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8. aprīlī atklās Vidzemes
mākslinieku darbu izstādi Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skatu tornis Tempļakalna parkā
apmeklētājiem būs pieejams no
1. maija, taču labvēlīgos laika
apstākļos, iepriekš piesakoties
Alūksnes tūrisma informācijas
centrā, grupām ir iespēja torni
apmeklēt arī šobrīd.

8. aprīlī ar atklāšanas
pasākumiem Alūksnes
Kultūras centrā, Alūksnes
muzejā un Alūksnes Mākslas
skolā durvis vērs Vidzemes
profesionālo mākslinieku
kopīgā izstāde “Acumirklis”,
kas Alūksnē būs skatāma līdz
pat 21. maijam.
Šāda Vidzemes mākslinieku
kopizstāde izveidojusies par
tradīciju un ik gadu tā notiek citā
vietā. Izstādes dalībnieki ir
profesionālie mākslinieki, kuru
saknes ir Vidzemes reģionā. Šogad
izstādē Alūksnē būs pārstāvēti
aptuveni 60 mākslinieku ar vienu
vai diviem darbiem no šī reģiona.
Izstādē būs skatāmi gan lietišķās
mākslas, gan stājmākslas darbi,
kurus mākslinieki veidojuši pēdējo
trīs gadu laikā.
Alūksnē izstāde būs skatāma
trīs ekspozīciju telpās - Alūksnes
Kultūras centrā, Alūksnes
muzejā un Alūksnes Mākslas skolā.
Atklāšana notiks 8. aprīlī katrā no

Alūksnes
novada domē
mainās deputātu
sastāvs
Alūksnes novada domē pēc 23.
martā notikušās domes sēdes ir
mainījies deputātu sastāvs.

Alūksnes muzeja direktores vietniece Elīna Birzniece aicina novada iedzīvotājus apmeklēt izstādi, jo tajā
būs skatāmi arī daudzu novadnieku mākslas darbi
Evitas Aplokas foto
minētajām vietām – pulksten 13.00
Alūksnes Kultūras centrā,
pulksten 15.00 Alūksnes muzejā,
pulksten 16.00 Alūksnes
Mākslas skolā un noslēgsies

pulksten 16.40 ar mākslas raisītām
sarunām Alūksnes Mākslas skolā.
Izstādi organizē Alūksnes novada
pašvaldības Kultūras un sporta
nodaļa, Alūksnes Mākslas

skola, Alūksnes muzejs, Alūksnes
Kultūras centrs, kā arī profesionālo
mākslinieku pārstāvji.

Apceļo Vidzemes šosejas pieturas!
Aigars Ribušs,
Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma mārketinga un reklāmas
speciālists
Četri Vidzemes novadi –
Alūksnes, Apes, Raunas un
Smiltenes - šovasar ikvienu
ceļotāju aicina piedalīties tūrisma
akcijā “Apceļo Vidzemes šosejas
pieturas”.
Akcija tapusi, sadarbojoties
četru novadu pašvaldībām,
Vidzemes Augstskolas studentei
Zanei Krūmiņai un pašvaldību
uzņēmējiem. Ar tās palīdzību
iecerēts popularizēt pašvaldību
sadarbības projekta “Vidzemes
šosejas pieturas” teritorijas un katra
novada piecu dažādu tūrisma
objektu atpazīstamību.
Lai kļūtu par akcijas dalībnieku,
Tev ir nepieciešams viedtālrunis un
savs konts sociālajā tīklā Instagram.
Uzņem fotoattēlu pie kāda no akcijas objektiem un ievieto tās savā Instagram kontā, pievienojot atrašanās
vietu un tēmturi #vidzemespieturas.
Akcijas objektu saraksts un noteikumi ievietoti visu četru pašvaldību
tūrisma mājaslapās un Facebook
lapā – Vidzemes šosejas pieturas.
Akcijas dalībniekus sagaida
lieliskas balvas no uzņēmējiem un

Skatu torņa
sezona sāksies
maijā

mājražotājiem. Visas akcijas laikā
tapušās fotogrāfijas izvērtēs profesionāls fotogrāfs Ainārs Gaidis, kā
arī vēl divi neatkarīgi vērtētāji. Trīs
skaistāko fotogrāfiju autori balvā
saņems personalizētu ceļojumu
koferi ar Vidzemes šosejas pieturas
raksturojošu dizainu. Akcijas dalīb-

nieku radītajiem fotoattēliem tiks
piešķirtas arī dažādas
nominācijas, kas rosinās
dalībniekus būt radošiem un
uzņemt interesantas bildes.
Visas akcijas fotogrāfijas
piedalīsies izlozē, kuras rezultātā
balvas saņems piecu izlozēto

fotogrāfiju autori.
Akcija “Apceļo Vidzemes šosejas
pieturas” notiks no 2017. gada
1. aprīļa līdz 1. oktobrim.
Iepazīstot mūsu pieturas, esi radošs
un parādi to citiem!
Tas ir tik vienkārši – ceļo, uzņem
bildes un laimē balvas!

Deputāte Jana Zilkalne, kas
ievēlēta Alūksnes novada domē
no deputātu kandidātu saraksta
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, uz laiku ir nolikusi
deputātes pilnvaras. Viņas vietā
deputāta pienākumus no minētā
saraksta pildīs nākamā
kandidāte - Līga Langrate.

E-prasmju
nedēļā – tiešraides
uzņēmējiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
No 27. marta līdz 2. aprīlim
Latvijā notiek E-prasmju
nedēļa. Tās laikā arī Alūksnes
novada bibliotēkās, izglītības
iestādēs, kā arī dažu valsts
iestāžu filiālēs norit E-prasmju
nedēļas pasākumi.
30. martā Alūksnes novada
uzņēmējiem un citiem
interesentiem Uzņēmējdarbības
atbalsta centra telpās Alūksnes
Kultūras centrā, Brūža ielā 7, būs
iespēja vērot divas E-prasmju
nedēļas tiešraides no semināriem
Rīgā.
Tā no pulksten 11.00 līdz
13.00 projekta “Mazo un mikro
komersantu apmācības inovāciju
un digitālo tehnoloģiju attīstībai
Latvijā” digitālā darbnīca par mācību iespējām mazajiem, mikro
uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem, saņemot valsts atbalstu
mācību kursu apguvei, par klientu
vajadzībām atbilstošas mājaslapas
izveidi un mākoņpakalpojumu
izmantošanu.
Savukārt no pulksten 14.00
līdz 16.00 savukārt varēs vērot
meistarklasi “Mirklis pirms klik.
Digitālās drošības pamati uzņēmuma vadītājam”, kas uzņēmumu
vadītājiem stāstīs par drošām ierīcēm, profiliem un savienojumiem,
rezerves kopijām, sociālajiem
medijiem un kā tos var izmantot,
lai piekļūtu uzņēmuma datiem.
Aicinām uzņēmējus un citus
interesentus izmantot šo iespēju,
brīvi apmeklējot Uzņēmējdarbības atbalsta centru, jo iepriekšēja
pieteikšanās nav nepieciešama.
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Pašvaldībā
Lieldienu pasākums
Invalīdu biedrībai
Alūksnes Invalīdu biedrība
aicina uz Lieldienu pasākumu
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvās ēkas zālē
11. aprīlī pulksten 10.00.
Reģistrācija no pulksten 9.00.

Alūksnes pilsētas
pensionāru biedrībā
“Sudrabs”
5. aprīlī 10.00 Biedrības dalība
forumā “Sociālie pakalpojumi –
realitāte un iespējas” Alūksnes
Kultūras centrā.
12. aprīlī Lieldienu pasākums
biedrības biedriem.
19. aprīlī 10.00 Tikšanās ar SEB
bankas pārstāvi par izmaiņām
bankas darbībā.
26. aprīlī Sezonas noslēguma
pasākums.
Tikšanās notiek Brūža ielā 1
(pagrabiņā).

Aicina uz
tikšanos par skolēnu
nodarbināšanu
Evita Aploka
30. martā 15.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra telpās,
Dārza ielā 8A, 2. stāva zālē
notiks informatīvā stunda par
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto skolēnu nodarbinātības programmu vasarā.
NVA Alūksnes filiāles pārstāvis
sniegs informāciju par programmu, divi skolēni, kā arī trīs darba
devēji stāstīs par savu pieredzi
nodarbinātības programmā
iepriekšējos gados.
Uz tikšanos aicināti iestāžu,
īpaši uzņēmumu pārstāvji, jo
skolēnu nodarbinātības programmu var īstenot arī uzņēmumos.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

22. aprīlī

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš
no plkst. 9.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 17.04.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Tautsaimniecības komitejas sēde
10. aprīlī 10.00
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
12. aprīlī 10.00
Finanšu komitejas sēde
20. aprīlī 10.00
Domes sēde

27. aprīlī 10.00
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Alūksnes novada domes 23. marta sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
23. marta sēdē piedalījās
14 deputāti un pieņēma
49 lēmumus.
Dome nolēma:
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai Alūksnes novada
pašvaldībai piekritīgu zemes
starpgabalu “Lazdas”, Ziemera
pagastā. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs un pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas minētos
izdevumus ieskaita ierosinātāja
zemes pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā, bet, ja
zemesgabalu atsavina citām
personām, tad summu atmaksā
procesa ierosinātājam. Neapbūvēto
zemes starpgabalu nodos
atsavināšanai, pārdodot to atklātā
izsolē noteiktam personu lokam.
Nosacītās cenas noteikšanu un
atsavināšanu uzdots veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu
zemes starpgabalu “Loki”, Ziemera
pagastā. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs un pēc procesa
pabeigšanas tos ieskaita ierosinātāja
zemes pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā, bet, ja
zemesgabalu atsavina citām
personām, tos atmaksā
atsavināšanas ierosinātājam.
Neapbūvēto zemes starpgabalu
nodos atsavināšanai, pārdodot
atklātā izsolē noteiktam personu
lokam. Nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu uzdots veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai pašvaldībai
piekritīgu zemes starpgabalu
“Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā.
Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas tos ieskaitīs
ierosinātāja zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā, bet, ja
zemesgabalu atsavinās citām
personām, tos atmaksās
atsavināšanas ierosinātājam.
Neapbūvēto zemes starpgabalu
nodos atsavināšanā, pārdodot
atklātā izsolē noteiktam personu
lokam. Nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu uzdots veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai
pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību “Skabīši”, Veclaicenes
pagastā, uz kuras atrodas fiziskai
personai piederošas būves. Piekrist,
ka atsavināšanas izdevumus sedz
zemes vienības atsavināšanas

ierosinātājs – būvju īpašnieks. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas
izdevumus ieskaitīs zemes pirkuma
līgumā noteiktajā cenā. Apbūvētu
zemes vienību atsavināšanai nodos,
pārdodot atklātā izsolē. Nosacītās
cenas noteikšanu un atsavināšanu
uzdots veikt pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai;

25. septembra lēmumā Nr.345 “Par
Alūksnes novada Medību
koordinācijas komisijas
izveidošanu” un komisijas sastāvā
kā Alūksnes novada mednieku
formējumu pārstāvi iekļaut Āri
Kreici, kā arī atļaut Ā. Kreicim
savienot minēto amatu ar citiem
viņa ieņemtajiem amatiem;

- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma
“Sili”, Alsviķu pagastā, sastāvā
esošo pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz zemes starpgabala
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas
tos ieskaitīs ierosinātāja zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā, bet, ja zemesgabalu
atsavinās citām personām,
atsavināšanas izdevumus atmaksās
ierosinātājam. Neapbūvēto zemes
starpgabalu atsavinās, pārdodot to
atklātā izsolē noteiktam personu
lokam. Nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu uzdots veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

- uzsākt Alūksnes novada attīstības
programmas 2018. - 2022. gadam
izstrādi (lēmums un sīkāka informācija par programmas izstrādes
uzsākšanu publicēta 3. lappusē);

- atsavināt Alūksnes novada
pašvaldībai piederošu kustamo
mantu - cirsmas īpašumā
“Medņukalni”, Zeltiņu pagastā,
atsavinot vienā izsoles paketē ar
kopējo pārdodamo koku apjomu
558,3m³: cirsmu galveno cirti kailcirti 0,35 ha platībā 1. kvartāla
nogabalā Nr.12, cirsmu galveno
cirti - kailcirti 1,91 ha platībā
3. kvartāla nogabalos Nr.19., 20.,
34, cirsmu galveno cirti - kailcirti
1,62 ha platībā 3. kvartāla
nogabalos Nr.40., 45. Īpašumu
atsavināšanas komisijai uzdots
organizēt cirsmu novērtēšanu,
izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli;
- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala
„Lejas”, Jaunalūksnes pagastā, pie
dzīvokļa īpašuma Nr.2 piederošās
kopīpašuma domājamās daļas;
- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala
„Vētras”, Alsviķu pagastā, pie
dzīvokļa īpašuma Nr.1 piederošās
kopīpašuma domājamās daļas;
- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala
„Vētras”, Alsviķu pagastā, pie
dzīvokļa īpašuma Nr.6 piederošās
kopīpašuma domājamās daļas;
- atcelt Alūksnes novada domes
2015. gada 29. oktobra lēmumu
Nr. 331 “Par Alūksnes novada
pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
3601 025 4019 Zemgales ielā 20,
Alūksnē, Alūksnes novadā ½
domājamās daļas atsavināšanu”;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 2014. gada

- papildināt Alūksnes muižas
parka attīstības darbības stratēģiju
2016. - 2025. gadam ar informāciju
par nozīmīgu kultūras mantojuma
objektu – Mauzoleju Alūksnes muzejā, paredzot veikt tā restaurāciju,
apkārt esošās teritorijas labiekārtošanu un pieejamības nodrošināšanu,
kā arī interaktīvas skaņas, video un
gaismas projekcijas izveidi;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 4/2017 „Alūksnes novada
publisko un pašvaldības
ūdenstilpju, to salu un piekrastes
zonas uzturēšanas un sabiedriskās
kārtības noteikumi”;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5/2017 „Grozījumi Alūksnes
novada domes 2014. gada 27. maija
saistošajos noteikumos Nr.14/2014
„Par pašvaldības atbalstu sporta
sasniegumu veicināšanai”;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” nolikumā, papildinot to
ar punktu, kas nosaka, ka pašvaldība kā iestādes dibinātājs tai
izglītības procesa veikšanai ir
nodevusi valdījumā nekustamos
īpašumus Helēnas ielā 30A un ēku
Helēnas ielā 32, Alūksnē;
- apstiprināt maksu par īslaicīgu
nomu Alūksnes novada pašvaldības
Annas pagasta pārvaldes telpās
“Smiltīs” valsts akciju sabiedrībai
“Latvijas Pasts” – 0,04 EUR/1m2
stundā (bez PVN). Lēmums stāsies
spēkā 2017. gada 1. aprīlī;
- apstiprināt ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izmaksu vienai
personai, kura saņem pakalpojumu
Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”,
450,37 EUR mēnesī saskaņā ar
SAC “Alūksne” izmaksu aprēķinu.
Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par pakalpojumu
mēnesī – starpību starp noteikto
vienas personas mēneša pakalpojuma izmaksu un 90% no personas
pensijas, piemaksas pie pensijas vai
sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz
pilnai noteiktās maksas segšanai. Ja
persona, kura saņem pakalpojumu,
ir deklarēta Alūksnes novadā, un
no savas pensijas, piemaksas pie
pensijas vai sociālā nodrošinājuma

pabalsta nesedz pilnu mēneša pakalpojuma izmaksu, tad tai vai tās
likumiskajam apgādniekam
noteikt pakalpojuma maksu līdz
106,72 EUR mēnesī, piemērojot
normatīvajos aktos paredzētos
atvieglojumus un Alūksnes novada
pašvaldībai segt starpību starp
pakalpojuma izmaksu vienai
personai Sociālas aprūpes centrā
“Alūksne” un personai vai tās
likumiskajam apgādniekam
(apgādniekiem) noteikto
pakalpojuma maksu. Lēmums
stāsies spēkā 2017. gada 1. aprīlī;
- ņemot vērā Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras “SPODRA”
vidēja termiņa attīstības stratēģiju
2015. - 2017. gadam, atbalstīt
multifunkcionālas komunālās
tehnikas iegādi pašvaldības
aģentūrai “SPODRA” šādā
komplektācijā: multifunkcionāla
komunālā mašīna, sniega lāpsta,
smilts sāls maisījuma kaisītājs,
smilšu slaucītājs un savācējs, ūdens
muca, augstspiediena mazgātājs,
konteineru vedējs. Tehnikas iegādes
prognozējamās izmaksas ir
205 690 EUR, nepieciešamo
finansējumu nodrošināt ar Valsts
kases aizdevuma līdzekļiem. Uzdot
pašvaldības aģentūrai “SPODRA”
veikt iepirkumu minētās tehnikas
iegādei un pēc iepirkuma rezultāta
izziņošanas informēt Alūksnes
novada domi par nepieciešamā
finansējuma apmēru;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.6/2017 „Par
grozījumiem Alūksnes novada
domes 2017. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu
2017. gadam””;
- apstiprināt kopīga sadarbības
projekta “Gaismas ceļš caur
gadsimtiem” stratēģiju;
- apstiprināt pašvaldības
administratīvās ēkas Dārza ielā 11,
Alūksnē, atjaunošanas būvprojekta
izstrādes izmaksas bez autoruzraudzības izmaksām 36562,90 EUR
apmērā. Lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē ar tās noteiktajiem aizņēmuma
procentiem pašvaldības investīciju
projekta īstenošanai ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no
2018. gada marta līdz 2020. gada
decembrim, aizņēmumu
garantējot ar pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem;
- atbrīvot Lauru Mazuli no
pienākumu pildīšanas Apstādījumu
aizsardzības komisijā.
Ar domes lēmumiem pilnībā var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.
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Uzsāks izstrādāt Alūksnes novada attīstības programmu
2018. - 2022. gadam
Alūksnes novada pašvaldība
informē, ka, pamatojoties uz
Alūksnes novada domes
2017. gada 23. marta lēmumu
Nr.72 (skatīt zemāk šajā lappusē),
tiek uzsākta Alūksnes novada
attīstības programmas
2018.- 2022. gadam izstrāde.
Attīstības programma ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments,

lai nodrošinātu mērķtiecīgu
novada teritorijas attīstību
ilgtermiņā. Šis dokuments
būs par pamatu
pašvaldības budžeta līdzekļu
plānveidīgai izlietošanai attīstības
projektiem un investīciju
piesaistei.
Attīstības programma tiks
izstrādāta saskaņā ar Alūksnes

novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2012. - 2030. gadam,
izvērtējot nacionālā līmeņa,
Vidzemes plānošanas reģiona un
blakus esošo pašvaldību
plānošanas dokumentus. Attīstības
programma sevī ietvers
esošās situācijas raksturojumu, ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai tiks
definēti vidēja termiņa

mērķi un veidoti rīcības un
investīciju plāni, kā arī noteikta
attīstības programmas
īstenošanas un uzraudzības
kārtība.
Pilnvērtīga attīstības
programmas izstrāde nav
iedomājama bez sabiedrības
līdzdalības. Par sabiedrības
līdzdalības procesu attīstības

programmas izstrādē tiks
paziņots pēc lēmuma par
tematisko darba grupu izveidošanu.
Informācija par sabiedrības
līdzdalības iespējām tiks ievietota
Alūksnes novada mājaslapā
www.aluksne.lv, un pašvaldības
laikrakstā “Alūksnes Novada
Vēstis”.

Lēmums par novada jauna termiņa attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 1. punktu,
Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 6. panta
ceturto daļu un 10. pantu,
Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12. panta pirmo daļu un
22. pantu,
1. Uzsākt Alūksnes
novada attīstības programmas
2018. - 2022. gadam
(turpmāk - Programma)
izstrādi.
2. Noteikt par Programmas
izstrādi atbildīgo personu Alūksnes
novada pašvaldības Plānošanas un
attīstības nodaļas vadītāju.
3. Apstiprināt Programmas
izstrādes darba uzdevumu un
izstrādes termiņus (pielikumā).
4. Apstiprināt Programmas
izstrādes vadības grupu šādā
sastāvā:
4.1. domes priekšsēdētājs;
4.2. pašvaldības izpilddirektors;
4.3. Plānošanas un attīstības
nodaļas vadītājs.
5. Pilnvarot izpilddirektoru
Programmas izstrādei izveidot
darba grupas, apstiprināt to
vadītājus un darba uzdevumus.
6. Paziņojumu par Programmas
izstrādes uzsākšanu publicēt
pašvaldības mājaslapā
www.aluksne.lv un Alūksnes
novada pašvaldības laikrakstā
“Alūksnes Novada Vēstis”.
7. Lēmumu par Programmas
izstrādi nosūtīt Vidzemes
plānošanas reģionam un ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).

DARBA UZDEVUMS

Alūksnes novada attīstības
programmas 2018. - 2022. gadam
izstrādei
1. Izstrādāt Alūksnes novada
attīstības programmu 2018. 2022. gadam (turpmāk Programma), nosakot rīcību
kopumu pašvaldības ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādes
pamatojums:
2.1. likuma “Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 1. punkts;
2.2. Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 6. panta
ceturtā daļa un 10. pants;
2.3. Teritorijas attīstības

plānošanas likuma 5. panta pirmās
daļas 3. punkts, 12. panta pirmā
daļa un 22. pants;
2.4. Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumi
Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
2.5. Ministru kabineta
2009. gada 25. augusta noteikumi
Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas
procesā”.
3. Programmas izstrādi
veikt saskaņā ar spēkā esošo
Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības izstrādātajiem
“Metodiskiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī”.
4. Programmas izstrādes
uzdevumi:
4.1. definēt novada attīstībai
vidējā termiņa stratēģiskos
uzstādījumus un rīcību kopumu,
finanšu resursus un atbildīgos
izpildītājus to īstenošanai;
4.2. izvērtēt un ņemt vērā
Vidzemes plānošanas reģiona
spēkā esošos teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus, Alūksnes
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2012. - 2030. gadam,
Alūksnes novada teritorijas
plānojumu 2015. - 2027. gadam
un to pašvaldību spēkā esošos
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, ar kurām robežojas
novads;
4.3. izstrādājot Programmu,
apzināt un ņemt vērā jau
uzsāktos un ieplānotos
infrastruktūras projektus;
4.4. nodrošināt sabiedrības
pārstāvju līdzdalību Programmas
izstrādē, veicot iedzīvotāju
anketēšanu, iesaistot tos darba
grupās un sabiedriskajās apspriedēs,
atbilstoši 2009. gada 25. augusta
Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas
procesā”.
6. Nepieciešamības gadījumā darba
uzdevumu un izpildes termiņus
aktualizēt:
6.1. saņemot Vides pārraudzības
valsts biroja lēmumu par Vides
pārskata izstrādi;
6.2. pēc programmas 1. redakcijas
izstrādes.

5.
Nr.p.k.

Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Pasākums

Termiņš

5.1.

Sagatavošanās Programmas izstrādei

5.1.1.

Domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu

2017. gada marts

5.1.2.

Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu ievietošana Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS),
paziņojuma publicēšana mājaslapā www.aluksne.lv un laikrakstā “Alūksnes
Novada Vēstis”

2017. gada marts maijs

5.1.3.

Programmas izstrādes procesa darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna
izstrāde

5.1.4.

Darba uzdevumu sagatavošana Programmas izstrādes darba grupām,
tematisko darba grupu sastāva noteikšana

5.1.5.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana
mājaslapā www.aluksne.lv un laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”

5.1.6.

Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides pārvaldi,
Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Programmas
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī par
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums
Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
izvērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai

5.1.7.

Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk.
konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

5.1.8.

Iedzīvotāju aptaujas organizēšana, rezultātu apkopošana

5.2.

Programmas 1. redakcijas izstrāde

5.2.1.

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

5.2.2.

Stratēģiskās daļas izstrāde, vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu
formulēšana

5.2.3.

Rīcības plāna un Investīciju plāna izstrāde ne mazāk kā triju gadu posmam

5.2.4.

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde

5.2.5.

Programmas 1. redakcijas izskatīšana vadības grupā

5.3.

Publiskā apspriešana

5.3.1.

Domes lēmums par Programmas 1. redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un Vidzemes plānošanas reģiona informēšana par atzinuma
sniegšanas nepieciešamību

5.3.2.

Paziņojuma par Programmas 1. redakcijas publisko apspriešanu publicēšana
mājaslapā www.aluksne.lv un laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis” un
TAPIS
Programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana

5.3.3.
5.3.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumos norādīto iebildumu un
priekšlikumu apkopošana, sabiedrisko apspriežu kopsavilkuma publicēšana
mājaslapā www.aluksne.lv

5.4.

Programmas gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana

5.4.1.

Programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas
rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un
priekšlikumus
Domes lēmums par gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana
mājaslapā www.aluksne.lv un laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis” un
TAPIS
Apstiprinātās Programmas publiskošana

5.4.2.
5.4.3.

2017. gada jūnijs augusts

2017. gada
jūlijs - decembris

2018. gada
janvāris

2018. gada februāris
- marts

2018. gada marts aprīlis
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Pilssalā šovasar daudz būvdarbu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinot īstenot Pilssalas
attīstības plānu, šovasar
plašā salas teritorijā notiks aktīvi
būvdarbi, tādēļ iedzīvotājiem
jāapbruņojas ar pacietību, jo daļa
objektu nebūs pieejami īsāku vai
ilgāku laiku, taču pēc tam
Pilssalas aktīvās atpūtas
teritorijas būs sakārtotas un
labiekārtotas.
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere informē,
ka šobrīd ir atsākušies multifunkcionālās servisa ēkas un pludmales
būvdarbi.
Multifunkcionālajai servisa ēkai
pašlaik uzstāda metāla konstrukcijas, kas tai piedos ieapaļo, gliemežvākam līdzīgo apveidu. Ir iedzīti pāļi
laivu piestātnei, tuvākajā laikā tai
uzstādīs virsējo klāju.
- Būvnieki atzīst, ka šīs ēkas
būvniecība ir ļoti sarežģīta, tādēļ
darbu izpilde ne vienmēr veicas tik
ātri kā plānots. Arī šobrīd metāla
konstrukciju uzstādīšana plānotās
nedēļas vietā aizņēmusi divas. Līdz
ar to ēkas nodošana varētu notikt ne
jūnijā, kā bijām cerējuši, bet jūlijā.
Bez ēkas būvniecības jāveic arī tās
apkārtnes labiekārtojums - jāizbūvē
daudzlīmeņu sēdzona uz mākslīgi veidota reljefa, betona un dēļu
platforma, kas pie ezera pāries koka
platformā uz pontoniem. Pontona
laipai gar abām malām paredzēts
izveidot piestātnes laivām, jahtām,
ūdens velosipēdiem un citiem ūdens
transporta līdzekļiem. Ņemot vērā
laipas izmērus, nedaudz mainīsies
starptautisko ūdens motosporta
sacensību trase, - saka S. Adlere.
Darbi ir atsākušies arī blakus
esošajā pludmales zonā, kur izbūvē
laipas. To klājums būs vienots ar
multifunkcionālās servisa ēkas laipu.
Šajā objektā vēl šopavasar piknika
zonā izbūvēto ugunskuru vietās uzstādīs grilus un paplašinās peldzonu.
Prognozējams, ka šai teritorijā darbi
turpināsies vēl maijā un uz peldēšanās sezonu pludmale būs pieejama
apmeklētājiem. Pie peldzonas un
rotaļu laukumiem varēs piekļūt pa
grantēto ceļu, kas atrodas aiz pludmales volejbola laukumiem.
Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija Alūksnes novada
pašvaldībai ir piešķīrusi divas valsts
budžeta mērķdotācijas - stadiona
skrejceļa seguma rekonstrukcijai un
Pilssalas infrastruktūras 3. kārtas
izbūvei. Šis finansējums pašvaldībai
jāapgūst šī gada laikā.
S. Adlere informē, ka Pilssalas
stadionā mērķdotācijas līdzekļi paredzēti skrejceļa seguma ieklāšanai,
vieglatlētikas – tāllēkšanas, lodes
grūšanas sektoru modernizācijai, kā
arī vingrošanas ierīču uzstādīšanai.
- Skrejceļa segums būs Starptautiskās vieglatlētikas federācijas
sertificēts ūdens necaurlaidīgs
sintētisks pārklājums, kāds tiek
izmantots arī augsta līmeņa sacensībām un treniņiem. Šobrīd nevaram
organizēt vieglatlētikas sacensības
vai nometnes, jo pa asfaltu skriet ir
traumatiski, taču īstenojot šo projektu, aktīvam dzīvesveidam būs radīti
ļoti labi apstākļi un tas būs lietderīgi
gan sporta skolai, gan vietējiem
iedzīvotājiem, - saka S. Adlere.
Šobrīd tiek gatavota dokumentācija
iepirkuma veikšanai. Prognozējamais darbu veikšanas termiņš ir 3 –
4 mēneši. Lai gan futbola laukumā
būvdarbi nenotiks, visdrīzāk, ka
projekta īstenošanas laikā tas nebūs
pieejams, lai nodrošinātu netraucētu
darbu veikšanas gaitu.
Otrs no valsts budžeta piešķirtais
finansējums paredzēts Pilssalas
labiekārtojuma pabeigšanai un tā
ietvaros darbi paredzēti zonā no
pludmales volejbola laukumiem
līdz multifunkcionālajai servisa
ēkai. Līdz ar to jārēķinās, ka šī zona
šovasar nebūs pieejama. Šobrīd norit
projekta izstrāde, lai pie jau sakārtotās infrastruktūras – rotaļu laukumi,
pludmales zona, servisa ēka, arī
apkārtēja vide būtu atbilstoši labiekārtota. Ņemot vērā, ka Alūksnes
ezers ir vieta, kur notiek starptautiskas ūdens motosporta sacensības,
paredzēts izbūvēt jaunu starta laipu,
ierīkot teritoriju tehniskajam un
sacensības apkalpojošajam autotransportam – pacēlājiem, ugunsdzēsējiem, neatliekamajai palīdzībai, ka
arī teritoriju, kur sacensību laikā var
uzturēties sportistu komandas. Šie
plāni ir saskaņoti ar biedrību “Nord
Ost”. Plānots ierīkot teritoriju, kur
varēs notikt apalvošanas ceremonijas, ka arī izbūvēt bruģētu ceļu, kas
vedīs uz servisa ēku.
Nedaudz uz salas centru pavirzīsies

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
Tūrisma gida pakalpojumu sniedzēja amatu Tempļakalna parkā
(uz noteiktu laiku)
Prasības pretendentiem:
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• Vēlamas angļu un/vai krievu valodas zināšanas;
• Vēlama pieredze darbā ar kases aparātu;
• Iniciatīva un radoša pieeja darbam ar apmeklētājiem.
Amata pamatpienākumi:
• Veikt izglītošanas, informēšanas un konsultēšanas pasākumus par
Tempļakalna parku, uguns novērošanas skatu torni un citiem tajā
esošajiem apskates objektiem;
• Organizēt apmeklētāju plūsmu ugunsnovērošanas skatu tornī,
ievērojot tā izmantošanas un kārtības noteikumus;
• Veikt Alūksnes novadu reprezentējošu suvenīru tirdzniecību;
• Veikt citus atbalsta pasākumus tūristiem, tajā skaitā informēšanu par
apskates un atpūtas iespējām Alūksnes novadā;
• Veikt uguns novērošanas skatu torņa apkārtnes un paviljona ikdienas
uzturēšanu un uzkopšanu.
Motivācijas vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) līdz 2017. gada 3.
aprīļa plkst. 16.00 var nosūtīt pa e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai
iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, Dārza ielā
11, 306. kab., Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona:
Iveta Veļķere, tālr. 25779965.

esošie pludmales volejbola laukumi,
tos plānots ierīkot padziļinājumā,
lai vējš nepūstu projām no laukuma
smiltis. Jāteic, ka būvdarbu dēļ šogad nenotiks plānotās pludmales volejbola sacensības “Katrīnas kauss”.
Paredzēta vieta apstādījumiem un
tribīņu izvietošanai. Savukārt no
stadiona ieejas laukumu virzienā pāri
esošajam kanālam plānots izveidot
taku. Posmā no Pilssalas tilta līdz
ieejai stadionā ierīkos apgaismojumu, ka tur šobrīd nebija.
Ņemot vērā, ka pašreizējās tualetes
Pilssalā nav pieejamas cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, kā arī grūti
pieejamas bērniem un senioriem,
plānots ierīkot jaunas labierīcības,
kas atradīsies aptuveni tajā pašā
vietā, bet vecās demontēs. Tās būs
mūsdienīgākas, viegli kopjamas.
Turpat atradīsies arī vieta atkritumu
konteineriem, lai tie vizuāli būtu
mazāk pamanāmi sakārtotajā vidē.
S.Adlere prognozē, ka jūlijā varētu
sākties darbi arī darbi Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornī, ko paredzēts
atjaunot un ierīkot tajā ekspozīciju,
kas stāstīs par cietokšņa vēsturi.
Tāpat plānots ierīkot taku pilsdrupu
teritorijā un sakārtot apkārtmūri, kas
atrodas pa kreisi ieejai estrādē. Šie
darbi turpināsies divus gadus, bet
būvniecības laikā estrāde
apmeklētājiem būs atvērta.
Vasarā drupu teritorijā notiks
arī arheoloģiskās izpētes darbi,
kuros tāpat kā iepriekšējos gados
varēs piedalīties arī skolēni.

Dome piešķir finansējumu
gāzes eksplozijā cietušās
ēkas būvprojekta izstrādei
un autoruzraudzībai
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
16. martā Alūksnes novada
domes ārkārtas sēdē deputāti
atbalstīja lēmumu par palīdzību
krīzes situācijā, piešķirot
finansējumu gāzes eksplozijas
rezultātā cietušās daudzdzīvokļu
mājas Torņa ielā 15, Alūksnē,
atjaunošanai un būvprojekta
izstrādei.
Finansējums piešķirts, ņemot
vērā Torņa ielas 15, Alūksnē, mājas
padomes iesniegumu. Latvijas
būvinženieru savienības SIA
“LBS - Konsultants” tehniskajā
atzinumā teikts, ka daudzdzīvokļu
ēku iespējams pilnībā atjaunot.
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
IK „Āre Pilds” sastādīja
projektēšanas uzdevumu, saskaņā
ar kuru SIA „ALŪKSNES NAMI”
izsludināja iepirkumu tehniskā
projekta izstrādei un
autoruzraudzībai.

Piešķirtais finansējums
kopumā, saskaņā ar veiktā
iepirkuma rezultātiem, ir
27 165 eiro, un tas piešķirts no
Alūksnes novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Ēkas
atjaunošanas būvprojekta izstrādes
un autoruzraudzības organizēšana
būs jāveic pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “ALŪKSNES
NAMI”. Būvprojektu paredzēts
izstrādāt gāzes eksplozijā bojāto
koplietošanas konstrukciju
atjaunošanai.
2016. gada 3. septembrī daudzdzīvokļu mājas Alūksnē, Torņa ielā 15,
pirmā stāva dzīvoklī propāna gāzes
eksplozijas rezultātā tika būtiski
bojāta ēkas ārējā siena un
kāpņutelpa, kurā atradās šis
dzīvoklis un vēl 14 citi.
Sprādziena rezultātā radās krīzes
situācija, kuras dēļ šobrīd
15 dzīvokļi nav izmantojami
dzīvošanai, un 33 mājas
iedzīvotājiem nav iespējams dzīvot
savos dzīvokļos bojāto kāpņu
telpas pārsegumu un
konstrukciju dēļ.

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 24. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 24. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 24. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 24. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
28. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

07.04.2017. 13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija
KAPARŠMITE

19.04.2017. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

24.04.2017. 11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA

10.04.2017. 17.00 – 18.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Līga LANGRATE

06.04.2017. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris
LAZDEKALNS
Ainars MELDERS

10.04.2017.

8.00 – 9.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

20.04.2017. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 28.04.2017. 12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

20.04.2017. 15.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars ŠVOLMANIS 10.04.2017. 9.00 – 10.00

Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ

27.04.2017. 16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

12.04.2017. 16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
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Būs izmaiņas pasažieru
pārvadājumos pilsētā un novadā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vietējo sabiedriskā
transporta pasažieru
pārvadājumu līdzšinējā kārtībā
pilsētā un novada teritorijā
gaidāmas izmaiņas. Par to,
ņemot vērā nepieciešamību
nogādāt skolēnus uz izglītības
iestādēm un informāciju par
nerentablajiem autobusu
reisiem, diskutēja Autotransporta
direkcijas, Vidzemes
plānošanas reģiona,
SIA “Sabiedriskais autobuss”
un Alūksnes novada
pašvaldības pārstāvji.
Pašvaldības Īpašumu nodaļas
vadītājs Ingus Berkulis informē,
ka sanāksmē izskatīti vairāki
novada teritorijā kursējošo vietējo
maršrutu nerentablie reisi, kā arī
diskutēts par to, kā labāk
pielāgot esošos reisus skolēnu
pārvadājumiem sakarā ar
Jaunlaicenes pamatskolas
reorganizāciju par sākumskolu
un Mālupes pamatskolas
slēgšanu.
Ņemot vērā 2016. gada pasažieru
pārvadātāju statistikas atskaites,
Vidzemes plānošanas reģions ir
izanalizējis un izvērtējis reģionālā
vietējās nozīmes maršrutu tīklā
sniegto sabiedriskā transporta
pakalpojumu rezultātus. Secināts,
ka novadā ir salīdzinoši liels
nerentablo reisu skaits, par ko
liecina nelielais pārvadāto pasažieru
skaits, ko savukārt apliecina
iztirgoto biļešu daudzums.
Alūksnes novadā reģionālā vietējās
nozīmes maršrutu tīkla 26 maršrutu
19582 reisos pērn pārvadāti
206 170 pasažieri, tai skaitā
39 501 bez maksas. Ieņēmumi
bijuši 0,19 EUR/km, dotācijas –
0,93 EUR/km.
Pēc Valsts SIA “Autotransporta
direkcija” datiem, Alūksnes novadā
visvairāk dotēti (vairāk par 80%)
šādi maršruti:
Alūksne - Strautiņi - Alūksne ar
valsts dotācijas segumu pār
izdevumiem 96%, reisā vidēji
3,54 pasažieri;
Alūksne - Dēliņkalns Korneti - Alūksne, dotācija 96%,

reisā vidēji 3,18 pasažieri;
Alūksne – Zeltiņi - Kalncempji,
dotācija 91%, reisā vidēji
3,77 pasažieri;
Alūksne - Kalncempji, dotācija
87%, reisā vidēji 4,83 pasažieri;
Alūksne - Anna - Gulbene, dotācija
88%, reisā vidēji 6 pasažieri;
Alūksne - Vengerski - Māriņkalns,
dotācija 85%, reisā vidēji
3,16 pasažieri;
Alūksne – Jaunanna - Alūksne, dotācija 86%, reisā vidēji 11 pasažieri;
Alūksne - Jaseņici - Putrovka, dotācija 86%, reisā vidēji 8,37 pasažieri;
Alūksne - Korneti - Jaunlaicene Korneti - Alūksne, dotācija 86%,
reisā vidēji 15 pasažieri.
- Ņemot vērā to, ka Alūksnes
novadā nākamajos mācību gados
būs izmaiņas izglītības iestāžu tīklā,
panācām vienošanos, ka šobrīd
minētajos nerentablajos maršrutos
lielu izmaiņu nebūs. Vienīgi maršruts Alūksne - Dēliņkalns - Korneti
- Alūksne, kas šobrīd kursē divas
sestdienas mēnesī, vasaras periodā
kursēs katru sestdienu, bet pārējā
laikā nekursēs. Pārējos maršrutos
izmaiņas būs saistītas ar skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanu, - norāda I. Berkulis.
Alūksnes novada pašvaldība ir
sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Autotransporta direkcijā
priekšlikumus par to, kā varētu koriģēt esošos reisus, lai nodrošinātu
Mālupes pagasta skolēnu nokļūšanu
Malienas pamatskolā un Alūksnē
esošajās izglītības iestādēs, kā arī
Jaunlaicenes vecāko klašu skolēnu
nokļūšanu Ziemeru pamatskolā un
Alūksnes pilsētā. Pagaidām atbildi
par iesniegtajiem priekšlikumiem
no Autotransporta direkcijas pašval-

dība nav saņēmusi.
Lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus mācību gada laikā, izmaiņas
no šī gada 1. septembra varētu
skart maršruta Alūksne – Bērziņi
– Alūksne reisus ar atiešanas laiku
6.10 un 14.10, maršruta Alūksne
– Korneti – Jaunlaicene – Korneti –
Alūksne reisu ar atiešanas laikiem
7.00 un 14.10, maršruta Alūksne
– Ziemeri – Māriņkalns – Alūksne
reisu ar atiešanas laiku 7.45,
maršruta Alūksne – Māriņkalns –
Jaunlaicene reisu ar atiešanas laiku
15.05.
Tāpat, lai efektīvāk nodrošinātu skolēnu nokļūšanu Liepnas
vidusskolā un Bejas pamatskolā,
pašvaldība iesniegusi priekšlikumu
veikt izmaiņas maršruta Alūksne
– Kārsava – Rēzekne reisā ar atiešanas laiku 6.30 un maršruta Alūksne
– Mālupe – Beja – Alūksne reisā ar
atiešanas laiku 13.50. Kad pašvaldība saņems atbildi no Autotransporta
direkcijas, tā informēs iedzīvotājus
par konkrētām izmaiņām maršrutos.
Nākamās izmaiņas skars
pasažieru pārvadājumus Zeltiņu un
Kalncempju virzienā, lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu no Ilzenes
pagasta uz tuvākajām novada
izglītības iestādēm sakarā ar to, ka
Ilzenes pamatskola būs slēgta no
2018. gada 1. septembra. Priekšlikumus par pasažieru pārvadājumu
nodrošināšanu šajā teritorijā pašvaldība vēl gatavos.
Izmaiņas sagaida arī pilsētas
teritorijā kursējošos maršrutus.
Plānots slēgt vakaros uz Sīļiem un
Kalnadruvām kursējošos reisus, jo
pārdoto biļešu statistika uzrāda, ka
tajos ir ļoti mazs pasažieru skaits.

Pašvaldības policija informē
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Sākoties pavasarim, aktuāla
kļuvusi īpašumu sakopšana.
Kopjot īpašumus, rodas
atkritumi, tādēļ Pašvaldības
policija atgādina, ka īpašnieka
pienākums ir laikus sakopt
savu īpašumu un atkritumu
uzkrāšana nav pieļaujama,
un tas attiecināms arī uz
īpašumiem bez apbūves.
Katra īpašnieka pienākums
ir iekļauties atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā, tādēļ
pašvaldība aicina īpašniekus sekot

līdzi tam, vai ir noslēgts līgums ar
pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Rūpe” par atkritumu
apsaimniekošanu.
Līdz ar pavasara iestāšanos
aktualizējusies vēl viena
problēma, kas saistīta ar
nesakoptiem īpašumiem – kūlas jeb
pērnās zāles dedzināšana. Arī šogad
policija pievērsīs pastiprinātu
uzmanību īpašumiem, kuros
nepļautas zāles dēļ ir izveidojusies
kūla.
Iedzīvotāji ir aktīvi un bieži ziņo
policijai par stāvēšanai neatļautās
vietās novietotām automašīnām.
Pašvaldības policija atgādina, ka
automašīnas jānovieto tam
paredzētās vietās, un vietās, kur to

atļauj ceļu satiksmes noteikumi.
Tāpat Pašvaldības policija
atgādina, ka no šī gada 1. janvāra ir
spēkā izmaiņas mājas dzīvnieku
reģistrācijas kārtībā, kas nosaka
suņu obligātu apzīmēšanu ar
implantētu mikroshēmu jeb
čipēšanu, kā arī dzīvnieka
reģistrāciju Lauksaimniecības datu
centra datu bāzē.
Martā Pašvaldības policija
sadarbībā ar Alūksnes novada
bāriņtiesu turpināja darbu ar
nelabvēlīgajām ģimenēm, kā arī
aktīvi apkaroja problēmu ar
personām, kuras diedelē naudu
autoostas apkārtnē.

SIA “Rūpe” aicina pieslēgt
īpašumus centralizētajam
sadzīves kanalizācijas un
ūdensvada tīklam
SIA “Rūpe” informē, ka laikā
no 2008. līdz 2015. gadam veikti
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvdarbi vairākās Alūksnes
pilsētas ielās un Alsviķu,
Jaunzemu, Jaunlaicenes,
Kolberģa, Mārkalnes, Strautiņu,
Kornetu, Zeltiņu un Māriņkalna
ciemos. Jaunie ūdensvada un
kanalizācijas tīkli sniedz apkārtnē
esošo privāto māju īpašniekiem
un juridiskajām iestādēm
iespēju pieslēgt savus īpašumus
centralizētajai tīklu sistēmai.
SIA „Rūpe” aicina šo iespēju
arī izmantot.
Lai pieslēgtu savu īpašumu
centralizētajam sadzīves
kanalizācijas un ūdensvada tīklam,
SIA “Rūpe” aicina īpašniekus,
ierasties SIA “Rūpe” birojā, Brūža
ielā 6, Alūksnē, darba dienās no
9.00 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00) uz
konsultāciju par pieslēgšanās
iespējām, līdzi ņemot zemes
grāmatas apliecību un zemes
robežu plānu, kur norādīts esošā
kanalizācijas tīkla
un ūdensapgādes tīkla novietojums.
Papildus SIA “Rūpe” informē
iedzīvotājus, ka šobrīd Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) izstrādā
noteikumus par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu visā Latvijas
teritorijā. Ar noteikumiem var
iepazīties VARAM mājas lapā
www.varam.gov.lv → normatīvie
akti → normatīvo aktu projekti
→ normatīvo aktu projekti vides
aizsardzības jomā.
Noteikumi noteiks prasības
notekūdeņu apsaimniekošanai
nekustamā īpašuma īpašniekam
esošajās notekūdeņu kanalizācijas
sistēmās, kuras nav pievienotas
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai (turpmāk – decentralizētas
kanalizācijas sistēmas), un šādu
sistēmu reģistrācijas kārtību.
Noteikumi attieksies uz ciemu un
pilsētu teritorijās esošām
decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, kurās notekūdeņu
savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
• rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kuras attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka

par 5 m3/diennaktī;
• septiķus;
• notekūdeņu krājtvertnes (jebkurš
rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre), kurās uzkrājās neattīrīti
notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas
atkritumi.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam būs jāatbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatāciju atbilstoši būvniecības,
vides aizsardzības un noteikumu
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” prasībām un par
saviem līdzekļiem būs jāveic attiecīgās sistēmas apkope un remonts.
Noteikumu projektā šobrīd tiek
plānots, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam
būs jānodrošina decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atbilstība
normatīvajām prasībām ne vēlāk kā
līdz 2020. gada 1. janvārim.
SIA “Rūpe” iesaka laikus izvērtēt
katram īpašniekam esošo kanalizācijas sistēmu darbību un tehnisko stāvokli un nepieciešamības
gadījumā veikt pieslēgšanos pie
centralizētās sadzīves kanalizācijas
sistēmas, tādā veidā atvieglojot
īpašniekam sadzīves kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un
uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem noteiktajām prasībām.
Pieslēgšanās pie maģistrālajiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
šobrīd ir bez maksas.
SIA “Rūpe” darbinieki, veicot
sistēmas remontdarbus vai novēršot avārijas sekas pilsētas tīklos,
vairākkārt ir konstatējuši nesankcionētus pievienojumus maģistrālajiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
SIA “Rūpe” aicina iedzīvotājus sakārtot līgumsaistības ar SIA “Rūpe”
un noslēgt līgumus par pievienošanos centralizētajām sistēmām,
kā to paredz normatīvie akti. Tiem
nesankcionētajiem pieslēgumu
īpašniekiem, kuri legalizēs pievadus
līdz 2017. gada 31. jūlijam, netiks
piemērots naudas sods par konstatēto pārkāpumu.
Papildus informāciju par centralizētajā sadzīves kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmām var iegūt,
sazinoties ar SIA “Rūpe” pa tālruni
64381087, vai sūtot e-pastu ar
informācijas pieprasījumu uz
elektroniskā e-pasta adresi
info@rupe.lv.

6. Alūksnes Novada Vēstis

29.03.2017.

Projekti

www.aluksne.lv

Jauniešiem iespēja iesaistīties
projektā “Proti un dari!”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
līdz 2018.gada 31.decembrim
īsteno projektu “Proti un dari!”.
Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29
gadus vecu jauniešu prasmes,
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki Nodarbinātības valsts
aģentūrā. Veicināt viņu iesaisti
izglītībā, aroda apguvē vai kādos
citos nodarbinātības pasākumos,
piemēram “Jauniešu garantija”.
Alūksnes novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece Ina Raipule ir
programmas vadītāja Alūksnes
novadā. Viņa uzskata, ka novada
jaunieši maz izmanto dotās iespējas.
Līdz martam projektā iesaistījušies
divi jaunieši.
- Jaunietim, kas vēlas iesaistīties projektā, jāvēršas Sociālajā
dienestā – pie manis, bet pagastos
informāciju par projektu var saņemt
pie sociālajiem darbiniekiem. Ja
jaunietis atbilst visiem kritērijiem,
kas noteikti projektā, tad sākotnēji
kopīgi izzinām viņa prasmes, intereses, iegūto izglītību, lai noteiktu
attīstības virzienus, ko viņš vēlētos
darīt. Kopā ar jaunieti izveidojam
viņa individuālo programmu un
piesaistām mentoru, kura uzdevums
ir sniegt jaunietim nepieciešamo
atbalstu individuālās programmas
īstenošanā, - par projektu stāsta
I. Raipule.
Jaunietis, ja to vēlas, šī projekta
ietvaros var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros, var iegūt izglītību vai apgūt kādu arodu. Lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt
arodu pie amata meistara, jaunietim

Dome atbalsta
pagastu pārvalžu
vides uzlabošanas
projektus
Evita Aploka
Šajā sasaukumā Alūksnes
novada dome izveidoja pašvaldības budžeta mērķprogrammu Alūksnes novada pagastu
teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanai.
Katrai pagasta pārvaldei šajā
programmā bija iespēja saņemt
40 000 EUR. 23. marta domes
sēdē deputāti pieņēma lēmumus
atbalstīt septiņu pagastu pārvalžu
projektus, tādejādi sadalot atlikušos mērķprogrammas līdzekļus tām pārvaldēm, kuras savu
limitu vēl nebija izmantojušas.
Turpinājums 8. lappusē

ir iespēja iepazīt profesijas specifiku
gan pie darba devēja, gan dodoties
vizītēs uz uzņēmumiem. Projekta
laikā jauniešiem ir iespēja apgūt
dažādas darba tirgū pieprasītas
profesijas, piemēram, autoatslēdznieks, šuvējs, galdnieks, konditors,
pavārs, lietvedis, dārzkopis, frizieris
u.c. Mācību laikā maksā stipendiju
un apmaksā dzīvošanu dienesta
viesnīcā vai kopmītnēs, nodrošina praksi pie darba devēja. Tāpat
projekta dalībniekiem ir iespējams
saņemt speciālistu (psihologs,
karjeras konsultants) konsultācijas,
var iesaistīties brīvprātīgā darba
aktivitātēs, nometnēs, semināros,
apmeklēt kultūras pasākumus. Ir
apmācīti trīs mentori, kuri ir gatavi
jebkurā laikā strādāt ar projektā
iesaistītajiem jauniešiem.
- Aicinu jauniešus izmantot projekta sniegtās iespējas un jauniešu vecākus un draugus uzrunāt un ieteikt
piedalīties projektā tiem jauniešiem,
kuri atbilst projekta nosacījumiem, uzsver I. Raipule.
Interesenti aicināti pieteikties
pie projekta “PROTI un DARI!”
programmas vadītājas Inas Raipules
pa tālruņiem 64322004, 25771189
vai arī personīgi griezties Alūksnes
novada Sociālajā dienestā.
Projektu “Proti un Dari!”
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īsteno
sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru
(JSPA) Eiropas Savienības fondu
darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.3. speciﬁskā
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” ietvaros.

Pašvaldība līdzfinansēs biedrību projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
23. marta sēdē deputāti atbalstīja
17 biedrību projektu pieteikumus
un saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem”
piešķīra pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu to īstenošanai.
Biedrībai „Dr. A.Misiņa medicīnas
vēstures muzejs” projekta “Veselīgais krāsu karuselis” realizācijai
dome piešķīra 425 EUR. Projektā
paredzēts no 12. maija līdz
30. septembrim organizēt izstādi “Es varu” un radošo darbnīcu
“Laiks smūtijam”.
240 EUR līdzfinansējums projektam “Prāta spēles” piešķirts
„Alūksnes Invalīdu biedrībai”. Projektā paredzēts cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām organizēt prāta spēles,
kā arī sacensības pužļu salikšanā,
izmantojot roku veiklību un loģisko
domāšanu.
Biedrībai „Latvijas Neredzīgo
biedrība” projekta “LNB Alūksnes
novadā” īstenošanai piešķirtais
finansējums ir 510 EUR. Projekta
mērķis ir organizēt informatīvu
sadarbības veidošanas semināru
9. maijā, Eiropas dienā, un jūnijā
Latvijas mēroga sacensības neredzīgo galda tenisā.
Biedrības „Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs” projekta „Mazā NVO skola” realizācijai
dome piešķīra 600 EUR. Projektā
plānots organizēt divus seminārus – darbnīcas Alūksnes novada
nevalstisko organizāciju biedriem
un brīvprātīgajiem par radošiem
risinājumiem NVO darbībā.
Projektu “29. Ziemeru mazpulks
Latvijas simtgadei” īstenos biedrība
„Alūksnes novada attīstībai”. Tam
dome piešķīra 230 EUR. Projektā
paredzēts organizēt pasākumu ciklu
– radošās nodarbības, izstādes un
Baltā galdauta svētkus Māriņkalnā.

Biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” projektam
„Biedrības „Alūksnes novada
sieviešu apvienība “Katrīna””
9. vasaras skola “Dzīvotprieks!””
atvēlēti 600 EUR. Biedrība organizēs vasaras skolu sievietēm 30.
jūnijā un 1. jūlijā Alsviķu pagastā.
Biedrība “Pededzes Nākotne” īstenos projektu “Teātra svētki Pededzē
“Tropu fantāzija””, kam deputāti
piešķīra 344 EUR. Projektā paredzēts bērniem organizēt ar teātra
tēmu saistītas izglītojošas darbnīcas
un visiem novada teātru pulciņu
dalībniekiem iestudēt kopīgu teātra
uzrādi.
300 EUR pašvaldības līdzfinansējuma biedrībai “Alūksnes pilsētas
pensionāru Biedrība „Sudrabs””,
lai realizētu projektu “Rokas darba
nebijās – zinājās padarīt”. Biedrība
paredzējusi radīt suvenīrus, iesaistīt
biedrības rokdarbu pulciņā arī citus
pilsētas pensionārus, izveidot tapušo
rokdarbu izstādi, kā arī atsevišķām
grupām dāvināt rokdarbus.
Biedrības “Sidraba pavediens”
projektam “Aktīvu dzīvesveidu
un kolektīvo deju popularizēšanas
pasākums “Tikšanās Marienburgā –
ne tikai dzīvei piešķirt gadus, bet arī
gadiem dzīvi”” dome atvēlējusi
600 EUR līdzfinansējumu. Paredzēts organizēt kolektīvo deju
koncertu, meistarklases jaunu deju
un dejas elementu apgūšanai.
Alūksnes evaņģēliski luteriskajai
draudzei projekta “2017. gads – reformācijas 500. gadadienas atceres
gads Alūksnē” realizācijai piešķirti
599,76 EUR. Draudze plānojusi
iesaistīties bukleta par Ernsta Glika
pirmo Bībeles tulkojumu izstrādē,
kopā ar jaunā tulkojuma autoriem
iestādīt divus ozolus, sagatavot
pētījumus par Jāņa Reitera un
E. Glika kā reformācijas aktīvistu
darbību u.c.
Biedrībai “Kultūras izglītības
centrs “Stili”” projekta “Gleznotājam Jūlijam Krastiņam – 135””
realizācijai dome atvēlēja 600 EUR.
Projektā plānots apkopot vēsturisko
materiālu par novadnieku, izveidot
astoņus informatīvus stendus, ko
varēs izvietot novada kultūras un

izglītības iestādes.
Latviešu – igauņu kultūras biedrības “Stīga – Keel” projektam
“Vasaras skola Romeškalna muižā”
domes piešķirtais finansējums ir
596 EUR. Projekta īstenotāji organizēs igauņu valodas vasaras skolu,
lai popularizētu un sekmētu Latvijas
un Igaunijas valstu sadarbību.
600 EUR piešķirti biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” projekta „Zeltiņu
pagasta atklātās krosa skriešanas
seriāla sacensības „Mizojam, ka
prieks 5”” īstenošanai. Biedrība
jau piekto gadu organizēs atklātās
krosa skriešanas sacensības Zeltiņu
pagasta teritorijā četros posmos no
maija līdz augustam.
Arī biedrībai „Remis” piešķirti
600 EUR, lai īstenotu projektu
„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma – šķēršļu un inventāra
papildināšana”. Biedrība iecerējusi
atjaunot un paildināt suņu apmācību
laukuma aprīkojumu ar šķēršļiem
un inventāru.
600 EUR piešķirti arī Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei projekta
„Zeltiņu evaņģēliski luteriskās
baznīcas apzaļumošana” realizācijai. Paredzēts izveidot apstādījumus
pie baznīcas, lai radītu sakoptu un
estētiski pievilcīgu vidi.
Biedrībai „Nāc pretim” projekta
„Annas pagasta centra teritorijas labiekārtošana” realizācijai
paredzēti 600 EUR. Plānots veikt
nepieciešamos darbus, lai padarītu
iedzīvotājiem izmantojamu aku
pagasta centrā – izveidot gājēju
celiņu piekļuvei pie tās un iestādīt
dekoratīvos augus akas apkārtnē.
600 EUR piešķirti arī biedrībai
„Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta „Piemiņas vietas
izveide pie Bitāna bunkuriem”
īstenošanai. 1946. – 1948. gadā
Jāņa Bitāna vadībā Mālupes mežā,
zemē izveidotos bunkuros, iespiesti
nelegālie preses izdevumi, tostarp
arī Alūksnes ģimnāzijas pretošanās
kustības “Dzimtenes sili” žurnāls
“Liesma”. Paredzēts sakārtot
bunkuru apkārtni, izveidot tiem pieejamību, uzstādīt piemiņas akmeni
un informatīvo stendu.

Treilerus novirzīs pie tūrisma uzņēmumiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
vairākus pilsētas stāvlaukumus
ir aprīkojusi ar zīmi, kas
treileriem šajos laukumos liedz
stāvēt nakts stundās no pulksten
23.00 līdz 7.00. Šāds lēmums
pieņemts, lai tūristus, kuri ierodas
Alūksnē ar treileriem, novirzītu
uz tiem tūrisma uzņēmumiem,
kuru pakalpojumu klāstā ir
treileru vietu piedāvājums.
Alūksnes novada pašvaldība
vēlas, lai tūristi šeit saņemtu
kvalitatīvu pakalpojumu un
pēc pilsētas apmeklējuma
mājup dotos apmierināti. Tūrisma
uzņēmumos, kas piedāvā aprīkotas
treileru vietas, šis pakalpojums ir
kvalitatīvs.
Minētās zīmes pašlaik

izvietotas četros pilsētas
stāvlaukumos – Baznīcas
ielā pie Tūrisma informācijas
centra, Brūža ielā pie Alūksnes
Kultūras centra, Ojāra
Vācieša ielā pie “Altiņa” un
stāvlaukumā pie strūklaku
parka.
Plānots, ka nākotnē šāda
zīme varētu tikt uzstādīta
arī pie dažiem citiem
stāvlaukumiem.
Šobrīd Alūksnē treileru vietas
piedāvā trīs tūrisma uzņēmumi atpūtas komplekss “Jaunsētas”,
kempings “Ezermalas – 44”
un viesnīca “Jolanta”.
Informācija par to, kur tūristiem
ar saviem treileriem ir iespējams
nakšņot, pieejama visos pēdējos
gados izdotajos informatīvajos
materiālos, stendos pie tūrisma
centra un dzelzceļa stacijas, arī
tūrisma informācijas centrā,
kā arī interneta mājaslapā
www.visitaluksne.lv.

Zīmes Līgatnē (pa kreisi) un Alūksnē (pa labi)
smilšakmens atsegumiem
Jāuzsver, ka Alūksne nav ne pirmā,
vēsturiskajā papīrfabrikas ciematā
ne vienīgā vieta, kur šādas zīmes
aprīkota ar zīmi, kas treileriem
uzstādītas. Līdzīgs situācijas
aizliedz atrasties laukumā jau
risinājums ir arī, piemēram,
no pulksten 21.00 līdz 7.00.
Līgatnē, kur teritorija pie
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Aktuāli
Alūksnes pilsētas sākumskolai
jauna skolas padome
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Aprīlī atkal notiks
“Zaķu skrējiens”

Uva Grencione,
Alūksnes pilsētas sākumskolas
direktore
Februārī notika Alūksnes pilsētas
sākumskolas konference, kurā
atskatījāmies uz padarīto pēdējo
divu gadu laikā, stāstījām par
gaidāmajām izmaiņām izglītības
saturā un iespējamu sākumskolas
daļēju pārcelšanu uz ģimnāzijas
telpām, kā arī ievēlējām jaunu
skolas padomi.
Skolas padome, kurā vairākumā ir
vecāki, var būt būtisks atbalsts skolas attīstībai. Sākumskolas kolektīvs
ir pateicīgs, ka iepriekšējā skolas
padome Jāņa Skultes vadībā, īpaši
palīdzēja diskusijās ar pašvaldību
par mūsu skolas vietu Alūksnes
novada izglītības iestāžu tīklā. Jāpiemin, ka tikai trīs deputāti izrādīja
interesi par mūsu skolas konferenci,
lai gan tieši viņi ir tie, kas pieņem
lēmumus, piemēram, par skolas pilnīgu vai daļēju pārcelšanu uz Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
telpām, un šī bija lieliska iespēja

Alūksnes pilsētas sākumskolas jaunā padome
plašākai diskusijai ar vecākiem un
skolas darbiniekiem.
Šobrīd uz sadarbību aicina jaunā
skolas padome – priekšsēdētājs
Druvis Tomsons, priekšsēdētāja
vietniece Signe Gorbāne, kā arī
Sanita Čibala, Evita Kalniņa, Ilze
Strupkāja, Mārtiņš Spirks, Askolds

Foto no skolas arhīva

Zelmenis, Sandra Ģēģere, Inga
Delpere, Rolands Sīlis un Uva
Grencione. Mūsu skolas skolēnu
vecāki, šie ir tie cilvēki, kam droši
stāstiet un jautājiet par dažādām
jautājumiem saistībā ar Alūksnes
pilsētas sākumskolu!

NVA filiāles pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) filiālēs ir sākusies darba
devēju pieteikumu pieņemšana
skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai šovasar.
Pieteikties darba devējs var tajā
NVA filiālē, kuras apkalpošanas
teritorijā viņš plāno izveidot darba
vietu skolēnam. Pieteikumu var
iesniegt elektroniski, parakstot to
ar drošu elektronisko parakstu, vai
klātienē NVA filiālē. Arī šogad NVA
īstenotais “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”, norisināsies no 1. jūnija
līdz 31. augustam, un piedalīties
tajā varēs skolēni vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot).
NVA darba devējam nodrošinās
dotāciju skolēna mēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās

minimālās mēneša darba algas,
savukārt otru algas pusi skolēnam
maksās darba devējs pats. Skolēna
mēneša atalgojumam par pilnu
nostrādātu darba laiku jābūt vismaz
valstī noteiktās minimālās algas
apmērā – 380 eiro pirms nodokļu
nomaksas.
NVA darba devējam maksās arī
dotāciju darba vadītāja darba algai.
Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA
dotācija darba vadītāja algai būs
valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmērā, tātad, par viena
skolēna darba vadīšanu dotācijas
apmērs būs viena desmitā daļa no
valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas. Viens darba vadītājs
varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu
darbu.
NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības
pārbaudēm, kā arī apdrošinās

skolēnus pret nelaimes gadījumiem
darba vietās. Savukārt darba devējs
par nodarbināto skolēnu veiks darba
devēja un darba ņēmēja nodokļu
nomaksu.
Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst
nodarbināt darbos, kas saistīti ar
paaugstinātu risku viņu drošībai,
veselībai, tikumībai un attīstībai.
Skolēnus vecumā no 15 līdz 18
gadiem drīkst nodarbināt ne ilgāk
kā 7 stundas dienā un ne vairāk
kā 35 stundas nedēļā, savukārt tos
skolēnus, kuru vecums ir no 18 līdz
20 gadiem, var nodarbināt ne ilgāk
kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā
40 stundas nedēļā.
Ar detalizētāku informāciju un
pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.
gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”,
mājaslapā pieejama arī NVA filiāļu
kontaktinformācija.

Lieldienās Alūksnē “Zaķu skrējiens”
Evija Eglīte
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu metodiķe
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs sadarbībā ar Alūksnes
Kultūras centru 17. aprīlī
organizē “Zaķu skrējienu 2017”,
kas notiks Alūksnes Kultūras
centra apkārtnē.
Pasākums sāksies no pulksten
11.00 ar skrējiena dalībnieku

reģistrāciju. Kā jau pēdējos gados
ierasts, būs iespēja skriet gan mazos
sprinta skrējienus uz ātrumu, gan
arī lielo Zaķu parādes skrējienu,
kurā varēs piedalīties gan mazi, gan
lieli, gan uz diviem, gan četriem
riteņiem.
Pasākuma laikā būs iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās,
krāsot olas, fotografēties.
Pasākumā muzikāli priecēs jaunais,
daudzsološais mūziķis Chris Noah
no Latvijas.

Aicina uz tikšanos novada
basketbola čempionāta
dalībnieku pārstāvjus
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Marta vidū ar vīriešu
sacensību fināliem noslēdzās
Alūksnes novada čempionāts
basketbolā, kur sieviešu
konkurencē par čempionēm kļuva
komanda “MOSEŅIS”, bet vīriešu konkurencē pārākie izrādījās
komanda “LAVE”.
13. martā Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas sporta zālē
noslēdzās Alūksnes novada čempionāts basketbolā sievietēm, kurā
par uzvarētājām kļuva Rēzeknes
komanda “MOSEŅIS”. Otro vietu
sieviešu konkurencē ieguva komanda “ALSVIĶI”, bet trešo vietu
“BJSS” jeb Alūksnes pilsētas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas jaunās
basketbolistes.
18. martā savukārt tika noskaidrota šī gada spēcīgākā komanda
basketbolā kungu konkurencē.
Par čempioniem kļuva komanda
“LAVE”, kas finālā uzveica komandu “4PLUS”. Cīņā par trešo vietu
pārāki izrādījās komanda “STANDARTS”, kas apspēlēja komandu
“KALNU NAMIŅŠ”.

Šis čempionāts Alūksnes novada
basketbola sabiedriskajā aktīvā
radījis diskusijas par čempionāta
formātu un tā nolikumu. Lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar
turpmāku Alūksnes novada basketbola čempionāta organizāciju, kā arī
atskatītos uz aizvadītajiem čempionātiem, Alūksnes novada pašvaldība
aicina uz tikšanos Alūksnes BJSS
vadību un basketbola trenerus, tāpat
pa vienam pārstāvim no čempionāta
dalībniecēm - komandām “LAVE”,
“4PLUS”, “STANDARTS”,
“KALNU NAMIŅŠ”, “SENIORI”,
“BJSS”, “BJSS - 2”,“MOSEŅIS”,
“ALSVIĶI” un “BJSS”. Uz tikšanos aicinām pa vienam pārstāvim
no komandām, kuras piedalījušies iepriekšējos čempionātos kā
“ALSVIĶI”, “APIŅI”, “ALSVIĶU
SKOLA”, “TRAPENE” un “VIRSAITIS”, „MĀLUPE”, “KĀJNIEKU SKOLA” kā arī spēļu tiesnešus.
Tikšanās paredzēta 2017. gada
30. martā pulksten 17.30 Alūksnes
novada pašvaldības administratīvās
ēkas mazajā zālē, Dārza ielā 11.
Par savu ierašanos komandu pārstāvjus aicinām informēt pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu
Druvi Mucenieku, rakstot e-pastā
druvis.mucenieks@aluksne.lv vai
zvanot pa tālruni 26456644.

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”
Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet savā
pastkastītē nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”,
aicinām informēt par to pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu
Aploku, zvanot pa tālruņiem 64381502 vai 26646749.
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Iedzīvotāju sanāksme Ilzenē
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu
pārvalžu vadītāja

Ilzenes pagasta „Sporta,
kultūras, interešu izglītības un
mūžizglītības centrā „Dailes””
5. martā notika iedzīvotāju
sanāksme. Neraugoties uz to,
ka sanāksme notika svētdienā,
to apmeklēja ap 30 ilzenieši.
Sanāksmes sākumā pārvaldes
vadītāja Ingrīda Sniedze informēja
par paveiktajiem darbiem aizvadītajā gadā un nozīmīgākajiem šogad
plānotajiem. Viens no svarīgākajiem
2016. gadā paveiktajiem darbiem ir
pašvaldības autoceļa Jaunzemi Zvirgzdiņi posma seguma atjaunošana. Otrs lielākais darbs, kas
veikts, ir bibliotēkas un feldšeru
punkta telpu remonts to pārcelšanai
uz jaunajām darba telpām „Zinīšos”
Ilzenes pamatskolas ēkā. Svarīgs
darbs uzsākts 2016. gadā un notiek
- Ilzenes muižas parka topogrāfiskā
uzmērīšana. Pagasta jaunieši „Ilzenes jauniešu forumā” izteica vēlmi
pavadīt brīvo laiku viņiem atvēlētā
telpā. Pēc foruma pagasta pārvaldes
vadītāja sanāksmē ar jauniešiem
vienojās un deva atļauju jauniešiem
izmantot pulciņu nodarbību telpu

centrā “Dailes”, saskaņojot tās izmantošanas laiku ar centra “Dailes”
vadītāju.
2017. gadā pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļi galvenokārt tiks
novirzīti saimniecības pamatlīdzekļu atjaunošanai un īpašuma lietu
sakārtošanai. Viens no prioritārajiem uzdevumiem, ko plānots veikt
kopā ar SIA „Rūpe”, ir sakārtot
lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu
pie daudzdzīvokļu mājām. Plānots
izstrādāt Ilzenes muižas parka
dendroloģisko stādījumu izpētes un
atjaunošanas risinājumu projektu. Paredzēts atjaunot norādes uz
pagasta iestādēm.
Sīkāk par realizētajiem un iecerētajiem projektiem informēja teritorijas
attīstības speciāliste Ārija Rone.
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Ilzenes pagasta pārvaldes
projektu „Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju
attīstībai Ilzenē”. Projekta ietvaros
plānots iegādāties trīs nojumes
sacensību tiesnešiem un dalībniekiem, 10 rācijas tiesnešu darbības
nodrošināšanai, četrus zāles mikrofonus un divus galvas mikrofonus
sporta pasākumu „Līkloči papardēs”, „Stipro skrējiens Ilzenē” un
citu kvalitatīvai nodrošināšanai.
Lai aparatūru apgādātu ar elektrību

sacensību norises vietā, paredzēts
iegādāties divus strāvas ģeneratorus, savukārt, lai atvieglotu tiesnešu
darbu, tiks iegādāts klēpjdators.
2016. gadā veikta projektēšana
ceļu Liepiņi – Jaunzemi 2,242 km
garumā, Siveci – Darbnīcas 0,338
km un Darbnīcas – Līvāni 0,435 km
garumā. Ceļu pārbūvi plānots veikt
2018. gadā.
Komunālās saimniecības vadītājs
Gints Rozenbergs informēja par
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanu, pašreizējo ceļu stāvokli
un pašvaldībai piešķirto finansējumu autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiem, ko piešķir proporcionāli
pagasta autoceļu garumam. 2016.
gadā tas izlietots pilnībā. 2017.
gadam pagasta ceļu uzturēšanai
piešķirtais finansējums ir pagājušā
gada apmērā. Ikdienas uzturēšanas
darbus ziemā (irdena sniega attīrīšana no brauktuves) veica zemnieku
saimniecība „Mērupe”. Ikdienas uzturēšanas darbus (šļūkšanu, planēšanu, profilēšanu, iesēdumu un bedru
līdzināšanu ar šķembu maisījumu
un citus) pavasara - rudens periodā
veiks iepirkuma procedūrā uzvarējušais VAS „Autoceļu uzturētājs”.
Zāles pļaušana ceļa malās notiks
jūnijā, jūlijā un septembrī. Nomainīs divas caurtekas uz pašvaldības

autoceļa „Jaunzemi – Zvirgzdiņi”
un „Āres - Tālā Dūre”. G. Rozenbergs akcentēja, ka ar komunālās
saimniecības darbinieku spēkiem,
instrumentiem un piesaistīto darbaspēku plānots novākt krūmus ceļu
līkumos un krustojumos pašvaldības
autoceļiem „Muiža – Ezerslokas”,
„Jaunzemi – Zvirgzdiņi” un „Onti –
Mežvidi”.
Ceļu uzturēšanas darbā ir arī problēmas. Viena no lielākajām ir uzlabotās grunts ceļu sliktais stāvoklis,
tie ir grūti izbraucami. Sakarā ar
to pieņemts lēmums ierobežot
transportlīdzekļu pārvietošanos pa
ceļiem ar uzlabotas grunts segumu,
kuriem slodze uz ass pārsniedz
3,5 tonnas. Ir problēma ar mežu
izstrādātājiem, kuri izveido ceļa
aizsargjoslā kokmateriālu krautnes,
to nesaskaņojot ar ceļa īpašnieku Ilzenes pagasta pārvaldi.
Ilzenes pagastā jau deviņus gadus
aktīvi darbojas biedrība „Ilzenes
attīstībai”. Tās valdes priekšsēdētāja
Elīna Pētersone sanāksmē klātesošos iepazīstināja ar paveikto 2016.
gadā un uzsvēra jauniešu iniciatīvu
pagastā. Ar jauniešu līdzdalību, realizējot vairākus projektus, sakopts
Ilzenes sporta laukums, organizēti spēļu vakari, sacensības un
apciemoti pensionāri. Ļoti sekmīgs

bija Ilzenes jauniešu forums, kurā
piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki,
ilzenieši, Alūksnes novada pašvaldības vadība, Jauniešu konsultatīvā padome, Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra pārstāvji, biedrības
aktīvisti, pagasta uzņēmēji, pagasta
pārvaldes darbinieki un Ilzenes jaunieši. Forums jauniešiem deva neatkārtojamu pienesumu, lai saprastu,
ka ikviens var iesaistīties pagasta
attīstībā, veidojot kopīgi kultūras un
sporta pasākumus, attīstot savu uzņēmējdarbību vai sakopjot pagasta
teritoriju. Arī šogad biedrība plāno
organizēt dažādus pasākums, kā arī
atbalstīt Ilzenes pagasta pārvaldes, centra „Dailes” un jauniešu
rīkotos pasākumus. Ilzenes pagasta
pārvalde augstu novērtē biedrības
aktīvu līdzdalību pagasta dzīvē un
ieguldījumu pagasta attīstībā.
Sanāksmes noslēgumā notika
diskusija par pagasta sakoptību,
īpašnieku atbildību par savu īpašumu uzturēšanu un sakopšanu.
Ilzenes pagasta pārvaldei ir svarīgi
informēt iedzīvotājus par paveikto,
kā svarīgs iedzīvotāju viedoklis
un ieteikumi darba un izveidojušās situācijas uzlabošanai ne tikai
sanāksmēs, bet arī ikdienā. Paldies
visiem, kuri atrada laiku apmeklēt
sanāksmi un izteikt viedokļus.

Zeltinieši apspriež paveikto un darāmo
Ingrīda Sniedze
Zeltiņu pagastā 27. februārī
notika pagasta iedzīvotāju
sanāksme, kurā iedzīvotājiem
tika sniegta informācija par
2016. gadā paveiktajiem un
šogad plānotajiem darbiem.
2016. gadā atjaunojām Dambja
tilta slūžas. Tās bija novecojušas un
neveica savas funkcijas, tāpēc, pateicoties Alūksnes novada pašvaldības atbalstam un pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļiem, vasarā slūžas
varēja atjaunot. Ir izstrādāts Dzirnavu dambja ekspluatācijas projekts,
lai zinātu, kā pareizi apsaimniekot
slūžas un dambi. Līdz ar slūžu atjaunošanu būs atvieglota pretplūdu
pasākumu veikšana. Estrādei pērn
atjaunoti skatītāju soli. Ir izstrādāta
tūrisma objekta “Padomju armijas
raķešu bāze Zeltiņos” attīstības
koncepcija. Dokuments ir saturīgs,
plašs un tālākajam bāzes attīstības
darbam gatavs. Tajā ir novērtēta

bāzes esošā situācija un izstrādāti
priekšlikumi tūrisma objekta zonējumam, objektu saglabāšanai un
izmantošanai, izstrādāts zonējums
veiksmīgai tūrisma plūsmai un
rīcības plāns bāzes attīstībai.
Runājot par nākotnes plāniem,
pagasta pārvaldes darbs vērsts uz
funkciju pildīšanu. Galvenokārt
nodrošināsim to, kas teikts likumā –
skolēnu pārvadājumus, iedzīvotāju
pieņemšanu un palīdzību ikdienas
jautājumos, palīdzību sociālajos
jautājumos, bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, jo pagasta
telpās strādā novada bāriņtiesas
locekle un sociālā darbiniece. Lai
pagasta iedzīvotājiem būtu labāka
piekļuve pie sociālā darbinieka un
uzlabotu darba apstākļus, sociālās
darbinieces darba telpas pārceltas
no otrā stāva uz pirmo. Šogad
plānots veikt remontu, lai uzlabotu
pieejamību ģimenes ārsta prakses
vietai. Veicot telpu pārplānošanu,
sakārtos sanitāro mezglu, lai to
varētu izmantot cilvēki ar īpašām

vajadzībām. Neliels kosmētiskais
remonts plānots prakses priekštelpā,
kā arī koplietošanas gaitenī.
Teritorijas attīstības speciāliste
Ārija Rone informēja sapulces
dalībniekus par plānotajiem
projektiem pagastā. Viens no tiem
ir pašvaldības autoceļa Ieviņas –
Laimiņas pārbūve, kas notiks Lauku
atbalsta dienesta atbalstītā projekta
ietvaros. Otrs projekts, ko arī ir
atbalstījis Lauku atbalsta dienests,
ir “Lāzertags padomju armijas
raķešu bāzē Zeltiņos”, kas paredz
piedāvāt jaunu tūrisma aktivitāti šī
objekta apmeklētājiem. Par pagasta
līdzekļiem šogad plānots atjaunot
kāpnes estrādē.
Diskusijas sanāksmē izraisījās
par ceļu uzturēšanu. Līdzekļu ceļu
uzturēšanai Zeltiņu pagastā ir tik,
cik valsts mērķdotācijas ietvaros
piešķir. Pagastam ir traktors, ar ko
tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi. Vienu reizi gadā ceļu profilēšanu
veicam ar “Autoceļu uzturētāja”
tehniku, taču tas ir par maz, lai

varētu pienācīgi uzturēt ceļus, kuriem daudzu gadu garumā līdzekļu
trūkuma dēļ netiek atjaunots ceļa
segums. Bez pārbūves, sāngrāvju
rakšanas un lielāku līdzekļu ieguldīšanas kādā no posmiem uzlabot
situāciju nevar. Kritiskākajos ceļu
posmos plānots attīrīt sāngrāvjus un
caurtekas, noņemt apaugumu.
Iedzīvotāji aktualizēja jautājumu
par īpašumiem, kurus zeltinieši
dēvē par graustiem un kuri atrodas
pagasta centrā, un to apsaimniekošanu. Centrā ir nodegušas mājas, un
skats uz tām ir visai nepievilcīgs.
Pagasta pārvalde ir sūtījusi vēstules
ar lūgumu īpašumus sakopt, uz
ko atsaucās tikai viens īpašnieks.
Tagad pārvalde informāciju iesniegs
Būvvaldei un lūgs tās palīdzību.
Viens no diskusijas tematiem bija
par Melnupes gultnes tīrīšanu.
Ilggadējiem pagasta iedzīvotājiem
ir savs viedoklis, kā to vajadzētu
veikt, taču pašvaldībai jārīkojas atbilstoši likumiem. Piemēram, veicot
slūžu atjaunošanas darbus, pagasta

pārvalde konsultējās ar speciālistiem par upes gultnes attīrīšanu
pirms slūžām, bet arī šajā gadījumā
ir vajadzīgs projekts un līdzekļi.
Izraisījās diskusija par ielu apgaismojumu un iedzīvotāji ierosināja
ziemas laikā pagarināt ielu apgaismojumu nedaudz ilgāk pēc pulksten
24.00. Nākamajā ziemā to pārvalde
noteikti ņems vērā.
Iedzīvotāji atgādināja par ceļa
norāžu izvietošanu uz zeltiniešu
mājām, par ko tika runāts pagājušā
gada iedzīvotāju sanāksmē. Plānots,
ka šogad lielākajos krustojumos šīs
norādes izvietos.
Paldies visiem Zeltiņu pagasta
iedzīvotājiem, kuri atsaucās uzaicinājumam atnākt uz iedzīvotāju
sanāksmi. Ja ir domas un idejas, tās
jāpārrunā un ar tām jādalās. Tāpat ir
svarīga attieksme, lai saprastu, vai
darbam, ko veic pagasta pārvalde,
ir iedzīvotāju atbalsts. Tikai kopā
mēs varam veidot savu pagastu
skaistu un pievilcīgu mums pašiem
un viesiem.

Dome atbalsta pagastu pārvalžu vides uzlabošanas projektus
Turpinājums no 6. lappuses

Dome atbalstīja Annas pagasta
pārvaldes projektu „Annas sporta
centra remonts un piekabes
iegāde pagasta komunālās
saimniecības vajadzībām” ar
prognozējamo summu līdz
4016 EUR. Pagasta pārvalde
iecerējusi par šiem līdzekļiem
iegādāties piekabi vieglajam
transportam, kas nepieciešama
dažādu saimniecisko darbu
veikšanai pagasta publisko teritoriju
uzkopšanā, kā arī veikt sporta zāles
palīgtelpu un jumta remontu.
Veclaicenes pagasta pārvaldei
dome atbalstīja projektu „Veclai-

cenes pagasta feldšeru – vecmāšu
punkta telpu ierīkošana ēkā “Vaiņagos”. Projekta prognozējamās
izmaksas ir līdz 15 153 EUR. Paredzēts feldšeru – vecmāšu punktu,
kas ir viena no pagasta pārvaldes
struktūrvienībām un šobrīd atrodas
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, pārcelt uz pagasta pārvaldes ēku, kā to
ierosinājuši pagasta iedzīvotāji.
Alsviķu pagasta pārvaldei dome
atbalstīja divus projektus „Pašvaldības autoceļa “Strautiņi – Jaunpuntuži - Luki” seguma atjaunošana
200 m garumā un ietves ar apgaismojumu izbūve” un “Pašvaldības
autoceļa “Alsviķu centra iekšējie
ceļi” asfalta seguma atjaunošana un

ietves izbūve”. Kopējā to prognozējamā summa ir līdz 40 000 EUR.
Par šo ceļu atjaunošanu pagasta
pārvalde vienojusies ar vietējiem
iedzīvotājiem.
Pededzes pagasta pārvaldei
atbalstīti projekti „Garderobes
atjaunošana Pededzes pamatskolā”
un “Pededzes centra labiekārtošanas darbi” ar kopējo prognozējamo
summu līdz 14 874 EUR. Viens
projekts paredz atjaunot skolas
garderobi, bet otrs – veikt apkārtnes
labiekārtošanu, celiņu bruģēšanu un
apzaļumošanu pie piemiņas vietas
Pededzes centrā.
Dome atbalstīja Zeltiņu pagasta
pārvaldes projektu „Ģimenes ārsta

prakses telpu un koplietošanas telpu
atjaunošana ar vides pieejamības
risinājumu”, kura prognozējamā
summa ir līdz 9 810 EUR. Pārvalde, apspriežoties ar iedzīvotājiem,
izvēlējusies uzlabot pieejamību
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī izvietotajai ģimenes ārsta prakses vietai.
Tas būs ieguvums arī šajā kāpņu
telpā esošās pagasta bibliotēkas
apmeklētājiem.
Jaunannas pagasta pārvalde deputāti atbalstīja projektu „Vides uzlabošana Jaunannas pagasta pārvaldes
iestādēs” ar prognozējamo summu
līdz 14 005 EUR. Jaunannā iecerēts
mainīt logus pagasta pārvaldes ēkai,
kā arī nobruģēt laukumu pie pagasta

pārvaldes un celiņu pie tautas nama
no aktiertelpām uz ieejas durvīm.
Kalncempju pagasta pārvaldei deputāti atbalstīja projektu „Publiskās
infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā” ar prognozējamo
summu līdz 20 000 EUR. Pagasta
pārvalde, ņemot vērā iedzīvotāju
priekšlikumus, par šiem līdzekļiem
uzlabos pagasta ceļu segumu.
Iecerēto projektu īstenošanai
pagastu pārvaldes veiks nepieciešamās iepirkuma procedūras, par to
rezultātiem informēs novada domi.
Pēc tam, kad būs saņemts domes
Finanšu komitejas saskaņojums,
projektus varēs sākt īstenot.

Alūksnes Novada Vēstis 9.

29.03.2017.
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GRĀMATU SVĒTKI
2017. gada 13. aprīlī

Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7
Alūksnes muzejā, Pils ielā 74
PROGRAMMA
Alūksnes Kultūras centrā
Foajē
12.00 – 16.00 Grāmatu komercizstāde. Piedalās SIA “Latvijas
Grāmata” u.c.
Visiem svētku dalībniekiem
Lielā zāle
12.00 Grāmatu svētku atklāšana
Muzikāls sveiciens no Alūksnes
Kultūras centra jauniešu ansambļa
18.00 Pavasara koncerts “Suns
ar Tevi” - Rodrigo Fomins, Jānis
Strazds, Miks Akots. Koncertā
skanēs Igo un komponista Jāņa
Strazda kopdarbi, visiem zināmas
kompozīcijas un jaunradīti skaņdarbi, kā arī dziesmas no Igo zelta
repertuāra.
Uz koncertu ieeja: 5,00 EUR,
Grāmatu svētku dalībniekiem bezmaksas
Pieaugušajiem un jauniešiem
Lielā zāle
12.30 Tikšanās ar politologu Ivaru
Ijabu “Kurp ej, Latvija?”

Kamerzāle
13.30 Tikšanās ar rakstnieku, grāmatas “Svina garša” autoru Māri
Bērziņu
Mazā zāle
15.00 Tikšanās ar aktrisi, astroloģi
Akvelīnu Līvmani “Cilvēka ceļš
pa dzīvi”
Kora zāle
16.30 Novadnieku stunda. Tikšanās ar autoriem, veidotājiem,
grāmatu prezentācija:
Vēsma Kokle - Līviņa “Dzīve
mirkļu mainībā”
Pēteris Kučiks “Dvēsele Ziemeļu
puteņos”
Grāmatas “Alsviķu vēstures
atspulgi” veidotāji
Bērniem un pusaudžiem
Kamerzāle
12.30 Dzejas stunda kopā ar
ABJC teātri “SnulliS”
Mazā zāle
13.30 Atbildības stunda
Tikšanās ar grāmatas “Poga” autoriem Zandu un Jāni Radziņiem,
aktrisi Vitu Balčunaiti

2017. gada 5. aprīlis (trešdiena) plkst. 10.00 – 15.30
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē

Pie Alūksnes Kultūras centra
No plkst. 14.00 spēle “Iepazīsti
Alūksnes novadu!”
Alūksnes muzejā
12.30 Vēstures stunda “Ceļojums
arheoloģijā”
Alūksnes muzeja pagalmā
15.00 Putnu dienas kopā ar putnu
vērotāju Elviju Kantānu
- būrīšu gatavošana strazdiem un
zīlītēm;
- ekskursija, kuras laikā speciālists
palīdzēs atpazīt dažādās putnu
sugas un stāstīs par to dzīves
paradumiem;
- tikšanās ar dzīvnieku mājas
“Astes un ūsas” iemītniekiem.
Svētku atbalstītāji: Alūksnes
novada pašvaldība, Europe Direct
informācijas centra Gulbenē
Alūksnes filiāle, Valsts
kultūrkapitāla fonds, Dabas
aizsardzības pārvalde

Sociālais dienests aicina vecākus
pieteikties grupu nodarbībām par bērnu
emocionālo audzināšanu
Vija Vārtukapteine,
Alūksnes novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Alūksnes novada Sociālais
dienests organizē apmācību
programmu pirmsskolas vecuma
bērnu vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu.
Šī programma ir izglītojošas un
atbalstošas nodarbības vecākiem par
pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Tā paredzēta
vecākiem, kuriem ir bērni vecumā
no dzimšanas līdz septiņu gadu
vecumam. Bērnu emocionālās audzināšanas programmas mērķis ir:
- veicināt izpratni par mazu bērnu
attīstības pamatsfērām, liekot

uzsvaru uz emocionālo un sociālo
attīstību
- sniegt praktiskus, konkrētus ieteikumus, kā veicināt veselīgu bērnu
attīstību
- veicināt pozitīvu bērna emocionālo attīstību
- uzlabot vecāku – bērnu mijiedarbību
- palīdzēt vecākiem labāk izprast
savus bērnus un viņu vajadzības
- palīdzēt mainīt bērna uzvedību.
Nodarbības vadīs sertificētas bērnu
emocionālās audzināšanas programmas vadītājas: psiholoģe Svetlana
Volkova un sociālā darbiniece Ina
Raipule.

Apmācību programmā pavisam
paredzētas 11 nodarbības, tās notiks
vienu reizi nedēļā. Dalībnieku skaits
grupā ierobežots.
Nodarbības notiks Brūža ielā 1,
Alūksnē, Alūksnes novadā, biroja
“Aprūpe mājās” zālē (2. stāvā, ieeja
no ēkas sāniem)
Pirmā nodarbība notiks 12. aprīlī
no plkst.10.00 līdz 13.00.
Pieteikšanās līdz 6. aprīlim pie
Alūksnes novada sociālajiem
darbiniekiem Alūksnē vai pagastā
atbilstoši dzīvesvietai.
Papildus informācija pa telefonu
29130955 (V. Vārtukapteine).

2017. gada 4. maijā Alūksnē

Latvijas valsts simtgades svinību
atklāšana un Baltā galdauta svētki
13.30 Tempļakalna parka teritorijā, Tempļakalna ielas galā netālu no jaunā gājēju tilta

Akcija “Apskauj Latviju” ar
simtgades ozolu stādīšanu
Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas
vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu,
veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi,
iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai
pierobežas teritorijās.
Aicinām dokumentēt ozolu stādīšanas akciju, gan radot foto, audio un video stāstus, gan daloties ar savu
pieredzi un līdzdalību sociālajos tīklos ar tēmturiem
#ApskaujLatviju #LV100.

Forums “Sociālie pakalpojumi –
realitāte un iespējas”

Akciju rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar
LV 100 biroju, organizācijām - Latvijas mazpulki
un Jaunsardze, AS “Latvijas Valsts meži”
un Latvijas pašvaldībām.

15.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un baznīcas dārzā

Vēsturisko ērģeļu svētki
“Latvija - ērģeļu zeme”
Piedalās ērģelniece Ilona Birģele,
solists Krišjānis Norvilis (bass)
Koncertu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds.
Pēc koncerta svētku svinēšana, sarunas pie balti
klāta saimes galda.

Šis forums ir atvērts ikvienam, kuru interesē sociālo
pakalpojumu saņemšana, sniegšana, esošie izaicinājumi
un uzlabojumi.
Programma:
09.30 – 10.00 Reģistrācija un kafija
10.00 – 10.15 Atklāšana
10.15 – 10.20 Aivars Fomins, Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
10.20 – 10.40 Regīna Kalniņa, Alūksnes novada Sociālā dienesta
vadītāja
“Sociālās jomas pakalpojumi Alūksnes novadā”
10.40 – 11.00 Maruta Kauliņa, SIA “Alūksnes slimnīca” valdes
priekšsēdētāja
“Slimnīcas līdzdalība sociālās jomas problēmu risināšanā”
11.00 – 11.20 Viesturs Kleinbergs, biedrība “Latvijas Samariešu
apvienība”
“Pašvaldību un NVO sadarbība sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā”
11.20 – 11.40 Romualds Ražuks, Saeimas deputāts
“Valsts sociālās palīdzības uzlabojumi 2017. gadā”
11.40 – 11.50 Dzintra Zvejniece, biedrības “Alūksnes NVO
atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja
“NVO aktivitātes Alūksnes un Apes novados”
11.50 – 12.20 Kafijas pauze
Veselības uzlabošanai izmantojamo tehnisko līdzekļu
demonstrēšana
Sociālās jomas NVO izstāde
12.20 – 13.10 Darbs grupās
13.10 – 13.50 Darba grupu prezentācijas un priekšlikumi
13.50 – 14.00 Foruma noslēgums
14.00 – 15.00 “Samariešu atbalsts mājās” mobilā aprūpes
risinājuma apskate
Pie Kultūras centra izvietots mobilais aprūpes birojs
14.30 – 15.30 Trīs projektu konkursi Vidzemes NVO
Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs
Informācija un iespēja uzdot jautājumus par Kultūras ministrijas finansētiem un VNF administrētiem 2017. gada konkursiem
“Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei”, “Starpkultūru
dialogs Vidzemē” un “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”
Foruma vadītāja: Anita Birzniece (Gulbene)
Novērtēsim, ja pieteiksiet savu dalību līdz 2017. gada
31. martam (piektdiena) pulksten 17.00 pa e-pastu:
aluksnesnvocentrs@gmail.com vai tālruņiem 26185282, 64322236
(darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.00) vai Alūksnes Invalīdu
biedrībā
Pasākumu organizē biedrība “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs” sadarbībā ar Alūksnes
novada pašvaldību, biedrību “Alūksnes Invalīdu
biedrība”, nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada
fonds” un Alūksnes Kultūras centru.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

10. Alūksnes Novada Vēstis

Kultūra. Atpūta
Aicina ziedot Aleksandra
Pelēča bērnu dzejas grāmatas
“Čabiņš” izdošanai
Ļoti cienītie bijušie un esošie
malienieši, mālupieši, Malienas
skolas absolventi, bērnu vecāki
un visi, kam pazīstama rakstnieka
Aleksandra Pelēča daiļrade!
Tuvojas pavasaris un līdz ar to arī
rakstnieka Aleksandra Pelēča 97.
dzimšanas diena - 10. aprīlis.
1920. gada 10. aprīļa vēlā pievakarē Mālupes pagasta „Ķikšu” Minne
laida pasaulē puisēnu Ali - vēlāko
rakstnieku Aleksandru Pelēci, kurš
savu pusi attēlojis interesantos
tēlojumos un dzejas rindās.
,,Puisiska dvēsele” atmiņu tēlojumos viņa valoda, kas bagāta ar
Malienas puses vārdiem un izteicieniem, dzirkstin dzirkstī, stāstnieka
talants atplaukst visā pilnībā, stāstot
par savas dzimtas un novadnieku
likteņiem.
Ļoti vēlamies, lai tāpat uzdzirkstī
dzejas rindas A. Pelēča bērnu dzejas
grāmatiņā „Čabiņš”, kura gaida
savu izdošanas brīdi jau kopš 1976.
gada.
Esam noskaņoti darīt visu, lai
„Čabiņš” beidzot ieraudzītu dienas

gaismu. Izdot dzejoļu krājumu
apsolījusies izdevniecība SIA “SELJA”, ilustrācijas zīmē Malienas
skolas audzēkņi.
Ja vēlaties mums palīdzēt, lūdzam
atlicināt grāmatiņas izdošanas
mērķim tik lielu naudas summu, cik
varat atļauties. Par jebkuru ziedojumu būsim ļoti pateicīgi! Paldies
„Alūksnes un Apes novada fondam”
par jau veiktajiem ziedojumiem un
„Prāta laboratorijai” par labajiem
nodomiem ziedot, lai „Čabiņš”
nonāktu pie lasītājiem!
Lūgums naudu ieskaitīt nodibinājuma „Malienas skolas fonds” kontā
LV11HABA0551034789354 vai
nodibinājuma „Alūksnes un Apes
novada fonds” kontā
LV 96 UNLA 0050019750651 ar
norādi - A. Pelēča grāmatai „Čabiņš”.
Grāmatas „Čabiņš” atvēršanas
svētkos visi ziedotāji tiks mīļi gaidīti Malienas pamatskolā Aļa istabā.
Kontakttālruņi – 26523541 (G.
Vancāne), 26191325 (I. Andronova)

Atskatoties uz pārgājienu
aizsargājamo ainavu apvidū
„Veclaicene”

29.03.2017.
www.aluksne.lv

Alūksnes Kultūras centrā muzicēs
novadnieces Ilgas Bērziņas džeza trio
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga un sabiedrisko attiecību
speciālists
31. martā 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā iepriecinošs
notikums džeza mūzikas
cienītājiem – tikai pie mums,
Alūksnē, ciemosies novadnieces,
lieliskās džeza pianistes Ilgas
Bērziņas Jazz Trio,
piebiedrojoties īpašam viesim –
saksofonistam Pekka Toivanen
no Somijas!
Pieredzējušās džeza pianistes
Ilgas Bērziņas trio Alūksnē
uzstāsies ar savu jaunāko
programmu. Ar dziļi aizkustinošu
klavieru skanējumu, lielisku
tehniku, kā arī dinamisku un
aizraujošu svinga izjūtu, Ilga
Bērziņa ir viena no pazīstamākajām
džeza pianistēm Baltijā. Jau kopš
pirmajiem panākumiem džezā, viņa
ir izpelnījusies klausītāju uzmanību,
spēlējot izteikti melodisku,
harmoniski bagātu un elegantu
klasiskā džeza mūziku.
Jaunajā koncertprogrammā Ilga

atklāj labi pazīstamo hard bop un
mainstream sintēzi, iedvesmojoties
no E. Garnera, H. Silvera un
O. Pītersena mūzikas.
Šī programma veidota sadarbībā
ar ilggadējo somu kolēģi, saksofonistu Pekku Toivanenu kā īpašo
viesi. Viņš ir Somijā labi pazīstams
mūziķis, kurš ir uzstājies starptautiskos festivālos, vadījis vairākus
bigbendus un spēlējis kopā ar tādām
džeza leģendām kā Ed Thigpen un
Benny Bailey.
Programmā iekļaujot gan klausītājiem jau iemīļotas, gan mazpazīstamas džeza standartu interpretā-

cijas, šis jaunais projekts solās būt
neaizmirstams instrumentālā džeza
mūzikas piedzīvojums!
Ilga Bērziņa - klavieres
Reinholds Bērziņš - kontrabass
Armands Bērziņš - sitaminstrumenti
Pekka Toivanens (Somija) saksofons
Biļešu cenas 6, 8, 10 un 12 EUR.
Biļetes nopērkamas Alūksnes
Kultūras centrā, visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, kā arī
www.bilesuparadize.lv.

Latvijas Radio koris koncertēs
Alūksnē kopā ar Lūsēnu un Braunu

Pārgājiena dalībnieki vienojušies kopīgam foto
Vita Dravniece,
Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma informācijas speciāliste
Tuvojoties Latvijas simtgadei,
Dabas aizsardzības pārvalde
sadarbībā ar Alūksnes novada
Tūrisma informācijas centru
aicina iepazīt sava novada dabas
vērtības un skaistākās ainavas.
Vairāku gadu garumā aicināsim
visus interesentus apceļot aizsargājamo ainavu apvidu „Veclaicene”.
Katru gadu tiks organizēti vairāki
pasākumi, atkarībā no iespējām un
laika apstākļiem. Dalība pasākumos
ir bezmaksas un dalībnieki, kuri būs
piedalījušies visos pasākumos un
apceļojuši Veclaicenes aizsargājamo
ainavu apvidu robežu visā tās garumā, saņems pārsteiguma balvas.
Pirmais pasākums notika jau
11. martā, kad devāmies izbaudīt
mūsu dabas burvību, apceļojot
aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene” robežu gar Vaidavas upes
krastu. Pārgājienu sākām pie Vaidavas upes iztekas no Murata ezera.
Kopumā piedalījās 45 dalībnieki,
tajā skaitā bija gan bērni, gan cienījama vecuma sirmgalvji, Alūksnes
puses iedzīvotāji, kā arī aktīvā
dzīvesveida cienītāji no Valmieras,

Balviem, Cēsīm, Rīgas, Mazsalacas,
Gulbenes, Smiltenes un Jūrmalas.
Pieveicām aptuveni 12 kilometrus
garu posmu un šoreiz daba sagādāja
vairākus patīkamus pārsteigumus.
Sniegā varēja redzēt lāča pēdas,
kurš acīmredzot jau piecēlies no
ziemas guļas, tāpat visa maršruta
garumā varēja vērot bebru darbus –
gan nogāztus un apgrauztus kokus,
gan bebru aizsprostus. Virs ceļotāju
galvām tika manīts Vaidavas upē
dzīvojošais paugurknābja gulbju
pāris. 3,4 kilometrus gājām pa
Igaunijas – Latvijas robežu, kas
ļāva baudīt mirkli, esot divās valstīs
vienlaicīgi.
Pārgājiena – ekspedīcijas noslēgumā dalībnieki juta patīkamu
nogurumu, prieku par pavadīto
laiku brīvā dabā un gandarījumu par
iegūtajiem iespaidiem, ko sagādāja
pārgājiens.
Ja nepiedalījies pirmajā pasākumā – nebēdājies! Nākamais posms,
kurā plānojam iepazīt tālāk aizsargājamo ainavu apvidu „Veclaicene”,
iecerēts jūlija otrajā pusē, kad ar
laivām dosimies aptuveni 10 kilometrus garā braucienā pa Vaidavas
upi, kuras kopējais garums ir 72
kilometri.
Esi aktīvs un iepazīsti dabas vērtības Alūksnes novadā!

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga un sabiedrisko attiecību
speciālists
7. aprīlī Alūksnes Kultūras
centra apmeklētājus sagaida
skaista un daudzu prātos ilgi
gaidīta satikšanās ar izciliem
māksliniekiem lieliskajā Latvijas
Radio kora koncertprogrammā
“Tas vārds. Daugava.”.
Programma “Tas vārds” ir turpinājums latviešu autoru dzejas
cikla tradīcijai. Aspazijas dzejoļu
izlase, kurā apkopotas rindas no
atšķirīgiem dzejoļu krājumiem,
komponista Jāņa Lūsēna rokās
nonākusi nejauši. Viņas dzeja nāk
no izsapņotiem ideāliem, kas brīnumainā veidā iedzīvina dabu, pāriet
steigā, nemierā un nepastāvībā, kas
aizrautīgi tiecas pasauli pārkārtot
un pārveidot, esot neapmierinātībā
ar tagadnes realitāti, tā klejo un
maldas no vienas galējības otrā,
ārpus laika un telpas robežas, neparastā veidā savienojot sapņainību

un trauksmainību. Iedvesmojoties
no dzejnieces galējību amplitūdas,
2012. gadā J. Lūsēns komponē
dziesmu ciklu balsij un instrumentālam pavadījumam.
Mārtiņa Brauna leģendārā mūzika
Raiņa “Daugavai” koncertā salīs
kopā ar Jāņa Lūsēna dziesmām ar
Aspazijas vārdiem. Abu komponistu
klātbūtne vēl lielākā mērā piešķir
izpildījumam gan dramatismu, gan
emocionālo spriedzi.
Uzveduma režiju kārtojusi jaunā māksliniece Paula Pļavniece,
bet abu literatūras dižgaru dzejas
nianses līdz ar Radio kori skaņās
iezīmēs solisti Ieva Parša un Jānis
Kurševs. Un vidū, starp abām šīm
pasaulēm jau esam mēs paši, cilvēki
– kaislību plosīti, dvēseles šaubu
mākti, tomēr ar senču sirdsbalsi
un gudrību katrā šūnā. Muzikālā iestudējuma idejas autors un
vadītājs, diriģents Sigvards Kļava
sarūpējis arī kādu skaniski ambientu
pārsteigumu, kas pavisam nedaudz
iegaismos kosmosa skaņu pasaules
neizzinātās dzīles.

Koncertā piedalās solisti:
Ieva PARŠA / mecosoprāns
Jānis KURŠEVS / tenors
LATVIJAS RADIO KORIS
Instrumentālā grupa:
Mārtiņš BRAUNS / taustiņinstrumenti
Jānis LŪSĒNS / taustiņinstrumenti
Jānis LŪSĒNS, juniors / basģitāra
Jekaterina SUVOROVA / arfa
Kristaps KARPS / sitaminstrumenti
režija – Paula PĻAVNIECE
gaismu režija un video – Jānis
SNIĶERS
tērpi – Kristīne JURJĀNE un Baiba
GRĪNA
skaņu režija – Normunds SLAVA
mākslinieciskā un muzikālā vadība
– Sigvards KĻAVA
Biļešu cena 10€, 12€ un 15€. Biļetes nopērkamas Alūksnes Kultūras
centrā, visās “Biļešu paradīze”
tirdzniecības vietās, kā arī
www.bilesuparadize.lv
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Grozījumi Alūksnes novada domes
2013. gada 24. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes
novada pašvaldības aģentūras „ALJA”
sniegtajiem pakalpojumiem un to
cenrādi”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Alūksnē 2017. gada 23. februārī Nr.2/2017
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
23.02.2017. lēmumu Nr. 30
(protokols Nr. 2, 4.punkts)
Spēkā no 30.03.2017.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 43. panta pirmās daļas 13.
punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu,
Izdarīt Alūksnes novada domes
2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Par
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” sniegtajiem
pakalpojumiem un to cenrādi” šādu
grozījumu:
Svītrot 3.2., 3.4. un 3.9. punktu.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2/2017„Grozījums Alūksnes
novada domes 2013. gada 24.
oktobra saistošajos noteikumos
Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras „ALJA”
sniegtajiem pakalpojumiem un to
cenrādi””

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts
sagatavots, izvērtējot Aģentūras
valdījumā esošo transportlīdzekļu
izmantošanu un Alūksnes novada
domes pieņemto lēmumu par
satiksmes ierobežojumiem Pilssalā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos tiek svītroti
Aģentūras sniegtie pakalpojumi:
kutera “Blesser ERGO”
izmantošana; mehānisko
transportlīdzekļu turēšana
stāvvietās Pilssalā; sniega
motocikla pakalpojumu
izmantošana.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Samazina pašvaldības budžeta

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē:
Mācītājmuižā
Trešdienās 18.00 “Īsta brīvība”,
18.15 Bībeles stunda
Piektdienās 19.00 Brīvība Kristū
Svētdienās 10.00 Svētdienas skola
2. aprīlī 11.00 Dievkalpojums,
pēc dievkalpojuma Kino
pēcpusdiena
Baznīcā
9. aprīlī 11.00 Palmu svētdienas
dievkalpojums
13. aprīlī 19.00 Zaļās ceturtdienas
dievkalpojums
14. aprīlī 12.00 Krusta ceļš,
15.00 Lielās piektdienas
dievkalpojums
15. aprīlī 22.00 Nakts Vigīlija
16. aprīlī 11.00 Kristus
augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums, pēc
dievkalpojuma sadraudzība
baznīcas dārzā
23. aprīlī 11.00 Baltās svētdienas
dievkalpojums
30. aprīlī 11.00 Dievkalpojums

Alūksnes Svētās Trijādības
draudzē:
1., 22., 29. aprīlī 17.00 Vakara dievkalpojums, grēksūdze.
2., 23., 30. aprīlī 8.00 Grēksūdze,
liturģija.
6. aprīlī 17.00 Vakara dievkalpojums, grēksūdze.
7. aprīlī 8.00 Grēksūdze, liturģija.
8. aprīlī 17.00 Vakara dievkalpojums, grēksūdze, ziedu, pūpolu
iesvētīšana.
9. aprīlī 8.00 Grēksūdze, liturģija.
13. aprīlī 17.00 Rīta dievkalpojums,
Evaņģēliju fragmentu lasīšana.
14. aprīlī 8.00 Lielā Ķēniņa stundas,
Сiešanu nedēļa.
14. aprīlī 17.00 Vakara, rīta dievkalpojums (Svēta Līķauta iznešana).
1. stunda.
15. aprīlī 8.00 3., 6., 9. stunda. Vakara un Sv. Vasīlija Lielā liturģija.
15. aprīlī 11.30,14.30,17.30 Оlu un
citu Pashas ēdienu iesvētīšana (bez
dziedājumiem).
15. aprīlī 21.00 Svēto Apustuļu
darbu lasījumu.

ienākumus par 2300 EUR.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu
neskar.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības
laikrakstā „Alūksnes Novada
Vēstis” un ievietoti Alūksnes
novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.aluksne.lv
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

15. aprīlī 23.00 Pusnakts
dievkalpojums.
16. aprīlī 00.00 Rīta stundas
liturģija, 03:00 Оlu un citu Pashas
ēdienu iesvētīšana.
24. aprīlī 17.00 Vakara, rīta
dievkalpojums. 1. stunda
(Radoņica, visu mirušo piemiņas
diena).
25. aprīlī 17.00 Aizlūgums Mazajos
kapos.
Dievnams ir atvērts no 8.00 līdz
17.00 baznīcas svētku dienās un
svētdienās.
Opekalna ev. lut. draudzē
2. aprīlī 10.00 dievkalpojums.
15. aprīlī 22.00 Lieldienu nakts
vigīlija Opekalna baznīcā.
30. aprīlī 10.00 dievkalpojums.
Aicinām arī citas novada draudzes
sniegt informāciju par saviem
aktuālajiem pasākumiem, līdz
mēneša 20. datumam nosūtot
to uz e-pasta adresi
evita.aploka@aluksne.lv!

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Alūksnē, pie Mežinieku slēpošanas
trases pieklīdis melns suņuks
ar baltu krūtiņu un kakla siksnu
ar karabīni pie tās. Nogādāts
dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”.
Lūdzam atsaukties saimnieku!

Mājas meklē 2 - 3 gadi jauns,
aktīvs un draudzīgs suņuks Rokko.
Labi satiek ar citiem suņiem.
Čipēts un vakcinēts.

Jaunas mājas vēlas arī jauns,
mīlīgs, sniegbalts runčuks.

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Kultūras, atpūtas
un sporta pasākumi
Alūksnes novadā aprīlī

Sporta pasākumi novadā
18. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 pie
autobusu pieturas „Pagrieziens uz
Api” orientēšanās seriāla „Horizonts
2017” 1. kārta.
20. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 pie
Pilssalas tilta skriešanas seriāla
„Alūksnes pavasaris 2017” 1. kārta.
22. aprīlī 10.00 Pilssalas stadionā
„Pavasara kauss” minifutbolā.
25. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 Strautiņos orientēšanās seriāla „Horizonts
2017” 2. kārta.
27. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 Muižas parkā pie Eola tempļa skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris
2017” 2. kārta.
Alūksnē
20. aprīlī 17.00 Ceļu pārvaldes zālē
Alūksnes Mūzikas skolas muzikālā
pēcpusdiena “Latvija Baltijas jūras
gredzenā”.

Alūksnes Kultūras centrā
Akcija “Satiec savu meistaru”:
31. martā 10.00 – 14.00 Tautas
lietišķās mākslas studijas “Kalme”
telpās – sievu cepuru šūšana. Nodarbību vadīs Ineta Leja;
1. aprīlī 10.00 – 14.00 Tautas
lietišķās mākslas studijas “Kalme”
telpās – pērļu izšūšana. Vadīs Māra
Krieviņa. Ieeja: bez maksas.
1. aprīlī 16.00 Lielajā zālē Sadraudzības koru koncerts “Paliec, neaizej, dziesma!”. Piedalās: Alūksnes
Kultūras centra senioru koris
“Brūklenājs”, Balvu Kultūras centra
senioru koris “Pīlādzis”, Valmieras
Kultūras centra vīru koris “Baltie
bērzi”, Ziemera pagasta sieviešu
koris “Elisa”, Kolberģa tautas nama
jauktais koris “Ezerlāse” Ieeja: bez
maksas.
2. aprīlī 16.00 Kamerzālē Alūksnes
Kultūras centra Ulda Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis”
komēdija “Pidžama sešiem”. Ieeja:
2,50 EUR.
7. aprīlī 19.00 Lielajā zālē “Tas
vārds, Daugava” - Latvijas Radio
koris, diriģents Sigvards Kļava.
Piedalās: mecosoprāns Ieva Parša,
tenors Jānis Kurševs, Jānis Lūsēns
un Mārtiņš Brauns (taustiņinstrumenti), Jekaterina Suvorova (arfa),
Kristaps Karps (perkusijas). Ieeja:
10 - 15 EUR.
8. aprīlī 15.00 Lielajā zālē netradicionālo deju sadancis “Tikšanās
Marienburgā”. Piedalās dāmu deju
kopa “Sidraba pavediens” un draugi.
Ieeja: bez maksas.
9. aprīlī 13.00 Lielajā zālē “Latvijas
Koncerti” koncertprogramma “Sīpoliņa jaunie piedzīvojumi”. Ieeja:
5 EUR.
9. aprīlī 16.00 Kamerzālē Alūksnes
Kultūras centra Ulda Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis”
komēdija “Pidžama sešiem”.
Ieeja: 2,50 EUR.
13. aprīlī 18.00 Lielajā zālē
koncertprogramma kopā ar Igo.
14. aprīlī 18.00 Lielajā zālē Aijas
Andrejevas akustiskā koncertprogramma “Ceļojums pie sevis”. Ieeja:
10; 12; 15 EUR.
17. aprīlī 11.00 pie Alūksnes Kultūras centra Lieldienu zaķu skrējiens
un aktivitātes Lieldienu noskaņās.
18. aprīlī 19.00 Lielajā zālē
Valmieras Drāmas teātra viesizrāde
Aivans Menčels “Rudenīgais blūzs”.
Traģikomēdija 2 daļās. Piedalās:
Baiba Valante, Anna Putniņa, Regīna
Devīte, Vizma Kalme, Rihards Rudāks. Ieeja: 6; 8; 10 EUR.
21. aprīlī 18.30 Lielajā zālē muzikāla pasaka ar jokiem “Princese uz

zirņa”. Piedalās: Indra Burkovska,
Marģers Eglinskis, Sarmīte Prule,
Laila Ilze Purmaliete, Regīna Devīte
u.c. Ieeja: 4; 5; 6 EUR.
23. aprīlī 19.00 Lielajā zālē
koncertprogramma “Kungi uzlūdz
dāmas”. Piedalās: Guntis Skrastiņš,
Artis Robežnieks, Andris Skuja,
Žoržs Siksna un Dainis Porgants, kā
arī izcilais saksofona virtuozs Raivo
Stašans. Ieeja: 8;10; 12 un 15 EUR.
25. aprīlī 18.00 Alūksnes Mūzikas
skolas “Pavasara koncerts”.
29. aprīlī Lielajā zālē Alūksnes un
Apes novadu koru skate. Ieeja: bez
maksas.
30. aprīlī 17.00 Lielajā zālē “Latvijas Koncerti” mūzikas un dejas
saspēle koncertā “Dejas ar stīgām”.
Piedalās: Kaspars Zemītis – ģitāra, Madara Gaile – vijole, Inese
Abakuka – alts, Madara Norbūte –
čells, deju skolas “Dzirnas” dejotāji
horeogrāfa Agra Daņiļeviča vadībā,
dejotāji – Līga Kavace, Kārlis Božs,
Natālija Kondrašova, Kristaps Ceļmalnieks, Amanda Reinharde.
Ieeja: 5; 7; 8 un 10 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Vidzemes profesionālo mākslinieku
darbu izstāde “ACUMIRKLIS”.
Alūksnes muzeja veidotā izstāde
“ALŪKSNES RŪPKOMBINĀTS.
1946. – 1963. gads”.
Pasākumi
7. aprīlī (laiks tiks precizēts) Iešūpojot Lieldienas, Alūksnes muzejs
piedāvā LU LFMI Latviešu folkloras
krātuves asistentes, digitālā arhīva
garamantas.lv redaktores, novadnieces Antras Upenieces lekciju
par vispārīgajām tautas tradīcijām,
tostarp Lieldienām.
13. aprīlī pasākumi Grāmatu svētku
ietvaros.
Pastāvīgās ekspozīcijas:
“Asaru senkapi”, Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija
„Laikmetu mielasts”, „Leo Kokle.
Mākslinieka istaba”, „Totalitārā
režīma cietušo piemiņas istaba”,
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes
liecinieki”.
Muzejpedagoģiskās programmas:
“7. Siguldas Kājnieku pulka mantojums Alūksnē”, “Naudas vēsture”,
“Arheoloģija. Laikmetu mielasts”,
“Livonijas ordeņa pils”, “Ko ēda,
kur dzīvoja un ar ko nodarbojās
Alūksnes iedzīvotāji aizvēsturē”,
“Iepazīsti Alūksni”, kāzu programma.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Caur sāpēm
dzimst dzeja” /Kornēlijai Apškrūmai – 80/ (01. – 30.04. abonementā),
“Ko lasa bibliotekārs” (Bibliotēku
nedēļā 01. – 30.04. abonementā),
“Paveries debesīs, ieklausies vējā,
jūti kā mostas puķe un strauts…”:
Lieldienas (01. – 17.04. abonementā), “Plānojam ceļojumu” (01.
- 30.04. lasītavā), “Kur paslēpies
Lieldienu zaķis…” (10. – 22.04. bērnu literatūras nodaļā), “Dzejniecei
Kornēlijai Apškrūmai - grāmatas“
Soliste” autorei – 80” (11. – 18.04.
bērnu literatūras nodaļā), “Dziesma
par pasaules skaistumu – Pēterim
Brūverim – 60” (18. – 28.04. bērnu
literatūras nodaļā).
Turpinājums 12. lappusē

12. Alūksnes Novada Vēstis

29.03.2017.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī
Turpinājums no 11. lappuses

Pasākumi, izstādes:
03.04. – 30.04. Igora Kolosova gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā).
01.04. – 30.04. Izstāde “Ūdens
uzziedināšana” Strūklaku meistaram Albertam Grīvniekam - 100
(lasītavā).
11.04. Kornēlijas Apškrūmas
grāmatas “Soliste” priekšā lasīšana
kopā ar seniori Ēriku Līdumu (bērnu
literatūras nodaļā).
12.04. Radošā darbnīca “Košākā
Lieldienu ola” (bērnu literatūras
nodaļā).
20.04. plkst. 17.00 Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – Par
talkošanu Jaunlaicenē (lasītavā).
17.04. – 23.04. Bibliotēku nedēļa.
18.04. – 22.04. Akcija “Aklais randiņš ar grāmatu” (abonementā).
24.04. Jauno grāmatu diena, 12.00
jauno grāmatu apskats (abonementā).
29.04. 12.00 Tikšanās ar grāmatas
“Meža meitas” autori Sanitu Reinsoni.
Alsviķu pagastā
2. aprīlī Karvas brāļu kapos ziedu
nolikšana, godinot Zušu kaujās kritušos karavīrus.
5., 26. aprīlī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas „Par prieku sev un
citiem” tikšanās.
16. aprīlī 16.00 Alsviķu kultūras
namā muzikālā izrāde maziem un
lieliem “Zaķenes Jeppes un vilka
Tūtiņa Lieldienu ROKENROLS”.
Ieeja: bez maksas.
16. aprīlī 22.00 Alsviķu kultūras
namā Lieldienu balle ar grupu “Brālīši” no Madonas. Līdzi var ņemt
“groziņu”. Ieeja: 2,50 EUR.
19. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
ikmēneša tikšanās.
4. maijā 17.00 Alsviķu kultūras
namā Baltā galdauta svētki ar amatiermākslas kolektīviem un dziesminieku Ēriku Loku. Ieeja: bez maksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: „Senie grieķi esot teikuši,
ka literatūru un mākslu nemaldīgi
spējot vērtēt viens vienīgs kritiķis
– laiks” (rakstniekam Andrejam
Skailim - 90), „Lai vienmēr ir radoša
doma, kas apvāršņa tālumos skrien”
(dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai –
80), “Talants izveidojas klusībā, bet
raksturs pasaules strāvas ņudzeklī”
(pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, valodniekam
Atim Kronvaldam – 180), aktierim
Uldim Pūcītim - 80, dzejniekam
Andrim Vējānam - 90, rakstniecei
Ilzei Indrānei - 90, dzejniekam,
tulkotājam Pēteram Brūverim - 60;
tematiskās izstādes: Zušu kauju
atceres diena, Vispasaules veselības
diena; Bibliotēku nedēļā individuālas apmācības darbā ar jaunajām
informācijas tehnoloģijām (17. - 23.
aprīlis).
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80, rakstniekam Andrejam
Skailim - 90, rakstniecei Ilzei Indrānei – 90; tematiskās izstādes: “Kur
mīt Lieldienu zaķis?”, “Pasaules
veselības diena”; Bibliotēku nedēļas
aktivitātes.
Annas pagastā
16. aprīlī 15.00 pie Annas kultūras nama Lieldienu pasākums
visai ģimenei – radošās darbnīcas,
šūpošanās, olu ripināšana, pankūku
degustācija un jautras rotaļas. Līdzi
ņemiet krāšņas Lieldienu olas un
labu garastāvokli!
16. aprīlī 22.00 Annas kultūras
namā disko balle ar DJ Ilmāru.
Ieeja: 2 EUR, iespējams iepriekš
rezervēt galdiņu.
Annas bibliotēkā izstādes: „Mierīgi!
Sāksim visu pēc kārtas…” (rakstniekam Andrejam Skailim – 90), „Katrs
savu dzīvi dzīvo” (dzejniekam,
tulkotājam Pēterim Brūverim – 60),
bibliotekāram, bibliogrāfam, bibliofi-

lam Jānim Misiņam – 155.

Ilzenes pagastā
8. aprīlī 14.00 SKIIM centrā “Dailes” Zeltītes Dimiņas – Buhaņevičas
lietišķās mākslas darbu izstādes
“Atgriešanās Ilzenē” atklāšana.
16. aprīlī 14.00 SKIIM centrā
“Dailes” aicina piedalīties Lieldienu
zaķu skrējienā, jautrās un interesantās atrakcijās, radošajās darbnīcās, kā
arī noskatīties Lejasciema vidusskolas 12. klases žetonu vakara izrādi
“Viņš ieskatījās sevī”.
16. aprīlī 22.00 SKIIM centrā
“Dailes” uz atpūtas vakaru aicina
Vijārs Griķis un grupa “Vilx”. Ieeja:
2,50 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes “Kā pelēks laukakmens ir bijis
mūžs” (K. Apškrūmai - 80), “Kur
zāle aug viszaļāk” (P. Brūverim –
60), D. Brūniņas pinumu izstāde.
Jaunalūksnes pagastā
12. aprīlī Jaunalūksnes bibliotēkā
pasākums bērniem par Lieldienām
“Palaidnīgie zaķēni”.
12. aprīlī 17.00 Kolberģa tautas
namā Lieldienu uzvedums bērniem,
ar disko deju grupiņas “Drupačiņas”
un PII “Pūcīte” dziedošo bērnu
priekšnesumiem.
21. aprīlī 11.00 Kolberģa tautas
namā izzinošs, izglītojošs, izklaidējošs pasākums senioriem.
Jaunalūksnes bibliotēkā Bibliotēku
nedēļas pasākumi: “Mans stāsts par
bibliotēku” - lietotāji raksta un stāsta,
lasītāju klubiņa “Pūcīte” nodarbība
“Atbildības stunda” - saruna par Z.
Bērziņas grāmatu “Poga”, “Tie tik
ir joki” pašiem mazākajiem joku un
skaitāmpantiņi; literatūras izstādes:
“Labos vārdos sevi izsakot…” (K.
Apškrūmai – 80) 02.04., “Viegli tek
šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot”
12.04., “Tā kā krāšņie saules rieti
dzīve jāizcieš” (I. Indrānei – 90)
13.04.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:
“Rakstniekam un satīriķim Andrejam
Skailim – 90”, “Dzīve nav nekāda
medusmaize, Katrai dienai rūpju
sāls ir klāt” (dzejniecei Kornēlijai
Apškrūmai – 80), “Nāk Lieldienas
ar sengaidīto vēsti, Uz debesīm kas
skatienus liek celt, Kas asnu prieku
dvēselē sauc dēstīt Un pūpolkokos
saules zeltu smelt”, “Mīlestība ir
tikpat liela, cik cilvēks pats” (rakstniecei Ilzei Indrānei – 90); pasākumi
skolēniem Bibliotēku nedēļā: “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!”
23. aprīlis - Pasaules Grāmatu diena,
“Esi sveicināts bibliotēkā”, “Vai Tu
zini ...”; 26.04. Bejas bibliotēkas
lasītāju klubiņā pasākums “Ja biežāk
ar puķēm mēs sarunātos, Daudz
labāk šai steidzīgā pasaulē klātos”.
Jaunannas pagastā
1. aprīlī 19.00 Jaunannas Tautas
namā Ulda Sedlenieka Alūksnes
Tautas teātra „Slieksnis” izrāde Marks Kamoleti „Pidžama sešiem”.
Ieeja: 1,50 EUR.
6. aprīlī 18.00 Jaunannas Tautas
nama mazajā zālē rokdarbu darbnīcas „Savam priekam” nodarbība.
16. aprīlī 19.00 Jaunannas Tautas
namā Jaunannas amatierteātra
„Šūpoles” izrāde – A. Birbele „Zaļā
zona”. Ieeja: 1,50 EUR.
22. aprīlī 9.00 Lielā pavasara talka.
Tikšanās 8.45 pie Jaunannas Tautas
nama, līdzi ņemiet darbarīkus.
Jaunlaicenes pagastā
1. aprīlī 13.00 Jaunlaicenes tautas
namā atpūtas pēcpusdiena senioriem
“Smejies vesels”.
8. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tautas
namā “Prāta spēle gudrajiem un
atjautīgajiem”. Aicinātas pieteikties
bērnu komandas. Pieteikšanās līdz 6.
aprīlim pa tālruni
29123994 vai e-pastu
tn.jaunlaicene@aluksne.lv.
16. aprīlī 12.00 Jaunlaicenē pie
tautas nama lustīgas pavasara

izpriecas. “Priecīgas Lieldienas!” olu pervēšana lielajā katlā ar dabas
dotajām krāsām, pankūku cepšana
un baudīšana, Zaķu “cilpošana”,
šūpošanās, olu ripināšana, olu
kaujas, radošās darbnīcas. Nākot uz
pasākumu, līdzi ņemiet krāsotas un
nekrāsotas olas.
17. aprīlī 16.00 Jaunlaicenes
tautas namā Lieldienu DISKOTĒKA bērniem “RIP - REP – ROK”.
Par labu mūziku gādās DJ VILKS
– DŪMIŅŠ! Par jautrību, spēlēm,
stafetēm, izklaidi rūpēsies Zaķenes FIFA un BOMBA. Ieeja: 0,50 EUR.
22. aprīlī 18.00 Jaunlaicenes
tautas namā tikšanās un saruna ar
Opekalna ev. lut. draudzes mācītāju Vilni Sliņķi, kā arī ar Opekalna
draudzes brāļiem un māsām. Mīļi
lūgts ikviens, taču īpaši tiek gaidīti
Jaunlaicenes ļaudis. Omulībai līdzi
var paņemt kādu našķi, par vakariņu zupu un tēju gādās pasākuma
organizatori.
Jaunlaicenes muižas muzejā pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”;
izglītojošās nodarbības: jaunums
– “Rotaļas un blēņas”, teatralizētas
krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem; tradicionālās nodarbības: vāveru tīšana, malēniešu vārdu
spēle, pastaliņu darināšana, skološanās ne pa jokam, dārgumu meklēšana
muižas parkā, cāļu sargāšana no
žagatām, olas dārgumi, kur palika
cālīši; mūžizglītības programmas
(pieaugušajiem): “Zemnieku ēšanas
paradumi”, “Kā baronese zeķes lāpīja”; lekcijas: “Lintenes meitu skola”,
“Malēnieši un viņu valoda”.
Kalncempju pagastā
1. aprīlī 14.00 Viktora Ķirpa
Ates muzejā senioru pēcpusdiena
Kalncempju un Zeltiņu pagasta
senioriem.
16. aprīlī 11.00 Viktora Ķirpa Ates
muzejā pasākums “Ottes Lieldienas”
sadarbībā ar Kalncempju sabiedrisko
centru. Ieeja: bez maksas.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā izzinošas ekskursijas un
izglītojošās programmas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām:
“Čaklā bitīte”, “Veļas diena”, “Neba
maize pati nāca”, kāzu programma
„Darbi lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde: rakstniecei Ilzei Indrānei –
90.
Liepnas pagastā
15. aprīlī 20.00 Liepnas tautas
namā Lieldienu nakts orientēšanās.
Pieteikšanās līdz 10. aprīlim (ieskaitot) pa tālruni 26684074 vai e-pastu
liepnas.jauniesi@gmail.com.
16. aprīlī no 11.00 Liepnas tautas
namā Lieldienu pasākums ar
tirdziņu, šūpošanos, lunkošanu, olu
kaujām erudīcijas spēlēm, orientēšanos bērniem, Lieldienu zaķi.
4. maijā 12.00 pie Liepnas tautas
nama “Baltā galdauta” svētki.
6. maijā 19.00 Liepnas tautas
namā vokālo ansambļu 18. sadziedāšanās koncerts “Pār zemi puķu lietus
līst”, pēc pasākuma balle.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: Lieldienām “Lieldienu
rītā dzīvības dziesmu Mūža garumā
sadzirdēt ļaut” (10.04. - 18.04.),
“Mīlestībā teikts ik vārds” /Kornēlijai Apškrūmai - 80/ (1.04. - 28.04.),
“Cilvēks? Liels – ar lielu mīlu, ar
lielām sāpēm” /Rakstniecei Ilzei Indrānei, īstajā vārdā Undīna Jātniece –
90/ (1.04. - 28.04.), radošā darbnīca
bērniem “Olu kolāžas” (5., 6.04.).
Malienas pagastā
13. aprīlī 10.00 Malienas tautas
namā Lieldienu jampadracis - diskotēka bērniem “Rip - rep – rok”.
Par jautrību, Lieldienu spēlēm un
stafetēm rūpēsies Zaķenes Fifa un
Bomba, bet par labu mūziku gādās
DJ Vilks Dūmiņš. Ieeja: bez maksas.
15. aprīlī 19.00 Malienas tautas

namā amatierteātra “Pakāpiens”
pirmizrāde - A. Bankas komēdija 6
ainās “Šedevrs”. Ieeja: 1,50 EUR.
Malienas bibliotēkā izstādes: rakstniekam A. Skailim - 90, dzejniecei
K. Apškrūmai - 80, rakstniecei I.
Indrānei - 90, dzejniekam, tulkotājam P. Brūverim - 60, “Raibu raibās
Lieldienas”, Bibliotēku nedēļas
pasākumi.

Mālupes pagastā
1. aprīlī 10.00 - 14.00 Mālupes
Saieta namā nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas pasākums
„Satiec savu meistaru 2017”. Būs
atvērta meistardarbnīca aušanā. Audēja Mudīte Pētersone ierādīs savas
amata prasmes linu dvieļu aušanā.
1. aprīlī 10.00 Mālupes Saieta
namā izstādes „Lina pārvērtības”
atklāšana.
5. aprīlī 15.30 Mālupes Saieta
namā radošā nodarbība „Lieldienu
dekori”.
16. aprīlī 16.00 Mālupes Saieta
namā Lieldienu pasākums „Mālupes
Cālis Lieldienu šūpolēs”.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniecei K. Apškrūmai – 80,
rakstniecei I. Indrānei -90, aktierim
U. Pūcītim – 80; tematiskās izstādes
Joku diena – „Dzīvot ar smaidu!”,
„Sagaidīsim lieldieniņu!”.
Mārkalnes pagastā
16. aprīlī 15.00 Mārkalnes tautas
namā Lieldienu aktivitātes pie
pagasta šūpolēm.
16. aprīlī 21.00 Mārkalnes tautas
namā Lieldienu diskotēka.
27. aprīlī 13.00 Mārkalnes tautas
namā senioru pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
Lieldienu pasākums lieliem un
maziem (16.04.); literatūras izstādes:
dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80
(11. - 13.04.), „Lieldieniņas, braukšus brauca, asnus veda vezumā” (14.
- 18.04.), rakstniecei Ilzei Indrānei –
90 (21.-14.04.).
Pededzes pagastā
7. aprīlī 13.00 Pededzes tautas
namā Alūksnes un Apes novadu 1. –
4. klašu deju kolektīvu skate.
16. aprīlī 21.00 Pededzes tautas namā Lieldienu balle kopā ar
Vjačeslavu Bogdanovu un grupu
„Putukvass”. Ieeja: 1,50 EUR.
18. aprīlī Pededzes bibliotēkā
Lieldienu aktivitātes “Jā, Lieldienu rīts atnācis ar…”: 10.00 – olu
izstāde, 12.00 – olu izloze. (Aicinām
pededziešus nest olas izstādei un
piedalīties aktivitātēs).
Pededzes bibliotēkā Jauno grāmatu
izstāde - apskats “Par ko var parunāt,
kad pelēka ir diena?” (19.04. 10.00);
katru ceturtdienu 10.00 radošas
nodarbības senioriem “Tai pusē
priekškaram, kur šķiet, ka notiek
maz kas…”;pasākumi Bibliotēku
nedēļā:
17. aprīlī 10.00 grāmatu izstāde
bērniem un vecākiem “Lasu un
domāju”,
18. aprīlī 10.00 sveiksim gan
skolēnus, gan pieaugušos - čaklākos
lasītājus un apmeklētājus,
19. aprīlī 12.00 tematisks pasākums
jaunāko klašu skolēniem “Pavasarī
sarosās…”,
20. aprīlī 10.00 radoša nodarbība vecmāmiņām “Iedvesmojošas
idejas”,
17. – 21. aprīlī pēc mācību stundām pasākums bērniem “Veiksmīgu
darbošanos!”,
17. – 21. aprīlī individuālas konsultācijas par datu bāzēm Lursoft,
NAIS, Letonika, Alise 4i (kopkataloga lietošana), kā arī internetbanka
lietošanā un e-pasta izveidē.
Veclaicenes pagastā
1. aprīlī 20.00 Veclaicenes tautas
nama koncerts „Pavasaris vāzē” baudīsim sajūtas mūzikā, dziesmās
un dejās. Piedalīsies: Veclaicenes
vokālie ansambļi, Veclaicenes

līnijdeju grupa, Veclaicenes deju kolektīvs „Korneti”, Kolberģa vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Kolberģis”,
Alsviķu kultūras nama dejotāji.
1. aprīlī 22.00 Veclaicenes tautas
nama atpūtas vakars kopā ar grupu
„Putukvass”. Mūsu galdiņi – Jūsu
groziņi.
8. aprīlī 11.00 Veclaicenes
bibliotēkā radošā darbnīca „Lieldienu apsveikumi un rotājumi”.
17. aprīlī 13.00 Veclaicenē „Lieldienu lustes Kornetos”. Iešūposim Lieldienas, olu kaujas, ripināšana, rotaļas, spēles, olu krāsošana, pankūku
cepšana un nogaršošana. Lieldienu
zaķa skrējiens apkārt tautas namam.
Dzīvnieku sēta – mazāki un lielāki
mīluļi no Veclaicenes lauku sētām.
Veclaicenes pagasta muzejā veclaicenieša Jāņa Vīksnes koka darinājumu izstāde “Atnāca. Ieraudzīja.
Izgatavoja” (apskatāma darba dienās
no 10.00 līdz 14.00).
Zeltiņu pagastā
4. aprīlī 19.00 Zeltiņu tautas namā
veselības lekcija „Miers caur mīlestību”, ko vadīs Aigars Mozulis - pirtnieks, kurš ir kā neitrāls, bet zinošs
starpnieks starp garīgo un fizisko
pasauli. Pieteikšanās un papildus
informācija pa tālruni 29492284
(pieteikšanās līdz 1. aprīlim).
17. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas
namā ar koncertprogrammu „Pavasara svētki mīlestībai un saulei”
viesosies kapela ,,Aizezeres muzikanti” no Kokneses. Pēc koncerta ārā
pie tautas nama brīvais mikrofons
kopā ar Lieldienu zaķiem Rūdi un
Janku. Izšūposim saimnieces un
tautu meitas. Izdancosim Lieldienu
dančus, iesim rotaļās un ripināsim
līdzi paņemtās Lieldienu olas. Ieeja:
brīva.
4. maijā 20.00 Zeltiņu tautas namā
grupas „Liepavots” koncertprogramma „Vēstule uz Latviju”. Ieeja
4 EUR, biļetes varēs iegādāties no
17. aprīļa, informācija pa tālruni
29492284.
Zeltiņu muzejā aprīlī pastāvīgās
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”,
„Novadnieku istaba”, „Mana skola
Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne”
(veltīta Edgaram Liepiņam), izstādes
“Vēdera vai prieka pēc…”, “Pa ķēķa
durvju šķirbu veroties”; foto ekskursijas “Gadsimtu vējos šūpojoties”,
“Zeltiņi 2016”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.
Ziemera pagastā
5. un 26. aprīlī 18.30 Māriņkalna
tautas namā Hip – Hop un Break –
Dance nodarbības.
12. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas
namā Lieldienu pasākums „Sagaidām Lieldieniņu” Jaunlaicenes,
Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes,
Mārkalnes un Ziemera pagastu
senioriem. Lieldienu noskaņu radīs
un par deju mūziku rūpēsies Anita
Ozola.
16. aprīlī 11.00 pie Māriņkalna
tautas nama Lieldienu rīts ģimenēm
“Nāc, nāc Lieldieniņa”. Lieldienas
ieskandinās Ziemera folkloras kopa.
Darbosimies radošās darbnīcās,
piedalīsimies olu ripināšanā, virpināšanā un jestrās olu kaujās, baudīsim
Lieldienu zupu. Īpaša balva visraibāk
ģērbtajam. Līdzi jāņem krāsotas olas.
21. aprīlī 18.00 Māriņkalna tautas
namā pasākums “Pie tējas tases”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes:
“Mīlestībā teikts vārds…” dzejniecei
K. Apškrūmai – 80, “Kad dzeguzīte
gadus skaita” rakstniecei I. Indrānei
– 90 (13. - 28.04.), “Ir pavasaris un
malu malās skan putnu dziesmas”;
pasākumi “Ceļš, kas ved uz Zemi
Laimīgo…” - pārrunas par filmu
,,Sprīdītis”, Bibliotēku nedēļas ietvaros pasākums senioriem “Sarunas
par M. Fridrihsones grāmatu ,,Kāda
Aina Nekurienē” (19.04.).
Apkopoja: Evita Aploka

