdens un 
kanalizācijas tarifos lielā daļā no-
vada teritoriju. Tas attieksies kā uz 
iedzīvotājiem, tā uz pašvaldības 
iestādēm. A. Dukulis norāda, ka 
tarifa pieaugums tik ievērojams 
ir tādēļ, ka daudzviet tas nebija 
mainīts ilgus gadus. No šī gada ir 
izmaiņas arī atkritumu apsaimnie-
košanas kārtībā. Savukārt siltum-
apgādes tarifs Alūksnē nākamajā 
sezonā, iespējams, varētu pat 
samazināties, ja neradīsies ārkārtējs 
izejvielu cenu pieaugums.

Turpinājums no 4. lappuses

1.2. Izdevumi

 Alūksnes novada pašvaldības 
budžets 2016. gadam veidots 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
23.02.2012. noteikumiem Nr.3/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta 
līdzekļus”. 
 2016. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
(2. attēls) plānoti 17 335 735 EUR  
apmērā, tajā skaitā:
 1. izdevumi pēc valdības funkciju 
klasifikācijas 16 177 007 EUR 
apmērā, kas ir 93,32% no kopējiem 
izdevumiem,
 2. aizņēmumu pamatsummu atmak-
sa 1 073 728 EUR apmērā, kas ir 
6,19% no kopējiem izdevumiem,
 3. atlikums gada beigās (kases 
apgrozāmie līdzekļi) 85 000 EUR 
apmērā, kas ir 0,49% no kopējiem 
izdevumiem.
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2016. gadam plānots 
finansējums veselības aprūpes pie-
ejamības nodrošināšanai (rezidentū-
rai) 5900 EUR, kā arī finansējums 
saistošo noteikumu „Par pašvaldī-
bas stipendiju piešķiršanu speciālis-
tu piesaistei Alūksnes novadā” no-
drošināšanai 13 200 EUR apmērā. 
 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2016. gadam tiek 
piešķirts pašvaldības finansējums:
1. Alūksnes Pilssalas pludmales lab-
iekārtošanai 150 000 EUR apmērā,
2. Alūksnes Pilssalas stadiona 
apgaismojuma ierīkošanai 15 000 
EUR apmērā,
3. Alūksnes Tempļakalna ielas 
rekonstrukcijai 84 800 EUR,
4. Ziemeru pamatskolai dušu un tu-
alešu telpu remontam 35 000 EUR,
5. Alūksnes Pilssalas estrādes po-
destu remontam 17 500 EUR.
 2014. gadā Alūksnes novada 
pašvaldība uzsāka pašvaldības 
mērķprogrammu Alūksnes no-
vada pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanai. Laikā periodā no 2014. 
gada līdz 2017. gadam šim mērķim 

tiks atvēlēti no pašvaldības budžeta 
kopā 600 000 EUR ar izmaksu katrā 
no perioda budžeta gadiem līdz 165 
000 EUR. 2016. gadā budžetā šim 
mērķim paredzēts finansējums 160 
837 EUR apmērā.

 Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu lielāko 
daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem veido atlīdzība, kas 2016. 
gadā ir plānota 8 810 412 EUR ap-
mērā, kas ir 54,46% no izdevumiem 
pēc ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem. Liels atlīdzības īpatsvars 
skaidrojams ar valsts mērķdotā-
ciju noteikto izlietojuma mērķi 
– pedagogu darba algām un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām.
 Precēm un pakalpojumiem 2016. 
gadā atvēlēts 4 876 737 
EUR jeb 30,15%, subsīdijām un 
dotācijām – 89 765 EUR (0,56%), 

procentu maksājumiem – 62474 
EUR (0,39%), pamatkapitāla 
veidošanai (pamatlīdzekļu iegādei) 
- 1 414 124 EUR (8,74%), sociā-
lajiem pabalstiem - 592 544 EUR 
(3,66%). Transfertiem, dotācijām 
un mērķdotācijām pašvaldībām, 
dalības maksām atvēlēti 330 699 
EUR (2,04%), valsts budžeta un 
pašvaldību budžetu transfertiem un 
mērķdotācijām kapitālajiem izdevu-
miem – 252 EUR.

2. Speciālais budžets (bez ziedoju-
miem un dāvinājumiem)

2.1. Ieņēmumi
 Alūksnes novada pašvaldības 2016. 
gada budžeta otru daļu veido “Spe-
ciālais budžets”. 
 2016. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta ieņēmumi 
plānoti 655 052 EUR apmērā. Plā-
noto izdevumu segšanai novirzīts 

naudas līdzekļu atlikums uz 2016. 
gada sākumu 284 481 EUR apmērā.

 Lielāko ieņēmumu daļu sastāda 
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 
2016. gadā ir plānoti 608 052 EUR 
apmērā, sastādot 92,82% no kārtējā 
gada speciālā budžeta ieņēmumiem. 
 Dabas resursu nodoklis 47 000 
EUR plānots kā transferts no valsts 
budžeta 60% apmērā no nodokļa 
maksājuma par dabas resursu ieguvi 
vai izmantošanu, vai vides piesārņo-
šanu Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā. 

2.2. Izdevumi
 2016. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta izdevumi 
pēc funkcionālām kategorijām 
plānoti 925 303 EUR apmērā. 

 Alūksnes novada pašvaldības 
2016. gada speciālā budžeta 

izdevumu daļā plānoti ceļu un ielu 
uzturēšanas izdevumi, izdevumi 
novadgrāvju tīrīšanai, latvāņu apka-
rošanai, Alūksnes novada teritorijas 
sakārtošanai u.c. (dabas resursu 
nodoklis). Autoceļu (ielu) fondam 
plānoti 843 042 EUR, kas ir 91,10% 
no kopējiem speciālā budžeta 
izdevumiem, speciālā budžeta konta 
apkalpošanai un citiem pasākumiem 
3 173 EUR (0,35%), 79 088 EUR 
(8,55%) – izdevumiem atbilstoši 
dabas resursu nodokļa likuma no-
sacījumiem. Pieskaitot atlikumu uz 
gada beigām – 14 230 EUR,  kopā 
veidojas 939 533 EUR.

3. Speciālais budžets - ziedojumi 
un dāvinājumi

3.1. Ieņēmumi
 Alūksnes novada pašvaldības 
2016. gada budžeta trešo daļu veido 
“Speciālais budžets – ziedojumi un 
dāvinājumi”.
 2016. gadā Alūksnes novada paš-
valdības speciālā budžeta – ziedo-
jumu un dāvinājumu ieņēmumi nav 
plānoti. Noteikto mērķu izdevumu 
segšanai novirzīts naudas līdzekļu 
atlikums uz 2016. gada sākumu 
17 985 EUR apmērā. 
 Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi tiek plānoti pēc 
faktiski saņemtajiem naudas 
līdzekļiem.

3.2. Izdevumi
 Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumus drīkst izlietot tikai 
konkrētu mērķu izdevumiem. 
Ziedojumiem ar mērķi pašvaldības 
teritoriju sakārtošanai plānoti 
10 203 EUR jeb 56,73% no 
kopējiem speciālā budžeta ziedo-
jumu un dāvinājumu izdevumiem. 
Ziedojumi sportam un kultūrai - 
4 445 EUR jeb 24,72%, izglītībai 
3 120 EUR jeb 17,35%, sociālajai 
aizsardzībai – 217 EUR jeb 1,20%.

 
Pilnībā ar paskaidrojuma rakstu 

par pašvaldības 2016. gada budžetu 
var iepazīties www.aluksne.lv.

2. attēls
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Alūksnes Kultūras centrs uzsāk 
sadarbību ar Igaunijas māksliniekiem
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga un sabiedrisko attiecību 
speciālists

 17. janvārī Alūksnes Kultūras 
centrā notika svinīga līguma 
parakstīšana par sadarbību starp 
Alūksnes novada pašvaldību, 
Alūksnes Kultūras centru un 
Igaunijas lielāko koncertu un 
festivālu organizatoru, aģentūru 
“Eesti Kontsert”.

 No igauņu puses aģentūru pārstā-
vēja tās direktors Jüri Leitens, no 
Alūksnes - domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins. Noslēgtā 
sadarbība paredz augsta līmeņa 
igauņu mākslinieku uzstāšanos 
Alūksnē ar vairākiem koncer-
tiem visa gada garumā. Līdz ar 
līguma parakstīšanu alūksniešiem 
un pilsētas viesiem bija lieliska 
iespēja bez maksas izbaudīt pirmo 
šīs sadarbības rezultātu - talantīgā 
igauņu pianista Johana Randveres 
koncertu. Igauņu pianists aizvadīja 
spīdošu koncertu un dāvāja visiem 

klātesošajiem augsta līmeņa uzstā-
šanos. Bija dzirdams gan slavenais 
Modesta Musorgska klavieru cikls 
“Izstādes gleznas” pilnā tā krāš-
ņumā, gan liriskā un romantiskā 
“Mīlas pastaiga” no Riharda Štrausa 
operas “Rožu kavalieris”, kā arī 
citi ievērojami skaņdarbi, ieskaitot 
igauņu klasiskās mūzikas kompo-
nistu darbi.
 Tie, kam šo koncertu neizdevās 
apmeklēt, nākamās Igaunijas 
vēsmas varēs sajust 4. martā, kad 

Alūksnes Kultūras centrā uzstāsies 
Igaunijas Nacionālais vīru koris, 
zināms arī kā RAM (no igauņu 
vārda - Rahvusmeeskoor). Šis ir 
tiešām leģendārs, pasaules prestižā-
ko mūzikas apbalvojumu - Gram-
my balvu - ieguvis koris ar senu, 
iespaidīgu vēsturi un šobrīd tas sevi 
var arī dēvēt par pasaules lielāko 
profesionālo vīru kori!
 Koris kopumā sniedzis vairāk nekā 
6300 koncertu Igaunijā, bijušās 
PSRS republikās, daudzās Rie-

tumeiropas valstīs, Izraēlā, Kanādā, 
ASV, sadarbojies ar ievērojamāka-
jiem pasaules mūziķiem un kompo-
nistiem, kā arī saņēmis neskaitāmus 
apbalvojumus. Un beidzot iespēja 
dzirdēt šo lielisko un vareno kori 
būs arī alūksniešiem!
 Biļetes uz koncertu jau 
ir pieejamas Alūksnes Kultūras 
centra kasē un iegādājamas arī 
www.bilesuparadize.lv. 
Biļetes cena: 5 eiro.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins (no 
labās) un aģentūras “Eesti Kontsert” direktors Jüri Leitens apmainās 
parakstītajiem līgumiem                                                Paulas Zariņas foto

Igaunijas Nacionālais vīru koris “RAM” 4. martā koncertēs Alūksnē
Jaan Krivel foto

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
1. un 15. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

12. un 26. februārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 12.02.2016. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 16.02.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 22.02.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 10.02.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 315.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 15.02.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 18.02.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 29.02.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 17.02.2016. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 15.02.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 25.02.2016. 9.00 – 10.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 10.02.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 10.02.2016. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

“ALJA” piedāvā 
jaunu pakalpojumu 
zemledus makšķerēšanas 
cienītājiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra “ALJA” zemledus 
makšķerēšanas cienītājiem 
piedāvā jaunu pakalpojumu – 
īpašu makšķernieku namiņu 
zemledus makšķerēšanai uz 
ledus. To ikviens interesents 
var iznomāt, lai savu vaļasprieku 
īstenotu uz Alūksnes ezera ledus 
gan dienā, gan naktī, kā arī 
jebkuros laikapstākļos.

 Aģentūra namiņu iegādājas jau 
pērn, taču tā izmantošana vēl netika 
uzsākta. Pagaidām laika apstākļu 
dēļ gan arī šoziem namiņš vēl nav 
izmantots. Tomēr ikviens intere-
sents par iespējām namiņu lietot, 
var uzzināt, sazinoties ar aģentūru 
“ALJA”.
 - Namiņš ir apmēram 
2,5 metrus plats un piecus 
metrus garš. Tas būvēts  no 
ūdens izturīga finiera un novietots 
uz ūdenī peldošiem pontoniem. 
Viena pontona celtspēja ir līdz 
500 kg, līdz ar to nav jāsatraucas 
par drošību. Namiņu var iznomāt 
uz neierobežotu laiku, samaksa 
par tā lietošanu 12 stundu 
garumā ir 25 eiro, - stāsta 

PA “ALJA” direktors 
Māris Lietuvietis.
 Aģentūra namiņu nogādās 
uz klienta izvēlēto vietu Alūksnes 
ezerā un arī atgadās atpakaļ krastā. 
Ja kāds nepārzina ezera zivīm 
bagātākās vietas, tad aģentūras 
darbinieki ir gatavi nogādāt 
namiņu šādā vietā. Pie tam, 
ir iespējams vienoties, ka šajā 
vietā zivtiņas pirms zemledus 
makšķernieku ierašanās tiek ari 
piebarotas.
 Namiņā iekšā ir sēdvietas, 
kas izvietotas gar tā malām, 
ventilācijas logs, ekonomisks 
LED apgaismojums, ja vēlaties 
makšķerēt arī tumšajā laikā. 
Savukārt dienā namiņā 
apgaismojums nav nepieciešams, 
jo tā jumts ir klāts ar caurspīdīgu 
materiālu. Iebūvēta eholote 
palīdzēs noteikt potenciālā loma 
pārvietošanos ezera dziļumā. 
Grīdā ierīkotas vairākas speciālas 
atveres, kuras var atvērt un izurbt 
ledū āliņģi. Apsildes gan 
būdiņā nav drošības apsvērumu 
dēļ, taču, kā norāda M. Lietuvietis, 
tā arī nav nepieciešama, ja 
vienlaikus makšķerē 
3 – 4 makšķernieki.
 Informācija par namiņa lietošanu 
iegūstama, sazinoties ar PA “ALJA” 
direktoru Māri Lietuvieti 
pa tālruni 26141741.
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Jauniešiem. Izglītība www.aluksne.lv

Kā novērtējam jauniešu mācīšanos?
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Jauniešu brīvprātīgais darbs, 
apmācības, semināri, vietēja un 
starptautiska mēroga projekti ir 
iespēja jauniešiem  ne tikai vien-
kārši lietderīgi pavadīt brīvo lai-
ku, darbojoties jauniešu centros, 
nevalstiskās organizācijās, savā 
pagastā vai neformālā jauniešu 
grupā.

 Tas viss ir neformālās mācīšanās 
process, kas sniedz viņiem iespēju 
mācīties dzīvei, darbam noderī-
gas prasmes, veidot attiecības ar 
dažādiem cilvēkiem un meklēt savu 
vietu starp citiem cilvēkiem un 
kultūrām.
 Vai vienmēr to pienācīgi apzinās un 
novērtē paši jaunieši un sabiedrība? 
Tā kā šis jautājums mani nodarbinā-
ja jau ilgāku laiku, 2015. gada pava-
sarī aicinājums pieteikties Igaunijas 
un Latvijas projektam - ilgtermiņa 
eksperimentālai programmai  “Le-
vel Up!” – nāca kā saukts.
 Programmas mērķi bija atbalstīt 
kvalitāti darbā ar jaunatni Latvijā 
un Igaunijā – veicināt mācīšanos 
neformālās izglītības procesā, 
eksperimentējot un izzinot dažādas 
mācīšanās virzīšanas un pašizvērtē-
šanas metodes un pieejas, balstoties 
uz Youthpass sertifikāta konceptu.
 Projekta laikā notika pirmās ap-
mācības Igaunijā, divas nacionālo 
grupu izvērtējumu tikšanās Latvijā 
un noslēguma izvērtējuma tikšanās 
atkal Igaunijā. Martā vairākas iein-
teresētās puses tiksies konferencē 
Jūrmalā, lai gūtos rezultātus laistu 
tautās.
 No jūlija līdz novembrim  īstenoju 

praktisko projektu Alūksnē, kurā 
iesaistījās 7 jaunieši (15, 16 un 21 
gada vecumā). Šie jaunieši kopā 
ar mani strādāja pie personīgo mācī-
šanās mērķu uzstādīšanas, plāna 
izstrādes un praktiskās darbošanās, 
lai šos mērķus sasniegtu, regulāri 
pārrunājām procesu un rezultātus. 
Noslēgumā trīs jaunieši ir sagata-
vojuši savu Youthpass (Jaunatnes 
pase) sertifikātu, kas apraksta un 
apliecina viņu projekta laikā dažā-
dās neformālās mācīšanās aktivitā-
tēs attīstītās kompetences. Pārējie 
jaunieši turpina strādāt pie saviem 
sertifikātiem.
 Sava praktiskā projekta laikā, tie-
koties un sarunājoties ar jauniešiem, 
es sapratu, cik grūti daudziem no 
mums ir uzstādīt mērķus, jo gribas 
plūst pa straumi, ir bailīgi nolikt sev 
pārāk lielus mērķus (ja nu nesanāk). 
Tikpat grūti ir piespiesties un pašam 
novērtēt sevi, to, cik daudz esam 
iemācījušies. Rodas jautājumi - ko 
ņemt par atskaites punktu, kādi 
ir mani personīgie kritēriji. Mans 

mentora uzdevums šādos brīžos bija 
uzdot jautājumus un rosināt jaunieti 
pēc iespējas konkrētāk uzskaitīt 
sīkākos darbus, kur iesaistījies, ko 
darījis pirmo reizi, kādās situāci-
jās jutās labi, kādās tika izaicināts 
utt. Pārdzīvojot šo sevis un savas 
mācīšanās izvērtēšanas procesu, ļoti 
priecājos, kad dalībnieki izteicās 
par projektu kā vērtīgu, jo sapratuši 
vairāk par sevi, apzinājušies savas 
prasmes, daudz konkrētāk spēj 
izvirzīt jaunus mērķus un plānot to 
īstenošanu.
 Projektā iegūto pieredzi, metodes 
un atziņas jau esmu nodevusi savām 
kolēģēm ABJC, to plānoju darīt arī 
jauniešu auditorijās un cilvēkiem, 
kas ikdienā strādā ar jauniešiem. 
Turklāt esmu pārliecināta, ka mācī-
šanās apzināšanās nav tikai jauniešu 
privilēģija, bet ārkārtīgi nepiecieša-
ma visas dzīves laikā, tāpēc labprāt 
dalīšos savā pieredzē ar ikvienu, 
kam mācīšanās šķiet nozīmīgs 
process.

Jaunatnes pasi Ilze Zvejniece pasniedz Rihardam Lācim
Foto no ABJC arhīva

Notikumiem bagātais semestris Ziemeru pamatskolā
 Jauno mācību gadu Ziemeru 
pamatskolā uzsāka deviņi
pirmklasnieki. Kādā no septembra 
dienām visi skolas skolēni devās 
rudens pārgājienā pa skaistajiem 
Veclaicenes pakalniem. Skolotājas 
Elvīra Aizupe un Ināra Lazdiņa 
piedalījās Alūksnes un Apes 
novadu sākumskolas skolotāju 
seminārā, kur prezentēja savus 
radošos darbus – “Gudrs vēl 
gudrāks”, “Telpiskie ķermeņi”. 
Kolēģi no citām skolām pozitīvi 
novērtēja ieguldīto darbu un izteica 
vēlēšanos šos materiālus izmantot 
arī savā darbā.
 Oktobrī 6. - 9. klašu skolēni devās 
gadskārtējā rudens ekskursijā, 
kur iepazina Saeimu, slidoja īstā 
hokeja laukumā Volvo ledus hallē 
un vakarā bija ekskursijā Dailes 
teātra telpās. Saeimā skolēniem 
bija iespēja arī piedalīties konkursā 
par Saeimu un vēsturi. Liels bija 
prieks, kad pēc nedēļas uzzinām, ka 
mūsu Ralfs Voropajevs  ir viens no 
uzvarētājiem.
 Karjeras nedēļas laikā  9. klases 
skolēni kopā ar Strautiņu pamatsko-
las 8. un 9. klašu skolēniem devās  
pieredzes ekskursijā, kuru uzdāvi-
nāja un vadīja SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un Izglītības centra” 
Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības 
konsultante Sarmīte Svilāne. Tas 
bija patīkams un negaidīts pār-
steigums. Apmeklējām Priekuļu 
lauksaimniecības tehnikumu, bijām 
zemnieku saimniecības “Jaunievi-

ņas” viesu namā Raunas pagastā un 
Raunas ceplī.
 ERASMUS+ Ka1 mobilitātes 
programmas ietvaros pie mums 
rudens brīvdienās viesojās Ādažu 
vidusskolas skolotājas Jolanta Osīte 
un Irita Skaistkalne – Virka. Viņas 
vadīja praktisku nodarbību skolo-
tājiem, kurā kolēģus iepazīstināja 
ar Maltā gūtajām zināšanām par 
neformālās izglītības metodēm un 
pielietošanas iespējām mācību pro-
cesā, kā arī izklāstīja  ERASMUS+ 
programmas iespējas.
 Oktobrī skolotāji apmeklēja 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur 
piedalījās Valsts izglītības un satura 
centra sadarbībā ar bibliotēkas 
Bērnu literatūras centru organizētajā 
zinātniski praktiskajā konferencē 
“Pirmsskola, sākumskola, lasīša-
na, patikšana”, kuras mērķis bija 
aktualizēt jautājumu lasītprasmes 
attīstīšanā pirmsskolā un sākumsko-
lā. Konferences otrajā daļā katram 
tās dalībniekam bija iespēja pieda-
līties trijās no astoņām radošajām 
darbnīcām.
 Novembrī skolas komanda 
“Lāčplēša mantinieki” startēja 
„Lāčplēša stafetē 2015” Alūksnē 9. 
- 10. klašu grupā. Sacensības  bija 
spraigas un fiziski grūtas. Stafe-
tes  noslēgumā komanda bija ļoti 
piekususi, bet saliedēta un pozi-
tīvi noskaņota. Apbalvošanā, kas 
notika Lāčplēša dienas pasākumā 
pie Alūksnes Jaunās pils, liela bija 
sajūsma par iegūto 1. vietu piecu 

komandu konkurencē. Mēs 
lepojamies ar savas skolas 
komandu - Raiti Plukšu, Matīsu 
Brīdaku, Rolandu Biezo, Iļjasu 
Estamirovu, Artu Kukurīti, 
Žaneti Kalniņu, Līnu Šķepasti, 
Martu Jaunzemu!
 Skolas zēniem novembrī 
bija iespēja pārbaudīt sevi un 
piedalīties Spēka un izturības dienā, 
pārbaudot spēkus četrās disciplīnās: 
kāju spēks, roku spēks, izturība 
un precizitāte, kuru rezultātā tika 
noskaidroti gan kopvērtējuma 
uzvarētāji katrā no grupām, gan 
absolūtie rekordisti katrā disciplī-
nā. Uzvarētāji bija: Sandis Gavars, 
Edžus Mazulis, Rolands Biezais, 
Niks Razmerovs.
 Novembrī ir arī mūsu skolas 
dzimšanas diena. Tā ir jauna, jo 
svinēja 36. jubileju. Tai par godu 
notika ballīte un katra klase ieradās 
ar pašgatavotu svētku kūku, svētku 
uzrunu, priekšnesumu, vai spēli. 
Pasākuma noslēgumā bija svētku 
salūts un cienāšanās ar pašu cepta-
jām kūkām.
 Novembrī svinējām arī Latvijas 
dzimšanas dienu un priecājāmies 
par Gundu Oju, kura bija viena no 
13 jauniešiem, kas ieguva apbal-
vojumu “Iedvesmojošais jaunietis 
Alūksnes novadā” par aktivitāti 
Ziemeru pamatskolas sabiedriskās 
dzīves veidošanā, daudzpusību, da-
lību gan olimpiādēs, gan konkursos 
un palīdzību klasesbiedriem.
 Decembris atnāca ar priecīgu ziņu, 

ka 9. klases skolniece Gunda Oja 
ir izturējusi atlasi un tiek aicināta 
uz raidījuma “Gudrs vēl gudrāks” 
ierakstu. Prieks mijās ar uztrau-
kumu, un 17. decembra agrā rīta 
stundā piedzīvojums varēja sākties. 
Dalībniekus sākumā iepazīstināja 
ar ieraksta telpu, noteikumiem, tad 
veda uz grimētavu telpām, neskaitā-
mas reizes filmēja iešanu pie lielās 
Latvijas kartes, tikai tad sekoja 
izmēģinājuma spēle un TV ieraksts, 
kura gaitā neviltotas emocijas telpā 
skanēja katrreiz, kad dalībnieki 
bija atbildējuši pareizi.  Raidījuma 
ieraksts bija nogurdinošs un garš. 
Gundas līdzjutēji jutās piekusuši, 
bet priecīgi par interesanti pavadīto 
dienu. Iespēja piedalīties raidīju-
ma ierakstā deva vērtīgu piere-
dzi, paplašināja redzesloku, ļāva 
ieskatīties, kā top TV raidījumi. 
Mēs lepojamies ar to, ka Gunda 
piedalījās spēlē!
 Gada gaidītākais notikums bija 
skolas Ziemassvētku pasākums. 
Daudzveidīgi klašu priekšnesumi, 
kuros iesaistījās gan skolēni, gan 
viņu klašu audzinātājas, mijās ar 
skaistām Ziemassvētku dziesmām.  
Vēlāk ieradās visu ilgi gaidītais 
Ziemassvētku vecītis, kopā ar skolē-
niem viņš uzbūra jautru noskaņu.
 Decembra sākumā Ziemeru pa-
matskolā notika Alūksnes un Apes 
novadu skolu sacensības tautas 
bumbā. Mūsu skolas komanda, 
kuras sastāvā bija Sandis Gavars, 
Daniels Keišs, Linards Biezais, Rei-

nis Lazdāns, Samīrs Laurs, Sindija 
Boreiko, Sabīne Kokorēviča, Sanija 
Cīrule, ieguva godpilno 1. vietu.
 Skolā novembrī un decembrī 
notika glītrakstīšanas konkurss. Šajā 
laikā pareizrakstība un glītraksti 
tika vēroti visu mācību priekšme-
tu rakstu darbos. Skolēni varēja 
piedalīties arī īpašo glītrakstīšanas 
uzdevumu veikšanā, iepazinās arī ar 
latviešu burtu seno druku. Konkursa 
noslēgumā skolēni rakstīja „Īpašo 
vēstuli”, kā arī tika noteikti Ziemeru 
pamatskolas glītāko rokrakstu 
īpašnieki - Katrīna Spēlīte, Krista 
Kalniņa, Evelīna Cīrule, Sabīne 
Kokorēviča, Samīrs Laurs, Ainārs 
Cekuls, Mairis Spēlītis, Dana 
Stalšane.
 Gadu noslēdzām ar sirsnīgu mu-
zikālu sveicienu, kuru bija saga-
tavojuši skolas rūķi un mūzikas sko-
lotāja Inga Ārste. Pasākumā skolas 
direktore Elvīra Aizupe pasniedza 
pateicības skolēniem par labiem 
un izciliem mācību sasniegumiem. 
Īpašo balvu “Ziemassvētku egle 
- 2015” saņēma Evelīna Cīrule, 
Sindija Boreiko, Sabīne Kokorēvi-
ča, Sanija Cīrule, Ralfs Voropajevs, 
Edžus Mazulis, Sindija Voropajeva, 
Gunda Oja.
 Notikumiem un sasniegumiem 
bagātu mums visiem 2. semestri!

Materiālu apkopoja direktores 
vietniece mācību darbā 

Ināra Lazdiņa un skolotāja 
Iluta Sustenberga

Jauniešu konsultatīvajā 
padomē jauni dalībnieki
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
izveidotajai novada Jauniešu 
konsultatīvajai padomei janvārī 
pievienojušies jauni biedri un 
jau sākta aktīva novada jauniešu 
foruma norises plānošana.

 Šī gada sākumā Jauniešu konsulta-
tīvajai padomei pievienojās Laura 
Virsniece no Liepnas, Ilgvars Brie-
dis no Jaunannas, Klāss Stāvausis 
no Annas/Alūksnes, Rihards Lācis 
no Strautiņiem/Alūksnes un Druvis 
Mucenieks no Alūksnes. Padomei 
ievēlēta arī jauna vadība – tās 
priekšsēdētājs būs Rihards Lācis 
un priekšsēdētāja vietnieks Druvis 
Mucenieks.

 Pirmais lielākais pasākums, kura 
norises plānošanā iesaistīsies 
Jauniešu konsultatīvā padome, būs 
Alūksnes novada jauniešu forums, 
kas notiks Alūksnē 5. martā. Tas 
būs jau šāda veida pasākums, kurā 
satiksies jaunieši, pašvaldības 
pārstāvji, dažādu jomu eksperti, 
lai runātu par jauniešiem svarīgām 
tēmām dzīves uzlabošanai.
 Foruma gaitā tā dalībnieki strādās 
pie vairākām tēmām. Pagaidām to 
loks nav konkretizēts, taču tās varē-
tu būt saistītas ar jauniešu izaugsmi 
un iniciatīvu, jauniešu un pašvaldī-
bas sadarbību, uzņēmējdarbību un 
nodarbinātību, veselību un drošību.
 Ikviens Alūksnes novada jaunie-
tis ir aicināts izteikt savas domas 
par forumā apskatāmajām tēmām 
anketā, ko atradīsiet multifunkcio-
nālā jaunatnes iniciatīvu centra “Pa 
GALMS” facebook.com kontā.

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes esošie un jaunie 
dalībnieki pirmajā šī gada sanāksmē

Evitas Aplokas foto
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Kā paies 2016. gads kultūrā un sportā
Alise Beķere,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību praktikante

 Ik gadu Alūksnes novadā 
notiek dažādas kultūras un 
sporta norises. Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte sniedz ieskatu par 
nozīmīgākajiem kultūras 
pasākumiem Alūksnē 
un novadā  šogad.

 2016. gads kultūrā iezīmēsies 
gan ar pasākumiem un notikumiem, 
kas jau izveidojušies par tradīciju, 
gan jauniem un inovatīviem 
pasākumiem.
 - Katru gadu visai vasaras 
sezonai, ņemot vērā pasākumu 
tematiku, izvēlamies vienotu moto. 
Šī gada moto - “Iemīlies Alūksnē”, 
jo vasaras sezonas lielākajiem 
kultūras notikumiem caurvīsies  
mīlestības tēma, - saka S. Eglīte.
 Jau 28. maijā Alūksne gaidīs 
ciemos Vidzemes un Latgales 
jauktos korus un pūtēju orķestrus. 
Koriem pieteikšanās ir noslēgusies 
un zināms, ka vēlmi piedalīties 
svētkos ir izteikuši vairāk nekā 
60 kori ar 2000 dalībniekiem. 
Vēl turpinās pūtēju orķestru 
pieteikšanās un sagaidāms, ka 
Alūksnē šai diena varētu viesoties 
ap 2500 dalībnieki. 
 - Lielkoncertā kori izdziedās 
dziesmas par mīlestību pret 
dzimteni, cilvēkiem un mūziku. 
Savu koncertprogrammu gatavo 
arī pūtēju orķestri, līdz ar to 
koncertā dziesmas vīsies ar 
instrumentu skaņām, radot 
muzikālu piedzīvojumu 
klausītājiem. Svētki tiek veidoti 
kopā ar Latvijas Nacionālo 
kultūras centru, sadarbojoties 
ar koru apriņķa virsdiriģentu un 
svētku māksliniecisko vadītāju 
Robertu Liepiņu, režisori Edīti 
Siļķēnu, komponistu Jāni Lūsēnu 
un daudziem citiem. Šī diena būs 
piepildīta gan ar svētku ieskaņas 
koncertiem, gan ar koncertu 
baznīcā. Skanīgs būs arī 
svētku gājiens, - par koru 
un pūtēju orķestru lielkoncertu 
stāsta S. Eglīte. 
 Nedēļu pirms tam, 21. maijā, 
jau tradicionāli arī Alūksnes 
novadā svinēs Muzeju nakti, 
kuras tēma šogad - “Durvis”. 
Alūksnes muzeji katrs un kopīgi 
domās par programmu, lai 
ikviens apmeklētājs varētu 
baudīt visas dienas piedāvājumu 
un apskatīt pēc iespējas vairāk 
muzeju.
 - Man ir ļoti liels prieks, ka 
šajā akcijā iesaistās ne tikai 
muzeji, bet arī citas kultūras 
iestādes un ver durvis 
apmeklētājiem. Šo Muzeju 
nakti veltīsim šī gada jubilāram, 
novadniekam Jānim Grestem, kam 
šogad 120. jubileja. Greste bija 
ne tikai skolotāju skolotājs, bet 
arī muzejnieks un vairāku muzeju 
dibinātājs, - saka S. Eglīte. 
 Jau otru gadu, 4. jūnijā, 
sadarbībā ar Alūksnes pensionāru 
biedrību “Sudrabs”, Alūksnes 
Pilssalā norisināsies senioru 
Sporta diena, uz kuru tiek 
aicināti visi novada un 

arī blakus novadu seniori.
 18. jūnijā pēc gada atpūtas 
Alūksnē atgriezīsies Zušu festivāls. 
Cerams, zuši ezerā būs un varēs 
sakārtot juridiskās lietas, lai pie 
zušiem tiktu. Arī šī notikuma 
galvenā tēma būs mīlestība. Jau 
šobrīd zināms, ka festivālā 
ar mīlestības dziesmu programmu 
piedalīsies “Mirage Jazz orchestra” 
kopā ar dziedošajiem aktieriem. 
Šajā dienā norisināsies arī 
Alūksnes un Apes novada 
deju kolektīvu svētki un skatītājus 
sagaida aizraujošs deju uzvedums 
“Precinieki”, kas veidots pēc 
Rūdolfa Blaumaņa lugas 
“Īsa pamācība mīlēšanā” 
motīviem.
 Augustā, kā ik gadu, centrālais un 
galvenais vasaras notikums būs 
Alūksnes pilsētas svētki. Svētkiem 
izvēlētais moto “Iemīlies Alūksnē” 
uztverams divējādi – iemīlies pats 
vai arī vairāk iemīli savu pilsētu.
 - Mūsu mazā pilsēta būtu ļoti prie-
cīga, ja mēs vairāk to mīlētu, stās-
tītu un lepotos par labajām lietām, 
kas notiek Alūksnē, jo mīlestība 
vairo mīlestību, - norāda S. Eglīte. 
 10. septembrī plašāk nekā citus 
gadus tiks organizēts Gaisa balonu 
festivāls Alūksnē, kas notiks vienā 
dienā ar Pļaujas svētkiem Viktora 
Ķirpa Ates muzejā, un viennozīmīgi 
šie svētki viens otru papildinās. 
Pļaujas svētkiem šogad jubileja, 
jo tieši pirms 30 gadiem muzeja 
dibinātājs Viktors Ķirps iecerēja un 
izloloja pirmos svētkus, kas kļuva 
par nozīmīgu un noturīgu tradīciju. 
Savukārt šajā gadā tiks ieturēta 
pauze un Alūksnē netiks svinēti 
Bānīša svētki.
 S. Eglīte atzīst, ka jau 
pagājušajā gadā aizsāktas sarunas, 
kā Alūksnes novads sagaidīs 
Latvijas simtgadi, un notika 
novadpētniecības konkurss 
“Latvijai 100”, kuram pašvaldības 
kultūras iestādes iesniedza darbus 
par tēmu “Personības”. Šī gada 
konkursa tēma būs “Tradīcijas”, 
tādēļ kultūras un kultūrizglītības 
iestādes aicinātas konkursam gata-
vot darbus par tradīcijām novadā, 
kas ir noturējušas un ietekmējušas 
Latvijas pastāvēšanu, latvietību un 
patriotismu. Plānojot citas ieceres 
saistībā ar Latvijas simtgadi,  
2. aprīlī kopā ar Nevalstisko 
organizāciju atbalsta centru plānots 
organizēt Alūksnes  novada 
iedzīvotāju forumu “Latvijai 100”, 
tādejādi aicinot simtgades 
veidošanā iesaistīties arī 
sabiedrību. 
 Amatierkolektīviem šis gads 
iezīmēsies aktīvs un pasākumiem 
bagāts gan novadā, gan ārpus tā 
robežām.
 - Sieviešu koris “Elise” dosies 
uz Latvijas Vīru un Sieviešu koru 
salidojumu Cēsīs, korus gaidīs 
Gaujiena, Dundaga un Tukums. 
Deju kolektīviem notiks reģionālie 
un novadu svētki. Liela daļa darba, 
ko veic Kultūras un sporta nodaļa, 
saistīta ar Dziesmu svētku proce-
sa nodrošinājumu un 2016. gadā 
visām amatierkolektīvu nozarēm 
ir gaidāmas skates, koriem un 
deju kolektīviem kopmēģinājumi. 
Vokālie ansambļi dosies uz skatēm 
Balvos un Gulbenē, jo jau otro gadu 
veidojam mazās reģionālās skates, 
lai ansambļi varētu mācīties viens 

no otra. Alūksnes, Balvu un Gulbe-
nes koru apriņķa koru skate notiks 
Alūksnē  4. maijā. Deju kolektīvu 
skate Alūksnē notiks 16. aprīlī, 
savukārt teātriem - 26. novembrī. 
Pirmo reizi šogad 10. aprīlī orga-
nizēsim skati netradicionālo deju 
kolektīviem. Tie ir kolektīvi, kuri 
nepiedalās Dziesmu svētku kopre-
pertuāra apgūšanā, bet  ir dažādu 
citu Eiropas un pasaules stilu deju 
izpildītāji, - saka S. Eglīte.
 Viņa norāda, ka Kultūras un sporta 
nodaļa organizē tikai lielākos pasā-
kumus, taču ļoti lielu darbu kultūras 
dzīves uzturēšanā, veidošanā veic 
novada kultūras iestādes. Alūksnes 
Kultūras centrs jau ļoti aktīvi kopš 
atvēršanas pārdomāti un mērķtiecīgi 
veido savu darbību. Atšķirībā no 
novada pagastu kultūras iestādēm, 
kur lielākā daļa pasākumu tiek 
veidoti sadarbībā ar amatiermākslas 
kolektīviem, Kultūras centrs vairāk 
strādā pie profesionālās mākslas 
piedāvājuma nodrošināšanas, 
protams, neaizmirstot, cik svarīga 
ir amatiermākslas pieejamība un 
popularizēšana. 20 un 21. februārī 
Alūksnes Kultūras centrs organizēs 
pirmo starptautisko deju festivālu 
“Alūksnes Ziema”. Festivālā tiek 
gaidīti deju kolektīvi no Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas un Latvijas un 
S. Eglīte cer, ka šis festivāls kļūs 
par stabilu tradīciju.
 Alūksnes Mūzikas skola savu 70. 
jubilejas ciklu noslēgs 13. februārī 
ar galveno koncertu, kurā piedalī-
sies gan audzēkņi, gan pedagogi  un 
absolventi. 13. martā tiks svinēta 
tradicionālā krievu Meteņdiena jeb 
Masļeņica Pededzē. Februārī un 
aprīlī jaunu un interesantu pasāku-
mu rīkos Jaunlaicenes tautas nams 
– “Danču vakarus” vairākās tūrēs, 
kas cerams, kļūs par jauku tradīciju 
pagastā.
 Jūnijs novadā iezīmēsies ar 
interesantiem Līgo un Jāņu dienas 
pasākumiem visā novadā. Interesan-
ti būs līgot Dēliņkalnā, arī Jaunanna 
šogad padomājusi par aizraujošiem 
svētkiem – tās būs viņu pašu iestu-
dētas “Skroderdienas Silmačos” un 
ugunsplostu peldināšana Pededzes 
upē.
 Jūlijā lielākie notikumi 
novadā būs Alsviķu pagasta 
svētki, Mālupe svinēs muižas 
kunga ēkas 165. jubileju, arī 
Liepnas pagasts svinēs savus 
pagasta svētkus, savukārt augustā 
gaidāmi Pededzes, Mārkalnes un 
Zeltiņu pagasta svētki un 
tradicionāli - Igauņu dienas 
kopā ar “Pārgājieniem ar garšu” 
Veclaicenes pusē.  Oktobrī jaunu 
tradīciju aizsāks Alsviķi -  tie būs 
latvisko tradīciju godināšanas 
svētki – Jumīša daudzināšana, 
kas ir kā turpinājums viņu 
tradicionālajam Miķeļdienas 
gadatirgum.
 Tā ir tikai maza daļiņa no 
pasākumiem novadā, cilvēkiem 
noteikti ir jāseko līdzi informācijai, 
lai nepalaistu garām sev 
interesantāko pasākumu. 
 Šis gads ir arī nozīmīgām 
jubilejām bagāts, kas tiks atzīmētas 
ar izstādēm, konferencēm, krāšņiem 
koncertiem, tikšanās pasākumiem.
 - Notikumi būs veltīti maestro 
Edgaram Račevskim, kas 
ilgus gadus ir bijis agrākā 
Alūksnes rajona koru virsdiriģents. 

Skaistas jubilejas atzīmēsim 
novadniekiem Mārai Svīrei, 
Aivaram Berķim, Vēsmai Koklei 
- Līviņai, Teklai Cinglerei, Uģim 
Puzulim un citiem ievērojamiem 
cilvēkiem, kuri veicina Alūksnes 
novada atpazīstamību. Arī vairāki 
amatierkolektīvi šogad svinēs savas 
darbības jubilejas. Jau martā 30 
gadu jubileju ar krāšņu koncertu 
atzīmēs Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju koris “Atzele”, tāpat 
nozīmīgas jubilejas šajā gadā svinēs 
Tautas lietišķās mākslas studija 
“Kalme”, Zeltiņu drāmas kolektīvs 
“Kontakts”, Alsviķu deju kolektīvs 
“Jandāls” un deju kopa “Maliena”, - 
stāsta S. Eglīte.
 Kultūras nozares nozīme 
novada attīstībā, atpazīstamības 
veicināšanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā ir ļoti svarīga, 
tāpēc katru gadu februārī notiek 
pasākums “Gada balva kultūrā un 
sportā”, lai uzteiktu veiksmīgākos 
un darbīgākos kultūras ļaudis par 
paveikto.
 - Lai radošs gads kultūras ļaudīm 
un baudīšanas prieks ikvienam 
apmeklētājam, - novēl S. Eglīte.

 Alūksnes novada pašvaldības 
sporta darba organizators Vilnis 
Veļķeris 2016. gadu sportā rak-
sturo kā aizraujošu, dinamisku 
un interesantu. Viņš uzsver, ka  
Alūksnei ir vairāki tradicionāli 
sporta pasākumi, kuru pirmsā-
kumi meklējami pirms vairāk 
nekā 30 gadiem, un kuri notiks 
arī šogad.
 - Alūksne var lepoties, ka šie 
pasākumi savu nozīmīgumu nav 
zaudējuši un joprojām cilvēkiem 
ir saistoši, - norāda sporta darba 
organizators V. Veļķeris.
 Februāris saistīts ar slēpošanas 
aktivitātēm. Ziemas sporta bāzē 
“Mežinieki” šomēnes plānots Na-
cionālo bruņoto spēku čempionāts 
distanču slēpošanā. No 19. līdz 21. 
februārim pēc ilgāka pārtraukuma 
Alūksne kļūs par ziemas orientē-
šanās galvaspilsētu, kad dažādās 
orientēšanās distancēs gan 
“Mežiniekos”, gan Veclaicenes 
puses Kornetu apkārtnē pulcēsies 
aptuveni 300 sportisti no Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas, kā arī 
Krievijas un Baltkrievijas. 
27. februārī notiks Alūksnes 
slēpojums, kuram tuvojas 
40. gadskārta. Slēpojuma galvenā 
distance ir pusmaratons 
21 kilometra garumā, taču trases ir 
dažādas un piemērotas atšķirīgām 
sagatavotības pakāpēm, jo 
sacensībās piedalās gan mazie 
sportisti, kas sper pirmos soļus, 
gan arī vecāka gada gājuma 
cilvēki. No 26. līdz 28. februārim 
risināsies arī Latvijas čempionāts 
biatlonā, un Alūksne šādu godu ir 
izpelnījusies pēc ilgāka 
pārtraukuma.
 - Būtiskākais ir tas, ka 
“Mežiniekos” ir izdevies 
sakārtot biatlona šautuvi, iegādāties 
dažādu tehniku, kas nepieciešama 
trašu gatavošanai. Ir labiekārtotas 
mājiņas, kur sportistiem saģērbties 
un sagatavoties, lai varētu doties uz 
starta, - norāda V. Velķeris.
 Ja atļaus laikapstākļi, Alūksnes 
ezerā paredzētas zemledus makšķe-
rēšanas sacensības.
 No pavasara un vasaras lielāko 

sporta pasākumu cikla noteikti 
jāmin jau tradicionālās volejbola 
sacensības “Katrīnas kauss”, kuras 
risināsies 18. jūnijā Pilssalā. Katru 
gadu tajās startē aptuveni 100 pāri 
- gan veterāni, gan sievietes, gan 
jaunieši. Arī šogad turnīrs notiks 
vienlaikus ar Zušu festivālu, tādēļ 
cerams, ka sacensībās dalībnieku un 
līdzjutēju netrūks.
 No 15. līdz 17. jūlijam Alūksnē 
notiks sportam un tūrismam veltītas 
sacensības. Norisināsies Eiropas 
čempionāts ūdens motosportā divās 
laivu klasēs un vienlaikus arī Latvi-
jas atklātais čempionāts. 16. jūlijā 
notiks Latvijas Tūrisma rallijs, kas 
vienmēr ir plaši apmeklēts. Šogad 
Alūksne būs vienīgā vieta Latvi-
jā, kur Tūrisma rallijs notiks, līdz 
ar to sagaidāms plašs dalībnieku 
skaits. Tūrisma ralliju pašvaldība 
organizēs kopā ar tūrisma portālu 
www.atputasbazes.lv. Jau šobrīd 
rallija dalībnieki rezervē viesnīcas 
un naktsmājas, tiek domāts arī par 
telšu vietas izveidi. Kopumā visas 
dienas garumā rallija dalībnieki 
varēs iepazīt 30 Alūksnes novada 
interesantākos tūrisma objektus. 
 No pavasara līdz pat vasaras vidum 
notiks ikgadējais parka skriešanas 
seriāls Alūksnes muižas parkā, arī 
orientieristiem tiks rīkotas sacen-
sības no pavasara līdz pat rudens 
vidum. Jūnijā notiks velo sacensības 
“Līkloči papardēs”, bet 23. jūlijā 
- Stipro skrējiens Ilzenē, kas jau ir 
iekarojis savu vietu sporta notikumu 
plejādē.
 Vairākas sportiskas aktivitātes 
paredzētas arī pilsētas svētku laikā 
6. augustā. Kā ik katru gadu, notiks 
svarcelšanas un loka šaušanas 
sacensības un volejbola turnīrs. Šo-
gad paredzēts arī “Ghetto Games” 
turnīrs un, iespējams, ka notiks 
minifutbola un florbola sacensības. 
Tā kā šis ir atraktīvs pasākums, 
organizatori plāno izvērtēt turnī-
ra rīkošanu pilsētas centrā nevis 
Pilssalā.
 Vasaras izskaņā, 20. – 21. augustā, 
gaidāmas Starptautiskās orientēša-
nās sacensības “Malienas kauss”, 
kas šogad svin 35 gadu jubileju un 
ierasti pulcē no 300 - 500 orien-
tieristu. Pirmo reizi mūsu novada 
teritorijā notiks Latvijas čempionāts 
veloorientēšanās sportā Veclaicenes 
un Kornetu apkārtnē.
 Septembris iesāksies ar ļoti 
interesantu un savdabīgu ūdens mo-
tosporta veidu - kuģu modelisma sa-
censībām, kurās ar radio vadāmības 
ierīcēm 200 – 250 metru garā trasē 
noskaidros labākos. Divu dienu 
sacensībās no 3. līdz 4. septembrim 
Alūksnes ezerā gaidāmi aptuveni 
50 - 70 dalībnieki no Skandināvijas, 
Baltijas, Eiropas valstīm. Decem-
brī nu jau sešpadsmito reizi notiks 
Starptautiskais Ziemassvētku džudo 
turnīrs, kas pulcē ap 500 - 700 jau-
no sportistu no desmit valstīm.
 - Domāju, Alūksnē nevarētu teikt, 
ka nav, ko darīt vai apmeklēt. Ja 
ir gribasspēks un vēlme atrast sev 
interesantāko sporta veidu, tas 
vienkārši ir jādara. Man dažkārt 
jautā, vai tu vari sarīkot ko citu, bet, 
lai organizētu kādu citu pasākumu, 
ir jābūt sportošanai piemērotiem 
objektiem un cilvēkiem, kas 
attiecīgo sporta veidu pārzina, - 
norāda V. Veļķeris. 
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Deja vieno Pededzē
Viesturs Zaķis, 
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists

 Biedrība „Pededzes nākotne” 
īstenojusi Valmieras novada 
fonda atbalstīto projektu 
„Caur deju uz sapratni”, kas 
19. decembrī noslēdzās ar 
kupli apmeklētu deviņu 
amatiermākslas kolektīvu 
koncertu. Pededzes pagastā tas 
bija viens no aizvadītā gada 
nozīmīgākajiem kultūras 
notikumiem.

 Biedrību “Pededzes nākotne” pie-
dalīties Kultūras ministrijas finan-
sētajā un “Valmieras novada fonda” 
organizētajā projektu konkursā 
“Starpkultūru dialogs Vidzemē 
2015” pamudināja pagasta rosīgā 
sabiedriskā dzīve un aktīvā māks-
linieciskās pašdarbības kolektīvu 
darbība. Kā jau pierobežas pagastā, 
kolektīvu repertuārā ir gan latvie-

šu, gan krievu tautas dziesmas un 
dejas, tāpēc Pededzes tautas nama 
vadītājai Tatjanai Steklovai radās 
ideja sapulcināt līdzīgas ievirzes 
deju kolektīvus no citām apdzīvo-
tām vietām ar mērķi gūt jaunus ie-
spaidus, dalīties pieredzē un sniegt 
vērienīgu koncertu Pededzes iedzī-
votājiem un viesiem. Aicinājumam 
piedalīties projektā labprāt atsaucās 
Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” 
deju kopa, kā arī Rēzeknes pilsētas 
nacionālo biedrību kultūras nama 
bērnu deju kolektīvs „Ručejok” un 
baltkrievu ansamblis „Suzorje”.
 Tā kā Jēkabpils un Rēzeknes 
dejotāji Pededzē viesojās pirmo-
reiz, projekta centrālais pasākums 
iesākās ar deju meistarklasēm, kuru 
gaitā dejotāji un kolektīvu vadī-
tāji varēja iepazīties viens ar otru, 
pārējo kolektīvu tautas tērpiem un 
latviešu, krievu, kā arī tiroliešu deju 
soļiem. Pagasta viesi tika iepazīsti-
nāti ar Pededzes muzeju un vietējo 
daiļamatnieku darinājumiem. Diena 
noslēdzās ar plaši apmeklētu 

koncertu, kurā piedalījās projekta 
dalībnieki no Jēkabpils un Rēzek-
nes, Liepnas dejotāji, Pededzes 
jauniešu deju kolektīvs, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Pededzie-
ši”, sieviešu deju kopa „Tikai tā”, 
folkloras kopa „Labā oma”, un arī 
biežie Pededzes viesi no netālajiem 
Lauriem.
 Vienlaikus koncerta sarīkošanai 
projekts ļāva papildināt Pede-
dzes deju kolektīvu garderobi ar 
divdesmit pāriem sieviešu deju 
kurpju, kuru iegādi ar 119,60 EUR 
atbalstīja arī Alūksnes novada paš-
valdība. Pārējo projekta īstenošanai 
nepieciešamo summu - 1470,34 
EUR nodrošināja „Valmieras nova-
da fonds”. 

Aicinām seniorus baudīt teātri

Iveta Baltā – Vanaga, 
Dzintra Zvejniece

 Jaunannas Tautas nams 
12. martā gaidīs Alūksnes 
un Apes novadu seniorus uz 
Limbažu Ausekļa teātra izrādi 
“Dūdotāji” kas būs jau trešā 
Limbažu teātra sadarbība ar 
Alūksnes un Apes novada 
fondu (AANF).

 Izrāde “Dūdotāji” ir 
pieteikta “Gada izrādei 2015” 
un 13. martā tiks rādīta ekspertu 
komisijai Jēkabpils tautas namā. 
Savukārt izrāde Jaunannā notiks 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
finansētā projekta “Svētku pakas 
un pasākumi Alūksnes un Apes 
novada sirmgalvjiem 2015/2016” 
ietvaros. Alūksnes kultūras centrā 
skolotāju kora „Atzele” Ziemas-
svētku koncerts “Ziemas saukšana” 
23. decembrī, kuru apmeklēja arī 
Jaunannas seniori, tāpat notika šī 

projekta ietvaros. 
 Borisa un Ināras Teterevu fonds 
piecu gadu laikā AANF ir 
piešķīris 32279,00 eiro finansējumu 
3248 sirmgalvju dāvanām un 
kultūras pasākumiem Alūksnē, 
Alsviķos, Veclaicenē, Kolberģī, 
Jaunannā, Apē, Trapenē un 
Gaujienā.
 Jaunannas pagasta iedzīvotājiem 
ir izveidojusies laba sadarbība ar 
AANF un īpaši ar fonda valdes 
priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci, 
kura iepriekšējā gadā divas reizes 
ir viesojusies pie Jaunannas 
senioriem, iepazīstinot ar fonda 
darbu – projektiem, labdarības 
pasākumiem, rosinot būt aktīviem, 
atvērtiem un nestāvēt malā, bet 
iesaistīties. Jaunannas seniori 
kļuva par fonda ziedotājiem AANF 
13. Projektu konkursam “Atbalsts 
iedzīvotāju iniciatīvām” un līdz 
ar to senioriem tika grūtais un arī 
atbildīgais uzdevums vērtēt 
divdesmit četrus konkursā 
iesniegtos pieteikumus. Tā bija 

jauna pieredze, kas lika paskatīties 
uz projektiem no cita skatpunkta, 
jo izvērtēt un atsijāt labākos tiešām 
nebija viegls uzdevums – idejas 
dažādas, visas labas, bet atbalstīt 
var tikai noteiktu skaitu. 
 Ar AANF sadarbojas ne tikai 
seniori, bet arī biedrība “Interešu 
centrs “Jaunanna”” un 
neformālās iedzīvotāju grupas, 
iesniedzot projektu konkursos 
savus projektus, kas arī ir guvuši 
atbalstu. Tāpēc decembrī AANF 
10. gadu jubilejas pasākumā deju 
kopa “Jaunanna” bija kopā ar 
AANF svinīgajā pasākumā, 
iepriecinot jubilārus ar savu 
dejotprasmi. 
 Aicinām Alūksnes un Apes 
novada seniorus un ģimenes 
locekļus, iezīmēt šos datumu, 
lai satiktos un kopīgi baudīti 
teātri, kamēr vēl nav sākušies 
lielie pavasara darbi. Sīkāka 
informācija pie Dzintras Zvejnieces, 
tālrunis 28642250. 
 Mēs jūs gaidīsim!

Aina no izrādes “Dūdotāji”
Foto no Alūksnes un Apes novada fonda arhīva

Zeltiņos viesosies 
māsas Legzdiņas

Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 20. februārī 15.00 Zeltiņu tautas 
namā ar koncertprogrammu 
„Sirds ir prieka pilna” vieso-
sies šova „Dziedošās ģimenes” 
dalībnieces, jautrās un atraktīvās 
māsas Legzdiņas.

 Šova „Dziedošās ģimenes” 
iepazītās atraktīvās māsas Legzdi-
ņas - Aija un Gundega joprojām ir 
humora pilnas, viņas  prot pasmie-
ties par visdažādākajiem dzīves 
notikumiem. 
Māsas plašāku atpazīstamību guva, 
pateicoties TV šovam „Dziedošās 
ģimenes”, kur šova pirmajā gadā 
skatītājus priecēja ar lustīgām Rai-
monda Paula dziesmām un cienāja 
gan žūriju, gan citus dalībniekus ar 
marinētām sēnītēm.
 Tagad  Aija Eidinta un Gundega 
Strazda  turpina dziedāt un uzstāties 
ar dzimtas uzvārdu – Legzdiņas.  
Gundega ir Dobeles Centrālās 
bibliotēkas darbiniece, bet Aija - 
Dobeles novada kultūras nozares 
vadītāja. 
 Gundega un Aija Legzdiņas jau 
kopš šova “Dziedošās ģimenes” 
laikiem ir izcēlušās ar nebeidzamu 
pozitīvismu, smaidu un dzīvesprie-

ku. Tādas viņas  ir ne tikai televīzi-
jā, bet arī dzīvē!
- Jāsaka, ka esam apveltītas ar 
latvietim neraksturīgu optimismu. 
Un par ko tad skumsim? Depresija? 
Slikts garastāvoklis? Protams, arī 
mums reizēm tas piezogas, jo esam  
tādas pašas kā visi citi, bet mēs 
neļaujamies, nav laika, ir daudz da-
rāmā, koncerti, jauni projekti, mājas 
dzīve, - stāsta Aija.
 Māsām saglabāt mūžīgo optimis-
mu palīdz viņu mīļie - mazbērniņi, 
bērni, vecāki un, protams, draugi.
 - Man šķiet, ka gaidīt motivāciju, 
lai smaidītu ir muļķīgi, jāsaprot, ka 
nekur citur uz pasaules mēs nevarē-
sim runāt savā valodā, dziedāt savas 
dziesmas, dejot savas dejas, visur 
citur mēs esam un būsim svešinieki. 
Ja novērtēsim sevi kā tautu, savu 
kultūru, savas prasmes, būs arī 
optimisms, - saka Aija.
 Koncerta ilgums būs 90 minūtes. 
Ieeja: 4,50 EUR, bērniem līdz 12 
gadu vecumam - 2 EUR. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Zeltiņu tau-
tas namā, tālrunis informācijai 
29492284.
 Ieprieciniet savus mīļos Valentīn-
dienā, vai citos svētkos, uzdāvinot 
biļeti uz koncertu, jo šāda dāvana 
ir prātā un sirdī paliekošāka par 
daudzām citām lietām.

Māsas Legzdiņas 20. februārī aicina uz koncertu Zeltiņos

Atraktīvs 
piedāvājums Jaunlaicenē
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Lai arī pēc Ziemas 
Saulgriežiem saules gaismu 
ik dienas mēs baudām ik pa 
minūtei vairāk un vairāk, ziemas 
vakari joprojām ir diezgan 
gari un tumši. Un tad nu 
jāmēģina atrast kāda nodarbe, 
lai šos vakarus īsinātu. Kurš 
no mums ir pasīvāks, tas ada, lasa 
vai vienkārši skatās televizoru, 
savukārt aktīvākie mēģina atrast 
nodarbi atbilstoši savai 
negurstošajai enerģijai. Tieši 
šādiem cilvēkiem vēlos piedāvāt 
aktivitāti, kura mūspusē būs 
jaunums!

 13. februārī pulksten 20.00 
Jaunlaicenes tautas namā tiek 
organizēts “Danču vakars 
tautiešiem”! Šāda veida vakari 

notiek daudzviet Latvijā, kuros 
savam prātam un spējām sev tīkamu 
deju atradīs katrs - gan kautrīgs 
iesācējs, gan drošs danču pazinējs. 
Danču vakaros galvenokārt dejo 
neapdarinātas, etnogrāfiskās jeb 
tradicionālās latviešu, lietuviešu, 
igauņu un citu kaimiņtautu dejas, 
kas nākušas no 19. gs. vidus - 20. 
gs. sākuma. Mūsu organizētajā 
pasākumā dančus ierādīs un mācīs, 
kā arī par lustīgu mūziku gādās 
folkloras kopa “Ore” no Amatas 
novada. Dančos skanēs tradicionālie 
instrumenti – dūdas, ģīgas, cītara, 
akordeons, ermoņikas, kokle u.c.
 Atnāciet, atbrauciet un kā vecos 
laikos jūs baudīsiet sadancošanos 
brīvā atmosfērā, kur deju pauzēs 
varēsiet atjaunot spēkus ar kādu 
uzkodu, bet slāpstošie veldzēties 
ar gardu kvasa vai alus krūzi. 
Neaizmirstiet ekipējumu – viegls, 
elpojošs apģērbs un ērti apavi!
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Ates muzejs aicina ciemos

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem speciāliste

 Aicinām apmeklēt Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeju arī ziemā! Pašlaik 
aktuālākais piedāvājums 
ir Latvijas Kaligrāfu biedrības 
izstāde “Noburtiritmi 2” 
un Meteņdienas izglītojošā 
programma ar maskošanos, 
rotaļām un spēlēm “Meten`s 
kaktā sukājās(i) pelnu dienu 
gaidīdams”. Izglītojošo 
programmu piedāvājam 
pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem gan muzejā, 
gan izbraukumā. 

 Izstādes nosaukums “Noburtiritmi 
2” mudina skatītāju neaprobežo-
ties ar vizuālo mākslinieciskā tēla 
iepazīšanu, bet meklēt apskatāmajā 
darbā iezīmes no citām mākslas 
jomām. Šī ir jau otrā mūsdienu ka-
ligrāfijas izstāde, kuru rīko Latvijas 
Kaligrāfu biedrība sadarbībā ar Jaņa 
Rozentāla Rīgas Mākslas vidus-
skolu. Darbi ir tapuši kā mācību 
uzdevumi skolā un ir pieskaitāmi 
modernās kaligrāfijas veikumiem. 
Jauno mākslinieku galvenais mērķis 
ir meklēt burtu kā mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļu lietojuma ie-
spējas, un darbu vēstījums ir autoru 
pašizaugsme. Latvijas Kaligrāfu 
biedrības izstāde “Noburtiritmi 
2” atvērta apmeklētājiem līdz 1. 
martam. 
 Uz tikšanos Atē!

Kaligrāfijas izstādē Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Foto no muzeja arhīva

Sirds vārdi audžuģimenēm un aizbildņiem
Inga Ozoliņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 2015. gada 22. decembrī 
Malienas pamatskolā kopā 
pulcējās Alūksnes novada 
audžuģimenes un aizbildņi.

 Tie ir cilvēki, kuri ir atdarījuši 
gan savas mājas, ģimenes un arī 
sirds durvis tiem bērniem, kuri ir 
palikuši bez vecāku gādības. Ir 
labi, ja tās ir bēdīga stāsta laimīgas 
beigas – jauna ģimene. Nepiecie-
šama liela drosme, uzņēmība, pa-
cietība un mīlestība, lai rūpētos un 
tuvinātos ar bērnu, kas piedzīvojis 
ļoti sāpīgu vecāku zaudējumu. Tas 
ir grūts, bet piepildīts un jēgpilns 
ceļš – palīdzēt uzaugt bērnam 
ģimenē.
 Vissirsnīgākie pateicības vārdi 
visiem, kas šo misiju mūsu novadā 
veic, taču klātienē pateicību saņēma 
audžuvecāki – Sanita Ilsjāne, Irina 
un Vilis Sinkas, Edīte Jansone, Ivita 
Krevica, Inese Ādamsone, Baiba 
Šķendere, Aija un Ilmārs Baloži, 
Rudīte un Sergejs Bērziņi, Marija 
Aleksjuka, Tatjana Smirnova, Ina 

Apsīte, Dzintra Kabluka, Marika 
Vancāne, Normunds Ratenieks, 
Inita un Leone Ķeseles un aizbildne 
Aina Loce. Daži no viņiem veic 
gan audžuvecāku, gan aizbildņu 
pienākumus.
 Īpašu paldies pelnījuši audžuve-
cāki Zinovija un Gunārs Aploki, 
kuri tikko veiksmīgi pavadījuši 
ievietotos bērnus pirmsadopcijas 
aprūpē, jau uzreiz uzņēmās rūpes 
par diviem bez vecāku gādības pali-
kušiem mazuļiem. Patīkamu svētku 
noskaņu radīja Jaunannas tautas 
nama bērnu vokālais ansamblis 
“Mūza” kopā ar savu vadītāju Inesi 

Vilciņu, stiprinājuma un laba vēlē-
jumus teica bāriņtiesas darbinieces 
Elita Jansone, Sanita Bukane, 
Gunta Vanaga, Ilze Pņova. Paldies 
Jaunannas, Annas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu vadītājai Vēsmai 
Čugunovai par transportu, kas tika 
nodrošināts, lai mazie dziedātāji var 
nokļūt Malienā.
 Visas labās lietas pasaulē vairo labi 
cilvēki. Atbalsts, uzmundrinājums,  
pateicība un labs vārds spēj iedves-
mot un stiprināt cilvēku. Paldies 
visiem, kas palīdzēja šim pasāku-
mam notikt un piedalījās.

Alūksnes novada audžuģimenes un aizbildņi vienkopus
Foto no bāriņtiesas arhīva

Ziemā pieaug pieprasījums 
pēc naktspatversmes
Aija Drīle,
Alūksnes novada Sociālā dienesta
struktūrvienību vadītāja

 Alūksnes novada 
Naktspatversmes darbības 
mērķis ir nodrošināt naktsmītni 
un personiskās higiēnas 
vajadzības personām, kuras 
ir bez mājokļa un atrodas 
pašvaldības teritorijā.

 Naktspatversmes pakalpojumu 
sniedz no 1. oktobra līdz 
30. aprīlim.
 Alūksnes novada Naktspatversme 
darbojās vasaras režīmā no 
pulksten 20.00 līdz 07.00, bet 
no 26. decembra sakarā ar gaisa 
temperatūras pazemināšanos, 
tā darbojas ziemas režīmā 
no pulksten 14.00 līdz 10.00. 
 Klienta uzņemšana telpās 
tiek nodrošināta visu 
naktspatversmes darba laiku. 
Ziemas laikā netiek atteikta 
palīdzība nevienam – patversmē 
tiek uzņemti visi.
 Šajā ziemas periodā 
pakalpojums ir piešķirts septiņām 
personām. Šo pakalpojumu 
īslaicīgi (uz 1 nakti) saņēmušas 
divas personas, tai skaitā viena 
persona no cita novada. 

Vienai personai Naktspatversmes 
pakalpojums bija nepieciešams 
uz vienu nedēļu.
 Iestājoties aukstākam laikam, 
pieaudzis pieprasījums pēc 
Naktspatversmes pakalpojuma.
 Naktspatversmes pakalpojumu bez 
maksas līdz diviem mēnešiem vai 
60 dienām kalendāra gada laikā var 
saņemt persona, kuras pēdējā dekla-
rētā pamata dzīvesvieta ir Alūksnes 
novada teritorijā, un kurai noteikts 
trūcīgas personas statuss.
 Maksimālais laiks, ko persona var 
uzturēties naktspatversmē, ir trīs 
mēneši, taču ar Sociālā dienesta 
lēmumu šo laiku var arī pagarināt, 
ja persona līdzdarbojas savu sociālo 
problēmu risināšanā.
 Maksa par naktspatversmes pa-
kalpojumu personai, kuras pēdējā 
deklarētā pamata dzīvesvieta ir 
Alūksnes novada teritorijā, ir 0,57 
EUR par vienu nakti.
 Par pirmo uzturēšanās nakti nav 
jāmaksā, ja šo sociālo pakalpoju-
mu  prasa pirmo reizi kalendārā 
gada laikā. Personai, kuras pēdējā 
deklarētā pamata dzīvesvieta nav 
Alūksnes novada teritorijā, noteikta 
maksa 9,96 EUR par vienu nakti 
un nosacījums, ka naktspatversmē 
persona var uzturēties ne ilgāk par 
vienu mēnesi.

Alūksnes novada ģimenes 
saņem Ziemassvētku dāvanu
Ivita Gusta,
Projekta vadītāja

 Nodibinājums “Alūksnes un 
Apes novada fonds” (AANF) 
sadarbībā ar Alūksnes novada 
Sociālo dienestu īstenojis Liel-
britānijā reģistrētas labdarības 
organizācijas “Giving for Latvia” 
(“GfL”) atbalstīto projektu, sagā-
dājot 37 bērniem un 8 vecākiem 
no Alūksnes novada sociālā riska 
ģimenēm brīnišķīgu Ziemas-
svētku dāvanu – ekskursiju uz 
Zinātnes centru Z(in)oo un Cēsu 
viduslaiku pili.

 “GfL” jau vairākus gadus ar 
ziedojumiem ir atbalstījusi pašval-
dību un nevalstisko organizāciju 
krīzes centrus bērniem, iegādājoties 
dažāda veida inventāru, aprīkojumu, 
aparatūru un mācību materiālus. 
Šogad “GfL” izsludināja pieteik-
šanos atbalsta saņemšanai sociālās 
jomas projektiem bērniem un 
ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas 
krīzes situācijās, paredzot atbalstu 
ne tikai inventāra un aprīkojuma 
iegādei bērnu krīzes centriem, bet 
arī ekskursiju organizēšanai. AANF 
iesniegtā un atbalstītā projekta mēr-
ķis bija palīdzēt Alūksnes novada 
sociālā riska ģimenēm ar bērniem 
gūt neaizmirstamas un aizraujošas 
izjūtas Ziemassvētku laikā un radīt 
iespēju šo ģimeņu vecākiem saturī-
gai brīvā laika pavadīšanai kopā ar 
savām atvasēm.
 29. decembrī Alūksnes novada 
sociālā riska ģimenes ar bērniem un 
brīvprātīgās no Alūksnes nova-
da Sociālā dienesta devās vienas 
dienas ekskursijā uz Cēsīm. Pirmais 
pieturas punkts bija Zinātnes centrs 
Z(in)oo, kas ir izveidots 2011. gadā 
un atvērts ikvienam interesentam, 
bet jo īpaši tur tiek gaidītas ģimenes 

ar bērniem. Z(in)oo piedāvā interak-
tīvas ekspozīcijas, lai ikviens varētu 
izmēģināt dažādas tehnoloģijas un 
pārbaudīt dabas likumus: mācīties 
matemātiku lēkājot, izbaudīt gravi-
tāciju šūpolēs, izprast berzi, braucot 
ar speciāli aprīkotiem kartingiem, 
redzēt skaņu, veidot zobratu pārne-
sumus, saprast katapultas darbības 
principus, būvēt un vadīt robotus 
vai redzēt zibeni. Tā ir iespēja 
ģimenēm ne tikai izklaidēties kopā 
ar bērniem, bet arī iegūt jaunas 
zināšanas. Tieši to vairāk kā divu 
stundu garumā izbaudīja arī mazie 
un lielie alūksnieši.
 Pēc aktīvas darbošanās Zinātnes 
centrā beidzot bijām pelnījuši arī 
siltas pusdienas, kuras, pateicoties 
ne tikai “GfL” atbalstam, bet arī 
Alūksnes novada uzņēmēju un 
iedzīvotāju ziedojumiem AANF ak-
cijā “Palīdzēsim Alūksnes un Apes 
novada ģimenēm”, nobaudījām 
bistro “CATA”.
 Otrs apskates objekts bija 
Cēsu viduslaiku pils. Pils 
apmeklējums ikvienai ģimenei ir 
aizraujošs piedzīvojums. Cēsu 
viduslaiku pils ir viena no 
lielākajām toreizējām Baltijas 
pilīm, bet šodiena vilina 
apmeklētājus ar saviem noslē-
pumiem un romantiku. Nišas, 
kāpnes un zāles liek aizdomāties 
par kādreizēju pils varenību, bet 
šaurās un līkumotās pils ejas rada 
atklāšanas prieku. Pie ieejas visiem 
apmeklētājiem līdzi tika dots īpašs 
sveču lukturis, kas ir ne vien noska-
ņas radīšanai, bet arī ar praktisku 
nozīmi, jo lieti noderēja,  apmeklē-
jot Rietumu torni, kurā ir šauras un 
tumšas kāpnes. Tās, garām Kalpotā-
ju zālei un cauri savulaik greznajai 
Mestra zālei, aizveda līdz pašai 
Rietumu torņa augšai, no kurienes 
uz dažādām debespusēm pavērās 
neaizmirstams skats uz Cēsu pilsētu 

svētku noformējumā. Visi ekskur-
santi greznajā Mestra zālē, kuras 
arkveida griestus kādreiz rotājušas 
zilas debesis ar zelta zvaigznītēm, 
vienojās kopīgā dziesmā, izpildot 
Latvijas valsts himnu, kura šajā zālē 
skanēja jo īpaši skanīgi, turklāt, 
pirmo reizi. Pils parkā bērniem 
bija iespēja iejusties arī bruņinieku 
lomā un izbaudīt dažādas viduslaiku 
aktivitātes, kā piemēram, cīņu ar 
maisiem vai staigāšanu ar ķekatām. 
Pils Dienvidu torņa pagrabā atrodas 
viduslaiku cietums, kur savulaik 
tiesu gaidījuši nepaklausīgie pil-
sētas iedzīvotāji un karagūstekņi. 
Mūsdienās to var apmeklēt ikviens 
drosmīgais, kam ir dūša nokāpt pa 
trepēm līdz pašai pagraba apakšai. 
Jāsaka, ka ekskursijas dalībnieki 
bija gana drosmīgi, jo lielākā daļa 
bērnu un vecāku izmantoja arī šo 
iespēju. 
 Kopumā ekskursija izvērtās par 
jauku un neaizmirstamu pasākumu, 
kura laikā bērni ne tikai izklaidējās, 
bet arī ieguva jaunas zināšanas, 
savukārt vecāki pavadīja interesantu 
dienu kopā ar savām atvasēm. Dzir-
dot kādu sarunu, kurā mazs puisēns, 
atbildot uz mammas jautājumu: 
“Vai Tev patīk šis brauciens?”, saka: 
“Es esmu sajūsmā!”, pierāda, ka 
šādi pasākumi ir vajadzīgi un tiem 
ir sava pievienotā vērtība. Braucot 
mājās, autobusā ierastās kņadas 
vietā valdīja miers, kas liecināja, 
ka visi ir patīkami noguruši, tātad - 
ekskursija patiešām bija izdevusies! 
 AANF, Alūksnes novada Sociālais 
dienests un ekskursijas dalībnieki 
saka lielu paldies “GfL” par projek-
ta atbalstu un papildus finansējumu 
Cēsu viduslaiku pils apmeklēju-
mam, kā arī visiem ziedotājiem, kas 
atsaucās uz aicinājumu un palīdzēja 
nodrošināt ģimenes un bērnus ar 
siltām pusdienām!
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Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Alūksnes novada Zeltiņos 
(pie ambulances ēkas) atrasts 
jauns, pūkains un ļoti 
draudzīgs runčuks. Mincis 
nogādāts dzīvnieku mājā “Astes 
un Ūsas”, kur 14 dienas 
gaidīs piesakāmies savus īstos 
saimniekus, bet pēc tam būs 
pieejams adopcijai. 

Pēc laika, arī Zeltiņos, ceļa malā 
atrasts nosalis kaķis. Runcis ir 
cienījama vecuma un 
šobrīd veseļojas dzīvnieku mājā 
“Astes un Ūsas”.

Žiperīgais un foršais suņuks 
Peksis meklē jaunas mājas. 
Suņuka saimnieki nav 
varējuši par ķepaini parūpēties 
un suņuks nonācis dzīvnieku 
mājā. Peksis ir cienījama 
vecuma, bet ir kustīgs, lustīgs un 
draudzīgs!

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā
katru darba dienu 9.00 laudes; 
18.00 vespere
otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
trešdienās 18.00 Bībeles stunda
piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00 iesvētes apmācības kurss
svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola, 11.00 dievkalpojums

6. februārī 15.00 Slavēšanas un 
dziedināšanas dievkalpojums
10. februārī 19.00 Pelnu dienas 
dievkalpojums
21. februārī 12.30 dāmu tikšanās
26. februārī 18.00 „Taize” 
lūgšanu vakars
27. februārī 9.00 rekolekcijas 
(vadīs māc. Kārlis Zikmanis)

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 

saviem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam iesūtot 

to uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi februārī

Par suņu obligāto reģistrāciju 
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Saskaņā ar 2011. gada 
21. jūnija Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 491 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība” līdz 2016. gada 
1. jūlijam Lauksaimniecības 
datu centra datubāzē obligāti 
jāreģistrē suņus. Lai veiktu 
suņa reģistrāciju, dzīvniekam ir 
jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, 
ko veic sertificēti veterinārārsti.

 Kur veikt dzīvnieka reģistrāciju 
Lauksaimniecības datu centra 
datubāzē?
- pie veterinārārsta, ja viņam ir 
noslēgts līgums ar Lauksaimniecī-
bas datu centru, par tiesībām ievadīt 
datus par dzīvnieku,
- Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā “Spodra”, Pils ielā 58,
- kādā no Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centriem 
(Alūksnes novadam tuvākais atro-

das Gulbenē, Ābeļu ielā 2),
- Lauksaimniecības datu centra 
konsultāciju laikos Alūksnē, Dārza 
ielā 11, 117. kabinetā, (divreiz 
mēnesī otrdienās no 10.00 – 15.00, 
iepriekš vienojoties pa tālruni 
26510582),
- Portālā www.latvija.lv sadaļā 
“Iesniegums iestādei”.

 Kādi dokumenti nepieciešami, 
lai dzīvnieku reģistrētu 
Lauksaimniecības datu centra 
datubāzē?
- Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas veidlapa (pieejama 
lejupielādei arī internetā 
Lauksaimniecības datu centra 
mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļā 
“Veidlapas”),
- Personu apliecinošs dokuments 
(pase vai elektroniskā identifikācijas 
karte),
- Mājas (istabas) dzīvnieka pase.
 Atgādinām, ka dzīvnieka reģistrā-
cija ir maksas pakalpojums, par ko 
tiek iekasēta valsts nodeva 
7,11 EUR apmērā, par viena dzīv-
nieka reģistrēšanu.

Pieteikties platību 
maksājumiem šogad varēs 
tikai elektroniski
 Lauku atbalsta dienests 
(LAD) informē, ka, sākot ar šo 
gadu, pieteikties platību maksāju-
miem varēs tikai elektroniski, 
izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS). 

 Lai varētu lietot minēto sistēmu 
un iesniegt tajā iesniegumu, 
lauksaimniekiem jānoslēdz līgums 
par LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 
LAD aicina visus lauksaimniekus, 
kuri jau nav kļuvuši par EPS lie-
totājiem līdz šim, noslēgt lietotāja 
līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī 
savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un 
iesniegt iesniegumu maksājumu sa-
ņemšanai. Līguma forma ir pieeja-
ma gan elektroniski LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt 
par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā. 

Aizpildītu līgumu var iesniegt gan 
personīgi LAD klientu centros, gan 
elektroniski, izmantojot elektronis-
ko parakstu. 

 Pavasarī pirms uzsāksies platību 
maksājumu iesniegšana EPS, LAD 
organizēs atbalsta pasākumus 
lauksaimniekiem par EPS lietošanu 
un pieteikšanos platību maksāju-
miem elektroniski. Atbalstu sniegs 
arī Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. 

 Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumos lauksaimnieki var saņemt 
konsultācijas jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā klātienē, 
rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.
lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus ieteikt 
apbalvošanai ar pašvaldības 
apbalvojumu „Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” novada 
uzņēmējus.

 Aicinām iedzīvotājus ieteikt 
apbalvošanai labākos vietējos uz-
ņēmumus pilsētā un pagastos, kuru 
darbība būtu sevišķi izceļama un 
uzslavējama.
 Apbalvojumam var pieteikt jebkuru 
novada uzņēmēju – gan sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību un akciju 
sabiedrības (izņemot valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrības), to 
filiāles vai struktūrvienības, kas 

saimniecisko darbību veic novada 
teritorijā, gan individuālos uzņēmē-
jus, lauksaimnieciskos ražotājus, 
amata meistarus.
 Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 
1. martam (ieskaitot) uz e-pas-
tu dome@aluksne.lv, pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301 vai nogādāt 
personīgi pašvaldībā 

Dārza ielā 11, 306. kabinetā.
 Pieteikumā lūdzam norādīt infor-
māciju par uzņēmēju – tā nosauku-
mu vai individuālā darba veicēja 
vārdu un uzvārdu, atrašanās vietu, 
darbības sfēru un pamatojumu, 
kādēļ jūsuprāt konkrētais uzņēmējs 
būtu apbalvojams, kā arī informāci-
ju par pieteikuma iesniedzēju.

Aicina pieteikt apbalvošanai uzņēmējus

Sporta pasākumi
11. februārī 11.00 ziemas 
sporta centrā „Mežinieki” 
Nacionālo bruņoto spēku 
čempionāts distanču slēpošanā.
19. februārī 15.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” Latvijas 
čempionāts orientēšanās sportā ar 
slēpēm (sprints).
20. februārī 13.00 Kornetos Vec-
laicenes pagastā Latvijas čempio-
nāts orientēšanās sportā ar slēpēm 
(vidējā distance).
21. februārī 12.00 Kornetos Vec-
laicenes pagastā Latvijas čempio-
nāts orientēšanās sportā ar slēpēm 
(stafete).
26. februārī 14.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” Latvijas čem-
pionāts biatlonā.
27. februārī 12.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” slēpojums 
„Alūksne 2016”.
28. februārī 11.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” Latvijas čem-
pionāts biatlonā.
28. februārī 10.00 Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā Alūksnes novada 
kausa izcīņa galda tenisā, 2. kārta.

Alūksnē
Alūksnes Kultūras centrā
Līdz 25. februārim Alūksnes 
Kultūras centrā izstāde 
“Subjektīva un perspektīva”.
3. februārī Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Alūksnes novada skolu jauniešu 
skatuves runas konkurss.

5. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Jāņa Paukštello 65 gadu jubilejas 
koncerts “Vidū pašai dzīvībai”. 
Īpašais viesis Varis Vētra. 
Ieeja: 6, 7, 8 EUR, pensionāriem 
4 EUR.
6. februārī 15.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Vidzemes senioru koru 
kopmēģinājums un koncerts.
9. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
muzikāls uzvedums 
“VIŅŠ UN VIŅA”. Latvija - 
Ilze Lejiņa, Francija - Fred Hor-
main. Instrumenti: vijole, saksofoni, 
ģitāra, balss, kokle, birbīne, stabule 
un pats galvenais, cilpu mašīna, 
kurā tiek ierakstīts, “iecilpots” 
pavadījums koncerta laikā. 
Ieeja: 3, 4 EUR.
10. februārī 12.30 un 
14.00 Alūksnes Kultūras 
centra Kamerzālē Valmieras 
Drāmas teātra viesizrāde  
pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem  “Bērns, vārdā Rainis”.  
Lomās: Inese Ramute, Mārtiņš 
Meiers. 
Ieeja: 3 EUR. Vietu skaits 
ierobežots!
11. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē gru-
pas “Keksi” koncerts “Muzikālais 
Skudrupūznis 2016”.  
Ieeja: 5, 7, 9 EUR.
13. februārī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Alūksnes Mūzikas skolas jubilejas 

koncerts “Tu izvēlējies palikt”. 
Ieeja: bez maksas.
17. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
starptautisks projekts, leģendām 
apvītais “Čigānu barons” ar savu 
mūziklu “Gipsy baron”. Ieeja: 8, 10, 
12 EUR.
20. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Alūksnes Kultūras centra deju kopa 
“Jukums” deju festivālā “Alūksnes 
ziema” kopā ar deju kolektīviem 
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Pleskavas. Ieeja: 2,50 EUR.
24. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Valmieras Drāmas teātra 
viesizrāde “Klusumu! Notiek 
izrāde” - kā izdzīvot teātrī 
3 cēlienos (ar izģērbšanos). 
Lomās: D. Eversa vai B. Valante, 
I. Strads vai M. Bezmers, 
M. Mennika, E. Vāne, I. Ramute, 
O. Morozovs vai Ģ. Rāviņš, 
K. Freimanis, A. Osis, A. Vilims 
vai J. Laviņš. Ieeja: 6, 7, 8 EUR.
26. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumu “Pagodinājums 
kultūrā” un “Pagodinājums 
sportā” pasniegšanas 
ceremonija, koncerts. 
27. februārī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
teātra  dziesmas. Jānis Peters 
“Spraud man puķi…”. Piedalās: 
A. Ērglis, L. Šomase, N. Rutulis, 
Anmary, D. Skutelis un A. Stafecka, 

bekvokāla meitenes un 
instrumentālā grupa Jāņa Strazda 
vadībā.  
Ieeja: 8, 10, 12, 15 EUR.
28. februārī 17.00 Alūksnes  
Kultūras centra 
Lielajā zālē 
saksofonu kvarteta “n[ex]t”  
koncerts. Ieeja: 5, 7 EUR.
4. martā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Igaunijas Nacionālais vīru koris 
“RAM”. Diriģents Miks Ileoja. 
Ieeja: 5 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
03.02. – 05.03. gleznotāja Kristapa 
Zariņa personālizstāde. Atklāšana 
3. februārī 16.00.
05.02. – 30.04. fotoizstādē 
“Daba un cilvēks Alūksnē” satiksies 
divi alūksnieši - Vilnis Blūms un 
Kristiāna Zelča. Izstādes atklāšana  
5. februārī pulksten 16.00.
Līdz 20. februārim Ilzes Dilānes 
personālizstāde “Papīra valoda”.

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

Turpinājums 12. lappusē



12.  Alūksnes Novada Vēstis
Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi februārī

03.02.2016.

Turpinājums no 11. lappuses

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Esmu viens 
netikumu kamols”: publicistam, 
rakstniekam Andrim Jakubānam – 
75 (01.02. - 29.02. abonementā); 
“Lasāmviela vīriešiem”: grāmatas 
par sportu, auto, veselību… (01.02. 
– 29.02. abonementā); “230 gadus 
vecs Alūksnes gailis un citi skaitļi”: 
fakti, objekti, tradīcijas pilsētas vēs-
turē, kam 2016. gadā aprit apaļa vai 
pusapaļa gadskārta (01.02. - 29.02. 
lasītavā); “Bērnu rakstniekam Jurim 
Zvirgzdiņam - 75” (01.02. – 14.02 
bērnu literatūras nodaļā); ciklā 
“Alūksniešu vaļasprieki: Zigrīdas 
Puķudruvas izšuvumi” 02.02. – 
29.02. bibliotēkas foajē).
Pasākumi: Martas Kubiļus 
darināto rotaļlietu – pērtiķīšu 
izstāde (01.02. – 29.02. bērnu 
literatūras nodaļā); “Parunāsim par 
drošību internetā!” (Drošāka 
interneta mēneša ietvaros 
17.02 bērnu literatūras nodaļā); 
tematisks pasākums “Bibliotēkas 
pelēna stāsts…” (19.02. bērnu lite-
ratūras nodaļā); tematisks pasākums 
“Profesiju stāsti. Meža dzintara 
vācēji” (UNESCO LNK “Stāstu 
bibliotēku tīkla ietvaros”) – 24.02. 
bērnu literatūras nodaļā); Jauno grā-
matu diena – (29.02. abonementā).

Alsviķu pagastā
3., 24. februārī 9.00 Alsviķu bib-
liotēkā senioru datorapmācības.
10. februārī 10.00 Alsviķu kultū-
ras namā senioru kopas “Noskaņa” 
ikmēneša tikšanās, filma “Ziemeļu 
zvaigznes Karaļa atgriešanās” – 
zeltiniešu atmiņas par novadnieku, 
aktieri Edgaru Liepiņu un viņa 
ģimeni; izstādes “E. Liepiņa atcerei 
“Ziemeļu zvaigzne”” atklāšana.
No 10. līdz 29. februārim Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē izstāde 
“E. Liepiņa atcerei “Ziemeļu 
zvaigzne””.
14. februārī 14.00 Alsviķu kul-
tūras namā koncerts “Sirdij jau 
nevajag skaita…”. Deju kolektīvs 
“Virpulītis” un Alsviķu mazo bērnu 
deju kolektīvs izdejos dejas ar R. 
Paula mūziku. Ieeja: bez maksas.
25. februārī 18.00 Alsviķu kultū-
ras namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība “Atstarojošo piesprau-
žu izgatavošana”, vadītāja Dace 
Alksne.
4. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā viesosies leļļu teātris “Tims” 
ar koncertprogrammu “Šis un tas 
par vilcieniņu”. Ieeja: 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Es varu iet, kur vien 
gribu, vai, labāk sakot, kur mani 
ņem pretī, tikai uz savām mājām 
es nevaru tikt” - rakstniekiem Guna-
ram Janovskim - 100, Andrievam 
Niedram - 145, „Tas viss jau ir 
bijis, tikai atkārtojas” - rakstniekam 
Jurim Zvirgzdiņam - 75, „Ne vien-
mēr dzīve ir skaista kā pasaka, ne 
vienmēr pasaka ir tieši tāda kā dzī-
ve” - vācu rakstniekam, filologam 
Vilhelmam Grimmam - 230, „Nekas 
nav grūtāk, kā paskatīties no malas 
uz to, kas ar tevi notiek patlaban 
vai noticis nupat” - rakstniekam 
Andrim Jakubānam  - 75; 17. febru-
ārī 9.00 Vecāku žūrijas noslēguma 
pasākums. 
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekiem Gunaram 
Janovskim - 100, Jurim Zvirgzdi-
ņam - 75, Andrim Jakubānam – 75; 
tematiskas izstāde: „Mīlestības 
dienu gaidot”; 10. februārī Drošāka 
Interneta dienas aktivitātes.

Annas pagastā 4. februārī 10.00 
Annas bibliotēkā novadnieka Māra 
Ievednieka dzejas krājuma „Manas 
sirds gadalaiki” prezentācija. Pie-

dalīsies Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātra „Slieksnis” dalībnieki, 
Vītola izdevniecības vadītāja Ilona 
Vītola.
13. februārī 13.00 Annas kultū-
ras namā pasākums „Sveiciens 
Valentīndienā”. Uzstājas Naukšēnu 
novada radošā apvienība „Krelles”. 
Programmā: sveiciens mīlestības 
skartajiem, viss par blondīnēm.
27. februārī 18.00 Annas kultū-
ras namā paaudžu vakars „Esi ar 
manām plaukstām - es ar Tavējām 
būšu”. Koncertā piedalās Annas 
pagasta pašdarbības kolektīvi un 
dziedošā Igauņu ģimene. Turpinā-
jumā sekos dejas kopā ar Igauņu 
ģimeni. Ir iespēja rezervēt galdiņu. 
Līdzi ņemt labu omu, radus un 
draugus, groziņu.
Annas bibliotēkā izstādes: „Tā 
man tie darbi ir radušies – katrā 
ielikts kaut kas no sevis”, rakstnie-
kam Gunaram Janovskim – 100; 
„…bērniem vajag rakstīt tāpat kā 
pieaugušajiem, tikai labāk”, rakst-
niekam Jurim Zvirgzdiņam – 75; 
„Ar mīlestību ikdienā”.

Ilzenes pagastā
5. februārī 10.00 SKIM centrā 
“Dailes” teātra sporta Vidzemes 
reģiona sadraudzības turnīrs.
SKIM centrā “Dailes” izstāde - 
U. Marhileviča dziesmas “bildēs”. 
Tās veidojuši pasākuma “Mēs 
varam līdzās būt” dalībnieki.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Cilvēks, kas gribēja vairāk” 
(J. Janovskim - 100), “Māksla un 
paralēlā realitāte” (J. Zvirgzdiņam - 
75), “Lai plūstu cerība man asinsva-
dos” (A. Aizpurietei - 60), literātam 
Gunāram Birkmanim - 85.

Jaunalūksnes pagastā
5. februārī 14.00 Bejas 
novadpētniecības centrā 
fotokonkursa “Jaunalūksnes pagasta 
pērle” noslēguma pasākums.
19. februārī 12.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā “Mēbeļu atjaunoša-
na dekupāžas tehnikā”.
22. februārī 13.00 Brīvības cīņu 
Atceres pasākums Somu karavīru 
Brāļu kapos Bejā.
27. februārī Bejas bibliotēkā 
pasākums lasītājiem – “Brīnumai-
nais sveces spēks”.
27. februārī 16.00 Kolberģa 
tautas namā Gulbenes Tautas 
teātra viesizrāde – Lauris Gundars 
“Tiritomba”.
29. februārī 16.00 Kolberģa 
tautas namā Leļļu teātra “Tims” 
muzikāla izrāde bērniem “Šis un tas 
par vilcieniņu”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Kur tumšs, tur svece baltu 
gaismu sāk” /I. Ziedonis/, febru-
āris - sveču mēnesis, “Aktierim, 
režisoram Valdim Lūriņam – 65”, 
“Rakstniekam Gunaram Janovs-
kim – 95”, “Rakstniekam, mācītā-
jam, sabiedriskajam darbiniekam 
Andrievam Niedram -145”, “Vācu 
rakstniekam, filologam Vilhelmam 
Grimmam – 230”, “Rakstniekam 
Andrim Jakubānam – 75”.

Jaunannas pagastā
13. februārī 19.00 Jaunannas 
Tautas namā deju kolektīvu SA-
DANCIS „Sasildīsim Ziemeļvēju” 
(sadancos „Litenietis”, „Rieda”, 
„Maliena”, „Oga”, „Vēlreiz”, „Jau-
nanna”). Ieeja: EUR 1,50.
13. februārī 21.30 Jaunannas 
Tautas namā BALLE ar grupu 
„Leivēri”. Ieeja: EUR 2,50.
17. februārī 10.00 Jaunannas 
Tautas nama mazajā zālē senioru 
ikmēneša tikšanās – galda spēļu 
diena (līdzi ņemam savu mīļāko 
galda spēli).
Jaunannas bibliotēkā: izstādes 

„Tobiass un citas radībiņas” – 
rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam 75, 
„Ceļojumu apraksti daiļliteratūrā”.

Jaunlaicenes pagastā 
3. februārī 18.00 Jaunlaicenes 
bibliotēkas ēkas “Riekstiņi” otrajā 
stāvā “Apģērbu piegriešanas un 
šūšanas kursi”. Sīkāka informācija 
pa telefonu 29123994.
13. februārī 20.00 Jaunlaice-
nes tautas namā “Danču vakars 
tautiešiem”. Danču vakars brīvi 
pieejams ikvienam interesentam. 
Šajā pasākumā mācīs dejot un varēs 
dejot neapdarinātas, etnogrāfiskās 
jeb tradicionālās latviešu, lietuviešu, 
igauņu un citu kaimiņtautu dejas, 
kas nākušas no 19. gs. 
vidus – 20. gs. sākuma. Pasākumu 
vadīs, dančus ierādīs un muzicēs 
folkloras kopa “Ore” no Amatas 
novada. Ieeja: 1 EUR.
20. februārī 18.00 Jaunlaice-
nes tautas namā viesojas Annas 
dramatiskais kolektīvs ar A. Upīša 
viencēlienu “Raganas” un Alsviķu 
dramatiskais kolektīvs ar E. Vulfa 
viencēlienu  “Cienītās kundzes”. 
Ieeja: 2 EUR. 
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Nodarbība ziemas mēnešiem „Nu 
ir gaiša istabiņa”. Saruna par telpu 
apgaismošanu 18. - 20. gs., vēstu-
risku apgaismošanas priekšmetu 
apskate. Dalībnieki izgatavo sveces 
ar mērcēšanas metodi, katrs savu 
izgatavoto sveci ņem līdzi, min 
mīklas, iet rotaļās. 
Izstāde: „Mājas” stāsta par senām 
mājvietām un apmetnes vietām 
Opekalna apkārtnē.
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna drau-
dzē.
Jauna izglītojoša programma “Te-
atralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem” - literatū-
ra 8. klasei, folklora, cilvēka mūža 
ritums latviešu tautas dziesmās. 
Nodarbības:
vāveru tīšana – vingrinot pirkstus 
un prātu, satin vāverīti - suvenīru
pastalu darināšana – apgūst pamat-
iemaņas pastalu taisīšanā, izgatavo 
sev suvenīru - pastaliņu,
Lekcijas: „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām.
„Lintenes meitu skola” un bokste-
rēšanas spēle. Caur sadzīves lietām 
par meiteņu augstskolas darbību 
Opekalna draudzes teritorijā 19.gs.
Pēc pieprasījuma veidojam kāzu, 
krustabu un jubileju pasākumus gan 
ģimenēm, gan darba kolektīviem. 
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īsteno-
jam divas nodarbības pēc apmeklē-
tāju izvēles.

Kalncempju pagastā
4. februārī 11.00 Kalncempju 
sabiedriskajā centrā tematisks 
pasākums “Neklātienes ceļojums uz 
Itāliju”.
No 12. janvāra līdz 1. martam 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Latvijas Kaligrāfu biedrības izstāde 
“Noburtiritmi 2”.
5. martā Kalncempju pagasta 
pārvaldes zālē atpūtas vakars „Kad 
marta saule sirdi sildīt sāk…”. Pa-
gasta iedzīvotājus aicina līdz 
25. februārim pieteikt dalību pasā-
kumā personīgi pagasta pārvaldē 
vai pa tālruni 26365885 (Zeltīte). 
Sīkāka informācija sekos.
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Meteņdienas izglītojošā programma 
ar maskošanos, rotaļām un spēlēm 
“Meten’s kaktā sukājās(i) pelnu 
dienu gaidīdams”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam Jurim Zvirgz-
diņam – 75.

Liepnas pagastā
2. februārī 15.00 Liepnas tautas 
namā sveču liešana.
20. februārī 19.00 Liepnas tautas 
namā pasākums “Caur sniegiem 
baltiem”, pēc pasākuma diskoballe.
No 29. februāra līdz 5. martam 
Liepnas tautas namā rokdarbu 
pulciņa izstāde “Manis paša radīts”. 
Atklāšana 29. februārī 15.00.
Liepnas bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Reiz aiz trejdeviņām jū-
rām…”/Vilhelmam Grimmam - 230 
(01. - 29.02.), „Svecītes, svecītes, 
lielas un mazas, Krāšņas un parastas 
vai siltas un gaišas.’’/O. Vācietis/ 
Sveču mēnesis. Sveču izstāde, 
informācija par sveču liešanu, sveču 
krāsas nozīmi (01. - 24.02.), “Vizin’ 
mani, kamaniņas, Metenīša vakarā: 
Rītu nāks pelnu āzis, Pelnus bērs 
kamanās” (01. - 24.02.), „Kāda 
izskatās mīlestība?)/Valentīndienai/ 
(01. - 15.02); radošā darbnīca 3. un 
4. klasei „Grāmatzīme ar mīlestī-
bu!” (11.02.).

Malienas pagastā
6. februārī 20.00 Malienas tautas 
namā Valentīndienas ieskaņai - 
koncerts “Ar mīlestības pinekļiem”. 
Koncertā piedalīsies vokālie ansam-
bļi no Malienas, Jaunannas, Annas, 
Liepnas, Veclaicenes un Valkas, kā 
arī mīlas dziesmu izpildītājs Ēriks 
Gruzniņš. Ieeja: 1,50 EUR.
6. februārī 22.00 Malienas tautas 
namā Sirsniņballe ar Ēriku Gruzni-
ņu. Ieeja: 3 EUR.

Mārkalnes pagastā
13. februārī 12.00 Mārkalnes tau-
tas namā „Mīlestības kūkas uzzied 
Mārkalnē” (senioru pēcpusdiena). 
Pēcpusdiena ar kūkām mūzikas 
ritmos.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
jaunākās literatūras izstāde 
(1.02 - 26.02), Interneta mēne-
sis - „Nāc draudzēties virtuāli 
portālā biblioteka.lv, zīmējumu 
izstāde „Mana sirds visai pasaulei” 
(10.02.), tematiskā izstāde „Sar-
kanās krāsas nozīme” (12.02.), 
rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 
75 (13.02), pasākums pirmsskolas 
grupiņai „Mana pasaku grāmatiņa ir 
visforšākā, jo...” (25.02).

Mālupes pagastā
6. februārī 20.00 Mālupes Saieta 
namā „Ceļavēja” balle visa vecuma 
ļaudīm ar dančiem un jautrām 
izdarībām.
13. februārī 16.00 Mālupes Saieta 
namā radošās apvienības „Krelles” 
koncerts „Sveiciens Valentīndie-
nā!”.
22. februārī 9.30 Mālupes Saieta 
namā pasākums pirmsskolas un 
sākumskolas bērniem „Sēž uz 
sliekšņa pasaciņa”.
No 22. līdz 29. februārim Mālupes 
Saieta namā Mālupes pamatskolas 
bērnu zīmējumu izstāde „Vinnija 
Pūka diena”.
Mālupes bibliotēkā literatūras iz-
stādes: rakstniekam, lācīša Tobiasa 
autoram Jurim Zvirgzdiņam – 75, 
rakstniekam Andrim 
Jakubānam – 75, „Sveču 
brīnumā raugoties” (Sveču dienai), 
Valentīndienas noskaņās, „Drošība 
un internets”.

Pededzes pagastā
13. februārī 18.00 Pededzes 
tautas namā Rēzeknes pilsētas 
Teātra - studijas “Joriks” projekta 
„Kultūra vieno” koncerts, kurā 
piedalās ukraiņu vokālais ansamblis 
„Vodograj”, baltkrievu ansamb-
lis „Suzorje”, poļu sieviešu koris 
„Jutrzenka”, krievu tautas dziesmu 
koris „Bereģini”, krievu roman-
ču ansamblis „Intriga”, folkloras 

ansamblis „Zdravinka”, deju an-
samblis „Ručejok”, horeogrāfiskais 
ansamblis „Kolorīts” un folkloras 
kopa “Ūzuleņi”. Pulksten 20.00 
balle, muzicēs A. Graps un  V. 
Bogdanovs. Līdzi var ņemt groziņu. 
Ieeja: 1,50 EUR.
18., 25. februārī 10.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana ,,Darbnīca dvēselei”.
Pededzes bibliotēkā: sveču dienai 
veltīta izstāde “Mājas svētība, kad 
sildās sveču gaismā” (02.02. pulk-
sten 10.00), Drošāka interneta die-
na: sarunāties ar bērniem par darbu 
internetā (10.02. pulksten 13.00), 
Jauno grāmatu diena “Domāju, ka 
laimīgs vari būt...” (17.02. pulksten 
13.00), bibliotekārā stunda “Salido-
jam tā kā čaklās bites” ar jaunāko 
klašu skolēniem  (Galda spēles) 
(19. februāris  pulksten 13.30), 
katru ceturtdienu 10.00 nodarbības 
senioriem.

Veclaicenes pagastā
No 8. līdz 29. februārim 
Veclaicenes tautas namā, atzīmējot 
Igaunijas Republikas proklamēša-
nas gadadienu, Veru muzeja foto-
grāfiju izstāde „Uz pasaules jumta”. 
Alpīnista Alar Sikk kalna Everesta 
dabas skati fotogrāfijās.
19. februārī 15.00 Veclaicenes 
tautas namā tikšanās ar Igaunijas 
alpīnistu Alar Sikk, pirmo igauni, 
kas uzkāpa Everestā.
13. februārī 19.00 Veclaicenes 
tautas namā Naukšēnu novada 
radošā apvienība “Krelles” ar muzi-
kālu humora programmu “Viss par 
blondīnēm”. Ieeja: 1,50 EUR.

Zeltiņu pagastā
20. februārī 15.00 Zeltiņu tautas 
namā TV šova „Dziedošās ģime-
nes” pirmās sezonas dalībnieču, 
atraktīvo māsu Legzdiņu koncert-
programma „Sirds ir prieka pilna” 
(koncerta ilgums 90 min.) Ieeja: 
4,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam - 2 EUR. Biļetes iepriekš-
pārdošanā no 18. janvāra Zeltiņu 
tautas namā, informācija pa tālruni 
29492284.
26. februārī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā interešu grupas „Zeltenes” 
nodarbība - galda spēļu pēcpusdiena 
„Senās un jaunās spēles”.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Sveču dienas svečošanās”, 
“Pa pasauli mīlestība klejo” (Va-
lentīndienai), “Lasīsim kopā - Jura 
Zvirgzdiņa darbi” (skolēniem); pa-
sākums pieaugušajiem 11. februārī 
“Februāra jaunumi” (jauno grāmatu 
apskats, lielais apkampiens); pa-
sākums skolēniem “Es spēlējos 
droši, arī internetā” (datums tiks 
precizēts).
Zeltiņu muzejā: pastāvīgās eks-
pozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”; foto ekskursija “Gadsim-
tu vējos šūpojoties”, izstādes: “Ceļš 
uz mājām”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
6. februārī 10.00 Māriņkalna 
tautas namā Hip – Hop un Break – 
Dance nodarbība.
13. februārī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā pašdarbības kolektīvu 
atpūtas vakars.
20. februārī 12.00 pie Māriņkalna 
tautas nama pasākums “Ziemas 
prieki”.
24. februārī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes 
“Lai svece deg, Tā gara spēku dod”, 
“Piedzīvojumi caur stāstiem” - 
rakstniekam A. Jakubānam – 7; 
bibliotekārā stunda skolēniem “Kad 
sveces sanāk uz Sveču balli”.


