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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Tūrisma sezona 
sākusies
 Alūksnes skatu tornis 
Tempļakalna parkā atsācis savu 
tūrisma sezonu. Apmeklētājiem 
tas būs pieejams no otrdienas 
līdz svētdienai laikā no pulksten 
11.00 līdz 19.00. Pirmdienas – 
brīvdienas. Iepriekš norādītajā 
laikā tornis būs atvērts arī 
4. maijā.

 Savukārt Tempļakalna ielas 
gājēju tiltam, kas jau pērn 
aprīkots ar izgaismojumu, 
šopavasar pievienojusies arī 
mūzika. Tā šobrīd klausāma 
ik dienu katras apaļas stundas 
sākumā 15 minūšu garumā no 
pulksten 12.00 līdz 14.00 un no 
pulksten 19.00 līdz 23.00.

Te viss tik pazīstams –
ne man te ceļu prasīt.
No pavardiem
kāpj smarža tvanīga.
Guļ zemē āboli –
tik daudz, ka nesalasīt.
Un tēvu valoda –
bez tulkiem skanīga.

                        (P. Jurciņš)

Sveicam Alūksnes novada 
iedzīvotājus Latvijas 

Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienā!

Alūksnes novada pašvaldība

Sāks pludmales un piknika 
zonas labiekārtošanu Pilssalā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Turpinot rūpēties par to, lai 
Alūksnes Pilssala būtu ērtāka 
un mūsdienīgāka atpūtas vieta 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, 
Alūksnes novada pašvaldība 
maijā uzsāks pludmales un 
piknika zonas labiekārtošanu.

 Saskaņā ar iepirkuma procedūru, 
darbus veiks SIA “Ozolmājas”, 
un to laikā teritorija, kurā notiks 
labiekārtošanas darbi, būs 
ierobežota ar žogu. Tādēļ aicinām 
iedzīvotājus būt saprotošiem un ar 
izpratni izturēties pret šiem īslaicī-
gajiem ierobežojumiem. Labiekār-
tošanu veiks saskaņā 
ar SIA “Nams” izstrādāto 
projektu un minētais uzņēmums 
nodrošinās arī autoruzraudzību. 
Savukārt būvuzraudzību veiks 
SIA “Būvuzraugi LV”.
 Labiekārtošanas darbi ritēs 
salas teritorijā pa kreisi no 
pašvaldības aģentūras “ALJA” ēkas 
un bērnu rotaļu laukuma. Pirms 
būvdarbu uzsākšanas plānota vienas 
esošās koka laipas demontāža pie 
aģentūras ēkas, kā arī esošā metāla 
žoga pārcelšana.
 Labiekārtojuma pamatā ir divas 
galvenās zonas – smilšu pludmale 
ar peldzonu un zaļā rekreācijas 
zona, ko vienu no otras atdala 
gājēju pastaigu zona.
 Smilšu pludmale tiks veidota 
vidēji 6 – 10 metru platumā atkarībā 
no dabiskās ezera krasta līnijas. Šai 
joslā plānots izņemt esošo dūņaino 
smilts kārtu un tās vietā piebērt 
smalku smilti, lai nodrošinātu ērtu 
un drošu ieiešanu ezerā. 
Atsevišķa zona būs paredzēta 

mazajiem peldētgribētājiem, kur 
ieeja ūdenī būs lēzenāka.
 Smilšu pludmales zonā izvietos 
divas ģērbtuves, kas veidotas 
no priedes koka. No zaļās zonas 
smilšu pludmali nodalīs koka klājs. 
Ziemeļu pusē, pret Tempļakalnu, 
koka klājs paredzēts līdz ūdenim, 
bet dienvidos, tuvāk aģentūras ēkai, 
veidos koka platformu uz pāļiem 
ar laipas turpinājumu ūdenī, ko 
perspektīvā plānots paplašināt, 
veidojot laivu piestātni. Zem koka 
platformas pie krasta paredzēts 
laukakmeņu krāvums. Savukārt 
visā garumā gar smilšu pludmales 
malu, kas savienojas ar zaļo zonu, 
izveidos pastaigu taku no betona 
bruģakmens, bet tam labajā pusē 
izvietos ap 50 cm platu joslu no 

koka, uz kuras būs izvietotas ne-
lielas atpūtas vietas ar soliņiem un 
atkritumu urnām.
 Teritorijas zaļā zona, kas atradīsies 
aiz smilšu pludmales virzienā uz 
salas centru, veidota kā atklāta plaša 
zaļā teritorija ar dabīgo zemsedzi, 
pamatā saglabājot gan esošās aug-
stuma atzīmes, gan esošo zemsedzi. 
Esošajā reljefa paaugstinājumā 
paredzēts izvietot piknika zonu 
ar divām priedes koka nojumēm, 
trīs ugunskura vietām un atsevišķi 
izvietotiem piknika galdiem.
 Tāpat tiks izvietots apgaismojums 
pludmales zonas un pastaigu takas 
teritorijai, kas izstrādāts, kompleksi 
domājot par vienotu apgaismojuma 
koncepciju visā salā. Energoefekti-
vitātes nolūkos paredzēts izmantot 

LED spuldžu apgaismes 
ķermeņus. 
 Pludmales un piknika zonas 
labiekārtošanas darbi daļēji 
notiks Pilssalas viduslaiku 
kapsētas un viduslaiku 
nocietinājuma aizsargzonā, 
taču tur esošais reljefs netiks 
mainīts un nav arī paredzēti liela 
apjoma rakšanas darbi. Visus 
zemes darbus pludmales un 
piknika zonas ierīkošanai 
veiks, nodrošinot arheoloģisko 
uzraudzību.
 Jāuzsver, ka pludmales un piknika 
zonas labiekārtojums taps, 
pamatojoties uz izstrādāto
Alūksnes Pilssalas attīstības 
plāna koncepciju.

Pilssalas attīstības koncepcijas vizualizācijā plānotie pludmales un piknika zonas labiekārtojuma plāni 
redzami attēla augšējā labajā stūrī

Iedzīvotāju forumā Latvijas simtgadei daudz radošu ideju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2. aprīlī Alūksnes Kultūras 
centrā notika 3. Alūksnes novada 
iedzīvotāju forums, kas šoreiz 
bija veltīts Latvijas valsts 
simtgadei.

 Forumu organizēja Alūksnes 
nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību, 
Alūksnes lauku partnerību un 
Alūksnes un Apes novada fondu. 
Rīkotāji ir gandarīti un pateicīgi 
ikvienam, kurš šo dienu veltīja 
domām par Latviju un savu 
novadu, piedaloties foruma darbā. 
Tā dalībnieki radoši dalījās ar 
idejām un priekšlikumiem, kā mūsu 
valsts nozīmīgo jubileju sagaidīt un 
svinēt tieši šeit, Alūksnes novadā.
 Foruma darba grupās radās daudzi 

desmiti mazāku un lielāku ideju, 
kas tagad apkopotas pa jomām. 
Lielā apjoma dēļ šeit visas publicēt 
nav iespējams, tādēļ iepazīstinām 
ar daļu no tām, bet ar visām pilnībā 
var iepazīties www.aluksne.lv un 
Sabiedrības centrā.
 Alūksnes novada iedzīvotāji 
ierosinājuši izdot grāmatas par 
novada ievērojamiem cilvēkiem, 
fotogrāfiem, represētajiem, veidot 
video un foto izziņas materiālus par 
Alūksni un tās vēsturi, organizēt 
video un foto konkursu, rīkot sporta 
pasākumu ciklu novada izcilāko 
sportistu atcerei, Latvijas simtgadei 
par godu atjaunot Keggi velo riteņ-
braukšanas sacensības, organizēt 
velo braucienu kopā ar Igauniju.
 Daudz priekšlikumu par kultūras 
aktivitātēm Latvijas simtgades 
sakarā – rīkot pasākumu ciklu 
“Latvijas simtgades Gaismas ceļš” 
pagastos, organizēt gadatirgu vecajā 
tirgus laukumā, zinātnisku kon-

ferenci par Alūksnes un Latvijas 
stāvokli pirms 100 gadiem, tautisku 
tirdziņu bijušajā muitas punktā 
Veclaicenē, piedaloties Igaunijai 
un Krievijai, veidot “Latvijas ceļu” 
patriotisma stiprināšanai, uzrakstīt 
himnu Alūksnei, katrā pagastā veikt 
pētījumu par simtgades labākajiem 
latviešiem.
 Foruma dalībniekiem daudz 
interesantu ideju par infrastruktūru. 
Izteikti priekšlikumi izvietot uz 
ēkām plāksnes ar informāciju par to 
vēsturi un iedzīvotājiem, vienotas 
informatīvas izkārtnes novadā pie 
objektiem, kas saistīti ar Latvijas 
dibināšanu, uzbūvēt sporta zāli 
Alūksnē, sakopt Tīklu saliņu un 
izveidot tur akustisko koncertu 
skatuvi, panākt veco laivu novietņu 
likvidēšanu vai veidot tās par vietu 
mākslas skolas audzēkņu radošām 
izpausmēm, VEF sētu pārveidot par 
izstāžu stendu, izveidot apvedceļu 
pilsētai, jahtu klubu pie Alūksnes 

ezera.  Izskanējuši priekšlikumi 
saglabāt pilsētas vēsturiskā centra 
arhitektūras autentiskumu, no 
pašvaldības puses atbalstīt vēs-
turisko ēku fasāžu sakārtošanu, 
izvietot zirga ratu skulptūru vecajā 
tirgus laukumā, izveidot simbolisku 
draudzības vietu Latvijas, Igaunijas 
un Krievijas valstu robežu saska-
res vietā. Starp ierosinājumiem 
arī akcijas “100 rozes Glikam”, 
“Glika un Katrīnas ceļš”, Glika 
ozolu “bērnu” audzēšana, Jaunās 
pils izgaismošana sarkanbaltsarkanā 
krāsā, vēsturiskās ainas projekcija 
Kanceles kalnā.
 Foruma dalībnieki rosinājuši iden-
titāti stiprinošas aktivitātes, piemē-
ram, katram pagastam izveidot savu 
ģerboni, stiprināt malēniešu valodu, 
katru gadu pasludināt par kāda 
nozīmīga Alūksnes novada cilvēka 
gadu, izdot pamarku – Alūksnes 
marku bez nominālvērtības, izveidot 
suvenīru - tautu dēls un tautu meita 

novada tērpā, izglītības programmā 
iekļaut novada vēsturi.
 Katra no piecām darba grupām 
foruma dalībniekiem prezentēja trīs 
idejas. Tā grupā “Latvijas ciltsmā-
tes un ciltstēvi” tapušas idejas par 
novada nozīmīgo cilvēku datu bāzes 
veidošanu un šīs informācijas popu-
larizēšanu, sporta pasākumu ciklu 
izcilāko novada sportistu atcerei, 
novada ainaviskuma izkopšana.
 Grupa “Latvijas valstiskuma ceļi” 
īpaši izcēla idejas par vecā Alūksnes 
tirgus laukuma atdzīvināšanu, 
zinātnisku konferenci par Alūksnes 
veidošanos un vēsturisko spēli.
 Grupā “Latvijas draugi un kaimiņi” 
tapušas tādas idejas kā Simtgades 
festivāls uz robežas ar Igauniju, 
simboliskas tikšanās vietas izveide 
pie trīs valstu robežas, simtgades 
stāstu stāstīšana pierobežā.

 
Turpinājums 10. lappusē 



2.  Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2016.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Izsole
„Alūksnes novada pašvaldī-
ba 17.05.2016. rīko kustamās 
mantas – pasažieru autobusa 
MAN 11.230, valsts reģistrācijas 
Nr.GT1862 mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Mantas apskate piesakāma pa 
tālruni 26375360. Sākumcena - 
6513 EUR, nodrošinājums – 651 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 13.05.2016. Samaksa 
jāveic līdz 24.05.2016. Pieteiku-
mu reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā 
no 9.00 - 11.00 un no 14.00 - 
16.00, līdz 13.05.2016.pulksten 
16.00.”

Izdoti 
Pilssalas stadiona 
izmantošanas 
noteikumi
 Ar Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektora rīkojumu ir 
apstiprināti Pilssalas stadiona 
izmantošanas noteikumi. Tie 
nosaka kārtību, kāda stadiona 
apmeklētājiem jāievēro, uztu-
roties šajā sporta objektā. Ar 
noteikumiem ikviens stadiona 
apmeklētājs varēs iepazīties pie 
jaunās servisa ēkas. Tie publi-
cēti arī www.aluksne.lv sadaļā 
Normatīvie akti un dokumenti/
Citi dokumenti.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       11. maijā 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
16. maijā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
19. maijā 10.00

Domes sēde           26. maijā 10.00

Domes 28. aprīļa sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
28. aprīļa sēdē piedalījās 12 
deputāti un izskatīja 39 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - atcelt ciema statusu Alsviķu 
pagasta Karvas ciemam un 
30 ciemiem Pededzes pagastā. Šādi 
lēmumi pieņemti, jo, izvērtējot esošo 
situāciju konkrētajās teritorijās, 
secināts, ka tajās vairs nav ciemiem 
raksturīgo pazīmju – apdzīvotības 
blīvums būtiski samazinājies – sa-
rucis iedzīvotāju skaits, arī apbūve 
samazinājusies, dažviet ciema 
teritorija vairs vispār nav apdzīvo-
ta, nav pieejami ciemam raksturīgi 
pakalpojumi. Atceļot ciemu statusu, 
mainās arī nekustamo īpašumu 
adreses – no tām tiek izņemts ciema 
nosaukums. Līdz ar šiem lēmumiem 
Alsviķu pagastā turpmāk būs četri 
ciemi – Alsviķi, Strautiņi, Aizupītes 
un Pullans, bet Pededzes pagastā – 
Pededzes ciems;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Krūmāji”, Mārkalnes pagastā 
sastāvā esošo, neapbūvētu 
pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību, par kuru  Mārkalnes pagasta 
pārvalde 2014. gadā noslēgusi zemes 
nomas līgumu ar fizisku personu. 
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus 
sedz atsavināšanas ierosinātājs un 
pēc atsavināšanas procesa pabeig-
šanas tos ieskaita zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu 
personai, ar kuru pašvaldība ir 
noslēgusi zemes nomas līgumu;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamos īpašumus “Stariņi” un 
“Lapegles” (kūtiņas), Mārkalnes 
pagastā, pārdodot tās izsolē;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Ielejas - 1”, 
Jaunalūksnes pagastā,  kas sastāv no 
administratīvās ēkas, saimniecības 
ēkas un zemes gabala 0,3808 ha 
platībā, pārdodot to izsolē;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašumā  
Sīļu ielā 2A, Alūksnē, atsavinot 
vienā izsoles paketē cirsmu - izlases 
cirti (platība 4,64 ha, pārdodamais 
apjoms 429,31m³) un cirsmu - krājas 
kopšanas cirti (platība 1,94 ha, 
pārdodamais apjoms 82,22m³);

 - nodot dzīvojamās mājas – 
divstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv 
no sešiem dzīvokļu īpašumiem, trīs 
palīgceltnēm, zemes gabala 
4175 m² platībā „Jaunzemi”, 
Jaunannas pagastā pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašumu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai;

 -  izdalīt Zeltiņu pagasta 
pārvaldei no pašvaldības Ceļu un 

ielu uzkrājuma fonda 25 000 EUR 
autoceļa “Zeltiņi – Zemītes” sastāvā 
ietilpstošā Dambja tilta slūžu 
atjaunošanai;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.9/2016 “Par dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu”, 
Nr.10/2016 „Grozījums Alūksnes 
novada domes 2013.gada 23.maija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” nolikums”, 
Nr.11/2016 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
maksas pakalpojumiem”, Nr.12/2016 
“Par Alūksnes novada domes 2012.
gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr. 
22/2012 “Alūksnes novada sabied-
riskās kārtības noteikumi” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”, Nr.13/2016 
„Par grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2016 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2016. gadam””, Nr.14/2016 
„Grozījums Alūksnes novada 
domes 2013. gada 24. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.31/2013 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”;

 - atzīt par spēkā neesošu Alūksnes 
novada domes 24.03.2016. 
lēmumu Nr.79 „Par saistošo 
noteikumu Nr.7/2016 „Alūksnes 
novada sabiedriskās kārtības 
noteikumi” izdošanu” no tā 
pieņemšanas dienas;

 - apstiprināt noteikumus Nr.1/2016 
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu 
un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, 
Alūksnes Muižas parkā, 
Tempļakalna parkā un Alūksnes 
Lielajos un Mazajos kapos”;

 - pamatojoties uz domes 28. janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016 
“Par pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei 
Alūksnes novadā”, noteikt par 
atbalstāmo jomu speciālistu 
piesaistei Alūksnes novadā - 
medicīnu, ar nepieciešamajiem 
speciālistiem: neirologs, internists 
– endokrinologs, ģimenes ārsts - 
internists, ģimenes ārsts un LOR, kā 
arī arhitektūru ar nepieciešamajiem 
speciālistiem: arhitekts. Izveidot 
Stipendiju piešķiršanas komisiju 
šādā sastāvā – pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina, 
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča, deputāte Maruta Kauliņa un 
apstiprināt Stipendiju piešķiršanas 
komisijas nolikumu;

 - pabeigt Alūksnes novada pašval-
dības grāmatvedības centralizāciju 
un ar šī gada 1. septembri pievienot 
pašvaldības centralizētās grāmatve-
dības organizācijai Liepnas internāt-
pamatskolas grāmatvedību;

 - apstiprināt dalības maksu Ilzenes 
pagasta pārvaldes  struktūrvienības 
„Sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centra „Dailes”” 
organizētajā velobraucienā  „Līkloči 

papardēs 2016”: bērniem un skolē-
niem no 6 līdz 12 gadu vecumam, 
piedaloties individuāli, - 1 EUR, 
skolēniem no 13 gadu vecuma, 
jauniešiem un pieaugušajiem, pie-
daloties individuāli - 2 EUR, sporta 
klasei, piedaloties individuāli - 5 
EUR, komandai - 7 EUR, bērniem 
un skolēniem līdz 6 gadu vecumam 
un senioriem no 60 gadu vecuma, 
piedaloties individuāli, dalības mak-
su nepiemēro;

 - noteikt no šī gada 1. maija maksu 
par Alsviķu pagasta pārvaldes higi-
ēnas pakalpojumu - dušas izmantoša-
nu „Alsviķu ceha” telpās - 3,03 EUR 
(bez PVN);

 - apstiprināt maksu par pašvaldības 
Jaunlaicenes pagasta Opekalna kap-
ličas  izmantošanu  4,17 EUR (bez 
PVN) par vienu stundu. Maksa spēkā 
no 1. maija;

 - apstiprināt nosacīto nomas maksu 
par iznomājamo nekustamo īpašumu 
- kūts “Irbes”, kūts “Takas” un kūts 
“Birzītes”, Mārkalnes pagastā, nomu  
– 0,05 EUR/1m2 mēnesī (bez PVN);

 - apstiprināt maksu par īslaicīgu 
nomu Mārkalnes pagasta telpās 
“Pagastmājā” VAS “Latvijas pasts” 
– 0,03 EUR/1m2 stundā (bez PVN). 
Lēmums stājās spēkā 2. maijā;

 - iesaistīties Vidzemes tūrisma 
asociācijas Interreg Europe program-
mas projekta CHRISTA (Culture and 
Heritage for responsible, Innovative 
and Sustainable Tourism Actions/
Kultūras mantojums atbildīgām, 
inovatīvām un ilgtspējīgām tūris-
ma darbībām) īstenošanas laikā 
no 01.04.2016. līdz 01.02.2020. 
plānotajās aktivitātēs un no pašvaldī-
bas budžeta nodrošināt nepieciešamo 
līdzfinansējuma paredzamo summu 
2475 EUR, kas ir 15% no katram 
projekta partnerim piešķirtajiem 16 
500 EUR. Projektā iesaistītas 10 
Vidzemes pašvaldības un partneri no 
Beļģijas, Itālijas, Grieķijas, Zvied-
rijas, Spānijas, Kipras, Rumānijas, 
Bulgārijas, Portugāles. Piedaloties 
projektā, būs iespēja popularizēt no-
vada kultūras tūrisma piedāvājumu 
Eiropas mērogā, veidot partnerību 
ar citiem Eiropas kultūras tūrisma 
galamērķiem, iesaistīties Eiropas 
kultūras Tūrisma tīkla organizētajās 
aktivitātēs. Projektā paredzēta dalība 
starptautiskās tūrisma izstādēs, 
Eiropas kultūras Tūrisma tīkla konfe-
rencēs, pieredzes apmaiņas brau-
cieni un apmācības, kā arī plānots 
izstrādāt Vidzemes Tūrisma politikas 
dokumentu;

 - nodrošināt darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” speci-
fiskā atbalsta mērķa 9.2.2. “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 
9.2.2.1. pasākuma “Deinstituciona-
lizācija” projekta “Vidzeme iekļauj” 
priekšfinansēšanu, piešķirot 10000 
EUR;

 - atbalstīt vasaras brīvā laika pasā-
kumu bērniem un jauniešiem vecumā 
no 7 līdz 15 gadiem organizēšanu, 
uzdodot šo funkciju nodrošināt 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centram. 
Izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 
3 700 EUR brīvā laika organizatoru 
darba samaksas nodrošināšanai. Pa-
redzēts, ka vasaras sezonā tiks algots 
darbinieks, kas darbdienās noteiktā 
laika posmā atradīsies Pilssalas sta-
dionā, varēs palīdzēt bērniem, kuri 
vēlēsies iesaistīties kādās sportiskās 
aktivitātēs. Sīkāka informācija par 
kārtību, kā tas tiks nodrošināts, vēl 
būs pirms vasaras brīvlaika;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā ie-
gūtajiem līdzekļiem 4 469 EUR Pils-
salas stadiona servisa ēkas sportistu 
ģērbtuvju un saimniecības palīgtelpu 
aprīkojumam. Paredzēts iegādāties 
mēbeles – ģērbtuves skapīšus, solus, 
plauktus, galdus, noliktavu plauktus 
u.c.;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta 12 000 EUR Alūksnes pilsētas 
svētku norisēm 2016. gadā. Pērn 
rudenī, plānojot svētku programmu 
un izmaksas, lai saglabātu iepriekšē-
jos gados sasniegto svētku kvali-
tāti un piedāvātu maksimāli daudz 
bezmaksas norišu, Alūksnes Kultūras 
centrs pieprasīja papildus līdzekļus 
pilsētas svētku nodrošināšanai. To-
brīd deputāti šī jautājuma izskatīšanu 
atlika līdz laikam, kad būs precīza 
nepieciešamo papildus līdzekļu 
tāme. Šobrīd jautājums izskatīts 
atkārtoti un nepieciešamie papildus 
līdzekļi piešķirti no neparedzētiem 
gadījumiem plānotajiem pašvaldības 
budžeta līdzekļiem;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta 4 702 EUR Jaunlaicenes tautas 
nama jumta remontam;

 - atbalstīt Latvijas čempionāta 
pludmales volejbolā sievietēm un vī-
riešiem  posma rīkošanu 2016. gadā 
no 5. līdz 7. augustam Alūksnē un 
izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 
3 000 EUR sacensību līdzfinansē-
šanai;

 - atbalstīt sadarbību ar Aizsardzības 
ministriju kopīgu projektu realizē-
šanā un šai sakarā veikt iepirkuma 
procedūras šādiem projektiem: 
Lāčplēša, Rijukalna un Vējakalna 
ielu pārbūvei, 7. Siguldas kājnieku 
pulka kritušo karavīru pieminekļa 
Pleskavas ielā 1 kāpņu atjaunošanai;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2015. gada konsolidēto 
pārskatu;

 - uzdot akciju sabiedrībai “SIMO-
NE” veikt nepieciešamās darbības 
siltumapgādes sistēmas robežu sa-
kārtošanai saskaņā ar spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem.

 Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem, kā arī sēdes 

audioierakstu var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”.

Alūksnē, laukumā 
pie administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11

28. maijā 
no plkst. 8.00 

līdz plkst. 13.00.

Peteikšanās līdz 23.05. pa 
tālruni 29207776 vai e-pastu 

gundegaand@gmail.com.

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš
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Apmeklētāju pieņemšana maijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

20. un 27. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 11.05.2016. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 17.05.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 30.05.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 11.05.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 16.05.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 19.05.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.05.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 19.05.2016. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 16.05.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 26.05.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 11.05.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 11.05.2016. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

Saņemtas 33 idejas 
Alūksnes novada attīstībai
 Alūksnes novada pašvaldībā 
“Latvijas Mobilais Telefons” 
(LMT) projektu konkursa 
“LMT Latvijai” ietvaros 
saņemti 33 projekta ideju 
pieteikumi Alūksnes novada 
attīstībai.

 Kā jau iepriekš ziņots, līdz 
14. aprīlim ikviens Alūksnes nova-
da iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, 
nevalstiska organizācija vai juri-
diska persona, kuras deklarētā vai 
juridiskā adrese ir Alūksnes novadā, 
varēja iesniegt projekta pieteikumu 
savas idejas īstenošanai Alūksnes 
novadā. Kopumā 
saņemti 33 projektu pieteikumi 
gan no nevalstiskajām 
organizācijām, gan fiziskām un 
juridiskām personām. 
 Šobrīd notiek projektu izvērtēšana, 
ko veic LMT un Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvju žūrija. Žūrijas 

lēmums noteiks to, kuri no 
iesniegtajiem 33 projektiem tiks 
izvirzīti uz otro kārtu, kurā 
uzvarētājus un finansējuma 
saņēmējus noteiks iedzīvotāju 
balsojums. Balsot par šiem 
projektiem varēs no 9. līdz 
26. maijam. Sīkāka informācija 
par to sekos.
 Alūksnes novada pašvaldība 
priecājas un ir gandarīta par 
lielo aktivitāti. Iedzīvotāji tiek 
aicināti sekot līdzi 
informācijai www.aluksne.lv, 
kā arī LMT mājaslapā www.lmt.lv/
lmtlatvijai, lai varētu tikpat aktīvi 
iesaistīties balsošanā, sekmējot 
novadnieku sabiedriskās dzīves 
uzlabošanu.

Informācija 
Dr .Ģērmanes pacientiem
 SIA “Alūksnes primārās veselības 
aprūpes centrs” ir panākusi 
vienošanos ar topošo ģimenes ārstu 
Alvi Ādamsonu par prakses 
uzsākšanu pēc mācību pabeigšanas.
 Pēc sertifikāta saņemšanas 
Alūksnes primārās veselības 
aprūpes centrā, 2016. gada 
septembrī vai oktobrī, darbu uzsāks 
ģimenes ārsts Alvis Ādamsons.
 Īslaicīgi, sākot no maija, līdz 

A. Ādamsona prakses atvēršanai, 
D. Ģērmanes pacientus pieņems 
Dr. Zita Uzkliņģe.
 Dr. Z. Uzkliņģe pieņems 
pacientus Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centra telpās 
otrdienās un ceturtdienās. 
Lai pierakstītos pie 
Dr. Z. Uzkliņģes uz pieņemšanu, 
darba dienās no 9.00 līdz 16.00 
zvanīt pa tālruni 29103655.

Būs pakalpojums ēku 
zīmju pasūtīšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad 1. jūlijā stāsies spēkā 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā”.

 Viena gada laikā no šī datuma 
namīpašniekiem vai to tiesiskajiem 
valdītājiem būs jāizvieto šajos 
noteikumos paredzētie ēku 
apzīmējumi – ēku numura vai 
nosaukuma zīmes, kā arī telpu 
grupu numura zīmes 
daudzdzīvokļu mājās. Zīmju 
grafiskais dizains netiek radikāli 
mainīts, izņemot to, ka ieviesta 
atstarojoša balta fona krāsa. 
Personām, kas Alūksnes pilsētas 
teritorijā ir izvietojušas zīmes 
atbilstoši iepriekš spēkā bijušajām 
normām, tās nevajadzēs 
izgatavot no jauna līdz tās nebūs 
fiziski nolietojušās.
 Iedzīvotājs pats var organizēt 
ēkas nosaukuma vai numura zīmes 
plāksnes iegādi. Uzņēmumu, kurš 
izgatavo noteikumiem atbilstošas 
zīmes, varēs noskaidrot, sazinoties 
ar sava pagasta pārvaldi vai 
pašvaldības aģentūru “Spodra”.

 Savukārt iedzīvotājiem, 
kuri vēlēsies izmantot pašvaldības 
sniegto pakalpojumu, vispirms 
būs jādodas uz pagasta pārvaldi 
vai  pašvaldības aģentūrā “Spodra”. 
Tur būs jāaizpilda pasūtījuma 
veidlapa un cilvēks saņems 
veidlapas pasakni. Pēc tajā 
norādītās informācijas bankā (vai 
caur internetbanku) jāveic naudas 
pārskaitījums plāksnes 
izgatavotājam. Nepieciešamās 
plāksnes uzņēmums sāks izgatavot 
pēc pārskaitījuma saņemšanas. 
Izgatavotās plāksnes ar 
pavaddokumentiem apmēram 
reizi mēnesī pašvaldība atgādās 
uz aģentūru vai pagasta pārvaldi. 
Pašvaldības aģentūra “Spodra” 
vai pagasta pārvalde iedzīvotājam 
paziņos par plāksnes saņemšanas 
iespējām.
 Ēkas nosaukuma vai numura 
zīmes plāksnes pasūtīšana un 
piegāde būs pašvaldības maksas 
pakalpojums – 1,78 EUR. 
Samaksu par šo pakalpojumu varēs 
veikt pagasta pārvaldē, pašvaldī-
bas aģentūrā “Spodra” vai bankā. 
Ar saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
“Normatīvie akti un 
dokumenti/Pašvaldības saistošie 
noteikumi”, tie arī publicēti 
“Alūksnes Novada Vēstīs” 
2015. gada 29. decembrī.

Domes 21. aprīļa ārkārtas sēdē
Evita Aploka

 Alūksnes novada domes 21. aprī-
ļa ārkārtas sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu aktualizēt Alūksnes no-
vada attīstības programmas 2011. 
- 2017. gadam Investīciju plānu 
2015. - 2017. gadam. Plānā ak-
tualizētas un precizētas projektu 
idejas, kas saistītas ar uzņēmēj-
darbībai nepieciešamās infra-
struktūras izveidi vai pārbūvi.  
 
 Investīciju plāns uzņēmējdarbības 
jomā paredz pašvaldībai divus 
finanšu piesaistes virzienus – SAM 
(specifiskais atbalsta mērķis) 5.6.2. 
– “Degradēto teritoriju revitalizā-
cija” un SAM 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos 
(ārpus Rīgas), veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai”.
 SAM 5.6.2. ietvaros Latgalei un 
Alūksnei paredzētajā programmā 
pašvaldība plāno pilsētas rūpniecis-
kās apbūves teritorijas attīstības 1. 
kārtu, kas paredz uzņēmējdarbībai 
nozīmīgu ielu (Ganību ielas posma 
un Rūpniecības ielas nerekonstruē-
tās daļas) pārbūvi un industriālās 
teritorijas izveides I kārtu Rūp-
niecības ielā, uzbūvējot ražošanas 
ēku. Otra projekta ideja – uzņēmēj-
darbībai nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnē paredz jaunizvei-
dotās industriālās teritorijas II kārtu 
- izbūvēt cietā seguma laukumu un 

labiekārtot teritoriju, kā arī labiekār-
tošanas darbus blakus šai teritorijai 
Krišjāņa Barona ielas posmā.
 SAM 5.6.2. ietvaros reģionālās no-
zīmes attīstības centriem paredzētā 
finansējuma ietvaros pašvaldībai arī 
divas projektu idejas. Pirmā no tām 
– investīciju piesaiste un līdzdalība 
veselības veicināšanas pakalpojumu 
centra izveidei Alūksnē, kas paredz 
veselības veicināšanas pakalpojumu 
centra ēkas būvniecību, degradētai 
teritorijai pieguļošo ielu pārbūvi. 
Otra ideja ir par teritorijas revitali-
zāciju uzņēmējdarbības attīstībai, 
kas paredz iegādāties Tālavas 
ielā esošo degradēto rūpniecisko 
teritoriju pašvaldības īpašumā un 
veikt tās revitalizācijas pasākumus, 
lai nodrošinātu ar iespēju pieslēgties 
inženierkomunikācijām.
 Savukārt  SAM 5.6.2. rezerves ide-
ja pašvaldībai ir saistīta ar Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības II kārtu – revi-
talizēt dzelzceļa stacijai pieguļošo 
degradēto teritoriju platībā līdz 1 
ha, izbūvēt inženierkomunikāci-
jas, pārbūvēt Uzvaras, Merķeļa un 
Brīvības ielas vai to posmus, lai 
paaugstinātu kravnesību, uzlabotu 
piekļuvi un satiksmes drošību.
 SAM 3.3.1. ietvaros pašvaldībai 
pirmais projekts saistīts ar in-
frastruktūras attīstību ražošanas 
teritorijas uzlabošanai Jaunlaicenes 
pagastā, kur plānots ierīkot indus-

triālo teritoriju un izveidot tai 560 
kW elektroenerģijas pieslēgumu. 
Savukārt otrais projekts paredz 
multifunkcionālas servisa ēkas 
izbūvi Pilssalā (PA “ALJA” ēka 
pēc tam tiks demontēta), kurā bez 
pašvaldības  aģentūras vajadzībām 
tiks izveidotas arī telpas komercdar-
bības veikšanai. Rezerves ideja šai 
finanšu piesaistes aktivitātē saistīta 
ar publiskās infrastruktūras uzlabo-
šanu uzņēmējdarbības veicināšanai 
Alūksnē, pārbūvējot Merķeļa ielu, 
lai nodrošinātu ērtāku un drošāku 
transporta un gājēju kustību.
 Domes ārkārtas sēdē deputāti 
arī nolēma atbalstīt pašvaldības  
delegācijas  piedalīšanos  CHINA-
CEEC organizētajā ekonomikas 
un tirdzniecības izstādē – forumā 
un CHINA CIIC asociācijas darba 
tikšanās “Kooperācija starp Ķīnu un 
Centrālo un Austrumeiropu, jaunas 
iespējas, jaunas teritorijas, jauna 
telpa” Ķīnas Tautas Republikā, kas 
notiks no 2016. gada 14. līdz 20. 
jūnijam un izdalīt  no  pašvaldības  
pamatbudžeta  līdzekļiem  nepare-
dzētiem gadījumiem finansējumu 
4 000 EUR. Plānots, ka Latvijas 
delegācijas sastāvā no Alūksnes būs 
uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji. 
Jāuzsver, ka Latvijas delegācija, 
dodoties uz šo forumu, finansē ceļa 
izdevumus, visus citus izdevumus 
apmaksā foruma rīkotāji. Uzņēmēji 
ceļa izdevumus apmaksā paši.
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1.1. Noteikumi izdoti ar mērķi 
saglabāt, aizsargāt un uzturēt kār-
tībā Alūksnes Pilssalas, Alūksnes 
Muižas parka, Tempļakalna parka 
un Alūksnes Lielo un Mazo kapu 
teritorijā esošos dabas un kultūras 
pieminekļus, to infrastruktūru, 
kā arī publiskā lietošanā esošās 
Alūksnes ezera ūdeņu aizsargjoslas, 
sekmēt sabiedrisko kārtību, nodro-
šināt Alūksnes Pilssalas, Alūksnes 
Muižas parka, Tempļakalna parka 
un Alūksnes Lielo un Mazo kapu  
teritorijā rīkoto pasākumu organi-
zāciju.
1.2. Šie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā tiek izsniegtas atļaujas 
iebraukšanai un/vai stāvēšanai 
Alūksnes Pilssalā, Alūksnes 
Muižas parkā, Tempļakalna parkā 
un Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos, kas ir pašvaldības kultūrvēs-
turiskās un sabiedriskās teritorijas 
ar ierobežotu transporta kustību.
1.3. Kontroli par šo noteikumu 
izpildi veic Alūksnes novada paš-
valdības policijas amatpersonas.
1.4. Alūksnes Pilssalā, Alūksnes 
Muižas parkā un Tempļakalna parkā 
ir atļauts iebraukt ar transportlī-
dzekli pēc tam, kad ir saņemta attie-
cīga pašvaldības bezmaksas atļauja 
(sarkanā krāsā) darba pienākumu 
veikšanai:
1.4.1. pašvaldības aģentūrai 
“SPODRA”, izsniedzot 4 (četras) 
beztermiņa atļaujas;
1.4.2. pašvaldības aģentūrai 
“ALJA”, izsniedzot 4 (četras) bez-
termiņa atļaujas;
1.4.3. sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “RŪPE”, izsniedzot 2 
(divas) beztermiņa atļaujas;
1.4.4. pašvaldības izpilddirektoram, 

izsniedzot 8 (astoņas) beztermiņa 
atļaujas;
1.4.5. Alūksnes Kultūras centram, 
izsniedzot 2 (divas) beztermiņa 
atļaujas, un pēc nepieciešamības 
terminētas atļaujas pasākumu māks-
linieciskajam un tehniskajam nodro-
šinājumam, saskaņā ar Alūksnes 
Kultūras centra vai Alūksnes 
novada pašvaldības kultūras un 
sporta nodaļas iesniegumu adre-
sētu Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijai;
1.4.6. Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolai sporta 
pasākumu organizēšanai, izsniedzot 
1 (vienu) beztermiņa atļauju;
1.4.7. Valsts policijas operatīvajam 
netrafarētajam transportlīdzeklim, 
izsniedzot 1 (vienu) beztermiņa 
atļauju;
1.4.8. akciju sabiedrībai “SADA-
LES TĪKLS”, izsniedzot 1 (vienu) 
beztermiņa atļauju;
1.5. Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos ir atļauts iebraukt ar trans-
portlīdzekli pēc tam, kad ir saņemta 
attiecīga pašvaldības bezmaksas 
atļauja (sarkanā krāsā), darba 
pienākumu veikšanai pašvaldības 
aģentūrai “SPODRA”, izsniedzot 4 
(četras) beztermiņa atļaujas.
1.6. Alūksnes Pilssalā ir atļauts 
iebraukt ar transportlīdzekli un 
novietot to stāvēšanai speciāli ierā-
dītās vai attiecīgi ierīkotās autostāv-
vietās tikai šajā punktā paredzētajos 
gadījumos,  pēc tam, kad ir saņemta 
attiecīga pašvaldības bezmaksas 
atļauja (zaļā krāsā):
1.6.1. Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai treneru 
darba nodrošināšanai, izsniedzot 2 
(divas) beztermiņa atļaujas;

1.6.2. pašvaldības izpilddirektoram 
pašvaldības darbības nodrošināša-
nai, izsniedzot 4 (četras) beztermiņa 
atļaujas.
1.7. Alūksnes Muižas parkā un 
Tempļakalna parkā ir atļauts ie-
braukt ar 1 (vienu) transportlīdzekli 
pēc tam, kad ir veikta samaksa par 
aģentūras “SPODRA” sniegto mak-
sas pakalpojumu (kāzu, kristību un 
citu pasākumu gadījumos) teritoriju 
sakopšanai un nokopšanai, un ir 
saņemta pašvaldības bezmaksas 
atļauja (dzeltenā krāsā), tajā norādot 
transportlīdzekļa veidu un marku, 
reģistrācijas numuru, datumu un 
laiku, kurā notiek pasākums.
1.8. Transporta līdzekļiem, kas 
iesaistīti remontu vai būvniecības 
darbu veikšanas nodrošināšanai 
Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas 
parkā un Tempļakalna parkā, ir 
atļauts iebraukt līdz būvlaukumam 
pēc tam, kad ir saņemta pašvaldības 
bezmaksas atļauja (zilā krāsā), tajā 
norādot transportlīdzekļa veidu 
un marku, reģistrācijas numuru, 
laika periodu, līdz būvniecības vai 
remontdarbu beigām, kas noteikts 
līgumā starp pašvaldību un uzņē-
mēju.
1.9.  Maksas atļauja (vienreizējā, 
mēneša vai gada, kas derīga līdz 
tekošā gada 31.decembrim, neatka-
rīgi no iegādes datuma) transporta 
līdzekļu (izņemot kravas automašī-
nu un traktortehnikas) iebraukšanai 
un stāvēšanai speciāli ierādītās vai 
attiecīgi ierīkotās autostāvvietās 
Alūksnes Pilssalā, nopērkama 
parkomātā Skolas un Ojāra Vācieša 
ielu, Alūksnē krustojumā, vai paš-
valdības aģentūrā “ALJA”, Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē, tās darba laikā.

1.10. Nopirktās maksas atļau-
jas nav derīgas iebraukšanai un 
stāvēšanai Alūksnes Pilssalā lielu 
publisko pasākumu laikā, piemē-
ram, Alūksnes pilsētas vai novada 
svētkos, Dziesmu un deju svētkos, 
Līgo svētkos, bērnu pasākumos, 
gadījumos, ja Alūksnes Pilssalas 
kompleksi tiek izmantoti citu lielu 
pasākumu organizēšanai un tamlī-
dzīgi. Šajos gadījumos iebraukšanas 
kārtību Alūksnes Pilssalā regulē 
papildus uzstādītie ceļu satiksmes 
organizācijas līdzekļi vai satiksmes 
regulētāji.
1.11. Šo noteikumu 1.4., 1.5. un 
1.6.punktā noteiktās bezmaksas 
atļaujas sagatavo un izsniedz 
Alūksnes novada pašvaldības Li-
cencēšanas komisija. 
1.12. Šo noteikumu 1.7. un 1.8.pun-
ktā noteikto bezmaksas atļauju 
saņemšanai Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komisijai 
adresēts iesniegums iesniedzams 
pašvaldības kancelejā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kurā 
norādīts:
1.12.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, 
personas kods un adrese (fiziskai 
personai) vai nosaukums, reģistrā-
cijas numurs un adrese (juridiskai 
personai);
1.12.2. atļaujas(-u) saņemšanas 
nepieciešamības pamatojums;
1.12.3. transportlīdzekļa(-u) veids 
un marka, reģistrācijas numurs, kam 
attiecīgā atļauja (-as) paredzama(-
as);
1.12.4. teritorija, datums un laiks, 
kurā notiek pasākums (attiecināms 
uz 1.7.punktā noteiktajiem gadīju-
miem un teritorijām);
1.12.5. maksājuma dokuments vai 

tā kopija, kas apliecina, ka ir veikta 
samaksa par aģentūras “SPOD-
RA” sniegto maksas pakalpojumu 
(kāzu, kristību un citu pasākumu 
gadījumos) teritoriju sakopšanai 
un nokopšanai (attiecināms uz 
1.7.punktā noteiktajiem gadījumiem 
un teritorijām).
1.13. Iesniegumus par atļauju iz-
sniegšanu Alūksnes novada pašval-
dības Licencēšanas komisija izskata 
10 (desmit) darba dienu laikā un 
pieņem lēmumu par:
1.13.1. bezmaksas atļaujas izsnieg-
šanu;
1.13.2. atteikumu izsniegt bezmak-
sas atļauju.
1.14. Lēmuma par atļaujas izsnieg-
šanu pieņemšanas gadījumā, tiek 
sagatavota bezmaksas atļauja, kas 
tiek izsniegta iesniedzējam.
1.15. Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijas lēmumu par 
atteikumu izsniegt atļauju var pār-
sūdzēt Alūksnes novada domei 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma 
paziņošanas dienas.
1.16. Līdz šo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdim izsniegtās bezmak-
sas atļaujas tiek anulētas, par ko 
Alūksnes novada pašvaldības Li-
cencēšanas komisija paziņo katram 
atļaujas saņēmējam.
1.17. Ar šo noteikumu stāšanos 
spēkā, spēku zaudē Alūksnes 
novada pašvaldības 2014.gada 
27.marta noteikumi Nr.5/2014 
“Par atļauju izsniegšanu iebrauk-
šanai Alūksnes Pilssalā, Alūksnes 
Muižas parkā, Tempļakalna parkā” 
(apstiprināti ar Alūksnes novada 
domes 27.03.2014. lēmumu Nr.116 
(protokols Nr.6, 38.punkts).

Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, 
Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos 
un Mazajos kapos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 
2.punktu un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

NOTEIKUMI Nr.1./2016
APSTIPRINĀTI

ar Alūksnes novada domes
28.04.2016. lēmumu Nr.144
 (protokols Nr.8, 17.punkts)

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Jaunā kārtība nosaka, ka 
pakalpojuma saņēmējs, kas ir 
objekta īpašnieks, nomnieks vai 
to pilnvarota persona iesniedz 
komersantam iesniegumu ar 
lūgumu izstrādāt Tehniskos notei-
kumus objekta pieslēgšanai pie 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas.

 Pakalpojuma saņēmējam 
iesniegumam jāpievieno dokumen-
ti: zemesgrāmatas kopija, objekta 
izvietojuma plāns, zemes gabala 
plāns, pilnvara, citi dokumenti pēc 
komersanta pieprasījuma.
 AS “Simone” izstrādā un izsniedz 
tehniskos noteikumus pakalpojuma 
saņēmējam, vadoties no Ministru 
Kabineta noteikumiem par siltum-
enerģijas piegādi un lietošanu. Šie 
noteikumi nosaka kārtību, kādā 
energoapgādes piegādātājs piegādā 
un lietotājs lieto siltumenerģiju, un 
gadījumus, kādos energoapgādes 
komersants var pārtraukt energoap-
gādes pakalpojumu sniegšanu.
 Pēc saskaņota būvprojekta AS 
“Simone” tehniskās daļas darbinieki 

sagatavo tehniski ekonomisko aprē-
ķinu par konkrēto objektu. Aprēķinā 
iekļauts vērtējums par potenciālā 
pieslēguma lielumu pēc siltuma pa-
tēriņa, izbūves sarežģītību, plānoto 
ievadu vietu objektā un pieslēguma 
vietu pie siltumtrases (vai tā ir tu-
vākā iespējamā, vai klienta vēlamā, 
bet tālāka) pieslēgumu vienam vai 
vairākiem potenciālajiem klientiem 
un citus faktorus.
 Izvērtējot tehniski ekonomisko 
aprēķinu komersants un potenciā-
lais pakalpojuma saņēmējs rakstiski 
vienojas par siltumtrases vai 
siltumapgādes sistēmas (siltummez-
gla) projektēšanas, izbūves, kā arī 
labiekārtošanas darbu veikšanas un 
izmaksu segšanas kārtību. Siltum-
trases izbūves izmaksas var segt 
komersants, pakalpojuma saņēmējs 
vai dalīti, savukārt, individuālā sil-
tummezgla izbūves izmaksas sedz 
pakalpojuma saņēmējs. 
 AS “Simone” valdes loceklis 
Mārtiņš Kaļva skaidro, ka katrs 
gadījums tiek izskatīts individuāli.
 Vairāk informācijas par jaunu 
objektu pieslēgšanas kārtību zvanot 
pa tālruni 64321793 vai e-pastā 
simone@simone.lv.

Jauna kārtība pieslēgšanai 
siltumapgādes sistēmai

Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē
Vidzemes plānošanas reģions 
turpina īstenot projektu 
“Vidzeme iekļauj”, kura mērķis 
ir Vidzemes reģionā palielināt 
ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar 
invaliditāti un bērniem.

 Sabiedrībā balstīti pakalpojumi 
ir tādi pakalpojumi, kas cilvēkam 
sniedz atbalstu funkcionālo 
traucējumu radīto ierobežojumu 
pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot 
mājās, bērniem – augt ģimeniskā 
vai tai pietuvinātā vidē.
 “Vidzeme iekļauj” tiek īstenots 
ciešā sadarbībā ar partneriem - 
24 Vidzemes reģiona pašvaldībām, 
tai skaitā arī Alūksnes novada 
pašvaldību, Skangaļu muižas 
Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes 
centru - internātu, Latvijas SOS 
Bērnu ciematu asociāciju, 
nodibinājumu “Fonds Grašu Bērnu 
Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes 
centru (VSAC) “Latgale” un 
VSAC “Vidzeme”.
 Projekts aptver trīs mērķa grupas: 
ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, 
bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem un pilngadīgas 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem. Tā ietvaros četri 
sociālie darbinieki no Strenčiem, 
Valkas un Lubānas pašvaldībām 
apguvuši īpašu metodi “Atbalsta 
intensitātes skala”, kas palīdzēs 
novērtēt cilvēka ar garīga rakstura 
traucējumiem atbalsta vajadzības. 
Apmācītie eksperti veiks novēr-
tējumu un sagatavos individuālos 
atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.
 Atbalsta plāni un tajos ietvertā 
informācija kalpos par pamatu 
Vidzemes reģiona deinstituciona-
lizācijas plāna izstrādei, kurā būs 
noteikti nepieciešamie 
uzlabojumi esošo sociālo 
pakalpojumu optimālai un 
ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam 
finansēs nepieciešamos sabiedrībā 
balstītos sociālos pakalpojumus 
cilvēkiem ar invaliditāti un apmācīs 
sociālo pakalpojumu sniedzējus.
 Kamēr tiek veikta izpēte un 
izstrādāts deinstitucionalizācijas 
plāns personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem, būs 
iespēja saņemt īslaicīgas aprūpes 
un “atelpas brīža” pakalpojumus 
bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem. Aprūpes pakalpojums 

pienākas bērniem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem līdz 
5 gadu vecumam (ieskaitot) ne 
vairāk kā 50 stundas nedēļā un tas 
ietver bērna aprūpi, uzraudzību, 
pašaprūpes spēju attīstību un saturī-
gu brīvā laika pavadīšanu. “Atelpas 
brīža” pakalpojums pienākas bērnu 
likumiskajiem pārstāvjiem un 
audžuģimenēm līdz 30 diennaktīm 
gadā, kas ietver bērna uzraudzī-
bu, pašaprūpes nodrošināšanu, 
speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 
4 (četras) reizes dienā, pastaigas un 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 
 Lai apzinātu bērnus, kuriem varētu 
būt nepieciešami šie pakalpojumi, 
Alūksnes novada Sociālais dienests 
aicina bērnu vecākus, aizbildņus vai 
audžuģimenes pieteikties Sociā-
lajā dienestā, zvanot pa tālruņiem 
64335009 vai 29130955 Sociālā 
dienesta vadītājas vietniecei Vijai 
Vārtukapteinei vai interesējoties 
personīgi Lielā Ezera ielā 11, 
9. kabinetā.

 Projekta “Vidzeme iekļauj” 
ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 
31. decembrim un tā kopējās 
izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no 
kuriem 85% līdzfinansē Eiropas So-
ciālais fonds (3 681 463,90 EUR).
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Pašvaldība pateicas novada uzņēmējiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizvadītajā piektdienā, 
8. aprīlī Alūksnes novada 
pašvaldība bija aicinājusi novada 
uzņēmējus pulcēties saviesīgā 
pasākumā Alūksnes Kultūras 
centrā, lai pateiktos vietējiem 
uzņēmumiem par to ieguldījumu 
uzņēmējdarbības vides attīstībā 
novadā.

 Pasākuma sākumā tā dalībniekus 
uzrunāja Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers, kurš uzsvēra uzņēmējdar-
bības nozīmi jebkuras teritorijas 
attīstībā, ar to domājot gan darba 
vietas iedzīvotājiem, gan investīci-
jas novada izaugsmē, un pateicās 
uzņēmējiem par neatlaidīgu un 
mērķtiecīgu darbu.
 Šajā uzņēmējiem īpaši rīkotajā 
pasākumā pašvaldība pasniedza 
arī apbalvojumu “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” 12 uzņēmumiem, 
kurus kā labākos apbalvojuma 
saņemšanai ieteikusi sabiedrība un 
kuriem tas piešķirts par nomaksā-
to iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
apmēru. Apbalvojumu uzņēmējiem 
pasniedza domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dz. Adlers.
 Vērtējot Alūksnes novadā reģis-
trētos uzņēmumus pēc to iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa iemaksām, 
pašvaldības apbalvojums pasniegts 
vairākiem uzņēmumiem kategorijās 
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 
zemnieka saimniecība, mikrono-
dokļa maksātājs. Apbalvojumu par 
ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmēj-
darbību kā lielākais iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa maksātājs saņēma 

SIA “Alūksnes energoceltnieks”, 
kas dibināts 1996. gadā un ir viens 
no lielākajiem un stabilākajiem uz-
ņēmumiem ar izaugsmi un noturību 
attīstībā.
 Arī SIA “Jaunlaicenes industrija” 
apbalvots par ilgtspējīgu un notu-
rīgu uzņēmējdarbību kā lielākais 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātājs. Šis ir viens no profesio-
nālākajiem cieto iežu pārstrādāša-
nas uzņēmumiem Latvijā, kas veic 
pārstrādi ar drupināšanas un sijāša-
nas tehniku un pēc Lursoft datiem 
ir viens no top 10 uzņēmumiem 
novadā pēc apgrozījuma, darbinieku 
skaita, nomaksātajiem nodokļiem 
valsts kasē un peļņas.
 Tāpat par ilgtspējīgu un noturī-
gu uzņēmējdarbību kā lielākais 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātājs apbalvojumu saņēma SIA 
“Jaunlaicenes kokogles”, kas pēc 
Lursoft datiem arī ir viens no top 
10 uzņēmumiem pēc valsts kasē no-
maksātajiem nodokļiem un peļņas. 
Un arī SIA “AEC mērnieks”, kas 
dibināts 2006. gadā un nodarbojas 
ar projektēšanas darbiem, saņēma 
pašvaldības apbalvojumu par ilgt-
spējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību 
kā lielākais iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājs.
 Alūksnes rajona Ziemeru pagasta 
Aijas Sormules zemnieka saimnie-
cībai “Briednieki”, kas apsaimnieko 
vairāk kā 200 ha zemes platības un 
nodarbojas ar graudkopību, paš-
valdības apbalvojums piešķirts par 
ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdar-
bību lauksaimniecībā. Šādu pašu 
apbalvojumu saņēma arī Mālupes 
pagasta zemnieka saimniecība 
“Grundas”, kas apsaimnieko vairāk 
kā 600 ha platības un nodarbojas ar 
graudkopību.

 Alūksnes rajona Liepnas pagasta 
zemnieku saimniecība “Klajalkšņi” 
pašvaldības apbalvojums pie-
šķirts par ilgtspējīgu un noturīgu 
uzņēmējdarbību un inovācijām 
lauksaimniecībā – saimniecība 
nodarbojas ar bioloģisko lauksaim-
niecību un īpašu ievērību ieguvusi 
ar netradicionālo saimniekošanu, 
kas saistīta ar briežu audzēšanu.
 Savukārt SIA “Projekts EAE” 
pašvaldības apbalvojums piešķirts 
par mērķtiecību un izaugsmi uzņē-
mējdarbībā. Šis uzņēmums 2012. 
gadā ar projekta ideju “Ceļu un ielu 
projektēšana” startēja Alūksnes 
novada jauniešu biznesa ideju 
konkursā un saņēma pašvaldības fi-
nansiālu atbalstu idejas realizēšanai. 
Šobrīd tas projektē ielas un ceļus ne 
tikai Alūksnē un Rīgā, bet arī citur 
Latvijā, un apbalvojumam izvirzīts 
kā lielākais nodokļu maksātājs 
mikrouzņēmuma nodokļu maksātā-
ju grupā.

 Četrus no pašvaldības apbalvojumu 
saņēmušajiem uzņēmumiem ietei-
kusi sabiedrība. Tā SIA “Alūksnes 
bruģakmens” no Mārkalnes pagasta 
pašvaldības apbalvojumu saņēma 
par vietējiem iedzīvotājiem nozī-
mīgu darba vietu nodrošināšanu. 
Uzņēmums dibināts 2006 .gadā, bet 
pirms dažiem gadiem uzsācis uni-
kāla produkta – luminiscējošā bruģa 
ražošanu. Darba sezonā uzņēmums 
nodrošina 20 - 25 darba vietas un 
tam izveidojusies laba sadarbība ar 
Mārkalnes pagasta pārvaldi pagasta 
centra labiekārtošanā.
 Alūksnes uzņēmums SIA “Skaistu-
ma darbnīca” apbalvojumu saņēma 
par sniegto pakalpojumu kvalitātes 
noturību, atbalstu sabiedriski nozī-
mīgām aktivitātēm un iesaistīšanos 
labdarības akcijās.
 Savukārt Jaunannā strādājošajam 
uzņēmumam SIA “Gravas” “Pago-
dinājums uzņēmējdarbībā” piešķirts 
par vietējiem iedzīvotājiem nozī-

mīgu darba vietu nodrošināšanu un 
atbalstu sabiedriski nozīmīgām ak-
tivitātēm. Šis uzņēmums lielākajai 
daļai pagasta iedzīvotāju nodrošina 
darba vietas, palīdz un atbalsta 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolu un Jaunannas jauniešu 
klubu “Tikšķis”.
 SIA “Rijas” no Ziemera pagasta 
apbalvojumu saņēma par ražoša-
nas dažādošanu un sadarbību ar 
pašvaldības iestādēm. Uzņēmums 
bez kokapstrādes sācis nodarboties 
ar lauksaimniecību un lopkopību, 
līdz ar to izveidotas jaunas darba 
vietas, tas aktīvi iesaistās pagasta 
sabiedriskajā dzīvē, atbalsta dažā-
das aktivitātes izglītībā, kultūrā un 
sportā un ir ilggadējs 29. Ziemeru 
mazpulka atbalstītājs.
 Šis ir trešais gads, kad pašvaldī-
ba pateicas novada uzņēmējiem, 
pasniedzot apbalvojumu “Pago-
dinājums uzņēmējdarbībā”. Starp 
šogad apbalvotajiem to pirmo reizi 
saņēma SIA “Alūksnes bruģak-
mens”, SIA “Skaistuma darbnīca”, 
SIA “Gravas”, SIA “Rijas”, SIA 
“Jaunlaicenes kokogles”, SIA “AEC 
mērnieks”, z/s “Briednieki”, z/s 
“Grundas” un SIA “Projekts EAE”.
 Svinīgās daļas noslēgumā klāteso-
šos uzrunāja pašvaldības uzņēmēj-
darbības atbalsta speciāliste Sanita 
Ausēja, vēlreiz apliecinot pašvaldī-
bas pateicību novada uzņēmējiem 
un novēlot viņiem saglabāt izturību 
un mērķtiecību darbībā.
 Pasākumu vadīja Māris Grigalis 
un ar muzikāliem priekšnesumiem 
uzņēmējus iepriecināja duets - 
dziedātāja Aija Vītoliņa un ģitārists 
Mārcis Auziņš. Pēc tam uzņēmēju 
saviesīgais pasākums turpinājās 
neformālā gaisotnē.

Alūksnes novada uzņēmēji, kuri saņēmuši pašvaldības apbalvojumu 
“Pagodinājums uzņēmējdarbībā” kopā ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru Adleru

Alūksnes novada 
pašvaldība turpina 
pilnveidot videonovērošanas 
sistēmas
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 18. aprīlī Alūksnē, 
Tirgotāju un Lielā Ezera 
ielas krustojumā, tika novietota 
modernākā no Alūksnes 
novada pašvaldības 
uzstādītajām videonovērošanas 
kamerām.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Informācijas tehnoloģiju nodaļas 
vadītājs Juris Balandis informē, 
ka līdz ar šīs kameras uzstādīšanu 
pilsētā darbojas kopumā deviņas 
videonovērošanas kameras ar 
dažādām funkcijām. Ir kameras, 
kuras ierakstus veic drošības 
funkciju veikšanai, konkrēti, 
īpašuma aizsardzībai. Pilsētā 
izvietotas arī tiešraides kameras, 
kuras informāciju neieraksta, bet 
atļauj to skatīties tiešraidē, kā, 
piemēram Alūksnes novada 
pašvaldības mājaslapas 
apmeklētāju iecienītā kamera. Vēl 
viena no tiešraides kamerām 

atrodas uz Alūksnes Jaunās pils 
jumta un no tās vērot pilsētu 
iespējams mājaslapā 
www.aluksnespils.lv.
 Jaunā videonovērošanas kamera, 
kura atrodas Tirgotāju un Lielā 
Ezera ielu krustojumā, ir šobrīd 
modernākā kamera Alūksnes 
videonovērošanas sistēmā. 
Kamerai iespējams iestatīt dažādus 
režīmus, kas ļaus fiksēt pārkāpumus 
kā diennakts gaišajā, tā tumšajā 
laikā. Vieta kameras uzstādīšanai 
izvēlēta, vadoties no satiksmes 
un cilvēku plūsmas intensitātes. 
Nākotnē pilsētā plānots izvietot 
vēl vismaz četras šāda tipa 
kameras.
 Alūksnes novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Ardis 
Tomsons informē, ka 
videonovērošanas kameras 
pilsētā nepieciešamas, lai 
nodrošinātu sabiedrisko kārtību 
un drošību. Viņš uzskata, ka 
videonovērošanas sistēmas 
ir jāattīsta un maksimāli 
jāpilnveido sabiedrības 
drošības nolūkos.

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus 
ievērot sabiedrisko kārtību
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 - Pavasaris ir gadalaiks kad dabā 
viss mostas, sāk sazaļot zāle un 
koki, taču kā darvas piliens me-
dus mucā ir nekoptās teritorijas, 
- stāsta Alūksnes novada pašval-
dības policijas inspektors Gints 
Teterovskis.

 Pašvaldības policija informē, ka 
savas kompetences ietvaros, kon-
trolē saistošo noteikumu izpildi, un 
pavasara periodā īpašu uzmanību 
pievērš saistošajiem noteikumiem 
par Alūksnes novada teritorijas 
kopšanas un  būvju uzturēšanu, kas 
nosaka, ka īpašniekam jeb tiesis-
kajam valdītājam savs īpašums 
regulāri jāsakopj, nedrīkst pieļaut 
sadzīves atkritumu uzkrāšanu 
īpašumu teritorijā, regulāri jāveic 
darbības, kas uztur teritoriju sakoptā 
stāvoklī, dabiski ieaugušos zālājos, 
piemēram, pļavās, Alūksnes pilsētas 
un novada ciemu teritorijās zāle jā-
nopļauj un jāsavāc ne retāk kā divas 
reizes gadā un ne vēlāk kā līdz 22. 
jūnijam un 15. augustam, savukārt, 
pārējās pagastu teritorijās, zāle jā-
pļauj un jāsavāc vismaz vienu reizi 
gadā, ne vēlāk kā līdz 15. augustam. 
Priekšdārzos, tāpat kā piegulošajās 

teritorijās, vidējais zāles garums 
nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus, 
nedrīkst pieļaut kūlas veidošanos 
īpašuma teritorijā.
 Inspektors informē, ka gadījumos, 
ka, par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, kas rada vispārbīs-
tamus apstākļus ugunsdrošībai 
un īpašumiem, kā saviem, tā arī 
blakus esošajiem.  Novada teritorijā 
pašvaldības policija ir uzsākusi 
administratīvā pārkāpuma lietve-
dību vairāk kā 60 īpašumos, kuros 
konstatēts, ka nav veikts zemes ap-
saimniekošanas pasākumu kopums 
un ir pieļauta kūlas izveidošanās. 
Darbs pie pārkāpumu fiksācijas tiek 
turpināts, iesaistot pagastu pārval-
des. Zemes īpašniekiem, Latvijas 
Administratīvā pārkāpuma kodeksa 
noteiktajā kārtībā, ir  izsūtīti uzaici-
nājumi ierasties pašvaldības policijā 
paskaidrojuma sniegšanai un admi-
nistratīvā protokola noformēšanai. 
Par šo pārkāpumu administratīvā 
komisija fiziskām personām var pie-
mērot naudas sodu no 140 līdz 700 
eiro apmērā, bet juridiskām perso-
nām no 700  līdz 2900 eiro apmērā. 
Pēdējos gados novērotā tendence 
liecina, ka visvairāk nekopti īpašu-
mi fiksēti tā saucamajiem ārvalstu 
investoriem, kuri iegādājušies lielas 

zemes platības, un to apsaimnieko-
šana nereti prasa lielākus finansiā-
lus ieguldījumus nekā salīdzinoši 
nelielās soda naudas.
 Saistībā ar vides sakopšanu, 
pašvaldības policija uzsvēr, ka pa-
vasarī, kamēr nav sazaļojusi zāle un 
koku lapas, nepatīkams skats atklā-
jas daudzos īpašumos, kur uzkrāju-
šies atkritumi. Viņš informē, ka par 
atkritumu izvešanu no nekustāmā 
īpašuma ir atbildīgs tā īpašnieks. 
Par sadzīves atkritumu radītāja vai 
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldī-
bas organizētajā sadzīves atkritumu 
savākšanā var tikt piemērots naudas 
sods,  fiziskajām personām no 70 
līdz 700 eiro apmērā, bet juridiska-
jām personām — no 430 līdz 1 400 
eiro apmērā.
  Iestājoties siltajam laika periodam 
ir kļuvuši aktīvi velosipēdu, mopē-
du, kvadraciklu un dažādu citādu 
motorizētu spēkratu vadītāji. Atgā-
dināt visiem motorizēto transporta 
līdzekļu īpašniekiem un vadītājiem, 
ka tiem ir saistošas visas ceļu satik-
smes zīmes, ka ar iepriekš minē-
tajiem mehanizētajiem transporta 
līdzekļiem ir aizliegta braukšana 
Pilssalas teritorijā, Muižas parka 
teritorijā, kā arī Tempļakalna parka 
teritorijā. 
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Alsviķi lepojas ar 
saviem basketbolistiem
Marina Ramane,
Alsviķu pagasta kultūras nama 
vadītāja

 Ikvienam no mums ir kaut kāds 
mērķis, virsotnes, ko vēlamies 
sasniegt, neatkarīgi no tā vai tas 
ir sporta jomā, vai kādā citā sev 
interesējošā virzienā.

 “Alsviķu” komandā spēlējošajiem 
jauniešiem viss sākās kā vienkārša 
bumbas pamētāšana pa grozu, lai 
būtu iemesls visiem satikties un 
būt kopā. Sākumā viņi nebija paši 
meistarīgākie un ātrākie. Nepadevās 
pie pirmajām grūtībām un zaudē-
jumiem, centās attīstīties kopumā 
un katrs individuāli. Ik gadu pirms 
Alūksnes novada čempionāta mek-
lēja jaunus risinājumus.
 Pēc vairākiem gadiem, soli pa so-
lim tuvojoties izvirzītajam mērķim, 
nu jau divus sezonas pēc kārtas ir 
izcīnītas zelta medaļas un iegūts 
Alūksnes novada čempionu tituls. 
 Alsviķu pagasta pārvalde ļoti 
lepojas ar šiem jauniešiem, kuri 
paši pēc savas iniciatīvas nokom-
plektē komandu, atrod sponsorus un 
atbalstītājus jaunu formu iegādei, ir 
gatavi mērot tālo ceļu no Rīgas, lai 
varētu piedalīties šajā čempionātā, 
nokārto visas formalitātes, kas 
saistītas ar kvalitatīvu darbību, 
veido pozitīvu mikroklimatu 

komandā. 
 Izsakām vislielāko pateicību vīrie-
šu komandas “Alsviķi” galvenajam 
sponsoram, uzņēmuma “Stell Cons-
tructor MM” valdes loceklim Jānim 
Ziņģim par atbalstu, komandas 
“dvēselei” un menedžerim Kris-
tapam Marķitānam par veiksmīgu 
organizatorisko jautājumu kārtoša-
nu, trenerim Kasparam Paeglem, 
spēlētājiem Robertam Jansonam, 
Nikam Gaigalietim, Kārlim Medi-
sam, Reinim Brūverim, Rihardam 
Grosam, Artūram Lūsim, Andrim 
Pētersonam, Mārtiņam Pēterso-
nam, Matīsam Mežulim, Markam 
Kuzņecovam, Artūram Vītolam, 
Jānim Bērziņam par meistarīgām un 
tīkamām spēlēm un veselīgu atmos-
fēru komandā. Ir patiess prieks par 
jauniešiem, kuriem ir izveidojies 
prāvs atbalstītāju pulciņš. Paldies 
visiem!
 Pateicības vārdus izsakām arī 
sieviešu komandas pārstāvēm, kuras 
šogad izcīnīja II vietu un ieguva 
sudraba medaļas. Īpašs paldies 
komandas kapteinei Dinai Vītolai 
par organizatorisku jautājumu veik-
smīgu risināšanu un visām spēlē-
tājām par vēlmi spēlēt un pārstāvēt 
Alsviķu pagastu.
 Lielu gandarījumu sniedz un 
vienmēr rodas vēlme atbalstīt to 
iedzīvotāju iniciatīvas, kas nāk no 
viņiem pašiem. Vēlam veiksmi 
komandām nākamajās spēlēs!

Tiekas, lai pārrunātu 
efektīvāku sadarbību ar 
jauniešiem

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 7. aprīlī Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrā notika 
Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas, iestāžu un 
nevalstisko organizāciju, kas 
strādā ar jauniešiem, tikšanās, 
lai  pārrunātu darba ar jaunatni 
uzlabošanas iespējas Alūksnes 
novadā.

 Tikšanos vadīja Gulbenes novada 
pašvaldības izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja vietnie-
ce un izglītības darba speciāliste 
Anita Birzniece. Diskusijas sākumā 

katrs no dalībniekiem iepazīstināja 
pārējos ar to, kā viņa darbs ir tieši 
vai netieši saistīts ar jauniešiem. 
Tikšanās turpinājumā dalībnieki 
tika sadalīti darba grupās, kuru 
ietvaros  ģenerēja idejas, kuras 
novadā kontekstā būtu veicamas, lai 
darbs ar jauniešiem būtu efektī-
vāks. Pasākuma noslēguma daļā tā 
dalībnieki vienojās par pirmajiem 
soļiem sadarbības uzlabošanai, starp 
kuriem kā vienu no galvenajiem 
minēja savstarpējās informācijas 
aprites uzlabošanu, biežāku nevals-
tisko organizāciju un institūciju 
resursu izmantošanu mācību proce-
sa dažādošanai skolās, un jauniešu 
nodarbinātības veicināšanu vasarā.

Pašvaldības administrācija, iestādes un nevalstiskās organizācijas 
tiekas, lai pārrunātu efektīvāku sadarbību ar jauniešiem

Druvja Mucenieka foto

Sešiem deju kolektīviem – 
augstākais vērtējums
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 16. martā Alūksnes Kultūras 
centrā notika Alūksnes un Apes 
deju kolektīvu apriņķa skate, 
kurā piedalījās 16 kolektīvi. Seši 
no tiem par savu sniegumu 
saņēma  A pakāpi.

 B grupā startēja Alūksnes Bērnu 
un jauniešu deju kolektīvs “Enku 
– drenku” (vadītāja Daiga Ozoliņa, 
repetitors Didzis Eglītis). Viņu snie-
gumu žūrija novērtēja ar I pakāpi.
 C grupā spēkiem mērojās trīs 
kolektīvi. Liepnas tautas nama 
jauniešu deju kolektīvam (vadī-
tāja Ināra Orbidāne) – I pakāpe, 
Pededzes tautas nama jauniešu 
deju kolektīvam (vadītāja Ludmila 
Uglovska) un Liepnas vidusskolas 
jauniešu deju kolektīvam (vadītāja 
I. Orbidāne) – II pakāpe.
 Arī D grupā piedalījās trīs kolek-

tīvi. Augstāko – A pakāpi saņēma 
Alūksnes Kultūras centra deju kopa 
“Olysta” (vadītājs Agris Veismanis, 
repetitors D. Eglītis) un Jaunannas 
tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Jaunanna” (vadītāja Aiva 
Vilciņa). Savukārt I pakāpe – Alsvi-
ķu kultūras nama deju kolektīvam 
“Jandāls” (vadītāja Ilze Līviņa).
Starp E grupā startējušajiem 
septiņiem kolektīviem A pakāpe 
Alūksnes Kultūras centra deju kopai 
“Jukums” (vadītājs A. Veismanis) 
un Apes tautas nama vidējās paau-
dzes deju kopai “Metenis” (vadītāja 
Edīte Dauškane). I pakāpe – Vire-
šu Saieta nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvam “Virši” (vadītāja 
Svetlana Spalviņa), Malienas tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolek-
tīvam “Maliena” (vadītāja Tekla 
Cinglere), Kolberģa tautas nama 
deju kopai “Kolberģis” (vadītājs 
Armands Augstkalns, repetitore 
Daiga Ludviga) un Liepnas vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Liepna” 

(vadītāja L. Uglovska). Savukārt 
jaunpienācējiem – vidējās paaudzes 
deju kolektīvam “Beja” (vadītāja 
I. Orbidāne) pirmajā skatē – II 
pakāpe.
 F grupā savu sniegumu rādīja divi 
kolektīvi – Alsviķu kultūras nama 
deju kolektīvs “Vēlreiz” (vadītāja I. 
Līviņa) un Jaunannas tautas nama 
deju kolektīvs “Oga” (vadītāja A. 
Vilciņa) – tiem abiem augstākā – A 
pakāpe.
 Alūksnes un Apes novadu deju ko-
lektīvu sniegumu vērtēja žūrijas ko-
misija, kuras sastāvā bija Alūksnes 
un Apes novadu deju kolektīvu virs-
vadītāja Lāsma Skutāne, Pārgaujas 
novada deju kolektīvu vadītāja, 
horeogrāfe Rudīte Jurciņa un Cēsu 
novada deju kolektīvu vadītājs, ho-
reogrāfs un Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas horeogrāfijas 
katedras lektors, horeogrāfs Andis 
Kozaks.

Vērtē vokālo ansambļu sniegumu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ziemas mēnešos 
amatiermākslas kolektīvi ne 
tikai apgūst repertuāru, bet 
arī savu sniegumu ļauj novērtēt 
skatēs.

 Tā 27. februārī Gulbenē vokālo an-
sambļu skatē tikās Alūksnes, Apes, 
Gulbenes, Balvu, Rugāju, Baltina-
vas, Viļakas novadu mazie muzi-
kālie kolektīvi, kurā no Alūksnes 
piedalījās 9 ansambļi.
 Ar I pakāpi šai skatē novērtēts 
Veclaicenes pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa (vadītāja Ilze Briediņa), 
Veclaicenes pagasta vīru vokālā 
ansambļa (vadītāja I. Briediņa) un 
Jaunlaicenes sieviešu vokālā ansam-
bļa (vadītāja Inga Ārste) sniegums. 
Šie kolektīvi, kā arī Veclaicenes 
pagasta senioru vokālais ansamblis 

(vadītāja I. Briediņa) bija izvirzīti 
reģiona skatēm.
 Pārējie Alūksnes novada kolektīvi 
– Alūksnes Kultūras centra jauniešu 
vokālais ansamblis (vadītāja Rita 
Staune), Alsviķu pagasta kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“CANTICUM” (vadītāja R. Stau-
ne), Ziemera pagasta Māriņkalna 
sieviešu vokālais ansamblis “Pierla”  
(vadītāja I. Briediņa), Liepnas tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Noskaņa” (vadītāja Lilita Spirka), 
Jaunannas tautas nama sieviešu vo-
kālais ansamblis “Trallas” (vadītāja 
Inese Vilciņa), Mālupes pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis (vadītā-
ja Irēna Andranova) skatē Gulbenē 
saņēma II pakāpi. Kolektīvu snie-
gumu skatē vērtēja žūrijas komisija 
– Jānis Baltiņš, Uldis Kokars un 
Roberts Liepiņš. 
 Aprīlī vairākās vietās Latvijā 
noritējis Latvijas vokālo ansambļu 
konkurss – reģiona mēroga skate. 

Tā 9. aprīlī Madonā sieviešu vokālo 
ansambļu grupā piedalījās Jaunlai-
cenes tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis (vadītāja Inga Ārste), kas 
ieguva II pakāpi.
  Vairums Alūksnes novada ansam-
bļu piedalījās skatē, kas 17. aprīlī 
notika Siguldas koncertzālē “Baltais 
flīģelis”. Tur žūrijas komisija 
ansambļu sniegumu vērtējusi ļoti 
stingri, tādēļ novērtējums šoreiz 
pieticīgāks. Senioru vokālo ansam-
bļu grupā Veclaicenes pagasta tautas 
nama senioru ansamblim (vadītāja 
Ilze Briediņa) – III pakāpe.
 Sieviešu vokālo ansambļu grupā 
Alūksnes Kultūras centra jauniešu 
ansamblim (vadītāja Rita Staune) 
un Veclaicenes pagasta Tautas nama 
sieviešu vokālajam ansamblim (va-
dītāja I. Briediņa) – III pakāpe. Vīru 
vokālo ansambļu grupā Veclaicenes 
pagasta tautas nama vīru vokālajam 
ansamblim (vadītāja I. Briediņa) – 
III pakāpe.

Skolēni pārbauda zināšanas 
mācību priekšmetu olimpiādēs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Noslēgušās mācību priekšmetu 
novada mēroga olimpiādes, kurās 
no Alūksnes un Apes novadiem 
kopā piedalījušies 236 dalībnieki 
– 204 no Alūksnes un 32 no Apes 
novada.

 Kopumā novada mērogā notikušas 
12 olimpiādes. Visvairāk dalībnie-
ku – 70 piedalījušies matemātikas 
olimpiādē 5. – 8. klasēm. 33 dalīb-
nieki bioloģijas olimpiādē 9. – 12. 
klasēm, matemātikā 9. – 12. klasēm 
– 27,  latviešu valodā un literatūrā 
8. – 9. klasēm – 26, latviešu valodā 
un literatūrā 11. un 12. klasēm, kā 
arī ķīmijā  9. – 12. klasēm – 15 

dalībnieki, krievu valodā 10. – 12. 
klasēm – 14 dalībnieki, pa 10 da-
lībniekiem bijuši olimpiādēs fizikā 
9 – 12. klasēm un vēsturē 9. un 12. 
klasēm, pa 7 dalībniekiem – olim-
piādēs ekonomikā 10. – 12. klasēm 
un ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm, divi 
dalībnieki piedalījušies vācu valo-
das olimpiādē 8. klasei.
 Alūksnes novada skolēni šajā 
olimpiādēs ieguvuši 63 godalgas – 
sešas 1. vietas, 21 - 2. vieta, 14 – 3. 
vietas, 22 atzinības.
 Uz 3. posma valsts kārtu no 
Alūksnes novada uzaicināti 12 
dalībnieki, bet piedalījušies 10 no 
tiem. Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē Līgai Gradovskai (Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
skolotāja Daina Černomirdina) – 3. 
vieta. Krievu valodas kā svešvalo-

das olimpiādē Veronikai Irtiševai 
(Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija, skolotāja Dace Bībere) 
– 2. vieta.
  Citās olimpiādēs valsts mērogā 
piedalījās arī Artis Alksnis – ģeo-
grāfija, Roberts Jakovļevs – ķīmija, 
Mārcis Jaunkamps – matemātika, 
Loreta Korkunova – matemātika, 
Ernests Mednis – matemātika, Arvis 
Pakalns – matemātika, Ernests 
Olders vēsture (visi no Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas) un 
Gunda Oja – latviešu valoda un 
literatūra (Ziemeru pamatskola). 
Piedalīties valsts mēroga olimpiādes 
bija uzaicināti, taču nepiedalījās 
Artjoms Golubevs (krievu valoda) 
no Alūksnes novada vidusskolas un 
Solvija Ozoliņa (ķīmija) no Strauti-
ņu pamatskolas.



Alūksnes Novada Vēstis  7.03.05.2016.

Kultūra www.aluksne.lv

„Ar mīlestību par mīlestību”
Sarmīte Locāne,
Jaunannas tautas nama 
amatierteātra „Šūpoles” režisore

 Teātris ir māksla. Teātris ir 
darbs, tā ir atpūta, tie ir svētki, 
satikšanās, izraušanās no ikdienas 
rūpēm, tas ir vaļasprieks, tas 
ir sirdsprieks, tā ir varavīksne 
un košums, ja to visu dara ar 
mīlestību. Teātris var likt skumjās 
raudāt, var iedvesmot priekam un 
gavilēm. Kas reiz ir izjutis 
šos burvīgos, neaptveramos 
pieskārienus - kļūst atkarīgs. 
Visticamāk – uz mūžu. Bet tā ir 
skaista atkarība, kas cilvēku 
pilnveido, domām palīdz iegūt 
pozitīvu lādiņu un dvēselei 
piepildīties ar mīlestību pret 
dabu, cilvēkiem, dzīvi kopumā. 
Mums droši vien katram ir sava 
filozofija par sirdij un prātam 
tīkamām lietām, kas mūs 
iedvesmo.

 2016. gada 27. martā Jaunannas 
amatierteātris “Šūpoles” dalījās 
teātra mīlēšanas priekā ar saviem 
skatītājiem. Pagājuši 30 gadi kopš 
teātris pagastā kļuvis par saliedētu, 
radošu un darbīgu kolektīvu. 
 Teātra tradīcijas Jaunannā ir senas, 
bet visnopietnākais darbs 
ir sācies teātra ilggadējā režisora 
A. Čerbikova laikā. Patiesības pilni 
ir viņa reiz teiktie vārdi “Saslimušie 
ar teātru spēli nav ārstējami”. Viens 
no mīļākajiem A. Čerbikova lugu 
autoriem ir R. Blaumanis, tādēļ 
savulaik iestudētas viņa lugas 
“Trīnes grēki”, “Zagļi”, “No 
saldenās pudeles”. Lai arī teātra 
mīļotājiem R. Blaumaņa darbi 
vai no galvas zināmi, skatītāji ar 

sirsnīgu prieku un interesi apsveic 
katru R. Blaumaņa lugas iestu-
dēšanu mūsu kolektīvā. Turpinot 
teātra tradīcijas, kopā ar deju kopu 
“Jaunanna” 2010. gadā izdzīvojām 
“Īsu pamācību mīlēšanā”. Divu 
pēdējo sezonu mūsu mīlestības 
darbs - “Skroderdienas Silmačos”, 
ko šī gada Saulgriežu gaidīšanas 
laikā varēs izbaudīt Zeltiņos, 
Alsviķos un mūsu Jaunannā. Vēl 
bez jau minētajām lugām, kopš 
2009. gada ir iestudētas izrādes – 
A. Migla “Mīlestības līkloči”, 
A. Banka “Visi radi kopā”, “Meiti-
ņa”, E. Zālīte “Bīstamais vecums”, 
G. Micāne “Skaista mana brāļa 
sēta”. 
 Teātris ir aizrautīgs darbs un 
pārmaiņu pasaule. Mēs nākam to 
izdziedāt, izdejot, izrunāt, izsapņot, 
izdzīvot… Prieks par to, ka pēdējo 
gadu laikā kolektīvs izaudzis gan 
skaitliski, gan radoši. Aktieri tic 
brīnumam un spēj saglabāt sevī 

daudz bērnišķīga prieka. Tādēļ 
katru gadu, tuvojoties Ziemassvēt-
kiem, kolektīvu pārņem brīnuma 
gaidas, kuru rezultātā top izrādes 
mūsu mazajiem skatītājiem. Aktieri 
piedalās valsts svētku pasākumu 
norisē, sporta dienās, sezonas 
atklāšanas svētkos un vēl un vēl… 
Mums patīk, sanākot kopā, sirsnīgi 
izrunāties un pajokot. Mēs protam 
priecāties un svinēt svētkus. Ar 
sapratni pieņemt kritiku, ar mīļu 
pateicību – labus vārdus. Varu droši 
teikt – teātris tā ir neatņemama 
mūsu dzīves sastāvdaļa, kur tāpat 
kā dzīvē varētu teikt mūsu teātra 
dziesmas vārdiem: 
“Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi
Līdz kamēr skumjas nenomainīs 
prieks.
Es turēšos pie abiem virves galiem,
Līdz šūpoles pret debesīm mūs 
trieks.
Šī dzīve ir kā šūpoles ”
/“Šūpoles” R. Pauls, G. Račs/

Gan kopējā darbā, gan svētku brīžos mums ir labi būt kopā. 
Foto no Jaunannas Tautas nama arhīva

„Satiec savu meistaru!” 
Mālupē

Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja

  2. aprīlī  Mālupes Saieta namā 
bija manāma rosība. Jau otro 
gadu šeit notiek projekts „Satiec 
savu meistaru!”, ko  rīko Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs 
sadarbībā ar Latvijas novadu un 
pilsētu pašvaldībām. Projekta 
“Satiec savu meistaru!” būtība 
ir vēstīt plašākai sabiedrībai par 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu un pārmantošanu, 
kā arī  meistariem, viņu zināša-
nām un prasmēm.
  
 Šogad visi interesenti Mālupes 
Saieta namā varēja apgūt lupatu 
deķīšu aušanu. Pirmās zināšanas un 
iemaņas aušanā ierādīja Alūksnes 
Kultūras centra Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Kalme” audēja 
Mudīte Pētersone. Viņas vadībā 
projekta dalībnieki sagatavoja 
lupatiņas aušanai, iepazinās ar steļļu 
uzbūvi, apguva auduma velku diegu 
bizes uzvilkšanas prasmi, pirmo 
reizi iegūstot izpratni par to, no kā 
sākas audums un cik nozīmīgs ir 
šis auduma uzvilkšanas process. 
Vislielākā interese bija pašiem 
iesēsties stellēs un aust, ko izmēģi-
nāja gandrīz visi dalībnieki. Kopā  
tika noausts 1,10 m garš lupatu 
deķītis. Čaklākie audēji bija jaunieši 
- Madara Upīte  un Dinars Mariuss 
Markovs. Šogad projektā piedalījās 
23 dalībnieki, kuru vecums bija no 

5 mēnešiem  līdz pat 66 gadiem. 
 Apmeklētāju priekam Saieta namā 
bija skatāma  izstāde  „Vecā, labā 
lupatiņa”. Apmeklētāji varēja ap-
skatīt pagājušā gadsimta  piecdes-
mitajos  sešdesmitajos un septiņdes-
mitajos gados tapušus darbus, kurus 
mālupietes mantojušas no savām 
mātēm, vecāmmātēm un vecvec-
mātēm.
 Mālupes seno audēju meistardar-
bus varēja apskatīt Ernas Lases un 
Vandas Melderes darbos, kurus 
izdevies sataupīt Anetei Lasei un 
Gaidai Krilovai. Zanes Caunes vec-
vecmāmiņas Almas Vībānes austie 
grīdceliņi tapuši Aknīstes pusē, bet  
Natālijas Vinogradovas vecāsmātes 
Annas Kretčetovas deķi parāda Pe-
dedzes audēju meistarību. Mudītes 
Pētersones lupatu deķi tapuši nesen, 
tie piesaistīja uzmanību ar savu 
bagātīgo, gaumīgo krāsu salikumu. 
 Liels paldies Mudītei Pētersonei  
par izturību, možu garu un prasmi 
ierādīt amatu noslēpumus. Paldies 
daudzajiem apmeklētājiem par 
atsaucību un ieinteresētību apgūstot 
seno amatu - aušanu un vēlmi arī 
turpmāk nodarboties ar to. Prieks, 
ka daži no apmeklētājiem izteica 
vēlmi nākt un darboties. Tas viss ir 
iespējams. Gaidām katru trešdie-
nu no plkst.16.00 Mālupes Saieta 
namā, rokdarbu pulciņa nodarbību 
laikā,  vai sazinoties ar Saieta nama 
vadītāju Ivetu Zvejnieci.  Nāciet, un 
būsim kopā!

Pasākuma dalībnieces Mālupes Saieta namā
Foto no Mālupes Saieta nama arhīva

Izstrādājot pētījumu par 
Marienburgas pili, apmeklē Zviedriju
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 No 1. līdz 3. aprīlim uz 
Zviedrijas Kara arhīvu 
Stokholmā saistībā ar Livonijas 
ordeņa pils izpēti bija devies 
vēsturnieks Mikus Žagata.

 Komandējuma mērķis bija atrast 
materiālus, kuri palīdzētu rekons-
truēt Alūksnes viduslaiku cietok-
šņa vēsturi. Tāpat uzdevums bija 
nostiprināt kontaktus ar Stokholmas 
Kara arhīva pētniekiem eventuālu, 
tālāku pētījumu veikšanai Zviedri-
jas arhīvos par Alūksnes viduslaiku 
cietoksni.
 M. Žagata informē, ka vēl pirms 
komandējuma viņš elektroniski 
izpētījis un pasūtījis Zviedri-
jas arhīvu fondus, kuros cerējis 
atrast informāciju par interesējošo 
tēmu. Lielākā daļa materiālu, kuri 
vēsturnieku interesējuši, atradušies 
Zviedrijas Valsts arhīva krājumā. 
Tiesa, Zviedrijas Valsts arhīvs paš-
laik tiek pārbūvēts, tādēļ tā krājumā 
esošie fondi ir lasāmi Kara arhīvā. 
Vēsturnieks stāsta, ka tā bijusi 
laimīga sagadīšanās, jo materiālu 
meklējumos nebija jāpārvietojas 
starp diviem arhīviem. 
 Izpētē lieti noderējuši arī Alūksnes 

novada pašvaldības vizītē Sundbi-
bergā 2015. gada oktobrī iegūtie 
pensionētā arhivāra Gunnara 
Olofsona kontakti, kurš izrādījis 
pretimnākšanu un veicis nelielu 
priekšizpēti arhīva krājumos. 
 Vēsturnieks informē, ka Olofsona 
kungs bija sagatavojis norādes uz 
17. gadsimta kartēm, kurās varētu 
būt attēlota Alūksnes viduslaiku 
pils, kā arī references materiālus par 
jau Zviedrijā izpētītajiem materiā-
liem saistībā ar Alūksnes viduslaika 
cietokšņa tēmu. Darba brauciena 
gaitā ar pensionētā zviedru arhivāra 
palīdzību bija iespēja aplūkot karšu 
materiālu, kas devis rezultātus, un 
izdevies uzzināt ne tikai tās aptu-
veno zīmēšanas gadu (17. gadsimta 
30. gadi), bet arī autoru un iemes-
lu, kādēļ karte tapusi. Rezultatīva 
izrādījās arī ar Zviedrijas fortifikā-
cijas vēsturi saistītā arhīva fondu 
izskatīšana, un tajos vairākas reizes 
atrasti dokumenti, kuros pieminēts 
Alūksnes viduslaiku cietokšņa vārds 
un dots īss tā raksturojums.
 - Laiks tika veltīts arī literatū-
ras pētniecībai, kurā atklājās, ka 
Alūksnes cietoksnis visvairāk tas 
pieminēts Ludviga V. Muntes  1902. 
gadā izdotajā darbā ‘’Karalisko 
fortifikāciju vēsture’’, kur atspogu-
ļota vispārēja Zviedrijas nocietinā-
jumu vēsture, tajā skaitā Zviedru 

Vidzemes nocietinājumu vēsture.  
Informācija par Alūksnes viduslaiku 
cietoksni un atsauces uz to tika at-
rastas arī citos zviedru vēsturnieku 
darbos, - stāsta vēsturnieks.
 Brauciena laikā pētnieks apjau-
tis, ka Zviedrijas arhīvos noteikti 
atrodas vēl kādi materiāli, kur 
Alūksnes viduslaiku cietoksnis būtu 
kādā kontekstā pieminēts, tiesa, 
to izskatīšana visticamāk prasītu 
pacietīgu vairāku nedēļu vai pat 
mēnešu darbu.
 Vēsturnieks uzskata, ka kopumā 
Stokholmas Kara arhīva apmeklē-
jums bijis rezultatīvs, jo izdevies 
aplūkot kā Kara arhīva, tā Valsts 
arhīva vēsturiskos materiālus un 
zviedru pētnieku sarakstīto literatū-
ru. Izdevies atrast materiālus, kuros 
vairākkārt pieminēts Alūksnes 
viduslaiku cietoksnis un rast pama-
tojumu jau Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā radītajam pieņēmumam, ka 
17. gadsimtā Alūksnes viduslaiku 
pils vairs nebija primāras nozīmes 
cietoksnis Zviedrijas impērijā. 
Tiesa, atšķirībā no daudziem citiem 
Livonijas viduslaiku cietokšņiem, to 
vēl joprojām uzskatīja par pietieka-
mi labā stāvoklī esošu, lai uzturētu 
tā aizsardzības spējas.  

Smiltenes tehnikuma 
Alsviķu teritoriālā struktūrvienība Alsviķos, Alūksnes novadā
aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas 
vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību
2016./2017. m g. uzņemšana  sekojošās profesijās jau sākusies:
Galdnieks – 3 gadi
Galdnieks – 1 gads (gan ar 9 klašu, gan vidējo izglītību)
Datoroperators – 3 gadi
Šuvējs – 3 gadi
Pavāra palīgs – 2 gadi
Būvstrādnieks – 3 gadi (pedagoģiskās korekcijas grupa no 15 gadu 
vecuma ar 7 klašu izglītību ar un bez invaliditātes grupas)

Pakalpojumi: 
• dienesta viesnīca (maksas pakalpojums 8,50 EUR mēnesī) 
• ēdnīca (valsts apmaksāta 4 reizes dienā ēdināšana personām ar 1., 
2., 3. grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem maksas 
pakalpojums);
• fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana, 
logopēds, zīmju valodas tulks;
• pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu izglītība, 
sporta aktivitātes, bibliotēka, internets).

Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Tālrunis informācijai par uzņemšanu: 64307132, 26158008; fakss 

64307135, e-pasts: arodskola@alsviki.lv; mājaslapa: www.alsviki.lv 
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Stāstnieku konkurss “Skarbais 
malēnietis Aleksandrs Pelēcis stāsta”
Gunta Vancāne,
Malienas pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

 Aprīlī Malienas pamatskolā 
izskanējusi rakstnieka Aleksand-
ra Pelēča 96. dzimšanas diena. 
Jubilejas kliņģerī iededzinājām 
15 jubilejas svecītes. Šai sakarā 
15. aprīlī notika stāstnieku 
konkurss ,,Skarbais malēnietis 
Aleksandrs Pelēcis stāsta”.

 Stāstnieku konkursā piedalīties bija 
aicināti Apes un Alūksnes novadu 
skolēni. Dalība tajā ir atkarīga no 
skolotāju ieinteresētības, iniciatī-
vas un vēlēšanās papildus strādāt 
ar saviem audzēkņiem, atdzīvinot 
viņu valodā stāstus par Alūksnes un 
Malienas puses ļaudīm un senajiem 
notikumiem.
 Tāpēc īpašu paldies sakām tām 
skolotājām, kas atsaucās: Bejas 
pamatskolas skolotājai Anitai Zarai, 
Liepnas vidusskolas skolotājām 
Janai Kalējai un Ivetai Boroduš-
kai, Liepnas internātpamatskolas 
skolotājām Inesei Tokai un Gunai 
Macānei. Vistālāko ceļu no Vidagas 
Sikšņu pamatskolas mēroja skolotā-
ja Vija Būda ar saviem audzēkņiem. 
Paldies!

  Kopumā konkursā piedalījās 35 
1. - 9. klašu skolēni. Klausītājiem 
bija interesanti vērot, cik dažādi 
runātāji atspoguļo viena un tā paša 
dzejoļa notikumu, kā iedziļinās 
mazā Aļa domu un jūtu pasaulē, 
stāstot rakstnieka bērnības dienu 
stāstus.
 Atzīstamu darbu veica konkursa 
žūrija – Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātra ,,Slieksnis” aktrise un 
skolotāja Vera Sedleniece, Mālupes 
pagasta bibliotēkas vadītāja Anita 
Gusta un Malienas un Jaunalūksnes 
pagastu pārvaldes vadītāja Inta Cin-
glere. Neatkarīgajā žūrijā darbojās 
Malienas pagasta bibliotekāre Daina 
Baltā un skatuves runas konkursu 
laureāts, 9. klases skolnieks Artūrs 
Lukstiņš. Paldies!
 Pēc nolikumā teiktā, dalībnieki 
spēkojās stāstnieku cīņu trīs kārtās, 
un tikai 3. kārtā noskaidrojās paši 
labākie stāstnieki.

1. - 3. klašu grupā:
1. vieta - Anna Estere Tauriņa (Ma-
lienas pamatskola),
2. vieta - Justīne Santa Kalendarova 
(Liepnas internātpamatskola),
3. vieta- Robina Sonora Vaska 
(Liepnas internātpamatskola).

4. - 6. klašu grupā:
1. vieta - Kristofers Baldiņš (Bejas 
pamatskola),
2. vieta - Liāna Haritonova (Liepnas 
internātpamatskola),
3. vieta - Elīza Diāna Brekte (Ma-
lienas pamatskola).

7. - 9. klašu grupā
1. vieta- Keita Rutkovska (Malienas 
pamatskola),
2. vieta - Amanda Rusakova ( Liep-
nas internātpamatskola),
3. vieta - Mārcis Bondars (Vidagas 
Sikšņu pamatskola).

 Neatkarīgā žūrija savas simpātijas 
izteica Laurai Kleinei (pirmklasnie-
cei no Liepnas internātpamatsko-
las), Kristoferam Baldiņam no Be-
jas, Evelīnai Āboltiņai no Malienas, 
Mārcim Bondaram no Sikšņiem un 
Sandrai Buliņai no Bejas.
 Grūts uzdevums bija noteikt galve-
nās balvas īpašnieku, jo pretendenti 
bija vairāki.
 Žūrija nolēma par UZVARĒTĀ-
JIEM atzīt Niku Gorkiju no Liepnas 
vidusskolas un vecākajā grupā 
Evelīnu Āboltiņu no Malienas 
pamatskolas. Apsveicam ikvienu no 
dalībniekiem, jo katra uzstāšanās 
bija uzvara.

Putnu dienas arī ,,Cālī”
Inga Cīrule,
PII “Cālis” pirmsskolas izglītības 
skolotāja

 Aprīlis bērnudārzā “Cālis” tika 
pasludināts par “Putnu mēnesi”, 
kad lielāka vērība pievērsta 
putnu iepazīšanai, atpazīšanai, 
putnu mājokļu atjaunošanai, 
tīrīšanai un gatavošanai.

 Paši mazākie “Cālēni” vēroja put-
nus gan attēlos, gan dabā, klausījās 
to dziesmas, atdarināja putnus, 
konstruēja, aplicēja, mācījās dzies-
mas par putniem.
 Lielie “Cāļi”, lai labāk iemācī-
tos atpazīt putnus dabā, vispirms 
aplūkoja tos attēlos, vēroja video 
tiešraidē putnu ligzdošanas ieradu-
mus – pūces un jūras ērgļa ligz-
das, gāja uz dabas muzeju. Dabas 
muzeja ekspozīcijā par putniem 
varēja aplūkot gan pašus putnus, 
gan to olas un ligzdas, iepazīt putnu 
ceļošanas paradumus un atpazīt tos 
pēc balsīm. Ekskursijas beigās kā 
pārsteigumu muzeja gids piedāvāja 
iespēju vērot fluorescento minerālu 
pārvērtības – tas bija fantastiski 
redzēt, kā noslēdzot telpā gaismu, 
akmeņi sāka savas vizuālās pārvēr-
tības gaismu spēlēs.
 Visu mēnesi kopā ar bērniem 
pētīts, analizēts, diskutēts par putnu 
ligzdošanas paradumiem, mazuļu 
audzināšanu, pielāgošanos apkār-
tējai videi, uzvedību. Putnu izpētes 
darbā iesaistīti arī bērnu vecāki, 
kuriem kopā ar savu bērnu bija 

jāizpēta viens Alūksnes parkā vai 
tā apkārtnē mītošs putns. Saliekot 
kopā 24 stāstus par putniem, mums 
tapa “Alūksnes putnu grāmata”, 
kura paliks kā uzskates materiāls 
bērnudārzā, lai arī turpmāk varētu 
mācīties un runāt par Alūksnē un tās 
apkārtnē mītošajiem putniem.
 Protams, ka visinteresantākā 
darbošanās bija veco putnu būru 
apsekošana un jaunu darināšana. 
Kopā ar saimnieku Juri tika izpētīts, 
kādam jābūt būrītim strazdam un 
ķērāmies pie darba! Liels paldies 
Gustava tētim Aivim Kalniņam par 
sagādātajiem materiāliem būrīšiem 
un palīdzību to tapšanā. Ar lielu 
interesi un radošu darbu būrīši bija 
gatavi!
 Savus gatavotos būrīšus strazdiem 
“Cālēni” dāvināja Alūksnes pils 
parkam, pirms tam uzzinot, kas jāie-
vēro, uzstādot būrīšus, piemēram, 
attālums no būrīša līdz būrītim. 
Liels paldies Martas tētim Arman-
dam Dreimanim un Jāņa tētim 
Oskaram Rutmanim par palīdzību 
uzstādot strazdu būrīšus!
 Paldies vēlamies teikt arī Justa 
Šatilova vecākiem par doto iespēju 
bērniem parkā vērot putnus ar 
binokļiem un sajusties kā putnu 
vērotājiem – ornitologiem. Bērniem 
ļoti patika vērot putnus, izdarīja 
secinājumus par redzēto.
 Tagad, ejot pastaigā pa Alūksnes 
pils parku, vērojam uzliktos strazdu 
būrīšus, vai tajos jau nav atradis 
savu mājvietu kāds strazdu pāris.

Eva Aizupe,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
direktore

 Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs jau no 
programmas pirmssākumiem 
aktīvi darbojās, īstenojot dažādus 
“ Erasmus+” projektus 
jaunatnes jomā.

 “Erasmus+” ir Eiropas Savienības 
programma, kas darbojas izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta 
jomās laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam. Tā izstrādāta, lai 
atbalstītu programmas valstu, tai 
skaitā Latvijas, centienus efektīvi 
izmantot Eiropas talanta potenciālu 
un sociālos aktīvus mūžizglītības 
perspektīvā, sasaistot atbalstu 
formālām, neformālām un ikdienas 
mācībām visās izglītības, apmācības 
un jaunatnes jomās. Programma arī 
veicina iespējas izveidot sadarbību 
un mobilitāti ar partnervalstīm.
 Viens no Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra izaicinājumiem un 
darbības aktivitātēm ir Eiropas brīv-
prātīgo darba projektu īstenošana. 
Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespē-
ja jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 
gadiem doties uz ārvalstīm un veikt 
sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 
mēnešus kādā organizācijā, gūstot 
sev jaunas prasmes un pieredzi. 
Organizācijai, kas nolēmusi 
iesaistīties programmas “Erasmus+” 
jauniešu mobilitātes aktivitātē 
“Eiropas Brīvprātīgais darbs”, 
jāiziet akreditācijas process, kā 
rezultātā tai tiek piešķirts 
uzņēmējorganizācijas/nosūtītājorga-
nizācijas/koordinējošās 
organizācijas statuss. Alūksnes Bēr-
nu un jauniešu centrs šādu statusu ir 
saņēmis un tā akreditācija darbojas 
līdz 2020. gada 31. decembrim. 
 Līdz šim Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centrā ir bijis iespējams satikt 

brīvprātīgos no Grieķijas, Čehijas, 
Vācijas, Spānijas, Francijas, Gruzi-
jas un Portugāles.
 Šobrīd Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs ir iesniedzis EBD projektu, 
kas paredz uzņemt jaunus brīvprā-
tīgos no Rumānijas un Francijas. 
Ar nepacietību gaidām projekta 
“Express Your EVS” izvērtēšanas 
atbildi.
 Lai attīstītu ABJC kā organizācijas 
kapacitāti darbā ar Eiropas brīv-
prātīgajiem, direktore Eva Aizupe 
(attēlā pirmā no kreisās) piedalījās 
“Erasmus+” programmas apmācī-
bas no 4. līdz 8. aprīlim Īslandes 
galvaspilsētā Reikjavikā.
 Apmācības tika veidotas Eiropas 
Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta 
personām (brīvprātīgā mentors, 
brīvprātīgā darba vadītājs vai ar to 
saistīta persona). To mērķis bija at-
tīstīt savas kompetences un uzlabot 
EBD projektu kvalitāti. Dalībnie-
kiem tika nodrošināta arī aktuālākā 
informācija par programmu “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā”.
 Apmācību laikā dalībnieki guva 
labāku izpratni par EBD kā mācību 
rīku, uzlaboja sadarbības un darba 
spējas starptautiskā vidē, izprata 
EBD brīvprātīgo atbalsta sistēmas 

lomas, pienākumus un izaicināju-
mus, pievērsa uzmanību mācīšanās 
dimensijai EBD laikā, rīku nodro-
šināšanai mācīšanās atbalstīšanai. 
Būtiski bija pievērst uzmanību 
neformālās mācīšanās atzīšanai, 
kvalitatīvi izmantojot “Youthpass” 
sertifikātu.
 Apmācībās piedalījās dalībniekiem 
no 14 Eiropas valstīm, līdz ar to 
bija lieliska iespēja apmainīties ar 
savu pieredzi, labo praksi, kā arī 
neformālā gaisotnē veidot turpmāku 
sadarbību. Latviju pārstāvēja ABJC 
direktore Eva Aizupe un Ikšķiles 
Brīvās skolas Administratīvā vadī-
tāja Evija Rudzīte. Par veiksmīgu 
nokļūšanu Islandē un dalību kursos 
gādāja Jaunatnes starptautiskās 
programmas aģentūrai. 
 Papildus informāciju par EBD 
varat iegūt Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras mājas lapā 
www.jaunatne.gov.lv. Ja arī Jums 
vai Jūsu organizācijai ir interese par 
Eiropas brīvprātīgo darbu, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra darbinieki 
labprāt dalīsies savā pieredzē un 
zināšanās. 

Piedalās programmas “ Erasmus+” SOHO apmācībās

Alūksnieši muzicē 
“Rojas ritmos 2016”

Gunta Boša,
Alūksnes Mūzikas skolas direktore

 Aprīļa vidū Rojas Mūzikas un 
mākslas skola jau otro gadu pēc 
kārtas pulcināja konkursantus no 
visas Latvijas mūzikas skolām uz 
II Vieglās un džeza mūzikas kon-
kursu - festivālu “Rojas ritmi”.

 Arī Alūksnes Mūzikas skolas 
Mārča Kalniņa s spēles audzēkņi 
– Marks Emīls Rēdelis, Kristofers 
Aleksis Kaulakans, Rihards Ozo-
liņš, Gustavs Stradiņš kopā ar Initas 
Čerbikovas klavierspēles audzēkni 
Leldi Kaktiņu 16. aprīļa sestdienā 
saposās tālam ceļojumam uz Roju, 
kura šajā dienā šūpojās savos īpaša-
jos “Rojas ritmos”.
 Šoreiz dalībnieku skaits bija īpaši 
liels - 28 ansambļi no 17 Latvijas 
mūzikas skolām: Ādažiem, Aizpu-
tes, Alūksnes, Babītes, Baldones, 
Bolderājas, Engures, Garkalnes, 
Jelgavas, Limbažiem, Ozolniekiem, 
Piltenes, Rēzeknes, Rojas, Salaspils, 
Valdemārpils un Ventspils. Kon-

kursā – festivālā piedalījās mūzikas 
skolu audzēkņi dažādās vecuma 
grupās un kategorijās,  ņemot vērā 
konkursantu vecumu un dalīb-
nieku skaitu ansamblī. Pieteiktais 
dalībnieku skaits rekordliels – 132 
audzēkņi un 32 pedagogi!  Tomēr 
tas nenobaidīja alūksniešus no sīvās 
konkurences un savā kategorijā 19 
ansambļu konkurencē tika iegūta 3. 
vieta! 
 Konkursa – festivāla organizācija 
bija lieliska, ikviens dalībnieks 
saņēma piemiņas balvas. Specbalva 
tika piešķirta arī par labāko oriģi-
nāldarbu un skaņdarba aranžējumu. 
Bez tam konkursa – festivāla ietva-
ros pedagogiem tika dota lieliska 
iespēja papildināt zināšanas meis-
tarklasēs. Savukārt žūrijas komisijas 
dalībnieki Jānis Ansons (klarnete), 
Rihards Plešanovs (klavieres), 
Renārs Lācis (saksofons) ne vien 
vērtēja konkursa dalībniekus, bet arī 
uzstājās un muzicēja kopā noslēgu-
ma koncertā.
 Konkurss - festivāls “Rojas ritmi” 
deva milzīgu gandarījumu gan tā 

Alūksnes Mūzikas skolas pārstāvji “Rojas ritmos” ieguva 3. vietu
Foto no Alūksnes Mūzikas skolas arhīva
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“Mazputniņš” 
sagaida pavasari

Aivita Ezeriņa,
PII „Mazputniņš” skolotāja

 Ilgi gaidīts, mazu un lielu 
sirsniņu izlolots, klāt pavasaris. 
Malienas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mazputniņš” 
tas atcilpojis, Lieldienu zaķa 
aicināts, atlidojis ar putnu 
dziesmām un zilajām vizbulēm 
bēnu radošo darbiņu izstādē 
„Pavasaris klāt!”.

 Līdz ar dabas atmodu, „Mazputni-
ņa” bērni kļūst skaļāki un draisku-
līgāki. Lai arī tematiskās pēcpus-
dienas un svētki notiek visa gada 
garumā, pavasarim iestājoties, tie 
šķiet jautrāki, gaišāki un mīlestības 
pilnāki. 
 1. aprīlī  bērnu vecāki un vecvecāki  
tika aicināti uz pasākumu „Ciemos 
„Mazputniņā””, kur mazās sirsniņas 
kopā ar skolotājām bija sarūpēju-
šas virkni pārsteigumu pavisam 
netradicionālā gaisotnē: teatralizētu 
uzvedumu „Sarkangalvīte un vilks”, 
kopīgas dejas un rotaļas, kā arī 
neparastu pasaku un tautasdziesmu 
skandēšanu. Neizpalika arī maza-
jām rociņām darināti apsveikumi un 
pūpolu pušķīši ciemiņiem.
 Pavasaris ir ļoti darbīgs laiks, 

tādēļ līdz ar pirmajiem siltās saules 
stariem, cītīgi sējam kastītēs sēklas 
un sēkliņas, lai kopīgi vērotu, kā 
tās dīgst, kā vēlāk, izstādītas dobēs, 
uzzied par krāšņām puķēm iestādes 
apkārtnē, kur katrs stūrītis mūs 
aicina: “Atnāc, dari, radi!” 
 Gatavojoties Mātes dienai, 29. aprī-
lī uz „Mazputniņu” bija aicinātas 
mūsu māmiņas un vecmāmiņas, lai 
viņām dāvātu skaistu koncertu kā 
pateicību par visu: par asaru uz vai-
ga, ko steigā nepamanām, par bēdu, 
kuru māmiņa prot klusi salocīt, par 
gaišo smaidu, kurš mūsu dienām 
apkārt vīts.
 Maijā tradicionāli dosimies jautrā 
pavasara pārgājienā, vērojot dabu 
un turpinot iepazīt sava pagasta ap-
kārtni. Apciemosim lielos draugus 
Malienas pamatskolā, apskatīsim,  
kur savas skolas gaitas rudenī uz-
sāks sešgadnieki. Iestājoties siltam 
laikam, brauksim ekskursijā uz 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeju. Mācību gadu iestādē 
noslēgsim ar nākamo pirmklasnieku 
izlaidumu 27. maijā, kad sveiksim 
savus absolventus un uzgavilēsim 
vasarai.
 Lai visiem saulaina un priekpilna 
gaidāmā vasara!

Dēstu kastītē “Mazputniņā” audzēkni iesēj sēklas
Foto no PII “Mazputniņš” arhīva

Aktualitātes Ilzenes pamatskolā
Inese Žīgure,
Ilzenes pamatskolas direktore

 Pavasaris ir darbīgs laiks 
gan dabā, gan sabiedrībā, gan 
arī skolā. Ilzenes pamatskolā ir 
uzsākti skolas nākotnes vīzijas 
īstenošanas pasākumi. Skolas 
galvenais mērķis ir pāreja uz 
praktiskajā darbībā balstītu 
mācību vielas apguvi, tādēļ šajā 
mācību pusgadā notiek aktīvs 
darbs, lai plānotās pārmaiņas 
sāktu īstenot dzīvē.

 Ir notikušas praktiskas nodarbības 
dažādu tēmu apguvei. Interesantākā 
bija tikšanas ar pagasta ārsta palīgu 
Ilutu Medni par pirmās palīdzī-
bas jautājumiem. Skolēni ne tikai 
uzklausīja speciālista viedokli 
par pasākumiem, kas jāveic pie 
dažādām saslimšanām vai nelaimes 
gadījumiem, bet arī paši iemēģināja 
roku šinas uzlikšanā un dažādu 
ķermeņa daļu apsaitēšanā.
 Nedēļā no 18. līdz 23. aprīlim 
skolā kā alternatīva Projektu nedēļai 
tika organizēta Amatu nedēļa. Šīs 
nedēļas laikā skolēniem bija iespēja 
tikties ar amatnieci Daci Brūniņu, 
klausīties un pašiem iemēģināt roku 
klūgu pinumu veidošanā, pašiem 
veidot putnu būrīšus un tos izvietot 
pie skolas esošajos kokos, sadar-
bībā ar Viktora Ķirpa Ates muzeja 
pārstāvjiem piedalīties izglītojošā 
programmā par senajiem latviešu 
amatiem, bet ceturtdien sadarbībā ar 
VAS “Latvijas valsts meži” doties 
stādīt mežu.
 Skolā aktīvi darbojas Ilzenes maz-
pulks. Mazpulcēni ziemas mēnešos 
iepazinās ar latvju rakstiem un 
izveidoja paši savas galda spē-
les – domino un atmiņas spēli. Uz 
palodzes jau zaļo pašu iesētie gurķi. 
Mazpulcēni ir aktīvi dažādu kon-
kursu dalībnieki – pašreiz piedalās 
Latvijas vides aizsardzības fonda un 
Latvijas Reģionu televīzijas organi-

zētajā konkursā “Es varu būt zaļš” 
un Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra rīkotajā konkursā 
“Šodien laukos”. 
 Sadarbībā ar biedrību “Ilzenes 
attīstībai” skolas mazpulks ir 
iesaistījies projektā “No sēklas līdz 
ražai”, kura realizāciju atbalstījis 
Ināras un Borisa Teterevu fonds. Šī 
projekta ietvaros skola saņems sēk-
las un kūdru dārzeņu un garšaugu 
stādu audzēšanai, no kuriem vienu 
daļu pēc tam dāvinās ilzeniešiem un 
vienu daļu stādīs skolas dārzā. Va-
sarā tiks rīkotas nodarbības, kurās 
mazpulcēni un arī pārējie interesenti 
varēs apgūt dārzeņu, augļu un ogu 
apstrādi un konservēšanu. Projekta 
gaitā tiks iegādāts augļu un dārzeņu 
žāvētājs, kurā gatavotās sukādes 
un garšaugu maisījumus izmantos 
arī skolēnu ēdināšanai, kā arī sulu 
spiede. Tas papildinās skolēnu 
ēdināšanu ar pašu audzētiem un 
ekoloģiski tīriem produktiem. Jau 
tagad pašu skolēnu skolas dārzā 
izaudzētie produkti sastāda aptuveni 
20 % no kopējā produktu patēriņa 
skolas pusdienās.

 

Aktīvi darbojas arī citu interešu 
izglītības programmu dalībnieki. 
Abas teātra sporta komandas ar uz-
varām novada turnīrā un reģionālajā 
turnīrā Madonā ir izcīnījušas tiesī-
bas maijā piedalīties 18. Latvijas 
skolu teātru Turnīrā “Teātra sports 
2016” Valmierā. 
 22. aprīlī centrā “Dailes” notika 
skolas florbola komandas starpno-
vadu sadraudzības spēles, kurās pie-
dalīsies arī kaimiņu novada – Gul-
benes skolu komandas. Aktīvākie 
sportisti arī šogad plāno piedalīties 
Alūksnē rīkotajā skriešanas seriālā 
“Alūksnes pavasaris – 2016”.
 Neskatoties uz to, ka Ilzenes 
pamatskola ir viena no mazākajām 
skolām novadā un valsts politi-
ka nav labvēlīga šādām skolām, 
ilzenieši nenolaiž rokas, bet turpina 
darbu, lai pierādītu, ka arī mazā 
skolā ir iespējams iegūt kvalitatīvu 
izglītību caur radošu, praktisku 
un netradicionālu pieeju mācību 
procesam un ir iespējas pilnvērtīgi, 
saturīgi un lietderīgi pavadīt laiku 
pēc stundām.

Putnu dienas Mālupē
Ivita Krevica

 Pie Mālupes pamatskolas 
15. aprīlī, pulcējās lieli un 
mazi, jo tur, Mālupes pamatskolai 
sadarbojoties ar Mālupes Saieta 
namu, norisinājās putnu dienas. 
Kopā ar skolas bērniem, 
skolotājiem un vecākiem 
pasākumā piedalījās 
AS „Latvijas Valsts Meži” 
Austrumvidzemes 
mežsaimniecības Mālupes 
iecirkņa vadītājs Ivars Fērmanis 
un LLKC meža konsultāciju 
pakalpojumu centra 
Ziemeļaustrumu nodaļas 
vadītāja Linda Muceniece. 

 Ivars Fērmanis un Linda Mucenie-
ce stāstīja un rādīja interesantas un 
nezināmas lietas par kokiem, put-
niem un mežu. Mazie ar neviltotu 
interesi mēģināja izmērīt augošiem 
kokiem diametru, noteikt koku ve-
cumu un mērot noteikt koku augstu-
mu. Tika izmantoti dažādi neredzēti 
instrumenti, kas raisīja bērniem 
interesi un katrs vēlējās pamēģināt 
tos izmēģināt. Gan bērniem, gan 
pieaugušajiem bija iespēja pārbaudīt 

savas zināšanas atpazīstot dzīvnie-
ku ragus, kas izrādījās grūtāk nekā 
sākumā likās. 
 Dzeņa darbnīcā, skolotāja Jurģa 
Šatilova un Ivara Fērmaņa uzrau-
dzībā, skanīgi klaudzēja āmuri un 
ikviens varēja izgatavot savu putnu 
būrīti. Turklāt pašu gatavoto būrīti 
katrs varēja nest līdzi uz mājām un 
piekārt putniem tīkamā vietā savu 
māju tuvumā. Izejmateriālus būrīšu 
gatavošanai sarūpēja Aivis Kalniņš  
un Ilvars Krevics.

 Tik patīkami man, kā mammai, bija 
vērot, kā bērni svaigā gaisā darbo-
jas, ar neviltotu interesi sadarbojas 
– kopā veidojot putnu būrīšus, mē-
rot kokus! Bērni  ar tādu lepnumu 
nesa savus veidotos būrīšus mājās 
un viņiem tie šķiet tik svarīgi, jo 
pašu rokām veidoti! Gribētos cerēt, 
ka pēc šādām pēcpusdienām bērni 
vairāk ieklausīsies putnu balsīs, tos 
pavēros un uztaisīs vēl kādu būrīti 
tiem. 

Skaisti putnu būrīši tapuši Mālupes pamatskolā
Foto no Mālupes Saieta nama arhīva

Ļoti aktīvais un draudzīgais suņu 
puika Džambo meklē jaunas 
mājas. Pieklīdis Alūksnes novada 
Mārkalnē, bet tā arī nav sagaidījis, 
ka saimnieks viņu meklētu. 
Suņuks ir apmēram gadu vecs. 
Kā jau jauns suņuks - ātri mācās. 
Nonācis pie atbildīgiem un ar viņu 
strādāt gribošiem saimniekiem 
būs izcils draugs, kompanjons 
un sargs. Labs skriešanas biedrs. 
Ne īpaši draudzīgs pret citiem 
suņiem. Kastrēts, vakcinēts un 
čipēts.

Jauna, draudzīga, 7 mēnešus veca 
suņudāma meklē jaunus saim-
niekus. Aktīva un draudzīga ar 
visiem, ļoti alkst pēc uzmanības 
un sabiedrības, vienmēr priecājas, 
kad kāds atnāk parunāties. 
Sterilizēta, vakcinēta un čipēta.

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, Elīna Dambe 29477535.
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3. maijā no 16.00 līdz 19.00 
Jaunalūksnes pagastā pie TV 
retranslācijas torņa orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2016” 4. 
kārta.
5. maijā no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes muižas parkā skriešanas 
seriāla „Alūksnes pavasaris 2016” 
3. kārta.
10. maijā no 16.00 līdz 19.00 Kor-
netu apkārtnē Alūksnes novada 
atklātais čempionāts un  orientēša-
nās seriāla „HORIZONTS 2016” 5. 
kārta.
12.  maijā no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes muižas parkā skriešanas 
seriāla „Alūksnes pavasaris 2016” 
4. kārta.
17. maijā no 16.00 līdz 19.00 pie 
autobusu pieturas “Liepkalni” 
orientēšanās seriāla „HORIZONTS 
2016” 6. kārta.
19. maijā no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes muižas parkā skriešanas 
seriāla „Alūksnes pavasaris 2016” 
5. kārta.
21. maijā Zeltiņos Zeltiņu pagasta 
atklāto krosa skriešanas seriāla 
sacensību “Mizojam, ka prieks” 1. 
posms “Skolas kalns”. Sacensības 
notiks pie Latvijas Sarkanā Krusta 
Alūksnes novada Zeltiņu nodaļas. 
Reģistrēšanās no pulksten 10.00 līdz 
10.45, starts pulksten 11.00.  
22. maijā no 10.00 Alūksnes pil-

sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā Alūksnes novada 
kausa izcīņa džudo.
25. maijā no 16.00 līdz 19.00 pie 
Hino ezera (Igaunija) seriāla „HO-
RIZONTS 2016” 7. kārta.
26. maijā no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes muižas parkā pie Eola 
tempļa skriešanas seriāls „Alūksnes 
pavasaris 2016” 6. kārta.
31. maijā no 16.00 līdz 19.00 
Zeltiņos, „Dūju dambja” apkārtnē, 
orientēšanās seriāla „HORIZONTS 
2016” 8. kārta.

Alūksnē
4. maijā 12.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes un 
Apes novadu koru skate un Baltā 
galdauta svētki. Ieeja: bez maksas.
6. maijā 13.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Liepājas jaunā 
teātra izrāde bērniem “Īkstīte”. 
Ieeja: 2 EUR.
6. maijā 20.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē Imantam 
Kalniņam 75 - neaizmirstams 
koncerts kopā ar grupu “Turaidas 
roze” - Olga Rajecka un Uģis Roze, 
A. Gudrais - ģitāra, J. Helvings - 
bungas, J. Kristons – taustiņi. Ieeja: 
7, 10, 12 un 15 EUR.
7. maijā 15.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Mātes dienai 
veltīts koncerts: Rīgas Tehniskās 
universitātes bigbends (mākslinie-
ciskais vadītājs un diriģents Jānis 

Amantovs), Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas orķestris (māks-
linieciskais vadītājs un diriģents 
Sandors Līviņš). Ieeja: bez maksas.
8. maijā 13.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Mazo vokālistu 
konkurss “CĀLIS 2016”. Ieeja: bez 
maksas.
12. maijā 18.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes pil-
sētas sākumskolas Ģimenes dienai 
veltīts koncerts. Ieeja: bez maksas.
13. maijā 10.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes un 
Apes novadu skolu teātri “Izrādēs 
un radošajās darbnīcās”. Ieeja: bez 
maksas.
13. maijā 19.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē Romānam 
Vendiņam 35 un grupa BIG AL & 
THE JOKERS ar solistu Aļgirdas 
Šuminskas “Pavasara rokenrols”. 
Pie klavierēm - grupas mākslinie-
ciskais vadītājs, virtuozais Ro-
māns Vendiņš, bungas spēlē Raitis 
Aukšmuksts, ģitāra - Juris Skrajāns, 
pie kontrabasa vienmēr labvēlīgais 
-  Pēteris Liepiņš, pūtēju rindas 
nemainīgas - saksofonisti Eduards 
Raubiško, Zintis Žvarts, trompete 
- Sandris Skeranskis, trombons - 
Uldis Ziediņš. Ieeja: 6 – 15 EUR.
14. maijā Alūksnes Kultūras cen-
tra Lielajā zālē Alūksnes Kultūras 
centra senioru kora “Brūklenājs” 55 
gadu jubilejas koncerts. Ieeja: bez 
maksas.

15. maijā Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra Ģimenes dienai 
veltīts koncerts. Ieeja: bez maksas.
21. maijā 18.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē deju kolektīva 
“Vektors” (Rīga) “Pavasara koncerts 
Alūksnē” ar Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra deju kolektīva 
“Enku drenku” piedalīšanos. Ieeja: 
2,50 EUR.
22. maijā Alūksnes Kultūras cen-
tra Lielajā zālē Alūksnes Mūzikas 
skolas audzēkņu izlaidums.
28. maijā Alūksnē Vidzemes un Lat-
gales koru un pūtēju svētki Alūksnē 
“Uguns sirdī kursies tev”:
17.30 svētku dalībnieku gājiens no 
Dārza ielas uz Pilssalas estrādi,
18.00 svētku koncerts Pilssalas 
estrādē.
28. maijā 21.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē vasaras sezonas atklāšanas 
zaļumballe kopā ar grupu “Galakti-
ka”. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
3. maijā 16.00 izstādes “Radio 
uztvērēji” atklāšana. Latvijā ražotie 
radio aparāti no Pētera Zālīša privāt-
kolekcijas.
6. maijā 16.00 izstādes “Lins + 
māls” atklāšana. Izstādē varēs aplū-
kot Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes 
un Daugavpils meistaru izstrādāju-
mus no lina un māliem. 
21. maijā 18.00 “Muzeju nakts”:

17.00 Grestem 140 - Lasījums par 
skolotāju un vairāku muzeju dibinā-
tāju Jāni Gresti,
18.00 izstādes “Dzelzs jākaļ 
kamēr karsta” atklāšana pils Ledus 
pagrabā. Izstādē apskatāmi kalēja 
Laimoņa Bāliņa darbi no privātko-
lekcijas un krājuma priekšmeti no 
Alūksnes muzeja,
no 18.20:
• Konkurss “Durvis uz Alūksni”,
• Mīlestības vēstules rakstīšana pils 
tornītī “Iemīlies Alūksnē, dabā, 
cilvēkos”,
• Durvju mālēšana pils pagalmā,
• Ekspozīcija “1905. gada notikumi 
Jaunās pils pagrabos”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
“Ārsts ārstē cilvēku, vetārsts – 
cilvēci” izstāde par godu Pasaules 
Veterinārajai dienai (Apaļajā tornī).
“Asaru senkapi”. Jaunajā ekspozīci-
jā iespēja redzēt unikālus priekšme-
tus, kuri atrasti Asaru senkapos un 
atvesti no restaurācijas Lietuvā.
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā

Norises datums/ 
vieta

Aktivitāte Dalībnieku 
vecums

Aktivitāšu 
vadītāji

Maksa

31. maijs - 3. 
jūnijs 
MIJC „Pa 
GALMS”

Vasaras aktivitātes “Minjonu dienas”
Radošie darbi, sejas apgleznošana, pūķu gatavošana, misija- pārgājiens, 
sportošana, hennas darbnīca, sviestmaižu konkurss, noslēguma pikniks. 

7 - 9 gadi „10 kW radošo 
citronu”, 
vadītāja 
Kristīne 
Vimba

12,00 EUR 
(Iekļautas 
siltas 
pusdienas)

06. - 09. jūnijs
MIJC „Pa 
GALMS”

Vasaras aktivitātes “Minjonu dienas”
Radošie darbi, Lego, džambas, sportošana, hennas darbnīca, 
dziedāšana, teātris, dejas, dambrete, noslēguma pikniks.

7- 9 gadi ABJC 
pedagogi

12,00 EUR 
(Iekļautas 
siltas 
pusdienas)

06. - 10. jūnijs
Lauku tūrisma 
un atpūtas centrs 
„Jaunsētas” 

Dienas nometne „Copes lietas 4”
Lai pieteiktos nometnei, dalībniekam jāraksta motivācijas vēstule, 
kurā jāpastāsta par sevi un jāpamato, kāpēc vēlas piedalīties nometnē! 
Vēstules jāsūta kristine.vimba@aluksne.lv līdz 13. maijam.

9 - 11 gadi Kristīne 
Vimba,  Iveta 
Kronberga, 
Druvis 
Tomsons, 
Jānis Skulte

30,00 EUR

13. , 15. - 17. 
jūnijs
MIJC „Pa 
GALMS”

Velo pulciņš
Tiem, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, noslēgumā būs iespēja kārtot 
eksāmenu, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību.

2. - 4. klase Tija Āboliņa 6,00 EUR

15. – 17. jūnijs Diennakts nometne “Velovasara”
Nometnes dalībnieki pārvietosies ar velosipēdiem. Maršruts: Alūksne 
– Karva – Trapene – Zeltiņi - Alūksne. Tūrisma objektu apskate, 
sporta spēles, nakts orientēšanās u.c.

11 - 13 gadi Kristīne 
Vimba
Ingūna 
Dovgāne
Ivo Dovgāns

20,00 EUR

21. un 22. jūnijs
MIJC „Pa 
GALMS”

Let‘s do it in English!
Nodarbības ar dažādu Eiropas valstu  brīvprātīgajiem. 

no 13 gadiem Eiropas valstu 
brīvprātīgie,
Evija Eglīte

Bezmaksas

27. – 30. jūnijs
MIJC „Pa 
GALMS”

Video un afišu veidošanas meistardarbnīca
Strādāsim ar programmām Gimp, Inkscape, MS Publisher, Movie 
Maker. Informācija par video krāsošanas un Sony Vegas programmām. 
Ja ir iespēja var ņemt līdzi datoru un kameru.

no 13 gadiem Žanete Spale Bezmaksas

27. – 30. jūnijs
Alūksnes BJSS, 
stadions

 Sporta spēles
Futbols, tautas bumba, strītbols, florbols u.c.

3. - 5. klase Ilga 
Tumševica

6,00 EUR 

28. un 29. jūnijs
MIJC „Pa 
GALMS”

Improvizācijas teātris
Paraugdemonstrējumi, māksla uzdrīkstēties, dialoga veidošana, dažādu 
ainiņu izspēlēšana. Meistarklase ar improvizācijas teātra aktieri.

no 13 gadiem Evija Eglīte Bezmaksas

01. – 04. augusts
MIJC „Pa 
GALMS”

Mēs te mazliet padejosim
Laikmetīgā, mūsdienu  deja 

1. - 4. klase
5. - 7. klase

Ieva Aizupe 6,00 EUR

01. - 04. augusts
MIJC „Pa 
GALMS”

Stila un modes studija
Latviskās dzīvesziņa un dzīves gudrības- dabīgās kosmētikas 
pagatavošana, frizūras un matu veselība, apģērba izvēle- Es esmu pats!

12 - 14 gadi Evita 
Bogdanova 

6,00 EUR

 08. - 11. augusts
MIJC „Pa 
GALMS”

Leļļu teātris
Leļļu meistarības pamatprincipi, radoši aktiermeistarības uzdevumi, 
kā arī leļļu veidošana. Leļļu, objektu un vizuālā teātra mākslas 
brīnumainās pasaules atklāšana.

1. - 4. klase
5. - 9. klase

Sandija 
Dovgāne

6,00 EUR

08. - 11. augusts
MIJC „Pa 
GALMS”

Ukuleles spēle
Ukulele jeb Havaju ģitāra ir stīgu mūzikas instruments, spēlējams ar 
pirkstiem un/vai ar mediatoru.

no 11 gadiem Diāna Lozko Bezmaksas

15. – 18. augusts
MIJC „Pa 
GALMS”

Vasaras aktivitātes “ Raibās dienas”
Multfilmu pasaules iepazīšana, radošie darbi, malēniešu valoda, 
anekdošu šovs, ekskursija uz policiju, viktorīna, tikšanās ar ornitologu, 
putnu balsu klausīšanās, fotoorientēšanās, noslēguma pikniks.

7 - 9 gadi Jolanta Apsīte
Sanita Strakša

15,00 EUR

22. - 26. augusts
MIJC „Pa 
GALMS” 

Dienas nometne „Sveiks, Pasaku Zaķi!”
Pasakas “Sveiks, Zaķi Laupītāj!” lasīšana, radošie darbi, pārgājiens, 
ekskursija uz trušu dārzu “ Zaķīši” un z/s “Rakši”, brauciens ar bānīti, 
sporta aktivitātes, cepumu cepšana, karnevāls- disko ballīte.

7 - 9 gadi Kristīne 
Vimba, Iveta 
Kronberga 
Ināra Apsīte

30,00 EUR

Pieteikšanās no 9. maija pulksten 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 
Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 64322402, 29190552. 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
Vasaras aktivitātes bērniem un jauniešiem 2016

Iedzīvotāju forumā Latvijas 
simtgadei daudz radošu ideju

Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā:
Katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
Otrdienās 19.00 “Īsta brīvība”
Trešdienās 18.00 Bībeles stunda
Ceturtdienās 19.00 “Alpha” kurss
Piektdienās 17.00 – 18.00 Mācītāja 
pieņemšanas laiks
7. maijā 11.00 Dāmu sanāksme
28. maijā 17.00 Laulāto vakars

Baznīcā:
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
5. maijā 19.00 Jēzus Debesbraukša-
nas svētku Dievkalpojums
8. maijā 11.00 Ģimenes dienas 
Dievkalpojums, Svētdienas skolas 

noslēgums, pēc Dievkalpojuma sa-
draudzība (līdzi ņemsim “groziņus”)

Opekalna ev. lut. baznīcā
4. maijā 11.00 pie Opekalna baznīcas  
tiek organizēta “Pavasara talka”. 
Vēlams līdzi ņemt grābekļus un 
citus darbarīkus.  Talkas noslēgumā 
ikviens aicināts uz kopīgu sadraudzī-
bas zupu!
15. maijā Vasarsvētku dievkalpo-
jums 16.00. Dievkalpojumus vada V. 
Sliņķis.

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem aktu-

ālajiem pasākumiem, līdz mēneša 20. 
datumam iesūtot to uz e-pastu 

evita.aploka@aluksne.lv!

Aprīlī draudzēs novadā

Turpinājums no 1. lappuses

 Grupa “Latvijas dzimšanas diena 
un dāvanu pasniegšana” radījusi 
priekšlikumus - ceļojoša koncert-
programma, akcija “Glika ceļš” ar 
100 rožu stādīšanu, Glika ozolēnu 
audzēšanu un 100 ozolu alejas vei-
došanu, kā arī digitāls foto un video 
stāsts par novada vēsturi.
 Un grupā “Latvijas rotāšana un dā-
vanu gatavošana” tapušas idejas par 
akciju “Alūksnes novada iedzīvotā-
ju dāvana Latvijai”, pasākumu cikls 
“Latvijas simtgades Gaismas ceļš” 
un akustisko koncertu skatuves 
izveide Tīklu saliņā.
 Dienas otrajā pusē foruma dalīb-
nieki strādāja piecās par populā-
rākajām atzīto ideju darba grupās, 
attīstot katras idejas plānojumu. Šīs 
idejas ir:
1) vēsturiskā spēle - apzināt senās 
ēkas, vietas, ielu nosaukumus nova-
dā, izstrādāt pie ēkām stiprināmas 
plāksnes dizainu, izveidot krāso-
jamo grāmatu un puzli, apkopot 
stāstus,
2) vecā tirgus laukuma atdzīvināša-
na – Bībeles muzeja kvartāla izpēte, 
uzvedums Pilssalā par vecā tirgus 

laukuma vēsturi ar pašdarbnieku 
piedalīšanos un tirdziņu,
3) Glika un Katrīnas ceļš – akcija 
“100 rozes Glikam” Alūksnē, Zelti-
ņos un Opekalnā, Glika “ozolēnu” 
audzēšana, 100 ozolu aleja gar ro-
bežu, labdarības koncerti ziedojumu 
vākšanai,
4)  Simtgades festivāls uz robežas 
ar Igauniju – tirdziņš, velobrau-
ciens, tautastērpu skate, digitālā 
materiāla prezentācija, 100 ozolu 
stādīšana uz robežas, ugunskuru 
kuršana uz pakalniem,
5) digitāls foto – video stāsts par 
novada vēsturi – izmantojot jaunās 
tehnoloģijas, radīt mūsdienīgu 
informācijas pasniegšanas formu 
interneta vidē, izveidojot digitālu 
ekspozīciju, kas pieejama arī dažā-
dos objektos pilsētā.

 Ja kāda no visām šeit minētajām 
idejām jūs ir uzrunājusi un vēlaties 
piedalīties tās īstenošanā, tad esat 
laipni aicināti sazināties ar pašval-
dības Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāju Sanitu Eglīti pa tālruni 
64381512 vai vērsties Sabiedrības 
centrā Dārza ielā 8.



Alūksnes Novada Vēstis  11.03.05.2016.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai Alūksnes novadā, mājas 
(istabas) dzīvnieku īpašnieka un 
turētāja tiesības un pienākumus, kā 
arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas 
kārtību Alūksnes novadā.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt tīru un veselīgu 
vidi Alūksnes novada teritorijā, lai 
dzīvnieku turēšana neradītu draudus 
cilvēkiem un dzīvniekiem;
2.2. novērst mājas (istabas) dzīvnie-
ku klaiņošanu.
3. Mājas (istabas) dzīvnieka, kas 
apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma 
radiofrekvences ierīci, reģistrāciju 
Lauksaimniecības datu centra datu 
bāzē iespējams veikt Lauksaimnie-
cības datu centrā, pie praktizējoša 
veterinārārsta, kas noslēdzis attiecī-
gu līgumu ar Lauksaimniecības datu 
centru, kā arī veicot suņa reģistrāci-
ju elektroniski.

II. Mājas (istabas) dzīvnieka īpaš-
nieka (turētāja) pienākumi

4. Nepieļaut, ka mājas (istabas) 
dzīvnieks piemēslo daudzdzīvokļu 
māju vai publiskas nozīmes ēku 
telpas un nekavējoties savākt dzīv-
nieka atstātos ekskrementus.
5. Vedot pastaigā suni, ņemt līdzi 
inventāru ekskrementu savākšanai 
un tos savākt.
6. Nepieļaut mājas (istabas) 
dzīvnieka atrašanos šādās vietās 
(izņemot ar dzīvnieku dalību īpaši 
organizētos publiskos pasākumos):
6.1. brīvpieejas sporta laukumos;
6.2. bērnu rotaļu laukumos;
6.3. pašvaldības ēkās;
6.4. mītiņu, gājienu, piketu norises 
vietās;
6.5. publiskās peldēšanās vietās 
(aizliegums neattiecas uz privātām 
teritorijām, kur kārtību nosaka 
teritorijas īpašnieks).
7. Nepieļaut mājas (istabas) dzīv-
nieka atrašanos kapsētās.
8. Nepieļaut mājas (istabas) 

dzīvnieka turēšanu uz balkoniem, 
lodžijām.
9. Ievērot publiskas vietas īpašnie-
ka (apsaimniekotāja) vai publiska 
pasākuma organizatora norādījumus 
par mājas (istabas) dzīvnieka aizlie-
gumu atrasties tajā.
10. Par mājas (istabas) dzīvnieka 
pazušanu nekavējoties informēt 
Alūksnes novada pašvaldības 
policiju, attiecīgo pagasta pārvaldi 
vai Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūru “SPODRA”.
11. Alūksnes pilsētā un Alūksnes 
novada ciemos ārpus norobežotās 
teritorijas suni bez pavadas suņa 
īpašnieka (turētāja) uzraudzībā un 
redzeslokā, tādā attālumā, kādā 
īpašnieks (turētājs) spēj kontrolēt 
dzīvnieka rīcību, atļauts vest tikai 
zaļajā zonā no plkst. 23:00 līdz 
plkst.07:00, izņemot šādas zaļās 
zonas, kur tas ir aizliegts:
11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju mikrorajonu teritorijas;
11.2. Alūksnes Muižas parku (Pils 
ielā 31, 74, 76, Alūksnē, Alūksnes 
novadā);
11.3. Tempļakalna parku 
(“Tempļakalna parkā”, Alūksnē, 
Alūksnes novadā);
11.4. Alsviķu muižas parku 
(“Alsviķu parkā”, Alsviķos, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā);
11.5. Jaunlaicenes muižas parku 
(“Parkā-skolā”, Jaunlaicenē, Jaun-
laicenes pagastā, Alūksnes novadā);
11.6. Veclaicenes parku (“Parkā”, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā);
11.7. Pilssalu (“Pilssalā”, Alūksnē, 
Alūksnes novadā);
11.8. Jāņkalniņu (Jāņkalna ielā 12A, 
Alūksnē, Alūksnes novadā).
12. Nodrošināt, lai kaķim, atrodo-
ties ārpus mājas vai dzīvokļa, būtu 
kakla siksna ar vai bez žetona, ar 
norādi par kaķa īpašnieka (turētāja) 
dzīvesvietas adresi.
13. Pieļaujama sterilizēta 
bezsaimnieka kaķa turēšana daudz-
dzīvokļu māju koplietošanas telpās 
vai tai piegulošā teritorijā, ja tiek 
nodrošināta tā labturība un 

apzīmēšana, un ja saņemta 
koplietošanas telpu īpašnieku 
vairākuma un apsaimniekotāja 
(ja apsaimniekotājs ir cita persona) 
rakstiska atļauja. 

III. Saistošo noteikumu 
izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība 

14. Administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu pārkāpšanu ir 
paredzēta Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 106.pantā.
15. Kontroli par saistošo noteikumu 
ievērošanu veic un administratīvo 
pārkāpumu protokolus ir tiesīgas 
sastādīt Alūksnes novada pašvaldī-
bas policijas amatpersonas.
16. Administratīvo pārkāpumu lie-
tas, pamatojoties uz noformētajiem 
administratīvo pārkāpumu proto-
koliem, izskata Alūksnes novada 
domes Administratīvā komisija.

IV. Klaiņojošo dzīvnieku 
izķeršana

17. Alūksnes novada teritorijā 
par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu 
ir atbildīgs pašvaldības izvēlētais 
pakalpojumu sniedzējs.
18. Informāciju par 
klaiņojošajiem dzīvniekiem 
personas sniedz personīgi vai 
zvanot pa tālruni Alūksnes novada 
pašvaldības policijai, attiecīgajai 
pagasta pārvaldei vai Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūrai 
“SPODRA”. 

V. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2011.gada 
22.decembra saistošos noteikumus 
Nr.32/2011 “Par mājdzīvnieku 
uzturēšanu Alūksnes novadā”.

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu

„Par mājas (istabas) dzīvnieku 
uzturēšanu Alūksnes novadā” 

projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 Likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 10.punkts 
noteic, ka dome tiesīga izdot 
saistošus noteikumus, ja tas nav 
paredzēts likumos, par 
mājdzīvnieku uzturēšanu. 
Dzīvnieku aizsardzības likuma 
8.panta trešā daļa noteic, ka saskaņā 
ar pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem un normatīvajiem aktiem, 
kas reglamentē dzīvnieku labturības 
jomu, vietējā pašvaldība organizē 
klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, 
ja nepieciešams, nogalināšanu. Šā 
panta ceturtā daļa noteic, ka saskaņā 
ar pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem pašvaldība var atļaut  pilsētā 
vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo 
māju tuvumā turēt sterilizētu 
bezsaimnieka kaķi.
 Ministru kabineta 2006.gada 
4.aprīļa noteikumu Nr.266 
“Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, 
pārvadāšanai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai” 13.punkts noteic, 
ka pilsētās un ciemos ārpus 
norobežotās teritorijas suns bez 
pavadas var atrasties zaļajā zonā 
un mežā (izņemot vietējo 
pašvaldību noteiktās vietas, kur 
saskaņā ar vietējo pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem tas ir 
aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka 
vai turētāja uzraudzībā un 
redzeslokā tādā attālumā, kādā 
īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt 
dzīvnieka rīcību.

2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošie noteikumi nosaka 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai Alūksnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā.
 Saistošie noteikumi izdoti  
saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 21.panta pirmās daļas 
16.punktu un 43.panta pirmās daļas 
10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības 
likuma 8.panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 04.04.2006. 
noteikumu Nr. 266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai” 13.punktu. 
Noteikumu mērķis ir nodrošināt 
veselīgu un tīru vidi Alūksnes 
novadā, lai mājas dzīvnieku 
turēšana neradītu draudus 
cilvēkiem un dzīvniekiem, 
samazināt mājas (istabas) dzīvnieku 
radīto kaitējumu, novērstu mājas 
(istabas) dzīvnieku klaiņošanu.
Saistošajos noteikumos norādīts, 
ka mājas (istabas) dzīvnieka, kas 
apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma 
radiofrekvences ierīci, reģistrāciju 
Alūksnes novada teritorijā 
iespējams veikt Lauksaimniecības 
datu centrā un pie praktizējoša 
veterinārārsta, kas noslēdzis 
attiecīgu līgumu ar Lauksaimnie-
cības datu centru. Plānots, ka paš-
valdība mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju Lauksaimniecības datu 
centra datu bāzē neveiks.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 Saistošo noteikumu izpildei jaunas 
institūcijas netiks veidotas.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
 Noteikumu izpildes kontroli 
nodrošinās Alūksnes novada 
pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
 Konsultācijas notikušas ar biedrību 
“Astes un Ūsas”, biedrību “Remis”, 
SIA “Labākie draugi”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2016 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.03.2016.  lēmumu Nr.78
(protokols Nr.5, 12.punkts)

Spēkā no 04.05.2015.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.35/2010 
\„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas 
kārtība Alūksnes novadā” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka 
un atceļ Alūksnes novada dome, 
pamatojoties uz tās atbildīgās 
komitejas atzinumu.”
2. Izteikt 4. punktu  šādā redakcijā: 
“4. Papildus likuma “Par 
sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 
5.panta pirmajā daļā minētajām 
personām, kurām ir tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli, sociālo dzīvojamo 
telpu (noteikumu 3.3.punkts) ir 
tiesības īrēt personai (ģimenei), 

kura ir sociāli maznodrošināta 
(trūcīga) un uz kuru attiecināms 
viens no šādiem nosacījumiem:
4.1. persona ir bez vecāku 
gādības palicis bērns līdz 
24 gadu vecumam un nav 
nodrošināta ar dzīvojamo 
telpu;
4.2.persona, kuras apgādībā ir 
nepilngadīgs bērns/bērni, ja 
stājies likumīgā spēkā 
tiesas spriedums par izlikšanu 
no dzīvojamās telpas saskaņā 
ar likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2panta pirmās 
daļas 1. un 2.punktu.”

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta

„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos 
Nr. 35/2010 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums     
 Nepieciešams aktualizēt Alūksnes 
novada domes 2010. gada 
26. augusta saistošos noteikumus 
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” 
saskaņā ar pieņemto Alūksnes 
novada domes 25.06.2015. 
lēmumu Nr.23 “Par sociālās 
dzīvojamās mājas statusa 
noteikšanu”, pamatojoties uz kuru 
tika izveidota Sociālā 
dzīvojamā māja. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 Saistošajos noteikumos ir 
papildinātas personu kategorijas, 
kuras papildus likumā noteiktajam 
ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvojamo 
telpu Alūksnes novada Sociālā 
dienesta struktūrvienībā “Sociālā 
māja”, adrese “Pūcīte”, 
Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
 Izdevumi  Alūksnes novada Sociālā 
dienesta  struktūrvienības “Sociālā 
māja” finansēšanai ir paredzēti So-
ciālā dienesta 2016. gada budžetā.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
 Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
 Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
 Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
3.panta otro daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2016 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

24.03.2016.  lēmumu Nr.80 
(protokols Nr.5, 14.punkts)

Spēkā no 04.05.2015.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 03.05.2016.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā
Turpinājums no 10 lappuses

Muzejpedagoģiskās programmas
No 12. maija “Princeses un 
bruņinieka uzvedības un drošības 
rokasgrāmata”. Aizejot garajās 
un jaukajās vasaras brīvdienās, 
princese Elza no “Ledus sirds” vēlas 
atgādināt bērniem par labas uzve-
dības pamatprincipiem un drošību 
ielās, mājās un citur. Mērķauditori-
ja: pirmsskolas vecuma bērni un 1. - 
5. klašu skolēni. Iepriekš pieteikties 
pa tālruni 25665538, 64381321 vai 
e-pastu muzejs.info@aluksne.lv.
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”. Mērķauditorija: 1. - 
5. klašu, 6. - 12. klašu skolēni un 
pirmsskolas vecuma bērni. Iepriekš 
pieteikties pa tālruni 25665538, 
64381321 vai e-pastu 
muzejs.info@aluksne.lv.
Kāzu un jubileju programma – pēc 
pieprasījuma.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes
“Tā ir viņa, kas mūs pirmā mīļām 
rokām noglāsta…”: 8. maijs – 
Mātes diena (02.05.-31.05. 
abonementā); “Garīgais vientuļ-
nieks”: Gunāram Cilinskim - 85 
(02.05. – 31.05. abonementā); 
“Latvijas gada balva literatūrā 
2015” (02.05. – 31.05. lasītavā); 
“Māmulītei” (02.05. – 08.05. bērnu 
literatūras nodaļā); Liepnas pagasta 
tautas nama lietišķās mākslas   pul-
ciņa  izstāde “Manis pašas darināts” 
(03.05. – 31.05. bērnu literatūras 
nodaļā); “Billes” autorei Vizmai 
Belševicai -   jubileja (16.05. – 
31.05. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi:
Priekšā lasīšanas stunda ”Lasīt ir 
stilīgi!” – (25.05. bērnu literatūras 
nodaļā); Jauno grāmatu diena un 
apskats – (30.05. abonementā).

Alsviķu pagastā
3. maijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā Jāņa Dombura dokumentālā 
filma “4. maija republika”. Ieeja: 2 
EUR, pensionāriem – 1,50 EUR.
7. maijā 18.00 Alsviķu kultūras 
namā viesojas Bejas amatierteātris 
ar M. Zīles lugu “Sunītis un viņa 
kauliņš jeb “Ligzdās” pie Gulb-
jiem”. Ieeja 1,50 EUR, bērniem līdz 
12 gadu vecumam - 1 EUR.
17. maijā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” ik-
mēneša tikšanās - saruna ar pagasta 
pārvaldes vadītāju Ingrīdu Sniedzi; 
viesojas Alūksnes invalīdu biedrība 
ar ludziņu “Čaukstenes”, režisore 
Vera Sedleniece.
19. maijā 10.00 Alsviķu bibliotēkā 
multiplikācijas filmu rīts PII „Saulī-
te” audzēkņiem.
27. maijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē Pirmā zaļumballe ar Zinti 
Krakopu. Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Nekas uz šīs zemes nav 
vienāds... - dzejniekam Alfrēdam 
Krūklim - 95, rakstniecei, tulkotājai 
Dagnijai Dreikai - 65, „…Tur, kur 
liedags baltākais…” - rakstniecei 
Laimdotai Sēlei - 65, rakstnie-
kam Nikolajam Kalniņam - 105, 
aktieriem Gunāram Cilinskim - 85, 
Uldim Vazdikam - 75, „Vārdi 
mani, vārdi, kad mūs atkal tiesās” 
- dzejniecei Vizmai Belševicai – 
85; tematiskās izstādes: Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena, „Mātes roka 
mūs pavada visur un vienmēr” 
(Mātes dienai un Starptautiskajai 
ģimeņu dienai veltīta izstāde).
Strautiņu bibliotēkā: literatūras iz-
stādes - dzejniecei Dagnijai Dreikai 
- 65, dzejniecei Vizmai Belševicai 
– 85, rakstniecei Laimdotai Sēlei – 
65;  tematiskās izstādes “9. maijs 
- Eiropas diena”,  “Man vienmēr 
gribētos tev sacīt mīļus vārdus” 
(Mātes dienai); pasākums: “Čaklāko 
skolēnu lasītāju apbalvošana”.

Annas pagastā
13. maijā 18.00 Annas kultūras 
namā tikšanās pie tējas tases „Tā 
mēs Annā dzīvojam!”. Neformālā 
gaisotnē pakavēsimies kopīgās 
atmiņās un fotomirkļos par neseno 
laiku sabiedriskās dzīves norisēm 
Annā. Līdzi var ņemt nelielu „grozi-
ņu”. Ieeja: bez maksas.
29. maijā 14.00 Annas kultūras 
namā dziesminieks Ēriks Loks 
ar liriski melodisku akustisko 
programmu piedāvā dalīties gaišās 
pārdomās klātesot ģitārai, dziesmām 
un sarunām. Ieeja: bez maksas. Pēc 
koncerta senioru jubilāru godinā-
šana.
Annas bibliotēkā izstādes: Annas 
bibliotēka fotogrāfijās, „Mātei par 
prieku”, „Es vienmēr būšu pusceļā 
uz tevi” - dzejniecei Vizmai Belše-
vicai – 85.

Ilzenes pagastā
7. maijā 16.00 SKIM centrā “Dai-
les” Mātes dienai veltīts pasākums.
14. maijā 10.00 SKIM centrā 
“Dailes” Ilzenes kausa izcīņa flor-
bolā. Sīkāka informācija pa tālruni 
26394436 (Inese).
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Sava laika un tautas sirdsap-
ziņa” (V. Belševicai - 85), “Polijas 
vēstures panorāma daiļliteratūrā” 
(H. Senkevičam - 170), “Teātra un 
kino mākslas meistars G. Cilins-
kis” (G. Cilinskim -  85), “1990. 
gada 4. maijs - Latvijas neatkarības 
sākums”.

Jaunalūksnes pagastā
6. maijā 17.30 Kolberģa tautas 
namā bērnu koncerts “Pavasara 
taurenīši”.
17. maijā Jaunalūksnes pagasta 
senioru pavasara ekskursija uz Smil-
tenes novadu (atpūtas komplekss 
“Trīssaliņas”, Smiltenes evaņģē-
liski luteriskā baznīca, “Kalnamui-
ža”, “Smiltenes sidra darītava”, 
lauku māja “Donas”, metālkalēja 
Jāņa Keiseļa darbnīca “Kauliņi”, 
dzirkstošo bērzu sulu  “Birzī” darī-
tava, maizes muzejs un ābolu siera 
darītava “Kukaburra’). Pieteikšanās 
un informācija pa tel. 25775584.
21. maijā no 21.00 līdz 24.00 Bejas 
novadpētniecības centrā Muzeju 
nakts aktivitātes: “Lietas stāsta par 
cilvēkiem. Lietas jānoliek tā, lai tās 
stāsta” (J. Greste).
21. maijā 22.00 Bejas “Dainās” 
zaļumballīte ar mūziku visām 
gaumēm kopā ar Dj RELAX un Dj 
Musicmaster.
25. aprīlī Bejas bibliotēkā pasā-
kums lasītāju klubiņā “Maijs – tik 
ilgu cerību pilns”.
28. maijā 12.00 Bejas novadpēt-
niecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā “Dekoratīvs koks”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniecei, tulkotājai Dagnijai 
Dreikai – 65 (02.05.), “Mīlestības 
un pateicības svētdiena” 8. maijs – 
Mātes diena, indiešu rakstniekam 
Rabindranatam Tagorem – 155 
(07.05.), dzejniekam Alfrēdam 
Krūklim – 95 (11.05), dzejniecei 
Vizmai Belševicai – 85 (30.05.).

Jaunannas pagastā
7. maijā 11.00 Jaunannas Tautas 
namā Māmiņu dienai veltīts 
pasākums “Mammu, es Tevi mīlu”  
- mazo „cāļu” uzstāšanās, radošās 
darbnīcas, Jaunannas tautas nama 
bērnu teātra „EJam!”  izrāde „ Mežā 
veikals atbraucis”.
11. maijā 10.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē senioru tikšanās 
-  plāni vasaras ekskursijai, sarunas 
par projekta “Nāc un dari, jo -  TU 
VARI” norisi.
25. maijā 14.30 Jaunannas Tautas 
namā Jaunannas Mūzikas un māks-
las skolas koncerts  „Nāc nākdama 
vasariņa”.
27. maijā 22.00 – 03.00 Jaunannas 
Zaķusalas estrādē sezonas atklā-
šanas balle ar Kasparu Maku. Ieeja: 
2,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: 

„Es ieeju bērnībā - māte dzied šū-
puļdziesmu” – Mātes dienai veltīta 
izstāde, “Dzīvību jums dodama, at-
bildu par visu, Vārdi mani, vārdi...” 
- dzejniecei Vizmai Belševicai - 85.

Jaunlaicenes pagastā
4. maijā 11.00  Opekalna baznī-
cas un kapsētas sakopšanas diena. 
Pēc kopīgā darba, pulcēšanās pie 
baznīcas, kur pie balti apklātā galda 
kopīga zupas baudīšana, sarunas un 
dziesmas.
5. maijā 12.30 Jaunlaicenes 
muižas muzejs, par godu Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas gadadienai, rīko diž-
koku apzināšanas talku Jaunlaicenes 
muižas parkā. 
11., 18., 25. maijā 18.00 Jaunlaice-
nes tautas namā apģērbu konstruē-
šanas, piegriešanas un šūšanas kursi.
21. maijā 19.00 – 24.00 Jaunlaice-
nes muižas muzejā Muzeju nakts 
pasākums „Nāc šķūņa durvīs šaut”.
28. maijā 20.00 Jaunlaicenes 
estrādē viesosies Virešu saieta 
nama amatierkolektīvi ar dziesmu 
spēli, kura veidota pēc R. Blaumaņa 
darba “Īsa pamācība mīlēšanā”. 
Ieeja: 2 EUR.
28. maijā 23.00 Jaunlaicenes 
estrādē vasaras sezonas atklāšanas 
balle. Spēlē grupa “Apvedceļš”. 
Ieeja: 3 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;
Izstāde: “Sporta gadi, ceļi, atmiņas” 
stāsta par sportu Opekalna draudzes 
teritorijā;
Jaunas izglītojošās programmas: 
“Teatralizētas krustabu izdarības 
pēc sentēvu rituālu motīviem” - 
literatūra 8. klasei, folklora - cilvēka 
mūža ritums latviešu tautas dzies-
mās, “Zemnieku ēšanas paradumi”: 
iepazīt un izprast latviešu zemnieku 
ēšanas paradumus,
Vāveru tīšana: vingrinot pirkstus un 
prātu, satin vāverīti – suvenīru,
Pastalu darināšana: apgūst pamat-
iemaņas pastalu taisīšanā, izgatavo 
sev suvenīru – pastaliņu,
Dārgumu meklēšana: informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi,
Cāļu sargāšana: informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā, 20. 
gs I puse;
Nodarbība pirmsskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?”: bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus,
Nodarbība “Olas dārgumi”: bērni, 
klausoties tekstu ar norādījumiem, 
orientējoties apkārtnē, sameklē 
dārgumus;
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus 
dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai,
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 
apmeklētāju izvēles.

Kalncempju pagastā
28. maijā 15.00 Kalncempjos 
Mālupes, Kalnienas un Kalncempju 
līnijdejotāju sadancis.
2. jūnijā 18.00 Kalncempju 
sabiedriskā centra 5 gadu jubilejas 
pasākums.
No 14. maija līdz 10. jūlijam 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Maijas Mikoses 
izstāde “Zīmes”.
21. maijā Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 

Muzeju nakts pasākums “Katra 
diena atslēdz kādas neatvērtas 
durvis” (V. Šekspīrs).
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā izzinošas ekskursi-
jas  ar līdzdarbošanos visām vecuma 
grupām un izglītojošās programmas:
Čaklā bitīte - stāsts par bitēm un 
medu pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu grupām;
Neba maize pati nāca - stāsts par 
maizes ceļu no grauda līdz mai-
zes kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus. Programma 
piemērota dažādu vecumu apmek-
lētājiem;
No aitas sprogas līdz vilnas cimdam 
- vilnas apstrāde ar līdzdarbošanos 
skolas vecuma bērnu grupām;
Kāzu programma „Darbi lauku sētā” 
– atraktīva programma jaunlaulāta-
jiem un kāzu viesiem ar līdzdarbo-
šanos un kopā dziedāšanu. 
Kalncempju bibliotēkā: literatūras 
izstāde - jubilārei rakstniecei Vizmai 
Belševicai – 85.

Liepnas pagastā
7. maijā 19.30 Liepnas tautas 
namā vokālo ansambļu sadziedā-
šanās pasākums “Es sildos pie mū-
žīgiem vārdiem, cik mana Latvija 
skaista”.
4. jūnijā 20.00 Liepnas tautas 
namā sezonas atklāšanas pasākums 
estrādē “Saidupīte”, uzreiz pēc 
pasākuma - zaļumballe.
Liepnas pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes „Ai, māmulīt, 
māmiņ par ceriņa zaru es gribē-
tu šorīt pie loga tev plaukt…” 
(dzejnieki un rakstnieki par māti), 
„Stipra ģimene - stiprai Latvijai!” 
(15. maijs - Starptautiskā ģimenes 
diena), konkurss 3. un 4. klasei „Vai 
tu esi lasījis?” (19.05.), grāmatu ap-
skats pusaudžiem „Iesaku izlasīt!” 
(20.05.).

Malienas pagastā
6. maijā 12.00 Malienas tautas 
namā Malienas pamatskolas skolē-
nu koncerts “Māmiņai”.
No 2. līdz 6. maijam Malienas 
tautas nama mazajā zālē akcija 
“Tīrīsim skapjus un kumodes!”. Uz 
maiņu un andeli aicināts ikviens, 
kam pietiek dūšas izvētīt savus 
krājumus. 
7. maijā no 9.00 līdz 12.00 lau-
kumā pie Malienas tautas nama 
lauku labumu un stādu andele. 
Tirgotājiem lūgums informēt par 
dalību līdz 5. maijam pa tālruni 
25458550. Tautas nama mazajā zālē 
9.00 akcijas “Tīrīsim skapjus un 
kumodes” noslēgums, 10.00 lauku-
mā pie tautas nama amatiermākslas 
kolektīvu koncerts.  

Mārkalnes pagastā
10. maijā 15.00 Mārkalnes tautas 
namā pēcpusdiena „Tu mīļa, mīļa 
esi!”.
20. maijā Mārkalnes tautas 
namā izstādes „Mārai Svīrei - 80” 
atklāšana. 
21. maijā 20.00 Mārkalnes atpū-
tas vietā „Lakstīgalas” vasaras 
ieskaņas koncerts, 22.00 balle kopā 
ar grupu „Ceļojums”. Ieeja: 3 EUR.
27. maijā 12.00 Mārkalnes tautas 
namā leļļu teātra izrāde „Pifa pie-
dzīvojumi”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes “Vizmai Belše-
vicai - 85” (02.-31.05.), „Tu - mana 
visbaltākā diena, tu - pati vislabākā 
māt!” (02.-12.05.), bibliotekārā 
stunda 9. klases absolventiem 
(13.05.), jaunākās literatūras izstāde 
„Tas ir kas svaigs un nebijis!” (16.-
27.05.).

Mālupes pagastā
No 18. līdz 28. maijam Mālupes 
Saieta namā apskatāma rokdarbu 
pulciņa izstāde „Burvīgais pave-
diens”. Izstādes atklāšana 18. maijā 
16.00.
21. maijā 19.00 Mālupes brīv-
dabas estrādē vasaras sezonas 
atklāšanas koncerts „Atver durvis 

uz pasauli!”, 22.00 zaļumballe kopā 
ar Arni un Normundu.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei, tulkotājai Dag-
nijai Dreikai – 65, „Un tas mirklis 
vai vispār bija? Varbūt izlicies?” - 
dzejniecei Vizmai Belševicai – 85, 
komponistam Imantam Kalniņam 
– 75, „Caur mātes sirdi bērnu dzīves 
iet” /K. Apškrūma/ - izstāde veltīta 
Mātes dienai, „Dārzkopja pavasa-
ris”, Jaņa Rozentāla Mākslas vidus-
skolas 4. kursa audzēknes Katrīnas 
Andranovas gleznu izstāde no 25. 
aprīļa līdz 10. maijam.

Pededzes pagastā
6. maijā 10.00 Pededzes bibliotē-
kā grozu izstāde „Dzīvē tālu, tālu 
gribas iet”, veltīta Mātes dienai.
14. maijā  20.00 Muzeju nakts Pe-
dedzē: pasākumi Pededzes muzejā, 
tējas galds bibliotēkā.
Pededzes bibliotēkā  Jauno 
grāmatu diena „Atnāk maijs ar 
ievziedu kupenām” (18.05. plkst. 
13.00),  bibliotekārā stunda 5. - 7. 
klašu skolēniem  „Tava pasaule kā 
balta ūdensroze zied” (18.05. plkst. 
14.00).

Veclaicenes pagastā
6. maijā 19.30 Veclaicenes tautas 
namā Līnijdeju grupu sadancis 
“Krāsu pasaule”. Piedalīsies kolektī-
vi no Igaunijas un Latvijas.
12. maijā 14.00 Veclaicenes klubi-
ņā tikšanās pie tējas un kafijas tases 
„Māka būt veselam”.
21. maijā Muzeju nakts pasākums 
Kornetos:
no 20.00 līdz 24.00 „Pirms ienāc, 
pieklauvē!” - vērsim durvis uz no-
slēpumu, dzīves gudrību, jautrību, 
savdabību. 
28. maijā 13.00 no Kornetiem 
Veclaicenes muzeja un tūrisma 
informācijas punkta organizēts pār-
gājiens „Pa pieneņu pļavām”.
Veclaicenes muzejā muzeja spēles 
skolēnu grupām (pēc pieprasījuma). 
Telefons informācijai - 29347398.

Zeltiņu pagastā
4. maijā 16.00 Zeltiņu tautas 
namā pasākums bērniem „Baltā 
galdauta svētki mazajam Lat-
vietim”. Izglītojoša un izklaides 
programma ar rotaļām, dziesmām, 
vecmāmiņas cepto pankūku un zāļu 
tējas baudīšanu. Ieeja: brīva.
21. maijā no 20.00 līdz 24.00 Zelti-
ņu muzejā Muzeju nakts pasākums 
“Durvis, kas Tev atkal atvērtas” - ar 
darbiem un nedarbiem modināsim 
bijušo Zeltiņu skolu.
Zeltiņu bibliotēkā: literatū-
ras izstādes “Dzejnieki jubi-
lāri - Alfrēdam Krūklim - 95,                                    
Vizmai Belševicai – 85”, “Svētki 
māmiņām”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: “Ziemeļu zvaig-
zne” (veltīta Edgaram Liepiņam), 
“Vasara padomju sievietes skapī”, 
“Vēdera vai prieka pēc…”, foto eks-
kursijas: “Gadsimtu vējos šūpojo-
ties”, “Zeltiņi 2015”, ekskursijas uz 
bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
7. maijā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā amatiermākslas kolektīvu 
koncerts “Māmiņ, šodien Tava 
diena!”.
25. maijā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā senioru pēcpusdiena.
31. maijā 10.00 Māriņkalna tau-
tas namā Bērnu aizsardzības dienai 
veltīts pasākums.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes 
“Ir dzejai dots brīnišķīgs spēks, 
Atvērt durvis uz pasauli” (jaunā-
kie dzejas izdevumi), dzejniecei, 
tulkotājai D. Dreikai – 65, “Jau 
šodien domā, kas būsi rīt!” (tālākās 
izglītības iespējas), literātei V. 
Belševicai – 85; bibliotekārā stunda 
skolēniem “Mana mīļākā grāmata” 
(1. - 3. klasei).


