
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Novada 
uzņēmējus aicina 
piedalīties 
“Vidzemes 
Uzņēmēju dienās 
2019”

 Katru gadu Alūksnes 
novada pašvaldība 
uzņēmējdarbības atbalsta 
ietvaros sniedz atbalstu 
uzņēmējiem, piedāvājot 
iespēju dalībai Latvijas 
Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras 
(LTRK) Vidzemes nodaļas 
organizētājās “Vidzemes 
Uzņēmēju dienās 2019”.

 Šogad izstāde-gadatirgus 
notiks divas dienas 17. un 
18. maijā Valmieras 
Kultūras centrā un tā 
apkārtnē. Pašvaldība aicina 
vietējos uzņēmējus 
pieteikties dalībai izstādē 
– gadatirgū, kur ik gadus 
satiekas vairāk nekā 22 000 
cilvēku. Šī būs unikāla 
iespēja reklamēt un pārdot 
savu produkciju un 
pakalpojumus plašai 
auditorijai. Pasākuma 
ietvaros ir plānota lielākā 
izstāde reģionā, 
amatnieku gadatirgus un 
Biznesa forums.
 Lai pieteiktu savu uzņēmumu 
dalībai, zvaniet pa telefonu 
+371 25425222 vai rakstiet 
uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv  
līdz 12. martam.

Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības 

uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

Nakts stundās 
būs iespējami 
ūdens apgādes 
traucējumi
     
 Plānoto remontdarbu 
dēļ martā būs iespējami 
ūdens padeves 
traucējumi nakts 
stundās Alūksnē.

 SIA “Rūpe” informē 
klientus, ka, sakarā ar 
plānotiem remontdarbiem 
laika posmā no 2019. gada 
4. marta līdz 15. martam 
ir iespējami ūdens padeves 
traucējumi nakts stundās 
no pulksten 24.00 līdz 
04.00. Atvainojamies 
par sagādātajām 
neērtībām!

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

2019. gada 6. marts Nr. 3 (111) bezmaksas

Alūksnes Novada Vēstis
Turpinās veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra projektēšana

 Alūksnes novada 
pašvaldība turpina 
gatavošanos plānotajam 
veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra izveides 
projektam Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) fi nansējumu 
darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 5.6.2. specifi skā atbalsta 
mērķa “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības 
programmām”” ietvaros.

 Projekta īstenošanai izvēlēta pie-
mērotākā pašvaldības un uzņē-
mēja - investora tiesisko attiecību 
forma - objektu uzbūvēs pašval-
dība un iznomās to investoram, 
kura pienākums būs investēt ne 
mazāku summu kā pašvaldības 
ieguldītais ERAF fi nansējums.

 Šobrīd notiek veselības veicinā-
šanas centra projektēšana. Pēc 
iepirkuma procedūras līgums par 
būvprojekta izstrādi un autor-
uzraudzības veikšanu noslēgts 
ar SIA “K IDEA”. Noslēgti līgumi 
par apbūves tiesības piešķiršanu 
braucamā ceļa izbūvei. Pēc iepir-
kuma procedūras par braucamā 

ceļa būvprojekta izstrādi un au-
toruzraudzības veikšanu noslēgts 
līgums ar SIA “BM – projekts”.

 Tautsaimniecības komitejas sēdē 
februārī SIA “K IDEA” pārstāvis 
Andris Kokins prezentēja plānoto 
veselības veicināšanas pakalpo-
jumu centra projektu. Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centrs 
sastāvēs no diviem korpusiem. To 
fasādes būs vienkāršas, askē-
tiskas, kam plānots izmantot 
termiski apstrādātu koksni, vizuā-
li radot veca šķūņa motīvu, kas 
iederēsies ezera krasta ainavā. 
Viena no objekta fasādēm būs 
vērsta pret ezeru. Kopējais ēkas 
augstums plānots 15 metri, kas 
saistīts ar būves iekšienē ierīkoja-
mo slidkalniņu.

 Plānotais veselības veicināšanas 
pakalpojumu centrs ietvers slēgtā 
peldbaseina daļu, kas izbūvēja-
ma pirmajā kārtā, un ārtelpas 
rekreācijas zonu otrajā kārtā.

 Ēkā būs baseins ar četriem 
25 m gariem celiņiem, 10x5m 
lielu bērnu baseinu peldēšanas 
apmācībai, rekreācijas zonu ar 
vairāku veidu hidromasāžas 
baseiniem un pirts telpām, 
fi tnesa zāli, aerobikas zāli, 
ģērbtuvēm, dušas telpām, telpu 

kafejnīcai, treneru un personāla 
telpu, medpunktu un virkni citu 
telpu, ko nosaka šāda rakstura 
būves tehnoloģiskie risinājumi. 
Baseina griestiem plānots 
izmantot tepat Alūksnes novadā 
radītu izejmateriālu – fi brolīta 
plāksnes, kas labi kalpo telpās, 
kurās vajag samazināt akustiku.

 Otra būvniecības kārta paredz 
ārtelpas rekreācijas zonas ierī-
košanu. Šī zona sastāvēs no āra 
baseina, hidromasāžas baseina 
un sauļošanās terases. Ārtelpas 
daļu apmeklētāji varēs izmantot, 
sākot no pavasara līdz rudenim, 
jo āra baseini būs apsildāmi un 
plānots, ka viens no tiem tiks 
apsildīts visu gadu. Teritorijas 
labiekārtojumā paredzētas auto-
stāvvietas, velonovietnes, soliņi, 
apstādījumi, teritorijas apgais-
mojums un videonovērošana.

 Atstatus no veselības veicināša-
nas kompleksa uz pašvaldības 
zemes netālu no slimnīcas pa-
redzēts izbūvēt katlu māju, kurā 
nepieciešamības gadījumā būs 
iespējams izvietot otru apkures 
katlu un palielināt jaudu, ja šajā 
teritorijā notiks plašāka attīstība 
un siltumenerģiju varēs piegādāt 
arī citiem objektiem. Notekūde-
ņus paredzēts aizvadīt centralizē-

tajā kanalizācijas sistēmā.
 
 Par tālāko projekta īstenošanas 
norisi komitejas sēdē infor-
mēja Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
Adlers, kurš uzsvēra, ka, tiklīdz 
būs izstrādāts un attiecīgajās 
institūcijās saskaņots būvprojekts, 
to pašvaldība nodos sertifi cētam 
vērtētājam nekustamā īpašuma 
novērtēšanai. Kad būs zināms 
objekta vērtējums, pašvaldība 
organizēs nomas tiesību izsoli, 
kuras rezultātā noslēgs sadar-
bības līgumu par pašvaldības 
īpašuma nodošanu investoram 
komercdarbībai.  Pēc sadarbības 
līguma noslēgšanas pašvaldība 
iesniegs projektu Centrālajā 
fi nanšu un līgumu aģentūrā 
vērtēšanai un apstiprināšanai. 
Paralēli tam tiks organizēts būv-
darbu iepirkums, kura rezultātā 
attiecīgi norisināsies būvniecības 
process. Pēc objekta būvniecības 
to pašvaldība nodos investoram 
darbības uzsākšanai.
 Šobrīd indikatīvās projekta iz-
maksas ir ap 8,5 miljoni eiro, no 
kā 3,1 miljons būtu ERAF, bet 
5,4 miljoni pašvaldības ieguldī-
jums.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 27. februāra sēdē
 Alūksnes novada domes 
27. februāra sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
31 darba kārtības 
jautājumu.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Romeš-
kalns-1”, Veclaicenes pagastā, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdots veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - izsniegt sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “LAVE” 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts – grants un 
smilts ieguvei smilts – grants un 
smilts atradnē “Čiksti”;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu vidējā 
(triju gadu) termiņa plānu 
2019.-2021. gadam. Ar šī 
lēmuma spēkā stāšanos atzīt par 
spēku zaudējušu Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu vidējā 
(triju gadu) termiņa plānu 
2018.-2020.gadam, kas 
apstiprināts ar domes 2018.  gada 
25. janvāra lēmumu Nr. 4 “Par 
Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) 
termiņa plāna 2018. – 2020. 
gadam apstiprināšanu”. Ar jauno 
Ceļu un ielu vidējā termiņa 
plānu pilnībā var iepazīties www.
aluksne.lv sadaļā “Pašvaldība/Do-
kumenti/Dokumenti par pašvaldī-
bas ielām un autoceļiem”;

 - izdarīt grozījumus domes 
2018. gada 31. maija noteikumos 
Nr. 2/2018 “Noteikumi par 
īrnieku veikto ieguldījumu 
kompensēšanu Alūksnes 
novada pašvaldības dzīvojamajās 
telpās”;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 2/2019 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2011. gada 
24. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību pub-
liskās vietās Alūksnes novadā””. Ar 
saistošajiem noteikumiem tiks no-
teiktas vairākas jaunas pastāvīgās 
tirdzniecības vietas, kas katra būs 
paredzēta vienam tirdzniecības 
dalībniekam, nosakot realizējamo 
preču grupu – sporta un izklaides 
(aktīvās atpūtas) pakalpojumu/
inventāra noma. Papildus 
esošajām administratīvajām 
procedūrām par atļauju 
izsniegšanu ielu tirdzniecībai, 
pašvaldība organizēs izsoli par 
tiesību iegūšanu nodarboties ar 
tirdzniecību katrā no saistošajos 
noteikumos noteiktajām 
pastāvīgajām tirdzniecības vietām;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 3/2019 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
23. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2017 “Alūksnes novada 
publisko un pašvaldības 
ūdenstilpju, to salu un piekrastes 
zonas uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumi””. Grozījumi 
saistošajos noteikumos sagatavoti 
tādēļ, ka ir nepieciešams 
izstrādāt Alūksnes ezera 
zonējumu, lai nodalītu kuģošanas 
līdzekļu, peldētāju, makšķernieku 
un citas zonas, un noteiktu 
administratīvo atbildību par 
noteikumu neievērošanu. 
Noteikumos norādītas peldēšanas 
vietu zonas Alūksnes ezerā, iekš-
ezerā izdalīta klusā atpūtas zona 
ar papildus ierobežojumiem tās 
izmantošanā. Noteikta adminis-

tratīvā atbildība par pārkāpumiem 
Alūksnes ezerā un Alūksnes ezera 
iekšezerā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 4/2019 “Grozījums Alūksnes 
domes pašvaldības 2014. gada 
27. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 7/2014 “Par materiālo 
atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes 
novadā””. Grozījumi paredz palie-
lināt bērna piedzimšanas pabalstu 
no līdzšinējiem 75 EUR uz summu, 
kas ir 40% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas. 
Līdz ar to, mainoties minimālajai 
mēneša darba algai, mainīsies arī 
pabalsta apmērs. Tāpat saistoša-
jos noteikumos izdarīti grozījumi, 
palielinot pabalsta apmēru līdz 
500 EUR par dvīņiem un līdz 
1000 EUR par trīņiem. Šie, kā arī 
iepriekš minētie saistošie notei-
kumi nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai un, pozitīva 
atzinuma gadījumā, tie tiks publi-
cēti “Alūksnes Novada Vēstīs” un 
stāsies spēkā;

 - atbalstīt Vidzemes plānošanas 
reģiona pilotprojekta “Transports 
pēc pieprasījuma Alūksnes 
novadā” ieviešanu Alsviķu, 
Ilzenes, Jaunlaicenes, Mārkalnes, 
Veclaicenes un Ziemera 
pagastu teritorijās, kas tiks 
realizēts INTERREG Baltijas jūras 
reģiona transnacionālās sadar-
bības programmas 2014.-2020. 
gadam projekta “Mobilitātes un 
pakalpojumu pieejamības 
palielināšana demogrāfi sko 
pārmaiņu skartajos reģionos” 
ietvaros;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu “Zandar-
tu pavairošana Alūksnes ezerā”. 
Apstiprināt projekta kopējās iz-
maksas 8500,00 EUR, ko sastāda 
plānotais Zivju fonda fi nansējums 
7000,00 EUR un projekta atbalsta 
gadījumā pašvaldības 
līdzfi nansējums līdz 1500,00 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu “Līdaku 
pavairošana Sudala ezerā”.  Ap-
stiprināt projekta kopējās izmak-
sas 4155,00 EUR, ko sastāda 
plānotais Zivju fonda fi nansējums 
3155,00 EUR un projekta atbalsta 
gadījumā pašvaldības 
līdzfi nansējums līdz 1000,00 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu “Līdaku 
pavairošana Indzera ezerā”. 
Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 3855,00 EUR, ko 
sastāda plānotais Zivju fonda 
fi nansējums 2855,00 EUR un 
projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējums 
līdz 1000,00 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu “Līdaku 
pavairošana Vaidavas ezerā”. 
Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 720,00 EUR, ko sastāda 
plānotais Zivju fonda fi nansējums 
570,00 EUR un projekta atbalsta 
gadījumā pašvaldības 
līdzfi nansējums līdz 150,00 EUR;

 - piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projekta pieteikumu “Alūksnes 
novada publisko ūdenstilpju zivju 
resursu aizsardzība”. 
Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 1500,00 EUR, ko 
sastāda plānotais Zivju fonda 
fi nansējums 1000,00 EUR un 
projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējums līdz 
500,00 EUR;

 - precizēt Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011.-
2017. Investīciju plānu 2015.-
2018. gadam, izsakot jaunā 
redakcijā veselības veicināšanas 
centra projekta ideju;

 - pamatojoties uz domes 
26.04.2018. lēmuma Nr. 143 
“Par Alūksnes novada attīstī-
bas programmas 2011.-2017. 
Investīciju plāna 2015.-2018. 
gadam aktualizēšanu” pielikuma 
24. punktu, domes 16.10.2018. 
lēmumu Nr. 370 “Par projektu 
“Veselības veicināšanas pakal-
pojumu centra izveide””, svītrot 
domes 27.02.2014. lēmuma 
Nr. 67 “Par pašvaldības atbal-
stu uzņēmējdarbības investīciju 
projektam” 2.1. punktu. Šis punkts 
paredzēja rehabilitācijas (veselības 
veicināšanas) pakalpojumu centra 
izveides mērķim Alūksnē rezervēt 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 2017. gada 28. jūnija 
lēmumā Nr. 202 “Par Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas izveidoša-
nu”. Turpmāk komisijā logopēdes 
Z. Aigares vietā darbosies Izglī-
tības pārvaldes psiholoģe Daiga 
Sliņķe;

  - par Alūksnes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju no 
1. marta uz pieciem gadiem ievē-
lēt Guntu Vanagu, par bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku no 
1. marta uz pieciem gadiem 
ievēlēt Kristīni Puķīti un par 
bāriņtiesas locekļiem no 
2019. gada 1. oktobra uz pieciem 
gadiem ievēlēt Elitu Jansoni un 
Ilzi Pņovu;

 - iecelt par Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes vadītāju 
Arturu Upīti, pārceļot viņu no 
pašvaldības administrācijas jurista 
amata. Lēmums stājas spēkā 
2019. gada 1. martā;

 - noteikt maksu par īslaicīgu telpu 
nomu Jaunannas pagasta pārval-
des telpās “Liepzari”, VAS “Latvijas 
pasts” – 0,17 EUR par  8,27 m2 
stundā (bez pievienotā vērtības 
nodokļa);

 - apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldī-
bas pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 2019. gada 
1. janvāra: Alūksnes pilsētas sā-
kumskolā 40,32 EUR, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā 83,42 
EUR, Alūksnes novada vidusskolā 
51,84 EUR, Strautiņu pamatskolā 
121,34 EUR, Bejas pamatskolā 
89,17 EUR, Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā 67,28 EUR, 
Liepnas vidusskolā 138,27 EUR, 
Malienas pamatskolā 84,90 EUR, 
Pededzes pamatskolā 78,80 EUR, 
Ziemeru pamatskolā 82,87 EUR, 
Ziemeru pamatskolas Jaunlaice-
nes fi liālē 100,21 EUR. Apstiprināt 
viena audzēkņa izmaksas mēnesī 
par pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem no 2019. gada 1. janvāra: 

Alūksnes PII “Sprīdītis” 
158,13 EUR, Alūksnes PII „Pie-
nenīte” 179,30 EUR,  Alsviķu PII 
„Saulīte” 192,88 EUR, Jauna-
lūksnes PII „Pūcīte” 244,02 EUR, 
Alūksnes PII „Cālis” 108,81 EUR, 
Malienas PII „Mazputniņš” 
163,30 EUR. Apstiprināt viena 
iemītnieka izmaksas par pašval-
dības izglītības iestāžu internātu 
sniegtajiem pakalpojumiem (gul-
tas vietu) no 2019. gada 1. jan-
vāra: Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internātā 181,73 EUR 
mēnesī, Liepnas vidusskolas inter-
nātā 301,69 EUR mēnesī. Atbrīvot 
no pašvaldības izglītības iestāžu 
internātu izmantošanas izdevumu 
samaksas izglītojamos, kas mācās 
Alūksnes novada vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs;

 - atbalstīt divu jaunu vieglo 
automašīnu iegādi Sociālo lietu 
pārvaldei. Uzdot Sociālo lietu 
pārvaldei normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā veikt iepirkumu un 
pēc iepirkuma rezultāta izziņoša-
nas informēt domi par fi nansēju-
ma apmēru. Automašīnu iegādi 
fi nansēt no Sociālo lietu pārvaldes 
2018. gada apstiprinātā budžeta 
līdzekļu ietaupījuma;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem fi nansējumu 
12076,00 EUR Pededzes pamat-
skolai būvprojekta minimālā sa-
stāvā un būvprojekta “Jaunu ailu 
izveide skolas ēkas nesošajās 
sienās, nenesošo starpsienu 
pārbūve un daļēja 2. stāva 
pārsegumu pastiprināšana “Rūķi”, 
Pededze, Pededzes pagasts, 
Alūksnes novads” izstrādei;

- izdarīt grozījumus domes 
22.12.2016. lēmumā Nr. 439 
“Par projektu “Energoefektivitā-
tes uzlabošana Alūksnes novada 
administratīvajā ēkā””. Grozījumi 
saistīti ar to, ka, lai varētu turpināt 
darbus administratīvās ēkas 
projektā, nepieciešami papildus 
255933 EUR. Papildus 
nepieciešamais fi nansējums 
saistīts ar neparedzētiem darbiem, 
kas atklājušies būvniecības 
procesā, būvdarbu laikā būv-
projektā konstatētām kļūdām, 
kā arī papildus nepieciešamiem 
darbiem, kurus šobrīd ir lietderīgi 
veikt ēkā ilgtermiņa rezultātam;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem daļēju 
fi nansējumu 38 375,00 EUR Jaun-
laicenes pagasta bibliotēkas un 
ģimenes ārsta prakses pārcelšanai 
uz pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu “Lazdiņas”, Jaunlai-
cenē, Jaunlaicenes pagastā;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomas 
pakalpojumu maksas cenrādi. 
Viena hektāra pašvaldības lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 
nomas maksa gadā (bez PVN) 
saskaņā ar cenrādi apstiprināta 
šāda: Alsviķu pagastā – 28 EUR, 
Annas – 49 EUR, Ilzenes – 31 EUR, 
Jaunalūksnes – 62 EUR, Jaunan-
nas – 54 EUR, Jaunlaicenes - 
28, Kalncempju – 47 EUR, Liepnas 
– 45 EUR, Malienas – 50 EUR, 
Mālupes – 48 EUR, Mārkalnes – 
28 EUR, Pededzes – 61 EUR, 
Veclaicenes – 28 EUR, 
Zeltiņu – 30 EUR, Ziemera pagas-
tā – 28 EUR.

 Pilnībā ar domes lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.
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Sēdes 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

11. martā 14.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

18. martā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
21. martā 10.00

Domes sēde   
28. martā 10.00

Alūksnē, pie Alūksnes 
Kultūras centra

23. martā
plkst. 9.00 - 13.00 

Pieteikšanās līdz 18.03. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Mājražotāju 
tirdziņš

Nekustamā 
īpašuma nodokļa 
rēķinu ar svītru 
kodu var apmaksāt 
MAXIMA veikalos

Sākot ar 2019. gada 
1. februāri, Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma nodokļa paziņojumus 
un rēķinus, kas satur svītru 
kodu, var apmaksāt MAXIMA 
veikalu tīklos gan ar kartēm, 
gan skaidrā naudā. Komisijas 
maksa par viena rēķina 
apmaksu ir 0,50 EUR.
Vēršam uzmanību, ka veiktais 
maksājums Alūksnes novada 
pašvaldības kontā ienāk nāka-
majā darbdienā. Piemēram, ja 
maksājumu veiksiet piektdie-
nā, tad pašvaldības kontā tas 
ienāks tikai pirmdienā.

Draudzēs novadā

Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.15 Bībeles 
stunda
Piektdienās 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes apmācības kurss
Svētdienās 11.00 
Dievkalpojums
6. martā 19.00 Pelnu dienas 
dievkalpojums
8. martā 18.00 un 9. martā 
9.00 Gavēņa laika rekolekcijas, 
vada Liepājas Sv. Annas drau-
dzes mācītājs Jānis Bitāns
14. martā 18.00 Glika skola
17. martā 12.30 Dāmu 
komitejas kopsapulce
20. martā 17.30 Kluso 
lūgšanu vakars

Aicinām arī citas novada drau-
dzes sniegt informāciju par sa-
viem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam 
nosūtot to uz e-pasta adresi 
evita.aploka@aluksne.lv. 
Informācija laikrakstā tiks 
ievietota iespēju robežās.



Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

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

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,

Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,

Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,

Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

8. un 22. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē 
(administrācijas telpās)

 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 11.03.2019. 13.00-14.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS 22.03.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE 20.03.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 25.03.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Līga LANGRATE 07.03.2019. 12.00-13.00 Annas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 18.03.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 21.03.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS
11.03.2019. 13.00-14.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Laimonis SĪPOLS 18.03.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Askolds ZELMENIS 18.03.2019. 16.00-17.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra 

telpās

Jānis ZELTIŅŠ 27.03.2019. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 11.03.2019. 13.00-14.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
(tālrunis 29355400)
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Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes,
Reģ.nr. 90011733825, 

struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs „Pīlādži”  
izsludina pretendentu pieteikšanos 
uz PAVĀRA amatu (1 amata vieta)

 Galvenie amata pienākumi:

•  organizēt virtuves darbu;
•  gatavot kvalitatīvu ēdienu pēc noteiktajām kalkulācijām, 
ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos procesus;
•  izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības 
pārtikas produktu apstrādē.

Prasības pretendentam:

•  vidējā profesionālā vai augstākā izglītība attiecīgajā jomā;
•  praktiska darba pieredze ēdienu gatavošanā un virtuves darba 
organizēšanā;
•  zināšanas par ēdiena uzglabāšanas un realizācijas termiņiem, 
temperatūru;
•  zināšanas par darbā lietojamo tehnisko ierīču, sadzīves tehnikas 
uzbūvi, darbības principiem, lietošanas noteikumiem;
•  spēja strādāt precīzi, augsta pienākuma un atbildības sajūta;
•  spēja būt klientorientētam un lojālam.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, 
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:
•  jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir 
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

 Mēnešalga 450,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem iesniegt motivācijas vēstuli, izglītības un 
profesionālās darbības aprakstu (CV), kurā norādītas personas, pie 
kurām vērsties pēc rekomenendācijām, ja tādas var saņemt, līdz 
2019. gada 8. martam plkst.15.00, nosūtot elektroniski liene.
ubele@aluksne.lv, pa pastu vai nogādājot personīgi Alūksnes no-
vada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, LV-4301. 
Kontaktpersona Liene ŪBELE, tālrunis 25626911

Alūksnes novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000018622

 izsludina pretendentu pieteikšanos 
uz bāriņtiesas locekļa amatu 

Amata pienākumi jāveic Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes un 
Kalncempju pagastos.

Prasības pretendentiem: 
- Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
- sasniegts 30 gadu vecums;
- pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā 
akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas 
vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 
profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā d
arbinieka, ārsta) izglītība;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
- nevainojama reputācija.

Papildus Bāriņtiesu likuma 10. panta otrās daļas 
un 11. panta izvirzītajām prasībām:
- izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem;
- labas organizatora iemaņas un komunikācijas spējas;
- labi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā 
bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
- augstas darba spējas, precizitāte;
- iniciatīva, spēja plānot savu darbu, augsta atbildības sajūta;
- prasme pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
- teicamas prasmes darbā ar datoru;
- „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
- vēlama akreditēta profesionālās pilnveides izglītības 
programma “Bāriņtiesas vadība un organizācija” (ne mazāk 
kā 150 stundas).
Amatam noteiktā mēnešalga no 780 EUR.
Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis 
ir Alūksnes novada pašvaldība. 

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās 
darbības aprakstu (CV),  vēlams rekomendācijas, 
līdz 2019. gada 11. martam plkst. 16.00 var nosūtīt pa 
e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – 
Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā, Alūksnes 
Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301.
Kontaktpersona: Gunta VANAGA, tālrunis 26411168

Spēkā lokālplānojums nekustamajam 
īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksnē
 Ir stājies spēkā un no 
12. februāra piemērojams 
lokālplānojums 
nekustamajam īpašumam 
Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē.

 Alūksnes novada dome 
2018. gada 22. novembrī 
ar lēmumu Nr. 406 “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam, 
nekustamajam īpašumam 
Jāņkalna iela 17A, Alūksne, 

Alūksnes novads, galīgās 
redakcijas apstiprināšanu” 
apstiprināja lokālplānojumu 
minētajai teritorijai, bet ar 
lēmumu Nr. 407 “Par saistošo 
noteikumu Nr. 17/2018 
“Lokālplānojums, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam, 
nekustamajam īpašumam 
Jāņkalna iela 17A, Alūksne, 
Alūksnes novads” izdošanu” 
izdeva attiecīgus saistošos 
noteikumus.

 Ar lokālplānojumu nekustama-
jam īpašumam Jāņkalna iela 
17A, Alūksne, Alūksnes novads, 
papīra formātā var iepazīties 
Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 
74, 1. stāvā, pie Plānošanas un 
attīstības nodaļas, elektroniskā 
formātā – Alūksnes novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv un Valsts 
vienotās ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē
 SIA “ALŪKSNES NAMI” 
informē, ka, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 408 
“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksas 
aprēķināšanas noteikumi”, 
sabiedrība ir sagatavojusi 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas 
ieņēmumu un izdevumu pārskatu 

par 2018. gadu.
 Pārskats attiecas tikai uz 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki 
nav pārņēmuši pārvaldīšanas 
tiesības, un mājas atrodas 
Alūksnes novada pašvaldības 
bilancē. Ar Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas ieņēmumu 
un izdevumu pārskatu 

par 2018. gadu dzīvokļu 
īpašnieki varēs iepazīties 
SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā 
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, 
sākot no 2019. gada 1. aprīļa. 
Jautājumu gadījumā lūdzam 
griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” 
birojā Rūpniecības ielā 4, 
Alūksnē pie nekustamā īpašuma 
pārvaldnieka Ulda Jaunzema.
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Izsoles
 Alūksnes novada 
pašvaldība 02.04.2019. rīko 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Liedes”, Annā, 
Annas pagastā, Alūksnes 
novadā otro mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26375360. 
Nosacītā cena – 34193 EUR. 
Nodrošinājums – 3419 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 29.03.2019. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Brūža ielā 7, 
Alūksnē, pašvaldības kancelejas 
telpās no 9.00 - 11.00 un 
no 14.00 -16.00, līdz 
29.03.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 02.04.2019. 
rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa “Upmaļi”-1, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā trešo mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 204 EUR. 
Nodrošinājums – 20 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.03.2019. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Brūža ielā 7, 
Alūksnē, pašvaldības kancelejas 
telpās no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 -16.00, līdz 29.03.2019. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 02.04.2019. rīko 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa “Upmaļi”-3, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā trešo mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 252 EUR. 
Nodrošinājums – 25 EUR, kas 

ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.03.2019. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Brūža ielā 7, 
Alūksnē, pašvaldības kancelejas 
telpās no 9.00 - 11.00 un 
no 14.00 -16.00, līdz 
29.03.2019. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 26.02.2019. 
rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa 
“Upmaļi”-4, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā trešo 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
28659051. Nosacītā cena – 
252 EUR. Nodrošinājums – 
25 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā 
līdz 29.03.2019. 
Pieteikumu reģistrācija ka-
tru darba dienu Brūža ielā 7, 
Alūksnē, pašvaldības kancelejas 
telpās no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 -16.00, līdz 29.03.2019. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 02.04.2019. 
rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Dūres”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
29379590. Nosacītā cena – 
1313 EUR. Nodrošinājums – 
131 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
29.03.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Brūža ielā 7, 
Alūksnē, pašvaldības 
kancelejas telpās no 
9.00 - 11.00 un 
no 14.00 -16.00, 
līdz 29.03.2019. plkst. 16.00.

Tikšanās ar pašvaldību ministru
 Latvijā nesen darbu ir 
sākusi jaunā valdība, kurā 
par Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministru ir iecelts Juris 
Pūce (“Attīstībai/Par!”). 
Lai turpmāk izdotos 
veiksmīga sadarbība ar 
ministru, ir svarīgi viņu 
informēt par mūsu novada 
aktuālākajām problēmām. 
Tikšanās notika 8. februārī, 
un tajā pārrunājām četrus 
novadam svarīgus jautājumus 
– pašvaldību administratīvo 
reformu, sporta centra 
projektu, veselības 
veicināšanas centra 
projektu un Norvēģu finanšu 
instrumenta iespējamo 
atbalstu Alūksnes iekšezera 
attīrīšanai.

 Runājot par pašvaldību 
administratīvo reformu, 
Alūksnes novada pašvaldības 
vārdā izteicu atbalstu reformas 
nepieciešamībai, jo manuprāt 
119 pašvaldības Latvijā ir 
stipri par daudz, tas apgrūtina 
valsts pārvaldi un neveicina 
līdzsvarotu valsts attīstību. Ja 
reformas īstenošanā paliek spēkā 
nosacījums, ka pašvaldības 
veidos 21 reģionālais centrs un 
deviņas republikas pilsētas, tad 
mēs, Alūksnes novads, esam 
gatavi apvienoties ar Apes 
novadu un izskatīt arī citas 
iespējas, ja vien nepieciešams, 
lai stiprinātu un paplašinātu 
Alūksnes novada teritoriju.  
Bet, ja reformas rezultātā tiks 
veidoti lielāki novadi vai apriņķi, 
Alūksne ir gatava uzņemties 
vadīt un būt par apriņķa centru. 
Pamats šādai mūsu apņēmībai 
ir tas, ka pēdējos gados esam 
ļoti stiprinājuši Alūksnes no-
vada pašvaldības teritoriju, 
īstenojot dažādus infrastruktūras 
un uzņēmējdarbības atbalsta 
projektus. Konkrētu atbildi par 
to, kādas un, cik pašvaldības 
izskatīsies nākotnē, ministrs 
nesniedza, taču iespējams, ka 
novadi būs iepriekšējo rajonu 
robežās.

 Informējot ministru par sporta 
centra nepieciešamību Alūksnē, 
uzsvēru, ka Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
ir saskaņojusi novada attīstības 
programmu, kurā ir iekļauta šī 
sporta būve, kas mums tiešām 
tā ir ļoti nepieciešama un tam 
ir jāpievērš īpaša uzmanība kā 
prioritārajam infrastruktūras 
objektam. Ministrs to vērtēja ļoti 
atzinīgi, jo katrā reģiona centrā 
ir jābūt mūsdienīgai sporta zālei. 
Lai arī ministra pārziņā šobrīd 
nav finansējuma, ar ko sniegt 
mums tiešu atbalstu, viņš solīja, 
ka mūsu vajadzību ievērtēs 
un iespēju robežas atbalstīs. 
Ministrs saskata, ka, īstenojot 
administratīvi teritoriālo reformu, 
pašvaldības varētu cerēt uz 
valsts budžeta dotāciju, un ar tās 
palīdzību mēs, iespējams, varētu 
izbūvēt šo tik nepieciešamo 
objektu.

 Par veselības veicināšanas 
centra projekta gaitu mi-
nistrs bija informēts. Šobrīd 
mūsu pašvaldību bažīgu dara 
būvniecības augstās izmaksas 
un mēs vēlētos saņemt papildu 
finansiālu atbalstu šim projek-
tam, lai pēc iespējas mazāk būtu 
jāizmanto pašvaldības budžeta 
finansējums. Ministrs saprata 
mūsu bažas un ieteica domāt 
par kādu papildu projekta ideju 

veselības veicināšanas centra 
projekta teritorijā, kas atslogotu 
esošā projekta izmaksas, ko 
pašvaldība varētu iesniegt 
gadījumā, ja atbalstīs program-
mas “Latgale plus Alūksne” pa-
pildu saistības. Esam pašvaldībā 
jau runājuši, ka šī papildu 
projekta ideja varētu būt saistīta 
ar ceļa infrastruktūru, ko varētu 
pilnveidot veselības veicināšanas 
centra teritorijā. Informācija par 
papildu finansējuma pieejamību 
gan būs tikai uz vasaras vidu.

 Savukārt par mūsu pašvaldības 
plāniem attīrīt Alūksnes 
iekšezeru, kurš turpina aizaugt, 
Pūces kungs nebija informēts. 
Uzsvēru šī projekta nozīmi 
Alūksnes ezera ekosistēmas 
uzlabošanā, kā arī to, ka 
pašvaldība ir informējusi mi-
nistrijas atbildīgos speciālistus 
par projekta nozīmi un to, ka 
ir veikti nepieciešamie mājas 
darbi, lai varētu piedalīties 
kādā no turpmākajiem pro-
jektu konkursiem. Paveiktajos 
darbos ietilpst ezera izpēte, 
gultnes analīzes, izstrādāts darbu 
veikšanas projekts un iekšezers 
ir iekļauts piesārņoto vietu 
reģistrā. Šim projektam lielas 
izredzes saņemt finansējumu ir 
no Norvēģu finanšu instrumenta, 
jo Norvēģija ļoti respektē un 
atbalsta vides projektus. Ministrs 
atzinīgi novērtēja pašvaldības 
veiktos mājas darbus un solīja 
sniegt savu atbalstu šim 
projektam.

 Saruna ar ministru notika ļoti 
pozitīvā gaisotnē ar lielu 
interesi par to, kā turpmāk 
sniegt atbalstu mūsu novadam. 
Jau marta vidū, iespējams, viņš 
viesosies Alūksnē, lai ar 
Vidzemes pašvaldībām diskutētu 
par līdzšinējiem un arī turpmāk 
plānotajiem ieguldījumiem 
pašvaldību attīstības veicināšanā.

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Dzintars Adlers

Izglītības un zinātnes ministrijā sapratni neguvām
 28. februārī kopā ar 
priekšsēdētāja vietnieku 
Aivaru Fominu un Izglītības 
pārvaldes vadītāju Guntu 
Kupču apmeklējām Izglītības 
un zinātnes ministriju, lai 
tiktos ar izglītības minis-
tri Ilgu Šuplinsku (Jaunā 
Konservatīvā partija). Mūsu 
mērķis bija iepazīstināt 
ministri ar to, kāda situācija 
šobrīd Alūksnes novadā ir 
izglītības iestāžu tīkla jomā 
un kādu to prognozējam uz 
2021. gadu, kā arī saprast, 
kā uz skolu tīkla 
reorganizāciju skatās 
ministrija.

 Sarunā ar ministri vēlējāmies 
uzsvērt, ka Alūksnes novads jau 
ilglaicīgi strādā, lai sakārtotu 
savu izglītības tīklu, un vēlamies 
saprast, kāda būs valdības un 
ministrijas politika un atbalsts, lai 
mēs varētu plānot sava novada 
nākotni, tomēr skaidru atbildi 
nesaņēmām.
 Vēlējāmies ministri iepazīstināt 
ar pašvaldības darba grupas 
ziņojumu par izglītības tīklu un 
to, kāda situācija izglītības jomā 
novadā varētu veidoties pēc pāris 

gadiem, tomēr radās priekšstats, 
ka ministri šis mūsu skatījums 
neinteresē.
 Ņemot vērā ministres 
publiski pausto nostāju, ka 
viņa meklēs risinājumu 
pierobežas mazo skolu 
finansiālam atbalstam, jautāju, 
kāds tad šis atbalsta modelis no 
ministrijas puses būs. Saņēmām 
atbildi, ka tās ir pašvaldības 
skolas un pašvaldības pienākums 
ir domāt par to, lai lauki 
neizmirst un attīstās ražošana.
 Mūsu mērķis, tiekoties ar 
izglītības ministri, bija nevis 

prasīt atļauju, kuras skolas 
novadā slēgt un kuras neslēgt, 
bet saprast ministrijas nostāju, 
pirms turpinām izglītības tīkla 
plānošanu. Pašvaldībā izveidotā 
darba grupa kopā ar pagastu 
pārvaldēm jau ir veikusi pētījumu 
par to, kā skolēni no savām 
dzīvesvietām nokļūst uz izglītības 
iestādi, kurās viņi mācās. Tālāk 
plānojam modelēt, kā atrisināt 
bērniem labāku nokļūšanu 
skolās, un veikt aprēķinus par 
to, cik katrs bērns skolā izmaksā, 
līdzīgi kā iepriekš analizējām 
izmaksas par to, cik pašvaldībai 
izmaksā bērnu ēdināšana 
izglītības iestādēs. Turpināsim 
sekot aktualitātēm, kas izglītības 
nozarē notiks valsts mērogā, 
varbūt parādīsies kāda cerība par 
tā sauktajām pierobežas skolām.
 No ministrijas šobrīd esam 
saņēmuši aicinājumu līdz 
31. martam sniegt informāciju 
par pašvaldības skatījumu uz 
izglītības tīklu novadā. Arī 
ministrei tikšanās laikā 
norādījām, ka tuvākajā laikā 
nekādi jauni lēmumi par 
izmaiņām izglītības tīklā Alūksnes 
novadā nebūs, izņemot jau 
zināmo faktu, ka Liepnas 

vidusskola no šī gada septembra 
kļūs par pamatskolu.
 Jautājām ministrei viņas 
viedokli par pašvaldību 
administratīvi teritoriālo 
reformu un tās iespējamu 
ietekmi uz izglītības tīklu. 
Situācijā, ja Alūksnes novadam 
pievienojas Apes novads vai 
tā daļa, arī mūsu skatījums 
uz izglītības tīkla plānošanu 
mainīsies. Diemžēl konstruktīvu 
atbildi uz šo jautājumu 
no ministres nesagaidījām, 
tā vietā viņa izteica repliku, 
ka Api labāk pievienot 
Igaunijai.
 Tiekoties ar ministri, protams, 
runājām arī par novadam 
svarīga objekta – sporta 
centra būvniecību. Informējām 
ministri, ka ar valdības un 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
atbalstu ir iesākts sporta cen-
tra projekts. No valsts budžeta 
saņēmām 300 tūkstošus eiro 
projektēšanai, ir notikusi iepir-
kuma procedūra projektēšanai 
un būvniecībai. Objekta 
projektēšana ir uzsākta un drīz 
noslēgsies, līdz ar to pašvaldībai 
nepieciešams valsts atbalsts, lai 
šo nozīmīgo objektu reģionālās 

nozīmes attīstības centrā – 
Alūksnē varētu uzbūvēt. Ministre 
atbildēja, ka viņu infrastruktūra 
neinteresē un sporta būvju 
esot sabūvēts ļoti daudz. Par 
šo jautājumu ilgtermiņā viņa 
atteicās runāt, bet sapratām, 
ka īstermiņā meklēt sapratni 
Izglītības un zinātnes ministrijā, 
lai Alūksnes novada centrā 
būtu mūsdienīgām prasībām 
atbilstoša sporta zāle, kas kal-
potu gan vispārējās izglītības, 
gan profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu audzēkņiem un 
iedzīvotājiem, ir veltīgi.
  Tomēr centīsimies rast visus 
iespējamos risinājumus, lai 
nepārtrauktu iesākto procesu 
un sporta zāle Alūksnē būtu. 
Alūksne ir definēta kā reģionālās 
nozīmes attīstības centrs, un tas 
varētu būt vienīgais reģionālais 
centrs, kurā nav mūsdienu 
prasībām atbilstošas sporta 
zāles. Ceru, ka izglītības ministre 
atsauksies mūsu aicinājumam 
un atbrauks iepazīties ar reālo 
situāciju uz vietas Alūksnē.

Arturs Dukulis,
Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājs

Arturs Dukulis
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Alūksnē atklāta piemiņas vieta somu karavīriem
 23. februārī Alūksnē 
atklāja Latvijas Neatkarības 
karā kritušajiem somu 
brīvprātīgajiem karavīriem 
veltītu piemiņas akmeni pie 
šaursliežu dzelzceļa stacijas 
ēkas, kuras apkārtnē 
1919. gada februārī 
norisinājusies Marienburgas 
kauja.

 Atzīmējot Latvijas Neatkarības 
kara simtgadi, pēc Neatkarības 
cīņu tradīciju apvienības 
(Somija) iniciatīvas, godinot 
par Latvijas neatkarību kritušos 
somu brīvprātīgos, izveidota 
īpaša piemiņas vieta, kurā par 
vēsturiskajiem notikumiem 
turpmāk liecinās īpašs 
laukakmens un informatīva 
plāksne. Piemiņu glabājošais 
akmens uz Alūksni atceļojis 
no Somijas – Salpa līnijas, kas 
būvēta 1940.-1944. gadā, lai 
aizsargātu Somijas Austrumu 
robežu. 
 1200 km garā Salpa līnija 
ir viena no ievērojamākajām 
neatkarīgās Somijas 
aizsardzības līnijām, kā arī 
viena no stiprākajām un labāk 
saglabātajām šāda veida 
aizsardzības būvēm pēc II 
Pasaules kara Eiropā. Par akmens 
atvešanu uz Alūksni rūpējās 
Neatkarības cīņu tradīciju 
apvienības, kam ļoti nozīmīga ir 
dažādās zemēs kritušo tautiešu 
piemiņas godināšana. Piemiņas 
vietas tapšanā asociācijas biedri 
cieši sadarbojušies ar Alūksnes 
novada pašvaldību. 
 Uz Alūksni atvestais akmens 
simboliski pauž divu tautu – 
somu un latviešu – cīņu par savu 
neatkarību. Somu brīvprātīgo 
pulks “Ziemeļu zēni” devās 

palīgā latviešiem sargāt jaunās 
Latvijas valsts brīvību un 
1919. gada 21. februārī 
“Ziemeļu zēni” piedalījās sīvās 
cīņās Alūksnes (Marienburgas) 
apkārtnē. Pēc piecu stundu ilgas 
kaujas pie dzelzceļa stacijas somi 
ieņēma Alūksni. Šajā cīņā dzīvību 
zaudēja 23 somu brīvprātīgie un 
daudzi tika ievainoti.
 Piemiņas vietas atklāšanā pie 
Alūksnes dzelzceļa stacijas 
piedalījās Somijas vēstniece 
Latvijā Rīta Korpivāra, 
Aizsardzības ministrijas 
parlamentārais sekretārs 
Mārtiņš Staķis, viesi no 
Somijas.
 Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis piemiņas vietas 
atklāšanas pasākumā sacīja:
 - Pateicoties Neatkarības kara 
tradīciju apvienības pārstāvjiem 
no Somijas, turpmāk par somu 
brīvprātīgo iesaistīšanos mūsu 
valsts neatkarībai nozīmīgās 
cīņās liecinās šis akmens. 
Šajā laikā, kopš sadarboja-
mies ar mūsu somu draugiem 
no Neatkarības kara tradīciju 
apvienības piemiņas vie-
tas izveidē, esmu daudzkārt 
pārliecinājies, ka cieņas un 
apbrīnas vērta ir somu 
tautas vēlme saglabāt un 
turēt godā savu svešās zemēs 
kritušo tautiešu piemiņu. Lai 
šis simboliskais akmens ir 
atcere un pagodinājums somu 
brīvprātīgajiem, kuri pirms 
100 gadiem piedalījās jaunās 
Latvijas valsts neatkarības 
aizstāvēšanā, un tiem, kuru 
dzīvības izdzisa tieši šeit, 
Alūksnes apkārtnē.
  Arī Aizsardzības ministrijas 
parlamentārais sekretārs 

M. Staķis uzrunā uzsvēra Somijas 
lomu Latvijas Neatkarības 
karā.
 - Šodien esam pulcējušies, lai 
atcerētos tos drošsirdīgos somu 
karavīrus, kuri atdeva pašu 
dārgāko – savu dzīvību, pirms 
simts gadiem nesavtīgi cīnoties 
par Alūksnes atbrīvošanu. Vēlos 
izteikt pateicību ikvienam, kas 
ir sniedzis savu artavu Latvijas 
Neatkarības karā kritušajiem 
somu karavīriem veltītās 
piemiņas vietas izveidē, - sacīja 
M. Staķis.
 Vēlāk Alūksnes Kultūras centrā 
atklāja Alūksnes muzeja veidoto 
izstādi “No miesta līdz pilsētai”, 
kas stāsta par Alūksnes iz-
augsmi no miesta līdz pilsētai 
un Latvijas Neatkarības kara 
notikumiem šajā apkārtnē. 
Muzikāli pasākumus Alūksnē 
kuplināja Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, 
Kolberģa tautas nama meiteņu 
trio un Porvoo pilsētas somu vīru 
kora “Runebergskören BSB”.
 Alūksnes Kultūras centrā 
aizsardzības ministra apbalvo-
jumu “Atzinības Goda zīme” 
M. Staķis pasniedza Neatkarības 
cīņu tradīciju apvienības 
vadītājam ģenerālmajoram 
Kalervo Sipi, Neatkarības cīņu 
tradīciju apvienības Tamperes 
reģiona vadītājam Marku 
Rauhalahti un Neatkarības cīņu 
tradīciju apvienības biedram 
Tuomo Juntunenam, kurš apko-
pojis vēsturisko materiālu par 
Marienburgas kauju un izdevis to 
grāmatā. 
 Savukārt Somijas apbalvo-
jumu “Zilā krusta ordeni” par 
sadarbību vēstures izzināšanā 
un piemiņas saglabāšanā 
saņēma Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājs Arturs Dukulis, 
Bejas pamatskolas direktore 
Silvija Aizupe un bijusī Bejas 
novadpētniecības centra pārzine 
Jolanta Baldiņa. Piemiņas 
medaļas saņēma arī Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte, ainavu arhitekte Madara 
Sildega-Mieriņa un Alūksnes 
muzeja vēsturniece Zanda Pav-
lova.
 Pēcpusdienā piemiņas 
pasākuma norises turpinājās 
Jaunalūksnes pagasta Bejā, 
kur somu karavīru Brāļu ka-
pos notika piemiņas brīdis. Pēc 
tam pasākumi turpinājās Bejas 
pamatskolā ar vēstnieces 
R. Korpivāras uzrunu, Be-
jas pamatskolas skolēnu 
un Kolberģa tautas nama 
jauktā kora “Ezerlāse” kon-
certu, Neatkarības cīņu tradīciju 
asociācijas apvienības pārstāvja 
Tuomo Juntunena pētniecisku 
prezentāciju par sadursmēm pie 
Babeckas (Bejas) un Alūksnes 
(Marienburgas). Savukārt 
pēc tam viesi apmeklēja Be-
jas novadpētniecības centra 
pastāvīgās vēstures ekspozīcijas 
un digitālo ekspozīciju “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”. 
 Vakarā svētku norises noslēdzās 
Alūksnes Kultūras centrā ar 
Porvoo pilsētas somu vīru 
kora “Runebergskören BSB” 
un Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju kora “Atzele” koncertu.

Raksta tapšanā izmantoti 
Alūksnes muzeja un Neatkarības 

cīņu tradīciju apvienības 
materiāli.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un Marienbur-
gas kaujas dalībnieka Tomasa Mulari mazmeita Soile Matikkala atklāj 
piemiņas akmeni

Māra Šļivkas foto

Apgūs Vācijas pilsētas Altenas pieredzi 
vietējās ekonomikas atdzīvināšanā
 Alūksnes novada pašvaldība 
ir iesaistījusies Eiropas 
Savienības starpreģionu 
sadarbības programmā 
URBACT III, kas atbalsta 
projektus ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai. 31. janvārī un 
1. februārī Alūksnē 
notika programmas atbalstītā 
projekta “Augoša pilsēta: 
Ilgtermiņa lejupslīdes 
pārvarēšana mazajās 
pilsētās” (Re-grow City: 
Tackling Long Term 
Decline in Smaller Cities”) 
partneru darba sanāksme.

 Programmas ietvaros 
pašvaldības veido starptautiskus 
tīklus savstarpējai pieredzes 
apmaiņai un labās prakses 
tālāknodošanai, kas veicina to 
teritoriju attīstību un izaugsmi 
pozitīvu izmaiņu virzienā. Katrā 
sadarbības tīklā kāda pašvaldība 
dalās ar savu labo pieredzi. 
Projekta “Augoša pilsēta” labās 
prakses pilsēta ir Altena 
Vācijā, kas atzīta par labās 
prakses piemēru, jo vairāku 
gadu garumā, stratēģiski 
plānojot, ir risinājusi problēmas 
un izmantojusi esošo potenciālu 
pilsētā un apkārtnē.
 Daudzu gadu garumā 
Altena cīnījusies ar tādām 
pašām problēmām, kas šobrīd 
skar Latviju un arī Alūksni - 
vietējo nozaru slēgšana, 

bezdarba pieaugums, 
iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, jaunu cilvēku 
aizbraukšana. Šobrīd 
Altena ir pilsēta ar 18 tūkstošiem 
iedzīvotāju, taču laika posmā no 
1975. gada līdz 2014. gadam 
tā bija zaudējusi 14 tūkstošus 
iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā 
ir nācies risināt sarukšanas 
problēmu un mēģināt atdzīvināt 
pilsētu ar minimālu ārējo resursu 
izmantošanu.
 Projekts ir saistīts ar 
pieredzes pārnesi – labās 
prakses aizgūšanu no Altenas 
un pielāgošanu savā 
situācijā katrā no projekta 
dalībpašvaldībām. Projektā 
kopā ar Alūksnes novada 
pašvaldību piedalās: Idrija 
(Slovēnija), Melgaco (Portugāle), 
Manresa (Spānija), 
Nyirbator (Ungārija) un 
Igoumenitsa (Grieķija). Šis 
tīkls atbalstīs partnerus, lai 
atdzīvinātu sabiedriskos 
pakalpojumus un ekonomiku, 
atjaunotu pilsētvides struktūru 
un attīstītu pilsonisko sabiedrību 
ilgtermiņa lejupslīdes kontekstā.
 No Altenas plašā risinājumu 
klāsta projekta dalībpašvaldības 
fokusējas uz vienu no diviem 
piedāvājumiem: 1) NVO 
platforma 2) Pop-up veikali. 
Alūksne apsver iespēju pop-up 
veikalu izveidei vietējās 
ekonomikas veicināšanai.

 Nepieciešams sistemātiski 
apzināt tukšās tirdzniecības 
telpas, un veicināt šo telpu 
aizpildīšanu. Gadījumā, ja tas 
nav iespējams komerciāli, viens 
no pagaidu variantiem ir NVO 
iesaiste nelielu pop-up aktivitāšu 
īstenošanai, kā, piemēram, 
velosipēdu vai slēpju iznomāšana 
ar mērķi vākt līdzekļus NVO 
darbībai. Altenai ir liela pieredze 
brīvprātīgo iesaistīšanā šāda 
veida iniciatīvās.
 Projekta dalībnieki Alūksnē 
apskatīja un izvērtēja vairākas 
iespējamās vietas pop-up veikala 
idejai. Nākamais solis ir URBACT 
vietējās grupas izveide 

Alūksnē, kas turpinās darbu, 
lai meklētu risinājumus, kā 
izmantot Altenas un pārējo 
partnerpilsētu pieredzi 
Alūksnes uzlabošanai.

Projekta dalībnieki Alūksnē
Evitas Aplokas foto

Aicinām uz 
tikšanos par 
POP-UP metodes 
iespējām Alūksnē!

 Vai tev ir biznesa ideja, 
kuru tu vēlies realizēt? 
Aicinām tevi iesaistīties 
jaunas idejas tapšanā – 
POP-UP izmantošana 
uzņēmējdarbībā!
 
 Aicinām visus interesentus 
uz tikšanos, kurā 
iepazīstināsim ar POP-UP 
metodi. Stāstīsim, kas ir 
POP-UP. Rādīsim, kā tas dar-
bojas citur pasaulē. Rosināsim 
uz idejām, kā POP-UP ieviest 
Alūksnē. Meklēsim risinājumus 
tukšo telpu problēmai caur 
POP-UP idejām.
 Uz tikšanos gaidām visus 
interesentus, kam ir biznesa 
idejas, mājražotājus, 
amatniekus, pašnodarbinātas 
personas, uzņēmējus, 
biedrības un tukšo telpu 
īpašniekus. 
 Visi interesenti tiks gaidīti 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā 14. martā pulksten 
14.00, Alūksnes Kultūras 
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē.

 *POP-UP ir īslaicīgi izveidots 
veikals, kafejnīca, nomas 
vieta vai kāds cits biznesa veids, 
kura mērķis ir ieinteresēt klien-
tus vai pārbaudīt biznesa idejas 
dzīvotspēju.
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Jauniešiem iespēja apgūt profesiju 
ar Eiropas projekta atbalstu
 Alūksnes novada 
pašvaldība turpina īstenot 
Eiropas Sociālā fonda 
projektu “Proti un dari!”, 
kura laikā 15 līdz 29 gadus 
veci jaunieši, kas nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu 
un nav reģistrēti kā 
bezdarbnieki, var iepazīt 
un apgūt profesiju, 
mācīties, saņemt speciālistu 
konsultācijas un iesaistīties 
dažādās citās nodarbinātību 
veicinošās aktivitātēs.

 Kopš projekta sākuma Alūksnes 
novadā tajā iesaistījušies trīs 
jaunieši, taču, tā kā projekts 
turpināsies līdz 2020. gada 
decembrim, aicinām novada 
jauniešus izmantot iespēju iegūt 
jaunas, darba tirgū noderīgas, 
prasmes, iemaņas un zināšanas 
un iepazīt profesijas.

 Jaunietim, kas vēlas iesaistīties 
projektā, jāvēršas Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldē 
pie programmas vadītājas 
Inas Raipules pa tālruņiem 
64381347, 27865635 vai arī 
personīgi Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē. Pagastos 
informāciju par projektu var 
saņemt pie sociālajiem 
darbiniekiem.

 Ja jaunietis atbilst projektā 
noteiktajiem kritērijiem, tad 
sākotnēji tiek izzinātas viņa 
prasmes, intereses, iegūtā 
izglītība, lai noteiktu virzienus un 
aktivitātes, ko jaunietis vēlētos 
darīt. Atkarībā no tā tiek 
izveidota jaunieša individuālā 
programma un piesaistīts 
mentors, kura uzdevums ir sniegt 
jaunietim nepieciešamo 

atbalstu individuālās 
programmas īstenošanā.

 Projektā jaunieši var iegūt 
izglītību vai apgūt kādu arodu 
pie amata meistara. Lai izvēlētos, 
kādu profesiju vai arodu 
mācīties, jaunietim ir iespēja 
iepazīt profesijas specifiku pie 
darba devēja vai dodoties vizītēs 
uz uzņēmumiem. Mācību laikā 
maksā stipendiju un apmaksā 
dzīvošanu dienesta viesnīcā vai 
kopmītnēs, nodrošina praksi pie 
darba devēja. Tāpat projekta 
dalībniekiem ir iespēja saņemt 
speciālistu (psihologs, karjeras 
konsultants) konsultācijas, 
iesaistīties brīvprātīgā darba 
aktivitātēs, nometnēs, semināros, 
apmeklēt kultūras pasākumus.

 Projektu īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) Eiropas 
Savienības fondu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” ietvaros. Alūksnes 
novada pašvaldība projektā 
piedalās kā sadarbības partneris.
 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izaugsmei un iedvesmai būt!
 Biedrība “Ilzenes attīstībai” 
sadarbībā ar Alsviķu, Zeltiņu, 
Ilzenes un Kalncempju 
pagastiem īstenos projektu 
“Izaugsmei un iedvesmai 
būt!”, ko pilnībā finansē 
Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS).

 Projekta mērķis ir samazināt 
priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, parādot, 
ka tā ierobežo izglītojamo 
izaugsmi un panākumu gūšanu 
profesionālajā jomā. Palielināt 
jauniešu, īpaši riska grupas 
izglītojamo, motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē gan 
savā pagastā, gan ārpus tā.
 Projektā tiks iesaistīti jaunieši 
no 7. līdz 12. klasei. 
 Galvenās projekta 
aktivitātes būs:
 - iedvesmas stāstu pēcpusdienas 
un diskusijas, kurās plānots 
uzaicināt jaunos uzņēmējus 
un lauksaimniekus dalīties 
pieredzē ar savu veiksmes stāstu, 
motivāciju un iesaistīt jauniešus 
praktiskā nodarbībā, kurā 
liks apzināties jauniešiem 
pašiem savas idejas un 
izveidot to īstenošanas plānu,
 - tikšanās ar kouču, lai 
paaugstinātu dalībnieku 

pašapziņu un pašvērtību savu 
izvirzīto mērķu sasniegšanai. 
Pasākums dalībniekiem liks 
saprast un formulēt savu esošo 
pašvērtību, ko ar praktisku 
darbību un pozitīvu domāšanu 
katrs pats var sasniegt un attīstīt,
 - seminārs un praktiskā ievirze 
„Attīsti sevi laukos” notiks kā trīs 
dienu seminārs ar nakšņošanu 
SKIM centrā “Dailes” un 
praktiskām nodarbībām ārpus 
centra. Pasākuma mērķis ir 
komandas veidošana un 
saskarsmes prasmju attīstīšana, 
savu ideju formulēšana un 
veiksmīgu iespēju ieraudzīšana. 
Dalībniekiem būs iespēja 
darboties praktiski saimniecībās, 
pie mājražotājiem, pie jauniešu 
līderiem un citiem lektoriem, 
dažādās nodarbībās asināt 
prātu, attīstīt savas iemaņas 
un prasmes,
 - dienas “Pierādi sevi!” mērķis 
ir nometnē iegūto zināšanu un 
prasmju, kā arī izveidotā projekta 
realizēšana dzīvē. Dalībnieki, 
kuri piedalījās nometnē rādās 
savas “atsvaidzinās” un rādīs 
savas iegūtās prasmes seminārā 
“Attīsti sevi laukos”, piesaistot 
ģimenes un draugus par dienas 
“Pierādi sevi” dalībniekiem. 

Pārējie projekta iesaistītie 
dalībnieki tiks aicināti iesaistīties 
dienas aktivitātēs. Dienas 
pirmajā pusē tiks organizētas 
amatnieku meistardarbnīcas, 
kurās jaunieši varēs iesaistīties 
un demonstrēt savas prasmes, kā 
arī rādīt tās citiem. Dienas otrajā 
pusē tiks organizētas sportiskas 
aktivitātes, kuras īstenos pēc 
seminārā izveidotā projekta,
 - projekta noslēguma 
ekskursijas uz Cēsīm un Valmieru 
ar mērķi iepazīties ar zinātnes 
sasniegumiem, uzņēmējdarbības 
idejām un to pielietojumu dzīvē. 
Jaunieši iegūs jaunas zināšanas 
veiksmīgā uzņēmējdarbībā, 
apmeklējot, piemēram, 
Zinātkāres centru “ZINOO” 
Cēsīs, Biznesa Inkubatoru, 
Valmieras drāmas teātra 
aizkulises, Vidzemes 
Olimpisko centru u.c. 
provizoriskos uzņēmumus. 
 Esam ļoti priecīgi par iespēju 
īstenot tik vērienīgu projektu, 
sniedzot jauniešiem motivāciju 
un iedvesmu nepamest mācības 
un īstenot savus sapņus.

 
Elīna Pētersone,

biedrība “Ilzenes attīstībai”

“Amigo” aicina vecākus 
un pedagogus uz 
lekciju par digitālo 
ierīču veselīgu lietošanu

 Aizvadītajā gadā 
Alūksnes novada 
pašvaldība Vides 
aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas rīkotajā 
konkursā “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” 
kā vienu no balvām saņēma 
iespēju organizēt lekciju 
pirmsskolas un sākumskolas 
bērnu vecākiem un 
pedagogiem par 
digitālo ierīču veselīgu 
lietošanu, ko dāvina 
kompānija “Amigo”.

 Lekcija notiks 20. martā 
pulksten 18.00 Alūksnes 
pilsētas sākumskolas telpās. 
To apmeklēt aicināts jebkurš 
Alūksnes novada pirmsskolas 
un sākumskolas bērnu vecāks 
un pedagogs. Ja vēlaties 
apmeklēt minēto lekciju, 
lūdzam iepriekš pieteikties, 
rakstot uz e-pastu 
sakumskola@aluksne.lv.

 Lekcija paredzēta ģimenēm 
un skolotājiem, lai iedrošinātu 
veidot noturīgus un veselīgus 
paradumus digitālo ierīču 
izmantošanā. To ir izstrādājis 
skolu psihologs Edmunds 
Vanags, balstoties uz 
jaunākajiem pētījumiem, 
literatūru un praksi bērnu 
audzināšanā. Savukārt 
lekcijas vadīs “Amigo” 
vēstneši – skolu psihologi 
un sociālie pedagogi visos 
Latvijas reģionos. 

 Digitālās ierīces ir kļuvušas 

par ikdienas sastāvdaļu 
ikvienā ģimenē, taču daudzās no 
tām regulāras 
diskusijas ar bērniem rodas 
par pārāk ilgu sēdēšanu 
ekrānā. Vecāki ir noraizējušies 
arī par bērnu drošību 
internetā, jo viņi 
nespēj izsekot līdzi bērnu 
dzīvei virtuālajā pasaulē. 
Būtiskākais, kas neļauj 
situāciju sakārtot – ģimenēs 
trūkst noturīgu noteikumu, 
kas veidotu līdzsvarotu 
dažādu ierīču izmantošanu 
ar pārējiem pienākumiem 
ģimenē. “Amigo” pētījumā 
“Laimes indekss” 78% vecāku 
apgalvoja, ka ir pārrunājuši ar 
bērniem tehnoloģiju lietošanas 
noteikumus, tomēr tikai 
57% no bērniem atzina, ka 
ir par šādiem noteikumiem 
informēti. Tas rada nopietnu 
izaicinājumu vecākiem – kā 
palīdzēt saviem bērniem un 
kā vienoties par digitālo ierīču 
noteikumiem, lai bērni būtu 
gatavi tos pieņemt. 

 Lekcijās vecāki iegūs atbildes 
uz šādiem jautājumiem:
· kādi ir veselīgi viedierīču 
lietošanas paradumi, 
· kā novērtēt pašreizējo 
situāciju ģimenē, 
· kā radīt pārmaiņu plānu, 
kas darbojas,
· kā soli pa solim ieviest 
jaunos noteikumus, 
· kāpēc ir svarīgi arī konteksta 
noteikumi vides uzlabošanai, 
· un kāda ir vecāku atbildība 
šajā procesā. 
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Jaunannas skolēni sekmīgi 
piedalās olimpiādēs un konkursos

 Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā 
2019. gads iesācies ar 
dažādiem pasākumiem, 
kas dod skolēniem iespēju 
pierādīt savas zināšanas un 
radošumu ne tikai novada 
robežās, bet arī ārpus tā.

 Aktīvi piedalāmies mācību 
priekšmetu olimpiādēs - 
8. un 9. klases skolēni Evelīna 
Aumeistere un Ralfs Siliņš 
pārstāvēja skolu latviešu 
valodas olimpiādē un ieguva 
2. vietu, 5., 7. un 9. klases 
skolēni matemātikas olimpiādē, 
bet 8. klases skolniece gan 
angļu valodas, gan krievu 
valodas olimpiādēs. 
 Profesionālās ievirzes izglītības 
programmu audzēkņi veiksmīgi 
piedalās Valsts konkursos. 
Sitaminstrumentu spēles 
audzēknis Gustavs Ribušs 
piedalījās Valsts konkursa II kārtā 
un ieguva 2. vietu, kā arī  tika 
izvirzīts tālāk uz konkursa fi nālu 
Rīgā. Savukārt pūšaminstrumentu 
spēles audzēknim Klāvam 

Spirkam 3. vieta un arī dalība 
Valsts konkursa fi nālā. 
21. februārī komisija vērtēja 
vizuāli plastiskās mākslas 
programmas audzēkņu Valsts 
konkursa I kārtas darbus. Šī 
gada konkursa tēma “Da-
bas objekta vizuāls pētījums”, 
iekļaujot vērojumus un procesa 
dokumentēšanu. Katrā vecuma 
grupā trīs labākie darbi izvirzīti 
Valsts konkursa II kārtai. Mums 
patīk piedalīties arī dažādos citos 
konkursos. XVII Starptautiskajam 
vizuālās mākslas konkursam “Es 
dzīvoju pie jūras” tika iesūtīti 
14 jauno mākslinieku darbi 
vecumā no 6 līdz 13 gadiem. 
22. februārī mūsu skolas ko-
manda “Jaunannas zvaniņi” 
aizstāvēja skolas godu 
konkursā “Alfrēdam Kalniņam 
- 140” Pāvula Jurjāna mūzikas 
skolā Rīgā. Bet 23. februārī 
instrumentālo kolektīvu konkurs-
am Cesvaines vidusskolā 
gatavojas skolas 
sitaminstrumentu spēles 
ansamblis. 28. februārī  
solfedžo un mūzikas teori-

jas konkursā Iecavas Mūzikas 
un mākslas skolā mūsu skolu 
pārstāvēs četru skolēnu kom-
anda. Mūsu skolas audzēknis 
piedalīsies arī starptautiskajā 
pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkursā “Naujene 
WIND 2019”, kas 1. martā 
notiks Daugavpilī.
  Interešu izglītības pulciņi palīdz 
skolēniem attīstīt viņu radošās 
spējas. Skolai ir labas tradīcijas 
un panākumi tautasdziesmu 
konkursos. Latviešu tautas-
dziesmu dziedāšanas sacensībā 
„Lakstīgala 2019” mūsu skolas 
komanda ieguva 1. pakāpi 
novadā, kā arī iespēju piedalīties 
tālāk Vidzemes reģiona 
konkursā. Mēs lepojamies ar 
dalībnieču panākumu un iegūto 
1. pakāpi arī reģionā. Dejotāji 
un dziedātāji aktīvi gatavojas arī 
deju kolektīvu un koru skatēm 
martā. Viens skolēns piedalīsies 
novada skatuves runas konkursā.
 Ārpusskolas pasākumus gan 
veidojam paši, gan piedalāmies 
citu organizētajos, gan aicinām 
pie sevis viesus. 31. janvārī pie 
mums viesojās Valmieras 
Viestura vidusskolas teātris 
„Sprīdītis”, kurā darbojas 
mūsu skolas absolvente Sanija 
Jansone. Mēs ar sajūsmu 
noskatījāmies viņu izpildījumā 
izrādi “Velniņi”. 12. februārī 
skolā notika Skaļās lasīšanas 
sacensība 5., 6. klases 
skolēniem, viņu sniegumu 
vērtēja Alūksnes un Salaspils 
bibliotēku darbinieces, vietējā 
uzņēmuma “Valrito” pārstāve. 
Trīs labākie lasītāji izvirzīti dalībai 
novada sacensībā aprīlī. Pēc 
pasākuma bija radošā darbnīca, 
kurā interesenti varēja mācīties 
locīt grāmatas jeb dot grāmatām 
otru dzīvību. 
 Gan skolēni, gan skolotāji 
cenšas darīt labāko, ko var, 
lai arī mazai skolai būtu labi 
sasniegumi mācībās un 
ārpusstundu aktivitātēs. 
Veiksmīgi iesākto ceram 
turpināt, jo apzināmies, ka 
piedaloties dažādos pasākumos, 
mēs paveram plašāku pasauli un 
skatījumu uz dzīvi.

7. klases audzēknes  Daniela Šķipsna un Indra Līviņa pēc radošās 
darbnīcas ar “salocītajām” grāmatām

Foto no Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas albuma

Mūzikas skolas audzēkņi gūst godalgas
 Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs realizē Valsts 
mēroga konkursus mūzikā 
izglītības programmās: 
Taustiņinstrumentu spēle 
(klavierspēle, akordeona 
spēle), Stīgu instrumentu 
spēle (vijoles spēle, kokles 
spēle), Pūšaminstrumentu 
spēle (fl autas, klarnetes, 
obojas, fagota, saksofona, 
trompetes, eifonija, mežraga, 
trombona, tubas spēle) un 
Sitaminstrumentu spēle. 

 Konkurss katrā izglītības 
programmā notiek reizi četros 
gados un ir svarīgākais 
notikums visā Latvijā visām 
mūzikas izglītības iestādēm. 
Tā mērķis ir apzināt izglītības 
kvalitāti, attīstīt audzēkņu 
profesionālās prasmes un 
uzstāšanās kultūru. Konkurss 
realizējams trīs kārtās – I kārta 
notiek izglītības iestādē, no kuras 
virza audzēkņus četrās vecuma 
grupās dalībai Valsts konkursa II 
kārtā reģionā (Alūksnes Mūzikas 

skolai tās ir Cēsis). Pēc reģiona 
kārtas labākos izvirza uz Valsts 
konkursa III kārtu – fi nālu Rīgā.
 Šogad Valsts konkurss notika 
Pūšaminstrumentu un 
Sitaminstrumentu spēles 
izglītības programmās. No 
Alūksnes Mūzikas skolas 
uz  Cēsīm janvārī devās 17 
audzēkņi. Godalgotās vietas 

reģionā izcīnīja:  Estere Granda-
va (fl auta) – 2. vieta, Hanna Jan-
sone (fl auta), Keita Lemeševska 
(saksofons), Kristers Moloks 
(eifonijs), Konstantīns Sokura 
(trompete) – 3. vieta.
 Seši audzēkņi ar augstiem 
novērtējumiem tika izvirzīti uz 
Finālu Rīgā, Augusta 
Dombrovska mūzikas skolā: 

Deivids Struckis (eifonijs) – 
1. vieta, Haralds Dauškans 
(sitaminstrumenti), Ernests Ervīns 
Dovgāns (sitaminstrumenti), An-
nija Plīse (klarnete), Tīna Sloģe 
(fl auta) un Pauls Stradiņš 
(sitaminstrumenti) – 2. vieta.
 Valsts konkursa fi nāls norisinājās 
no 11. līdz 14. februārim. Mūsu 
skolas audzēkņi uzrādīja lieliskus 
rezultātus. Pedagogs Zigmārs 
Krūmiņš dalās atmiņās, ka 
konkurence ir bijusi ļoti sīva, jo 
konkursa laikā Rīgā atradušies 
vislabākie, talantīgākie audzēkņi 
no visām Latvijas profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm. Tas 
ir sasniegums Alūksnes Mūzikas 
skolai, ka visi no reģiona 
izvirzītie audzēkņi spēcīgā 
konkurencē mājās atgriezušies ar 
godalgotām vietām. Dalība valsts 
konkursos motivē audzēkņus un 
pedagogus darboties vēl cītīgāk 
un atbildīgāk. Tie rada jaunajos 
mūziķos domu par mūzikas 
profesijas iespējamo izvēli 
nākotnē. 
 Alūksnes Mūzikas skola sirsnīgi 

pateicas audzēkņiem, pedago-
giem Mārcim Kalniņam, Santai 
Kļavai – Būmanei, Zigmāram 
Krūmiņam, Sarmītei Kubuliņai, 
Sandoram Līviņam, Uldim 
Mūrniekam, koncertmeistarēm 
– Initai Čerbikovai, Ritai Bog-
danovai, Aivai Grosai un Ilvai 
Liepiņai un audzēkņu vecākiem, 
jo aiz katra priecīga notikuma 
slēpjas liels, čakls, mērķtiecīgs 
darbs, papildus veltītais laiks, 
kāds jauks, labs, pamudinošs 
vārds. 
Valsts konkursa fi nāla rezultāti:
Deivids Struckis (eifonijs) – 
1. vieta
Ernests Ervīns Dovgāns (sitamin-
strumenti) – 2. vieta
Tīna Sloģe (fl auta) – 2. vieta
Haralds Dauškans 
(sitaminstrumenti) – 3. vieta
Annija Plīse (klarnete) – 3. vieta
Pauls Stradiņš (sitaminstrumenti) 
– 3. vieta.

Dana Berkule,
Alūksnes Mūzikas skolas 

direktores vietniece

Pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi un pedagogi Sandors Līviņš 
un Zigmārs Krūmiņš (klāt nav pedagoģes Sarmītes Kubuliņas)

Foto no Alūksnes Mūzikas skolas albuma

“10kW radošo citronu” 
dalībnieki īsteno projektu 
“Izaicinājums3”

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra neformālā grupa “10 
kW radošo citronu” no 
2019. gada 1. janvāra līdz 
2019. gada 31. decembrim 
realizē projektu “Izaicinājums 
kubā”. 

 Projekta mērķis ir veicināt 
jauniešu iesaisti vietējai 
sabiedrībai aktuālu jautājumu 
risināšanā, izmantojot 
neformālās izglītības metodes, 
attīstot iniciatīvu, uzņēmību un 
radošo domāšanu. Jauniešu 
grupa vēlas lauzt stereotipus 
un barjeras, kas pastāv starp 
jauniešiem, pašvaldības un 
aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, 
palīdzēt viņiem atrast 
komunikācijas ceļus, kas ļautu 
kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai 
aktuālas idejas.
 Projekta ietvaros februārī ir 
notikušas komandas veidošanas 
mācības Ievas Garjānes vadībā. 
Mācībās guvām iedvesmu 
turpmākai projekta realizēšanai 
un sapratām, cik svarīgs ir ko-
mandas darbs.
 Galvenās aktivitātes pro-
jekta ietvaros būs erudīcijas 
spēles “Izaicinājums kubā” 
organizēšana septiņās Alūksnes 
novada vietās - Pededzē, 
Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, 
Liepnā, Alsviķos un Alūksnē. 
 Jau no janvāra notiek aktīvs 
projekta logo izveides, spēles no-
likuma izstrādes, afi šu un video 
par spēles būtību veidošanas 
darbs.
 Katrā spēlē piedalīsies trīs 
komandas, kas pārstāvēs 
dažādas sabiedrības grupas – 
jaunieši, pašvaldības un aktīvās 

sabiedrības pārstāvji. Katras 
spēles noslēgumā dalībniekiem 
tiks dots vēl viens uzdevums 
– visiem kopā paveikt kādu 
labo darbu, vai mesties jaunā 
izaicinājumā, kas svarīgs vietējai 
kopienai. 
 Projekta noslēguma pasākumā 
tiksies visi iesaistītie dalībnieki, 
lai prezentētu paveiktos 
izaicinājumus un novērtētu iegu-
vumus no projekta realizācijas.
 Uz tikšanos aprīlī pirmajā spēlē 
Pededzē!

 Projekts “Izaicinājums kubā” tika 
fi nansēts ar Eiropas Komisijas pro-
grammas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi au-
tora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Līga Puzule,
projekta “Izaicinājums kubā” 
atbildīgā par komunikācijas 

jautājumiem 
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Alūksnes “Sprīdītī” - 
brīvprātīgais jaunietis

 Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS” 
2018. gada 13. martā 
ieguva Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras 
apliecinājumu par uzņemošās 
organizācijas akreditācijas 
statusa piešķiršanu dalībai 
“Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” Brīvprātīgā darba 
projektos.

 Lai saņemtu šo apliecinājumu, 
sagatavojām pieteikumu un 
rūpīgi gatavojāmies akreditācijas 
vizītei, kad iestādi klātienē 
apmeklēja un tiesības iesaistīties 
projektā vērtēja Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras 
pārstāvis.
 Esam gandarīti un priecīgi, ka 
turpinās jau iepriekš izveidojusies 
ļoti veiksmīgā un sistemātiskā 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “SPRĪDĪTIS” un 
biedrības “Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” 
sadarbība.
 Rudenī notika vairākas Skype 
tikšanās, pretendentu pieteikumu 
izvērtējums, līdz šī gada februārī 
pie mums ieradās brīvprātīgais 
jaunietis no Francijas Antuāns 
Millers (Antoine Muller).
 Antuāns pirmsskolas izglītības 
iestādē “SPRĪDĪTIS” veic Eiro-
pas brīvprātīgo darbu Eiropas 
Savienības programmas 
“Erasmus+” laikā.
 Projekta “Eiropas misija – 
Alūksne” koordinēšanu veic 

biedrība “Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta 
centrs”, savukārt ikdienas darbu 
nodrošina pirmsskolas izglītības 
iestādes “SPRĪDĪTIS” draudzīgā 
komanda. 
 Brīvprātīgais jaunietis nu jau 
ir iepazinis iestādes ikdienu 
grupās un ar aizrautību iesaistās 
mūzikas, sporta, angļu valodas 
nodarbību organizēšanā, ir 
patīkami pārsteigts par plašo un 
daudzveidīgo aktivitāšu klāstu 
pirmsskolas vecuma bērniem 
Latvijā, kā arī sirsnīgo un silto 
uzņemšanu. 
 Savukārt bērni ļoti vēlas 
darboties kopā ar Antuānu gan 
mācībās un rotaļās grupiņās, 
gan rotaļājoties iestādes 
laukumos, uzskata Antuānu par 
savu skolotāju.
 Jaunietis labprāt iesaistās arī 
pasākumu vadīšanā - šobrīd tā 
ir bijusi Silto džemperu diena, 
kad kopā ar Mazo Ekopadomi 
un skolotājām Antuāns sagat-
avoja un novadīja emocionālu 
un izglītojošu pasākumu par kli-
mata pārmaiņām visiem iestādes 
bērniem, kā arī Meteņdienā 
aizrautīgi darbojās aktivitāšu 
centrā kopā ar Meteni.
 Brīvprātīgais jaunietis pie mums 
strādā nepilnu mēnesi, bet jau 
tagad saprotam, ka ieguvēji 
esam visi! Skolotājām un citiem 
iestādes darbiniekiem šis projekts 
ir lieliska iespēja atsvaidzināt 
savas angļu valodas zināšanas, 
kā arī iespēja iepazīt Francijas 

kultūru un prezentēt savu valsti 
un profesiju. Bērniem, protams, 
prieks par lieliski un pilnvērtīgi 
pavadītu laiku kopā ar cilvēku 
no citas valsts. Antuānam - 
iespēja iepazīt Latviju un darbu 
pirmsskolā, bet visiem kopā 
– sadraudzība un redzesloka 
paplašināšana.
 Šī projekta laikā vēl viena 
brīvprātīgā jauniete no 
Francijas strādā Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolā.
 Programma (turpmāk atro-
dama kā Eiropas Solidaritātes 
korpuss) ir pieejama ikvienam 
jaunietim no 18 līdz 30 gadu 
vecuma, neatkarīgi no izglītības 
līmeņa, veselības vai ekonomiskā 
stāvokļa. Brīvprātīgajam tiek 
apmaksāti ceļošanas izde-
vumi, nodrošināta dzīves vieta, 
ēdināšana un kabatas nauda, 
kā arī konkrētās valsts valodas 
mācīšanās iespējas.
 Arī Alūksnes novada jauniešiem 
ir iespēja gūt jaunu pieredzi, 
iesaistoties šajā programmā. 
Intereses gadījumā droši var 
sazināties ar biedrību pa e-pastu 
aluksnesnvocentrs@gmail.com. 
Mājas lapa 
http://www.aluksnesnvo.lv/

Projekta “Eiropas misija – 
Alūksne” koordinatore 

Ilze Zvejniece,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “SPRĪDĪTIS”  vadītājas 

vietniece izglītības jomā 
Anta Apine

Brīvprātīgais jaunietis no Francijas Antuāns Millers ikdienā darbojas 
pirmsskolas izglītības iestādē “SPRĪDĪTIS”

Pededzes pagastā 
9. martā notiks 
Masļeņicas svētki
9. martā Pededzes 
pagastā notiks 
tradicionālās slāvu 
Meteņdienas - Masļeņicas 
svinības. 

Programmā:
14.00 Teatralizēts uzvedums ar 
dejām, dziesmām, pankūkām, 
spēlēm, izpriecām, konkursiem, 
atrakcijām, vizināšanās zirgu 
pajūgos, tirgošanās,
16.00 Koncerts. 
Piedalīsies: Pededzes tautas 
nama amatiermākslas 
kolektīvi, Pededzes un 

Liepnas apvienotais deju 
kolektīvs “Kaimiņi”, 
Pededzes pamatskolas kolektīvi, 
ciemiņi no Krievijas: 
“Lavrovskie devčata”, “Lavanda”. 
Ieeja 1,50 EUR, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam -
1,00 EUR,
18.30 Salmu lelles dedzināšana 
kopā ar šova grupu “Airis” 
(Krievija),
20.00 Balle (ieeja 1,50 EUR) ar 
A. Kaupužu un V. Bogdanovu 
(līdzi var ņemt groziņu).

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Alūksnes muzeja projektus
 Alūksnes muzejs Valsts 
Kultūrkapitāla fondam 
2019. gadā bija iesniedzis 
divus projektus.

 Muzeju nozares attīstības 
programmā projekta 
“Muzejpedagoģiska programma 
“Teatrāli izglītojošs uzve-
dums ar līdzdarbošanos “Pieci 
Likteņstāsti”” realizācijai Valsts 
kultūrkapitāla fonds piešķīris 
1830,00 EUR.
 Akcentējot 1949. gada 
25. marta deportāciju 
septiņdesmito gadadienu, kā arī 
Alūksnes muzeja un represēto 
kluba “Sarma” ieguldījumu 
tā laika notikumu izpētē un 
represēto piemiņas glabāšanā, 
Alūksnes muzejs sadarbībā ar 
Alūksnes Kultūras centra Ulda 
Sedlenieka Tautas teātri “Slieks-
nis” ir izveidojis scenāriju teatrāli 
izglītojošam uzvedumam, kurā 
tiks atspoguļota deportāciju 
norise. Šajā iestudējumā teātra 

dalībnieki izspēlēs piecas 
dažādas situācijas, akcentējot 
to, ka deportācijām bija atšķirīgi 
iemesli un tās skāra dažādus 
sociālos slāņus un iedzīvotāju 
kategorijas. Uzvedumā kopā ar 
teātra aktieriem ir paredzēta 
arī skolēnu līdzdarbošanās, 
iejūtoties kādā no deportācijām 
pakļauto ģimeņu locekļu lomām. 
Tas ļaus skolēniem ne tikai 
izprast vēsturisko situāciju un 
vērtēt padomju okupāciju, bet 
arī līdzpārdzīvot un gūt atziņu, 
ka katra cilvēka dzīvība ir 
visaugstākā vērtība. 
 Vēsturisko izspēli un 
pārdzīvojumus papildinās arī 
sensorais materiāls – laikam 
atbilstoši tērpi, ierakstīti fona 
trokšņi, patriotiskās dziesmas, 
kā arī attēli uz ekrāna, tādējādi 
uzveduma laikā skolēni varēs 
vizualizēt pēc iespējas tuvāku 
vēsturiskās realitātes ainu. 
Izvērtējot mācību saturu un skolu 
pieprasījumu, iestudējumu ir 

plānots veidot vienas mācību 
stundas garumā un vadīt ārpus 
muzeja, tādējādi nodrošinot 
pieejamību lielākai skolēnu 
auditorijai, izrādot 5.-12. klašu 
skolēnu grupās Alūksnes novada 
skolās vismaz 30 reizes.
 Uzveduma vajadzībām izga-
tavotos kostīmus vēlāk plānots 
eksponēt muzeja ekspozīcijā 
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”, kā arī iz-
manot turpmāku uzvedumu 
veidošanai. Savukārt skaņu 
iekārtas papildinās ekspozīciju ar 
skaņu efektiem, kas paspilgtinās 
vēsturisko notikumu un ļaus 
vairāk izjust represēto cilvēku 
pārdzīvojumus un sāpes.

 2019. gada 1. kultūras projektu 
konkursā Kultūras mantojuma 
nozarē projekta “D. Knospes 
20. gs. sākumā būvētas koka 
klarnetes ar futrāli restaurācija” 
realizācijai Valsts Kultūrkapitāla 
fonds piešķīris 433,00 EUR.

 Projekta ietvaros paredzēts 
veikt Latvijas mērogā unikāla 
Alūksnes muzeja pamatkrājuma 
priekšmeta – D. Knospes 20. gs. 
sākumā Rīgā būvētas koka klar-
netes ar futrāli (ANM 6091/1-2) 
restaurāciju.
 Klarnetes restaurāciju veiks 
kvalifi cēts koka pūšamo in-
strumentu tehniķis Herberts 
Niedriņš. Savukārt klarnetes 
futlāri restaurēs kvalifi cēta 
rokrakstu, dokumentu, grāmatu 
un citu papīra izstrādājumu res-
tauratore Ārija Ubarste.
 Klarneti ap 1900. gadu būvējis 
latviešu izcelsmes vijoļu un 
pūšamo instrumentu būvētājs 
Dāvids (Dāvis) Knospe (1866-
1955). Meistars specializējies 

vijoļu un metāla pūšamo instru-
mentu būvē. Alūksnes muzeja 
krājumā esošā koka klarnete 
ir vienīgā zināmā šī meistara 
būvētā klarnete, skaņojums - in 
Es, pikolo (piccolo) klarnete.
 Pēc restaurācijas klarneti plānots 
eksponēt Alūksnes Jaunās pils 
mūzikas salonā – Ērģeļu istabā.
 Alūksnes muzejs iesniedzis vēl 
divus projektu fi nanšu piesais-
tei – vienu no tiem Nacionālajai 
kultūras mantojuma pārvaldei, 
otru – Latviešu fondam. Par 
šiem projektiem vēl tiek gaidītas 
atbildes.

Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja direktores 

vietniece
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Ilzenē slēpotāji pulcējās uz sacensībām
 Šogad ziema mūs visus 
lutināja un tādos laika 
apstākļos atkal varam 
no sirds nodarboties ar 
iemīļotajiem ziemas sporta 
veidiem, ko iepriekšējos 
gados mums ir liedzis 
sniega trūkums. 

 Katru ziemu, kad ir sniegs, 
Ilzenē “Amatnieku” saimnieks 
Gundars Salmiņš pie darbnīcām 
sagatavo un uztur teicamā 
kārtībā slēpošanas trasi. Arī 
šis gads nav izņēmums. Gan 
brīvdienās, gan darba dienu 
pēcpusdienās slēpošanas trasē 
redzami aktīva dzīvesveida 
piekritēji, kas savu ikdienu 
labprāt papildina ar sportiskām 
aktivitātēm uz slēpēm. Tādēļ 
2. februārī visiem slēpošanas 
entuziastiem un arī nopietnākiem 
sportistiem bija lieliska iespēja 
piedalīties SKIIM “Dailes” rīkotajā 
slēpojumā “Amatnieku apļi”. 
 Atkarībā no vecuma slēpotājiem 
bija jāveic 20, 30 vai 40 minūšu 
slēpojums. Apļa garums aptuveni 
850 m. Trasē netrūka ne sportis-
kas konkurences, ne slēpojuma 
brīvdienu solī.
 Savās vecuma grupās 
veiksmīgākie izrādījās: bērnu 
grupā līdz 12 gadiem 1. vietā 
Līva Salmiņa, 2. vietā Miķelis 
Salmiņš, 3. vietā Melānija 
Melece. Jaunietēm 13-25 gadu 
vecumā: 1. vietā Alise Kazaine, 
2. vietā Sindija Žīgure, 3. vietā 
Zane Boka. Jauniešiem šajā pašā 
vecuma grupā 1. vieta Rihar-
dam Salmiņam, sievietēm no 26 
gadu vecuma: 1. vieta Sarmītei 
Salmiņai, 2. vieta Dacei Brūniņai, 

3. vieta Lailai Bokai. Vissīvākā 
konkurence izvērtās vīriešiem 
vecuma grupā virs 26 gadiem, 
kad pirmo trīs līderi vietas 
sadalīja tikai finiša taisnē 
1. vieta Reinis Markss, 2. vieta 
Guntis Kozilāns, 3. vieta 
Viesturs Kazainis.
 Pēc slēpojuma gan dalībnieki, 
gan līdzjutēji varēja dalīties 
iespaidos pie karstas tējas krūzes 
un līdzpaņemtajiem cienastiem. 
Dace Brūniņa bija sarūpējusi 
saldas balvas uzvarētājiem. 
Liels paldies viņai par to. Paldies 
Gundaram Salmiņam par 
vienmēr sagatavoto un uzturēto 
slēpošanas trasi, Viesturam Ka-
zainim par slēpojuma starta un 
finiša vietas iekārtošanu un ledū 
izcirsto pjedestālu.
 Manuprāt, šādu vietējo 
“mazbudžeta” pasākumu 
priekšrocība ir tā, ka tie dod 
iespēju cilvēkiem, kuri ikdienā 
nopietni netrenējas, bet 

labprāt laiku pavada sportiskās 
aktivitātēs, sapulcēties un  
pārbaudīt savu varēšanu, 
samērot savus spēkus ar ci-
tiem domubiedriem. Var jau 
teikt, ka ir pietiekoši daudz 
visādu slēpojumu katru nedēļas 
nogali gan tuvākā, gan tālākā 
apkaimē, taču uz tiem ne-
dosies lielākā daļa no tiem, kuri 
labprāt piedalās šādos vietējos 
pasākumos. 
 Neskatoties uz to, ka pagas-
tos, arī mūsējā, samazinās 
iedzīvotāju skaits, tie, kuri šeit 
dzīvo labprāt izmanto vietējās 
priekšrocības – savu slēpošanas 
trasi un savu sporta zāli, tādēļ arī 
tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus 
novada centra, jārada iespējas 
saturīgi un aktīvi pavadīt savu 
brīvo laiku.

Jolanta Kazaine,
SKIM “Dailes” vadītāja

Slēpojuma dalībnieki
                                                Foto no SKIM “Dailes” albuma

Malienā uz koncertu aicina 
Aizkraukles kultūras nama 
vokālā grupa “Tikai tā!” 

 Vai esat dzirdējuši dziedam 
vokālo grupu “Tikai tā!” 
no Aizkraukles? Šīs sešas 
balsis liek sevī ieklausīties, 
un bieži viņus notur par 
profesionāļiem. “Mēs nevi-
enam arī nestāstām, ka esam 
labi amatieri,” saka grupas 
vadītājs Jānis Ostrovskis.

 Vokālā grupa “Tikai tā!” 
pašreizējā formātā savu skanīgo 
darbību iesāka 2014. gada 
augustā, kad, atzīmējot Baltijas 
ceļa gadskārtu, sanāca kopā, 
sagatavoja un atskaņoja koncert-
programmu, kuras pamatā bija 
Atmodas laika populārākās un 
tautā mīlētās dziesmas.
 Satiekoties  lieliskiem un 
talantīgiem jauniešiem, radās 
mūzikas projekts “Tikai tā!”, kurš 
turpināja jau pirms 20 gadiem 
aizsāktās bērnu un jauniešu pop-
grupas “Tikai tā!” muzicēšanas 
tradīcijas mazliet citādā formātā.
 Vokālās grupas repertuārā ir 
latviešu un pasaules populārās 
mūzikas skaņdarbi. Iestudētas 

vairākas programmas, kurās 
skan jaunākās un aktuālākās 
latviešu autoru dziesmas, gan 
arī pasaules popklasikas izcilākie 
hīti.
 “Kopā dziedam ne tikai tāpēc, 
ka mums tas patīk, bet svarīgi 
ir arī cilvēki, ar kuriem tādējādi 
esam kopā,” saka grupas 
dalībnieki. 
 Vokālo grupu “Tikai tā!” ar 
jauno koncertprogrammu “Par 
prieku sev, par prieku Tev” vaigā 
varēs  skatīt, līdzi dziedāt un 
klausīties Malienas tautas namā, 
16. martā plkst. 19.00, savukārt 
pulksten 21.00 DJ Ilmārs aicinās 
uz  diskotēku “Saldie 80 - tie”. 
Tas būs  pasākums jautrībai, 
dejām, pozitīvām emocijām un 
nelielai nostaļģijai pēc aizgājušo 
gadu mūzikas. Galdiņus 
pasākuma apmeklētāji varēs 
rezervēt arī iepriekš Malienas 
tautas namā vai pa tālruni 
25458550. 

Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītājaJauna izstāde stāsta par Alūksnes 

izaugsmi no miesta līdz pilsētai
 Alūksnes muzejā tapusi 
jauna ceļojošā izstāde “No 
miesta līdz pilsētai”, kas 
apmeklētājiem ļaus izzināt 
Alūksnes vēsturi no 19. gad-
simta beigām, kad tā vēl bija 
miests Krievijas impērijas 
sastāvā līdz pilsētas tiesību 
iegūšanas brīdim 1920. gada 
2. janvārim.

 Viens no iemesliem, kāpēc 
šī tēma tika aktualizēta, ir 
nākamgad gaidāmā pilsētas 
simtgade, bet otrs – sadarbība 
ar somu vēsturnieku Tuomo Jun-
tunenu, kurš jau vairāku gadu 
garumā ir pētījis somu karavīru 
cīņas Latvijas Neatkarības karā. 
Veidojot izstādi, atklājām, ka 
no vienas puses Alūksne bija 
politiski trauksmaina, svešu 
tautu un varu apdraudēta, kara 
un neatkarības cīņu virpulī ie-
rauta. Šeit, piedzīvojot smagus 
zaudējumus un arī gūstot spožas 
uzvaras, plecu pie pleca cīnījušies 
krievu, vācu, igauņu, somu un 
savējie - latviešu karavīri. No 
otras puses – plaukstoša un 
augoša. Tā bija vieta, kur durvis 
vēra jaunas skolas, tirgotavas 
un amatnieku darbnīcas, aktīvi 
darbojās biedrības un vietējās 
ražotnes. Izstādē informācija 
sadalīta septiņās daļās un tā 
stāsta par tādām tēmām kā 
administratīvais iedalījums, 
Pirmais pasaules karš un Latvijas 
Neatkarības karš, biedrības, 
skolas, baznīcas un lūgšanas 

nami, saimnieciskā dzīve un 
pilsētas attīstība. 
 Izstādes materiāla pamatā ir 
Alūksnes muzeja krājuma un 
pētnieciskie materiāli. Jāatzīmē, 
ka atsevišķas tēmas par 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma 
Alūksnes vēsturi jau bija pētījuši 
bijušie muzeja darbinieki. Paldies 
Jānim Līcim, kurš bija veicis skolu 
un Latvijas Neatkarības cīņu 
izpēti, muzeju izrakstu kartotēkā 
atradām informāciju par biedrību 
darbību, sabiedriskajām un 
saimnieciskajām aktivitātēm, 
savukārt krājumā – alūksniešu 
atmiņas par šī perioda 
būtiskākajiem notikumiem. 

Mūsu galvenais uzdevums bija 
veikt Alūksnes vēsturisko norišu 
apkopojumu, precizējumu un 
papildinājumu. Izstādes dizainu 
veidoja alūksniete 
Dace Baidekalne.
 Ceļojošā izstāde “No 
miesta līdz pilsētai” visu martu 
būs apskatāma Alūksnes 
Kultūras centrā, bet aprīlī un 
maijā - Alūksnes muzejā. Pēc 
tam plānots, ka izstāde ceļos 
uz novada skolām un kultūras 
iestādēm. Par šo iespēju lūgums 
sazināties ar Alūksnes muzeju.

Diāna Pelaka,
Alūksnes muzeja direktore

Pirmie jauno Alūksnes muzeja izstādi varēja apskatīt tie alūksnieši un 
viesi, kuri apmeklēja Latvijas Neatkarības cīņu dalībniekiem, Somijas 
brīvprātīgo pulkam “Ziemeļu zēni” veltītos pasākumus

Māra Šļivkas foto

Atbalstīti meliorācijas 
projekti astoņos 
pagastos
 Lauku atbalsta dienests ir 
atbalstījis astoņos pagastos 
paredzētos meliorācijas 
projektus. Atbalstīti 
meliorācijas projekti 
Pededzes, Zeltiņu, Ziemera, 
Mārkalnes, Kalncempju, 
Annas, Alsviķu un Malienas 
pagastos. Divi projekti – 
Ilzenē un Alsviķos noraidīti, 
tomēr pašvaldība plāno 
šos lēmumus pārsūdzēt.

 Turpmākajā gaitā pagastu 
pārvaldes slēgs līgumus par 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādi projektiem. Izstrādes 
termiņš katram projektam būs 
atšķirīgs, taču aptuveni tas 
varētu ilgt pusgadu.
 Alūksnes novada pašvaldība 
startēja Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 

projektu konkursā, pretendējot 
uz finansējumu meliorācijas 
sistēmu pārbūvei un 
atjaunošanai, tādējādi vairākās 
vietās novadā novēršot 
problēmas, ko pašvaldības 
ceļu infrastruktūrai nodara 
aizaugušie novadgrāvji.
 Sākotnēji visas pagastu pārvaldes 
apsekoja savas teritorijas un 
identificēja novadgrāvjus, kas  
rada problēmas pašvaldības 
autoceļiem. Pēc tam pašvaldība 
piesaistīja meliorācijas jomā 
sertificētu speciālistu, kurš šos 
novadgrāvjus apsekoja dabā 
un sniedza savus atzinumus. 
Saskaņā ar tiem novadgrāvji 
tika sarindoti pēc kritērijiem – kur 
ir kritiskākā situācija un 
kur meliorācijas sistēmu 
atjaunošana sniegs lielāku efektu 
plašākai teritorijai.

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada Vēstu”

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



10. Alūksnes Novada Vēstis 06.03.2019.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Sporta pasākumi
9. martā no 12.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē 
Alūksnes novada atklātais 
čempionāts basketbolā vīriešu 
komandām.
23. martā no 12.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē 
Alūksnes novada atklātais 
čempionāts basketbolā vīriešu 
komandām.

Alūksnes Kultūras centrā
8. martā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā svētki sievietēm 
“Izzini un iepazīsti sevi” - savā 
dzīves pieredzē dalīsies dejotāja, 
horeogrāfe, TV raidījumu 
vadītāja un topošā 
fizioterapeite Liene Stepena. 
Ieeja: bez maksas.
9. martā 14.00 un 17.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
mūzikas un dejas izrāde “Māsa 
Kerija”. Uz izrādi pulksten 17.00 
biļetes izpārdotas. Ieeja uz izrādi 
pulksten 14.00: 12,00-20,00 
EUR.
10. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Valmieras 
Drāmas teātra viesizrāde “Kaķis 
uz nokaitēta skārda jumta”. 
Ieeja: 8,00; 10,00 un 12,00 EUR.
14. martā 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā spēlfilma 
“Klases salidojums”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
16. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā pianista Ralfa 
Tāla (Igaunija) ekskluzīvs klavieru 
solokoncerts. Ieeja: 5,00 EUR.
23. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju kora 
“Atzele” Dzimšanas dienas 
koncerts.
24. martā 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Ducele” 
koncerts “Tā viš i”. 
Ieeja: 7,00-15,00 EUR.
25. martā 9.30 pie Mātes tēla 
Alūksnē Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts 
piemiņas pasākums, pēc tam - 
piemiņas brīdis Alūksnes Lielajos 
kapos, 11.00 Alūksnes Kultūras 
centra Mazajā zālē muzikāls 
sveiciens no komponista Māra 
Lasmaņa, vokālistes Ingūnas 
Kalniņas un aktrises Anitas 
Grūbes.
30. martā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Havjers 
Fernandess Kruss, grupa 
“LOS NENS” un Kubas 
deju grupa “DEEPLY LATIN” 

koncertprogrammā “Viva Latino”. 
Ieeja: 10,00-18,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 06.03. Gundegas Muzi-
kantes bērnu grāmatu ilustrāciju 
izstāde “Bilžu stāsti”. 
Mākslinieces veikumā ir vairāk 
nekā 30 ilustrētas bērnu 
grāmatas, kā arī mākslinieciskais 
darbs animācijas filmiņai 
“Dzeguze un viņas 12 vīri”. 
Izstādē skatāmi mākslinieces 
zīmējumi, ilustrācijas un 
animācijas.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. Izstāde 
ļauj ieskatīties un saprast, kā 
vēsturiskās norises ietekmējušas 
un mainījušas pilsētas dzīvi un 
tēlu, vēstot par norisēm dažādās 
dzīves jomās laika posmā no 
1918.-2017. gadam.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas 
ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi 
unikāli priekšmeti kā divasmens 
zobens, zirgveida piekariņš un ci-
tas senlietas, kas iegūtas Alsviķu 
apkārtnē un ir raksturīgas seno 
latgaļu kultūrai 12.-13. gs.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. 
eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles.
Tematiskā izstāde “No trimdas 
Latvijā – Austras Lindes 120 
tautu meitu miniatūras”. 
Izstādi veido 120 lelles latviešu 
tautu tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija „Laik-
metu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.

Pasākumi
12.-15.03. Radošās dienas 
Alūksnes muzejā: gleznotājam 
Leo Koklem - 95.
16.03. plkst. 10.00 Leģionāru 
piemiņas dienas pasākums: 
ziedu nolikšana pie Mātes tēla, 
pēc piemiņas brīža piedāvājam 
Alūksnes muzejā noskatīties 
videofilmas: “Latvijas stāvstrops. 

Zedelgema, Beļģija” un “Esi 
stipra – tu esi latviete”.
26.03. plkst. 10.00 skolēnu 
pētniecisko un radošo darbu 
konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā 
un Tālajos Austrumos”.
28.03. plkst. 10.00 Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izglītojošā darba nodaļas 
vadītājas Zanes Grīnvaldes lek-
cija “Alūksnes apbūve no pilsētas 
statusa iegūšanas līdz Lielajam 
ugunsgrēkam”. Uz lekciju lūdzam 
pieteikties līdz 26. martam pa 
tālruni 25665538.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Latvijas 
putni” (01.-31.03. abonementā); 
“Slavenākās Latvijas sievie-
tes” (01.-31.03. abonementā); 
“Vēsture, personības, tradīcijas – 
bibliotēkas audiovizuālo doku-
mentu kolekcija par novadu” 
(01.-31.03. lasītavā); “Viļa 
Plūdoņa dzeja bērniem” (01.-
31.03. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
06.-31.03. Akvarelistu studijas 
“Aqua” darbu izstāde “Pava-
sari gaidot” (bērnu literatūras 
nodaļā);
06.03. Spēļu diena (bērnu 
literatūras nodaļā);
13.03. plkst. 10.00 Bērnu rīts 
“Neesi ruksis!” - izglītojoša 
nodarbība pirmsskolas ve-
cuma bērniem (bērnu literatūras 
nodaļā);
19.03. plkst. 17.00 Novada 
vēstures stunda “Iepazīsim 
arhīvus” kopā ar vēsturnieci 
Astrīdu Ievednieci (lasītavā);
21.03. plkst. 17.00 Sarunu ciklā 
“Savējie iedvesmo” tikšanās ar 
velosportistiem Reini Marksu un 
Igoru Krastu “Ar ciskudrilli pretī 
pavasarim”. Sarunu vadīs Vilnis 
Veļķeris (lasītavā);
25.03.-29.03 Digitālās nedēļas 
aktivitātes:
26.03. plkst. 14.30 
Informācijpratības stunda “Meklē 
internetā”;
27.03. plkst. 12.00 tikšanās 
ar dramaturģi Leldi Stumbri. 
Tikšanās notiek VKKF atbalstītā 
projekta “Galvenajā lomā - rak-
stnieks” ietvaros (lasītavā);
25.03. plkst. 14.00 Jaunāko 
grāmatu apskats (bērnu 
literatūras nodaļā);
25.03. Jauno grāmatu diena 
(abonementā);
29.03. plkst. 14.00 Erudītu 
klubiņš “Cik daudz tu zini 
par sportu?” (bērnu 

literatūras nodaļā).

Alsviķu pagastā
9. martā 16.00 Alsviķu 
kultūras namā E. Jansona 
animācijas filma visai ģimenei 
“Jēkabs, Mimmi un runājošie 
suņi”. Ieeja: 1 EUR.
13. martā 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
17. martā 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Annas pagasta 
jauktā vokālā ansambļa “Tik 
un tā” Imanta Kalniņa dziesmu 
koncerts “Mēs satiksimies iekšup 
vīdamies”. Ieeja: 1,50 EUR.
23. martā 14.00 Alsviķu 
kultūras namā A. Ēķa filma - 
komēdija “Klases salidojums”. 
Ieeja: 2 EUR.
25. martā Alsviķu pagasta 
represijās cietušo iedzīvotāju 
godināšana.
2. aprīlī 14.00 Alsviķu pa-
gasta Karvas brāļu kapos 
Neatkarības cīņām veltīts 
piemiņas brīdis “Zušu kaujām – 
100”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Aiz laikiem, aiz 
mūžības senas, sauc nebei-
dzams sapņu ceļš kluss, Un 
ceļā šai nebūs vairs bēdu, lai 
dzīvē še izšķīra mūs…” - rak-
stniecei Aīdai Niedrai - 120, 
aktierim, režisoram, skatuves 
mākslas pedagogam Alfrēdam 
Jaunušanam - 100, dzej-
niekam Gunāram Selgam - 90; 
tematiskā izstāde “Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena 
“Domās izstaigāsim sāpju ceļu”; 
6., 20. martā 9.00 senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās; 27. martā 9.00 senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās - apmācības darbā ar 
datoru, portālos latvija.lv, filmas.
lv, letonika.lv, news.lv un citi nes-
kaidrie jautājumi droša interneta 
nedēļas ietvaros; apmācības 
darbā ar datoru interesentiem un 
iesācējiem - E- prasmju nedēļas 
ietvaros katru dienu darba laikā 
pēc nepieciešamības.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Zem saules - cilvēku 
zemē…” – dzejniekam Klāvam 
Elsbergam – 60, rakstniecei 
Aīdai Niedrai – 120, rakst-
niekam Jānim Aneraudam – 95; 
tematiskā izstāde “Noslēpumi 
un mīklas”; 25.-29. martā 
“Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 
situācijās noderīgi e-risinājumi” - 
konsultācijas ikvienam

Annas pagastā 
8. martā 11.00 Annas 
bibliotēkā tradicionālais 
Sieviešu dienas pasākums “Savas 
dzīves priekam”
25. martā 10.00 Ezeriņu 
kapos komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas brīdis “To 
neaizmirst!”.
Annas bibliotēkā izstādes: 
Viļņa Blūma foto izstāde “Alūksne 
pagātnes un tagadnes atspulgos” 
(1.-29.03.); “Manas sirds gada-
laiki”, novadniekam dzejniekam 
Mārim Ievedniekam - 70; Tālais 
marta represiju laiks atmiņās; 
26. martā 11.00 digitālā diena 
senioriem “Apgūsti e-prasmes un 
atvieglo savu ikdienas dzīvi!”.

Ilzenes pagastā
16. martā 10.00 SKIM centrā 
“Dailes” Ilzenes kausa izcīņa 
florbolā. Sīkāka informācija pa 
tālruni 26394436.
17. martā 12.00 SKIM centrā 
“Dailes” projekta “Iedves-
mai un izaugsmei būt!” pirmā 
nodarbība. Iedvesmas stāstu 
un diskusiju pēcpusdiena, 
kurā jaunie uzņēmēji dalīsies 
pieredzē ar savu veiksmes 
stāstu, motivāciju un iesaistīs 
jauniešus praktiskā nodarbībā, 
kurā liks jauniešiem pašiem 
apzināties savas idejas un 
izveidot to īstenošanas plānu. 
Projekta plānotie dalībnieki ir 
jaunieši vecumā no 7.-12. klasei 
no Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu un 
Kalncempju pagastiem.
Ilzenes bibliotēkā tematiskā 
izstāde un individuālas 
konsultācijas par tēmu “Drošība 
un etiķete digitālajā vidē”, 
literatūras izstādes “Baltais 
laimes laiks - tālā bērnība” 
(V. Plūdonim - 145), dzīves 
traģikas atklāsme A. Niedras 
darbos”; tematiska izstāde “Atstāt 
mazu daļiņu sevis” (folkloris-
tei  M. Vīksnai - 70); 30. martā 
poētiska  pēcpusdiena “Mans 
bērnības dzejolis”.

Jaunannas pagastā
6. martā 13.00 Jaunannas 
Tautas namā klaunu šovs “OKI 
– DOKI”. Ieeja: 1,50 EUR.
8. martā 19.00 Jaunannas 
Tautas namā muzikāls dzejas 
pasākums Jaunannas sievietēm 
“Varbūt vēlreiz iemīlēties....” 
(ielūgumus uz pasākumu var 
iegādāties Jaunannas Tautas 
namā 1,50 EUR līdz 6. martam).

Turpinājums 11. lappusē

Alūksnes centrā, pie 
autoostas un Sarkanā krusta 
ēkas, pieklīdis melns, liela 
auguma suņuks ar kakla siksnu 
un ķēdes posmu. Nogādāts 
“Astēs un Ūsās”. Lūdzam 
atsaukties cilvēkus, kas zina, 
kam suņuks pieder.

 Jaunalūksnes pagastā (aiz 
Kolberģa) pieklīdis neliela 
auguma garspalvains suņuks. 
Ja zināt, kam suņuks pieder - 
lūgums ziņot.

Kontakttālrunis: Elīna Dambe 29477535.

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

Aktuālā informācija 
lauksaimniekiem un lauku 
teritoriju uzņēmējiem
 SIA “Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības 
centra” Alūksnes konsultāciju 
birojs un Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs 
martā un aprīlī organizē 
informatīvās dienas pagastos 
par aktualitātēm 
lauksaimniecības, 
mežsaimniecības nozarēs, 
nodokļu likumdošanā un 
nodarbinātības veicināšanā:
• 13. martā plkst.10.00 
Kolberģa tautas namā;
• 15. martā plkst.10.00 
Zeltiņu tautas namā;
• 19. martā plkst.10.00 
Liepnas pagastā;
• 19. martā plkst.13.00 

Mālupes saieta namā;
• 27. martā plkst.10.00 
Annas tautas namā;
• 2. aprīlī plkst.10.00 
Veclaicenes tautas namā.

 No šā gada 4. februāra 
lauksaimnieki var veikt 
lauku bloku un ainavu 
elementu precizēšanu 
2019. gadam. Precizēšanas 
pieprasījumus 
varēs iesniegt līdz šā gada 
1. aprīlim. 
  Precizēšanas pieprasījumi 
jāiesniedz tikai tad, ja klients 
vēlas iekļaut lauku blokā jau 
sakoptu platību, pievienot 
jaunus ainavas elementus; 

no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu platību.
 Platībai ir jābūt sakoptai uz 
lauku bloka precizēšanas 
pieprasījuma iesniegšanas 
brīdi, jo LAD inspektori to 
pārbaudīs arī dabā. Ja tā 
nebūs sakopta, tā netiks 
iekļauta lauku blokā un 
sezonas laikā netiks veikta 
atkārtota platības apsekošana.

Sarmīte Svilāne,
SIA “LLKC” Alūksnes konsultāciju 

biroja uzņēmējdarbības 
konsultante
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Turpinājums no 10. lappuses

16. martā 19.00 Jaunannas 
Tautas namā koncerts “Sanāciet 
lieli, mazi...” (piedalās pieaugušo 
un skolēnu deju kolektīvi). Ieeja: 
1,50 EUR.
16. martā 22.00 Jaunannas 
Tautas namā balle ar grupu 
“Rolise”. Ieeja: 2,50 EUR.
30. martā 19.00 
Jaunannas Tautas namā 
stand-up komēdija “Humors 
pa latviski” - komiķis Maksims 
Trivaškevičs. Ieeja brīva.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Pretim sau-
lei” dzejniekam Vilim Plūdonim 
- 145; “...aizvestie” izstāde veltīta 
1949. gada deportācijai.

Jaunalūksnes pagastā
8. martā 14.00 Kolberģa 
tautas namā pagasta 
senioru atpūtas pēcpusdiena 
8. marta gaisotnē kopā ar 
Kolberģa amatierteātra aktieriem 
un Mārkalnes vokālo ansambli.
P.S. Pāršķirstām albumus, at-
rodam senos apsveikumus un 
fotogrāfijas, ņemam līdzi, veido-
sim kopīgu izstādi.
15. martā 19.00 Kolberģa 
tautas namā Viktora Zemgala 
koncerts “Tikai Tev”. 
Ieeja: 3,50 EUR.
No 18. marta līdz 30. aprīlim 
Kolberģa tautas nama foajē 
fotomākslinieka Gunāra Bindes 
darbu izstāde.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Izcilākais 
balādes un lirikas meistars 
latviešu literatūrā” - Vilim 
Plūdonim - 145; “Rosīgais at-
modas laiks pavasaris - dabā, 
mūsos un dzīvē”, “Tik daudz 
manī prieka un ilgu” - rakstniecei 
Aīdai Niedrai – 120; 
12.-14. martā pasākumi jaunāko 
klašu skolēniem – “Lasīsim Viļa 
Plūdoņa pasakas”; 
20. martā 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums  “Pavasari, mosties, 
tavs laiks ir klāt!” - tikšanās 
ar dzejnieci un mākslinieci 
Vēsmu Kokli – Līviņu; Digitālā 
nedēļa 25.-29. martā: “Nāc 
un dari digitāli!” - aicinājums 
iedzīvotājiem nākt iepazīties un  
izmantot e-grāmatu lasīšanu 
www.3td.lv,  portālu www.latvija.
lv un citus digitālus risinājumus; 
no 8. marta Bejas bibliotēkas 
zālē mēneša jubilāres, novad-
nieces, dzejnieces, literātes, 
mākslinieces Vēsmas Kokles-
Līviņas lellīšu izstāde.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
izstādes: “Zaķīšu pirtiņas” au-
toram Vilim Plūdonim - 145”, 
“Rakstniecei Aīdai Niedrai – 
120”; “…un dzīve ritēja tālāk” 
(25. marts - komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena); 
“Pavasari, pavasari, Nāc(i) 
šurpu dziedādams! Lai iet ziema 
raudādama, Savu sniegu līdz 
ņemdama!”; literatūras izstāžu 
cikls: “Iepazīsim dažādu valstu 
literatūru”, franču literatūras 
izstāde, Jauno grāmatu diena 
un grāmatu apskats - 16. martā 
13.00.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Uguns 
tavā logā”/ Gunāram Selgam 
– 90, “Karalistes gals”/ Jānim 
Aneraudam – 95, “To nedrīkst 
aizmirst”/ Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena; Digitālās 
nedēļas pasākumi: “Uzzini, kā 
ērtāk saņemt e-pakalpojumus /
latvija.lv” (26.03.), “Nāc un lasi 
laikrakstus datu bāzē news.lv” 
(27. martā), “Maksāsim rēķinus 
elektroniski/ i-bankā” (28. 
martā).

Jaunlaicenes muižas 
muzejā pamatekspozīcijas: 
“Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši 
Opekalna draudzē”, līdz 31. 
martam izstāde: “Mana Latvija, 
Malēnija mana”, izglītojošā 
programma 8. klašu skolēniem 
“Teatralizētas krustabu izdarības” 
- krustabām veltīto tautas-
dziesmu pētījumu iepazīšana, 
krustabu rituālu izspēlēšana 
lomu spēlēs; tikai līdz 31. mar-
tam aktivitātes: “Izlaušanās caur 
vēstures līkločiem” – izzinoša 
un uz “izlaušanās” spēles 
elementiem balstīta aktivitāte 
jauniešiem, darba kolektīviem, 
ģimenēm ar skolas vecuma 
bērniem, 
draugu kompānijām un citiem 
interesentiem,
“Mana Latvija” – lielā galda 
spēle, kuras laikā var pārbaudīt 
savas zināšanas par Latvijas 
vēsturi un dažādiem faktiem, 
minēt mīklas, atpazīt 
tautasdziesmas un risināt 
atjautības uzdevumus, paredzēta 
gan lielākām, gan mazākām 
kompānijām;
Pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, dzimšanas dienas 
pasākumi gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, tematiskie 
pasākumi ģimenēm, draugiem, 
darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
9. martā 19.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā atpūtas va-
kars Kalncempju pagasta 
iedzīvotājiem “No visas sirds...”. 
Pasākumu vadīs Alda Liepiņa un 
par mūziku gādās Lauris 
Neilands. Dalību pasākumā 
pieteikt līdz 7. martam pa 
tālruni: 26365885 vai personīgi 
pie Kalncempju sabiedriskā 
centra vadītājas.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
15.03.-02.05. Gulbenes Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Sagša” 
rokdarbu un tekstilizstrādājumu 
izstāde;
izzinošas ekskursijas un 
izglītojošās programmas ar 
līdzdarbošanos visām vecuma 
grupām (iepriekš piesakoties): 
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm 
un medu pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu grupām. 
Cienasts - maize un medus; 
“Veļas diena” - sārma 
gatavošana, veļas mazgāšana ar 
koka veļas mazgājamo mašīnu, 
velēšana, gludināšana ar ogļu 
gludekli. Piedāvājums spēkā āra 
apstākļos; 
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus; 
“No linu pogaļas līdz kreklam” 
– stāsts par linu audzēšanu 
un apstrādi ar aktīvu 
līdzdarbošanos; 
kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un 
kopā dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: jubilārei 
rakstniecei Aīdai Niedrai – 120; 
Digitālās nedēļas ietvaros: 
sniegt konsultāciju un praktiskus 
padomus datora un inter-
neta lietošanā, iepazīstināt ar 
e-grāmatu, tās lasīšanu.

Liepnas pagastā
26. martā 12.00 Liepnas 
tautas namā izteiksmīgas runas 
konkurss skolēniem. Aicināti 
līdzjutēji! Ieeja: bez maksas.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
25.-29. martā “Digitālā nedēļa 
visiem!” – uzzini, kā lasīt elek-

troniski jaunākās grāmatas 
3td e-GRĀMATU bibliotēkā, kā 
arī iepazīsti citus elektroniski 
saņemamus pakalpojumus; 20.-
29. martā literatūras izstāde 
“25. marts - Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena”, 
1.-11. martā literatūras izstāde 
“Rakstniecei Aīdai Niedrai -120”.

Malienas pagastā
7. martā 10.00 Malienas 
tautas namā klaunu šova “Oki – 
Doki” izklaidējoša cirka program-
ma. Ieeja 1,50 EUR.
9. martā 14.00 Malienas 
tautas namā kaimiņpagastu 
senioru tikšanās “Prieka pilnu 
pavasari!”. Pasākumā tiksies 
senioru kopas no Malienas, 
Mālupes, Jaunalūksnes, 
Mārkalnes, Liepnas, Vecla-
icenes, Jaunannas un Annas. Par 
jautrību gādās Malienas tautas 
nama amatierkolektīvi un muzi-
kants Zintis Krakops.
16. martā 19.00 Malienas 
tautas namā Aizkraukles 
kultūras nama vokālās grupas 
“Tikai tā!” koncerts “Par prieku 
sev, par prieku Tev!”. 
Ieeja: 4 EUR.
16. martā 21.00 Malienas 
tautas namā diskotēka “Saldie 
80 – tie” ar DJ Ilmāru. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 25458550. 
Ieeja: 1,50 EUR.
Malienas bibliotēkā izstādes: 
“Par mums – sievietēm”, “Miera 
ielas cepurniece” (rakstniecei 
A. Niedrai - 120), “Tēvu zemē 
dārgā”; E-prasmju nedēļas 
pasākumi: “Mans draugs dators”, 
konsultācijas, apmācības  par e-
pakalpojumiem bibliotēkā.

Mālupes pagastā
6. un 20. martā 16.00 
Mālupes Saieta namā 
radošā nodarbība – gatavosim 
tekstilmozaīkas darbus, ar 
kuriem būs iespēja piedalīties 
Baltijas valstu rokdarbnieku 
kopprojektā “Raibu raibais 
Baltijas ceļš”, kas veltīts 
Baltijas ceļa 30. gadadienai, 
kā arī Igaunijas, Lietuvas un 
Latvijas Republiku simtgadei.
24. martā 13.00 Mālupes 
Saieta namā Bejas 
amatierteātra izrāde Baiba 
Jukņeviča “Ziediņš Gatves galā”, 
režisors Arnis Ezeriņš.
25. martā 10.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai nolik-
sim ziedus un aizdegsim sveces 
Mālupes kapos un pēc tam 
apciemosim Mālupes pagastā 
dzīvojošos represētos.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Tu esi sieviete un 
ziedus pelnījusi esi, Tā vienkārši, 
bez iemesla, tāpat...” – grāmatu 
izstāde par izcilām sievietēm, 
“Prom no mājām” – 70 gadi kopš 
1949. gada deportācijām.

Mārkalnes pagastā
13. martā 13.00 Mārkalnes 
tautas namā karnevāls 
bērniem.
16. martā 17.00 Mārkalnes 
tautas namā Iveta Baumane, 
Roberts Pētersons un Viesturs 
Samts ar akustisko 
koncertprogrammu “Tuvu tuvu”.
23. martā 22.00 Mārkalnes 
tautas namā atpūtas vakars 
kopā ar Zinti Krakopu.
25. martā Mārkalnes 
tautas namā Mārkalnes 
pagasta represēto iedzīvotāju 
godināšana.
Mārkalnes Sabiedrības centrā 
Birutas Ronkas kolekcionēto 
kartiņu izstāde “Pavasara 
vēsmas”. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
12. marts - Spēļu diena; 
26.-29. martā Digitālās nedēļas 
aktivitātes (3Td E-grāmatu 

popularizēšana, iespēja 
pieteikt skolēnus uz nodarbību 
bibliotēkas E-lasītavā “Lasīsim 
e-grāmatas zivtiņām akvārijā!” 
(pa tālruni 25662273 vai 
e-pastu: 
bibl.markalne@aluksne.
lv); jaunāko grāmatu izstāde 
“Novērtēsim latviešu literatūru!”.

Pededzes pagastā
9. martā tradicionālās slāvu 
Meteņdienas - Masļeņicas 
svinības:
14.00 Teatralizēts uzvedums ar 
dejām, dziesmām, pankūkām, 
spēlēm, izpriecām, konkursiem, 
atrakcijām, vizināšanās zirgu 
pajūgos, tirgošanās,
16.00 Koncerts. Piedalīsies: 
Pededzes tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi, 
Pededzes un Liepnas 
apvienotais deju kolektīvs 
“Kaimiņi”, Pededzes pamatskolas 
kolektīvi, ciemiņi no Krievijas: 
“Lavrovskie devčata”, “Lavanda”. 
Ieeja 
1,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam - 1,00 EUR,
18.30 Salmu lelles dedzināšana 
kopā ar šova grupu “Airis” 
(Krievija),
20.00 Balle (ieeja 1,50 EUR) ar 
A. Kaupužu un V. Bogdanovu 
(līdzi var ņemt groziņu).
23. martā 11.00 
Pededzes tautas namā 
tikšanās jauniešiem – 
improvizācija projekta “Atklājot 
mobilitāti un sevi” ietvaros.
25. martā Pededzes pagastā 
represēto dienai veltīts 
pasākums.
Pededzes bibliotēkā omulīgas 
pirms pareizticīgo Gavēņa 
dienas: 
7. martā praktiskās nodarbības 
vecākas paaudzes bibliotēkas 
lietotājiem “Mūžīga saticība 
vienmēr mūs kopā sauc” (rokdar-
bu izstādes noformēšana),
7.-9. martā krievu Masļeņicai 
veltīta rokdarbu izstāde “Pavasa-
ris nav aiz kalniem”;
8. martā 10.00 literatūras izstāde 
“Nelaist garām neviena dabas 
skata”, bet to tūlīt aprakstīt” 
(Vilim Plūdonim 145); 25. martā 
13.00 Jauno grāmatu izstāde 
“Gribas, lai atnāk draugs – 
sirsnīgu vārdu lai dzirdu” (ikviens 
lasītājs varēs izvēlēties savu 
grāmatu gavēņa laikam), 
25. martā 9.00 literatūras izstāde 
“Ne jau katram Dievs devis 
laimes kurpītes vieglas.”, veltīta 
represēto piemiņai, 28. martā 
10.00 Digitālās nedēļas ietva-
ros digitālā diena senioriem (no 
50 līdz 65 gadiem) bibliotēkā 
“Prieka pildītie brīži nekad nav 
jāatraida”, tēma: “Iedzīvotāju 
digitālās prasmes”.

Veclaicenes pagastā
16. martā 12.00 Veclaicenes 
pagastā  z/s “Pauguri” 
jauniešu nodarbība “Uztaisi pats 
savu kendamu”.
22. martā 14.00  Veclaicenes 
tautas namā pensionāru 
pasākums “Kad satiekas gadi uz 
īsu brīdi”.

Zeltiņu pagastā
8. martā 19.00 Zeltiņu tautas 
namā koncerts “Ai, meitenes, 
skaistules, draiskules! Ai!” 
jautrās un atraktīvās blūza/
folka grupas “Rahu The Fool” 
(Rīga) sniegumā. Ansamblis 
sastāv no Pētera Narubina pie 
zirgstīgstrinkšķināmajiem instru-
mentiem un balss, Jāzepa Pod-
nieka pie veļasdēļa un flautas, 
Laumas Bērzas pie vijolēm un 
violām, kā arī Evitas Bambānes 
pie kontrabasa. Dziesmās un 
skaņdarbos jaušama mūsdienīga 
izpildījuma vitalitāte, humors un 

pacilātība. Biļetes pārdošanā, 
informācija pa tālruni 29492284.
17. martā 13.00 Zeltiņu skolā 
erudīcijas spēles “Zelta prāti” 
2. sezonas 5. spēle (noslēguma 
spēle). Par dalību spēlē līdz 
14. martam jāpiesakās pie 
Sigitas Mūrnieces pa tālruni 
26281188.
No 20. marta Zeltiņu tautas 
namā skatāma Aigas Mūrnieces 
gleznu izstāde - dabasskati un 
ziedu kompozīcijas. Darbi veidoti 
ar eļļas krāsām uz audekla.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Ik mirklis atmiņā 
ierakstīts”, “Aīdai Niedrai – 120”, 
“Monētu dienas”; pasākumi: 
2. martā 10.00 Jauno grāmatu 
diena; 14. un 15. martā no 
11.00 “Garlaicībai deguns 
garš”, galda spēļu turnīrs 
skolēniem pavasara brīvdienās; 
26.-29. martā    Digitālās 
nedēļas aktivitātes  “Es esmu 
e-prasmīgs”, izmanto iespēju - 
individuāli apgūt datorzināšanas, 
uzzināt par jaunākajiem 
bibliotēkas 
pakalpojumiem 3TD E-grāmatu 
bibliotēku un www.letonika.lv 
attālinātiem klientiem, 
nobalsot par “Gada monētu 
2018” un piedalīties 
www.letonika.lv konkursā; 
30. martā 10.00 Digitālās 
nedēļas noslēguma pasākums.
Zeltiņu vēstures krātuvē 11., 
12., 13., 14., 15. martā 11.00-
15.00 “Galda spēļu stundas 
skolēnu brīvdienās”, kas no-
tiks skolas nodarbību telpā; 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam); izstādes “Poga Lat-
vijas mētelī”, “Latvijas sardzē”, 
foto ekskursijas: “Gadsimtu 
vējos šūpojoties”; ekskursijas uz 
padomju armijas raķešu bāzi 
Zeltiņos. 

Ziemera pagastā
5. martā 14.00 Māriņkalna 
tautas namā viesosies klaunu 
šovs “Oki – Doki” ar izklaidējošu 
cirka programmu.
13. martā 11.00 Māriņkalna 
tautas namā radošas darbnīcas 
bērniem “Sagaidām pavasari”.
16. martā 20.00 Māriņkalna 
tautas namā “Danču va-
kars tautiešiem”. Jestra danču 
mūzika folkloras kopas “Ore” 
izpildījumā, jautra sadancošana 
brīvā atmosfērā. Deju pauzēs - 
pagurušie varēs atjaunot spēkus 
ar kādu uzkodu, bet slāpstošie 
veldzēties ar siltu tēju vai 
atspirdzinošu ūdeni. 
Ieeja 1,50 EUR.
25. martā Ziemera pa-
gasta represēto iedzīvotāju 
apciemošana un godināšana.
27. martā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
30. martā 22.00 Māriņkalna 
tautas namā atpūtas vakars 
kopā ar grupu “Galaktika”.  
Ieeja: 4,00 EUR. Galdiņus 
pieteikt darba dienās pa tālruni 
26413370.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Ar ko gan darvots 
mans mūžs, Ziemeļu vēji Ziemeru 
eglēs kad žūž… (dzejniekam 
G. Selgam – 90), “Bērnībā 
dzirdētais atspoguļojas manos 
darbos” - literātam V. Plūdonim 
– 145; “Un atkal atmiņās Sirds 
nemiers kad zvana” - 25. marts, 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena. 

Sagatavojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī



12. Alūksnes Novada Vēstis 06.03.2019.

 Alūksnes novada 
pašvaldība ir piekritusi 
izmēģināt Latvijā vēl 
līdz šim mazpazīstamu 
pakalpojumu – “transports pēc pie-
prasījuma” jeb 
TPP. Tas ir kas līdzīgs 
ierastajam sabiedriskajam 
transportam, taču ir 
kāda būtiska atšķirība - 
tas nekursē pēc iepriekš 
noteikta, bet gan pašu 
iedzīvotāju veidota 
maršruta teritorijās, kur 
sabiedriskais transports kursē ļoti reti 
vai 
nekursē nemaz.

 Alūksnes novada dome ir 
atbalstījusi pilotprojekta “Transports pēc 
pieprasījuma Alūksnes novadā” ieviešanu 
Alsviķu, Ilzenes, Jaunlaicenes, 
Mārkalnes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu noteiktās 
teritorijās (skatīt kartē).

NEDAUDZ PAR 
IECERĒTO KĀRTĪBU 

 (PIEZĪME! Šis ir sākotnējais 
redzējums par to, kā 
pakalpojums varētu tikt 
organizēts, taču iespējamas izmaiņas, ja 
iedzīvotāju vajadzības atšķirsies no sākot-
nējā plāna)

Kā tiks organizēti braucieni 
pēc pieprasījuma?
 Ar TPP busiņu varēs braukt 
augstāk minēto pagastu 
iedzīvotāji no noteiktām 
teritorijām (Alsviķu, Ilzenes, 
Jaunlaicenes,  Mārkalnes, 
Veclaicenes un Ziemera 
pagasta).
 Gadījumā, ja kādā no 
pagastiem pakalpojums 
netiks izmantots, vai arī to 
vēlēsies saņemt kāda cita pagasta iedzīvo-
tāji Alūksnes novadā, teritorijas laika gaitā 
varētu tikt mainītas. 
 Šobrīd plānots, ka katrā 
no pagastu teritorijām 
brauciens notiks konkrētā 
nedēļas dienā un laikā, 
tādējādi iedzīvotāji varēs 
jau laikus saplānot savus braucienus uz 
novada centru – Alūksnes pilsētu. Vienī-
gais nosacījums – iedzīvotājam 
būs iepriekš brauciens 
jāpiesaka (vismaz 24 stundas iepriekš). Ar 
TPP busiņu tajā pašā dienā varēs nokļūt arī 
mājās. 

Kur varēs doties 
ar TPP busiņu?

 Pamatā braucieni tiek 
organizēti ar mērķi ērti un plānoti nokļūt 
sava novada centrā -  Alūksnes pilsētā, ja 
nepieciešams saņemt kādus pakalpoju-
mus.
 Brauciena mērķi varēs būt 
dažādi, piemēram, lai 
apmeklētu novada pašvaldību, vai arī ārst-
niecības iestādes, veikalu, kapiem, tirgu, 
bankomātu, aptieku, baznīcu, frizieri u.c. 
pakalpojumus. 
Tāpat varēsiet ar TPP busiņu aizbraukt līdz 
Alūksnes 
pilsētas centram, lai turpinātu ceļu ar 
ierasto satiksmes
autobusu (Smilteni, Rīgu utt.). 

Vai par braucienu būs 
jāmaksā?

 Braucējam būs jāveic 
līdzmaksājums, taču tas būs samērīgs.

Vai braucienu pieteikt būs sarežģīti?
 Svarīgākais – jāatceras 
braucienu pieteikt laikus (vismaz 24 h ie-
priekš), lai visus braukt gribētājus salāgotu 
maršrutā. Braucienu varēs pieteikt darba 
dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00, veicot 
telefona zvanu. 
Braucienu koordinatoram 
Jums būtu jāsniedz šāda 
informācija:
- Precīza adrese, uz kuru 
TPP busiņam būs jāatbrauc Jums pakaļ. 
(Parasti iekāpšana varēs notikt mājas ceļa 
galā, tuvējā pieturā, vai kādā citā labi 
pamanāmā vietā. 
Iedzīvotāji varēs vienoties 
arī par kādu konkrētu 
pasažieru uzņemšanas vietu, kas visiem 
būtu ērta.  Ja 
pasažierim ir grūtības 
pārvietoties, ir mazs bērns, smagas ce-
ļasomas, iespējams vienoties, ka busiņš 
piebrauc pie mājas durvīm);
-  Datums, kad vēlaties braucienu veikt;
-  Braucēju skaits;
-  Adrese, uz kuru vēlaties braukt;
-  Ja nepieciešams, jānorāda, cikos Jums 
noteikti jābūt galamērķī (piemēram, ja 
pieteikta vizīte pie ārsta);
-  Jānorāda, ja  būs nepieciešams TPP 
pakalpojums nokļūšanai atpakaļ mājās.
 Līdz tekošās darba dienas beigām saņem-
siet apstiprinājumu, ka Jūsu pieteikums 
ir apstrādāts un iekļauts maršrutā, kā arī 
neilgi pirms plānotā brauciena Jums tiks 
atgādināts, ka esat pieteicis braucienu. 
Kas jādara, lai sāktu izmantot TPP busiņa 
pakalpojumus?
 Ja vēlaties kļūt par TPP pakalpojuma 
lietotāju un jau sagatavoties savam 
pirmajam braucienam, jau tagad va-
rat aizpildīt anketas formu, to izgriezt 
un nogādāt uz sava pagasta pārvaldi 
vai novada pašvaldību vai arī nosūtīt 
pa pastu (adrese: Vidzemes 
plānošanas reģionam (TPP), 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV-4101.) 
No aprīļa aizpildītu anketu būs 
iespējams ieskenēt un nosūtīt arī uz 
e-pastu: tpp@vidzeme.lv.

 Anketas aizpildīšanai būs 
pieejamas arī TPP busiņā, taču ērtāk 
tās aizpildīt jau laikus.
Kad plānoti pirmie braucieni?
 Šobrīd plānojam braucienus 
uzsākt maijā – jūnijā. Lai uzzinātu 
precīzu datumu, kad varēs pieteikt pirmos 
braucienus ar TPP busiņu, uzmanīgi 
sekojiet līdzi informācijai Alūksnes 
novada pašvaldības informācijai.
Cik ilgi paredzēts sniegt šādu 
pakalpojumu – “transports pēc 
pieprasījuma”?
 Viss atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes 
un pieprasījuma. Pagaidām pilotprojekts 
paredz pakalpojuma testēšanu viena gada 
garumā. Ja iedzīvotāju atsaucība būs 
zema, pakalpojums tiks pārtraukts. Mēs 
ļoti ceram, ka pateicoties Jūsu interesei, 
iespējas brīvi pārvietoties būs arī lauku 
iedzīvotājiem.
Jautājumiem: Līga Puriņa – Purīte, 
projekta “MAMBA” vadītāja, Vidzemes 
plānošanas reģions, mob.t. 29214024, 
liga.pp@vidzeme.lv.

PIESAKI BRAUCIENU UN DODIES CEĻĀ!


