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Dzimtsarakstu nodaļas
telpās veikts kosmētiskais remonts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

5. martā 14.00 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
notiks Alūksnes pilsētas un
novada bērnu un jauniešu
ansambļu sadziedāšanās
koncerts “Pasaule ir pilna
krāsu”.

Noslēgušies remontdarbi
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas telpās – ceremoniju zālē,
kamīnzālē un sanitārajā mezglā.
Alūksnes novada dome
2016. gada 24. novembrī
pieņēma lēmumu minēto telpu
kosmētiskajam remontam no
atsavināšanas procesā iegūtajiem
pašvaldības budžeta līdzekļiem
piešķirt 14 886 EUR.
Nodaļas vadītāja Anita
Grīvniece ar prieku norāda,
ka jaunā zāle ir gatava uzņemt
dažādu ceremoniju dalībniekus –
gan laulību, gan kristību un kāzu
jubileju svinību dalībniekus.
- Visās telpās ir veikts kvalitatīvs
kosmētiskais remonts. Ceremoniju
zālē atjaunots parkets, siena rotāta
ar gaumīgu, simbolisku sienas
gleznojumu ābeles veidolā. Telpām
top un šajā nedēļā tiks uzstādītas
jaunas mēbeles un logus rotās jauni
aizkari. Ceram, ka jaunajās telpās
nozīmīgākie dzīves notikumi būs
daudz tīkamāki gan jaunajiem pāriem, gan kristību un kāzu jubileju
dalībniekiem, - saka A. Grīvniece.
Viņa pateicas deputātiem par telpu

Koncertā piedalīsies Alūksnes
Kultūras centra bērnu un jauniešu ansambļi, Alsviķu kultūras
nama bērnu un jauniešu ansambļi, Jaunannas Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Pipariņi”
un jauniešu vokālais ansamblis
“Mūza”, Malienas pamatskolas
meiteņu vokālais ansamblis
“Marmelādes”, Alūksnes pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes
“Cālis” vokālais kvartets un citi
dalībnieki.
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Dzimtsarakstu nodaļas telpu rotās dekoratīvs sienas zīmējums, ko izveidojis Ivars Vecāns
un Antra Lielmane			
Alvita Grīvnieka foto
remontam piešķirtajiem līdzekļiem
un pauž gandarījumu par veiksmīgo
sadarbību ar remontdarbu izpildītā-

jiem - SIA „Pamati” par paveikto un
radīto gaišumu telpās, par galdnieku padarīto, dizaineram Ivaram

Vecānam un viņa komandai, mēbeļu
izgatavotājiem, veikalam „Kameja”
par sagādāto logu noformējumu.

Pašvaldības aģentūrai “Spodra” aprit 10 gadi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Šogad 1. martā aprit 10 gadi
kopš darbu sākusi pašvaldības
aģentūra “Spodra”.
Tā izveidota, reorganizējot
SIA “Rūpe”, un aģentūrai nododot
iepriekš “Rūpes” pārziņā bijušās
pilsētas ielu un ietvju uzturēšanas,
zaļumsaimniecības un kapu
apsaimniekošanas funkcijas.
- Arī šobrīd aģentūras darbība
saistīta ar jau minētajām jomām,
kam pievienojušies arī citi
pienākumi, piemēram, pašvaldības
mežu apsaimniekošana sadarbībā
ar pagastu pārvaldēm, pašvaldības
nedzīvojamo ēku, sporta būvju,
strūklaku saimniecības, ielu apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas
apsaimniekošana pilsētas teritorijā,
- stāsta aģentūras direktors
Guntis Kozilāns.
Aģentūras pirmā mītnes vieta
bija ēkā Latgales ielā 8A. Nu jau
ilgāku laiku iestāde atrodas Pils
ielā 58 un tuvu ir brīdis, kad šī ēka
piedzīvos atjaunošanu. Darbības
pirmsākumos aģentūrai bijuši 30
darbinieki, no kuriem 26 sētnieki.
Šobrīd aģentūrā nodarbināti vairāk
nekā 50 darbinieki, tajā skaitā vai-

Aicina uz novada
bērnu un jauniešu
ansambļu koncertu

Pašvaldības aģentūras “Spodra“ darbinieki vasarās rūpējas par ziedu
rotu pilsētas ielās
rāk nekā 20 sētnieki.
Pirmās tehnikas vienības aģentūras
rīcībā bija GAZ 53, traktors T 25,
ielu kaisāmā mašīna ZIL, pašizgāzējs GAZ, 51, traktors T 16, divi
autogreideri. Pēdējo no greideriem
ir izdevies veiksmīgi atsavināt un
iegūtos līdzekļus varēs ieguldīt jaunas tehnikas iegādē. Nozīmīgākie
sasniegumi aģentūras attīstībā saistīti ar jaunu tehnoloģiju pielietošanu
ielu un ietvju uzturēšanā, kas ļauj
arvien vairāk cilvēku roku darba

aizstāt ar tehniku. Iegādāta universāla pašgājējmašīna AVANT 750 ar
desmit agregātiem ielu, ietvju un
zaļo zonu ikdienas kopšanas darbiem, komunālā mašīna MFH 2500
asfalta seguma ielu slaucīšanai, universāla pašgājējmašīna KUBOTA
G23-2HD zaļo zonu uzturēšanai.
Viens no aģentūras ikdienas darba
pienākumiem ir ielu un ietvju
uzturēšana. Pilsētas ielu kopējais
garums pārsniedz 69 km. Lielākā
daļa no tām – nedaudz vairāk par

34 km – ir melnā seguma ielas, taču
gandrīz tikpat liels apjoms ielu –
nepilni 33 km – ar grants segumu.
Ikdienā apkopjamais ietvju laukums
ir 53510 m2 platībā.
Ielu un ietvju uzturēšanas kvalitāte
ir tas, ar ko ik rītu saskaras katrs
gājējs un autovadītājs.
- Šoziem esam uzklausījuši
dažādus cilvēku viedokļus. Ir bijis
tā, ka viens zvana un sūdzas par
to, ka ir slidens, bet cits zvana un
sūdzas, ka par daudz nokaisīts un
nevar pavilkt bērnu ragaviņas. Tas ir
saprotams, ka cilvēkiem gribas vēl
labāku ielu un ietvju uzturēšanas
kvalitāti, bet jāņem vērā, ka līdzekļu
ir tik, cik ir, un tie tiek sadalīti, lai
pietiktu visiem darbiem. Ziemā tā ir
sniega tīrīšana, slīdamības samazināšana, kas šoziem ir ļoti aktuāli,
pavasara lielākais darbs – bedrīšu
labošana. Ja nauda atliek, tad var
darīt pārējos darbus, - skaidro
G. Kozilāns.
Alūksne ir zaļa pilsēta – ir liels
ielu zaļo zonu, zālienu, skvēru,
parku un mežaparku apjoms, par
kuru uzturēšanu jārūpējas aģentūrai.
Vasarā aģentūras darbinieki gādā arī
par pilsētas zaļās zonas rotāšanu ar
ziedošām puķēm dobēs, vāzēs, piramīdās, kastēs, speciālajos maisiņos.
Turpinājums 5. lappusē

Nepiemērotu
laika apstākļu dēļ
atcelts slēpojums
“Alūksnes ziema”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sakarā ar ziemas sporta
aktivitātēm nepiemērotiem
laika apstākļiem ir atcelts
Alūksnes novada ziemas
sporta centrā “Mežinieki”
4. martā plānotais slēpojums
“Alūksnes ziema” un nenotiks
arī Latvijas čempionāta
biatlonā posms.
No 3. līdz 5. martam Alūksnes
novada ziemas sporta centrā
“Mežinieki” bija plānoti divi ziemas sporta pasākumi - Latvijas
čempionāts biatlonā un tradicionālais slēpojums „Alūksnes
ziema”. Ieilgušie pavasarīgie
laika apstākļi ir ietekmējuši
“Mežinieku” slēpošanas trases
kvalitāti un slēpošanai tā šobrīd
nav piemērota.
- “Mežinieku” slēpošanas trašu
stāvoklis otrdienas rītā ir kļuvis
gana kritisks, un tuvākajās
dienās prognozētais siltais laiks
un lietus, paredzams, ka trasēs
un šautuvē līdz nedēļas nogalei
sniegu varētu izkausēt pavisam.
Līdz ar to kopā ar trašu apsaimniekotāju pašvaldības aģentūru
“Spodra” esam pieņēmuši lēmumu savlaicīgi informēt Latvijas
Biatlona federāciju, ka Latvijas
biatlonā čempionāta sarīkošana
Alūksnē nebūs iespējama. Tāpat
ar 1. martu “Mežiniekos”
nedarbosies mākslīgais
apgaismojums, - informē
pašvaldības sporta darba
organizators Vilnis Veļķeris.

2. Alūksnes Novada Vēstis

01.03.2017.

Pašvaldībā
Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
8. martā 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
13. martā 10.00
Finanšu komitejas sēde		
16. martā 10.00
Domes sēde			
23. martā 10.00

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

25. martā

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš
no plkst. 9.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 20.03.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Alūksnes pilsētas
pensionāru biedrībā
“Sudrabs”
1. martā 10.00 tikšanās ar
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru
Māri Lietuvieti (novada publisko
ūdenstilpju apsaimniekošana,
jaunie makšķerēšanas noteikumiem Alūksnes ezerā).
8. martā 10.00 tikšanās ar
Alūksnes un Apes novada fonda
valdes priekšsēdētāju Dzintru
Zvejnieci (ieskats labdarības
veicināšanā vietējā kopienā un
katra iespējas iesaistīties
fonda akciju atbalstā).
15. martā 10.00 tikšanās ar
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieku
Dzintaru Adleru (galvenie
akcenti novada
tautsaimniecības attīstībā
2017. gadā).
22. martā 10.00 tikšanās ar
Alūksnes novada pašvaldības
izpilddirektori Janīnu
Čugunovu (2016. gada novada
domes lēmumu izpilde).
29. martā 10.00 tikšanās ar
Pārtikas un veterinārā dienesta
Austrumvidzemes pārvaldes
vadības pārstāvi (jaunākie likumi
jomā un iedzīvotāju līdzdalībā
tajā).
Tikšanās notiek Brūža ielā 1
(pagrabiņā). Aicināti biedrības
biedri un interesenti.

Autobusa
reisu pielāgo
mācību iestādes
darba laikam
No 20. februāra
SIA “Sabiedriskais autobuss”
apkalpotā maršruta Nr.5189
Alūksne – Ponkuļi – Alūksne
reiss pielāgots mācību iestādes
darba laikam, sakarā ar lielo
skolēnu skaitu. Turpmāk
autobuss no Alūksnes autoostas
izbrauks 20 minūtes
vēlāk – pulksten 6.30.

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 23. februāra sēdē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

ietvaros arī paredzēti speciāli karjeras izglītības pasākumi 7. – 9. klašu
skolēniem. Projektā nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums;

Alūksnes novada domes
23. februāra sēdē, piedaloties
13 deputātiem, tika izskatīts
21 darba kārtības jautājums.

- iesniegt sadarbības projekta
„Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
iesniegumu ierobežotas projektu
iesniegumu atlases pirmajai kārtai
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējuma saņemšanai. Apstiprināt pašvaldības prognozējamās
kopējās izmaksas projektā 1 487
651 EUR, no kurām ERAF finansējums 750 000 EUR un pašvaldības
prognozējamais līdzfinansējums
737 651 EUR. Līdzfinansējumu
nodrošināt no pašvaldības 2017.,
2018. un 2019. gada budžeta
(aizdevuma) līdzekļiem. Projektu
īstenos Alūksnes novada pašvaldība
kā vadošais partneris un Cesvaines,
Gulbenes novadu pašvaldības un
Smiltenes evaņģēliski luteriskā
baznīca. Projekta ietvaros Alūksnē
paredzēta Alūksnes pilsdrupu
Dienvidu torņa atjaunošana un
ekspozīcijas izveide tajā, Alūksnes
Muižas parka interaktīva skaņas,
video un gaismas projekcija pakalpojumu dažādošanai un Alūksnes
stacijas bagāžas šķūņa ekspozīcijas
“Alūksnes Bānīša stacija” izveide;

Dome nolēma:
- sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Orloši”, Pededzes
pagastā, sastāvā esošu, Alūksnes
novada pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību, uz kuras atrodas personai
piederošas būves. Atsavināšanas
izdevumus segs būvju īpašnieks,
atsavināšanas ierosinātājs, pēc atsavināšanas procesa pabeigšanas tos
ieskaitīs pirkuma līgumā noteiktajā
cenā. Minēto īpašumu atsavināšanai
nodos, pārdodot atklātā izsolē;
- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli „Dārziņi” - 23, Jaunlaicenes
pagastā, ar kopējo platību 33,40m²
un ar to saistītām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes un palīgēkas un nodot
to atsavināšanai, pārdodot izsolē;
- apstiprināt saistošos noteikumus
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”. Noteikumi paredz
no aģentūras pakalpojumu klāsta
svītrot šādus pakalpojumus: kutera
“BLESSER” un sniega motocikla
izmantošana un automašīnu turēšana stāvvietās Pilssalā;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 3/2017 „Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”;
- izdarīt grozījumu domes
04.11.2016. lēmumā Nr. 380 “Par
projektu “Disku golfs Mežiniekos”,
precizējot tajā no ES finansējuma
apmaksājamās un neapmaksājamās
summas, un pašvaldības līdzfinansējumu;
- piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā “Uzlabot
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ar Eiropas
Sociālā fonda atbalstu. Sadarbības
partneris projekta īstenošanā būs
Alūksnes novada Izglītības pārvalde. Projekta ietvaros paredzēts algot
piecus pedagogus - karjeras konsultantus projektā iesaistītajās skolās
– Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Alūksnes novada vidusskolā,
Alūksnes pilsētas sākumskolā, Bejas, Malienas, Pededzes, Strautiņu
un Ziemeru pamatskolās, Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolā un
Liepnas vidusskolā, kā arī sniegt
karjeras atbalsta pasākumus šo
skolu audzēkņiem. Pārējās novada
vispārizglītojošās skolās projekta

- atbalstīt nodibinājuma “Alūksnes
un Apes novada fonds” piedalīšanos
Ziemeļu Ministru padomes organizētajā Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu NVO programmas projektu
konkursā ar projektu “Radošā
potenciāla skola”. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR
apmērā no pašvaldības 2017. gada
budžeta līdzekļiem;
- piedalīties projektu konkursā
Valsts atbalsta zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
ar projekta pieteikumu „Alūksnes
novada publisko ūdenstilpju zivju
resursu aizsardzība”. Apstiprināt
projekta kopējās izmaksas
5000 EUR, ko sastāda Zivju fonda
finansējums 4000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1000 EUR;
- piedalīties projektu konkursā
Valsts atbalsta zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
ar projekta pieteikumu „Vaidavas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”. Apstiprināt
projekta kopējās izmaksas
2000 EUR, ko sastāda Zivju fonda
finansējums 1600 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 400 EUR;
- piedalīties projektu konkursā
Valsts atbalsta zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
ar projekta pieteikumu „Līdaku
pavairošana Alūksnes ezerā”. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas
7200 EUR, ko sastāda Zivju fonda
finansējums 6000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1200 EUR;
- piedalīties projektu konkursā
Valsts atbalsta zivsaimniecības

attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
ar projekta pieteikumu „Zandartu
pavairošana Indzera ezerā”. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas
2700 EUR, ko sastāda Zivju fonda
finansējums 2000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 700 EUR;
- piedalīties projektu konkursā
Valsts atbalsta zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
ar projekta pieteikumu „Sīgu
pavairošana Alūksnes ezerā”.
Apstiprināt projekta kopējās
izmaksas 10800 EUR, ko sastāda
Zivju fonda finansējums 9000 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums
1800 EUR;
- piedalīties projektu konkursā
Valsts atbalsta zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
ar projekta pieteikumu „Zandartu
pavairošana Sudala ezerā”. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas
2900 EUR, ko sastāda Zivju fonda
finansējums 2200 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 700 EUR;

- apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada
pašvaldības pamata un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 1. janvāra:
Alūksnes pilsētas sākumskolā 34,43
EUR, Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijā 63,06 EUR, Alūksnes
novada vidusskolā 48,76 EUR,
Strautiņu pamatskolā 106,88 EUR,
Ilzenes pamatskolā 124,24 EUR,
Bejas pamatskolā 63,59 EUR,
Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolā 73,60 EUR, Jaunlaicenes pamatskolā 73,85 EUR,
Liepnas vidusskolā 103,91 EUR,
Malienas pamatskolā 64,01 EUR,
Mālupes pamatskolā 118,23 EUR,
Pededzes pamatskolā 64,78 EUR,
Ziemeru pamatskolā 108,09 EUR.
Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
no 1. janvāra Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”
144,20 EUR, Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē „Pienenīte” 134,11
EUR, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 195,44 EUR,
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē „Pūcīte” 158,14 EUR. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas
mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
no 1. janvāra Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē „Cālis” 138,47
EUR, Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 146,29
EUR. Apstiprināt viena iemītnieka
izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu)
128,87 EUR mēnesī no 1. janvāra,
atbrīvot no Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas internāta izmantošanas izdevumu samaksas
izglītojamos, kas mācās Alūksnes
novada vispārizglītojošās izglītības
iestādēs;

- izdarīt grozījumus domes
22.12.2016. lēmumā Nr. 435 „Par
amata vietām un atlīdzību Alūksnes
novada pašvaldībā”. Kā zināms,
ar šo gadu pieauga valstī noteiktā
minimālā alga. Tie pašvaldības
iestādēs strādājošie, kam ir noteikta
minimālā alga, jauno atalgojumu
jau saņem. Ņemot vērā, ka pašvaldībā strādājošo atlīdzības apmērs
nav pārskatīts jau vairākus gadus,
deputāti šī gada pašvaldības budžetā
paredzēja finansējumu arī pārējo
pašvaldības iestādēs strādājošo
atlīdzības palielināšanai līdz 6% no
1. marta. Pēc deputātu priekšlikuma
papildus pārskatīts un palielināts
atlīdzības apmērs Būvvaldes darbiniekiem, pašvaldības aģentūras
“ALJA” un Pašvaldības policijas
inspektoriem;
- atbalstīt grāmatas “Rūgtais
vērmeļu kauss” 4. daļas izdošanu sadarbībā ar Gulbenes rajona
Beļavas pagasta zemnieku saimniecību “Rožkalni” (izdevniecība
„Vītola izdevniecība”) un izdalīt no
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
finansējumu 3780 EUR grāmatas
izdošanai;
- par Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju no 2017. gada
27. augusta uz pieciem gadiem
ievēlēt Ingu Ozoliņu. Bāriņtiesas
priekšsēdētāju ievēl uz noteiktu
laiku. I. Ozoliņa amatā ievēlēta
atkārtoti;
- izdarīt grozījumu domes
26.01.2017. lēmumā Nr.13 “Par
Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem”, precizējot Bejas bibliotēkā
paredzētā vēlēšanu iecirkņa adresi;
- izdarīt grozījumus domes
2016. gada 22. decembra lēmumā
Nr. 419 “Par cirsmu Rūpniecības
ielā 12 un Ganību ielā 29, Alūksnē,
Alūksnes novadā, atsavināšanu”,
papildinot to ar 1.7. apakšpunktu:
“1.7. cirsmu - krājas kopšanas
cirti Rūpniecības ielā 12, Alūksnē,
Alūksnes novadā, īpašuma kadastra
Nr. 3601 003 1421 (platība 1,58 ha,
1. kvartāla nogabalos Nr. 8, 10)”;

- iznomāt divas nedzīvojamās
telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
ieņēmumu dienestam tā pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Alūksnē. Noteikt nomas maksu par
minēto telpu nomu 2,18 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa par
vienu m² mēnesī (nomas maksā
neietilpst maksa par siltumenerģijas
piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma
nodokli). Noteikt, ka termiņš telpu
nomai ir līdz 12 (divpadsmit) gadiem.
Ar domes lēmumiem pilnībā var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
deputāti 23. februāra sēdē
apstiprināja saistošos
noteikumus “Par reklāmas
izvietošanu Alūksnes novadā”,
kas noteiks reklāmu, izkārtņu,
afišu, sludinājumu, aģitācijas
materiālu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas kārtību
novada teritorijā.
- Šādi noteikumi ir nepieciešami,
lai veidotu sakoptu vidi gan uzņēmējiem, kas vēlas izvietot reklāmas
un izkārtnes, gan patērētājiem, kam
šīs reklāmas ir paredzētas, kā arī, lai
tiktu respektēta ēkas arhitektūra un
vide. Šobrīd spēkā esošie saistošie
noteikumi par reklāmu izvietošanu neparedz, kas ir atbildīgs
par reklāmas uzturēšanu vizuāli
kvalitatīvā stāvokli un tajās sniegtās
informācijas aktualitāti. Sastopamas
reklāmas, kas vairs nav aktuālas, jo
uzņēmums šajā vietā vairs neveic
saimniecisko darbību, bet reklāmas
devējs nav noņēmis attiecīgo izkārtni vai reklāmu, līdz ar to reklāma ir
maldinoša. Šo noteikumu būtiskākais mērķis ir kvalitatīvas vides
veidošana, - skaidro Būvvaldes
vadītāja Sandra Smildziņa.
Jaunajos noteikumos tiks saglabāti
jau līdz šim pastāvošie ierobežoju-

mi reklāmas izvietošanā, noteikti
reklāmas un reklāmas objekta
izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas prasības un
atbildība par noteikumu neievērošanu.
Noteikumi paredz, ka izvietot
reklāmas objektus var personas, kas
normatīvos aktos noteiktā kārtībā
Būvvaldē būs saņēmušas attiecīgu
atļauju, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu.
Ja reklāmas devējs vēlēsies izvietot
reklāmas objektu uz zemes, ēkas vai
cita objekta, kas nav viņa īpašumā,
valdījumā vai lietojumā, Būvvaldē
būs jāuzrāda arī zemes, ēkas vai
cita objekta īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja rakstveida piekrišana.
Par katra vidē izvietotā reklāmas
materiāla saturu atbildīgs būs reklāmas devējs.
Noteikumi paredz, kādi nosacījumi
reklāmas izvietotājam jāievēro,
izvietojot reklāmu uz ēkas fasādes,
skatlogos, objektus ar piesaisti
zemei, kā arī īslaicīgus reklāmas
objektus.
Piemēram, izvietojot ar ēku nesaistītus reklāmas objektus ar vai bez
piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt
skatu uz valsts aizsargājamiem
kultūras pieminekļiem, teritorijas
plānojumā noteiktajiem ainaviskajiem skatu punktiem un ainaviskajiem ceļa posmiem.
Noteikumi paredz arī virkni ierobežojumu un aizliegumu reklāmas

izvietošanā. Reklāmu izvietot būs
aizliegts uz nesakoptas fasādes,
uz viena balsta ar ceļa zīmēm un
virzienu norādēm, pie kokiem, uz
apgaismes stabiem, žogiem. Tāpat
būs aizliegts aizsegt ar reklāmu
skatlogus, logus un citas stiklotās
virsmas necaurredzamā veidā vairāk
nekā 50 % apmērā. Tam gan būs izņēmuma gadījums, kas atļaus logus,
skatlogus, durvju vērtņu stiklotās
daļas remonta, atjaunošanas, restaurācijas laikā aizlīmēt ar reklāmu par
konkrētajās telpās plānoto veikalu
vai iestādi. Šādu reklāmu, saņemot
atļauju Būvvaldē, varēs izvietot ne
ilgāk kā uz trim mēnešiem.
Tāpat nedrīkstēs izvietot informāciju, pielīmējot skatlogos uzrakstus
uz papīra, kas nereti ir vērojams
un rada paviršības iespaidu. Nebūs
atļauts eksponēt mehāniski vai rūsas
bojātus, saplaisājušus, notraipītus,
nodilušus, izbalējušus, krāsojuma
detaļu vai izgaismojuma defektus saturošus reklāmas objektus,
uz reklāmas objektiem eksponēt
līmplēves ar atlupušiem stūriem, kā
arī uzkrāsot vai gravēt reklāmu uz
ēkām, ielām, žogiem, stabiem.
Īpaši nosacījumi būs reklāmas
izvietošanai azartspēļu organizēšanas vietās. Te vietas nosaukumu
un preču zīmi drīkstēs norādīt tikai
uz vai pie ieejas durvīm un šīs
reklāmas nedrīkstēs būt lielākas par
1 m2. Vismaz 15 % no reklāmas apjoma būs jāaizņem informācijai, kas

Apmeklētāju pieņemšana martā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
6. un 20. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
10. un 24. martā 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 martā
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

07.03.2017. 13.00 - 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija
KAPARŠMITE

22.03.2017. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

27.03.2017. 11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA

14.03.2017. 13.00 – 13.45

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris
LAZDEKALNS
Ainars MELDERS

13.03.2017.

8.00 – 9.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

23.03.2017. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 31.03.2017. 12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS

16.03.2017. 15.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars ŠVOLMANIS 13.03.2017. 9.00 – 10.00

Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ

23.03.2017. 16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

08.03.2017. 16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

06.03.2017. 9.00 – 12.00

Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,
t.29355400

Jana ZILKALNE

brīdina sabiedrību par iespējamo
azartspēļu atkarības rašanās risku.
Azartspēļu vietās arī nebūs atļauts
izgaismot reklāmas objektu un izmantot gaismas kastes, vai kā citādi
ar gaismas specefektiem pievērst
uzmanību. Telpu logi, kur atrodas
azartspēļu vieta, būs jānoslēdz
tā, lai no ārienes nebūtu redzams
salons un spēļu process.
Saistošie noteikumi nosaka arī to,
kādā kārtībā informācijas izvietošanai izmantojami pašvaldības
afišu stabi un stendi. Tāpat kā līdz
šim, noteikumi paredz, ka afišas,
sludinājumus, plakātus un citus
tamlīdzīgus informatīvos materiālus izvietot uz pagastu tautas,
kultūras vai saieta namu stendiem
un Alūksnes Kultūras centra stenda
atļauts, saskaņojot ar attiecīgās iestādes vadītāju. Savukārt uz citiem
pašvaldības afišu stendiem vai afišu
stabiem afišu, sludinājumu, plakātu
un citu tamlīdzīgu informatīvo
materiālu izvietošana ir atļauta bez
saskaņošanas. Tas gan neattiecas uz
priekšvēlēšanu un tautas nobalsošanas aģitācijas materiāliem.
Īpaša sadaļa noteikumos atvēlēta nosacījumiem, kas jāievēro,
izvietojot reklāmas objektus valsts
aizsargājama kultūras pieminekļa
teritorijā vai valsts aizsargājama
kultūras pieminekļa zonā. Šīs teritorijas ir norādītas Alūksnes novada
domes 2015. gada 27. augustā apstiprinātā Alūksnes novada teritori-

jas plānojuma 2015. - 2027. gadam
grafiskajā daļā, kas pieejama www.
aluksne.lv sadaļā “Normatīvie akti
un dokumenti”. Piemēram, Alūksnē
viens šāds valsts aizsargājamais
kultūras piemineklis ir Alūksnes
pilsētas vēsturiskais centrs.
Papildus jau spēkā esošajiem valsts
normatīvajiem aktiem, jāievēro tas,
ka, izvietojot reklāmas objektus uz
kultūras pieminekļiem, tiem jābūt
pielāgotiem vēsturiskai arhitektoniskai videi un ēkas arhitektūrai,
reklāma nedrīkst būt veidota spilgtos toņos. Jāņem vērā, ka ēku fasādēs, kas atrodas valsts aizsargājama
kultūras pieminekļa teritorijā vai tā
zonā, ir aizliegts izvietot digitālos
reklāmu ekrānus.
Saistošie noteikumi paredz arī
atbildību par izvietotās reklāmas
ekspluatāciju. Par reklāmas objekta
uzturēšanu tehniskā un vizuāli
estētiskā kārtībā, konstrukciju
drošību, kā arī tā demontāžu ir
atbildīgs reklāmas devējs, bet, ja
tas nav noskaidrojams, tad attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.
Ja reklāmas objekts apdraud citu
personu dzīvību, veselību, tad
attiecīgās reklāmas devējam vai, ja
tas nav zināms, īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam,
nekavējoties šāds reklāmas objekts
ir jādemontē.
Turpinājums 8. lappusē

Martā jāiesniedz projekti
daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atgādinām, ka no 1. līdz
31. martam Alūksnes novada
pašvaldībā var iesniegt projektu
pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanai.
Alūksnes novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” nosaka, ka
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
(zemesgabala, uz kura atrodas
dzīvojamā māja un kas ir dzīvokļu
īpašnieku īpašumā, lietošanā vai
valdījumā) labiekārtošanai.
Pašvaldības līdzfinansējumu
var saņemt piebraucamo ceļu,
stāvlaukumu un gājēju celiņu
atjaunošanai vai pārbūvei un
apgaismojuma atjaunošanai
vai pārbūvei.
Uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja, kura atbilst
vairākiem nosacījumiem, tostarp –
mājā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi,
tās kopējā platība ir lielāka par
300 m² un nedzīvojamo telpu
platība nepārsniedz 25% no mājas
kopējās platības, mājas
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai
ir izveidota dzīvokļu īpašnieku
sabiedrība vai noslēgts līgums

par pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu, vai arī
dzīvojamo māju apsaimnieko
līdzšinējais apsaimniekotājs.
Tāpat, ja vien mājas pārvaldīšanas
līgumā nav noteikta cita lēmuma
pieņemšanas kārtība, ir vajadzīgs
vairāk nekā 50% dzīvokļu
īpašnieku lēmums par zemesgabala
labiekārtošanu un dzīvokļu
īpašnieku līdzfinansējuma
nodrošināšanu šim mērķim.
Pašvaldības līdzfinansējumu
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai var saņemt ne
vairāk kā viena projekta
pieteikuma ietvaros, ne vairāk
kā 50% no kopējām atbalstāmām
izmaksām, un nepārsniedzot
5000 EUR.
Lai pretendētu uz pašvaldības
līdzfinansējumu, projekta
pieteikuma iesniedzējam pašvaldībā
jāiesniedz aizpildīta pieteikuma
veidlapa un arī papildus
nepieciešamie dokumenti. Veidlapa
un informācija par citiem
iesniedzamajiem dokumentiem
ir pieejama pie pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
www.aluksne.lv sadaļas
“Normatīvie akti un dokumenti”
apakšsadaļā “Pašvaldības
saistošie noteikumi”.
Aicinām iepazīties ar minētajiem
saistošajiem noteikumiem un
jautājumu gadījumā konsultēties
ar Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu
Berkuli, zvanot pa tālruni 64381492
vai rakstot uz e-pastu:
ingus.berkulis@aluksne.lv.
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Pašvaldība iesaistās Ēnu dienā 2017
Forums
“Sociālie pakalpojumi –
realitāte un iespējas”
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

2017. gada 5. aprīlis (trešdiena) plkst. 10.00 – 14.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē

09.30 – 10.00 Reģistrācija, kafija
10.00 – 10.15 Atklāšana. Anita Birzniece
10.15 – 10.25 Dzintra Zvejniece, Sociālās jomas NVO
10.25 – 10.30 Aivars Fomins, Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
10.30 – 10.50 Regīna Kalniņa, Alūksnes novada
Sociālā dienesta vadītāja.
Sociālās jomas pakalpojumi Alūksnes novadā.
10.50 – 11.10 Maruta Kauliņa, SIA “Alūksnes slimnīca” valdes
priekšsēdētāja. Slimnīcas līdzdalība sociālās jomas
problēmu risināšanā.
11.10 – 11.30 Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”
(Rīga, Gulbene/ Balvi)
11.30 – 11.50 Romualds Ražuks, Saeimas deputāts. Valsts sociālās
palīdzības uzlabojumi 2017. gadā.
11.50 – 12.20 Kafijas pauze.
Veselības uzlabošanai izmantojamo tehnisko
līdzekļu demonstrēšana.
Sociālās jomas NVO izstāde.
12.20 – 13.10 Darbs grupās
13.10 – 14.00 Darba grupu prezentācijas, priekšlikumi,
foruma noslēgums
14.00 - 15.00 “Latvijas Samariešu apvienības”specializētajā
transportlīdzeklī pieejamo pakalpojumu demonstrēšana
Foruma vadītāja Anita Birzniece.
Pasākumu organizē biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs” sadarbībā ar biedrību “”Alūksnes Invalīdu biedrība”, Alūksnes
novada pašvaldību, nodibinājumu „Alūksnes un Apes novada fonds”,
Alūksnes Kultūras centru un Sabiedrības integrācijas fondu.
__________________________________________________________
Lūdzam pieteikties līdz 2016. gada 31. martam (piektdiena)
pulksten 17.00 pa e-pastu: aluksnesnvocentrs@gmail.com vai
tālruņiem 26185282; 64322236 (darba dienās no pulksten 10.00-17.00),
tālrunis 28642250 (Dzintra Zvejniece) vai Alūksnes Invalīdu biedrībā.

Notiks iedzīvotāju sanāksmes
Ilzenē, Kalncempjos,
Annā un Jaunannā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tuvākajā laikā vairāku
Alūksnes novada pagastu
pārvaldes organizē iedzīvotāju
sanāksmes, kurās informēs
par aizvadītajā gadā pagastā
paveiktajiem un šogad
plānotajiem darbiem.
5. martā pulksten 13.00 Ilzenes
pagasta pārvalde un biedrība
“Ilzenes attīstībai” ielūdz Ilzenes
pagasta iedzīvotājus uz tikšanos
SKIM centrā “Dailes”. Tikšanās
laikā pagasta pārvaldes vadītāja
Ingrīda Sniedze, teritorijas attīstības
speciāliste Ārija Rone, Ilzenes
komunālās saimniecības vadītājs
Gints Rozenbergs, biedrības
“Ilzenes attīstībai” valdes
priekšsēdētāja Elīna Pētersone
iedzīvotājiem sniegs informāciju
par pagasta 2016. gada
notikumiem un šī gada aktualitātēm.
Tikšanās plānota kā diskusija, kas
vērsta uz Ilzenes pagasta turpmāko
attīstību. Iedzīvotāji varēs saņemt
atbildes uz interesējošiem
jautājumiem.
Martā iedzīvotāju sanāksmes
notiks arī Jaunannas, Kalncempju

un Annas pagastu pārvaldēs.
Pārvaldes vadītāja Vēsma
Čugunova, kā arī pārvalžu
un struktūrvienību darbinieki
pastāstīs par pagastos
2016. gadā padarīto un šogad
plānotajiem darbiem, kā arī
apspriedīs citus iedzīvotājus
interesējošus jautājumus.
8. martā pulksten 10.00
Jaunannas tautas namā zālē
notiks pagasta senioru
tikšanās ar pagasta
pārvaldes vadītāju un citiem
pagasta pārvaldes darbiniekiem.
Uz šo tikšanos aicināts ierasties
ikviens pagasta iedzīvotājs.
9. martā pulksten 10.00
notiks Kalncempju pagasta
iedzīvotāju sapulce pagasta
pārvaldes administratīvās ēkas
zālē, savukārt 10. martā pulksten
10.00 notiks Annas pagasta
iedzīvotāju sapulce Annas
kultūras namā.
27. februārī pagasta iedzīvotāju
sanāksme notika Zeltiņu pagasta
pārvaldē. Sanāksmes laikā pārvaldes vadītāja un speciālisti informēja
iedzīvotājus par paveikto Zeltiņu
pagastā 2016. gadā un 2017. gada
aktualitātēm pagastā un novadā,
kā arī atbildēja uz interesējošiem
jautājumiem.

15. februārī Alūksnes
novada pašvaldībā norisinājās
ikgadējās Ēnu dienas aktivitātes,
kuru laikā bērni un jaunieši,
iepriekš piesakoties, varēja
iepazīties ar pašvaldības
darbinieku ikdienas darba
pienākumiem.
Šogad pašvaldības
administrācijas darbiniekus
ēnot bija izvēlējušies vairāk nekā
20 bērni un jaunieši. Vislielākā
interese bija par jurista profesiju.
Vairāki ēnotāji bija izvēlējušies
sekot līdzi kultūras un sporta
nodaļas, tūrisma informācijas
centra, kā arī sabiedrisko attiecību
speciālistu darba gaitām. Tāpat
jauniešus interesēja arī
izpilddirektora, domes
priekšsēdētāja vietnieka un
informācijas tehnoloģiju nodaļas

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieki
un viņu ēnotāji			
Druvja Mucenieka foto
vadītāja ikdienas darba pienākumi.
Ēnotāju šajā dienā netrūka arī
vairākās pašvaldības iestādēs,
piemēram, Alūksnes muzejā, bija
liela interese par vēsturnieka
profesiju. Alūksnes pilsētas
sākumskolā, kur tika ēnota skolas
direktore, kā arī vairākās

pirmsskolas izglītības iestādēs,
jaunieši iepazina izglītības iestādes
vadītāja un skolotāja profesijas.
Alūksnes novada pašvaldība
pateicas skolu audzēkņiem, kuri bija
izvēlējušies ēnot pašvaldības un tās
iestāžu darbiniekus.

Satiksmes ierobežojumi Alsviķu pagastā
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

tekas nomaiņas darbiem, ceļa
posma piektajā kilometrā uz laiku
tiks pilnībā ierobežota transportlīdzekļu kustība.

Sakarā ar autoceļa “Karvas
pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūvi
un ceļu šķērsojošās upes caur-

Informējam, ka autoceļa būvnieks,
SIA “SORMA”, satiksmes
dalībnieku ievērībai attiecīgajā ceļa
posmā darbu laikā izvietos

transportlīdzekļu kustību
regulējošās ceļa zīmes. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Ceļu pārbūve notiek ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzekļiem un Alūksnes
novada pašvaldības
līdzfinansējumu.

Jaunalūksnē sāk autoceļu pārbūvi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jaunalūksnes pagastā uzsākti
pašvaldības autoceļu “Auseji Garjuri” un “Garjuri - Lašķi”
pārbūves darbi.
Pēc 14. februārī notikušās pirmās
būvsapulces ir uzsākti būvdarbi
- nosprausta ceļa trase, izvietotas
ceļa zīmes, kas brīdina par darbu

veikšanu minētajos ceļos, ceļa
nodalījuma joslu attīrīšana no kokiem un krūmiem, kā arī apauguma
noņemšana.
Plānotie būvdarbi tiek veikti atbilstoši apstiprinātajam grafikam. Ceļa
virsmas sasaluma kušanas laikā,
ja būs nepieciešams, būvdarbus
apturēs un noteiks tehnoloģisko
pārtraukumu.
Pārbūves darbi tiek veikti atbilstoši
SIA “CEĻU KOMFORTS” izstrādātajiem būvprojektiem. Iepirkumu

procedūras rezultātā līgums par
pārbūves darbu veikšanu noslēgts
ar SIA “RUBATE” un par būvuzraudzību ar SIA “SISTĒMEKSPERTS”.
Abu minēto ceļu pārbūve notiek
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu. Autoceļu pārbūves kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli ir 247025,19
EUR, tajā skaitā Lauku atbalsta
dienesta finansējums 143990 EUR.

Gala lēmuma pieņemšana atlikta
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes sēdē
23. februārī bija paredzēts
izskatīt darba kārtības jautājumu
par bijušās VEF teritorijas
nomu vai iegādi konkrētām
pašvaldības vajadzībām, kas
saistītas ar plānotā veselības
veicināšanas pakalpojumu
centra izveidi Alūksnē. Tomēr
pēc Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja Artura Dukuļa
ierosinājuma deputāti šo
jautājumu no sēdes darba
kārtības izslēdza, lai situāciju
izvērtētu.
Kā zināms, Alūksnes novada
pašvaldība plāno īstenot projektu
“Investīciju piesaiste un līdzdalība
veselības veicināšanas pakalpojumu
centra izveidei Alūksnes pilsētā”.
Sākotnēji veselības veicināšanas

centru bija plānots izvietot degradētās nepabeigtās jaunbūves (tautā
saukto “Lujāna drupu”) vietā pie
Ojāra Vācieša ielas. Tomēr šobrīd ir
noskaidrojies, ka veselības veicināšanas centru plānotajā apjomā šajā
teritorijā uzbūvēt nevar. Tas saistīts
ar vairākiem apstākļiem, piemēram,
objekta atrašanos tuvu saglabājamiem kokiem, kam apkārt nepieciešams nodrošināt noteiktu saudzēšanas teritoriju, kā arī Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
prasību, lai no Jaunās pils skatu
līnijā būtu saskatāma Vecā pils.
Līdz ar to projekta īstenošanai būs
nepieciešama jauna teritorija.
Ņemot vērā VEF teritorijas
pašreizējā īpašnieka pašvaldībai
iesniegto piedāvājumu iegādāties
īpašumus Dzirnavu ielā 7 un Parka
ielā 2A, šo jautājumu deputāti
izskatīja februāra Tautsaimniecības
un Finanšu komitejas sēdēs. Abi
īpašumi atrodas pilsētbūvnieciski
izdevīgā un tūrisma infrastruktūras

attīstībai stratēģiski svarīgā vietā,
ir vidi degradējošā stāvoklī un būtu
piemēroti, lai izveidotu sakārtotu un
vidē iederīgu publisku infrastruktūru. Domes sēdei tika virzīti divi
lēmuma varianti. Pirmais no tiem
paredzēja nomāt minēto īpašumu
sastāvā esošo zemi ar apbūves tiesībām, lai izpētītu īpašumu atbilstību
projekta īstenošanai un veiktu projektēšanu, paredzot nomas maksu
6% no kadastrālās vērtības gadā.
Otrs lēmuma variants paredzēja
iegādāties abus minētos īpašumus
par kopējo summu 520 000 EUR ar
nosacījumu pirms pirkuma līguma
noslēgšanas nomāt šos īpašumus ar
apbūves tiesībām par nomas maksu
6% no kadastrālās vērtības gadā
izpētes un projektēšanas veikšanai.
- Sakarā ar to, ka ir iespējams šo
veselības veicināšanas centra kompleksu uzbūvēt arī citā vietā, gala
lēmuma pieņemšana šobrīd tika
atlikta, - skaidro A. Dukulis.

Alūksnes Novada Vēstis 5.
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Pašvaldības aģentūrai
“Spodra” aprit 10 gadi
Turpinājums no 1. lappuses
Tāpat aģentūras darbinieki
ikdienā rūpējas par rotaļu
laukumu, atpūtas vietu ezera krastā,
kā arī piemiņas vietu un pieminekļu uzturēšanu. Apjomīgs darbs
saistīts ar pilsētas uzkopšanas darbu
veikšanu pirms un pēc publiskajiem
pasākumiem.
2011. gadā aģentūra pilsētas
sakopšanas darbos nodarbināja
80 bezdarbniekus. Šogad šis skaits
sarucis līdz 11.
- Bezdarbnieki pilsētas uzkopšanā
nenoliedzami bija lieli palīgi, jo,
ja cilvēku vairāk, tad darbu var
paveikt ātrāk. Tagad jādomā, kā
šo pašu uzdevumu paveikt tikpat
labi. Tieši tādēļ daudz domājam par
tehniskā aprīkojuma uzlabošanu un
papildināšanu, lai cilvēku darbu varētu veikt ar tehniku. Šobrīd visiem
sētniekiem ir sadalītas aptuveni
līdzīga apjoma kopjamās ietvju
teritorijas. Ziemā sētniekiem darba
laiks ir no pulksten 5 līdz 9 rītā un
no pulksten 14 līdz 17 pēcpusdienā,
savukārt vasarā no pulksten 6 līdz
10 un no pulksten 13 līdz 16, veicot
ietvju kopšanā attiecīgajam gadalaikam nepieciešamos darbus. Papildus tam, katram sētniekam jāaprūpē

arī kāds pilsētas publiskās teritorijas
sektors, - skaidro G. Kozilāns.
Aģentūra nodrošina pilsētas ielu
un ziemas sporta centra “Mežinieki” apgaismojuma funkcionēšanu.
Pēdējos gados pašvaldība arvien
vairāk pilsētā cenšas pāriet uz
mūsdienīgu ielu apgaismojuma
sistēmu, projektu ietvaros atjaunojot
balstus un mainot vecās spuldzes pret ekonomiskākajām LED
spuldzēm. Šobrīd apgaismojuma
sistēmas apsaimniekošanu, saskaņā
ar iepirkumu, nodrošina SIA
“VEC”. Apgaismojuma kontroles
un vadības sistēma „Citylight.net”
atvieglo šo uzdevumu, jo tā ziņo par
problēmām apgaismojuma nodrošināšanā.
Sperts nozīmīgs solis pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšanā. Ir izveidoti digitālie plāni un
apbedījumu datu bāze, kas atvieglo
darbu. Būtiski, ka kapsētas pārzinim
ir izveidota darba vieta kapsētas
teritorijā, kas ļauj gan ikdienā sniegt
vajadzīgos pakalpojumus Lielo vai
Mazo kapu apmeklētājiem, gan arī
veikt citus pienākumus, kas uzticēti
kapsētas pārzinim – organizēt uzkopšanas pasākumus visā pussalas
teritorijā un Melnuma peldvietā.
Aģentūras pienākumos ietilpst
pašvaldības mežu un meža zemju

apsaimniekošanas organizēšana un
kontrole 1134 ha platībā, kas notiek
sadarbībā ar pagastu pārvaldēm,
rūpes par pilsētas lietus ūdens kanalizācijas novadgrāvju, uztveršanas
vietu un caurteku funkcionēšanu.
Pirms dažiem gadiem aģentūrā tika
izveidotas kokkopja - arborista
amata vietas, kas ir ļoti nozīmīgs ieguvums koku, īpaši veco, kopšanai.
Daudz darba šai ziņā paveikts pilsētas kapos, tāpat palīdzība sniegta
pagastu pārvaldēm.
“Spodras” darbinieki rūpējas par
pašvaldības īpašumu uzturēšanu
un apsaimniekošanu Dārza ielā 11,
Brūža ielā 1, Pils ielā 58, Ojāra
Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 5, Pils ielā
72A, Jāņkalna ielā 52. Arī aģentūrā
nodarbināto apkopēju darba ikdienā
ieviests mūsdienīgs aprīkojums, kas
ļauj ātrāk un kvalitatīvāk uzkopt
telpas.
Materiāli tehniskā bāze pēdējos
gados papildināta arī citās aģentūras darbības jomās. Iegādāti divi
kāpšanas un viens koku gāšanas
komplekts arboristiem. Ziemas
sporta centra “Mežinieki” vajadzībām iegādāta distanču slēpošanas
trašu sagatavošanas un uzturēšanas
tehnika. Aģentūras galdniecības
darbnīcā iegādāta biezumēvele un
izveidota skaidu nosūces sistēma.

Pašvaldības iestādes izvērtēs to
sniegtos maksas pakalpojumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada
pašvaldības iestādes uzsākušas
iedzīvotājiem piedāvāto
maksas pakalpojumu izvērtēšanu,
analizējot pakalpojumu
pieprasījumu un analogu
pakalpojumu pieejamību. Plānots
uzlabot esošo maksas
pakalpojumu cenas aprēķina
metodiku katrai nozarei
atsevišķi. Šī procesa rezultātā
atsevišķiem pašvaldības
maksas pakalpojumiem
varētu mainīties cena, bet no
daļas pakalpojumu pašvaldības
iestādes varētu atteikties vispār.
Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izvērtēšana un ar to saistītie
tālākie procesi uzsākti pēc Valsts
kontroles ieteikuma, kas veikusi
pārbaudi par to, vai pašvaldības
sniegtie maksas pakalpojumi ir ekonomiski un efektīvi. VK iepazinās
ar pašvaldības sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un izvērtēja, cik to
sniegšana ir ekonomiski pamatota,
cik nepieciešami tie ir iedzīvotājiem
un vai tie ir saistīti ar pašvaldības
funkcijām. Valsts kontrole savā
ziņojuma projektā pašvaldībai
norādījusi, ko maksas pakalpojumu
sniegšanā būtu nepieciešams uzlabot un mainīt.
- Katrai pašvaldības iestādei jāizvērtē visi tās sniegtie maksas pakalpojumi, un šobrīd iestādes to dara,
analizējot, vai to piedāvātos pakalpojumus iedzīvotāji pieprasa un

izmanto. Tālāk vērtēsim, vai katrs
konkrētais pakalpojums ir jāsniedz
pašvaldībai – vai tas atbilst pašvaldības funkcijām saskaņā ar likumu,
Ministru Kabineta noteikumiem,
saistošajiem noteikumiem, nolikumu. Secinot, ka pakalpojums ir
pašvaldības funkcija, izvērtēsim, vai
to būtu iespējams nodrošināt efektīvāk, tā sniegšanu nododot privātam
uzņēmumam. Šai gadījumā apzinām
esošo tirgus situāciju, pētot, vai
šādu pakalpojumu nesniedz kāds no
uzņēmējiem un, vai pašvaldība ar
savu pakalpojumu nerada grūtības
uzņēmēja attīstībai. Ja pakalpojumu
neviens cits, izņemot pašvaldību,
sniegt nevar, vai arī gadījumā, ja to
sniedz cita persona, bet tas netiek
nodrošināts tik efektīvi un kvalitatīvi, kā vajadzētu būt, varam izdarīt
secinājumu, ka konkrētā maksas
pakalpojuma pieejamība jānodrošina kādai no pašvaldības iestādēm, - skaidro Alūksnes novada
pašvaldības Grāmatvedības vadītāja
Valentīna Fedotova.
Kad pašvaldības iestādes būs
izvērtējušas savus sniegtos maksas
pakalpojumus, tiks veidots kopīgs
saraksts, iekļaujot tos pakalpojumus, ko pieprasa iedzīvotāji, kas
ir lietderīgi un atbilst pašvaldības
funkcijām. Katra iestāde, piemēram,
skola vai pagasta pārvalde, vērtē
pakalpojumus savā teritorijā. Tā kā
novads ir liels, maksas pakalpojumu
nepieciešamība katrā teritorijā ir
atšķirīga.
Pašvaldība uzlabos arī esošo
maksas pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodiku. Šobrīd tā ir vienota
visiem pakalpojumiem, bet pēc
Valsts kontroles ieteikuma metodika

tiks sadalīta pa nozarēm. Pamatojoties uz pakalpojumu izvērtējumu un
izstrādāto jauno metodiku, tiks pārrēķināta katra pakalpojuma maksa
un tās apstiprinās dome. Deputātiem, pieņemot lēmumu par pakalpojumu maksas apstiprināšanu, būs
iespēja piešķirt atvieglojumus.
- Jau šobrīd deputāti ir lēmuši par
atvieglojumu piešķiršanu skolēnu
ēdināšanai – 60 centi dienā tajās izglītības iestādes, kur pusdienas gatavo skolas pavāri, un 90 centi dienā
skolās, kur tas ir ārpakalpojums.
Līdz šim skolās, kur ēdināšanu nodrošināja skolu pavāri, šī pakalpojuma maksā iekļāvām tikai produktu
maksu. Kad aprēķināsim šī pakalpojuma jauno cenu, tajā būs iekļautas
visas izmaksas, tai skaitā elektrība,
algas, saimnieciskie līdzekļi un cits,
cena būs krietni lielāka nekā esošā.
Līdz ar to deputāti varēs lemt, vai
un kādus atvieglojumus piešķirt, skaidro V. Fedotova.
Katra jauna gada sākumā pašvaldības iestādes veiks pakalpojumu
pārvērtēšanu, cenu pārrēķināšanu
un, gadījumā, ja to cena atšķirsies
vairāk par 5%, domei būs jāapstiprina jaunā cena.
Ņemot vērā šo Valsts kontroles
ieteikumu, jau februāra domes sēdē
deputāti apstiprināja grozījumus
saistošajos noteikumos, kas nosaka
pašvaldības aģentūras “ALJA”
maksas pakalpojumu cenrādi. No
cenrāža tiks izņemti tādi maksas
pakalpojumi kā kutera un sniega
motocikla izmantošana. Prognozējams, ka būs vēl arī citi maksas
pakalpojumi, no kuru sniegšanas
pašvaldības iestādes un aģentūras
atteiksies.

Jaunlaicenes muižas muzejs
reģistrācijas kods 90009480184
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja amatu
Galvenie darba pienākumi:
Pamatojoties uz darba procesā iegūtiem pētījumu rezultātiem, veido
izstāžu, izglītojošo nodarbību, pasākumu plānus un scenārijus un tos
realizē.
Strādā ar apmeklētājiem.
Sagatavo un īsteno ārpus muzeja pasākumus.
Popularizē muzeja piedāvājamu un regulāri atspoguļo muzeja darbību
saziņas līdzekļos.
Prasības pretendentam:
- Augstākā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība;
- Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai
vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
- Izcilas komunicēšanas prasmes, spēja patstāvīgi plānot darbu;
- Iepriekšēja pieredze darbā ar cilvēkiem;
- Labas datorprasmes (Word, Excel, Power point, Internet Explorer);
- Augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu;
- Spēja īsā laikā apgūt lielu informācijas apjomu;
- Gatavība pilnveidoties un apgūt jaunas prasmes;
- B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz
2017. gada 10. martam plkst. 12.00 nosūtīt elektroniski uz e-pastu
jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv, vai nogādāt personīgi – Jaunlaicenes
muižas muzejā “Dravniekos” Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
Kontaktpersona: Sandra Jankovska, t. 29356277
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA SPECIĀLISTA amatu
Galvenie darba pienākumi:
Organizēt atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības vides attīstībai Alūksnes
novadā - sniegt atbalstu esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem,
veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp pašvaldību un uzņēmējiem, sadarbību starp pašvaldību un tās ārzemju partneriem, sekmēt
investīciju piesaisti.
Prasības pretendentam:
- otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
- sapratne un zināšanas uzņēmējdarbībā;
- atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
- prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt darbu;
- vēlama pieredze projektu sagatavošanā un ieviešanā;
- vēlama darba pieredze uzņēmējdarbības jomā;
- vēlamas labas svešvalodu – angļu un krievu valodas zināšanas.
Pašvaldība piedāvā:
- interesantu un atbildīgu darbu,
- profesionālās pilnveidošanās iespējas,
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības
aprakstu (CV) līdz 2017. gada 2. marta plkst. 16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi
– Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306.
kabinets.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t. 26118815.
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
AINAVU ARHITEKTA amatu
Galvenie amata pienākumi:
Alūksnes novada vides kvalitātes uzlabošana, ainavu un apstādījumu
plānošana, veidošana un kopšanas organizēšana, saglabājot kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.
Prasības pretendentam:
- profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā (var būt pēdējo
kursu students);
- labas zināšanas MS Office, 3D modelēšanas, dizaina – grafikas un
CAD programmās;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- vēlama pieredze projektu sagatavošanā un ieviešanā;
- vēlama iepriekšējā pieredze ainavu arhitektūras nozarē.
Pašvaldība piedāvā:
- interesantu un atbildīgu darbu,
- profesionālās pilnveidošanās iespējas,
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības
aprakstu (CV), izstrādātos projektus (portfolio) līdz 2017. gada
3. marta plkst. 16.00 var nosūtīt uz e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu
vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11,
Alūksnē, LV 4301, 306. kabinets.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t. 26118815.
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Vidzemes mākslinieku darbu
izstāde šogad Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

No 8. aprīļa līdz 21. maijam
Alūksnē Vidzemes profesionālie
mākslinieki vienosies kopīgā
izstādē “Acumirklis”.
Šāda Vidzemes mākslinieku izstāde
jau kļuvusi par tradīciju. Tā ik gadu
notiek citā vietā, dodot iespēju
satikties tiem māksliniekiem, kuru
saknes ir Vidzemē, savukārt apmeklētājiem ļaujot ieraudzīt meistaru
jaunākos darbus.
Izstādē ar saviem lietišķās un stājmākslas darbiem aicināti piedalīties
mākslinieki no visas Vidzemes, eksponējot savus pēdējo trīs gadu laikā
tapušos darbus. Alūksnē izstāde būs
skatāma trīs ekspozīciju telpās Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnes
muzejā un Alūksnes Mākslas skolā.
Atklāšana notiks 8. aprīlī katrā no
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.
Lai izstādē būtu skatāmi mākslas
darbi no iespējami plašākas teritori-

Pašvaldība diskutēja
ar novada tūrisma uzņēmējiem

16. februārī, Alūksnes
novada pašvaldība uz tikšanos
par tūrisma nozares attīstības
tendencēm un sadarbības
iespējām aicināja novada tūrisma
uzņēmējus.

jas, katras pašvaldības administratīvajā teritorijā darbosies koordinators. Alūksnes novada mākslinieki
par dalību izstādē aicināti sazināties
ar Alūksnes muzeju pa tālruņiem
25665538, 64381321 vai e-pastu:
muzejs@aluksne.lv. Darbus izstādei
varēs iesniegt Alūksnes muzejā līdz
27. martam.
Izstādi organizē Alūksnes novada
pašvaldības Kultūras un sporta
nodaļa, Alūksnes Mākslas skola, Alūksnes muzejs, Alūksnes
Kultūras centrs, kā arī profesionālo
mākslinieku pārstāvji.

Pašvaldību diskusijā pārstāvēja
domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un viņa vietnieki Aivars Fomins
un Dzintars Adlers, izpilddirektore
Janīna Čugunova, Plānošanas un
attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Sanita Eglīte, Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, kā arī
tūrisma informācijas centra speciālisti. Tikšanās sākumā pašvaldības
pārstāvji tūrisma jomā strādājošos
iepazīstināja ar nākotnes iecerēm
nozares attīstībā novadā, kā arī ar
projektiem, kuri jau tiek īstenoti,
un tiem, kuri vēl ir sagatavošanas
stadijā, taču, to īstenošanu plānots
uzsākt tuvākajā laikā.
Aktīvas diskusijas raisījās sakarā
ar multifunkcionālās servisa ēkas
Pilssalā nomas telpu pielietojumu.

Pašvaldības darbinieki un uzņēmēji vienojās nākamreiz tikties aprīlī
Druvja Mucenieka foto
Tāpat aktīvi tika diskutēts arī jautājumā par pārvietojamo tirdzniecības
kiosku nepieciešamību un veselības
veicināšanas pakalpojumu centra
atrašanās vietu.
Attīstot tūrisma nozari, kā vienu
no svarīgākajiem novada
ekonomiskajiem dzinējspēkiem gan
uzņēmēji, gan pašvaldība minēja
nepieciešamību paplašināt tūrisma
informācijas centru, pie šī jautāju-

ma veidojās diskusija arī par paša
centra potenciāli labāko atrašanās
vietu. Pārrunāti tika arī citi jautājumi, tai skaitā par tūrisma reklāmu
un savstarpējo komunikāciju.
Puses tikšanās reizē vienojās,
ka šādas tikšanās nepieciešamas
biežāk, tādēļ nākamā tikšanās starp
pašvaldības speciālistiem un novada
tūrisma nozares uzņēmējiem
plānota aprīlī.

Alūksnes muzejā apskatāma izstāde par rūpkombināta vēsturi

Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova izstādes atklāšanā īsi
iepazīstina ar rūpkombināta vēstures pirmo posmu
Evitas Aplokas foto

Par rūpkombināta darbības pirmo posmu stāsta fotoattēli, bagātīgs materiālu klāsts un dažādas
vēsturiskas liecības
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Daudzu Alūksnes pilsētas
un arī novada ģimeņu dzīves
iepriekšējos gadu desmitos
bijušas cieši saistītas ar Alūksnes
rūpkombināta darbību – tā ir
bijusi viņu darba vieta, kas nesusi
iztiku ģimenēm. Atskatoties uz
rūpkombināta bagāto vēsturi,
Alūksnes muzejā šobrīd
apskatāma izstāde, kas vēstī par
tā darbību laika posmā no
1946. gada līdz 1963. gadam.
Alūksnes muzeja vēsturnieces
Zandas Pavlovas plašais pētījums par vienu no rūpkombināta
darbības posmiem izstādē redzams

gan informatīvās planšetēs, kuras
gatavojis Ojārs Vēliņš, gan dažādos
priekšmetos.
- Lai pēckara gados attīstītu Latvijas saimniecības nozares, tās tika iekļautas vienotajā PSRS ekonomikas
sistēmā. Galvenais uzdevums bija
rūpniecības, lauksaimniecības un
pakalpojumu nozaru attīstība. Viens
no vadošajiem tā laika rūpniecības
uzņēmumiem Alūksnes rajonā
bija Alūksnes rūpkombināts, kura
pakļautībā atradās dažādas ražotnes
un darbnīcas, - izstādes atklāšanā
stāstīja Z. Pavlova.
No 1946. līdz 1963. gadam rūpkombināta pakļautībā darbojās vairākas dzirnavas, no kurām lielākās
bija Mālupes dzirnavas, arī Ottes
dzirnavas Kalncempjos un Jaunannas dzirnavas. Alūksnē bija divas

maizes ceptuves un konditoreja,
kuru produkcija bija kūkas, tortes,
prjaņiki, smalkmaizītes un protams,
maize - batons, ķieģelītis.
Rūpkombināta pakļautībā darbojās
sieviešu un vīriešu frizieru darbnīcas, šuvēju darbnīcas, kas piedāvāja
gan individuālos pakalpojumus, gan
šuva masveida produkciju. Tāpat
darbojušās galdniecības, pulksteņu,
radio remonta, kurpnieku, kalēju un
citas darbnīcas.
No 1947. gada darbu sāka Valsts
alus darītava, kas atradās kādreizējā
Jēkaba Kreiļa alus darītavā Kolberģī. Tolaik rūpkombinātā ražots trīs
veidu alus – Alūksnes gaišais jeb
senču alus, Martas alus un Žiguļu
alus, kvass, kas pilsētā bija nopērkams izlejamā veidā no muciņas, kā
arī mandarīnu, apelsīnu un citronu

limonāde. Vēlākajos gados produkcijas klāstam pievienojušās arī
zupas un dažāda veida konservi.
Līdz 1968. gadam Alūksnē Uzvaras
ielā darbojusies konfekšu ražotne,
bet 1968. gadā tā pārcelta uz alus
darītavas telpām, kur alus vietā
turpmāk ražotas gotiņas – klasiskās
un ar riekstiem.
Interesanti, ka rūpkombināta
pakļautībā darbnīcas bija izvietotas ne tikai pilsētā, bet arī rajona
ciemos. Piemēram, kalēja darbnīcas
atradušās Alsviķos un Kalncempjos, ķieģeļu cepļi Apē un Trapenē.
Kalncempji varēja piedāvāt arī
fotodarbnīcas pakalpojumus – tur
“Uranažu” mājās atradās fotodarbnīcas filiāle, savukārt “Nāzupu”
mājas palīgsaimniecība piegādāja
lauksaimniecības produktus.
- Pētījuma periods ir no 1946. līdz
1963. gadam, bet rūpkombināts darbojās līdz pat 90. gadu sākumam.
Nākotnes mērķis ir izpētīt arī šo periodu - kādas ražotnes ir bijušas un

kāda ir bijusi to produkcija. Laika
gaitā rūpkombināta nosaukums
mainījās, un 1963. gadā tas
tika pievienots Gulbenes
rūpkombinātam. Šis notikums
saistāms ar Alūksnes rajona
pievienošanu Gulbenes rajonam, stāsta Z. Pavlova.
Viņa uzsver, ka sākotnēji arhīvā
veiktais pētījums laika gaitā veidojies par stāstījumu, papildinoties ar
atmiņām, fotogrāfijām, lietām no
krājuma un privātām kolekcijām.
Izstādes atklāšanas pasākumā
viņa pateicās visiem, kas
palīdzējuši tapt izstādei – Alūksnes
muzeja darbiniekiem, māksliniekam
Ojāram Vēliņam, Alūksnes un
Kolberģa bibliotēku darbiniecēm,
arhīva darbiniecēm, Aivaram
Puzulim, Pēterim Zālītim un
Sarkanā Krusta darbiniekiem
par eksponātiem, kā arī atmiņu
stāstītājām Zinaīdai Galkinai,
Modai Sedleniecei un
Ļubovai Puponai.
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Ar pašvaldības līdzfinansējumu
īsteno savu biznesa ideju

Māra Saldābola ar pašvaldības līdzfinansējumu sākusi īstenot savu
biznesa ideju				
Evitas Aplokas foto
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
kopš 2011. gada organizē jauniešu
biznesa ideju konkursu, piešķirot
jaunu cilvēku biznesa ideju īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo
līdzfinansējumu.
Šajā laikā pašvaldība ir atbalstījusi
15 idejas, to īstenošanai piešķirot 27 000 EUR līdzfinansējuma.
Pašvaldības atbalstītās jauniešu
biznesa idejas ir bijušas saistītas
ar visdažādākajām jomām – lauksaimniecisku ražošanu, galdniecību
un kokapstrādi, dažādu produktu
ražošanu, interjera dizaina izstrādi
un projektēšanu, kā arī pakalpojumu
sniegšanu.
Aizvadītā gada nogalē Alūksnes
novada pašvaldība atbalstīja alūksnietes Māras Saldābolas loloto ideju
par bērnu lina apģērbu šūšanu, piešķirot jaunietei šīs idejas īstenošanai
2247 EUR. Nu par piešķirtajiem līdzekļiem ir sagādāts nepieciešamais
aprīkojums un darbs var sākties.

Māra Saldābola stāsta, ka šūšana ir viņas aizraušanās jau kopš
mazotnes. Līdztekus starptautiskās
ekonomikas un komercdiplomātijas
bakalaura studijām Latvijas Universitātē un meitiņas audzināšanai,
viņa šūšanu apguvusi kursos un vēl
arī šobrīd papildina zināšanas šajā
jomā.
- Šogad pabeidzu studijas un bija
jādomā, ko darīt tālāk. Gribējās
darīt kaut ko, kas patīk. Mamma
bija pamanījusi informāciju par to,
ka pašvaldība rīko jauniešu biznesa
ideju konkursa projektu sagatavošanas semināru un ierosināja
piedalīties. Aizgāju uz kursiem,
uzzināju par projektu konkursu.
Nolēmu - ja izdosies, tad tā būs
zīme, ka jāpaliek Alūksnē. Ja nē,
tad droši vien meklētu darbu Rīgā, par to, kā nonākusi līdz pašvaldības
izsludinātajam konkursam, stāsta
M. Saldābola.
Konkursam viņa iesniedza projektu
par bērnu lina apģērbu šūšanu.
Šādu produkcijas veidu izvēlējusies
personīgu motīvu vadīta, jo audzina
meitiņu un gribējies viņu tērpt

skaistās lina drānās, taču veikalos
pieejamais sortiments ir
vienveidīgs.
- Sāku šūt to, kas patīk pašai un
ceru, ka patiks arī citiem. Lins ir dabisks materiāls, un šobrīd tas arī ir
modē. Šķita, ka būtu skaisti ieviest
arī citas krāsas, padarīt apģērbu
dzīvīgāku. Šuju tērpus gan meitenītēm, gan arī puisīšiem lielākoties
līdz 5 gadu vecumam, - stāsta jaunā
uzņēmēja.
Saņemot pašvaldības piešķirto
līdzfinansējumu, Māra iegādājusies šujmašīnu, overloku, dažādus
instrumentus un pirmos audumus.
Savu uzņēmējdarbību viņa reģistrējusi kā pašnodarbinātā persona.
Šobrīd, kad viss nepieciešamais
sagādāts, sāksies aktīvs darbs. Māra
laidīs tirgū pirmos modeļus un tad
varēs sākt domāt par citu ideju īstenošanu. Viņas darbus var iegādāties
interneta veikalā etsy.com, par tiem
uzzināt iespējams arī facebook lapā
Mella Kids.
Līdztekus tērpu darināšanai,
tapušas arī pirmās rotaļlietas pūcītes
formā, kas pildītas ar dabīgo vilnu.
Pašlaik izgatavotajām pūcītēm
izmantota vilna no Māras lauku
mājām, taču viņa sastapusies arī ar
problēmu, ka ir nepieciešams vilnas
piegādātājs. Līdzīgā tehnikā – no
lina auduma ar gaumīgiem mežģīņu
un zamša elementiem Māra darina
arī matu lentas, matu sprādzes ar
pušķiem un taurentiņus puišiem.
Gatavojot projekta pieteikumu,
sarežģītākais bijis sameklēt piegādātājus, saplānot finanses, taču biznesa idejas atrašana Mārai grūtības
nesagādājusi. Viņa teic, ka pašvaldības rīkotais biznesa ideju konkurss
viņai kalpojis par motivāciju savu
hobija līmeņa aizraušanos pārvērst
par biznesu.
- Noteikti iesaku šajā konkursā
piedalīties arī citiem jauniešiem, jo
tā ir ļoti laba iespēja. Pat, ja neizdodas, tad tu jau esi izpētījis visu
nepieciešamo informāciju, - saka
M. Saldābola.

Saņem
“Ekselences balvu”

Inese Ločmele pēc balvas saņemšanas kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski
Foto no personīgā arhīva
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas ķīmijas skolotāja
Inese Ločmele ir viena no pieciem
pedagogiem, kas saņēmusi
“Ekselences balvu”.
Konkursu rīkoja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu un
Valsts izglītības satura centru. Tajā
par balvām cīnījās 24 izcili bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un

ekonomikas skolotāji. Balvu 1400
eiro apmērā piešķīra piecās jomās
- ķīmijā, bioloģijā, matemātikā un
ekonomikā.
Tiekoties finālā, skolotāji vadīja
mācību stundas Mārupes vidusskolā, vēroja, analizēja citu pedagogu
stundas un smēlās zināšanās no
tām, dalījās pieredzē, kā risināt dažādas mācību situācijas, un diskutēja par eksakto mācību priekšmetu
un ekonomikas mācīšanu.

Saņem titulu “Gada
cilvēks medicīnā”

Mārcis Auziņš ar koncertu “Viens”
viesosies Alūksnes Kultūras centrā
Virtuozais ģitārists Mārcis
Auziņš martā dosies Latvijas
koncerttūrē ar tādu pašu
nosaukumu kā rudenī
iznākušajam debijas albumam “Viens”. Tūrē skanēs gan albumā
iekļautās Raimonda Paula
melodijas, gan Mārča Auziņa
oriģinālkompozīcijas. 9. martā
pulksten 19.00 koncerts notiks
Alūksnes Kultūras centra
Mazajā zālē.

Viena no programmā iekļautajām
oriģinālkompozīcijām “Dzeltens”
pirmatskaņojumu piedzīvoja “Muzikālās Bankas” noslēguma raidījumā.
“Komponēšana ir neatņemama manas mūzikas un ģitārspēles dzīves
sastāvdaļa – veids, kā notīs izstāstīt
stāstus un emocijas. Neviens cits
jau nevar sakomponēt manus
skaņdarbus,” saka Mārcis Auziņš.
“Līdzās albumā iekļautajām div-

padsmit Raimonda Paula dziesmu
aranžijām ģitārai, šajos koncertos
izpildīšu arī oriģinālkompozīcijas
un džeza klasiku savā apdarē, kā arī
brīvus, improvizētus mūzikas skaņu
lidojumus, iedvesmojoties no katras
koncertēšanas vietas un publikas,
no enerģijas koncertā. Gribu, lai
koncertā valdīta tāda silta māju
atmosfēra, it kā viss notiktu manā
dzīvoklī,” stāsta ģitārists.
“Viens” ir Mārča Auziņa pirmais
solo albums. Mūziķis ir pieprasīts
instrumentālists un koncertē kopā
ar vadošajiem Latvijas solistiem
un sastāviem. Viņa solo albuma
ideja radusies savā ziņā nejauši.
“Man nebija domas par pilna solo
albuma ierakstu un vēl mazāk es
plānoju pats savu koncerttūri, viss
sākās ar manu pateicību Maestro
Raimondam Paulam par ģitāru, kuru
viņš man uzdāvināja,” saka Auziņš.
Pateicībā Maestro, tapa aranžija un

video versija dziesmai “Tāpēc jau
ka nevar zināt kāpēc”, vēlāk īsā laikā tikai ierakstīts arī pilns albums.
“Nedaudz uztraucos, kā Maestro
uztvers, to ka atkal kāds ķēries klāt
viņa zelta fondam, viņam tas ne
vienmēr patīk, tomēr, ierakstīju trīs
dziesmu demo, parādīju Maestro
un viņš teica, ka noteikti jāturpina.
Man šī viņa svētība bija ļoti svarīga,” saka Mārcis Auziņš.
Mārča Auziņa debijas albums
“Viens” jau saņēmis industrijas
atzinību - tas izvirzīts Latvijas
mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta
Mikrofons” nominācijā “Labākais
instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums”.
Biļetes uz koncertu iegādājamas
Alūksnes Kultūras centra kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā
un www.bilesuparadize.lv. Biļetes
cena 7 EUR.

Maruta Kauliņa balvas pasniegšanas ceremonijā
Foto no Latvijas Ārstu biedrības arhīva
10. februārī tika pasniegta
“Gada balva medicīnā 2016” un
titulu “Gada cilvēks medicīnā”
ieguva SIA “Alūksnes slimnīca”
valdes priekšsēdētāja Maruta
Kauliņa.
M. Kauliņas vārds pagājušā gada
nogalē bieži izskanēja plašsaziņas
līdzekļos sakarā ar diskusijām

par nepieciešamību saglabāt 24
stundu neatliekamās medicīniskās
palīdzības iestādes statusu Alūksnes
slimnīcai, neļaujot to pārveidot par
dienas stacionāru.
Balvas pasniegšanas reizē
M. Kauliņu sveica Alūksnes novada
domes priekšsēdētāja vietnieks,
Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas vadītājs Aivars Fomins.
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Alūksnē darbu uzsāk
jauns zobārsts

Pakalpojumi ģimenēm, kuras
audzina bērnu ar invaliditāti
Vija Vārtukapteine,
Alūksnes novada Sociālā dienesta
vadītāja vietniece

Jaunais zobārsts Dāvis Rozītis savus pacientus pieņem
Alūksnes slimnīcas telpās
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
15. februārī SIA “Alūksnes
slimnīca” telpās privātprakses
durvis vēra Alūksnes novada
pašvaldības piesaistītais sertificētais zobārsts Dāvis Rozītis.
Pie secinājuma, ka jāveido
sava privātprakse, Dāvis nonācis
jau uzsākot studijas. Kopš tā laika,
mērķtiecīgi darbojoties, nu izdevies
iekārtot savu kabinetu Alūksnes
slimnīcā. Alūksni jaunais zobārsts
izvēlējies, jo iespēju strādāt Alūksnē
prezentējuši pašvaldības un
primārās veselības aprūpes centra
pārstāvji. Uzrunājošākais viņam
šķitis tas, ka piedāvāta nevis darba
vieta klīnikā, bet uzstādījums, ka
pilsētai nepieciešams zobārsts.
Prezentācija notikusi studentu un
darba devēju tikšanās laikā, kuru
organizēja Latvijas zobārstu
asociācija.
Jaunais ārsts darba vajadzībām

Itas Pušpures foto

iegādājies modernu un mūsdienīgu
aprīkojumu. D. Rozītis atklāj, ka
plāno strādāt ne tikai ar pieaugušajiem, bet arī bērniem, tomēr jārēķinās, ka tas būs maksas pakalpojums.
SIA “Vidzemes zobārstniecības
centrs” nodrošinās arī sertificēta
zobu higiēnista pakalpojumus, kurus veiks higiēniste Evija Sapožkova. Zobārstniecības darbalaiks tiks
noteikts pēc iepriekšēja pieraksta,
tāpēc iedzīvotāji, kuri vēlas apmeklēt jauno zobārstu, aicināti iepriekš
pieteikties pa tālruni 27276007 vai
rakstot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@
gmail.com.
Atgādinām, ka 2017. gada 26.
janvāra sēdē Alūksnes novada
dome nolēma noteikt pašvaldības
valdījumā esošajam dzīvoklim
speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu, ņemot vērā Dāvja
Rozīša atsaukšanos uz pašvaldības
aicinājumu uzsākt zobārsta praksi
Alūksnē. Šobrīd sadarbojoties
ar pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Alūksnes nami”, tiek veikta
speciālistam paredzētā dzīvokļa
labiekārtošana.

Zemniekus aicina uz
bezmaksas semināru
29. martā pulksten 11.00
Alsviķu kultūras namā Alūksnes
novada zemnieki aicināti uz
bezmaksas semināru par
tēmu “Labas skābbarības
un skābsiena sagatavošana,
fermentēšana un saglabāšana”.

Seminārā, ko ar SIA LLKC””
atbalstu rīko SIA “AnAgro”, lektori
būs viena no vadošajām Latvijas

speciālistēm šajā jomā Mg. agr.
Anna Puiškina un Aleksandrs
Prohorovs.
Seminārā plānots skatīt tēmas par
zālāju izvēli, otrreizējās fermentācijas riskiem, skābbarības bojāšanos,
tās pasargāšanu no pelējuma, piedevu lietošanu, dozatoru, blietētāju,
plēves un ietīšanas tehnoloģijām.

Būs jauni noteikumi par
vides reklāmu izvietošanu
Turpinājums no 3. lappuses
Konstatējot šādu objektu, pašvaldības pārstāvji sagatavos aktu, fiksējot
tā tehnisko un vizuālo stāvokli,
un uzdos atbildīgajai personai
nekavējoties sakārtot vai demontēt
reklāmu. Ja tas netiks izdarīts trīs
dienu laikā, pašvaldība būs tiesīga
bez brīdinājuma objektu demontēt
un utilizēt, nekompensējot tā vērtību. Savukārt par objektu atbildīgajai
personai tiks sagatavots un nosūtīts
rēķins par attiecīgās reklāmas
objekta demontāžu.

Par saistošo noteikumu prasību
neievērošanu personām būs
paredzēta administratīvā atbildība,
nosakot naudas sodu no 70 EUR
līdz 350 EUR.
Šobrīd pašvaldība noteikumus
nosūtījusi izvērtēšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. Pēc tās saskaņojuma
saņemšanas noteikumi tiks publicēti
pašvaldības laikrakstā “Alūksnes
Novada Vēstis” un stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc to publikācijas.

Alūksnes novada Sociālais
dienests informē, bērns ar
invaliditāti līdz 18 gadiem, kuram
pirmo reizi noteikta invaliditāte
un kurš dzīvo ģimenē, kā arī viņa
vecāki (vai likumiskais pārstāvis)
var saņemt no valsts budžeta
apmaksātu psihologa
pakalpojumu – kopā desmit
45 minūšu ilgas konsultācijas.
Pakalpojumu var pieprasīt
un saņemt gada laikā pēc tam,
kad personai pirmo reizi
noteikta invaliditāte.
Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, aicinām bērna vecākus vai
likumisko pārstāvi vērsties Sociālajā dienestā un iesniegt iesniegumu,
uzrādot dokumentus, kas apliecina
atbilstību pakalpojuma saņemšanas

nosacījumiem.
Ja bērnam līdz 4 gadu vecumam
(ieskaitot) ar invaliditāti ir izsniegts
Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem, bērns bez maksas var
saņemt aprūpes pakalpojumu līdz
50 stundām nedēļā.
Pakalpojums ietver bērna aprūpi un
uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu izmantošanu. Pakalpojuma apjomu nosaka
ar sociālā dienesta lēmumu, ņemot
vērā iesniegto informāciju par bērna
likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes nodarbinātību, iesaistīšanos
izglītības programmās, kursos,
rehabilitācijās pasākumos un citu
pakalpojumu saņemšanu. Vecāki arī
sniedz informāciju par vienreizējo
pasākumu apmeklēšanai un saturīga
brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo stundu skaitu (ne vairāk kā 10
stundas nedēļā).

Aprūpes pakalpojumu uz līguma
pamata var sniegt persona, izņemot
bērna 1. pakāpes radiniekus un vienas mājsaimniecības locekļus, kurai
ir darba vai personīgā pieredze
saskarsmē ar personu ar invaliditāti.
Bērna likumiskais pārstāvis vai
audžuģimene var izvēlēties viņam
vēlamo pakalpojuma sniedzēju.
Pakalpojuma apmaksā projekta
“Vidzeme iekļauj” ietvaros, kura
mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Aicinām vecākus, kuri audzina
bērnus ar invaliditāti, vērsties
Alūksnes novada Sociālajā dienestā,
lai saņemtu sīkāku informāciju un
pieprasītu nepieciešamos pakalpojumus, tādējādi atvieglojot bērnu
aprūpi un audzināšanu ģimenē, kā
arī izmantojot iespēju strādāt vai
mācīties.

Klimatisko laikapstākļu dēļ noteikti
satiksmes ierobežojumi pagastos
Lai klimatisko apstākļu
dēļ novērstu iespējamos
pašvaldības autoceļu
bojājumus, vairākas
pagasta pārvaldes ar
rīkojumu noteikušas
satiksmes ierobežojumus
uz pašvaldības autoceļiem.

iela, Dziļlejas – Kaijas, Rūķīši –
Svari, Rūķīši – Gribažas, Jaunanna
– Eizentāle, Jaunanna – Semani,
Centrs – Jaunzemi, Jaunanna –
Guldupji. Pa šiem ceļiem aizliegts
pārvietoties transportlīdzekļiem,
kuriem slodze uz ass pārsniedz 3,5
tonnas.

Alsviķu pagasts

Kalncempju pagasts

No 27.02.2017. noteikti satiksmes
ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem: Strautiņi – Rebenes – Luki,
Līvkalni – Nēķene, Alsviķi –
Līvkalni, Apes ceļš – Celenski –
Buliņš – Nēķene, Dzintari – Brīdaki
- Liepas 2 - Apes ceļš, Strautiņi
– Jaunpuntuži – Luki, Zeltiņu ceļš
– Dišleri – Burtnieki, Strautiņu ceļš
– Brīdaki - Silaktu ceļš, Kronīši –
Skujenieki – Dimdenieki, Gulbenes
ceļš – Dukāni – Janikāni, Strautiņi
– Silaktis – Rezaka, Strautiņi 58. ceļš – Zaļmeži - Stāmeri,
aizliegts pārvietoties
transportlīdzekļiem, kuriem
slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas.
Rīkojums būs spēkā līdz nākamā
rīkojuma izdošanai.

No 28.02.2017. noteikti satiksmes
ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa pārsniedz 7 tonnas:
Lūkuži – Gotlupi - Nāzupi, Ermiķi
- Letes, Žagatas - Cempji, Cempji
- Malaci, Ate - Augstie kalni Niedras.

Annas pagasts
No 01.03.2017. noteikti
transporta kustības ierobežojumi
uz pašvaldības autoceļiem:
Anna – Teikas, Anna –
Varžupuriņš, Anna – Kantorkrogs,
Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Teikas - Vējiņi. Pa
šiem ceļiem aizliegts pārvietoties
transportlīdzekļiem, kuriem slodze
uz ass pārsniedz 3,5 tonnas.
Jaunannas pagasts
No 01.03.2017. noteikti transporta
kustības ierobežojumi uz
pašvaldības autoceļiem: Centra

Mālupes pagasts
No 01.03.2017. tiek noteikti
transporta kustības ierobežojumi aizliegts pārvietoties
transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa lielāka par 3,5 tonnām, uz
šādiem pašvaldības autoceļiem
Mālupes pagastā: Katrīnburga –
Bāterava, Darbnīcas – Rogas,
Mālupe – Priednieki, Egļukalns
– Salenieki, Mišķi – Ozolnieki,
Liepusalas – Straume, Mālupe –
Purmala, Upeskrasts – Alodzene,
Priedulāji – Kromuļi, Stradiņš –
Mišķi, Uplejas – Kalnāji, Mālupe
– Jasmīnes, Žērveļi – Driķukalns,
Sofikalns – Mellupe, Sofikalns –
Upeskrasts, Stradiņš – Grundas,
Priedulāji – Kadiķi.
Mārkalnes pagasts
No 13.03.2017. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz pašvaldības autoceļiem: Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas, Vecāgas
– Cirakalns – Šūpalas, Zemesbanka
– Lielāsgāršas, Siļķene – Zīles,

Ezīšava – Mārkalne, Blekteskalns
– Ceļmalas, Zemesbanka –
Tamaci – Ķīvistene, Vuķi –
Ezerkalns, Blekteskalns – Mežmaļi,
Lielliepas – Mikalītes, Ezīšava –
Dekšņi, Cirakalns – Silmalu krustojums, Sviestagārša – Augupurvs,
Silmalu krustojums - Silmalas.
Pagaidu satiksmes ierobežojumi
transportlīdzekļiem ieviesti,
uzstādot ceļazīmi “Masas
ierobežojums” 3,5 t. Minētais
ierobežojums neattiecas uz
transportlīdzekļiem, kas kravas
transporta cisternās ar valsts akciju
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”
vai pašvaldību saskaņotā maršrutā
pārvadā svaigpienu, ja par šiem
transportlīdzekļiem valsts akciju
sabiedrības “Ceļu satiksmes
drošības direkcija” transportlīdzekļu
un to vadītāju valsts reģistrā izdarīta
atzīme “Svaigpiena
transportlīdzeklis”.
Pededzes pagasts
No 13.03.2017. aizliegts
pārvietoties transportlīdzekļiem
ar kopējo masu 3,5 tonnas pa
šādiem pašvaldības autoceļiem:
Kūdupe - Kapsēta, Čistigi Zagorje, Čistigi - Skaliņš, Pededze
- Naumova, Ķurši - Kapsēta, Orlīši
- Boiņica, Zabolova – Bīberi Bairīši, Zabolova - Rudzīši,
Stuborova - Šeļehova, Pļevna Stuborova, Ponkuļi - Puncene,
Kūdupe - Vokica, Kūdupe Pļitka, Ķurši - Gundegas, Vjazina
- Muratovs, Vjazina - Sterženova,
Rūķi - Krustceles, Naumova Brūklenāji.
Aicinām sekot informācijai
www.aluksne.lv!
Informāciju apkopoja
Evita Aploka
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“Sprīdītis” – ceļā uz Ekoskolu!

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzija – “Eiropas Parlamenta
vēstnieku skola”
Skolotāja Inguna Vilemsone
Eiropas Parlamenta
Informācijas birojs Latvijā, lai
veicinātu jauniešu apziņu par
sevi kā Latvijas un Eiropas
nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi
izprast sabiedrībā notiekošo un
radītu vēlmi līdzdarboties
sabiedrības procesos,
aicināja skolas iesaistīties Eiropas
Parlamenta radītā sadarbības
platformā “Eiropas Parlamenta
vēstnieku skolas”.

Ekoskolu programmas ietvaros “Sprīdīša” audzēkņi izglītojas par dažādām vides aizsardzības tēmām
Foto no PII “Sprīdītis” arhīva
Anta Apine,
PII “Sprīdītis” vadītājas vietniece
izglītības jomā
“Sprīdītī” kad kopā nākam,
Zaļus darbus darīt sākam.
Dabas takā visu pētām Patīk tas un ir pa spēkam!
Tīrā vidē dzīvot prieks,
Būsim Eko dalībnieks!
Ar šādu moto jeb vides kodeksa
saukli septembrī uzsākām mācību
gadu, kurš nu jau drīz noslēgsies.
Jau iepriekš bijām domājuši,
analizējuši un sapratuši, ka mācību
procesā, grupu dienas kārtībā ir
daudz zaļas domāšanas un dzīvesveida elementu. Tā šajā mācību
gadā pieņēmām lēmumu iesaistīties
Ekoskolu programmā, kas ir viens
no populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē. Šī programma
veicina izpratni par vidi, saistot to
ar daudziem mācību priekšmetiem,
veido attieksmi un vērtības, interesi
par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties turklāt procesā iekļaujot ne tikai
izglītības iestādes dzīvē iesaistītos,
bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas
attīstību.
Pašlaik Ekoskolu programmā ir
iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas
visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz
200 izglītības iestādes, sākot no
pirmsskolām līdz pat augstskolām.
Uzsākot darbību Ekoskolā, iestādē
tika izveidots vides pārskats, uz
kuru pamatojoties, kā gada tēma
izvēlēta “Skolas vide un apkārtne”.
Mērķis ir turpināt iesākto laukumu pilnveides darbu radošu āra

100 dienas
Liepnas vidusskolā

rotaļnodarbību organizēšanai, kā arī
darīt laukumus interesantākus bērnu
patstāvīgām rotaļām.
Tikko noslēdzies radošo darbu konkurss “Mans sapņu laukums “Sprīdītī””, kurā iesaistījās gan grupas kā
vienotas komandas, gan ģimenes,
gan skolotājas, zīmējot, veidojot
maketus ar idejām. Vecāku, bērnu,
darbinieku balsojumā viennozīmīgi
galveno atzinību guva 8. grupas
laukuma makets. Liels paldies kuplajam konkursa dalībnieku pulkam
par ieguldīto darbu!
Paralēli galvenajai tēmai visa gada
garumā darbojamies, izglītojoties
par pārējām Ekoskolas tēmām:
atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, klimata
izmaiņas, meži.
Šie jautājumi tiek izzināti dažādu
nedēļas tēmu un visu rotaļnodarbību
veidu ietvaros.
Aktīvi iesaistāmies arī Vides fonda
un Ekoskolu kustības organizētajās
akcijās. Kā piemēru varu minēt
Rīcības dienas, kas notika novembrī, ar mērķi mācīties par ūdeņiem,
Baltijas jūras aizsardzību.
17. februārī organizējām Silto

džemperu dienu, kuras mērķis ir
pievērst cilvēku uzmanību postošām
klimata pārmaiņām. Silto džemperu
dienas aktivitātes mūsu iestādē:
samazināta apkures temperatūra
par 1 grādu, organizēts džemperu
konkursu grupās, iedalot dažādas
nominācijas, sagatavota interaktīva
nodarbība visu grupu bērniem par
klimata pārmaiņām, sagatavošanas
grupas bērni programmā Skype iepazinušies ar Siguldas PII “Ieviņa”
bērniem, vecāki informēti par Silto
džemperu dienas ideju, aicināti
nodot sev vairs nevajadzīgos džemperus, kurus nogādāsim labdarībai,
pedagogu sanāksmē iepazināmies
un diskutējām par prezentācijā
“Klimata pārmaiņas” izvirzītajām
problēmām.
Pierādījies, ka darboties Ekoskolu
programmā ir patiešām aizraujoši gan bērniem, gan skolotājām!
Iestādes Ekopadomes skolotājas 24.
- 26. februārim piedalīsies Ekoskolu
ziemas forumā Rīgā, iegūs jaunas
idejas, kontaktus, kas šo darbošanos
vērtīs vēl aizraujošāku!

Atbalstīt - nozīmē palīdzēt!
Ināra Lazdiņa, Elvīra Aizupe

Mēs gribētu pastāstīt par
mūsu ilggadējo pieredzi atbalsta
pasākumu realizēšanā
Ziemeru pamatskolā.
Kas ir atbalsta pasākumi? Atbalsta pasākumi ietver dažāda veida
pasākumus un metodes, kas palīdz
skolēniem labāk apgūt mācību vielu,
ja ir radušās kādas grūtības, un tām
nav nekāda sakara ar speciālās izglītības programmu, kā reizēm šķiet
vecākiem. Ja bērns nevar tikt galā
ar mācību vielu, un viņam parādās
nepietiekami vērtējumi vai citas
grūtības, skolotāji konstatē problēmu un sarunā ar vecākiem izsaka

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzija ar direktores Dainas
Dubres – Dobres atbalstu ir
apņēmusies kļūt par “Eiropas
Parlamenta vēstnieku skolu”.
Ģimnāzijas pārstāvji 17. februārī
piedalījās Eiropas Parlamenta

Informācijas biroja Latvijā
rīkotajā seminārā, kurā tikās ar
Eiroparlamenta deputāti Inesi
Vaideri, sabiedrisko attiecību
pārstāvi Jolantu Bogustovu par
projekta norisi, par metodisku
atbalstu darbā par ES tematiku.
Atraktīvu praktisku nodarbību
skolotājiem vadīja moderators
Valdis Melderis.
Dalībskolām piedāvātais mācību
materiāls, kas ir integrējams
dažādos mācību priekšmetos,
izstrādāts par Eiropas Savienību
sešos moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos), ietver
uzdevumus un aktivitātes par ES
būtību un ietekmi katra pilsoņa
dzīvē. Ģimnāzija projekta ietvaros
īstenos izglītojošus pasākumus
jauniešu izpratnes vairošanai par
Eiropas parlamentāro demokrātiju
un Eiropas pilsoniskuma vērtībām.

priekšlikumu par atbalsta pasākumu
noteikšanu.
Ja vecāki to izprot un grib palīdzēt
savam bērnam, viņi raksta iesniegumu par diagnostikas veikšanu,
ko veic Alūksnes novada Izglītības
pārvaldes atbalsta speciālisti, kuri
arī precīzi norāda uz jomām, kurās
bērnam jāpalīdz. Tāpat vecākiem
jebkurā brīdī ir tiesības rakstīt iesniegumu skolai par atbalsta pasākumu
pārtraukšanu.
Jāpiebilst, ka šobrīd vērojama
tendence ne tikai aizbraukt no valsts,
bet arī atgriezties, tāpēc atbalsts
nepieciešams un ir jānodrošina arī
bērniem, kuri atgriezušies Latvijā no
ārzemēm, arī šāda pieredze mums ir.
Skolotāji izvēlas metodes un paņē-

mienus, kas bērniem palīdzētu attīstīt
prasmes. Katram skolēnam tiek izstrādāts individuālais mācību plāns,
ar kuru tiek iepazīstināti arī vecāki.
Ar individuālu pieeju izglītībā tiek
radīti labvēlīgi apstākļi katra bērna
vispusīgai attīstībai, zināšanu un
prasmju apguvei.
Viens no atbalsta pasākumiem, kas
tiek ieteikts skolēniem ar vispārējiem
mācīšanās iemaņu traucējumiem, ir
pagarināts laiks. Šis atbalsta pasākums sniedz iespēju izpildīt uzdotos
uzdevumus ilgākā laikā nekā citiem
skolēniem.
Vēl viens no atbalsta pasākumiem,
kas palīdz sasniegt labākus rezultātus mācībās – atgādņu izmantošana.
Atgādnes par skaitīšanu stabiņos,

1. klases skolnieces Katrīnas
māmiņa Ilze Brice,
Martas māmiņa Sanita Bordāne

“Simts. Kas tad tas ir - daudz vai
maz? 100 centi ir viens eiro, 100
centimetri ir viens metrs. 100 dienas - tik daudz nemaz nešķiet. 100
gadi - tas gan ir daudz! Simts dienas
Liepnas vidusskolā ir pagājušas
kā viens mirklis. Pirmā klase ir
kā dārzs, jo ir tik daudz asnu, kas
vēlas augt un plaukt… Dosimies
ar pirmklasniekiem brīnišķīgā
ceļojumā cauri dziesmām, dejām,
teātra spēlei un dzejoļu izteiktajām
domām”, tā pasākumu “100 dienas
skolā” iesāka 1. klases audzinātāja
Iveta Boroduška.
100 aizvadītās mācību dienas skolā
ir svarīgs laiks pirmklasniekiem.
Viņi ir iemācījušies rakstīt visus
burtus, pilnveidojuši savu lasītprasmi, apguvuši skaitļošanas pamatus
un iemācījušies draudzēties, iepazinuši skolu un sapratuši, ko nozīmē
būt skolēnam.
3. februāris Liepnas vidusskolas
1. klases skolēniem un audzinātājai
Ivetai Boroduškai bija satraukuma

reizrēķinu, pareizrakstības likumi latviešu valodā u.c. Ja skolēns
nevar atcerēties reizrēķinu, viņam ir
jāatļauj izmantot atgādni, skolotājam
jāsniedz iespēja bērnam ieskatīties
tajā. Ja cits skolēns, piemēram, jau
zina reizrēķinu no galvas, tad bērnam
ar mācīšanās traucējumiem ir atgādne, kurā ieskatoties viņš neapjūk un
spēj veiksmīgi risināt uzdevumus.
Atbalsta pasākumi tiek piemēroti
visa mācību procesa laikā – gan ikdienas mācību darbā, gan pārbaudes
darbos, tai skaitā arī valsts pārbaudes
darbos trešajā, sestajā un devītajā
klasē.
Aptaujājot mūsu skolas skolēnus,
kuri izmanto atbalsta pasākumus,
viņi saka:
• Jūtos drošāk, kad varu izmantot
mērvienības tabulu matemātikā;

pilns, jo pēcpusdienā viņi ciemos
gaidīja vecākus uz pasākumu
“100 dienas skolā”. Pirmklasnieki
vecākus un skolas biedrus priecēja
ar skaistām dziesmām, nebēdnīgām
dejām, jautro Burtu tārpiņa stāstījumu un dzejoļiem.
Sveikt savus jaunākos skolas
biedrus bija atnākuši arī 3. klases
skolēni un audzinātāja Jana Kalēja.
Viņu sagatavotie pārbaudījumi
apliecināja, ka pirmklasnieki ir
veikli, saliedēti un jau daudz ko
iemācījušies.
Skaistus un sirsnīgus apsveikuma
vārdus teica skolas direktore Liene
Stabinge, katram skolēnam direktore pasniedza mazu dāvaniņu un
apliecinājumu par izaugsmi.
Ne tikai vecākiem, bet arī pārējiem
viesiem sirdī bija iekritis patīkamu
emociju, prieka un gandarījuma
stars no saulītes, ko 1. klases
skolēni un audzinātāja izveidoja
pasākuma noslēgumā.
Paldies 1. klases audzinātājai par
skaistās un sirsnīgās pēcpusdienas
sagatavošanu. Lai pirmklasniekiem netrūkst zinātkāres, pietiek
apņēmības, un dienas ir piepildītas
ar draudzīgumu un gandarījumu par
sasniegto!

• Es darbus daru ļoti lēni, bet varu
strādāt neuztraucoties, jo zinu, ka
varēšu rakstīt darbu nedaudz ilgāk;
• Izmantojot atgādni - reizināšanas
tabulu, es pakāpeniski esmu apguvis
reizrēķinu, un atgādni vairs neizmantoju, izpalika uztraukums par to, ka
kaut ko nezināšu.
Ir skolēni, kuri pat nezina, ka atbalsta pasākumi viņam ir noteikti, viņš
vienkārši mācās un viņam palīdz.
Reizi mācību gadā mums skolā ir
pedagoģiskās padomes sēde, kurā
mēs izvērtējam darbu un rezultātus,
pašreiz tai gatavojamies.
Mūsu mērķis, rakstot par šo
problēmu, ir padomāt katram par to,
kā var palīdzēt bērnam, lai viņš tiktu
galā ar skolas lietām.
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Kultūra. Atpūta

Viktora Ķirpa Ates
muzejā zīda lakatu un
filca šaļļu izstāde
Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja vadītāja
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
pašlaik aktuālākais piedāvājums
ir Ilvas Ievānes zīda lakatu un
filca šaļļu izstāde “Pārziemot
saules ziedā” un Gulbenes novada
Stradu pagasta radošās studijas
“Magone” zīda lakatu un gleznu
izstāde “Mirkļu spēles krāsās”.
Ilva Ievāne par savu radošo darbību
stāsta: “Bērnība kopā ar vecākiem, brāli un mazo māsu pavadīti
Gulbenē. Studēju LLU Mājturības
un tehnoloģiju fakultātē mājturību
un vizuālo mākslu, biznesa skolā
,,Nimfa’’- vides dizainu. Krāsu
burvīgās nianses, daba un ziedu
skaistums, māksla un dizains,
rokdarbu daudzveidība ir pamazām
ienākusi arī manā dzīvē. Ir izaudzināti dēli, pavadīti mirkļi kopā ar
mazdēliņiem, 30 gadi nostrādāti pedagoģijas darbā, ir satikti tik daudz
labi un radoši bērni, gaiši, atvērti
sirdscilvēki un mākslas padomdevēji. Liels paldies maniem vecākiem,
kuri mani ir mīlējuši un atbalstījuši.
Tas viss kopā ir veidojis mani un
iekrāsojis manu dzīvi. Tiek lasīta
dzeja, dejotas tautas dejas un ziedu
fragmenti grezno gan zīda un filca
šalles, gan gleznas. Pēdējo trīs gadu

Alūksnes un Apes novadu vokālo
ansambļu skatē, kas 25. februārī
notika Apē, piedalījās 21 muzikālais kolektīvs, tai skaitā 13
ansambļi no Alūksnes novada.
Jaukto vokālo ansambļu grupā piedalījās trīs kolektīvi. I pakāpi ieguva Pededzes folkloras kopa “Labā
oma” (vad. T. Jakobsone), savukārt
Malienas tautas nama jauktajam vokālajam ansamblim “Kvanto” (vad.
I. Vilciņa) un Veclaicenes jauktajam
vokālajam ansamblim (vad. I. Briediņa) II pakāpe.
Vīru vokālo ansambļu grupā divi
kolektīvi – Veclaicenes vīru vokālais ansamblis (vad. I. Briediņa) un
Gaujienas tautas nama vīru vokālais
ansamblis (vad. I. Dāve) un abiem
I pakāpe.
Arī jauniešu vokālo ansambļu
grupā divi dalībnieki – Alūksnes
Kultūras centra meiteņu vokālajam ansamblim (vad. R. Staune) I
pakāpe, bet Jaunannas Tautas nama
jauniešu vokālajam ansamblim
“Mūza” (vad. I. Vilciņa) II pakāpe.
Sieviešu vokālo ansambļu grupā
muzikālo sniegumu žūrijai atrādīja deviņi kolektīvi. Visaugstāko
vērtējumu - augstāko pakāpi ieguva
Apes tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis (vad. S. Oto). I pakāpe
vairākiem kolektīviem – Virešu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim
“Koķete” (vad. B. Ozoliņa – Mal-
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Makšķerēšanas sacensībās „Ilgāja
zivtiņa” Veclaicenē kauss Latvijai

Maija Bleiferte

11. februārī notikušajām
starpvalstu zemledus
makšķerēšanas sacensībām
„Ilgāja Zivtiņa” (“Kikkajärve
Kalakõnõ”) bija neparasti liela
atsaucība. Uz ezera ledus devās
74 makšķernieki, tai skaitā
37 latvieši un tieši tikpat
igauņi.

Ilvas Ievānes darbi
laikā bijušas 6 personālizstādes
Latvijā, bet radošos meklējumus un
zināšanas papildinu Zviedrijā.”
Radošās studijas “Magone”
dalībnieces par sevi: “Mēs esam
Gulbenes novada Stradu pagasta
radošās studijas “Magone” dalībnieces Daiga Kalinka (vadītāja), Arnita
Zipova, Sarmīte Stupāne, Aina Puste. Studija darbojas jau 15 gadus.
Apgleznojam šalles, kaklasaites,
lakatus, apģērbu, aizkarus, visu, ko
var iedomāties un apgleznot. Top arī
gleznas. Zīda apgleznošana mums
kļuvusi par pamatīgu aizraušanos,
darbu iedvesmotāju un neatņemamu
dzīves sastāvdaļu. Izkrāsot ikdienu
un baudīt to! Lai izdodas arī jums!”
Izstādes atvērtas apmeklētājiem
līdz 2017. gada 22. aprīlim.
Uz tikšanos Atē!

Vokālie ansambļi atrāda sniegumu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

01.03.2017.

tavniece), Ziemera pagasta sieviešu
vokālajam ansamblim “Pierla” (vad.
I. Briediņa), Liepnas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Noskaņa”
(vad. L. Spirka), Gaujienas pagasta
sieviešu vokālajam ansamblim (vad.
D. Pakalne), Veclaicenes sieviešu vokālajam ansamblim (vad. I.
Briediņa), Ilzenes pagasta sieviešu
vokālajam ansamblim (vad. B. Ozoliņa – Maltavniece) un Jaunlaicenes
sieviešu vokālajam ansamblim (vad.
I. Ārste), savukārt Jaunannas Tautas
nama sieviešu vokālajam ansamblim “Trallas” (vad. I. Vilciņa) II
pakāpe.
Senioru vokālo ansambļu grupā
pieci kolektīvi. I pakāpe Apes tautas
nama senioru vokālajam ansamblim
“Dziesmas mūžs” (vad. S. Oto) un
Virešu pagasta senioru vokālajam
ansamblim “Melodija” (vad. I.
Auziņa), II pakāpe – Mārkalnes
pagasta senioru vokālajam ansamblim “Akava” (vad. S. Kalniņa),
Trapenes kultūras nama senioru
vokālajam ansamblim “Dziesmu
draugi” (vad. I. Sadovņikova) un
Gaujienas tautas nama senioru vokālajam ansamblim “Lainva” (vad.
I. Sadovņikova).
Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja
eksperti – Alūksnes un Apes novadu
koru virsdiriģents Roberts Liepiņš,
Alūksnes un Apes novadu skolu
koru virsdiriģents Jānis Baltiņš un
kordiriģents, mūzikas pedagogs
Uldis Kokars.
Savukārt 12. martā Alūksnes
Kultūras centrā notiks Alūksnes un
Apes novadu deju kolektīvu skate.

Šī ziemas makšķerēšanas tradīcija
uz Latvijas – Igaunijas robežezera Ilgāja aizsākās 2010. gadā.
Sacensību organizētājiem šogad
piebiedrojās Dabas aizsardzības
pārvalde, aicinot interesentus veidot
zivi no turpat augošajām niedrēm,
pie reizes attīrot ezera krastu.
Pēc divām makšķerēšanai atvēlētajām stundām tika noskaidroti uzvarētāji un pārsteiguma balvu saņēmēji. Veiksmīgākais makšķernieks
ar 1,823 kilogramu lomu šoreiz bija
igaunis Valmar Lilleoja. 2. vietā
ar 1,715 kilogramiem alūksnietis
Māris Gailišs, bet 3. vietu ar 1,411
kilogramu lomu sev nodrošināja
veclaiceniete Ļena Rence. Balvas
saņēma arī jaunākais un vecākais
copmanis, abu valstu veiksmīgākās
makšķernieces, lielākās (316 grami)

Veiksmīgākie zemledus makšķernieki – (no kreisās) Māris Gailišs,
Valmar Lilleoja un Ļena Rence
Maijas Bleifertes foto
un mazākās (5 grami) zivtiņas
izvilcēji, mazais aktīvais līdzjutējs.
Komandu vērtējumā, rēķinot vidējo
lomu uz vienu makšķernieku, pārāki
bija latvieši (0,482 kg), un ceļojošais kauss atgriezās Veclaicenes
pagasta pārvaldē. Copmaņi sacentās
ne tikai makšķerēšanā, bet arī
pārbaudīja spēkus virves vilkšanā.
Arī šeit zvaigznes bija labvēlīgas
latviešu vīriem.
Paldies „Aleju” māju saimniekiem
par sacensībām atvēlēto Ilgāja

krastu, veclaiceniešiem, kuri
palīdzēja pasākuma veidošanā un
vadīšanā. Paldies par gardo
ezermalas zupu!
Balvu fondu nodrošināja un
finansiāli atbalstīja Alūksnes
novada pašvaldība, Veclaicenes
pagasta pārvalde, SIA “Pie Zvejnieka”, biedrība „Veclaicenes Avotiņš”,
Varstu pagasta valde un Igaunijas
uzņēmēji.
Prieks sadarboties ar tik labiem
kaimiņiem!

Zeltiņu tautas namā grupas
“Roja” koncerts
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja
8. martā 19.00 Zeltiņu tautas
namā skaistākās dziesmas par
mīlestību grupas „Roja”
izpildījumā skanēs
koncertprogrammā „Es
savu sirdi devu Tev”.
Grupa “Roja” dibināta 1998. gadā.
Dzīvespriecīgie mūziķi dzied par
mīlestību, jūru un dzīves vētrām.
Šajā laikā izdoti jau četri mūzikas
albumi, spēlēts neskaitāmi daudzos
koncertos un ballēs. Aktīvi piedalījušies “Latvijas Radio 2” aptaujās,
“Latvijas šlāgeraptaujās”, “Dzintara
dziesmu aptaujās” u. c.
Runājot par dalību labāko dziesmu
aptaujās, mūziķi atzīst, ka tajās var
just spēcīgu konkurenci, jo Latvijā
ir daudz labu grupu. Nav nekāds
noslēpums, ka, rakstot šlāgeri,
dziesmai ir jābūt valsītim, tādai noskaņai, kas atsauc atmiņā jaunības
laiku. Savulaik lielu popularitāti ieguva dziesma “Kamenes deja”, kas
aptaujā konkurēja ar grupas “Baltie
lāči” dziesmu “Skaidra valoda”.
Bet galvenais vērtētājs ir klausītājs,
viņš ir tas, kas pateiks, kas labs un
kas – slikts.
Šobrīd grupā spēlē Jānis Kalniņš
(vokāls, taustiņi), Jānis Tabūns
(soloģitāra), Ando Krūklis (basģitāra, vokāls), Bruno Krautmanis
(bungas).
Jānis Kalniņš pasaulē nācis Rojā
kapteiņa ģimenē. Ar muzikālām
dotībām apveltīta Jāņa māte, kas
bērnībā skubināta braukt mācī-

Grupa “Roja” 8. martā muzicēs Zeltiņu tautas namā
ties dziedāšanu uz Rīgu, taču šo
plānu vēlāk īstenoja viņas dēls.
Mācoties 3. klasē, Jānis aizrāvās ar
mūziku, sevišķi pūšaminstrumentu
spēli. Sapni par saksofonu īstenot
neizdevās, J. Kalniņš iestājās Rojas
mūzikas skolas trompetes klasē,
kuru absolvēja 1986. gadā. Vēlāk
mūzikas vidusskolai sekoja darbs
Ventspils profesionālajā pūtēju orķestrī un obligātais dienests Latvijas
armijā, kur viņam paveicās nokļūt
Iekšlietu ministrijas orķestrī. Pēc
dienesta tika atsāktas aktīva mūziķa
gaitas. Ventspilī cieša draudzība J.
Kalniņam izveidojās ar komponistu,
aranžētāju un taustiņinstrumentālistu Ivaru Makstnieku, kas pamudināja Jāni nopietni pievērsties dziesmu
sacerēšanai un 1998. gadā klajā
nāca pirmais grupas “Roja” albums
“Laiks mīlēt”.
Grupā “Roja” Jānis Kalniņš visu šo
laiku ir galvenais dziesmu autors,
vadošais solists un taustiņinstru-

mentālists. 2000. gadā tika izdots
grupas otrais albums “Tavs smaids”,
pēc pieciem gadiem tam sekoja albums “Mazliet no vēja”. Tā kā mūziķim patīk eksperimentēt, pa šiem
gadiem grupas “Roja” skanējums
regulāri mainījies, piemēram, iesaistot akustiskos instrumentus. 2009.
gada nogalē Kalniņš izlēma mainīt
savas mūzikas stilu un no šlāgera
pievērsās popmūzikai, izdodams
dažas dziesmas solo atkal sadarbībā
ar Ivaru Makstnieku. 2010. gadā
izdots pagaidām pēdējais grupas
“Roja” albums “Kamenes deja”.
Paralēli muzicēšanai grupā, Jānis
Kalniņš darbojas arī individuāli, gan
spēlējot balles, jubilejas, kāzas, gan
vadot un apskaņojot visdažādākos
pasākumus. Jāņa Kalniņa radītās
dziesmas “Mazliet no vēja” un
“Kamenes deja” savulaik ierindojušies Latvijas populārāko dziesmu
aptauju virsotnē.
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Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās
apskates laiki un vietas Alūksnes novadā
Par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem
var norēķināties TIKAI ar
bezskaidras naudas
maksājumu
Sabiedrībai sniegto
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanas nolūkos
un, lai mazinātu būtiskus riskus
klientu apkalpošanas procesā,
atbilstoši kvalitātes prasībām, no
2017. gada 1. marta visos Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras
birojos, bet no 2017. gada 3. jūlija
arī ārpus biroja sniegtajiem
pakalpojumiem varēs norēķināties
TIKAI ar bezskaidras naudas
maksājumu (bankas karti,
internetbankas maksājumu,
rēķinu). Neskaidrību gadījumā vai
pirms pakalpojuma saņemšanas
skatīt tīmekļa vietni
http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt
tuvākajā Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras birojā.
Uzmanību! Apskates vietā OBLIGĀTI jābūt ar traktortehniku!

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Sporta pasākumi novadā
3. martā 20.30 Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta
zālē LBL 3. divīzijas spēle basketbolā Alūksne/BJSS – Krāslava.
4. un 5. martā 10.30 Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta
zālē Alūksnes novada čempionāts
basketbolā.
11. un 12. martā 10.30 Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
sporta zālē Alūksnes novada čempionāts basketbolā.
18. martā 12.00 Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta
zālē Alūksnes novada čempionāts
basketbolā.

Alūksnes Kultūras centrā
3. martā 19.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē “MELO-M”
Latvijas koncerttūre “Ūdens mūzika”. Ieeja: 10, 12, 15 un 18 EUR.
4. martā 19.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē grupa “Tango
Sin Quinto” ar Aiju Vītoliņu koncertprogrammā “Atgriezties Dienvidos/
Vuelvo al sur”. Ieeja: 10 EUR.
5. martā 14.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Alūksnes
pilsētas un novada bērnu un jauniešu
ansambļu sadziedāšanās koncerts
“Pasaule ir pilna krāsu”. Ieeja: brīva.
8. martā 13.00 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
biedrības “Teātris un es” teātra izrāde bērniem “Toms pret
superpelēm”. Ieeja: 3 EUR.
9. martā 19.00 Alūksnes Kultūras
centra Mazajā zālē ģitārists Mārcis
Auziņš koncertprogrammā
“Viens”. Ieeja: 7 EUR.
11. martā 17.00 Alūksnes Kultūras
centra Mazajā zālē Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele”
dzimšanas dienas koncerts “Etīdes
par latvieti”. Ieeja: bez maksas.
12. martā 16.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē Alūksnes un
Apes novadu deju kolektīvu skate.
Ieeja: bez maksas.
18. martā 18.00 Alūksnes Kultūras

centra Lielajā zālē Māras Zālītes
teātra dziesmu gadatirgus “Sapnis un
mīlestība”. Piedalās: Andris Ērglis,
Normunds Rutulis, Antra Stafecka,
Dainis Skutelis, Anmary, Oranžo
meiteņu trio – Olga Stupiņa, Anita
Levša, Inta Gudovska un instrumentālā grupa Jāņa Strazda vadībā. Ieeja:
15 un 18 EUR.
24. martā 13.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē Valmieras Kinostudijas izrāde bērniem “Smurfiņi un
meža olimpiāde”. Ieeja: 4, 5, 6 EUR.
24. martā 19.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē grupa “Otra
puse” un Dināra Rudāne koncertā
“Es tev”. Ieeja: 8, 10 un 12 EUR.
25. martā 10.00 pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis. Pēc piemiņas brīža, aptuveni
10.40, aties autobuss no autoostas
uz Alūksnes Lielajiem kapiem, kur
aptuveni 11.00 atceres mirklis pie
piemiņas akmens, pēc tā koncerts
Alūksnes novada vidusskolā.
31. martā 19.00 Alūksnes Kultūras
centra Lielajā zālē “Ilgas Bērziņas
Jazz trio”. Piedalās: Ilga Bērziņa
(klavieres), Reinholds Bērziņš (kontrabass), Armands Bērziņš (sitaminstrumenti), koncerta īpašais viesis no
Somijas – Pekka Toivanen (saksofons). Ieeja: 6, 8, 10 un 12 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes:
Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla
dizaina katedras vadītāja - metālmākslinieka Arvīda Endziņa gaismas
objektu personālizstāde “Gaisma”.
Izstāde apskatāma līdz 31.03.2017.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības veidotā izstāde
“Gaismas pils un Gaismas tīkls”.
Izstāde līdz 10.03.2017.
Alūksnes muzeja veidotā izstāde
“Alūksnes rūpkombināts. 1946. –
1963. gads”.
Pasākumi:
16. martā Leģionāru dienas atceres
pasākums (laiks tiks precizēts).
23. martā pētniecisko un radošo

darbu konkurss “Latviešu pēdas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos” (laiks
tiks precizēts).
28. martā Latvijas Kara muzeja
lektora tematiskā lekcija (laiks tiks
precizēts).
Pastāvīgās ekspozīcijas:
“Asaru senkapi”.
„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: “Pavasara
mākslinieks” /Vilhelmam Purvītim
– 145/ (01. – 31.03. abonementā);
“Sievietes daiļums literatūrā” /Grāmatas, kuru nosaukumos ir sieviešu
vārdi/ (01. – 31.03. abonementā);
“Centrālā un citu reģionu prese 2016
– ar Alūksnes un Apes novadiem
saistīti raksti par cilvēkiem, vietām,
notikumiem” (01. – 31.03. lasītavā);
“Ar ūdeni klātā planēta” /22. marts
– Pasaules ūdens diena/ (01. - 31.03.
abonementā).

Pasākumi, izstādes:
01.03. – 20.03. Dainas Rudzītes un
Dinas Rudzītes gleznu izstāde (bērnu
literatūras nodaļā).
28.03. – 28.04. Igora Kolosova gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā).
10.03. – 31.03. Izstāde “Ūdens
uzziedināšana” strūklaku meistaram Albertam Grīvniekam - 100

(lasītavā).
16.03. plkst. 17.00 Tematisks
pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”
– teātra spēlēšanas tradīcijas Zeltiņos
(lasītavā).
08.03. plkst. 17.00 Tikšanās Bibliotēkas draugu klubiņā ar NBS
Kājnieku skolas kapelānu Gintu Poli:
Misija Indijā (lasītavā).
10.03. Lasīšanas stunda ar sunīti
Džazu (bērnu literatūras nodaļā).
13.03. – 17.03. Multfilmu rīti. Veltīti
animācijas filmu režisorei Rozei
Stiebrai (bērnu literatūras nodaļā).
15.03. Radošā darbnīca “Gatavojamies pavasarim” (bērnu literatūras
nodaļā).
27.03. Jauno grāmatu diena. Plkst.
12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).
Alsviķu pagastā
1., 7., 22. martā 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas „Par prieku
sev un citiem” tikšanās.
4. martā 19.00 Alsviķu kultūras
namā Ģimeņu vakars “Ar un par
mīlestību…” ar radošo apvienību “Krelles”. Pieteikšanās līdz 1.
martam pa tālruni 28330421. Ieeja: 6
EUR (no ģimenes).
11. martā 15.00 Alsviķu kultūras
namā viesojas Ulda Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis”
ar M. Kamoleti komēdiju II daļās
“Pidžama sešiem”. Ieeja: 1,50 EUR.
15. martā 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
ikmēneša tikšanās.
16. martā 17.00 Alsviķu bibliotēkā
skolēniem „Nakts bibliotēkā”.
22. martā 9.45 Alsviķu kultūras
namā viesojas leļļu teātris “Pārsteiguma tēli” ar muzikālo lielo leļļu
izrādi bērniem “Kas par desām!”.
Ieeja: 1,50 EUR.
27. - 31. martā Alsviķu bibliotēkā
individuālas apmācības darbā ar
datoru interesentiem un iesācējiem
e-prasmju nedēļas ietvaros.

Turpinājums 12. lappusē

Martā
draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē:
Mācītājmuižā:
Trešdienās 18.00 “Īsta brīvība”;
Bībeles stunda.
Piektdienās 17.00 Mācītāja
pieņemšanas laiks, 18.00 Iesvētes
kurss, 19.00 “Brīvība Kristū”.
Svētdienās 10.00 Svētdienas
skolas nodarbības, 11.00
Dievkalpojums.
1. martā 19.00 Pelnu dienas dievkalpojums.
9. martā 19.00 Alfa kursa apmācība.
11. martā 10.00 Rekolekcijas.
10. un 30. martā Taize lūgšanu
vakars.
26. martā pēc dievkalpojuma
Dāmu komitejas sanāksme.
Alūksnes Svētās
Trijādības draudzē:
1. un 2. martā 17.00 Lielā
pavakara dievkalpojums ar
sirdsskaidrā Krētas Andreja Lielo
Grēknožēlas kanonu.
4. un 18. martā 17.00 vakara
dievkalpojums, grēksūdze.
5., 12., 19., 26. martā 8.00
grēksūdze, 8.30 liturģija.
10., 24. martā 17.00 vakara, rīta
dievkalpojums.
11., 25. martā 8.00 grēksūdze,
8.30 liturģija, aizlūgums par
mirušajiem.
11., 25. martā 16.00 eļļas
svaidīšanas noslēpums.
29. martā 17.00 dievkalpojums ar
sirdsskaidrā Krētas Andreja Lielo
Grēknožēlas kanonu, 1. stunda.
31. martā 17.00 rīta un akafists
Dievmātei, 1. stunda.

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Netālu no Alūksnes - “Sprogās”
pieklīdis draudzīgs suņuks.
Suņukam ap kaklu melna āda
kakla siksna.

Mārkalnes pagastā (starp
Pededzi un Mārkalni) pieklīdis
vidēja auguma suņuks.

“Astēs un Ūsās” šobrīd dzīvo un
jaunus saimniekus meklē seši
kucēni. Pieauguši būs vidēja
auguma. Čipēti un vakcinēti.

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

12. Alūksnes Novada Vēstis

01.03.2017.

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

29. martā 9.00 Alsviķu bibliotēkā
e-prasmju nedēļas ietvaros tiekas
senioru grupa „Par prieku sev un
citiem” apmācības darbā ar datoru,
portāls latvija.lv, filmas.lv, letonika.
lv, news.lv., drošība internetā un citi
neskaidrie jautājumi.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: karikatūristam Ērikam Ošam 90; tematiskās izstādes: „Ar skaudru
sāpi sirdī” - Komunistiskā terora
upuru piemiņas diena, pulkveža O.
Kalpaka piemiņai, atzīmējot teātra
dienu, „Ūdens dziedinošais spēks” veltīta Pasaules ūdens dienai.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Jānim Plotniekam - 85, rakstniekam Kārlim
Pamšem - 100, dzejniekam Mārim
Melgalvam - 60; tematiskā izstāde: “Pavasara vēstnesī – gājputni
atgriezušies”; “E – prasmju nedēļas
aktivitātes”.
Annas pagastā
8. martā 10.00 Annas bibliotēkā
tradicionālais pasākums „Sieviete.
Marts. Pavasaris”.
10. martā 10.00 Annas kultūras
namā pagasta iedzīvotāju sapulce.
Tikšanās ar Annas pagasta pārvaldes
un struktūrvienību vadītājiem - pārskats par 2016. gada darbību, ieceres
2017. gadā un dažādi jautājumi.
24. martā Ezeriņu kapos sveču
aizdegšana Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas vietā, godinot represijās cietušo piemiņu.
26. martā 12.00 Annas kultūras
namā viesosies Liepnas pagasta dramatiskais kolektīvs „Troksnis” ar A.
Brodeles izrādi „Maiga Rudzupuķe”
un jautriem skečiem. Režisore Inese
Toka. Ieeja: 1,50 EUR.
Annas bibliotēkā izstādes: „Annas
teātris laiku lokos”, novadniekam,
režisoram Jānim Simsonam – 130;
„Ir atkal sērīgais 25. marts”.
Ilzenes pagastā
3. martā 13.00 SKIIM centrā “Dailes” klaunu šovs “OKI – DOKI”.
Izklaidējoša cirka programma. Ieeja:
1,50 EUR.
4. martā 19.00 SKIIM centrā
“Dailes” Annas amatierteātra izrāde
“Tapiņa atgriešana”. Ieeja: 2 EUR,
skolēniem līdz 12 gadu vecumam un
pensionāriem – 1,50 EUR.
10. martā 19.00 SKIIM centrā “Dailes” radošās apvienības
“Krelles” koncerts. Ieeja: 2 EUR,
skolēniem līdz 12 gadu vecumam 1,50 EUR.
24. martā Komunistiskā genocīda
upuriem veltīts novadpētniecības
pasākums “Mums bija tas jāizstāsta...” (organizē Ilzenes kultūras un
izglītības iestādes).
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: “Ir jāvar zaļus asnus dzīt” (M.
Melgalvam - 60), “Sāp neizziedējis
pavasaris” (veltīta Komunistiskā
genocīda upuru piemiņai).
Jaunalūksnes pagastā
11. martā 16.00 Kolberģa tautas
namā Teātra pēcpusdiena: Annas
amatierteātris ar Edvarda Vulfa
komēdiju “Tapiņa atgriešana”, Kolberģa teātra studija ar Ritas Missūnes
viencēlienu “Trīs vītušas rozes” un
Žaņa Ezīša skeču “Dabas likums”.
18. martā 12.00 Bejas novadpētniecības centrā Seno amatu darbnīcā nodarbība “Apaļo grīdas paklāju
aušana”. Dalības maksa 2 EUR.
18. martā 19.00 Kolberģa tautas
namā jauktā kora “Ezerlāse” 5.
dzimšanas dienas koncerts “Ziedēt
dziesmā”, koncertu kuplinās Krimuldas vīru koris “Vecie draugi”.
18. martā 21.00 Kolberģa tautas
namā balle kopā ar grupu “Rolise”.

22. martā Bejas bibliotēkas lasītāju
klubiņā pasākums “Laiks katra dzīvē
ir burvis, un katra diena veras kā
durvis”.
23. martā 13.00 Bejas novadpētniecības centrā tematiska pēcpusdiena “Jaunalūksnes pagasts pēckara
periodā (1945. - 1988.).
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:
gleznotājam, mākslas pedagogam
Vilhelmam Purvītim – 145, “Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars” - dzejniekam Mārim
Melgalvam – 60, “Marts ir kā vīrietis, tikai ar sievietes dabu. Te raud, te
smejas. Te saulīte muguru glāsta, te
ziemeļvējš sniegu bārsta”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ja mana dzīve būtu tik
mana vien…” K. Pamšem - 100
(20.03.), “Atmiņās un dzejā tērptas
izsūtījuma sāpes”; e-prasmju nedēļas
pasākums “Mans draugs dators”;
pasākums bērniem “Iztēles spēks –
lācis bērnu literatūrā”; Mazo lasītāju
klubiņa “Pūcīte” nodarbība.

darbība pamatskolas vecuma un
vecākiem apmeklētājiem). Skolēni
iepazīstas ar četrām rotaļlietām,
noskaidro, no kādiem materiāliem
tās izgatavotas, vienu rotaļlietu
izgatavo paši, apgūst spēlēšanās
prasmi ar visām iepazītajām lietām.
Nodarbības laiks 30 - 40 min. / Līdz
30 dalībnieki;
Teatralizētas krustabu izdarības pēc
sentēvu rituālu motīviem. Krustabām
veltīto tautasdziesmu pētījumu iepazīšana, krustabu rituālu izspēlēšana
lomu spēlēs. Literatūra 8. klasei,
folklora. Nodarbības laiks - divas
mācību stundas, vēlams ne vairāk
par 20 dalībniekiem;
Tradicionālās nodarbības: vāveru
tīšana, malēniešu vārdu spēle, pastaliņu darināšana, skološanās ne pa
jokam, sveču veidošana;
Mūžizglītības programmas (pieaugušajiem): “Zemnieku ēšanas paradumi”, “Kā baronese zeķes lāpīja”;
Lekcijas: “Lintenes meitu skola”,
“Malēnieši un viņu valoda”.

Jaunannas pagastā
8. martā 10.00 Jaunannas tautas
namā senioru tikšanās ar Jaunannas
pagasta pārvaldes vadītāju Vēsmu
Čugunovu un citiem pagasta pārvaldes darbiniekiem. Aicināts ikviens
pagasta iedzīvotājs.
9. martā 18.00 Jaunannas tautas
nama mazajā zālē „Rokdarbu
darbnīca savam priekam”. Tēma dažādas zeķes.
17. martā 19.00 Jaunannas tautas
namā Jaunannas bērnu teātra
„Ejam!” jauniešu grupas pirmizrāde
„Raganiņu klapatas”. Viesos arī
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
teātra „Snullis” dalībnieki. Ieejas
maksa: EUR 1,50.
22. martā 10.00 Jaunannas Tautas
nama lielajā zālē Dzintras Gekas
dokumentālā filma „Tālā zeme
Sibīrija”.
Jaunannas bibliotēkā izstādes:
„Dejas virs bezizejas” – Mārim Melgalvam 60, „Cīrulis uz saules stara”
– Jānim Plotniekam 85.

Kalncempju pagastā
11. martā 19.00 Kalncempju
pagasta sabiedriskajā centrā
atpūtas vakars pagasta iedzīvotājiem.
Pasākumu vadīs Aiga Mūrniece. Par
mūziku gādās Andris Maks. Līdzi
ņemiet labu omu un “groziņu”. Dalību pasākumā pieteikt līdz 9. martam
pa tālruni 26365885 vai personīgi pie
sabiedriskā centra vadītājas.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde: veltīta jubilāram rakstniekam Jānim Plotniekam – 85.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
14.02. - 22.04. Ilvas Ievānes zīda lakatu un filca šaļļu izstāde “Pārziemot
saules ziedā”,
14.02. - 22.04. radošās studijas “Magone” zīda lakatu un gleznu izstāde
“Mirkļu spēles krāsās”;
Izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un
medu pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērnu grupām,
“Veļas diena” - sārma gatavošana,
veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” - stāsts par
maizes ceļu no grauda līdz maizes
kukulim, izmantojot muzeja krājuma
priekšmetus,
“No linu pogaļas līdz kreklam” –
stāsts par linu audzēšanu un apstrādi
ar aktīvu līdzdarbošanos,
Kāzu programma „Darbi lauku sētā”
– atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos.

Jaunlaicenes pagastā
4. martā 20.00 Jaunlaicenes tautas
namā atpūtas vakars “KO? Mm!
Jauniešu pilnsapulce!”. Muzikālais
noformējums - grupa “Otto”, par
izklaidi gādās atraktīvs vakara vadītājs. Dress code: laika periods no 20.
gs. 1940. gadiem līdz 20. gs. 1980.
gadiem. Labai omai lieti noderēs
līdzpaņemtais “groziņš”. Ieeja: 3
EUR. Iespējama galdiņu rezervācija.
Tālrunis 29123994.
11. martā 19.00 Jaunlaicenes
tautas namā “Danču vakars
tautiešiem”. Par mūziku un danču
soļu ierādīšanu gādās folkloras kopa
“Ore”. Veldzējošs ūdens malks un
silta tēja pasākuma organizatoru
ziņā. Dejotprieks – jūsējais! Ieeja:
1,50 EUR.
18. martā 12.00 Jaunlaicenes
tautas namā “Prāta spēle gudrajiem
un atjautīgajiem”. Aicinātas pieteikties bērnu komandas. Komandā ne
mazāk kā divi un ne vairāk kā pieci
cilvēki. Minimālais vecums 8 gadi,
maksimālais 16 gadi. Pieteikšanās
līdz 15. martam. Tālrunis 29123994
vai tn.jaunlaicene@aluksne.lv.
1. aprīlī 13.00 Jaunlaicenes tautas
namā atpūtas pēcpusdiena Jaunlaicenes pagasta pensionāriem “Smejies
vesels”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;
Izstāde: „Sporta gadi, ceļi, atmiņas”
stāsta par sportu Opekalna draudzes
teritorijā, apskatāma tikai līdz 30.
martam;
Izglītojošās nodarbības:
Jaunums: Rotaļas un blēņas (no-

Liepnas pagastā
1. martā 14.30 Liepnas tautas
namā cirka izrāde “Oki – Doki”
(Rīga).
11. martā 18.00 Liepnas tautas
namā Ķeguma ģitārstudijas koncerts
“...Par vēju, tevi un mani”.
23. martā 17.00 Liepnas tautas
namā Dzintras Gekas filmas “Tālā
zeme - Sibīrija. Tomskas apgabals
1949. Novonikolajevka un Baturina”
un “Tālā zeme – Sibīrija. Tjuhteta”.
Liepnas pagasta bibliotēkā: rītausmas stunda Liepnas vidusskolas bērniem un bērnudārza bērniem “Sīki
putni čivināja, pavasari gaidīdami”;
literatūras izstādes: “25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena” (16.03. - 27.03.), “Brīnumainais dārzā” (1.03. - 31.03.).
Malienas pagastā
4. martā 19.00 Malienas tautas
namā deju kolektīvu sadancis
“Pavasarim danci griezu!”. Sadancos “Maliena”, “Jaunanna”, “Oga”,
“Beja”, “Atvasara” no Ludzas un
Liepnas tautas nama jauniešu deju

kolektīvs. Ieeja: 1,50 EUR.
4. martā 21.00 Malienas tautas
namā balle ar grupu “Putukvass”.
Ieeja: 2,50 EUR.
10. martā 10.00 Malienas tautas
namā A. Burova multiplikācijas
filmu programma, 13.00 Renāra
Vimbas spēlfilma “Es esmu šeit”.
Ieeja: 0,50 EUR.
22. martā 11.45 Malienas tautas
namā apvienības “Pārsteiguma tēli”
lielo leļļu teātra izrāde bērniem “Kas
par desām!”. Ieeja: 1,50 EUR.
24. martā 13.00 Malienas tautas
nama mazajā zālē Dzintras Gekas
dokumentālā filma “Tālā zeme
Sibīrija”.
26. martā 14.00 Malienas tautas
namā viesosies Liepnas tautas nama
dramatiskais kolektīvs “Troksnis” ar
humoreskām, skečiem un A. Brodeles izrādi “Maiga Rudzupuķe”. Ieeja:
1,50 EUR.
31. martā 19.00 Malienas tautas
namā koncerts “Uzdāvini man mēnessgaismu!”. Ielūdz Jaunannas tautas nama vokālie ansambļi “Mūza”
un “Trallas”. Ieeja: 1,50 EUR.

Mālupes pagastā
1. martā 15.30 Mālupes Saieta
namā radošā nodarbība – mauču
adīšana - otrā daļa.
15. martā 9.30 Mālupes Saieta
namā pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem „Sēž uz sliekšņa
pasaciņa”.
18. martā 19.00 Mālupes Saieta
namā Mālupes pagasta sieviešu
vokālā ansambļa 25 gadu darbības
svētku koncerts „Dziedi kopā ar
mums”.
18. martā 21.00 Mālupes Saieta
namā balle kopā ar Lauri Neilandu.
25. martā Komunistiskā genocīda
upuru piemiņai 10.00 Mālupes kapos
– ziedu nolikšana, sveču aizdegšana,
no 10.30 pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana.
26. martā 16.00 Mālupes Saieta
namā viesojas Liepnas dramatiskais
kolektīvs „Troksnis” ar izrādi A.
Brodele „Maiga Rudzupuķe”.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniekam Mārim Melgalvam
– 60, rakstniekam Jānim Plotniekam – 85; tematiskās izstādes „Ak,
sievietes, sievietes!” veltīta Sieviešu
dienai, „Kad dvēselē sāp…” Komunistiskā genocīda upuru piemiņai,
Armīna Janika fotogrāfiju izstāde
„Kupravas stāsts”.
Mārkalnes pagastā
11. martā 21.00 Mārkalnes tautas
namā atpūtas vakars kopā ar Lauri
Neilandu.
15. martā 13.00 Mārkalnes tautas
namā radošā darbnīca.
23. martā Mārkalnes pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana un
godināšana.
29. martā 13.00 Mārkalnes tautas
namā senioru pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā:
pasākums: “Radošās darbnīcas, spēļu
diena” (15.03.), literatūras izstādes
dzejniekam Mārim Melgalvam – 60,
karikatūristam Ērikam Ošam – 90,
jaunākas literatūras izstāde “Pretī
pavasarim”.
Pededzes pagastā
16., 23., 30. martā 11.00 Pededzes
tautas namā rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei”.
24. martā Pededzes muzejā padomju represiju atceres pasākums “Mēs
dzērām no rūgtā vērmeļu kausa...”.
25. martā Pededzes tautas namā
represēto
dienai veltīts pasākums.
Veclaicenes pagastā
4. martā 19.00 Veclaicenes tautas
namā

viegla komēdija „Svingeri”.
17. martā 14.00 Veclaicenes tautas
namā
pensionāru pasākums „Laiks kā
pulkstenis tikšķ”.
21. martā 14.00 Veclaicenes klubiņā meistardarbnīca „Aušana bez
stellēm”.
Veclaicenes pagasta muzejā veclaicenieša Jāņa Vīksnes koka darinājumu izstāde “Atnāca. Ieraudzīja.
Izgatavoja” (apskatāma darba dienās
no 10.00 līdz 14.00).
Zeltiņu pagastā
8. martā 19.00 Zeltiņu tautas namā
skaistākās dziesmas par mīlestību
grupas „Roja” izpildījumā koncertprogrammā „Es savu sirdi devu
Tev”. Ieeja: 4 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Zeltiņu tautas namā,
informācija pa tālruni 29492284.
10. martā 22.00 Zeltiņu tautas
namā jautra pavasara ieskaņas
balle ar atrakcijām kopā ar grupu
„Rolise” (galdiņus lūdzam rezervēt
līdz 6. martam, zvanot pa tālruni
29492284). Ieeja: 2,50 EUR, pēc
23.00 ieeja 3 EUR.
1. aprīlī 18.00 Zeltiņu tautas namā
ar koncertprogrammu „Uzdāvini
man mēnessgaismu” viesosies Jaunannas vokālie ansambļi „Mūzas” un
„Trallas”. Caur atraktīvu darbošanos,
humoru un skaistām dziesmām tiks
„cilātas” mūžam aktuālas tēmas
- sievietes un vīrieša savstarpējās
attiecības, mīlētāju būšanas un nebūšanas. Ieeja: 2 EUR, bērniem līdz 12
gadu vecumam ieeja brīva.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras
izstādes “Atmiņu smeldze piemiņas gaismā” (25.03.), “Zēni, lasīt ir
stilīgi!”, “Zeltiņu muzeja foto stāsts
2008/2009”, E-prasmju nedēļas aktivitātes (28.03. - 01.04.), aicinājums
skolēniem iesaistīties Letonikas
spēlē “Valodas vingrotava”.
Zeltiņu muzejā 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
10. martā 18.00 Māriņkalna tautas
namā pasākums “Pie tējas tases”.
15. un 22. martā 18.30 Māriņkalna
tautas namā Hip – Hop un Break –
Dance nodarbības.
18. martā 22.00 Māriņkalna tautas
namā atpūtas vakars kopā ar grupu
“Galaktika”. Ieeja: 3 EUR. Galdiņus
pieteikt pa tālruni 26413370.
22. martā 12.00 Māriņkalna tautas
namā senioru pēcpusdiena.
24. martā Ziemera pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana un
godināšana.
1. aprīlī 19.00 Māriņkalna tautas
namā skeču vakars “Joku birums”.
Ieeja: 1 EUR.
1. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas
namā jautra ballīte kopā ar grupu
“Rolise”. Ieeja: 3 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes:
publicistam, gleznotājam E. Brastiņam – 125, “Lai pavasaris uzplaukst
Tevī” (6. - 10.03.), “No romāniem
līdz dzejai…” (ieskats Dz. Žuravskas
literārajos darbos), “Apstājies, atceries un piemini mūsu mazās tautas
lielo sāpi” (20. - 30.03.); pasākums
bibliotēkā E-prasmju nedēļas ietvaros ,,Kā droši izmantot internetu”
(28. - 29.03.).
Sagatavoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

