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Alūksnes Novada Vēstis
Atvērto durvju dienā 
apmeklētājiem pirmo 
reizi durvis vērs 
Alūksnes Sporta centrs

 Piektdien, 3. martā, ikvienu 
interesentu uz Atvērto durvju 
dienu aicina jaunbūvētais 
Alūksnes Sporta centrs.

 Alūksnes Sporta skolas 
kolektīvs Atvērto durvju 
dienā apmeklētājus gaidīs no 
pulksten 16.00 līdz 19.00. 
Būs iespēja iepazīties ar 
visām zālēm – sporta spēļu, 
džudo, vieglatlētikas, spēka un 
vingrošanas, kā arī apskatīt citas 

Sporta centra telpas.

 Lai padarītu ērtāku Sporta 
centra iepazīšanu, Atvērto durvju 
dienas apmeklētājus aicinām 
ņemt līdzi maiņas apavus, ko 
varēs pārvilkt garderobē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām iedzīvotājus uz klientu 
apkalpošanas centru atvēršanu

 7. martā pulksten 13.00 
vienlaikus 12 vietās Alūksnes 
novadā  - Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Māriņkalna, 
Alsviķu, Jaunannas, 
Annas, Zeltiņu, Ilzenes, 
Malienas, Mālupes, Liepnas, 
Jaunalūksnes bibliotēkās 
- tiks atvērti Valsts un 
pašvaldības vienotie klientu 
apkalpošanas centri.

 Aicinām iedzīvotājus apmeklēt 
atvēršanas pasākumus un 
iepazīties ar centru darbību. 
Veiksmīgi atbildot uz 
jautājumiem, apmeklētājiem būs 
iespēja saņemt kādu pašvaldības 
sarūpētu balvu. Katrā pasākuma 
vietā varēs satikt arī kādu 
pašvaldības ofi ciālo pārstāvi.
 Pašvaldība jau iepriekš ir 
informējusi, ka no šī gada tieši 
bibliotēkas ir tās pašvaldības 
struktūrvienības, kas veic klientu 
apkalpošanu un kurās iedzīvotāji 
var iesniegt iesniegumus, saņemt 
informāciju, vērsties pēc padoma 
pašvaldības jautājumos un pēc 
7. marta – arī saņemt palīdzību 
valsts iestāžu pakalpojumu 
pieprasīšanā.
 Ar valsts piešķirta fi nansējuma 
palīdzību pašvaldība ir 
izveidojusi novada nozīmes 
Valsts un pašvaldības vienotos 
klientu apkalpošanas centrus 
pagastos. Centriem ir iegādāts 

viss nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums un mēbeles, 
bibliotēku darbinieki apmācīti 
darbam Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīklā.
 Kalncempju pagastā mazā 
iedzīvotāju skaita dēļ Valsts 
un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
nav paredzēts, bet klientu 
apkalpošanu nodrošinās 
Jaunannas bibliotēka tās 
darba laikā. Savukārt 
Mārkalnes pagastā pašlaik ir 
iespējams saņemt bibliotēkas 
un pašvaldības sniegtos 
pakalpojumus, bet pēc 
kosmētiskā remonta veikšanas 
un nepieciešamā aprīkojuma 
iegādes, tas nodrošinās atbalstu 
arī valsts sniegtos pakalpojumu 
saņemšanā.
 Klientu apkalpošanas centros 
pagastu teritorijās iedzīvotāji var 
vērsties šādos jautājumos:
• lai saņemtu informāciju 
par pašvaldības pakalpojumu 
saņemšanu;
• lai saņemtu informāciju par 
valsts iestāžu pakalpojumu 
saņemšanu;
• lai iesniegtu iesniegumu 
pašvaldībai, Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldei.
 Atgādinām, ka iedzīvotāji 
pagastu bibliotēkās-klientu 
apkalpošanas centros var vērsties 

ar šādiem jautājumiem, kurus 
klientu apkalpošanas centrs 
pārsūtīs pagastu apvienības 
pārvaldei:
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu, lai saņemtu un 
aktivizētu e-talonu skolēnu 
braukšanai sabiedriskajā 
transportā konkrētā maršrutā;
• personīgi noformēt un 
iesniegt iesniegumu par skolēnu 
braukšanas izdevumu (biļešu) 
kompensāciju sabiedriskajā 
transportā, ja bojāts e-talons, 
līdz jauna saņemšanai; 
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu par izdevumu 
kompensāciju, kas saistīti 
ar skolēnu nogādāšanu līdz 
izglītības iestādei, ja noslēgts 
līgums ar pagastu apvienības 
pārvaldi;
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu par zemes nomas un 
citu līgumu pagarinājumu, ja to 
paredz līguma nosacījumi;
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu par kokmateriālu 
krautnes izveidošanas 
saskaņošanu pašvaldības ceļa 
nodalījuma joslā;
• personīgi noformēt un iesniegt 
dokumentus, kas attiecas uz 
iedzīvotāja iesākto jautājumu 
risināšanu un pieprasīto 
dokumentu iesniegšanas 
nepieciešamību pagastu 
apvienības pārvaldei;
• un citos pašvaldības pārziņā 
esošos saimnieciskajos 
jautājumos konkrētā pagastā. 
 Gadījumos, ja pagasta 
bibliotēka un klientu 
apkalpošanas centrs kāda 
iemesla dēļ ir slēgts, 
iedzīvotājam ir iespējams 
iesniegt savu iesniegumu 
jebkura cita pagasta bibliotēkā-
klientu apkalpošanas centrā 
vai Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldē katru darba 
dienu.

Evita Aploka

Aicina pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums”
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina līdz 1. aprīlim 
pieteikt pretendentus 
pašvaldības apbalvojumam 
“Pagodinājums” četrās 
nozarēs.

 Apbalvojumu “Pagodinājums” 
katrā jomā pasniedz, vērtējot 
iepriekšējā gada sasniegumus. 
Tādēļ pašvaldība aicina 
iedzīvotājus raudzīties pēc 
apbalvojumu pretendentiem, 
kas pēdējā laikā ko sevišķu 
paveikuši konkrētajās nozarēs, 
kuru sasniegumi bijuši īpaši 
pamanāmi, kā arī pieteikt īpašus 
notikumus attiecīgajās nozarēs, 
kas aizvadītajā gadā izskanējuši 
plaši un devuši būtisku 
ieguldījumu.
 Pašvaldība aicina pieteikt 
apbalvošanai cilvēkus, 

kolektīvus, organizācijas, 
uzņēmumus, notikumus 
minētajās jomās, rakstot 
vēstuli brīvā formā vai aizpildot 
anketu tiešsaistē https://ej.uz/
pagodinajumu, kas izveidota, 
lai atvieglotu pretendentu 
pieteikšanu.

 Apbalvojumam “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” pašvaldība 
aicina pieteikt pretendentus 
– labākos, veiksmīgākos 
uzņēmumus dažādās 
komercdarbības nozarēs, 
kuru pēdējā laika veikums, 
izaugsme, inovācijas un citi 
uzņēmējdarbības rādītāji būtu 
novērtējami ar pašvaldības 
apbalvojumu.
 Apbalvojuma mērķis ir apzināt 
un godināt novada uzņēmējus, 
kuri aktīvi un godprātīgi 

darbojas savā nozarē, sekmējot 
novada un uzņēmējdarbības 
vides attīstību, kā arī veicināt 
novada uzņēmēju atpazīstamību. 
 Pretendenti var būt 
kapitālsabiedrības (izņemot 
valsts un pašvaldības 
kapitālsabiedrības), to fi liāles 
vai struktūrvienības, kuras 
saimniecisko darbību veic 
novada teritorijā, neatkarīgi no 
juridiskā statusa un darbības 
nozares un individuālie 
komersanti, lauksaimniecisko 
ražošanu un citu aroddarbību 
veicēji – fi ziskās personas, kuri 
reģistrējuši un veic saimniecisko 
darbību Alūksnes novadā.

 Apbalvojuma “Pagodinājums 
izglītībā” mērķis ir pateikties 
pašvaldības dibinātajām 
izglītības iestādēm un to 

pedagoģiskajiem darbiniekiem 
par nozīmīgu ieguldījumu 
pedagoģiskajā darbībā.
 Apbalvojumu piešķir 
nominācijās par radošu darbu 
izglītojamo audzināšanā un 
izglītošanā, pedagoga prestiža 
un pedagoģiskās pieredzes 
popularizēšanu novadā un 
valstī, ieguldījumu estētiskajā 
audzināšanā un 
mākslinieciskajā pašdarbībā, 
ievērojamiem sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
dalībnieku sagatavošanā, 
konkursos, skatēs, sporta 
sacensībās.
 Šogad apbalvojumu paredzēts 
pasniegt šādās nominācijās:
• Skolotāja personība – 
iedvesmotāja pārmaiņām,
• Par mērķtiecību un 
rezultativitāti  darbā ar 

talantīgiem izglītojamiem,
• Par mūsdienīgu un 
profesionālu darbu 
iekļaujošā izglītībā,
• Par iniciatīvu un radošumu 
pedagoģiskās pieredzes un 
darbības popularizēšanā.

 Ar apbalvojumu 
“Pagodinājums sportā” var 
apbalvot novada sportistus, 
komandas, trenerus, sporta 
klubus un nozares sabiedriskos 
aktīvistus par ievērojamiem 
sasniegumiem sportā, kā 
arī pateikties par nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida izkopšanā 
un sportisku aktivitāšu 
popularizēšanu novadā.

Turpinājums 7. lappusē

Pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejas vadītāja Viktorija 
Avota (no labās) un Ilzenes bibliotēkas vadītāja Nora Ceriņa



Domes 23. februāra sēdē

2. Alūksnes Novada Vēstis 01.03.2023.

Būs lētāks 
siltumenerģijas 
tarifs
 SIA “Alūksnes enerģija” 
informē klientus, ka 
sakarā ar iepērkamā 
kurināmā cenu 
samazinājumu, 
2023. gada aprīlī 
siltumenerģijas tarifs 
būs lētāks.  

 Tarifs no 2023. gada 
1. aprīļa līdz 30. aprīlim 
būs 88,36 eiro par 
megavatstundu līdzšinējo 
92,98 eiro vietā. Tarifa 
samazinājums  ir par 
4,97%. Mājsaimniecībām 
maksa ar valsts atbalstu 
būs 78,18 eiro/MWh 
(bez PVN).
 Plašāka informācija 
par noteikto tarifu pašvaldības 
tīmekļvietnē
www.aluksne.lv.

Alūksnes 
novada pagastu 
apvienības 
pārvaldes 
vadītājas 
Ingrīdas Sniedzes 
iedzīvotāju 
pieņemšanas 
laiki

 Martā Alūksnes novada 
pagastu apvienības 
pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze iedzīvotājus 
pieņems:

• 8. martā 12.00-13.00 
Kalncempju pagastā 
Kalncempju bibliotēkā - 
klientu apkalpošanas centrā 
“Cempjos 2”;
• 15. martā 12.00-
13.00 Annas pagastā 
Annas bibliotēkā - klientu 
apkalpošanas centrā “Tautas 
namā”;
• Alsviķu pagastā 
Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldes 
telpās pirmdienās 13.00-
14.00 (izņemot gadījumus, 
ja darba grafika izmaiņu 
gadījumā jāveic citi darba 
pienākumi).

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv. Atbildīgā par izdevumu 
Evita Aploka, tālrunis 64381502. 
Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7510 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

 Alūksnes novada domes 
23. februāra sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 38 
darba kārtības jautājumus.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

 • Nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Ezerslokas”, Ilzenes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
0,2500 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam 
personu lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.

 • Nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Diānas”, Jaunalūksnes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
0,9300 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam 
personu lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.

 • Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
Jaundārzu iela 6A, Alūksnē, kas 
sastāv no zemesgabala 1597 m² 
platībā.  Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv.

 • Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
2,09 ha platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 

noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv.

 • Atsavināt pašvaldībai 
piederošos ūdensvada un 
kanalizācijas ārējos tīklus  
Dārza ielā 11 un Brūža ielā 7, 
Alūksnē, un ūdensapgādes tīklu 
Siguldas ielā un Pumpura ielā, 
Alūksnē, veikt to novērtēšanu. 
Kā minētā pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas veidu noteikt 
tā (kā mantiskā ieguldījuma) 
ieguldīšanu SIA “RŪPE” 
pamatkapitālā, palielinot to par 
veiktā novērtējuma summu. 
Noteikt, ka atsavināmais īpašums 
var tikt izmantots tikai SIA 
“RŪPE” saimnieciskās darbības – 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojumu 
sniegšanai, tas nav tālāk 
atsavināms un ir atgriežams 
pašvaldībai gadījumā, ja 
turpmāk nav nepieciešama šo 
pakalpojumu sniegšana.

 • Nodot izstrādāto 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. 
gadam, nekustamajā īpašumā 
“Silakalns”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā, 1. redakciju 
un Vides pārskata projektu 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai.

 • Nodot izstrādāto 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam 
īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 1. redakciju 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai. 

 • Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu fonda 
līdzekļu procentuālo sadalījumu 
Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldei. Apstiprināt 
Alūksnes novada pašvaldības 
Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) 
termiņa plānu 
2023.-2025. gadam.

 • Aktualizēt Alūksnes novada 
attīstības programmas 2022.-
2027. gadam Investīciju plānu 
2022.-2027. gadam, izdarot 
grozījumus: aizstāt vārdus 
“Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs” (attiecīgā 
locījumā) ar “Viktora Ķirpa 
muzejs “Vidzemes lauku sēta” 
(attiecīgā locījumā), vārdus 
“Alsviķu kultūras nams” aizstāt 
ar “Alūksnes novada Kultūras 
centrs”, vārdus “Jaunlaicenes 
muižas muzejs” aizstāt ar 
“Alūksnes novada muzejs” 
un papildināt plānu ar vienu 
jaunu projektu idejas ierakstu 
– komunālās tehnikas iegāde 
pašvaldības aģentūras “Spodra” 
vajadzībām.

 • Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2015. gada 26. februāra 
noteikumos Nr. 2/2015 “Kārtība 
par naudas balvas, stipendijas un 
papildus finansējuma piešķiršanu 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamiem 
un pedagogiem”.

 • Apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par Alūksnes 
novada pašvaldības pamata un 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem no 
2023. gada 1. janvāra: Alūksnes 
pilsētas sākumskolā 55,57 EUR, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 69,56 EUR, Alūksnes 
novada vidusskolā 49,76 EUR, 
Strautiņu pamatskolā 
170,06 EUR, Bejas pamatskolā 
146,11 EUR, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā 
124,11 EUR, Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā 91,94 EUR, 
Malienas pamatskolā 91,34 EUR, 
Ziemeru pamatskolā 
101,63 EUR.
 Apstiprināt viena audzēkņa 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 
no 1. janvāra: Alūksnes PII 
“Sprīdītis” 207,66 EUR, Alūksnes 
PII “Pienenīte” 201,49 EUR,  
Jaunalūksnes PII “Pūcīte” 

223,49EUR, Alsviķu PII “Saulīte” 
321,36  EUR, Alūksnes PII 
“Cālis” 145,83 EUR, Malienas PII 
“Mazputniņš” 245,57 EUR.
 Apstiprināt viena iemītnieka 
izmaksas par pašvaldības 
izglītības iestāžu internātu 
sniegtajiem pakalpojumiem 
(gultas vietu) no 2023. gada 
1. janvāra: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internātā 
162,56 EUR mēnesī, Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolas 
internātā 277,92 EUR mēnesī. 
Atbrīvot no pašvaldības izglītības 
iestāžu internātu izmantošanas 
izdevumu samaksas izglītojamos, 
kas mācās Alūksnes novada 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs.

 • Izskatot personas iesniegumu 
par piedāvājumu pašvaldībai 
iegādāties tai piederošu dzīvokli 
pašvaldības pārvaldīšanā 
esošā nekustamā īpašumā 
Skolas ielā 1, Alūksnē, pirkuma 
ceļā iegādāties dzīvokli ar 
kopējo platību 38,0 m² un 
ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas 
un zemes par vērtību 
3000,00 EUR, izvērtējot, ka 
pirkuma summa ir samērīga 
ar tirgus cenu un nekustamā 
īpašuma kadastrālo vērtību. 
Īpašuma iegāde ļaus plānot 
jaunu projektu un ideju 
īstenošanu Ojāra Vācieša, Brūža 
un Skolas ielu kvartālā Alūksnes 
ezera piekrastē.        

 • Svītrot pašvaldības domes 
25.08.2022. lēmuma Nr. 324 
“Par grozījumu Alūksnes novada 
pašvaldības domes 31.03.2022. 
lēmumā Nr.99 “Par atbalstu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem”” 
2. punktu. Minētais punkts bija 
saistīts ar termiņa noteikšanu. 
Sakarā ar grozījumiem 
normatīvajos aktos kopējais 
termiņš, kurā valsts sniedz 
atbalstu, tiek pagarināts līdz 
30. jūnijam.

Turpinājums 7. lappusē

Sēdes 

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

16. martā 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

21. martā 10.00

Finanšu komiteja  

23. martā 10.00
Domes sēde   

30. martā 10.00

Sēdes notiek 1. stāva zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

Pašvaldības domē mainās priekšsēdētāja vietnieks 
attīstības un investīciju piesaistes jautājumos

 16. februārī Alūksnes novada 
pašvaldības dome no domes 
priekšsēdētāja vietnieka 
attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos amata 

atbrīvoja Līgu Langrati un 
šajā amatā ievēlēja deputātu 
Aivaru Fominu (attēlā).

 Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers, uzsākot sēdi, informēja, 
ka lēmuma projekts par 
L. Langrates atbrīvošanu no 
ieņemamā amata sagatavots, 
pamatojoties uz astoņu domes 
deputātu iesniegumu, un ņemot 
vērā, ka vietniecei nav vairākuma 
deputātu atbalsta.

 L. Langrate domes sēdē, 
uzrunājot deputātus, pateicās 
par pieredzi un iespēju strādāt 
amatā, un informēja par amatā 

pavadītajā laikā paveikto savās 
atbildības nozarēs.
 Par L. Langrates atbrīvošanu 
no amata balsoja 10 deputāti 
(Aivars Fomins, Artūrs Grīnbergs, 
Druvis Mucenieks, Druvis 
Tomsons, Dzintars Adlers, Ilze 
Līviņa, Jānis Sadovņikovs, 
Jānis Skulte, Laimonis Sīpols, 
Maruta Kauliņa), pret – trīs (Līga 
Langrate, Modris Račiks, Verners 
Kalējs), balsojumā nepiedalījās 
divi deputāti (Arturs Dukulis, 
Modris Lazdekalns).

 A. Fomina ievēlēšanu domes 
priekšsēdētāja vietnieka 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos amatā atbalstīja 

deviņi deputāti (Maruta Kauliņa, 
Jānis Skulte, Aivars Fomins, 
Laimonis Sīpols, Druvis Tomsons, 
Jānis Sadovņikovs, Dzintars 
Adlers, Ilze Līviņa, Modris 
Račiks), pret balsoja divi deputāti 
(Līga Langrate, Verners Kalējs), 
četri deputāti (Druvis Mucenieks, 
Arturs Dukulis, Modris 
Lazdekalns, Artūrs Grīnbergs) 
savās vēlēšanu zīmēs atzīmes 
nebija izdarījuši, līdz ar to šīs 
zīmes ir nederīgas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā 
pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas cen-

tram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, 
lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt 

uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. 
Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra 
mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un 

ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
6. un 20. martāno plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 
10. un 24. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00

(sakarā ar izpilddirektora atvaļinājumu 6. un 10. martā iedzīvotājus pieņems 
izpilddirektora pienākumu izpildītāja Viktorija AVOTA)

17. martā no plkst.13.00 līdz 14.00 Māriņkalna bibliotēkā, 
no plkst.14.30 līdz 15.30 Mārkalnes bibliotēkā

3.Alūksnes Novada Vēstis01.03.2023.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darba dienās darba laikā

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un 
pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas 

centram

Artūrs GRĪNBERGS 17.03.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 17.03.2023. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242
Maruta KAULIŅA 17.03.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918
Līga LANGRATE Darba dienās darba laikā Tālrunis 29343519

Modris LAZDEKALNS 21.03.2023. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 06.03.2023. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS 21.03.2023. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē
vai pa tālruni 25416176

Modris RAČIKS 21.03.2023. 9.00-16.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS Darba dienās darba laikā Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 08.03.2023. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

PAZIŅOJUMS par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-2027. 
gadam nekustamajā īpašumā 
“Silakalns”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā, 1.  redakcijas un 
Vides pārskata projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai
 Alūksnes novada pašvaldības 
dome 2023. gada 23. februārī 
pieņēma lēmumu “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. 
gadam nekustamajā īpašumā 
“Silakalns”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā, 
1.  redakcijas un Vides pārskata 
projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”.

 Lokālplānojuma attīstības 
priekšlikums paredz nekustamo 
īpašumu “Silakalns”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā 
noteikt par Rūpnieciskās 
apbūves teritorijas funkcionālo 
zonu (R) ar precizētiem 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, lai 
nodrošinātu iespēju tajā 
būvēt biogāzes rūpnīcu ar 
atbilstošu infrastruktūru. Vides 
pārskatā analizēta iespējamā 
saimnieciskās darbības ietekme 
uz vidi, troksni, smakām, 
transporta kustību. Analizētas 
tiešās un netiešās ietekmes. 
Secinājumos norādīts, ka 
paredzētā saimnieciskā darbība 
nebūs pretrunā normatīvo 
dokumentu prasībām vides 
aizsardzības un dabas 
aizsardzības jomā.

Lokālplānojuma izstrādātājs – 
IK “Plānošanas Eksperti”.
 Vides pārskata projekta 
izstrādātājs SIA “55M”.
      
 Publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts 4 nedēļas - 
no 2023. gada 8. marta  līdz 
2023. gada  5. aprīlim 
 Publiskās apspriešanas ietvaros 
tiks rīkoti šādi sabiedrības 
līdzdalības pasākumi:
Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2023. gada 
22. martā  plkst. 17.00, 
Māriņkalna tauta namā 
“Līksmēs”, Māriņkalnā, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā;
Attālināti – video konforence 
formātā ZOOM platformā 
2023. gada 27. martā 
plkst.17.00, interesentiem 
iepriekš piesakoties piekļuves 
saites saņemšanai uz e-pastu –
rimma.mellenberga@aluksne.lv
 Publiskās apspriešanas laikā 
ar lokālplānojuma 
1. redakciju un Vides 
pārskata projektu var 
iepazīties arī:

• Alūksnes novada pašvaldībā – 
Dārza  ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 300. kabinetā, darba 
dienās pašvaldības darba laikā, 
iepriekš piesakot apmeklējumu  
pa telefonu 26668502 vai 
e-pastā: 
rimma.mellenberga@aluksne.lv;
• Māriņkalna bibliotēkā, 
“Pagastmājā”, Māriņkalnā, 
Ziemera pagastā, tās darba 
laikā.
 Elektroniski:
• pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā: 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/ Aktuālās 
apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana, vai caur 
saiti https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23192.
 Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus, līdz 
05.04.2023. var iesniegt:
• sūtot pašvaldības e-adresē;
• elektroniski parakstītu 
iesniegumu nosūtot uz e-pasta 
adresi dome@aluksne.lv; 
• pašrocīgi parakstītu 
iesniegumu nosūtot  pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301 (iesūtīšanas 
termiņš 5.aprīlis);
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
ielogojoties ar portāla Latvija.
gov.lv kontu;
• pašrocīgi parakstītu 
iesniegumu nogādājot personīgi 
vai aizpildot pašvaldības 
klientu apkalpošanas centros 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
vai pagastu bibliotēkās to darba 
laikā.
     Jautājumu vai papildu 
informācijas gadījumā 
lūdzam sazināties ar Rimmu 
Mellenbergu, e-pasts: 
rimma.mellenberga@aluksne.lv, 
tālrunis 26668502 vai 
lokālplānojuma izstrādātāja 
IK “Plānošanas Eksperti” 
pārstāvi Paulu Grantu, e-pasts: 
pauls@planosana.lv, tālrunis 
29209638, Vides pārskata 
projekta izstrādātāju SIA “55M” 
pārstāvi Līgu Lieplapu, e-pasts 
liga.lieplapa@gmail.com, tel. 
26527445.

 Alūksnes novada 
pašvaldības dome 2023. 
gada 23. februārī pieņēma 
lēmumu “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam īpašumā Alsviķu 
ielā 2, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 1. redakcijas 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”.

 Ar Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 25. 
augusta lēmumu Nr.311 “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. 
gadam, izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam 
Alsviķu iela 2, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, lokālplānojuma 
teritorijas robežas un darba 
uzdevuma apstiprināšanu” 
(turpmāk –Lokālplānojums), 
uzsākta un izstrādāta 
Lokālplānojuma 1. redakcija.
 Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
- nodrošinot priekšnoteikumus 
teritorijas izmantošanas 
iespējām mūsdienīga 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
apbūves kvartāla attīstībai, 

atbilstošas  infrastruktūras  
(piekļuve, centralizētās 
inženiertehniskās apgādes 
tīkli, labiekārtota ārtelpa) 
izveidei, grozot teritorijas 
funkcionālo zonējumu no 
Publiskās apbūves teritorijas 
(P) uz Daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves teritoriju (DzD) un 
koriģējot Dabas un apstādījumu 
teritorijas (DAl ) īpatsvaru un 
robežas.

Lokālplānojuma izstrādātājs: 
SIA “Grupa93”.
Publiskā apspriešana notiks 
no 2023. gada 8. marta līdz 
2023. gada  5. aprīlim
Publiskās apspriešanas ietvaros 
tiks rīkoti šādi sabiedrības 
līdzdalības pasākumi:
 publiskās apspriešanas 
sanāksme - 2023. gada 
23. martā plkst. 17.15 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas Lielajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā;
 attālināti – video konforence 
ZOOM platformā 2023.gada 
30. martā plkst.17.30, 
interesentiem iepriekš 
piesakoties piekļuves 
saites saņemšanai uz 

e-pastu - sarmite@g93.lv.
Publiskās apspriešanas 
laikā ar lokālplānojuma 
1. redakciju var iepazīties arī:
• Alūksnes novada pašvaldībā – 
Dārza  iela 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 300. kabinetā, darba 
dienās pašvaldības darba laikā, 
iepriekš piesakot apmeklējumu 
pa telefonu 26668502 vai 
e-pastā: 
rimma.mellenberga@aluksne.lv.
 Elektroniski:
• pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā: 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/ Aktuālās 
apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā
geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.
 Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus, līdz 
05.04.2023. var iesniegt:
• sūtot pašvaldības e-adresē;
• elektroniski parakstītu 
iesniegumu nosūtot uz e-pasta 
adresi dome@aluksne.lv; 
• pašrocīgi parakstītu 
iesniegumu nosūtot  pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301 (iesūtīšanas 

PAZIŅOJUMS par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes 
novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam 
īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai

termiņš 5. aprīlis);
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana, ielogojoties 
ar portāla Latvija.gov.lv kontu;
• pašrocīgi parakstītu iesniegumu 
nogādājot personīgi vai aizpildot 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai pagastu 

bibliotēkās to darba laikā.
Jautājumu vai papildu 
informācijas gadījumā 
lūdzam sazināties ar Rimmu 
Mellenbergu, e-pasts: 
rimma.mellenberga@aluksne.lv,
tālrunis 26668502 vai 
lokālplānojuma izstrādātāja 
SIA “Grupa93” pārstāvi Sarmīti 
Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv, 
tālrunis 29171134.



4. Alūksnes Novada Vēstis 01.03.2023.

Izpilddirektora informācija 23. februāra domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 23. februāra 
domes sēdē sniedza 
informāciju par aktuālo 
pašvaldības darbā.

• Līdz 22. februārim Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 15 jaundzimušie,  
mūžībā aizgājuši 36 novada 
iedzīvotāji. Reģistrētas 3 laulības.

• Sagatavoti un iesniegti 3 
projektu pieteikumi:
 “Verstis pilnas sajūtām 
Austrumlatvijā” Eiropas 
Savienības ārējo robežu 
programmā, 
 “Igaunijas-Latvijas bagātā 
kultūras mantojuma labāka 
pieejamība ģimenēm, senioriem 
un citām sociālajām grupām - 
Kultūras mantojuma tūrisms” 
Latvijas-Igaunijas pārrobežu 
programmā, 
 “Vietējo sporta kopienu 
aktivizēšana no pierobežas 
reģioniem, īstenojot pārrobežu 
sadarbību - Sports visiem” 
Latvijas-Igaunijas pārrobežu 
programmā.

• 30. janvārī ekspluatācijā 
nodotas 3 ražošanas ēkas 
Alūksnē un Jaunlaicenē un 
8. februārī ražošanas ēka 
"Biznesa stacija" Alūksnē, 
kuras tika uzbūvētas projekta 
"Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā" ietvaros, un 
telpas nodotas nomniekiem 
lietošanai. 

• 21. februārī Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra ir veikusi 
pēcuzraudzības pārbaudi 
projektiem “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā” un 
“Energoefektivitātes uzlabošana 
Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā”. 

• 15. februārī Alūksnes novadu 
sadraudzības vizītē apmeklēja un 
ar pašvaldības pārstāvjiem tikās 
Setomaa pašvaldības delegācija 
no Igaunijas. 

• 10. februārī Alūksnes novadā 
viesojās Klimata un enerģētikas 
ministrs Raimonds Čudars.

• Februārī ir notikušas vairākas 
tikšanās ar komersantiem, kas 
iesaistīti projektu rezultatīvo 
rādītāju sasniegšanā. Šādas 
tikšanās notiek jau no novembra.

• 17. februārī noticis Latvijas 
investīciju un attīstības 
aģentūras Madonas inkubatora 
Alūksnes atbalsta vienības 
viena gada jubilejas pasākums 
“No pirmsinkubācijas līdz 
starptautiskajam mazajam 
biznesam”.

• Februārī ir izsludināta 
pieteikšanās izsolei - 
nekustamajam īpašumam Lielā 
Ezera ielā 3, Alūksnē, ielu 
tirdzniecības organizēšanai 
- Gadatirgus organizēšanai 
pavasarī un rudenī.

• 16. februārī notikusi Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam grozījumu 
pilnveidotās (3.) redakcijas 
publiskā apspriešana.

• 22. februārī notikusi 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu nekustamajos 
īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu 
ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A 
un Ošu ielā 3B, pilnveidotās 
redakcijas publiskā apspriešana. 

• Saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likumu, 
atkritumu apsaimniekošanas 

reģionos ietilpstošajām 
pašvaldībām līdz 2023. gada 30. 
jūnijam jāizstrādā un jāapstiprina 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģionālie plāni. 15. februārī 
notika pirmā Vidzemes reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas 
plāna 2023.-2027. gadam  
izstrādes darba grupas 
sanāksme. 

• Turpinās darbs pie Valsts 
kontroles revīzijas “Alūksnes 
novada pašvaldības rīcības 
ar finanšu līdzekļiem un 
mantu likumība un lietderība, 
nodrošinot pašvaldības 
autonomo funkciju izpildi” 
ieteikumu ieviešanas.

• Uzsākta  Valsts kontroles 
lietderības revīzija “Pašvaldības 
rīcība ar meža resursiem” par 
laika posmu no 2021. gada 
1. jūlija līdz 2022. gada 
31. decembrim.

• Pabeigta 2022. gada 
inventarizācija. Uzsākts 
2022. gada pārskata 
sagatavošanas process.

• Turpinās intensīvs darbs pie 
gatavošanās Dziesmu un Deju 
svētkiem. Ir sākusies svētku 
dalībnieku reģistrācija. 
 Notiek kopmēģinājumi koriem, 
deju kolektīviem, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris piedalījies 
kopmēģinājumā Valmierā, 
Nacionālais kultūras centrs 
atlasījis TLMS “Kalme” darbus, 
kas piedalīsies izstādē svētkos. 
Svētkiem kopumā gatavojas ap 
450 dalībnieki. 

• Turpinās darbs pie klientu 
apkalpošanas centru aprīkošanas 
novada bibliotēkās. Šobrīd 
klientu apkalpošanas punktos 
apkalpoti 2-3 apmeklētāji 
nedēļā.

• Alūksnes novada muzejs 
uzsācis darbu pie darbības un 
attīstības stratēģijas izstrādes. 
Pabeigta koncepcijas izstrāde 
ekspozīcijai “Deportācijas”, ko 
paredzēts īstenot, piesaistot 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
projekta līdzekļus. Turpinās 
pētnieciskais darbs “Padomju 
varas veiktās represijas un 
“Nacionālās pretošanās kustības 
Alūksnes novadā” deportāciju 
ekspozīcijai.
 Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule” norit darbs 
pie mainīgās izstādes “Malēnija 
pasakās un teikās”.  

• Turpinās darbs pie lēmuma 
izpildes par izglītības iestāžu 
institucionālās sistēmas pilnveidi.  
Veikta likvidējamo  izglītības 
iestāžu pirmsskolas bērnu vecāku 
aptauja par nākamās izglītības 
iestādes izvēli.  Alūksnes PII 
“Cālis”, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolas, 
Bejas pamatskolas pirmsskolas 
bērniem tiks nodrošinātas vietas  
atbilstoši vecāku izvēlei. 
 Izsludināta pretendentu 
pieteikšanās uz pedagogu amata 
vietām Alūksnes vidusskolā.  
Veikta pretendentu izvērtēšana 
uz direktora vietnieku izglītības 
jomā amata vietām. 
 Atkārtoti veikta aptauja 
likvidējamo skolu skolēniem 
un vecākiem par skolu izvēli 
2023./2024. mācību gadā. 
 Uzsākta sabiedriskā un 
pašvaldības transporta maršrutu 
plānošana 2023./2024. mācību 
gadam. 
 Uzsākta saistošo noteikumu 
“Kārtība, kādā tiek segti 
braukšanas izdevumi 
izglītojamiem” jaunās redakcijas 
izstrāde. 
 Notiek iepirkuma sagatavošana 
par ēdināšanas pakalpojuma 
nodošanu ārpakalpojumam. 

Notiek likvidējamo skolu arhīva 
dokumentu sakārtošana un 
apstrāde. 

• Februārī notikušas četras 
mācību priekšmetu olimpiādes, 
tajās piedalījušies 53 skolēni. 
Valsts kārtā ekonomikas, 
ģeogrāfijas un matemātikas 
olimpiādēs piedalīsies 3 skolēni. 

• Alūksnē notika skolēnu Teātra 
sporta Vidzemes atlases kārta, 
kurā piedalījās 20 komandas 
no Alūksnes, Madonas un 
Valmieras.

• Ar lielu apmeklētāju skaitu 
4. februārī notika ziemas festivāls 
“Jestrais Ķauķis 2023”, “Ķauķos”, 
Ziemera pagastā.
 Ar rekordu - 98 dalībniekiem 
11. februārī 10. reizi notika 
makšķerēšanas sacensības 
“Ilgāja zivtiņa 2023”, Ilgāja 
ezerā, Veclaicenes pagastā.
24. februārī Latvijas skolu  
Ziemas festivālā 2023 piedalījās 
25 dalībnieki no Alūksnes 
novada vidusskolas, Alūksnes 
pilsētas sākumskolas, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
un Strautiņu pamatskolas.
 24., 25. februārī notika Stipro 
skrējiens ar suni “Alūksnes ziema 
2023” Alūksnē.
 Nedēļas nogalē Alūksnes 
novadā notika “Rallijs Alūksne 
2023”.

• Laika periodā no 30. janvāra 
līdz 21. februārim Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļi 
pagastos vidēji attīrīti no sniega 
2-6 reizes. Pēc intensīvās 
snigšanas tiek izvests sniegs 
no Alūksnes pilsētas ielām 
atsevišķos posmos, pieturvietām, 
izglītības iestāžu tuvumā 
esošajiem posmiem.

Turpinājums 7. lappusē

Nepietiekamā skolēnu skaita 
dēļ pieņem lēmumu par skolas 
slēgšanu Strautiņos
 Ņemot vērā 
nepietiekamo prognozējamo 
skolēnu skaitu 1.-3. klasē 
Strautiņu sākumskolā, 
kam esošās Strautiņu 
pamatskolas vietā būtu 
jāsāk strādāt no šī 
gada 1. septembra, 
Alūksnes novada pašvaldības 
dome 23. februāra sēdē 
pieņēma lēmumu par 
Strautiņu pamatskolas 
slēgšanu.

 Atgādinām, ka pašvaldības 
domes 2022. gada 5. aprīlī 
pieņemtais lēmums par 
Alūksnes novada izglītības 
iestāžu institucionālo sistēmu 
paredzēja no 2023. gada 
1. septembra Strautiņu 
pamatskolu reorganizēt par 
sākumskolu ar 1.-3. klasi, 
mācību procesu organizējot 
pirmsskolas grupu ēkā.

  9. februārī Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
Sociālās un izglītības 
komitejas sēdē deputāti 
skatīja jautājumu par Strautiņu 

pamatskolas likvidāciju 
un virzīja to izskatīšanai 
domes sēdē. Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča deputātus komitejas 
sēdē 9. februārī informēja, 
ka šī mācību gada laikā divreiz 
veikta vecāku aptauja par 
turpmākās skolas izvēli. 
Pēc sākotnējiem aprēķiniem, 
Strautiņu sākumskolā šī 
gada 1. septembrī mācības 
varētu uzsākt 21 skolēns. Pēc 
jaunākās vecāku aptaujas datiem 
noskaidrots, ka 
Strautiņu sākumskolas 
1. klasē maksimāli varētu 
mācīties 3 skolēni, 
2. klasē – 3 skolēni, 
3. klasē – neviens. Turklāt, 
vecāki norādījuši arī to, 
ka no minētajiem sešiem 
skolēniem četri Strautiņu 
sākumskolā mācīties 
izvēlētos tādā gadījumā, 
ja skolā nebūtu apvienotās 
klases. Tātad, apvienoto klašu 
gadījumā skolā būtu vien divi 
skolēni – pa vienam 1. un 
2. klasē. G. Kupča uzsvēra, 
ka, lai atvērtu sākumskolu 

ar sešiem skolēniem, ir 
nepieciešams pašvaldības 
līdzfinansējums, jo mērķdotācija 
pedagogu darba samaksu 
negarantēs.

 Ņemot vērā minētos 
apstākļus, 23. februārī 
pieņemtais domes lēmums 
paredz Strautiņu pamatskolas 
slēgšanu, šo procesu 
pabeidzot līdz šī gada 
31. augustam.

 Pirmsskolas izglītības 
grupas Strautiņos adresē 
“Zemenīte” saglabāsies 
un to darbības pārvaldību 
nodrošinās Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestāde “Saulīte”. 
Prognozējams, ka 
1-4 gadus veco bērnu grupā 
2023./2024. mācību gadā būs 
15 bērni un 5-6 gadus veco 
bērnu grupā – 11 bērni.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skata trīs deputātu 
priekšlikumu par 
ģimnāziju
 Pēc trīs Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
deputātu iesnieguma 
16. februārī notika Sociālās, 
izglītības un kultūras 
komitejas ārkārtas sēde, 
kurā izskatīja deputātu 
sagatavoto lēmuma projektu 
par grozījumiem Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 5. aprīļa lēmumā 
Nr.106 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības 
vispārējās izglītības 
iestāžu institucionālo 
sistēmu”.

 Lēmuma projekts paredzēja 
veikt grozījumus iepriekš 
pieņemtajā lēmumā, nosakot, 
ka Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija īsteno pamatizglītības 
un vidējās izglītības 1.-12. klašu 
programmu. Atgādinām, ka 
saskaņā ar 2022. gada 5. aprīļa 
lēmumu minētā izglītības iestāde 
no šī gada 1. septembra īstenos 
mācību procesu 10.-12. klasēs.

 Lēmuma projekts paredzēja 
reorganizēt Alūksnes pilsētas 
sākumskolu, pievienojot to 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai, un izveidot jaunu 
iestādi Alūksnes vidusskola ar 
pirmsskolas, pamatizglītības un 
vidējās izglītības programmām, 
kas būtu arī Malienas un Bejas 
pamatskolu un Jaunannas 
mūzikas un mākslas pamatskolas 
tiesību un saistību pārņēmēja.

 Četriem komitejas deputātiem 
balsojot par, diviem atturoties un 
diviem pret, lēmuma projekts tika 
virzīts izskatīšanai domes sēdē. 
16. februārī notikušajā domes 
sēdē šis jautājums bija iekļauts 
sēdes papildu darba kārtībā, 
taču deputāti nenobalsoja par 
tā iekļaušanu sēdē izskatāmo 
jautājumu darba kārtībā.

 Jautājums tika iekļauts 
23. februāra domes sēdes darba 
kārtībā. Sešiem deputātiem 
balsojot par un astoņiem 
deputātiem balsojumā atturoties, 
lēmuma projekts tika noraidīts.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Uzņēmēju rīcībā nodotas
jaunbūvētās ražošanas ēkas
 Jaunlaicenes 
pagastā Alūksnes 
novada pašvaldība ir 
nodevusi nomniekam 
pirmo no ražošanas 
angāriem, kas 
uzbūvēts minētajā 
projektā – 
Jaunlaicenes pagasta 
“Jaunie Zariņi”.

 Jaunbūvētās ražošanas ēkas 
nomnieks ir SIA “Apses briketes”. 
Ēkā būs jauna, mūsdienīga apses 
kokmateriāla zāģētava un notiks 
arī zāģmateriālu pirmapstrāde.
 - Pašvaldība turpina īstenot 
finanšu apjoma un objektu 
skaita ziņā vērienīgāko 
uzņēmējdarbības atbalsta 
projektu novadā. Tam saņēmām 
ievērojamu finanšu atbalstu no 
Vides aizsardzības un reģionālās 

ministrijas piecu miljonu 
eiro apmērā. Pagājušā gadā 
ekspluatācijā nodevām vairākus 
uzņēmējdarbības atbalstam 
pārbūvētos ceļu posmus 
pagastos. Šī ir pirmā no četrām 
ražošanas ēkām, kuras atslēgas 
nododam ēkas uzņēmējiem, 

kas ir apliecinājuši investīciju 
veikšanu un jaunu darba vietu 
radīšanu, un nomās šīs telpas, - 
pasniedzot nomniekam jaunās 
ražošanas ēkas nosaukuma 
plāksni, sacīja Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Priekšsēdētāja vietnieks 
teritoriālajos jautājumos Jānis 
Sadovņikovs atzina, ka ir 
gandarījums par katru pabeigto 
un ekspluatācijā nodoto 
uzņēmējdarbības atbalsta 
objektu.
 - Prieks par uzņēmējiem, 

kas pierāda, ka prot strādāt, 
tāpēc pašvaldības pienākums 
ir palīdzēt katram uzņēmējam, 
jo tas rada pienesumu visam 
novadam, - uzsvēra 
J. Sadovņikovs. 

 Alūksnē un Jaunlaicenes pagastā uzņēmēju rīcībā nodotas jaunbūvētās ražošanas ēkas, kas tapušas Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā 
projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ir izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, un tā mērķis ir izveidot komercdarbībai 
piemērotu infrastruktūru novadā. Projekts vērsts uz vairāk nekā 32 uzņēmumiem novadā, kuru pamatdarbības jomas saistītas ar ražošanu, pārvadājumiem un citām novada 
attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem. Īstenojot projektu, visiem iesaistītajiem 
uzņēmējiem ir jānodrošina arī savs ieguldījums – jaunas darba vietas un investīcijas. Kopumā visā projektā tie ir 10 miljoni eiro investīciju un 111 darba vietas.

 Ražošanas ēku tehniskās dokumentācijas autors ir SIA “Angāri”, būvdarbus objektā veica SIA “RRKP būve”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvuzraugi LV”. Ražošanas ēku 
būvniecības projektus vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

 Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā.

 Jaunlaicenes 
pagastā pašvaldība 
nomniekam 
nodevusi Eiropas 
Reģionālās attīstības 
fonda projektā 
“Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas 
infrastruktūras 
attīstība Alūksnes 
novadā” uzbūvēto 
ražošanas ēku 
“Jaunie Grantskalni”. 
To ražotnes attīstībai 
no pašvaldības 
nomās SIA 
“CEWOOD”.

 Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 

Adlers svinīgajā mirklī, nododot 
ēku uzņēmēja rīcībā, uzsvēra, 
ka SIA “CEWOOD” uzticams 
sadarbības partneris, ko 
pierādījis ar līdzšinējo sadarbību 
blakus esošā pašvaldības ar ERAF 
atbalstu būvētā cietā seguma 
laukuma un elektrības pievada 
nomā.
 -  Kopš laika, kad pašvaldība 
nodeva uzņēmumam nomā 
šo laukumu, esat turpinājuši 
ievērojami attīstīt uzņēmumu, 
un mēs ceram, ka arī šis 
objekts būs ļoti noderīgs jūsu 
infrastruktūrā, - sacīja Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

SIA “CEWOOD” valdes loceklis 
Ingars Ūdris pateicās pašvaldībai 
par atbalstu, ko tā sniedz 
uzņēmējiem, un apstiprināja, ka, 
tāpat kā minētais laukums tiek 
izmantots ražotnes vajadzībām 
pilnā mērā, tā arī jaunbūvētā 
angāra izmantošanai ir lieli 
plāni. Uzņēmums plāno ēku 
ar starpsienu konstrukcijas 
palīdzību nodalīt divās daļās, kur 
vienā pusē strādās mehāniskā 
darbnīca, bet otrā no uzņēmuma 
saražotajām fibrolīta plātnēm 
ražos īpašus dizaina elementus 
specpasūtījumiem.

Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (no 
labās), priekšsēdētāja vietnieki Druvis Tomsons un Jānis Sadovņikovs 
svinīgajā mirklī, pasniedzot Ingaram Ūdrim ražošanas ēkas atslēgas un 
adreses plāksni    Evitas Aplokas foto

 Alūksnē pašvaldība 
uzņēmēju rīcībā 
nodevusi ražošanas 
ēku, kas atrodas 
Merķeļa ielā, un to 
nomās SIA “4Plus 
serviss”.

 - Šī Eiropas struktūrfondu 
finansējuma programma ir 
paredzēta tieši uzņēmējdarbības 
atbalstam. Pašvaldība, izvērtējot 
vietējo uzņēmēju potenciālu, ar 
šī projekta palīdzību ir varējusi 
nodrošināt jaunu ražošanas 
ēku būvniecību, tādejādi  dodot 
iespēju uzņēmējiem turpināt 
attīstīt dažādus ražošanas 
procesus, - sacīja Alūksnes 

novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 Uzņēmums ir gandarīts, ka 
pašvaldība ir saskatījusi novada 
uzņēmēju vajadzības.
 - Pašvaldība, piedaloties tai 
pieejamās Eiropas Savienības 
fondu aktivitātēs, saņem 
lielāku atbalstu. Uzņēmējiem 

ne vienmēr šādas aktivitātes ir 
pieejamas un, ja ir, tad nereti 
ar ļoti mazu atbalsta intensitāti. 
Noteikti to atpelnīsim ar saviem 
nodokļiem un darba vietām, 
- uzsvēra SIA “4 Plus serviss” 
valdes loceklis Askolds Zelmenis.
 Ņemot vērā energoresursu 
cenas pieaugumu, uzņēmums 

divu gadu laikā plāno efektivizēt 
un modernizēt ražošanas 
procesus, ieviešot automatizāciju. 
Tāpat energoresursu neatkarības 
nodrošināšanai blakus ražotnes 

teritorijai izveidots saules parks 
ar 500 kilovatu jaudu un ir iecere 
par nepieciešamību dubultot 
saules parka jaudu.

Ražošanas ēka Merķeļa ielā, ko no pašvaldības nomās SIA “4 Plus 
serviss”

Dzintars Adlers un Askolds Zelmenis svinīgi pārgriež lentu pie jaunās 
ražošanas ēkas                                                      Evitas Aplokas foto

No labās:  Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers, SIA “Apses briketes” valdes priekšsēdētājs Ainārs Volts un domes 
priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos Jānis Sadovņikovs

Montas Melzobas foto

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
pasniedz ēkas atslēgas un nosaukuma plāksni SIA “Apses briketes” 
valdes priekšsēdētājam Aināram Voltam
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Muzeju nozare - elastīga un daudzpusīga
 Turpinot ierakstu sēriju, 
kur katru mēnesi apskatām 
kādu no Alūksnes novada 
pašvaldības iestādēm, veicot 
nelielas intervijas ar iestāžu 
vadītājiem un priekšniekiem, 
devāmies uz Alūksnes novada 
muzeju un iztaujājām muzeja 
direktori Diānu Pelaku.

Lūdzu nedaudz ieskicējiet 
muzeja vēsturi!
 Alūksnes muzejs ir izveidots 
1959. gada 1. aprīlī un visu tā 
pastāvēšanas laiku tā mājvieta 
ir Alūksnes Jaunā pils. Sākumā 
muzejs ir bijis viena maza 
telpiņa, kurā tika izvietotas 
pirmās kolekcijas.  Muzeja 
krājuma veidošanas pamatā 
bija skolotājas Olgas Lapšes un 
viņas skolēnu, kā arī Malienas 
skolas novadpētnieku savāktie 
materiāli. Fondu uzskaites 
grāmatās pirmais ieraksts 
reģistrēts ar 1960. gada 
25. augustu. Pirmie eksponāti 
bija arheoloģiskie priekšmeti 
– akmens cirvji, šķēpa uzgaļi, 
saktiņas, kakla gredzeni.
 Šo gadu laikā muzejs piedzīvojis 
vairākas reformas. Savulaik, kad 
valstī administratīvās teritorijas 
bija rajoni, Alūksnes muzejs ir 
bijis gan kā Gulbenes muzeja 
filiāle, gan  Madonas muzeja 
filiāle. Pēdējā muzeja reforma 
notika pagājušajā gadā, kad 
muzejam pievienoja divas 
struktūrvienības – Jaunlaicenes 
muižas muzeju un Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeju. 

Spilgtākais, ievērojamākais 
notikums muzeja vēsturē?
Kopš esmu Alūksnes novada 
muzejs direktora amatā, 
[D. Pelaka direktora amatā stājās 
26.01.2017] ievērojamākais 
notikums noteikti ir bijis 
Alūksnes Jaunās pils Mūzikas 
salonu restaurācijas process 
un atklāšanas pasākums. 
Šis process, kas ilga divus 
gadus, bija fantastisks un 
neaizmirstams. Redzēt to, kā 
atdzimst autentiskums, kā 

atklājas vēstures garša un 
vērtības, bija kas neaprakstāms. 
Šī bija ļoti laba pieredze un 
sadarbība, darbojoties kopā ar 
labākajiem Latvijas arhitektiem, 
restauratoriem, mūziķiem 
un māksliniekiem. Radošs, 
pilnvērtīgs un aizraujošs process, 
kur gala rezultātā šodien varam 
skatīt 19. gs. sienu gleznojumus 
Mūzikas salonos un baudīt 
muzikāli interaktīvu vēstījumu 
“Helēnas dziedājums”.

Kāda šobrīd ir muzeja 
ikdiena, kad tam kopš 
2022. gada 1. jūlijā ir 
pievienojušās divas 
struktūrvienības?
 Šī struktūrvienību pievienošanās 
noteikti ir mainījusi ikdienu. 
Ja līdz šīm katrs muzejs bija 
pašpietiekams, tad tagad visiem 
ir jāsadodas rokās un jāspēj 
vienoties par kopīgiem ilgtermiņa 
mērķiem. Ir jāspēj redzēt vīziju, 
kādu redzam muzeju nozari 
novadā. Šis ir liels sadarbības un 
komunikācijas jautājums. Šobrīd 
liekas, ka sadarbība norisinās 
veiksmīgi - esam izstrādājuši 
2023. gada darba plānu, kā 
arī Darbības un attīstības plānu 
pieciem gadiem, uz kā pamata 
šogad tiks izstrādāta Alūksnes 
novada muzeja Darbības un 
attīstības stratēģija 2024.-
2028. gadam akreditācijas 
iegūšanai. (*saistībā ar muzeju 
reorganizāciju šī akreditācija tika 
zaudēta).
 Skatāmies, lai muzeju 
piedāvājums nedublējas, bet ir 
saistošs, interesants un atbilstošs 
katra muzeja profilam, Alūksnē 
- novada vēsture un Alūksnes 
Jaunā pils un muižas parks, 
Ates muzejā - Vidzemes lauku 
sēta, senie amati un tradīcijas, 
Jaunlaicenē – malēniešu kultūra 
un muižas dzīve.   

Kāds ir izstādes tapšanas 
process? Kā tiek izdomāts, 
ka tieši šāda būs izstāde, 
plānošana u.tml.?
 Muzeja pamata bāze ir krājums. 
No krājuma izriet pētniecības un 

komunikācijas darbs.
 Izstādes tapšanā sākotnēji 
skatāmies, kas ir muzeja 
krājumā – aplūkojam, kādas 
ir priekšmetu kolekcijas. 
Otrs veids, kā top izstādes, ir 
pētnieciskais darbs. Aizvadītajā 
gadā Alūksnes muzejs veica 
pētniecību par Livonijas ordeņa 
pili. Lai pētījums netiktu nolikts 
atvilktnē, tam ir jārada pēctecība. 
Pētniecības darba rezultāti 
var būt dažādi - tiek veidotas 
ekspozīcijas, izstādes, izdotas 
grāmatas, veidotas publikācijas 
vai muzejpedagoģiskās 
programmas. 
 Par izstādes tapšanas 
elementu var būt kādi nozīmīgi 
notikumi, atceres dienas, 
kādas ievērojamas personības 
jubileja vai iestāžu dibināšanas 
gadadienas. Ir mākslinieki, kas 
paši nāk un uzrunā, ka viņi 
vēlas organizēt savu izstādi. Šie 
sadarbības principi ir dažādi. 
Jāmin gan, ka pirms kādiem 
četriem gadiem mainīgās 
izstādes mainījās biežāk, bija 
lielāka rocība. Šobrīd šis princips 
ir mainījies un vairāk tiek domāts 
par ilgtspējīgām, no pašu 

krājuma veidotām izstādēm. 

Kas ir muzeja “vērtīgākais” 
eksponāts? Kā muzeja 
eksponātiem vispār nosaka 
vērtību?
 Vērtību var noteikt, un tas ir 
obligāti jādara, jo tas ir noteikts 
ar likumu. Katrs priekšmets, 
kas nonāk muzejā, ar krājuma 
komisijas atzinumu tiek uzņemts 
krājumā vai palīgkrājumā, 
un tiek finansiāli novērtēts. 
Priekšmeta vērtības noteikšanai 
ir izveidota speciāla formula. 
Tie ir dažādi kritēriji – datējums, 
materiāls, unikalitāte, saistība 
ar personību u.tml. Mēdz 
būt tā, ka priekšmets nav no 
vērtīga materiāla, bet tas ir 
piederējis kādai nozīmīgai 
personībai novada vai Latvijas 
kontekstā, kas priekšmetam 
paceļ vērtību. Alūksnes muzejā 
izcilākie priekšmeti noteikti ir 
Leo Kokles gleznas, arheoloģija, 
restaurētais 1854. gada 
koncertflīģelis un citi priekšmeti. 
Šobrīd Alūksnes novada muzeja 
kopējais krājuma vienību skaits 
ir 67 311 vienības. Jāizceļ arī 
pati Alūksnes Jaunā pils ar tās 

arhitektonisko uzbūvi, iekštelpu 
gleznojumi, kas ir baudāmi kā 
mākslas darbs, muižas parks ar 
mazajām arhitektūras formām. 
Tāpat Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta” kā liela 
vērtība ir vide ar 11 ēkām. Ar to 
mēs apmeklētājiem varam sniegt 
iespēju iejusties šajā vidē, iepazīt 
amatniecību, lauku darbus, 
baudīt visu šo vidi esot tur. 
Savukārt Jaunlaicenes muižas 
muzeja “Malēnieša pasaule” 
lielākā vērtība ir malēniešu 
tradīciju un valodas iepazīšana, 
kā arī muižas ansambļa 
baudīšana. 

Kāda ir muzeja būtība 
mūsdienās?
 Šobrīd muzeju nozare ir ļoti 
elastīga un daudzpusīga. Muzeju 
nozare domā par ilgtspējību. 
Protams, muzeja pamatfunkcijas 
ir palikušas nemainīgas – īstus 
un autentiskus priekšmetus nav 
iespējams aizvietot digitāli. Tā ir 
pētnieciska un izglītojoša iestāde, 
taču ir būtiski mainījusies 
komunikācija ar sabiedrību. 
Muzeji iet līdzi laikam un domā, 
kā savā darbā integrēt dažādas 
tehnoloģijas, lai arī bērniem 
un jauniešiem būtu interesanti, 
izglītojoši un izklaidējoši. 

Kur uzzināt informāciju par 
gaidāmajām izstādēm?
 Šobrīd muzejam un tā 
struktūrvienībām norisinās darbs 
pie sociālo tīklu un mājaslapu 
administrēšanas, bet par muzeju 
jaunumiem var iepazīties: 
www.aluksnespils.lv, 
www.jaunlaicenesmuzejs.
lv, www.atesmuzejs.lv, kā arī 
sociālajos tīklos Facebook, 
Instagram un vietējā laikrakstā.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

No kreisās: Jaunlaicenes muižas muzeja "Malēnieša pasaule" vadītāja 
Kristīne Kuropatkina, Alūksnes novada muzeja (Alūksnes Jaunā pils) 
direktore Diāna Pelaka un Viktora Ķirpa Ates muzeja "Vidzemes lauku 
sēta" vadītāja Janita Šolina muzeju identitātes tērpos

Montas Melzobas foto

"Čučumuižas" 30 gadu jubilejas koncertizrāde – arī Alūksnē
 "Čučumuiža" ar visiem 
Čučumuižas rūķiem, 
krustmāmiņu un pārējiem 
rūķu zemes iemītniekiem 
pirmo reizi pošas tūrē pie 
Latvijas bērniem, lai kopā 
nosvinētu Čučumuižas 30 
gadu jubileju ar īpašu 
koncertizrādi "Zem Lielā rūķa 
mices". Alūksnes Kultūras 
centrā koncertizrāde notiks 
14. aprīlī plkst. 19.00.

  Izrādē piedalīsies 
Rūķīšu krustmāmiņa – 
Dina Kristīne Bitēna; 
Dziesmu rūķis Taustiņš – 
Atvars   Sirmais; rūķu lomās 
iedzīvosies aktieri Laila Kirmuška, 
Jānis Kirmuška, Edgars Lipors, 
Anrijs Sirmais. Izrādi veidojuši 
komponists Atvars Sirmais, 
scenārija autore Dina Kristīne 
Bitēna, scenogrāfe 
Dace Rožlapa, horeogrāfe 
Lilija Lipora, kostīmu māksliniece 
Madara Mieriņa.

 Pirmo reizi pie skatītājiem 
klātienē dosies visi iepriekš 
TV redzētie rūķu meistari 
– meža saimnieks Ķērpītis, 

skrodermeistars Mezgliņš, 
kurpniekmeistars Papēdītis, 
cukura meistars Cucurs, sāls 
meistars Sāļuks, konfekšu 
meistars Bombondziņš, 
mīļumrūķīte Bučiņa, 
pārsteiguma rūķis Kikī un viņa 
māsa Kika. Vai tad koncerttūre 
būtu iepējama bez Kikī drauga 
dziesmu rūķa Taustiņa? Un, 
protams, neviens rūķis nebūtu 

gatavs doties tik nozīmīgā 
ceļojumā bez savas mīļā 
Rūķīšu krustmāmiņas 
Kristīnes. Rūķiem sapucēties 
svarīgajam notikumam 
un kopā ar skatītājiem 
dziedāt dziesmas palīdzēs 
Rūķu saimniecītes. Šajos 
30 gados sakrājušās dziesmas, 
rūķīša Kikī pārsteigumus un 
gudro meistaru padomus nemaz 

nevarētu parādīt vienā cēlienā, 
tāpēc koncertuzvedums būs divās 
daļās!
  
 "Mammām, tētiem un 
vecvecākiem, kuri vēl labi 
atceras Kikī aizrautīgos 
smieklus un dungo Taustiņa 
dziesmas, piedāvājam iespēju 
kopā nosvinēt Čučumuižas 
lielā notikuma 30. gadadienu! 
Tā būs iespēja atgriezties 
savā bērnības zemē un 
aizvest turp savus bērnus 
un mazbērnus, iepazīstināt 
ar rūķu meistariem un kopā 
uzdziedāt rūķu dziesmas,» aicina 
koncertuzveduma dalībnieki, 
piebilstot: ""Čučumuiža" ir 
pasaka mūža garumā, 
tāpēc vienalga, cik tev 
ir gadu. Galvenais – ja 
tu tici brīnumam, tad 
vienmēr tiec gaidīts 
"Čučumuižā"!"

Biļetes uz izrādi var iegādāties 
"Biļešu Paradīzes" tīklā un 
Alūksnes Kultūras centrā.

Sandis Mohovikovs, 
producents

Nodos 
daudzfunkcionālā 
sociālo 
pakalpojumu centra 
pakalpojumus

 Domes 23. februāra sēdē 
pieņemts lēmums Alūksnes 
novada Sociālo lietu 
pārvaldei organizēt un 
nodot privātā sektora 
komersantam vai 
biedrībai vairākus 
Daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra 
pakalpojumus.

 Lēmums attiecas uz Dienas 
centra pakalpojumu 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un Dienas 
centra pakalpojumu 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī specializēto darbnīcu 
pakalpojumu pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Pirms šo 
pakalpojumu nodošanas 
komersantam vai biedrībai 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde veiks tirgus izpēti.
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 Turpinājums no  4. lappuses

• Notiek darbs pie sporta zāļu 
cenrāža izstrādes, saistošo 
noteikumu par pašvaldības 
atbalstu sporta sasniegumu 
veicināšanai.

• Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs piedalījies starptautiskajā 
tūrisma izstādē “Tourest 2023” 
Tallinā.  

• Popularizējot “Izgaismotās 
Alūksnes” piedāvājumu, 
noorganizēts vakara pārgājiens 
sadarbībā ar Alūksnes 
evaņģēliski luterisko baznīcu un 
gidi Unu Zaduminu.

• 20. februārī, gatavojoties 
armijas parādei Alūksnē 
4. maijā, notika pašvaldības un 
Nacionālo bruņoto spēku darba 
sanāksme.

• Par pašvaldības budžeta 
ieņēmumiem:
Aprēķinot uz 22.02.2023. 
iemaksātos ieņēmumus pret 

paredzētajiem ieņēmumiem:
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
izpilde 12,55%;
Nekustamā īpašuma nodoklis 
31,50%;
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonds 15,49%.

• Iepirkumi periodā no 
26. janvāra līdz 22. februārim:
Šobrīd norit atklātā 
konkursa “Inventāra piegāde 
daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra vajadzībām” 
pretendentu piedāvājumu 
izvērtēšanas process un darbs 
pie tehnisko specifikāciju 
precizēšanas izglītības iestāžu 
ēdināšanas pakalpojumam.
Noslēgti trīs līgumi par kopējo 
summu 49030 EUR bez PVN, 
(“Būvprojekta “Pils ielas (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
3601 038 1506) pārbūve” 
izstrāde un autoruzraudzība” 
ar SIA “Ceļu komforts” un 
“Jaunlaicenes muižas parka 
un Ziemeru ozolu alejas koku 
kopšana” ar Zigmāru Mazuli).

• Turpinās darbs pie 
2023. gada pašvaldības budžeta 
sagatavošanas. Tiekoties ar 
iestādēm, tiek analizēts katras 
iestādes sagatavotais budžets, 
iestādes mērķi un vajadzības.

• 3. martā pulksten 16.00 notiks 
atvērto durvju diena Alūksnes 
sporta centrā.

• Līdz 22.02.2023. Alūksnes 
novadā reģistrēti 2455 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

• 24. februārī, apritot gadam 
kopš Krievija iebruka Ukrainā, 
pie Mātes tēla, Alūksnē, visas 
dienas garumā pašvaldība un 
Alūksnes Kultūras centrs ikvienu 
iedzīvotāju aicināja iedegt 
sveces, paužot atbalstu Ukrainai. 
Savukārt 26. februārī biedrība 
“Jaunieši Alūksnes novadam” 
kopā ar Ukrainas iedzīvotājiem 
aicināja uz Tautu sadraudzības 
svētkiem pie pašvaldības ēkas.

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
28.03.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Tornīši”, 
Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam 
pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 29147011. Izsoles 
sākumcena – 6400 EUR. 
Nodrošinājums – 640 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 24.03.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
24.03.2023. plkst. 16.00.

  Alūksnes novada 
pašvaldība 28.03.2023. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– “Purvājs”, Zeltiņu pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
29147011. Izsoles sākumcena – 
5000 EUR. Nodrošinājums – 
500 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
24.03.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
24.03.2023. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 28.03.2023. rīko 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma – ēkas un zemes 
“Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29147011. 
Izsoles sākumcena – 17 900 EUR. 
Nodrošinājums – 1790 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 24.03.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
24.03.2023. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
04.04.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar mežaudzi “Lejas 
Ploskums”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29147011. 
Izsoles sākumcena – 12000 EUR. 
Nodrošinājums – 1200 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 31.03.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
31.03.2023. plkst. 16.00.

Piedalīsies projektu 
konkursā par Zivju fonda 
finansējumu
 Alūksnes novada 
pašvaldības 23. februāra 
sēdē dome pieņēma lēmumu 
piedalīties projektu konkursā 
par Zivju fonda finansējumu 
zivju resursu aizsardzībai un 
pavairošanai.

 Dome nolēma piedalīties 
projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda līdzekļiem ar 
projekta pieteikumu “Alūksnes 
novada ūdenstilpju zivju resursu 
aizsardzība”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 2039,52, ko 
sastāda plānotais Zivju fonda 
finansējums 1630,00 EUR un 
projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfinansējums 
409,52 EUR apmērā.

 Dome nolēma piedalīties 
projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda līdzekļiem ar 
projekta pieteikumu “Līdaku 
pavairošana Alūksnes ezerā”. 
Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas līdz 12 003,20 EUR, 
ko sastāda plānotais Zivju fonda 
finansējums 9 000,00 EUR un, 
projekta atbalsta gadījumā, 
pašvaldības līdzfinansējums līdz 
3 003,20 EUR.

 Dome nolēma piedalīties 
projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda līdzekļiem ar 
projekta pieteikumu “Zandartu 
pavairošana Sudala un Indzera 
ezerā”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 
10 316,46 EUR, ko sastāda 
plānotais Zivju fonda finansējums 
7 800,00 EUR un, projekta 
atbalsta gadījumā, pašvaldības 
līdzfinansējums līdz 
2 516,46 EUR apmērā.

Skaistāko sētu saimnieku 
uzmanībai – šogad novadā 
notiks sakoptāko sētu konkurss
 Alūksnes novada pašvaldība 
šogad atkal īstenos 
sakoptāko sētu konkursu 
“Sakop, rādi, lepojies!”.

 Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
šogad pašvaldība plāno atjaunot 
sakoptāko sētu konkursu 
novada teritorijā. Tādēļ jau 
tagad, tuvojoties pavasarim, 
aicinām privātmāju un lauku 
sētu īpašniekus laikus gatavoties 
šim notikumam, plānojot puķu 

un košumaugu stādījumus un 
labiekārtojuma idejas šai vasarai.
 Konkursa nolikums būs pieejams 
pašvaldības tīmekļvietnē www.
aluksne.lv un par konkursa 
nosacījumiem pašvaldība vēl 
sniegs sīkāku informāciju.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1. lappuses

 Apbalvojumu piešķir 
nominācijās par īpašiem 
sasniegumiem Latvijas, Eiropas 
un Pasaules čempionātos, 
Olimpiskajās spēlēs, kā arī cita 
augsta līmeņa sacensībās vai 
par nozīmīgu ieguldījumu sporta 
darbā. 

Apbalvojuma “Pagodinājums 
kultūrā” mērķis ir pateikties 
kultūras darbiniekiem par 
īpašiem sasniegumiem un 
nozīmīgu ieguldījumu novada 
kultūras darbā, kultūrvides 
saglabāšanā un attīstības 
pilnveidošanā vai īpašiem 
sasniegumiem kādā no 
mākslas, amatiermākslas, 
amatniecības, izdevējdarbības 
vai novadpētniecības jomām, 

izciliem sasniegumiem 
starptautiskajos konkursos.

 Piesakot pretendentus kādam 
no apbalvojumiem, aicinām 
norādīt pieteikto personu (vārds, 
uzvārds), komandu, kolektīvu, 
uzņēmumu vai organizāciju 
(nosaukums), notikumu vai 
pasākumu u.c., kā arī aprakstīt 
konkrētos sasniegumus, 
par ko pretendentu izvirzāt 
apbalvojumam. Pieteikums 
noformējams brīvā stilā. Lūdzam 
norādīt arī pieteicēja datus, lai 
pieteikums nebūtu anonīms un 
nepieciešamības gadījumā ar 
pieteicēju varētu sazināties. 
  Pieteikumus var rakstīt gan 
individuāli, gan kolektīvi, tā 
apliecinot konkrētā pretendenta 
veikuma un ieguldījuma 
nozīmību plašākai sabiedrībai.

  Pretendentus līdz 1. aprīlim 
(ieskaitot) aicinām pieteikt, 
aizpildot elektronisko anketu 
vai iesniedzot pieteikumus 
brīvā formā Alūksnes novada 
pašvaldībai, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, nogādājot tos personīgi 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 11, 1. stāvā vai nosūtot 
uz e-pastu dome@aluksne.lv. 
Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar pašvaldības 
Centrālās sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku, 
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv, 
tālrunis 26646749.

Evita Aploka

Izpilddirektora informācija 
23. februāra domes sēdē

Aicina pieteikt pretendentus pašvaldības 
apbalvojumam “Pagodinājums”

Turpinājums no 2. lappuses

• Izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 9 775,00 EUR 
apmērā Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai žalūziju iegādei 
un uzstādīšanai. 
• Dome pieņēma virkni lēmumu 
saistībā ar amata vietām un 
atlīdzību atsevišķās pašvaldības 
izglītības iestādēs un arī vairākās 
citās pašvaldības iestādēs. 
Ņemot vērā minimālās algas 

līmeņa paaugstināšanu no šī 
gada 1. janvāra, izglītības iestāžu 
saimnieciskajiem darbiniekiem, 
uz ko tas attiecās, no 1. janvāra 
bija noteikts vienāds algas 
apmērs – 620 eiro. Šobrīd, 
saskaņā ar domes sēdē februārī 
pieņemtajiem lēmumiem, 
izglītības iestādes ir pārskatījušas 
atlīdzību un atsevišķiem amatiem 
iespēju robežās to palielinājušas.
 Ņemot vērā darba tirgū un 
personāla piesaistes jomā 
izveidojušos situāciju, ka ir 

grūti atrast augsti kvalificētus 
darbiniekus nozīmīgiem amatiem 
pašvaldības iestādēs, atalgojums 
pārskatīts arī vairākās citās 
pašvaldības iestādēs.

 Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 

www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes sēdes.

Evita Aploka

Domes 23. februāra sēdē

 Alūksnes novada pašvaldība 
nepagarinās nomas līgumu par 
232 m2 liela zemesgabala nomu 
Alūksnes pilsētas centrā, Pils 
ielā 68,  pie Narvesen kioska.
 Deputāti par šī zemesgabala 
nomu diskutēja aizvadītā 
gada oktobrī Tautsaimniecības 
komitejas sēdē. Līdz šim 
pašvaldība šo zemesgabalu 

nomāja tādēļ, ka šajā laukumā 
atradās pulkstenis un bijusī 
sūkņu stacijas ēka – apaļā 
būve, kas tiek izmantota 
par afišu stabu. Pulkstenis 
laukumā vairs neatrodas, 
savukārt sūkņu stacijas fiziski 
un morāli novecojusī būve 
urbuma funkcionēšanai nav 
nepieciešama.

 Šī gada martā beidzas starp 
zemesgabala īpašnieku un 
pašvaldību noslēgtais zemes 
nomas līgums un pašvaldība 
to vairs nepagarinās. Līdz ar to 
tuvākā laikā arī demontēs apaļo 
sūkņu stacijas būvi. Par to, vai un 
kur varētu atrasties jauns afišu 
stabs, pašvaldībā diskutēs.

Neturpinās zemesgabala nomu centrā
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Izskata priekšlikumu nodot 
sociālās aprūpes centra 
“Alūksne” pakalpojuma 
sniegšanu komersantam
 16. februārī Alūksnes novada 
pašvaldības domes Sociālās, 
izglītības un kultūras 
komitejas sēdē tika skatīts 
komitejas priekšsēdētājas 
Līgas Langrates iesniegums 
un sagatavotais lēmuma 
projekts “Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar SIA “SP 
LABĀKA RĪTDIENA”.

 Pašvaldībā saņemta minētā 
komersanta vēstule ar 
priekšlikumu par sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” 
pakalpojuma deleģēšanu 
komersantam. Lēmuma projekts 
paredzēja noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar minēto uzņēmumu 
par ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pilngadīgām personām 
nodrošināšanu Alūksnes novada 
iedzīvotājiem un ēkas Ošu ielā 5 
nodošanu tam.
 Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes vadītāja Ilze 
Posta komitejas sēdē atzinīgi 
novērtēja komersantu interesi 
un sadarbības piedāvājumu, 
bet pauda viedokli, ka 
piedāvājumam ir nepieciešama 
detalizētāka izpēte.
 Pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis vērsa uzmanību, 
ka pašvaldība strādā ar dažādu 
sociālās nozares pakalpojumu 
pārvērtēšanu, tai skaitā uzsākts 
darbs arī pie sociālās aprūpes 
centru pakalpojuma esošās 
situācijas izvērtējuma, lai rastu 
risinājumu, kā nodrošināt šī 
pakalpojuma labāku kvalitāti. 

Viņš uzsvēra, ka, lai izlemtu 
par šī pakalpojuma deleģēšanu 
komersantam, pēc normatīvo 
aktu prasībām ir nepieciešams 
ekonomiskais pamatojums, 
kā patlaban vēl nav. Sociālo 
lietu pārvalde ir sākusi 
šāda pamatojuma izstrādi, 
informācijas apkopošanu un 
analīzi. Turklāt deleģējuma 
līgumi ir jāsaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā. I. Berkulis 
uzsvēra, ka, ņemot vērā 
pakalpojuma nozīmīgumu, 
nepieciešams veikt tirgus izpēti, 
iepirkuma procedūru, pēc kā 
iespējams slēgt līgumu.
 Pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
pauda atbalstu idejai par sociālās 
aprūpes centra pakalpojuma 
nodošanu kāda komersanta 
pārziņā, vienlaikus aicināja 
komiteju jautājumu apstiprināt 
konceptuāli un turpināt 
jautājumu risināt atbilstoši 
secībai un nosacījumiem, ko 
paredz normatīvie akti.
 Pēc diskusijām L. Langrate 
izteica priekšlikumu – lēmumu 
par iesnieguma deleģēšanas 
līguma slēgšanai ar SIA “SP 
LABĀKA RĪTDIENA” pieņemt 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas marta sēdē. Deputāti 
minēto priekšlikumu balsojumā 
atbalstīja.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tautsaimniecības komitejā apsprieda dīķa 
attīrīšanas projektu
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
Tautsaimniecības komitejas 
13. februāra sēdes 
informatīvajā daļā deputāti 
skatīja pašvaldībā saņemto 
piedāvājumu no 
SIA “Conti Chemical 
Company”, kas vēlas veikt 
pilotprojektu Alūksnes 
novadā. Uzņēmums piedāvā 
ar bioloģiskiem līdzekļiem 
– aļģēm, kas barojas ar 
piesārņojumu, apēd zilaļģes 
– atbrīvoties no piesārņojuma 
dīķī pie 
Ojāra Vācieša ielas.

 Par šo piedāvājumu informēja 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
direktors Māris Lietuvietis.

 – Apzinoties, ka dīķis gadu 
laikā ir uzkrājis ievērojamu 
piesārņojuma daļu no pilsētas 
notekūdeņiem, ir nepieciešams 
vērst uzmanību tā attīrīšanai un 
piesārņojuma novēršanai un 
būtiski uzsvērt, ka tā notece ir uz 
Alūksnes ezeru.
 Šī tehnoloģija, ko piedāvā 
kompānija, ir aļģes, kas ir 
bioloģisks organisms, kurš jau 
tiek izmantots akvakultūrā kā 
zivju piebarošanas līdzeklis, gan 
kā līdzeklis, lai atbrīvotos no 
piesārņojuma.
 Līdz šim pamatā ūdenstilpņu 
attīrīšanā ir izmantotas trīs 
metodes. Viena no tām – 
ķīmiskā, kas šajā gadījumā 
neder, jo šis dīķis ir sasaistīts ar 
Alūksnes ezeru, un šī metode 

var radīt neatgriezeniskas sekas. 
Mehāniskā metode, ko jau 
izmēģināja 2005. gadā un tā 
radīja būtisku negatīvu ietekmi 
uz Alūksnes ezeru. Trešā metode 
– bakterioloģiskā, kas ir visi 
procesi, ko veic baktērijas, attīrot 
ūdeni – skābekļa patērēšana un 
CO2 ražošana. Šī vienšūnas zaļā 
aļģe hlorella, ko ir paredzēts 
izmantot projektā, tieši pretēji, 
ražo klāt skābekli, – skaidroja 
M. Lietuvietis.
 Komitejas locekļi uzklausīja 
informāciju un pieņēma šo 
jautājumu zināšanai.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Deputāti skatīja Gulbenes novada 
iedzīvotāju vēstuli par zveju Sudala ezerā
 Alūksnes novada 
pašvaldība ir saņēmusi 
Gulbenes novada iedzīvotāja 
lūgumu aizliegt tīklu zveju 
Sudala ezerā. Ar šādu 
lūgumu iedzīvotāji vērsušies 
arī Gulbenes novada 
pašvaldībā. Sudala 
ezeru uz pusēm dala abi 
novadi. Par šo jautājumu 
13. februārī Tautsaimniecības 
komitejas sēdē deputātus 
skatīja informēja 
pašvaldības aģentūras 
“ALJA” direktors Māris 
Lietuvietis.

 – Sudalezers ir vienīgais 
Alūksnes novada ezers, kur 
atļautas zemūdens medības, 
tiek organizēta rūpnieciskā 
zveja un netiek organizēta 
licencētā makšķerēšana, 
tādējādi nodrošinot, ka ezeram 
nav uzlikti papildus ierobežojumi 
un tas ir pieejams jebkuram, 

izvēloties sev vēlamāko zivju 
ieguves veidu – makšķerēšanu, 
medības vai rūpniecisko zveju. 
2020. gadā nodibinājums 
“Vides risinājumu institūts” 
izstrādāja jaunus Sudalezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus, kur zinātniskā 
izpētē konstatēts, ka Sudalezera 
zivju kopējā biomasa vērtējama 
kā vidēja un zivju sugu sastāvs 
vērtējams kā tipisks mērenās 
klimata joslas ezeriem. Ņemot 
to vērā, nav pamata lūgtajam 
ierobežojumam un abi novadi 
paredz turpināt organizēt 
rūpniecisko zveju, – 
komitejas sēdē informēja 
M. Lietuvietis.

 Tā kā Sudala ezers atrodas 
gan Gulbenes, gan Alūksnes 
novada teritorijā, M. Lietuvietis, 
sazinoties ar kolēģiem no 
Gulbenes novada un 
uzzinot viņu nostāju 

par situāciju, pauž, ka 
rīcības plānam ir jāsakrīt 
ar kolēģiem. 
 Ja arī tiek nolemts mainīt 
rūpnieciskās zvejas noteikumus 
šajā ezerā, šīs izmaiņas var 
rosināt abas pašvaldības, 
iesniedzot pieteikumu 
Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskajā 
institūtā “BIOR”, kur ar zinātnisku 
pamatojumu virza tālāk uz 
Zemkopības ministriju ar 
priekšlikumu par veicamo 
izmaiņu apjomiem, kur pēc 
izvērtējuma un pieņemtā 
lēmuma process tiek virzīts uz 
Ministru kabinetu noteikumu par 
rūpnieciskās zvejas 
limitiem izmaiņām.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novadu apmeklēja 
Klimata un enerģētikas ministrs
 10. februārī Alūksnes 
novadā īsā vizītē viesojās 
Klimata un enerģētikas 
ministrs Raimonds Čudars. 
Ministrs kopā ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Dzintaru 
Adleru apmeklēja SIA “4Plus” 
(attēlā), kur ar uzņēmuma 
pārstāvjiem pārrunāja 
jautājumu par energoresursu 
ražošanu un iespējām brīvo 
jaudu nodot kopējam 
tīklam.

 Alūksnes novada pašvaldībā 
ministrs tikās ar domes 
priekšsēdētāja vietnieku Druvi 
Tomsonu, Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāju Inesi 
Zīmeli-Jauniņu, SIA “Alūksnes 
enerģija” pagaidu valdes locekli 
Gunitu Ozolu.
 Projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska iepazīstināja ar 
pašvaldības rīcību energoresursu 
jautājumā, izstrādāto novada 
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānu, kurā definēti vispārējie 
mērķi līdz 2023. gadam – 
samazināt elektroenerģijas 
patēriņu par 10%, 
siltumenerģijas un degvielas 
patēriņu – par 20%.
 Ministru interesēja vietējā 
siltumenerģijas ražošanas 

uzņēmuma situācija un 
izaicinājumi sakarā ar 
energoresursu cenu pieaugumu 
tā darbībā. Dz. Adlers uzsvēra, 
ka pēdējo gadu laikā uzņēmums 
intensīvi strādājis, lai būtu jauni 
pieslēgumi siltumapgādes tīklam, 
vairāk patērētāju, kas ir būtiski 
tarifa veidošanās procesā.
 Pašvaldības pārstāvji 
informēja par plāniem dažādu 
energoefektivitātes projektu 
īstenošanā, vērsa uzmanību uz 
kritērijiem un nosacījumiem to 
vērtēšanā un nepieciešamību 
pēc atbalsta aktivitātēm, kur 
energoresursu efektivitātes 
sasniegšanai varētu pretendēt arī 
pašvaldības kā Alūksnes novads.

 Sarunas gaitā tika pārrunāti 
alternatīvi siltumapgādes un 
energoresursu risinājumi, 
tostarp jautājums par saules 
paneļu saražoto enerģiju 
uzņēmējdarbībā un publiskā 
sektorā. Arī pašvaldībām būtiski, 
ja varētu ražot enerģiju, kas būtu 
ietaupījums pašvaldības budžetā. 
Ministrs informēja, ka viena 
no novitātēm energoresursu 
jautājumā Latvijā tuvākā laikā 
būs vēja enerģija un VAS 
“Latvijas valsts meži” meža zemju 
teritoriju izmantošana vēja parku 
ierīkošanai.

Evita Aploka

 Saskaņā ar jauno Pašvaldību 
likumu, kas ir spēkā no šī 
gada 1. janvāra, saistošo 
noteikumu projektus un 
to paskaidrojuma rakstus 
pašvaldības publicē savās 
tīmekļvietnēs sabiedrības 
viedokļa noskaidrošanai, 
paredzot šim procesam ne 
mazāk kā divas nedēļas.

 Alūksnes novada pašvaldība 
saistošo noteikumu projektus, 
par kuriem sabiedrība tiek 
aicināta izteikt viedokli, publicē 
tīmekļvietnes www.aluksne.lv 
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/Viedokļa izteikšana 
par saistošo noteikumu 
projektiem.

 Savu viedokli par saistošo 
noteikumu projektiem iedzīvotāji 
var izteikt brīvā formā vai 
izmantojot anketas, kas 
pieejamas tīmekļvietnes www.
aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/
Sabiedrības līdzdalība/
Viedokļa izteikšana par saistošo 
noteikumu projektiem.

 No 27. februāra līdz 12. martam 
pašvaldība aicina iedzīvotājus 
izteikt viedokļus par saistošo 
noteikumu projektu “Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums”.

 Viedokli par saistošo noteikumu 
projektiem izziņotajā termiņā var 

iesniegt kādā no šiem veidiem:
•  nosūtot kā elektronisku 
iesniegumu uz pašvaldības 
e-adresi,
•  nosūtot elektroniski parakstītu 
iesniegumu uz e-pasta adresi 
priekslikumi@aluksne.lv,
•  nosūtot pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301 (pasta zīmogam uz 
aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo 
saistošo noteikumu projekta 
viedokļu izteikšanai izsludinātā 
termiņa pēdējo dienu),
• nogādājot pašvaldībā pašrocīgi 
parakstītu iesniegumu vai 
aizpildot iesnieguma veidlapu 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā ēkā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai pagastu bibliotēkās 
to darba laikā.

 Par saistošo noteikumu 
projektiem saņemtos 
viedokļus pašvaldība 
apkopos un atspoguļos tos 
attiecīgo noteikumu projekta 
paskaidrojuma rakstā, virzot 
tālāk izskatīšanai pašvaldības 
domes komitejās un domes sēdē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotājus aicina izteikt 
viedokļus par saistošo 
noteikumu projektu
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 Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestāde “Saulīte” aicina uz 
atvērto durvju dienu 22. martā!

 Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestāde ,,Saulīte” 
martā jau atzīmēs 58 gadu 
jubileju kopš tās paspārnē 
savus pirmos iespaidus 
izziņas un saskarsmes 
procesos piedzīvo paši 
mazākie iedzīvotāji -  
Alsviķu, Alsviķu pagasta, 
Alūksnes un tuvāko novada 
pagastu bērni. 

 Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādes kolektīvs novēl mūsu 
,,Saulītei” attīstību un ar bērnu 

dzīvesprieka čalām piepildītu 
nākotni! 

 Aicinām nākamo audzēkņu 
vecākus, kā arī vecākus, 
kuri meklē savam bērnam 
pirmsskolas izglītības iestādi, 
22. martā no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 11.00 uz Atvērto durvju 
dienu, dodot iespēju ielūkoties 
ikdienas procesā izglītības 
iestādes iekštelpās un āra vidē!

Viola Lāce,
Alsviķu PII "Saulīte" vadītāja 

Vakances Alūksnes novada pašvaldībā

 Aicinām Tevi pievienoties 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
kolektīvam, lai kopā radītu 
un attīstītu novadu, izceļot 
dabas doto un cilvēku pilnvei-
doto apvidus dažādību, lai tā 
priecētu un būtu ērta, droša vide 
iedzīvotājiem.

 Ja Tu vēlies:
• organizēt, piedalīties un vadīt ar 
teritorijas attīstību un plānošanu 
saistītu dokumentu izstrādi un 
uzraudzību,
• konsultēt, sagatavot dažāda vei-
da izziņas, atzinumus un atļaujas 
teritorijas attīstības jautājumos,
• nodrošināt pašvaldībai 
nepieciešamo datu apmaiņu ar 
teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmu (TAPIS),
• veikt datu un rādītāju 
apkopošanu un analīzi 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmā 
(ĢIS), veidot, uzturēt un aktualizēt 
ģeotelpiskās datu bāzes,
• nodrošināt kultūras pieminekļu 
saglabāšanas uzraudzību vietējās 

nozīmes kultūras pieminekļiem.

 un Tev ir:
• augstākā izglītība teritori-
jas plānošanā, zemes ierīcībā, 
arhitektūrā vai nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas jomā 
(var būt pēdējā kursa students),
• zināšanas teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu praktiskā 
izstrādāšanā, prasme izmantot 
kartogrāfiskus materiālus,
• zināšanas par būvniecības 
un teritorijas attīstības 
plānošanas nozares regulējošiem 
normatīvajiem aktiem,
• B kategorijas autovadītāja 
apliecība,
• teicamas prasmes darbā ar 
MS Office,
• prasmes un pieredze darbā 
ar MICROSTATION, AutoCAD 
vai ArcGIS programmatūru tiks 
uzskatīta par priekšrocību,

 mēs piedāvājam:
• apmaksātu kvalifikācijas 
paaugstināšanu, profesionālās 
darbības pilnveidošanai ar 

darbam nepieciešamajām 
programmatūrām,
• atalgojumu līdz 1277,00 EUR 
mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
• sociālās garantijas atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam,
• pārcelšanās gadījumā - 
nodrošināt ar dzīvojamo platību,
• darbu draudzīgā un uz attīstību 
vērstā kolektīvā,
• mūsdienīgu, ērtu un drošu 
darba vidi Dārza ielā 11, Alūksnē.

 Pieteikuma vēstuli ar norādi 
“Pieteikums nekustamā īpašuma 
speciālista amatam” un izglītības 
un profesionālās darbības apraks-
tu (CV) lūdzam iesniegt līdz 2023. 
gada 13. marta plkst.15.00
nosūtot uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv vai personīgi 
Alūksnes novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā. Kontaktpersona: 
Rimma Mellenberga, 
t.26668502.

Alūksnes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000018622)
aicina darbā NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTU (uz nenoteiktu laiku)

Alūksnes novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000018622)
izsludina konkursu uz Alūksnes Mūzikas skolas direktora amatu

 Alūksnes Mūzikas skolas 
direktora amata mērķis ir 
organizēt un vadīt iestādes darbu 
un tās attīstību.
 Galvenie amata pienākumi
• atbildēt par izglītības iestā-
des darbību un tās rezultātiem, 
kā arī par intelektuālo, finanšu 
un materiālo līdzekļu racionālu 
izmantošanu,
• lemt par izglītības iestādes 
intelektuālo, finanšu un materiālo 
līdzekļu izmantošanu,
• nodrošināt izglītības iestādes 
padomes izveidošanu un 
darbību,
• nodrošināt izglītības iestādes 
piekļuvi bibliotekārajiem, 
informācijas un karjeras attīstības 
atbalsta pakalpojumiem,
• veidot un attīstīt izglītības 
iestādes kvalitātes sistēmu un 
nodrošināt ikgadējo izglītības 
iestādes pašvērtēšanu, tai skaitā 
analizējot datus par izglītības 
procesu, saturu, vidi un 
pārvaldību.

 Nepieciešamā izglītība 
un prasmes
 Obligātās prasības:
• augstākā izglītība atbilstoši 
11.09.2018. Ministru kabineta 
noteikumu569“Noteikumi par pe-
dagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību” 
13. punktam,
• valsts valodas zināšanas aug-
stākajā līmenī atbilstoši Valsts 
valodas likuma prasībām un 
vismaz vienas Eiropas Savienības 
oficiālās valodas zināšanas 
profesionālajai darbībai 
nepieciešamajā apjomā,

• vismaz triju gadu darba 
pieredze pedagoģiskajā darbā vai 
izglītības iestādes vadības darbā, 
vēlams kultūrizglītībā - mūzikas 
jomā.

 Papildu prasības:
• izpratne un zināšanas par 
pašvaldības darbu kopumā,
• zināšanas par izglītības jomu 
reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem,
• labas zināšanas pedagoģi-
jā, psiholoģijā, izglītības darba 
vadībā,
• zināšanas par izglītības iestāžu 
finansēšanas kārtību un izpratne 
par iestādes budžetu,
• pieredze projektu sagatavošanā 
un īstenošanā,
• prasme strādāt ar biroja 
tehniku, datorprogrammām un 
datu bāzēm,
• spēja pieņemt lēmumus,
• spēja strādāt kolektīvā, vadīt un 
organizēt darbu.
Piedāvājam:
• mēneša darba alga pirms 
nodokļu nomaksas – 
sākot no 1331 EUR,
• atbildīgu darbu ar iespēju 
pilnveidot savu profesionālo 
pieredzi,
• sociālās garantijas atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam.
Pieteikuma iesniegšana:
Alūksnes Mūzikas skolas direktora 
amata pretendentiem jāiesniedz 
šādi dokumenti:
• pieteikuma (motivācijas) 
vēstule,
• izglītības un profesionālās 
darbības apraksts (CV),
• amata pienākumu izpildei 
atbilstošu apmācību vai pro-
fesionālo pilnveidi apliecinošu 

dokumentu kopijas (pēdējo 
3 gadu laikā, ne vairāk kā četras 
apmācības vai tālākizglītības 
programmas),
• apliecinājums, ka uz 
pretendentu neattiecas Izglītības 
likumā un Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā noteiktie 
ierobežojumi strādāt par 
pedagogu,
• valsts valodas prasmi 
apliecinoša dokumenta kopiju, 
atbilstoši nepieciešamajām valsts 
valodas prasmēm augstākajā 
līmenī (izņemot personas, kuras 
ieguvušas pamata, vidējo vai 
augstāko izglītību akreditētās 
programmās latviešu valodā),
• pretendenta redzējums par 
Alūksnes Mūzikas skolas 
attīstību (apjomā līdz 2 A4 lapām 
datorrakstā).

 Pieteikuma dokumentus 
pretendenti iesniedz ar norādi 
“Pieteikums Alūksnes Mūzikas 
skolas direktora amatam”, 
nosūtot uz e-pastu 
dome@aluksne.lv, nosūtot 
pa pastu vai personīgi 
nogādājot Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301. 
Konkursa nolikums pieejams 
www.aluksne.lv sadaļā Darba/
Vakances pašvaldībā.
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz 
līdz 2023. gada 16. marta 
plkst.12.00.
Kontaktpersona: Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, 
tālrunis 26320623.

Alūksnes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000018622)
aicina darbā IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (uz nenoteiktu laiku)

 Aicinām Tevi pievienoties 
Alūksnes novada pašvaldības 
kolektīvam, lai sniegtu savu 
darba ieguldījumu, nodrošinot 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas publisko 
iepirkumu procesu.

 Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
publisko iepirkumu un 
iepirkumu procedūru gaitu 
atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem (sagatavot 
publikācijas, ziņojumus, 

nolikumus, uzaicinājumus, 
vēstules, 
protokolus u.c. dokumentus),
• piedalīties publiskā iepirkuma 
iepirkumu komisiju darbā un 
procedūras dokumentācijas 
izstrādē, sniegt priekšlikumus 
attiecībā uz iepirkuma 
dokumentācijas izstrādi un 
uzlabošanu,
• sekot līdzi publiskā iepirkuma 
attīstībai un piemērošanas praksei.

 Prasības pretendentam
• augstākā izglītība, vēlams 
grāmatvedībā vai ekonomikā vai 

tiesību zinātnēs
• vēlama zināšanas un pieredze 
publisko iepirkumu jomā un 
darbā ar Elektronisko iepirkumu 
sistēmu,
• vēlama zināšanas un pieredze 
publisko iepirkumu veikšanā,
• augsta atbildības sajūta, spēja 
patstāvīgi plānot un organizēt 
darbu, izvērtējot prioritātes,
• labas komunikācijas spējas, 
stresa noturība, spēja izrādīt 
iniciatīvu un ātri apgūt jauno.

 Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu,

• apmaksātu kvalifikācijas 
paaugstināšanu profesionālās 
darbības pilnveidošanai,
• atalgojumu no 1342 EUR – 
1496 EUR mēnesī pirms nodokļu 
nomaksas,
• sociālās garantijas, papildu 
darba samaksu un atvaļinājumu 
atbilstoši darba rezultātu 
novērtējumam un normatīvajos 
aktos noteiktajam,
• pārcelšanās gadījumā - 
nodrošināt ar dzīvojamo platību,
• darbu draudzīgā un uz attīstību 
vērstā kolektīvā,
• mūsdienīgu, ērtu un drošu 

darba vidi Dārza ielā 11, Alūksnē.

Pieteikuma vēstuli ar norādi 
“Pieteikums iepirkumu speciālista 
amatam” un izglītības un 
profesionālās darbības aprak-
stu (CV) lūdzam iesniegt līdz 
03.03.2023. plkst 15.00 nosūtot 
uz e-pastu: dome@aluksne.lv 
vai personīgi Alūksnes novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā. 
Kontaktpersona: Evita 
ŅEDAIVODINA, t.26166753.



10. Alūksnes Novada Vēstis 01.03.2023.

Noslēdzies projekts paaudžu sadarbības veicināšanai
Noslēdzies Eiropas 
solidaritātes korpusa projekts 
“Toreiz ar tagad”, līguma 
numurs 2022-1-LV02-
ESC30-SOL-000069829, 
kuru realizēja neformāla 
jauniešu grupa “Oluksnieši” 
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru.

 Šī projekta īstenošanas laikā 
notika darbnīcas, kurās jaunieši 
ar vecāka gada gājuma cilvēkiem 
apmainījās ar zināšanām un 
pieredzi, rodot kopīgu valodu, 
sasvstarpēju sapratni, kas 
turpmāk veicinās pozitīvu 
sadarbību paaudžu starpā.
 Gadu gaitā dzimtu vērtības 
aiziet zudībā, tāpēc šis projekts ir 
kalpojis arī kā senā mantojuma 
saglabāšanas iespēja. Savās 
zināšanās un prasmēs ir 
dalījušies gan vecāka gada 
gājuma cilvēki, gan arī jaunieši, 
ir notikusi vērtīga informācijas 
apmaiņa.
 Projekta laikā katru mēnesi tika 
organizētas aktivitātes dažādos 
Alūksnes novada pagastos. 
Jūnija aktivitāte notika Pededzē, 
tā bija saistīta ar vasaras 
Saulgriežu svinēšanu un dabas 
dāvanām. Aktivitātes laikā 
notika vairākas meistarklases: 
Līgo vainagu pīšana, dabiskas 
pļavas augu izzināšana, 
dabīgo ķermeņa skrubju un 
lūpu balzāmu pagatavošana, 
pirts zinību iepazīšana, pirts 
slotu siešana un melnās pirts 
apmeklēšana.
 Jūlija aktivitāte norisinājās 

Jaunlaicenē, tā  bija veltīta 
malēniešu valodas spēlēm, 
rotaļām-blēņām, vāveres tīšanai, 
“emoji” (emocijzīmju) nozīmes 
izzināšanai un lietošanai, 
jaunvārdu darināšanai, xbox  
kinetic spēlēšanai.
 Augusta aktivitāte notika 
Bejā un tā bija veltīta pārtikas 
gatavošanai, kurā seniori un 
jaunieši apmainījās ar  savām 
zināšanām, dodot viens otram 
kaut ko jaunu. Darbnīcā bija 
iespēja iemācīties siet sieru, 
cept maizi, kult sviestu, vārīt 
kvasu, pagatavot suši un 
bezalkoholiskus kokteiļus.
 Septembra darbnīca bija 
veltīta organizatoru komandas 
saliedēšanai. “Oluksnieši” 
piedalījās dažādās sadarbību 
veicinošās aktivitātēs un mācījās 

senus un arī mūsdienīgus 
zvejas paņēmienus Veclaicenes 
pagastā.
 Oktobra aktivitāte Viktora 
Ķirpa Ates muzejā  bija veltīta 
seno amatu prasmju apguvei. 
Varēja piedalīties metāla 
stiepļu grozu pīšanas darbnīcā, 
galda piederumu organizatoru 
darināšanā no koka, māla 
svilpaunieku veidošanā, kā arī 
izmēģināt 3D printera un 3D 
pildspalvas darbībā.
 Novembra aktivitātē dažādu 
paaudžu cilvēki dalījās 
savās zināšanās un iemaņās 
fotogrāfi jas jomā. Meistarklasē 
paaudzes apmainījās zināšanām, 
kā agrāk tika gatavotas 
fotogrāfi jas, un kā fotogrāfi ja 
tiek uzņemta, apstrādāta un top 
taustāmā formātā mūsdienās, 

tika veidota vienkārša animācija 
un apgūti fotošopa noslēpumi. 
Kopā pavadītais laiks ir nesis 
gandarījumu, prieku, dažādas 
atklāsmes dalībniekiem. Ir iegūti 
jauni draugi un paziņas.
 Projekta “Toreiz ar tagad” 
fotomirkļi skatāmi martā nelielās 
izstādēs Pededzes bibliotēkā, 
Jaunlaicenes bibliotēkā, Bejas 
bibliotēkā, Viktora Ķirpa Ates 
muzejā, Alūksnes novada 
bibliotēkā, fotogrāfi ju autori 
Anastasija Asilgarajeva un Jānis 
Teters.

 Projekts fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūra, atbalstu.

 Šis raksts atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Linda Bundzena,
projekta vadītāja

Katru mēnesi aktivitātes notika citā vietā, viena no tām arī Pededzē Seno amatu apguve Viktora Ķirpa Ates muzejā

Koncertuzvedums – veltījums mīlestībai 11. martā Alūksnē
 11. martā Alūksnes 
Kultūras centrā izskanēs 
horeogrāfa Agra DAŅIĻEVIČA 
un dziedātājas Aleksandras 
ŠPICBERGAS kopdarbā 
tapušais koncertuzvedums, 
kurā Aleksandra izdziedās 
un izdejos mīlestības stāstus 
spāņu mūzikā, bet Agris 
klausītājiem atklās savu 
mīlestībai veltīto dzeju.

Es gribu dejot
Nestāstot to
Jo visu, ko jūtu
Jāizdejo
/Agris Daņiļevičs/

 Horeogrāfs Agris Daņiļevičs sava 
jubilejas gada ieskaņā saviem 
draugiem un talanta cienītājiem 
ir sagādājis pārsteigumu. 
Viņš ir gatavs atklāt vēl kādu 
aizraušanos, ko līdz šim turējis 
noslēpumā – aicinājumu izteikt 
dzejas rindās savas sajūtas, 
pārdomas, ilgas un pieredzēto.
 Agra Daņiļeviča mīlestībai veltītā 
dzeja sasauksies ar deju, kaisles 
pilnās spāņu mūzikas ritmiem 
un smeldzīgo liriku. Mūzika, 
deja un dziesma izdejos un 
izdziedās mīlestības stāstus, tos 
… nestāstot.

 - Koncertuzvedums būtu 
raksturojams ar diviem vārdiem 
– mīlestība un uzdrīkstēšanās, 
jo visi tajā iesaistīti mākslinieki 
sper drosmīgus soļus pāri 
savām ierastajām robežām, - 
stāsta uzveduma producente 
Māra Špicberga. Jubilārs Agris 
Daņiļevičs ir uzdrīkstējies 
plašākai publikai atklāt savus 
gadiem ilgi tikai sirdī un bloknotā 

glabātos dzejoļus. Dziedātāja 
Aleksandra Špicberga met 
izaicinājumu sev, uzvedumā 
izpildot gan spilgtas un 
tempermentīgas spāņu 
vokālās kamermūzikas 
pērles, gan – kopā ar partneri – 
dejotāju Pauli Bārzdiņu 
izdejojot Agra Daņiļeviča 
īpaši šim uzvedumam 
veidotās laikmetīgās dejas 
horeogrāfi jas. Izaicinājumu savai 
izpildītājmākslinieka meistarībai 
ir metuši arī pianiste Kristīne 
Šmite un ģitārists Vladimirs 
Kudrins, izpildot sarežģītus solo 
koncertnumurus saspēlē ar 
dejotājiem.

 - Ir sajūta, ka mums 
izdevās! tā pēc pirmizrādes 
18. februārī sacīja uzveduma 
producente Māra Špicberga. 
“Mums patiesi izdevās šī 
gana sarežģītā kompilācija 
– pasaulslavenās spāņu 
kamermūzikas pērles savīt 
vienā kreļļu virtenē ar Agra 
Daņiļeviča dzeju, pie kam tā, 
lai iegūtu visi – un, galvenokārt, 
klausītājs! Jāatzīst, ka tā 
bija uzdrošināšanās! Tāpat, 
kā dziedātājas Aleksandras 
Špicbergas drosme šo 
patiesi sarežģīto mūzikas 
materiālu izstāstīt ne vien ar 
balsi, bet arī dejas valodā, 
tādējādi darot to klausītājam 
vēl saprotamāku. 

 Īpaša loma izrādē ir modes 
mākslinieces Ineses Gibeiko 
radītajiem tērpiem. Jāatzīst, 
ka tērpi ir kā saauguši 
ar katru no izrādes 
varoņiem. Kostīmu uzdevums – 

būt it kā ārpus laika 
un kādas noteiktas vides, ļaujot 
skatītājiem tos it kā piemērīt 
katram sev un asociet sevi ar 
stāstu varoņiem – tiek izpildīts 
lieliski! 

Izrādē skan dziesmas 
no Federiko Garsija Lorkas 
(Federico García Lorca) un 
Manuela de Falja (Manuel de 
Falla) cikliem, Isaaka Albenisa 
(Isaac Albéniz) klavieru svīta, 
Federiko Moreno Torroba 
(Federico Moreno Torroba) 
skaņdarbi ģitārai, Hoakina 

Rodrigo (Joaquín Rodrigo) 
opusi ģitārai, klavierēm 
un balsij, kā arī Agra Daņiļeviča 
dzeja autora lasījumā.

 Biļetes uz 11. marta koncertu 
Alūksnes Kultūras centrā 
iegādājamas Alūksnes 
Kultūras centra kasē vai 
www.bilesuparadize.lv 
interneta tirdzniecības 
vietnē.

Māra Špicberga, uzveduma 
producente

Jāņa Deinata foto

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Tālrunis informācijai 
dzīvnieku mājā “Astes un 

Ūsas” 29477535.

Alūksnes novada Māriņkalna 
centrā ilgstoši atrodas vidēja 
auguma suns ar ķēdīti ap 
kaklu. Lūdzam atsaukties, ja 
zināt, kam suns pieder.

Alūksnē, Tālavas ielā, 
pieklīdusi sterilizēta kaķenīte. 
Nogādāta “Astēs un Ūsās”.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Sporta pasākumi
Alūksnes Sporta centrā
Alūksnes novada atklātais 
čempionāts basketbolā vīriešiem 
un sievietēm (datumi tiks 
izziņoti).
Martā Alūksnes Sporta centrā 
Latvijas Futbola federācijas 
Ziemeļaustrumu reģiona 
1. līgas čempionāts telpu futbolā 
(datumi tiks izziņoti).

Alūksnes Bānīša stacijā ziemas 
ekspozīcija - jauni 10 unikāli 
stāsti par Bānīti kā draugu, 
palīgu, darba vietu un iedvesmas 
avotu. Piedāvājums, darba 
laiki - www.visitaluksne.lv.
“MARIENBURGAS Astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā - 
gaismas un skaņas 
piedzīvojums no viduslaiku 
Alūksnes. Muzikālā teiksma 
klausītājam stāsta par to, ka 
astotais pils tornis atceras itin 
visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstī par pašu 
galveno – vēlmi un 
tiesībām būt patiesiem un 
par mīlestību, kas nekad 
nebeidzas. Piedāvājums, 
darba laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-31.03. Izstāde “Tik 
dažādas meitenes…” - 
grāmatas, kuru nosaukumā 
ir vārds “meitene” 
(abonements);
01.-31.03. Grāmatu izstāžu 
cikls “Dzīvnieki bērnu 
grāmatās”. Marts - peles un 
žurkas bērnu grāmatās (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
01.-31.03. “Rakstnieki - jubilāri: 
Pauls Bankovskis - 50; Gunārs 
Priede - 95; Andris Kalnozols 
- 40” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
01.-31.03. “Gads karam 
Ukrainā” (lasītava).
Pasākumi, izstādes: 
01.-10.03. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki” alūksnietes Aigas 
Mūrnieces gleznu izstāde 
(lasītava);
13.-31.03. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki” alūksnietes Rimmas 
Mellenbergas gleznu izstāde 
(lasītava);
01.03.-21.04. Novadpētniecības 
konkurss “Iepazīsim rakstnieku 
Valentīnu Pelēci”, sīkāka 
informācija www.albibl.lv, 
bibliotēkā vai pa tālruņiem 
25403935; 64322197;
01.-31.03. Rīgas Centrālās 
bibliotēkas ceļojošā grāmatu 
izstāde “100+ grāmatas 
bērniem”. Nodarbībai 
izstādes apmeklētāju grupām 
pieteikšanās pa tālruni 
64322196 (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
27.03. Jauno grāmatu diena 
(abonements).
Literatūras apskati “Vēsturisko 
grāmatu sērija “Mēs. Latvija. XX 
gadsimts”, “Sērija par latviešu 
rakstniekiem “Es esmu…””, 
“Rakstniece Skaidrīte Kaldupe. 
Ceļojums literāro pasaku zemē”, 
jaunākās latviešu literatūras 
apskats 8.-9. klasei un 6.-7. 
klasei (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421).

Alūksnes Kultūras centrā
2. martā 18.30 Ināras Kolmanes 
spēlfilma “Mātes piens”. Ieeja: 
3,00 EUR.
4. martā 15.00 “Latvijas 
koncerti” piedāvā - 

sitaminstrumentu ansamblis 
“Perpetuum Ritmico”. 
Ieeja: 7,00 EUR. (Pārcelts uz 
14. maiju 15.00. Iegādātās 
biļetes ir derīgas.)
5. martā 17.00 Mūzikls “Agrā 
rūsa”. Ieeja: 25,00, 28,00 un 
32,00 EUR.
11. martā 18.00 “NESTĀSTOT. 
Spāņu kamermūzika. Deja. Agra 
Daņiļeviča dzeja”. Ieeja: 15,00 
un 18,00 EUR.
18. martā 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Skolotāju kora 
“ATZELE” dzimšanas dienas 
koncerts. Ieeja: bez maksas.
19. martā 14.00 Netradicionālo 
kolektīvu koncerts “Tikšanās 
Marienburgā”. Ieeja: bez 
maksas.
24. martā 19.00 Kantrī un 
šlāgermūzikas svētki - Mārim 
Slokam 60 kopā ar grupu 
“Klaidonis” un draugiem. Ieeja: 
12,00, 15,00 un 18,00 EUR.
25. martā 10.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts pasākums pie Mātes tēla.
25. martā 12.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts koncerts “Maza 
tautu istabiņa” Alūksnes 
Kultūras centrā. Tautasdziesmās 
izdziedāta koncertprogramma 
pieaugušajiem. Tās tekstu 
un scenārija autore ir Ieva 
Malteniece. Programma 
tapusi, iedvesmojoties no viņas 
vecmāmiņas Austras dzīvesstāsta. 
Īpašās tautasdziesmu aranžijas 
tapušas ar Aijas Toliašvili 
talantīgo pieskārienu. Ieeja: bez 
maksas.
26. martā 16.00 Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde 
“Viesnīcas noslēpums”. Ieeja: 
5,00 EUR.

Alūksnes novada muzejā
Muzejpedagoģiskās 
programmas:
• No 13. marta līdz 
6. aprīlim Lieldienu tematiskā 
izglītojoša nodarbība “Oliņ 
boliņ, džimpiņ rimpiņ!”, 
kuras laikā muzejā būs 
vairāki meklēšanas punkti 
ar uzdevumiem un tālākām 
norādēm, lai atrastu Lieldienu 
zaķa apslēptos dārgumus. 
Izzināsim Lieldienu tradīcijas, 
iesim rotaļās, veiksim dažādus 
ar Lieldienām saistītus 
uzdevumus un pagatavosim 
katrs savu dārgumu lādīti. 
Nodarbībai aicinām pieteikties 
pa tālruni 25665538. Maksa par 
nodarbību skolēnam – 3,00 EUR, 
pirmsskolas vecuma bērniem – 
1,00 EUR.
• Muzejpedagoģiskās 
programmas: “Krājuma 
pētnieks”, “5 likteņstāsti”, 
“Muzeja detektīvs”, “Barikādes 
caur Alūksnes pilsētvides 
prizmu”, “Alūksnes vēstures 
līkloči”, “Pa 7. Siguldas kājnieku 
pulka pēdām”, “Pa Fītinghofu 
pēdām”, “Iepazīsti Alūksni”, 
“Mazatklātā Alūksnes”, 
“Mazatklātā Alūksne 2”.

Pasākumi:
• 2. un 16. martā no 17.00 
Alūksnes Jaunajā pilī 
maršruta “Gaismas ceļš” 
piedāvājums. Aicinām izbaudīt 
aristokrātisku uzņemšanu 
20. gadsimta sākuma noskaņās, 
dodoties rimtā pastaigā pa 
pili un ļaujoties muzikālam 
baudījumam atjaunotajos 
mūzikas salonos. Azartu vakaram 
piešķirs polonēzes apgūšana. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa 

tālruņiem 25665538, 64381321. 
Dalības maksa – 
15 EUR no personas. Minimālais 
apmeklētāju skaits – 4 personas.
• 4. martā 11.00 Kaligrāfijas 
un zīmogošanas darbnīca.
Nodarbībā aplūkosim izstādi 
“Pastkartes šarms”. Varēs 
iepazīties ar Copperplate 
rakstu, asgala spalvas darbības 
principu un zīmogošanas 
procesu. Katram dalībniekam 
tiks nodrošināti visi 
nepieciešamie materiāli 
un rīki. Nodarbību vadīs 
Jūlija Barinska, darbošanās 
ilgums 2 h un 30 min. 
Pieteikšanās līdz 1. martam 
pa tālruni 25665538. Dalības 
maksa: 20,00 EUR.
• 9. martā 18.00 publiskā 
muzeja ekskursija “Kāds 
cilvēcisks spēks, varenība 
un sāpes… Pati dzīve!” 
– Leo Kokle. Saruna par 
mākslinieka personību un 
darbiem, viktorīna ekspozīcijā 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”, 
personīgo lietu un mākslas darbu 
apskate muzeja krātuvē, šaha 
spēles apgūšana un mini turnīrs 
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centru. Dalības maksa: 
4,00 EUR, skolēniem, senioriem 
3,00 EUR. 
• 16. martā 10.30 Alūksnes 
novada muzejā atceres 
pasākums “Kad atmiņas 
iznirst no mijkrēšļa”.
Leģionāru un nacionālo 
partizānu atmiņas no muzeja 
krājuma un pētnieciskajiem 
materiāliem atainos Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
Improvizācijas teātris. 
• 23. martā 10.00 skolēnu 
pētnieciski radošo darbu 
prezentācija “Latviešu 
pēdas Sibīrijā un Tālajos 
Austrumos”, teatrāli-izglītojošs 
uzvedums ar līdzdarbošanos 
“Pieci likteņstāsti”.

Ekspozīcijas un izstādes:
• Izstāde “Pastkartes 
šarms”. Izstādē apskatāmas 
dažādu tematiku ilustrētas 
pastkartes no muzeja krājuma 
– romantiskās un naivās 
Vasarsvētku kartiņas, Lieldienu 
un Līgo svētku pastkartes, 
kā arī foto pastkartes, kas 
datējamas ar 20. gs. 
pirmo pusi.
• Izstāde “Alūksnes 
aptiekas”. Izstādē var iepazīties 
ar aptieku pirmsākumiem, 
ieskatīties aptieku un drogu 
tirgotavu darbā, izzināt Galvenās 
aptieku pārvaldes Alūksnes 
aptiekas darba specifiku, 
padomju gados un sajust tik 
specifisko aptiekas smaržu.
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē (Marienburgā). 
Zemē apraktā sāls”.
Ekspozīcija ļaus ieskatīties 
laikā, kad Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē bija nozīmīgs pierobežas 
aizsargpostenis un šī reģiona 
lielākā sāls krātuve, kā arī vēstīs 
par dažādu varu, sabiedrības 
slāņu un kultūru mijiedarbību un 
līdzāspastāvēšanu, akcentējot 
vietējo iedzīvotāju lomu 
iekarotāju politikā.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”. 
Jaundarbs ir Alūksnes muižas 
pēdējās mantinieces - 
baroneses Helēnas, 
vēstījums par baronu 
Fītinghofu dzimtu un 
viņu atstāto mantojumu 
Alūksnē. Ekspozīcija skatāma 

restaurētajā Alūksnes Jaunās pils 
Klavieru istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu 
mielasts”. Ekspozīcijā pie lielā 
mielasta galda satiekas seši 
nozīmīgi Alūksnes, Latvijas un 
pasaules vēstures laika posmi: 
Alūksnes senvēsture, Viduslaiki 
un Jaunie laiki (13.-18. gs.), 
Muižas laiki (18. gs.-1918. 
g.), Latvijas Republikas laiks 
(1918.-1940. g.), Okupācijas 
laiks (1940.-1991. g.), Atmoda 
(1986.-1991. g.) un Latvijas 
Republikas laiks (1991. g. – 
mūsdienas).
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 
tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
• Izstāde “No trimdas Latvijā 
– Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras”. Izstādi 
veido 120 tautumeitu miniatūras 
etnogrāfiskajos latviešu 
tautas tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. Izcila, tautā populāra 
un mīlēta gleznotāja un 
portretista piemiņai veltīta 
ekspozīcija, kurā apskatāmi 
mākslinieka darbi un personīgās 
lietas.
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga 
guļamistaba”. Guļamistabas 
iekārtojums veidots no 19.-20. 
gs. interjera mēbelēm eklektikas 
stilā, kas sevī apvieno dažādu 
stilu un laikmetu sajaukumu, 
un bīdermeijera stilā, kas ir 
vienkāršota interpretācija ampīra 
stilam, kur tiek izcelts koksnes 
dabīgais skaistums, izturība, 
praktiskums un ērtība.

Alsviķu pagastā
No 2. līdz 31. martam Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē 
apskatāma Mālupes pagasta 
rokdarbu pulciņa “Annele” 
musturdeķu izstāde “Raibu 
raiba pasaulīte”.
5. martā 13.00 Alsviķu 
kultūras namā Zeltiņu drāmas 
kolektīva “Kontakts” sniegumā 
A. Veinberga komēdija par mīlas 
lietām “Precību veikals”. Ieeja: 
2,00 EUR.
8. martā 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
17. martā 18.00 Alsviķu 
kultūras namā piedzīvojumu 
komēdija – animācijas filma 
“Marmadjūks”. Ieeja: 2,00 EUR.
31. martā Karvas brāļu kapos 
noliksim ziedus un iedegsim 
sveces, pieminot Zušu kauju 
104. gadadienu.
1., 15., 22., 29. martā 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
2., 9., 16., 23., 30. martā 
10.00 Alsviķu bibliotēkā 
Strautiņos datorapmācības 
senioriem.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Projām no pilsētas 
samaitātās dzīves! Atpakaļ 
pie dabas, uz laukiem!” - 
aktrisei Olgai Dreģei - 85, 
rakstniekam Kārlim Ieviņam 
- 135, dramaturgam Gunāram 
Priedem - 95; tematiskā 
izstāde: Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena “Domās 
izstaigāsim sāpju ceļu”.

Annas pagastā
8. martā 11.00 Annas 
kultūras namā pasākums 
Annas senioriem “Viss dēļ jums, 
daiļās dāmas…”.
24. martā 10.00 Ezeriņu 
kapos Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts 
atceres brīdis.
Annas bibliotēkā izstādes 
“Ik pēdā ir siltums no dienām, 
/ Ko paņēmis laiks savā klēpī”, 
novadniecei dzejniecei 
Modai Sedleniecei – 
90; “Mani sveicina 
zvaigznes…”, novadniekam 
literatūrvēsturniekam, 
izdevējam, Dr.philol 
Viesturam Vecgrāvim – 75.
Annas bibliotēkā no 6. 
marta līdz 2. aprīlim aicina 
iesaistīties erudīcijas konkursā – 
meklēt atbildes uz jautājumiem 
elektroniskajos resursos, kuri 
pieejami bibliotēkā (arī attālinātā 
veidā) – 3td e-Grāmatu 
bibliotēkā www.3td.lv, digitālo 
zinību resursā www.letonika.lv un 
Lursoft laikrakstu 
bibliotēkā www.news.lv.

Ilzenes pagastā
No 1. līdz 18. martam SKIIM 
centrā “Dailes” Alūksnes 
novada muzeja ceļojošā izstāde 
“Laika pavediens”. Viktorijas 
Lambertes adīti tērpi lellēm, 
kas radušies, iedvesmojoties no 
kādreizējā modes žurnāla “Rīgas 
Modes”.
18. martā 12.00 SKIIM centrā 
“Dailes” pagasta senioru 
pēcpusdiena “Ar mīlestību uz 
pavasari…”.
18. martā 14.00 SKIIM centrā 
“Dailes” teātra pēcpusdiena 
– viesojas Liepnas pagasta 
dramatiskais kolektīvs “Troksnis” 
ar izrādēm “Otra pusīte” un 
“Brīnums”, režisore Inese Toka. 
Ieeja: 2,00 EUR.
25. martā Ilzenē piemiņas 
vietā represētajiem ilzeniešiem 
noliksim ziedus un iedegsim 
sveces, godinot represijās 
cietušos iedzīvotājus.

Jaunalūksnes pagastā
2. martā 11.00 Kolberģa 
tautas namā Jaunalūksnes 
pagasta senioru tikšanās.
11. martā 18.00 Kolberģa 
tautas namā pašdarbnieku 
pasākums.
No 13. līdz 24. martam 
Kolberģa tautas namā izstāde 
“Latvijas traģēdija – 1941”. 
Izstāde vēstī par traģisko 
1941. gadu Latvijas vēsturē, 
kad PSRS okupācijas vara 
veica civiliedzīvotāju masveida 
deportācijas, nacistiskās Vācijas 
režīms uzsāka holokaustu 
pret ebrejiem, un Latvija gada 
laikā zaudēja 100 000 savu 
iedzīvotāju. Izstādi 2011. gadā 
izveidoja Latvijas Okupācijas 
muzejs sadarbībā ar muzeju 
“Ebreji Latvijā”. Eksponēta ne 
tikai Latvijā, bet arī Kanādā - 
Petavavas militārajā bāzē un 
Eiropas parlamentā. Ieeja: bez 
maksas.
22. martā 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums “Iesoļojot pavasarī”.
24. martā 15.00 Kolberģa 
tautas namā komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts pasākums “Mēs 
atceramies”.

Turpinājums 12. lappusē
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Jaunalūksnes bibliotēkā
Tatjanas Steklovas gleznu 
izstāde; 25. martā - 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīta 
literatūras izstāde; izstāde 
par Jaunalūksnes pagasta 
pensionāru apvienības 
aktivitātēm no 1999. gada.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mans goda kodekss 
ir Bībele” - aktrisei Olgai 
Dreģei – 85”, “Sieviete vienmēr 
smeļ jaunus dzīvības spēkus 
no mīlestības, kā bite medu no 
ziediem” (A. Franss) - grāmatas 
sievietes iedvesmai, “…no 
atstumtā līdz ļaužu mīlulim…” - 
dramaturgam Gunāram 
Priedem – 95, “1949. gada 
25. marta deportācijas - viena 
no drūmākajām Latvijas vēstures 
lappusēm”.
Bejas bibliotēkas pasākumu 
zālē Eiropas solidaritātes korpusa 
projekta “Toreiz ar tagad” 
fotomirkļu izstāde. Projekta 
īstenotājs – neformālā jauniešu 
grupa “Oluksnieši” sadarbībā 
ar Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centru.
Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē pastāvīgās 
ekspozīcijas: “Jaunalūksnes 
pagasta vēsture līdz 1945. 
gadam”, “Jaunalūksnes pagasts 
pēckara periodā (1945.-1988.)”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
gada līdz 1953. gadam”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21.gs.”, 
digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”.

Jaunannas 
pagastā
12. martā 18.00 Jaunannas 
tautas namā svētku pasākums 
dāmām ar dziedātāju Sandri 
Dubovu “Es sniedzu ziedus 
šos…”. Ielūgumus uz pasākumu 
tautas namā saņemt līdz 
10. martam (pieteikšanās 
un informācijai zvanīt pa 
tālruni 29495371).
15. martā 13.00 Jaunannas 
tautas namā pasākums 
“Cimdu pavasara vēdināšana”. 
Tikšanās ar Mālupes pagasta 
rokdarbnieču pulciņa “Annele” 
dalībnieci Ivetu Zvejnieci, uzzinot 
par cimdu krāsām, rakstiem, 
adīšanu, tradīcijām. Apskatīsim 
cimdus no Ivetas Zvejnieces 
pūralādes.
19. martā 12.00 Jaunannas 
tautas namā pasākums 
“Saposies pavasarī!”. Būs 
iespēja piedalīties degustācijā, 
sajust dabīgās premium klases 
kosmētikas iedarbību, uzzināsim, 
kā justies možam un būt 
veselam. Dalība 5,00 EUR 
(pieteikšanās un informācijai pa 
tālruni 29495371).
22. un 29. martā 17.00 un 
18.00, 18. un 25. martā 
12.00, 13.00 un 14.00 
Jaunannas tautas namā 
ABJC neformālās jauniešu 
iniciatīvu grupas “10 kW radošo 
citronu” “Erasmus +” jauniešu 
līdzdalības projekta “escape thru 
green” ietvaros veidotā mobilā 
IZLAUŠANĀS ISTABA. Izlaušanās 
istabu var apmeklēt nelielas 
grupas (3-5 cilvēki). Obligāta 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
e-pastu citroni.abjc@gmail.com, 
Instagram @10kwradosocitronu 
vai tālruni 22151538. Projektu 
finansē Eiropas Savienība.
26. martā 12.00 laukumā pie 

Jaunannas tautas nama Putnu 
diena ģimenei ar ornitologu 
Elviju Kantānu. Izzinoša 
nodarbība par putniem, putnu 
būrīšu darbnīca, iesaistoties ar 
savu materiālu.
Līdz 12. martam Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē 
mākslinieces Solvitas Kārkliņas 
lielformāta ziedu izstāde.
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Sniegotie 
kalni” - Gunāram Priedem 95; 
“Tava mūža gods” - Kārlim 
Ģērmanim 95 un Madaras Zaķes 
pašdarināto rotaļlietu izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
8. martā 13.00 Jaunlaicenes 
“Lazdiņās” ikmēneša 
pensionāru tikšanās. Sveiksim 
februāra jubilārus! Lai justos 
komfortabli, lūgums līdzi ņemt 
brilles, jo skatīsimies filmas par 
Jaunlaiceni.
24. martā 13.00 Jaunlaicenes 
“Lazdiņās” pensionāru kopa 
“Pūrs” kopā ar ciemiņiem no 
kaimiņpagasta organizē atpūtas 
pēcpusdienu “Pie sliekšņa 
jau pavasaris”. Lieti noderēs 
līdzņemtās uzkodiņas.
Jaunlaicenes bibliotēkā no 6. 
līdz 31. martam Lienes Gustas 
gleznu izstāde “Kontrasts”; 
literatūras izstādes: “Trakais 
ceriņu ziedēšanas laiks ir man 
mīļākais!” Olgai Dreģei – 
85, “Šai sāpei nav un nebūs 
noilguma” Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule”:
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, par 
baronu fon Volfu dzimtu;
“Malēnieša pasaule” – par to, 
kas mēs esam, kādi mēs esam, 
kāda ir mūsu valoda un dzīves 
uztvere;
Izstādes:
“Kā smuki esam, tā smuki esam” 
– par tērpu modi 20. gadsimtā;
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības 
kara norisi, par Ziemeļlatvijas 
armijas sākumu un kaujām par 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni;
Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei” (https://www.
jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas) 
– par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām, 
par tām piederošajiem zemnieku 
ciemiem, mājām un lopu 
muižām;
Izglītojošas nodarbības:
No 20. marta izglītojoša 
nodarbība dažāda vecuma 
apmeklētājiem (pirmsskolas 
vecuma bērnu un skolēnu 
grupām, darba kolektīviem, 
draugu kompānijām un 
domubiedru grupām) 
“Lieldienu izdarības” – 
Lieldienu tradīciju iepazīšana 
un ticējumu izzināšana caur 
dažādām ēverģēlībām. 
Pieteikšanās pa tālruni 
29356277.
Citu izglītojošo nodarbību 
aprakstus var atrast: 
jaunlaicenesmuzejs.lv/lv/
izglitojosais-darbs 
Pasākumi:
1. aprīlī 11.00 Piektais saviesīgi 
intelektuālais Puna spēles 
mācību un treniņa turnīrs. 
Dalības maksa 3,50 EUR no 
personas. Pieteikšanās pa tālruni 

29356277 līdz 30. martam.

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta”:
18. martā 14.00 pasākums 
“Rotaļas un danči latviskā garā”. 
Ieeja: 3,00 EUR. Iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 16. martam pa 
tālruni 26563597 vai e-pastā 
atesmuzejs@aluksne.lv.
No 21. marta līdz 6. maijam 
Beļavas tautas nama mākslas 
studijas “Krāsu prieks” gleznu 
izstāde. 
No 28. marta līdz 6. aprīlim 
izglītojošā programma “Nāc, 
nākdama, Liela diena” 
pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem. Informācija 
un pieteikšanās pa tālruni 
25664436 vai e-pastā 
atesmuzejs@aluksne.lv.
8. aprīlī pasākums “Ottes 
Lieldienas”. Būs iespēja krāsot 
un ripināt olas, izzināt nākotni, 
lasot ticējumus un vērojot 
dabu, radoši darboties radošajā 
darbnīcā kopā ar mākslinieci 
Rudīti Liepiņu, kā arī piedalīties 
aktivitātē “Orientēšanās lauku 
sētā”. Ieeja: bez maksas.

Liepnas pagastā
4. martā 19.00 Liepnas 
tautas namā pavasara ieskaņas 
koncerts “Tavas sirds pavasaris”, 
pēc pasākuma balle, muzicē 
Māris Keišs.
No 6. marta Liepnas tautas 
namā Ivetas Driņinas gleznu 
izstāde.
10. martā 10.00 Liepnas 
tautas namā skolēnu 
izteiksmīgas runas konkurss 
“Pretī pavasarim”.
16. martā 14.00 Liepnas 
tautas namā mezglošanas 
tehnikas pamatu apguve. Līdzi 
var ņemt sutažu, džutas auklas, 
rupjākus kokvilnas diegus.
No 27. marta līdz 5. aprīlim 
Liepnas tautas namā izstāde 
“Latvijas traģēdija – 1941”. 
Izstāde vēstī par traģisko 
1941. gadu Latvijas vēsturē, 
kad PSRS okupācijas vara 
veica civiliedzīvotāju masveida 
deportācijas, nacistiskās Vācijas 
režīms uzsāka holokaustu 
pret ebrejiem, un Latvija gada 
laikā zaudēja 100 000 savu 
iedzīvotāju. Izstādi 2011. gadā 
izveidoja Latvijas Okupācijas 
muzejs sadarbībā ar muzeju 
“Ebreji Latvijā”. Eksponēta ne 
tikai Latvijā, bet arī Kanādā - 
Petavavas militārajā bāzē un 
Eiropas parlamentā. Ieeja: bez 
maksas.
Liepnas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Marts - 
zilo grāmatu mēnesis”, “Par 
laimi - žurnālos un grāmatās”/ 
20. marts - starptautiskā laimes 
diena.

Malienas pagastā
9. martā 13.00 Malienas 
tautas namā senioru tematiska 
tikšanās “Marts - pūpolu un 
atdzimšanas mēnesis”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: dramaturgam Gunāram 
Priedem - 95, aktrisei Olgai 
Dreģei - 85, “Nežēlo skaistus 
vārdus sievietei...”, “Tas bija 
toreiz...” (Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena). No 6. 
līdz 31. martam Daces Orlovas 
kolekcija “Delfīnu un ziloņu 
figūriņas”.

Mālupes pagastā
11. martā 19.00 Mālupes 

Saieta namā vokālo ansambļu 
sadziedāšanās koncerts “Ar 
smaidošu dziesmu”.
11. martā 21.30 Mālupes 
Saieta namā balle kopā ar 
grupu “Sastdīnis Muzykanti”.
24. martā 11.00 Mālupes 
Saieta namā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts pasākums “Vai to 
var aizmirst?”. Pasākuma laikā 
būs iespēja noskatīties Astrīdas 
Ievednieces prezentāciju par 
notikumiem Mālupes pagastā 
1944.-1953. gadā.
31. martā 17.30 Mālupes 
Saieta namā nemateriālā 
kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākums “Satiec 
savu meistaru 2023”. Projekta 
laikā būs iespēja meistares 
Mudītes Pētersones vadībā 
iegūt jaunas zināšanas cimdu 
valnīšu adīšanā un apskatīt, 
iepazīt, salīdzināt, atrast kopīgo 
un atšķirīgo dažādos Latvijas 
novados adītajos cimdos. Būs 
iespēja iepazīties ar jauno suitu 
cimdu grāmatu “Suit pierkstaiņ 
un dūraiņ”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ak, kā gribētos atlaist 
sirmus matus un beidzot izbaudīt 
šo saulrieta krāšņumu...” - 
aktrisei Olgai Dreģei - 85, 
“Par visu mīļākas man vecās 
latvju mājas, kas, ābeļdārzos 
iegrimušas, baltiem slēģiem 
zvana…” - rakstniekam Kārlim 
Ieviņam - 135, “SIEVIETE 
- TU VISU VARI” - 8. marts 
Starptautiskā sieviešu diena, 
“Mēs atceramies” – 25. marts 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena.

Mārkalnes pagastā
25. martā 13.00 Mārkalnes 
tautas namā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts pasākums. Koncerts “Šī 
Dieva zeme”.
Mārkalnes bibliotēkā Danas 
Pozdņakovas pašdarināto 
rotaļlietu izstāde, dāmu romānu 
izstāde. 

Pededzes pagastā
8. martā 11.00 Pededzes 
tautas namā Sieviešu skaistuma 
diena. Meistarklase.
25. martā Pededzes tautas 
namā Represēto dienai veltīts 
pasākums.
16., 23., 30. martā Pededzes 
tautas namā Rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei” - 
somas šūšanas “anatomija”.
Pededzes bibliotēkā no 
1. marta Eiropas solidaritātes 
korpusa projekta “Toreiz ar 
tagad”, kuru īstenoja neformālā 
jauniešu grupa “Oluksnieši” 
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru fotomirkļu 
izstāde; izstāde “Latviešu 
grāmatai 500” - no bibliotēkas 
fonda un iedzīvotāju atnestajām 
grāmatām – iedzīvotāji aicināti 
pārlūkot mājas bibliotēkas 
un iepazīstināt ar vecākajiem 
atrastajiem izdevumiem. 

Zeltiņu pagastā
Foto un video konkurss 
“2023. gads caur objektīvu 
Kodolraķešu bāzē Zeltiņos”, 
detalizēta informācija 
visitaluksne.lv.
Zeltiņu raķešu bāzē daiļā 
dzimuma dienai veltīts 
piedāvājums “Kur netiek 
neviens, tiek SIEVIETE!”. 
Skaistā, sportiskā, 
neapturamā! Šis piedzīvojums 

domāts Tev! Jā, daiļā būtne, 
būs uz brīdi jāizkāpj no savām “ 
komforta kurpītēm”. 
Bet pretī saņemsi vērtības, 
kas nav naudā mērāmas - 
sportiskas aktivitātes svaigā 
gaisā, aizraujoši pavadītu 
laiku savu draugu lokā un 
zināšanas par tā laika 
vēstures notikumiem šajā 
objektā. Tātad Tu kļūsi 
ne tikai skaistāka un 
veselāka, bet arī gudrāka! 
Tavs uzticamais palīgs šajā 
ceļojuma būs gudrais 
Zeltiņu kodolraķešu bāzes 
AUDIOGIDS.
No 8. marta līdz 11. aprīlim 
Zeltiņu tautas namā Mālupes 
pagasta rokdarbu pulciņa 
“Annele” izstāde “No vecā – 
jauns”.
11. martā 14.00 Zeltiņu 
tautas namā daiļā dzimuma 
godināšanai veltīts pasākums 
ar humoru “Tavi dimanta 
smiekli!” Ar jautrām 
dziesmām un smieklīgiem 
skečiem priecēs Zeltiņu 
amatiermākslas kolektīvi. 
Ieeja: 3,00 EUR.
No 23. marta līdz 11. aprīlim 
Zeltiņu tautas namā Alūksnes 
novada muzeja ceļojošā leļļu 
izstāde “Laika pavediens”. 
Izstādē apskatāmas lelles 
košos, krāsainos, rakstainos 
adītos tērpos. Lellēm tērpus 
adījusi Viktorija Lamberte, 
iedvesmojoties no kādreizējā 
modes žurnāla “Rīgas modes”. 
25. martā aicinām nolikt 
ziedus un aizdegt sveces 
pie Tautas upuru piemiņas 
akmens Zeltiņos.
Zeltiņu bibliotēkā:
literatūras izstādes “Teātra 
skatuves noburtie”, “Pavasari, 
esi sveiks!” (bērniem), 
“Gadu kamolīti ritinot” 
(atsauksim atmiņā fotogrāfijās 
dokumentētos notikumus 
Zeltiņos).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”. 
(Ekspozīciju apskatei lūdzu 
iepriekš pieteikties pa tālruni 
25745577).

Ziemera pagastā
11. martā 19.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemera pagasta 
sieviešu kora “Elisa” 55 gadu 
jubilejas koncerts “Dziesmotais 
kalendārs”. Koncerta viesi: 
Valmieras Kultūras centra vīru 
koris “Baltie bērzi”, Kolberģa 
tautas nama jauktais koris 
“Ezerlāse”, Veclaicenes 
amatiermākslinieki.
11. martā 21.00 
Māriņkalna tautas 
namā balle ar grupu “Otto”. 
Ieeja: 5,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: Jubilejas svinu 
kā gaišu atskatīšanos… 
(aktrisei O. Dreģei – 85), 
“Pedagoģiskā darba problēmu 
atainojums lugās” (dramaturgam 
G. Priedem – 95”, “No klūdziņām 
grozu pinu…” (ilzenietes 
D. Brūniņas pinumu izstāde 
bibliotēkā; “Bērnu žūrijas – 
2022” noslēguma pasākums 
3. martā. 

Apkopoja: Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste




