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Alūksnē atklāj pirmo Latgales programmas
projektu uzņēmējdarbības atbalstam
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Alūksnes novada pašvaldība
15. decembrī svinīgā ceremonijā
noslēdza nomas līgumu ar
uzņēmumu SIA “LINDEN”
par jaunuzceltās industriālās
ēkas nomu. Alūksnes novada
pašvaldība ir pirmā visā Latvijā,
kura izmantojusi Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējuma
darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
finansējumu.
Uzņēmums SIA “LINDEN”
industriālajā ēkā plāno izveidot
šūšanas fabriku. Savā uzrunā
uzņēmuma valdes locekle Līva
Zariņa pateicās Alūksnes novada
pašvaldībai par uzņēmējdarbības
vides attīstīšanu novadā, kā arī
Lauku atbalsta dienestam un
Alūksnes lauku partnerībai par
atbalstu uzņēmējdarbībai.
Pašvaldību un ēkas nomnieku
sveica arī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
parlamentārais sekretārs Jānis
Eglīts, kurš savā uzrunā īpaši
uzsvēra faktu, ka Alūksnes novada
pašvaldība ir pirmā pašvaldība
Latvijā, kura īstenojusi projektu
ERAF līdzfinansējuma darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā

atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” ietvaros.
Atzinīgus vārdus par sadarbību
ar pašvaldību izteica arī Latgales
Plānošanas reģiona administrācijas
vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, kas
savā uzrunā uzsvēra atbalsta programmu uzņēmējdarbības attīstīšanai
nozīmi pierobežas stiprināšanā.
Projekta “Alūksnes novada
rūpnieciskās apbūves teritorijas
attīstības 1. kārta” ietvaros uzlabota
industriālajai zonai pieguļošā ielu
infrastruktūra, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu.
Jaunizveidotā industriālā teritorija ir
aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu.
Uzbūvētā industriālā ēka sastāv
no ražošanas un noliktavas telpām
876,5 m2 platībā, kā arī biroja
un tehniskajām telpām
115,1 m2 platībā. Ēkas kopējā
platība ir 991,6 m2. Šī teritorija
uzņēmējam turpmākai izmantošanai
tika nodota izsoles kārtībā.
Ēkas projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA “DG BALTIC”
(autoruzrauga pārstāvis Āre Pilds).
Būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV” (atbildīgais būvuzraugs
Ivo Rozentāls). Ēku būvēja SIA
“MONUM”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “LINDEN” valdes priekšsēdētāja, alūksniete Līva Zariņa un
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis paraksta nomas
līgumu
Evitas Aplokas foto

Industriālā ēka nodota uzņēmēju rīcībā, kas plāno tajā atvērt šūšanas
fabriku
Druvja Mucenieka foto

Ziemassvētku priekšvakarā Alūksnē
iemirdzas Tempļakalna rotonda
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Pirms Ziemassvētkiem
ekspluatācijā nodots Paviljons –
rotonda jeb Slavas templis, kas
izgaismots priecēs pilsētas iedzīvotājus un viesus Tempļa kalna
virsotnē.
Restaurējot rotondu un kvalitatīvi
pilnveidojot saistīto infrastruktūru,
uzlabota iecienītā kultūrvēsturiskā
tūrisma objekta pieejamība. Saskaņā
ar 2016. gadā izstrādāto un Valsts
Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas apstiprināto būvprojektu
restaurēta rotonda, labiekārtota apkārtējā teritorija, izbūvētas kāpnes
un pievadceliņš, kā arī izbūvēts
unikālā kultūrvēsturiskā pieminekļa
apgaismojums.
Projekta “Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” ietvaros Paviljona rotondas restaurācijas, būvdarbu un

Sveic Alūksnes
novada simto
mazuli

izgaismošanas projektu izstrādāja
SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
(arhitekts Artūrs Lapiņš), būvdarbus objektā veica SIA “BŪVFIRMA INBUV” (restaurators Juris
Pavlovs), arheoloģisko uzraudzību
nodrošināja SIA “Archeo”, būvuzraudzību – AS “Būvuzņēmums
Restaurators”.

aizsardzības resursu izmantošanas
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros.

1805. gadā klasicisma stilā celtais
Paviljons – rotonda jeb Slavas
templis ir būvēts pēc Alūksnes pils
īpašnieka barona fon Fītinghofa
vēlmes par godu Ziemeļu kara
simtgadei. Tas atrodas Tempļa kalna
pilskalnā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Gulbenes
un Cesvaines novadu pašvaldībām
un Smiltenes evaņģēliski luterisko
draudzi Kultūras ministrijas Eiropas
Savienības fondu līdzekļu Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides

Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis
un Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Anita Grīvniece
29. decembrī apciemoja
alūksniešu Sīļu ģimeni, lai
sveiktu viņu jaundzimušo
dēliņu kā simto 2017. gadā
Alūksnes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēto mazuli.
Santas un Rolanda Sīļu dēliņš
pasaulē nācis 13. decembrī
Siguldā. Lai gan apspriesti arī
citi varianti, tētis un māmiņa
puisēnam izvēlējušies dot ļoti
latvisku vārdu – Jānis – par godu
abu divu ģimenēs jau esošiem
Jāņiem.
Ģimenes ligzdiņu abi vijuši
Alūksnē savā privātmājā, kuru
lēnām atjaunojuši un iekārtojuši.
Māmiņa Santa atzīst, ka, tā kā
darba vieta atbalsta attālināto
darbu, viņa labprāt atgriezusies
Alūksnē un novērtē to, ka šeit ir
iespējams dzīvot bez lielpilsētas
steigas, aktīvi atpūsties
un sportot, ātri nokļūt
nepieciešamajās vietās.
Alūksnes novada pašvaldība
jau tradicionāli īpaši sumina
un apciemo gan pirmo, gan
simto katrā gadā dzimušo un
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto
mazuli, dāvinot siltu sedziņu un
karotīti ar speciālu gravējumu.
2017. gadā (līdz 30. decembrim)
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļā bija reģistrēti 104 jaundzimušie, kas ir par 15 mazāk
nekā 2016. gadā kopumā.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11
Mājražotāju un amatnieku

TIRDZIŅŠ
Druvja Mucenieka foto

27. janvārī
no plkst. 9.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 22.01.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com
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Pašvaldībā
Pašvaldība
atbalstīs divu
jauniešu biznesa
idejas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 28. decembra sēdē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
28. decembra sēdē piedalījās
15 deputāti un izskatīja 37 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:

Alūksnes novada
pašvaldība janvārī slēgs
līgumu ar diviem jauniešiem,
kuri saņems pašvaldības
līdzfinansējumu savu biznesa
ideju īstenošanai.
Jauniešu biznesa ideju
konkursu komercdarbības
uzsākšanai Alūksnes novada
pašvaldība organizē kopš
2011. gada un šajā laikā
atbalstītas 15 dažādas jauniešu
idejas. To īstenošanai
pašvaldība piešķīrusi kopumā
29 866,44 EUR.
Pašvaldības atbalstītie
projekti ir šādās nozarēs četri produktu ražošanā (velo
statīvi, sveces, kažokādu
izstrādājumi, lina izstrādājumi),
četri lauksaimniecībā (sliekas,
zirgi, truši, zemenes), trīs
kokapstrādē, divi projektēšanā,
divi pakalpojumu jomā
(pasākumu organizēšana,
masāžas).
Aizvadītā gada nogalē
izsludinātajam Jauniešu biznesa
ideju konkursam pieteikumus
iesniedza pieci jaunieši.
Viņi iesniedza sagatavotu
biznesa plānu un sava ideju arī
prezentēja pašvaldības
izveidotajai vērtēšanas
komisijai. Vērtēšanā atbalstu
guva trīs jaunieši. Tā kā viens
no atbalstītajiem jauniešiem
atteicās, šomēnes pašvaldība
slēgs līgumus ar diviem jauniešiem.
Madara Zaķe saņems
pašvaldības līdzfinansējumu,
lai īstenotu savu biznesa ideju
šūšanas nozarē, veidojot
individuālas rotaļlietas bērniem,
bet Lauris Puks – kokapstrādē,
ražojot intelektu attīstošus un
stresu mazinošus koka
izstrādājumus. Piešķirtais
pašvaldības finansējums abiem
jauniešiem attiecīgi ir
1609,72 EUR un 2294,02 EUR.

Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
10. janvārī 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
15. janvārī 10.00
Finanšu komitejas sēde
18. janvārī 10.00
Domes sēde

- atsavināt Alūksnes
novada pašvaldībai piederošu
nekustamu īpašumu, neapbūvētu
zemesgabalu “Liepiņas”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā 11,58 ha
platībā, pārdodot to atklātā izsolē,
un uzdot nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- atsavināt pašvaldībai
piederošu kustamo mantu - cirsmas
īpašumā “Eglaine - 3”, Pededzes
pagastā, atsavinot vienā izsoles
paketē ar kopējo pārdodamo koku
apjomu 876,18m³: galveno cirti
- kailcirti “Eglainē - 3” (platība
1,11 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.1),
galveno cirti - kailcirti “Eglainē - 3”
(platība 1,87 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.13.,16.,17), galveno cirti
- kailcirti “Eglainē - 3” (platība
0,37 ha, 1. kvartāla nogabalā
Nr.24). Uzdot Īpašumu
atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināmās cirsmas
novērtēšanu, izstrādāt izsoles
noteikumus un rīkot izsoli;
- pagarināt bezatlīdzībā nodoto
telpu pašvaldības nekustamajā
īpašumā – nedzīvojamajā ēkā
“Romeškalns”, Veclaicenes
pagastā, lietošanas termiņu
biedrībai “Veclaicenes avotiņš”
uz laiku līdz 2019. gada
30. augustam;
- nojaukt pašvaldības nekustamo
īpašumu – nedzīvojamo ēku
Pils ielā 1A, Alūksnē (pie
iebrauktuves Alūksnes slimnīcas
teritorijā Ošu ielā). Uzdot
Īpašumu nodaļai sagatavot dokumentus būves nojaukšanai un
informēt Finanšu komiteju par
nepieciešamo finansējumu.
Minētā nedzīvojamā ēka
nojaucama, lai nodrošinātu ceļu
satiksmes drošību Pils un Ošu
ielu krustojumā un sakārtotu šo
teritoriju;

- nojaukt pašvaldības
nekustamo īpašumu – būvi
“Klubs”, Mārkalnes pagastā,
uzdot Īpašumu nodaļai sagatavot
dokumentus būves nojaukšanai,
kā arī informēt Finanšu komiteju
par nojaukšanai nepieciešamo
finansējumu. Mārkalnes pagasta
pārvalde ir atzinusi, ka šī būve
nav piemērota un nav nepieciešama
pašvaldības funkciju realizēšanai.
Pašvaldība ir centusies minēto
ēku atsavināt, tomēr trīs izsoles
ir bijušas neveiksmīgas un ēku
neviens nav iegādājies. Līdz
ar šo lēmumu spēku zaudē
Alūksnes novada domes
2014. gada 26. jūnijā pieņemtais
lēmums par nekustamā īpašuma
“Klubs” atsavināšanu;
- ņemot vērā, ka ir beidzies
sociālā dzīvokļa Jāņkalna ielā 8-8,
Alūksnē, īres līguma termiņš,
un īrnieks nav izteicis vēlēšanos
atjaunot sociālā dzīvokļa īres
līgumu, atcelt minētajam
dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu,
kas tam ar domes lēmumu
piešķirts 2015. gadā;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 25/2017 „Grozījumi
Alūksnes novada domes 2014. gada
27. maija saistošajos noteikumos
Nr.14/2014 „Par pašvaldības
atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanai”, saistošos
noteikumus Nr. 26/2017
„Grozījums Alūksnes novada
domes 2012. gada 22. novembra
saistošajos noteikumos Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem
projektiem””, saistošos noteikumus
Nr. 27/2017 “Par Alūksnes novada
domes 2012. gada 22. novembra
saistošo noteikumu Nr. 31/2012
“Par kritēriju noteikšanu īpašumam,
novērtējot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam
Alūksnes novadā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” un
saistošos noteikumus Nr.28/2017
„Par grozījumiem Alūksnes
novada domes 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam””;
- atzīt Alūksnes novada domes
2017. gada 23. novembra lēmumu

Nr.445 “Par saistošo noteikumu
Nr. 24/2017 „Grozījumi Alūksnes
novada domes 2014. gada 27.
novembra saistošajos noteikumos
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”” izdošanu” par
spēkā neesošu no tā pieņemšanas
dienas. Ar minēto lēmumu dome
izdeva saistošos noteikumus par to,
ka 2018. gadā pašvaldības budžetā
netiek paredzēti līdzekļi pagalmu
labiekārtošanas projektu
līdzfinansēšanai, lai nodrošinātu
pašvaldības 2018. gada budžeta
samazinājumu. Saskaņā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ieteikumu pašvaldībai
nav nepieciešams pieņemt
atsevišķus saistošos noteikumus,
jo pašvaldībai ir tiesības, ne
pienākums paredzēt vai neparedzēt
pašvaldības budžetā finansējumu
konkrētā mērķa īstenošanai
attiecīgajā gadā. Tomēr jāņem vērā,
ka 2018. gada pašvaldības
budžeta projektā šobrīd nav
paredzēti līdzekļi, lai līdzfinansētu
pagalmu labiekārtošanas projektus;
- atzīt Alūksnes novada domes
2016. gada 25. februāra lēmumu
Nr. 59 „Par Alūksnes novada
pašvaldības Pededzes pagasta
pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem Kūdupes kapos”
par spēku zaudējušu ar 2017. gada
23. novembra Alūksnes novada
domes lēmuma Nr.433 “Par
Alūksnes novada pašvaldības
Pededzes pagasta pārvaldes maksas
pakalpojumiem Kūdupes kapos”
spēkā stāšanās dienu;
- piešķirt daļēju finansējumu
11 900 EUR Mālupes pagasta
pārvaldei mazlietotas septiņvietīgas
automašīnas iegādei;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 23.11.2017.
lēmumā Nr.444 “Par galvojumu
SIA “Alūksnes slimnīca”
radioloģijas nodaļas iekārtu
modernizācijai”: lēmuma 2. punktā
kļūdaini minēto gada skaitli un
vārdus “2027. gada” aizstāt ar gada
skaitli un vārdiem “2028. gada”
un attiecīgi izteikt jaunā redakcijā
paredzamā galvojuma atmaksas
plānoto grafiku;
- noteikt Alūksnes novada

Domes 14. decembra ārkārtas sēdē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
14. decembra ārkārtas sēdē dome
nolēma:
- atbalstīt biedrības “Alūksnes
nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs” projektu “Sabiedrības centrā

kā mājās”, piešķirot projekta
realizācijai 678,02 EUR
līdzfinansējumu no Alūksnes
novada pašvaldības 2017. gada
budžeta līdzekļiem;

- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 08.11.2017. lēmumā
Nr.424 “Par līdzekļu izdalīšanu no
atsavināšanas procesā iegūtajiem
līdzekļiem”, sākotnējā lēmumā

paredzētos 8 014 EUR aizstājot ar
precizētu summu - 10 463 EUR. Šī
ir summa, kas, ņemot vērā domes šī
gada novembrī pieņemto lēmumu
pārtraukt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra”
administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanu, pašvaldībai jāatgriež
finansējuma piešķīrējam;

domes 28.11.2013. noteikumu
Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes
novada pašvaldībā” 9.4. punktā
paredzēto sociālo garantiju
ierobežojumu 2018. budžeta gadā
šādā apmērā: 2018. gadā izmaksāt
pabalstu reizi kalendāra gadā,
aizejot ikgadējā apmaksātajā
atvaļinājumā, ņemot vērā darba
ieguldījuma un tā rezultātu
novērtējumu 2017. gadā: ja
vērtēšanā iegūts A līmenis – 20%
apmērā no mēnešalgas, ja vērtēšanā
iegūts B līmenis – 16% apmērā no
mēnešalgas, ja vērtēšanā iegūts C
līmenis – 12% apmērā no
mēnešalgas. Jāuzsver, ka sociālo
garantiju ierobežojumi 2018. gadā
saglabāsies iepriekšējā gada līmenī.
Šādu lēmumu dome pieņem ik
gadu, jo normatīvie akti konkrētajām sociālajām garantijām pieļauj
atvēlēt lielāku finansējumu, tomēr,
ņemot vērā pašvaldības budžeta
iespējas, tas tiek paredzēts zemākā
apmērā;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 28.11.2013.
noteikumos Nr.3/2013 „Par
atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”. Minētie grozījumi
saistīti ar pašvaldības vadības –
domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieku, domes
deputātu, kā arī pašvaldības
pastāvīgo komisiju atlīdzību.
Alūksnes novada pašvaldības
vadības un komisiju atlīdzību
aprēķina, ņemot vērā Centrālās
statistikas pārvaldes datus par
aizpagājušā gadā valstī strādājošo
mēneša vidējo darba samaksu,
reizinot to ar pašvaldības
noteikumos “Par atlīdzību
Alūksnes novada pašvaldībā”
noteiktu koeficientu. Lai minēto
amatpersonu atlīdzība 2018. gadā
saglabātos 2017. gada līmenī,
dome pieņēma lēmumu samazināt
noteikumos paredzētos
koeficientus. Ar šo lēmumu
apstiprināta arī darbinieku
mēnešalgu noteikšanas tabula, kurā
izmaiņas attiecas tikai uz tiem
pašvaldības iestāžu darbiniekiem,
kuri saņem minimālo algu.
Ar domes sēdē pieņemtajiem
lēmumiem pilnībā var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļas
“Pašvaldība” apakšsadaļā “Par
Alūksnes novada domes darbu”.

- piešķirt 11 999 EUR Malienas
skolēnu pārvadājumu autobusa
“Mercedes Benz Sprinter 31”
remontam.
Ar domes sēdē pieņemtajiem
lēmumiem pilnībā var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļas
“Pašvaldība” apakšsadaļā “Par
Alūksnes novada domes darbu”.

25. janvārī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās ēkas
Mazajā zālē, Dārza ielā 11,
Alūksnē.
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Īstenos projektu deinstitucionalizācijai Iesniegs Kalncempju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
28. decembra sēdē
Alūksnes novada domes
deputāti pieņēma lēmumu
atbalstīt projekta iesnieguma
sagatavošanu Eiropas Savienības
fondu projektu atlasei,
lai saņemtu finansējumu
deinstitucionalizācijas
plānā paredzēto aktivitāšu
īstenošanai.
Dome apstiprināja projekta
paredzamās (indikatīvās) izmaksas
ne mazāk kā 695 780 EUR apmērā,
ko sastāda Eiropas reģionālās
attīstības fonda finansējums un
Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums ne mazāk kā 15%
jeb 104 367 EUR.
Alūksnes novada pašvaldība ir
viena no Vidzemes reģiona pašvaldībām, kura iesaistījusies kopīgā
projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanā. Viens no šī projekta mērķiem
ir izstrādāt Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Projektā
paredzēts radīt pakalpojumu

klāstu, lai bērni, kas šobrīd
dzīvo sociālās aprūpes centros,
varētu augt ģimeniskā vidē, un
bērni ar funkcionāliem
traucējumiem saņemtu sociālo
aprūpi un rehabilitāciju savā
pašvaldībā. Savukārt pieaugušie
ar garīga rakstura traucējumiem
atbilstoši savām iespējām un ar
speciālistu atbalstu varēs izvēlēties
dzīvot patstāvīgi un strādāt sev
piemērotu darbu. Tādējādi projekta
ietvaros Latvijā notiks
deinstitucionalizācija - lielie
institucionālās aprūpes centri tiks
aizstāti ar sabiedrībā balstītiem
sociālajiem pakalpojumiem un
ģimeniskai videi pietuvinātiem
pakalpojumiem.
Pašvaldībām, kas ir sadarbības
partneri minētajā projektā,
ir jāīsteno tādas aktivitātes,
lai attīstītu izvēlēto sabiedrībā
balstīto sociālo pakalpojumu
infrastruktūru, un jāiesniedz
attiecīgs projekta pieteikums
ES fondu projektu iesniegumu
atlasei.
Balstoties esošās situācijas
izpētē un analīzē,
deinstitucionalizācijas
plāna mērķis ir rast optimālu

sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu attīstību un
izvietojumu reģiona
pašvaldībās, līdz ar to Alūksnes
novadā rekomendētais
pakalpojumu izvietojums
un sasniedzamie rezultāti ir:
1. grupu dzīvokļa pakalpojuma
sniegšana - pašvaldības īpašumā
“Pūcīte”, Mārkalnes pagastā, no
jauna izveidojot normatīviem
atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa
pakalpojumā pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem,
2. esošo sociālo pakalpojumu
paplašināšana un jaunu
pakalpojumu izveide Sociālās
aprūpes centra “Alūksne” ēkā,
Alūksnē, izveidojot infrastruktūru
sociālās rehabilitācijas un
ārstnieciskās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanai,
un no jauna izveidot normatīviem
atbilstošas 12 vietas dienas
aprūpes centra pakalpojumam
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, 18 vietas dienas
aprūpes centra pakalpojumam
un 15 vietas specializēto darbnīcu
pakalpojumam pilngadīgām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem.

Apmeklētāju pieņemšana janvārī
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30,
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas
pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
12. un 26. janvārī 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 janvārī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

31.01.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS

15.01.2018.

15.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

24.01.2018.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

29.01.2018.

11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE

25.01.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS

15.01.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS

18.01.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS

10.01.2018.
18.01.2018.

15.00-17.00
15.00-16.00

Liepnas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

15.01.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS

10.01.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS

15.01.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ

24.01.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

un Ilzenes ceļu pārbūves
projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
28. decembra sēdē pieņēma
lēmumu iesniegt Kalncempju
un Ilzenes pagastu ceļu
pārbūves projektus Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atklātajam projektu
iesniegumu konkursam.
Dome nolēma iesniegt projekta
“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži –
Gotlupi – Nāzupi” 1. kārtas
pārbūve” Kalncempju pagastā
iesniegumu projektu konkursam,
un apstiprināja projekta kopējās
izmaksas 178 033,44 EUR, tajā
skaitā projekta attiecināmās
izmaksas 89 760 EUR, ko veido
ELFLA finansējums 90% apmērā
jeb 80 784 EUR, un pašvaldības
līdzfinansējums 10% apmērā jeb
8 976 EUR, kā arī neattiecināmās
izmaksas 88 273,44 EUR.
Sākotnēji bija paredzēts veikt
visa minētā ceļa pārbūvi

4,2 km garumā, tomēr pēc
tehniskā projekta izstrādes kļuva
skaidrs, ka ar pieejamajiem
līdzekļiem visa ceļa būvniecību
nevarēs īstenot, un projekts tika
sadalīts divās kārtās. Pirmajā kārtā
plānots pārbūvēt ceļa posmu
2,05 kilometru garumā no
2,150.km līdz 4,195.km.
Dome nolēma iesniegt arī
projekta „Pašvaldības autoceļu
“Liepiņi – Jaunzemi”, “Siveci Darbnīcas” un “Darbnīcas - Līvāni”
pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes
novadā” iesniegumu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai projektu iesniegumu
konkursam. Dome apstiprināja
projekta kopējās izmaksas
194 306,22 EUR apmērā, tajā
skaitā projekta attiecināmās
izmaksas 108 875,56 EUR,
ko sastāda ELFLA finansējums
90% apmērā jeb 97 988 EUR un
Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums 10% apmērā jeb
10 887,56 EUR, kā arī
neattiecināmās izmaksas
85 430,66 EUR.

Līdz 1. februārim var
pieteikties nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma saņemšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
No 1. janvāra ir spēkā
Alūksnes novada pašvaldības
saistošie noteikumi par
atvieglojumiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā, kas paredz
nodokļa atvieglojumus
atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām.
Šādi noteikumi pašvaldībai
bija arī iepriekš, un tie paredz
atvieglojumus tām pašām
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām, kādas
bija iekļautas jau iepriekšējos
saistošajos noteikumos.
Būtiskākās atšķirības saistītas ar
to, ka ir precizēta atvieglojumu
piešķiršanas kārtība un samazināts
iesniedzamo dokumentu apjoms,
bet atsevišķām kategorijām
atvieglojumi tiks piešķirti
automātiski.
Saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem, nodokļa
atvieglojumu var saņemt
maznodrošinātās personas (šīm
personām nodokļa atvieglojumu
pašvaldība piešķir automātiski,
balstoties uz Sociālā dienesta
informāciju), nestrādājoši vientuļie
pensionāri, nestrādājošas
vientuļās personas ar I vai II
grupas invaliditāti, personas,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir kopā
ar nepilngadīgu personu ar I vai
II grupas invaliditāti (bērns,
mazbērns, brālis, māsa), personām,
kurām taksācijas gada 1. janvārī

ir aprūpē apgādnieka pensiju
saņemošs bērns un kurām ir
kopīga deklarētā dzīvesvieta
ar šo bērnu, arī pēc bērna
pilngadības sasniegšanas, ja viņš
turpina izglītības iegūšanu dienas
nodaļā, kā arī, ja īpašuma
īpašnieks vai valdītājs ir šāds
bērns.
Personām, kas atbilst šīm kategorijām (izņemot maznodrošinātos), līdz šī gada 1. februārim
jāiesniedz pašvaldībā vai attiecīgā
pagasta pārvaldē pieteikums par
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Tāpat nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu pašvaldība
var piešķirt īpašniekiem, kuri ar
pašvaldību ir noslēguši līgumu
par sava īpašuma vai tā daļas
pastāvīgu publisku pieejamību
un izmantošanu sabiedrības
vajadzībām, kā arī tām personām,
kuras ir veikušas sev piederošo
ēku vai būvju fasādes restaurāciju,
atjaunošanu vai pārbūvi. Arī
šīm kategorijām pašvaldība
atvieglojumu piešķir, pamatojoties
uz tās rīcībā esošo informāciju.
Aicinām sīkāk iepazīties ar
nodokļa atvieglojuma piešķiršanas
nosacījumiem un kārtību
pašvaldības saistošajos noteikumos,
kas ir publicēti “Alūksnes Novada
Vēstu” 29. novembra numurā,
kā arī www.aluksne.lv sadaļas
“Pašvaldība” apakšsadaļā
“Dokumenti”.
Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar Alūksnes novada
pašvaldības nodokļu
administratori Ināru Kapulinsku,
tālrunis 64381501, e-pasts:
inara.kapulinska@aluksne.lv.
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Jaunlaicenē
uzņēmējdarbības atbalstam
izbūvē infrastruktūru
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Lai veicinātu uzņēmējdarbības
paplašināšanu, Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu
“Infrastruktūras uzlabošana
industriālās teritorijas attīstībai
Alūksnes novada Jaunlaicenes
ciemā”.
Projekta ietvaros izveidots cietā
seguma laukums 4730 m2 platībā,
kurš piemērots ražošanas izejmateriālu un gatavās produkcijas
novietošanai. Būvniecības darbus
saskaņā ar SIA “Projekts EAE”
izstrādāto būvprojektu veica SIA
“8CBR”. Projektā izbūvēts arī 20
kV elektroenerģijas pieslēgums ar
vienlaicīgi iespējamo maksimālo
slodzi 600 kW. Pieslēguma projektēšanas darbus veica SIA “Alūksnes
energoceltnieks”, bet būvdarbus AS “Sadales tīkls”.
Nomas tiesību izsoles kārtībā
izbūvētais cietā seguma laukums ar
elektroenerģijas pieslēgumu uzņēmējdarbības veikšanai izsoles ceļā

nodots SIA “Cewood”.
Ņemot vērā uzņēmējdarbības
attīstību Jaunlaicenes pagasta industriālajā zonā, uzņēmēji ir aicinājuši
pašvaldību izskatīt iespēju pārbūvēt
ceļa posmu “V383-Galdusalas”.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju ir
izstrādāta iecere papildināt projektu
ar jaunu aktivitāti – ceļa posma pārbūvi, ko plānots veikt 2018. gadā.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstu
Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
ERAF projekta “Infrastruktūras
uzlabošana Industriālās teritorijas
attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” kopējās izmaksas ir
406 481,05 EUR, tajā skaitā ERAF
līdzfinansējums 288 452,14 EUR.

Alūksnes ezera lomos –
turpmāk arī varavīksnes
foreles
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības
aģentūra “ALJA” Alūksnes ezerā
šomēnes ielaidusi trīs tonnas
varavīksnes foreļu, lai dažādotu
ezera zivju krājumu.
Ezerā ielaistās zivis ir varavīksnes
foreles (Onchorhyncus mykiss)
triploīdu forma – bezdzimuma
zivis. Līdz ar to tās nevairojas un
visu uzmanību velta, lai barotos
un pieņemtos svarā, kas ir būtiski
makšķerniekiem.
Foreļu iegādi un ielaišanu Alūksnes
ezerā finansē Alūksnes novada
pašvaldība. Kopumā ezerā plānots
ielaist septiņas tonnas foreļu. Šīs
zivju sugas ielaišanai ir saņemta
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Saskaņā ar pārvaldes izsniegto
lēmumu, foreļu ielaišana ezerā
notiks pakāpeniski, tādēļ atlikušās 4
tonnas zivju ezerā ielaidīs turpmāko
gadu laikā.
Pirmo trīs tonnu foreļu iegādei
pašvaldības aģentūra “ALJA”
veica iepirkuma procedūru, un tās
rezultātā līgums noslēgts ar piegādātāju “Inter-fish Joanna Walczak”.
Līguma summa ir 15000 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Zivju ielaišanai ezerā laiks pirms
ledus veidošanās, kad makšķerēšana no laivas vairs nenotiek, bet
zemledus zveja vēl nav sākusies,

izvēlēts mērķtiecīgi, lai zivis varētu
aklimatizēties un pierast pie jaunās
dzīves telpas. Foreles galvenokārt ir
kukaiņēdāji un to dzīves vide, līdzīgi kā sīgām, lielākoties ir virsējos
ūdenstilpnes slāņos, līdz ar to tās
nekonkurēs par barību ar citām zivju sugām, kuras savukārt pārsvarā
uzturas dziļākos ūdeņos.
Ezerā ielaisto zivju svars ir no 900
līdz 1100 gramiem, tās makšķerniekiem jau būs iespējams noķert.
Lomā makšķernieks drīkst paturēt
divas foreles dienā, neatkarīgi no to
izmēra. Šo zivju makšķerēšanai gan
nepieciešams iegādāties speciālo
licenci. Šīs licences cena ir 5 eiro
dienā. Tā iegādājama aģentūrā
“ALJA” vai internetā.
- Ceram, ka Alūksnes ezers līdz ar
varavīksnes foreļu ielaišanu kļūs vēl
interesantāks gan vietējiem makšķerniekiem, gan viesiem, jo mūsu
ezers ir vienīgais, kurā pēdējo gadu
laikā ir ielaista šī zivju suga. Būs
ļoti svarīga sadarbība ar makšķerniekiem, kuru lomos foreles nonāks,
lai varētu apzināt, cik daudz to tiek
noķerts, - saka aģentūras “ALJA”
direktors Māris Lietuvietis.
Pašvaldības aģentūra “ALJA”
aicina makšķerniekus, kuru lomā
nonāks foreles, veikt to foto fiksāciju (arī kuņģa saturu) un nosūtīt
attēlus uz e-pastu alja@aluksne.
lv vai 26141741 (WhatsApp), lai
varētu vērtēt zivju vizuālo stāvokli
un novērot to barošanās paradumus.

Noslēgusies Multifunkcionālās
servisa ēkas būvniecība Pilssalā

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Alūksnes Pilssalā izbūvēta
mūsdienīga, unikāla dizaina ēka,
kura turpmāk kalpos pašvaldības
aģentūras “ALJA” vajadzībām,
bet daļa telpu tiks nodotas nomā
uzņēmējiem.
Projekts ”Multifunkcionālās
servisa ēkas izbūve Pilssalā” ir
viens no apjomīgākajiem un
arhitektoniski sarežģītākajiem
Alūksnes novada pašvaldības
īstenotajiem projektiem. Kopējā
ēkas platība ir 247,3 m2, no kuriem
138,3 m2 izmantos pašvaldības
aģentūras “ALJA” vajadzībām,
bet 109 m2 nomas tiesību izsoles
kārtībā pašvaldība nodos uzņēmējdarbības veikšanai.
Projektā izbūvētās ēkas izmaksas
ir 583 388,35 EUR, lielu daļu no
projekta kopējām izmaksām sastāda
arī teritorijas labiekārtojums.
Kopumā par 263 603,51 EUR
teritorijā izveidota daudzlīmeņu
sēdzona (49 533,76 EUR),
dzelzsbetona terase pie ēkas
(28 196,54 EUR), koka dēļu platforma ap ēku (29 605,47 EUR), koka

laipas pagarinājums ezerā
(17 666,70 EUR), kā arī centrālā
koka platforma uz pontoniem
(34 486,12 EUR). Kopējās būvdarbu izmaksas ir 846 991,86 EUR.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta
mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un

Foto no SIA “Nams” arhīva
balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” ietvaros.
Ēkas atklāšanas pasākums plānots
pavasarī, kad būs noslēgušies gan šī
projekta ietvaros veicamie apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, gan arī darbi, kas tiek
veikti projekta “Alūksnes Pilssalas
infrastruktūras izbūve” ietvaros.
Ēkas projektēšanu veica SIA
“Nams”, būvniecību - SIA “Latvijas
energoceltnieks”, būvuzraudzību –
SIA “Būvuzraugi LV”, arheoloģisko
uzraudzību - SIA “Archeo”.

Sporta aktivitātes Jaunannā noslēgušās
Baiba Gusta,
Biedrības “Interešu centrs
“Jaunanna”” valdes priekšsēdētāja
Jaunannas pagastā ir noslēgušās
Eiropas Sociālā fonda atbalstītā
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes
novadā” sporta aktivitātes.
Tās sākās 2. jūlijā ar Jautro sporta
dienu Zaķusalā. Spēlējām dvieļubolu, tautas bumbu, stafeti komandām,
veicām dažādus uzdevumus ar
bumbām, precizitātes un veiklības
pārbaudei, neizpalika arī lielā stafete. Visi uzdevumi bija piemēroti
gan lieliem, gan maziem sportot
gribētājiem. Tā kā Jaunannā šādas
sporta spēles ir ikgadēja tradīcija,
tad arī šogad tās bija labi apmeklētas. Startēja astoņas pieaugušo
komandas, viena bērnu komanda un
arī līdzjutēji varēja izmēģināt savu
varēšanu individuālajās disciplīnās.
Liels paldies jāsaka arī “Veloklubam Alūksne” un Guntim Kozilānam, kurš bagātināja šo pasākumu
gan ar aktīvu spēļu komentēšanu,
gan vērtīgām balvām.
Sākot no jūlija, katru trešdienas
vakaru Jaunannā notika kopīgi
izbraucieni ar velosipēdiem. Šī
aktivitāte deva iespēju uzlabot katra
dalībnieka fizisko sagatavotību,
baudīt sava un blakus esošo pagastu
dabas skaistumu. Pirmās nodarbības
sākām ar nelielām distancēm un tad
tās pakāpeniski palielinājām. Kad
distance kļuva par garu bērniem,
veidojām divas dažāda garuma
distances – viena tiem, kas vēlas
tikai nedaudz pariteņot, otra jau
pieredzējušiem un izturīgākiem
velobraucējiem. Ar katru nedēļu
pulcējās aizvien vairāk dalībnieku. Katru reizi tika plānots cits

maršruts, kuru bieži apvienojām arī
ar kāda interesanta objekta apskati
– kā interesantākie bija Bānīša atiešana no Papardes stacijas, brauciens
līdz Viktora Ķirpa Ates muzejam,
bildēšanās pie Litenes riteņiem, kā
arī laipnā viesu nama “Pededzes”
saimnieku sagaidīšana.
Šie organizētie kopīgie veloizbraucieni ir mudinājuši pagasta iedzīvotājus kļūt aktīvākiem. Šovasar
Jaunnnā riteņbraukšana ar mērķi uzlabot savu veselību kļuva populārāka, jo daudzi iedzīvotāji arī ikdienā
sākuši regulāri braukt ar velosipēdu
dažāda garuma distances.
Pēc kāda laika, paralēli riteņbraukšanai, notika arī nūjošanas nodarbības. Katru ceturtdienas vakaru
Jaunannas centrā tikās visi nūjot
gribētāji. Pārsvarā nūjošana notika
pa laba seguma ceļiem, taču dažreiz
sanāca pabrist arī pa interesantākām
vietām. Aktivitāšu dažādošanai
spēlējām arī volejbolu un futbolu

Jaunannas Zaķusalā.
Kad laika apstākļi lika pārtraukt
velosezonu, sākās nodarbības iekštelpās. Katru svētdienu ikkatram
interesentam bija iespēja apmeklēt
galda tenisa, novusa, badmintona
un dambretes nodarbības Jaunannas
tautas namā. Reizēm uz nodarbībām
ieradās tik daudz spēlēt gribētāju,
ka pietrūka galda tenisa un novusa
galdu.
Kā skaists šī gada sportošanas
noslēguma pasākums 26. decembrī
Jaunannas tautas namā notiks
“Ziemassvētku trīscīņa” (novusā,
galda tenisā un dambretē), kurā
aicinājām piedalīties ikvienu
sportot gribētāju.
Paldies par ieguldīto darbu jāsaka
nodarbību vadījai Zojai Ribušai.
Kopumā ļoti pozitīvi ir vērtējama
iedzīvotāju pieaugošā interese
apmeklēt šādas nodarbības, kuras
palīdz uzturēt aktīvu dzīvesveidu.
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Apstiprina ēdināšanas maksu izglītības iestādēs

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada dome
28. decembra sēdē apstiprināja
jaunu pakalpojuma maksu par
ēdināšanu novada bērnudārzos
un skolās no 1. janvāra. Maksas
no jauna apstiprinātas sakarā ar
to, ka no 1. janvāra pieaug
Nr.p.k.

Ēdienreize

minimāla mēneša darba alga
valstī, līdz ar to mainās algas
arī ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanā iesaistītajam
personālam.

Atgādinām, ka ēdināšanas
pakalpojumu veido divas daļas:
pastāvīgā daļa un mainīgā daļa
jeb produktu izmaksas. Izglītības
iestāžu audzēkņu vecākiem ir
jāmaksā tikai viena no tām –

mainīgā daļa jeb produktu
izmaksas. Otro daļu – pastāvīgās
izmaksas, kas saistītas ar ēdiena
gatavošanu un procesā iesaistītā
personāla algošanu, sedz
pašvaldība. Savukārt iestāžu
darbinieki sedz visu pilno
ēdināšanas pakalpojuma summu.

Tabulā saīsinātā veidā – summējot
visas ēdienreizes, ko piedāvā katra
iestāde, attēlota ēdināšanas pakal-

Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā daļa
APMAKSĀ
PAŠVALDĪBA

Mainīgā daļa (produktu
izmaksas) – APMAKSĀ
VECĀKI

Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm
Kopā 3 ēdienreizēs
2,01
1,18

1.3.

3,19

2,01

1,45

3,46

2,01

1,21

3,22

darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs

1.4. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā
skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs
2,01
2,82
4,83
Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”
1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz trim gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm
Kopā 4 ēdienreizēs

2,56

1,22

3,78

1.2. izglītojamajiem vecumā no četriem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 4 ēdienreizēs
2,56
1,51

4,07

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

1,21

0,64

0,57

1,50

1,04

1.3.

2,90

1,26

3,34

1.4.

darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
1,04

0,80

1,84

Liepnas vidusskolā
izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,34
0,69
1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,34
0,99
1.3. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,34
1,47
1.4. 5.-12. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,34
1,26
1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
0,67
0,91

1,27

2,77

0,50

0,70

1,20

3,46

1.2. izglītojamajiem vecumā no četriem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 4 ēdienreizēs

1.1.

Kopā 4 ēdienreizēs
Kopā 4 ēdienreizēs

3,41

1,44

1,21

2,65

1.4. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs

1.1.

1.1.
2,69

1,56

2,82

0,42

0,13

0,55

Malienas pamatskolā
1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
2,10

1.2.

1,10

0,76

2,86

0,80

2,90

0,60

1,65

Strautiņu pamatskolā
izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs
2,25
0,93

3,18

izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs
2,25
1,10

3,35

1.3. pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs
2,25
1,31

3,56

1.4. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,64

1,40

3,04

1.5. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
0,82

0,82

1,64

1,26

2,42

3,68

1.6. pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
0,82
0,61

1,43

1,26

1,56

2,82

Ziemeru pamatskolā
1.1. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,82
0,83

2,65

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

1.1.

1,49

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

1.4. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā
skaitā pa ēdienreizēm

Kopā 3 ēdienreizēs

1,92

1,14

1.3. izglītojamajiem, kuri apmeklē rotaļu grupu, tajā skaitā pa ēdienreizēm

Kopā 3 ēdienreizēs

3,28

0,56

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

Kopā 1 ēdienreizē

1,36

1,92

0,58

1,26

1,58

2,87

3,80

1,43

2,60

0,95

1,48

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm

Kopā 3 ēdienreizēs

1,92

2,32

1,26

2,81

izglītojamajiem pirmsskolas grupā, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

1.2. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
2,10

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”
Kopā 3 ēdienreizēs

2,33

Liepnas internātpamatskolā

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

2,03

1.3. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

1,50

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz trim gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm
Kopā 4 ēdienreizēs
2,32
1,14

2,08

1.1.

2,54

darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

0,82

5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
2,08

1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs

3,18

1.3.

Kopā 4 ēdienreizēs

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”
1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm
Kopā 3 ēdienreizēs

Jāpiebilst, ka Jaunlaicenes
sākumskolai apstiprināta arī
ēdināšanas pakalpojuma maksa ar
izglītības iestādi nesaistīto personu
ēdināšanai - 1,56 EUR.

Ilzenes pamatskolā
1.1. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
2,08
1,10
Kopā 2 ēdienreizēs

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs

atsevišķi var iepazīties gan pašā
iestādē, gan www.aluksne.lv
28. decembra domes lēmumos sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Par
Alūksnes novada domes darbu”.

1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”
1.1.

pojuma maksa gan pastāvīgajā daļā,
gan mainīgajā daļā, kā arī kopējā
pakalpojuma maksa, lai varētu gūt
priekšstatu par visām ēdināšanas
pakalpojuma izmaksām. Taču,
kā jau norādīts iepriekš, vecāki
apmaksā tikai produktu izmaksas
jeb mainīgo daļu. PVN ēdināšanas
pakalpojumam nepiemēro. Pilnībā
ar katras iestādes ēdināšanas pakalpojuma maksām katrai ēdienreizei

Bejas pamatskolā
izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
1,10
0,62

1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
2,20

0,78

1,72

1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,82

1,24

3,06

2,98

1.3. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,82

1,02

2,84

0,85

1,95

1.4. izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs
3,30
1,45

1.4. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību,
tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,82
1,37
3,19

4,75

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

1.3. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
1,10

1.5.

darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
1,10

0,71

1,81

0,91

0,61

1,52
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Zeltiņu vēstures krātuve
deponē priekšmetus Latvijas
muzeju veidotajā izstādē

Rallijs “Alūksne”
sāks Baltijas rallija sezonu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
19. un 20. janvārī Alūksnes
novadā atkal rūks sporta
automašīnas, jo nu jau astoto
reizi notiks rallijs “Alūksne”,
kas šogad iesāks Baltijas valstu
rallija sezonu.

Zeltiņu vēstures krātuves vadītāja Sandra Magaziņa
Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvede
Zeltiņu vēstures krātuve ar
diviem vēsturiskiem un pēc
ekspertu komisijas atzinuma
vērtīgiem priekšmetiem piedalīsies izstādē “Latvijas gadsimts”
Latvijas Nacionālajā vēstures
muzejā Rīgā. Izstādes atklāšana
paredzēta 2018. gada 3. maijā un
būs atvērta piecus gadus.
2017. gada pavasarī, saņemot
piedāvājumu piedalīties izstādē,
Zeltiņu vēstures krātuves vadītāja Sandra Magaziņa ne mirkli
nešaubījās, ka izstādē ir jāpiedalās.
Svarīgākais bija no plašā vēstures
krātuves krājumā esošo priekšmetu
klāsta izvēlēties nozīmīgākos, jo
šajā brīdī svarīgi bija domāt ne tikai
par Zeltiņu, bet Latvijas vēsturi. Tas
izdevās, jo ekspertu komisija abus
izvēlētos priekšmetus atzina par
vērtīgiem.
Pirmais priekšmets, ko šai izstādei
nodod Zeltiņu vēstures krātuve,
ir Latvijas Aizsargu organizācijas
sieviešu nodaļas (Aizsardžu) formastērps (1920.-30.gadi). (Aizsargi
- paramilitāra organizācija Latvijas
Republikā 1919.-1940. gados, kas
policijas vadībā gādāja par miera,
drošības un kārtības uzturēšanu
savā apkārtnē.)
Formas tērps bija izvietots Zeltiņu
vēstures krātuves pastāvīgajā
ekspozīcijā “Novadnieku istaba”.

Priekšmets saņemts no Anitas un
Ivetas Bukovskām. Paldies dāmām,
kuras formastērpu nodeva muzejam,
nevis iznīcināja ugunskurā. Formas
īpašniece, nodzīvojot 97 gadus,
saglabājusi šo tērpu, domājams, kā
īpašu vērtību ar pozitīvām atmiņām.
Otrais priekšmets ir portfelis ar
iegravētu apsveikumu dzimšanas
dienā (1976. gads). Priekšmets
saņemts 2016. gada Auto foto orientēšanās sacensību “Braucam uz
Munameģi” laikā, kad dalībnieku
uzdevums bija uzdāvināt muzejam
vienu padomju laika priekšmetu.
Tā Zeltiņu muzejā nonāca Latvijas
elektrifikācijas inženierim Voldemāram Bērziņam dāvātais ādas portfelis ar uzrakstu 60. šūpļa svētkos un
mazdēla Reiņa Burtnieka (7. klases
skolnieka) “Vectēva portfeļa stāsts”.
Lasot šo stāstu var secināt, cik ļoti
šis cilvēks cienīts gan darba vietās,
gan ģimenē. Portfelis maz lietots,
toties visus gadus rūpīgi glabājis
saimnieka apbalvojumus, ko, savukārt ģimene nodeva no paaudzes uz
paaudzi.
Liels pārsteigums, ka ģimene dzimtas dārgo relikviju dāvāja muzejam
un tagad to varēs redzēt grandiozās
izstādes apmeklētāji.
Zeltiņu vēstures krātuvei tas ir
liels pagodinājums piedalīties tik
grandiozas izstādes veidošanā.
Zinot, kā top šī izstāde, tas noteikti
būs pamudinājums, lai vasarā dotos
to apskatīt.

Pasākumu rīkotāju – biedrības
“Autosporta klubs “Alūksne””
pārstāvis Renārs Salaks saka:
- Paļaujamies, ka ziemai
atbilstoši apstākļi uz rallija
norises laiku Alūksnē atgriezīsies,
lai varam aizvadīt labu ziemas
ralliju. Ceram Alūksnē atkal
redzēt Baltijas un citu valstu
vadošās rallija ekipāžas.
Līdz jaunā gada sākumam
sacensībām jau pieteikušās
pāri 30 ekipāžām, lielākā
daļa no tām – Lietuvas
autosportisti, arī Latvijas,
Ukrainas, Krievijas ekipāžas.
Sacensību dalībnieku
sarakstam sekot līdzi, kā
arī uzzināt visu
jaunāko ar rallija norisi
saistīto informāciju var
www.autorally.lv. Rallija
norises nedēļā tur būs
pieejamas arī ātrumposmu
kartes.
- Rallijs arī šogad notiks divas
dienas – gan piektdien, gan
sestdien. Skatītājus aicinām uz
sacensību ceremoniālo atklāšanu
pie Alūksnes Kultūras centra, kas
norisināsies 19. janvārī pulksten
19.00. Tajā pašā vakarā rallija
dalībnieki dosies divos nakts
ātrumposmos. Savukārt
nākamajā dienā, 20. janvārī,
norisināsies vēl septiņi
ātrumposmi, - par sacensību
norisi stāsta R. Salaks.
Skatītājiem viņš atgādina, ka
lielākā vērība ir jāpievērš drošībai
trasē – obligāti jāievēro drošības
lentas, ko sacensību rīkotāji izvietojuši ātrumposmos, kā arī jāpakļaujas
drošības personāla norādījumiem.
Aicinām skatītājus ņemt vērā to, ka
no līdzjutēju kultūras ir tieši atkarīga sacensību veiksmīga

norise un ātrumposmi var arī tikt
atcelti, ja skatītāji neievēro drošības
prasības un atrodas pārāk tuvu
trasei. Lūdzam novada iedzīvotājus,
kuri dosies skatīties rallija sacensības, būt atbildīgiem pašiem par
savu rīcību un aicināt arī pārējos
skatītājus ievērot drošību. Turklāt
tāpat kā pērn, arī šogad Alūksnes
novada iedzīvotāji ieejas biļetes
uz ralliju Alūksnes Kultūras centra
kasē līdz 16. janvārim varēs iegādāties par samazinātu maksu - tikai

3 eiro uz visiem ātrumposmiem.
Pārējiem skatītājiem un pēc
norādītā cena biļetes cena uz visiem
rallija ātrumposmiem maksās
5 eiro. Biļetes var nopirkt “Biļešu
paradīzes” kasēs visā Latvijā,
www.bilesuparadize.lv, kā arī varēs
tās iegādāties pie ātrumposmiem.
Uz tikšanos rallija “Alūksne 2018”
trasē!
Ralliju “Alūksne” atbalsta
Alūksnes novada pašvaldība.

sarīkosim kādu satikšanos atkal!
Novembrī sākām darboties un gatavoties Ziemassvētkiem, nedēļas nogalēs tikāmies, lai ceptu piparkūkas,
vēlāk tās arī dekorējām. Vēlējāmies
dāvāt prieku gan mazajiem, gan arī
lielajiem jaunanniešiem, izrotājot ar
šīm piparkūkām mūsu tautas nama
egli. Par garšīgo piparkūku mīklu
un iespēju tās kopīgi sacept, sakām
paldies veikalam “Gustiņš”, kā arī
Ivitai Gustai, kura pie piparkūku
rotāšanas sniedza mums palīdzīgu
roku un padomus. Kopā mums izdevās brīnumskaisti mākslas darbi,
kas nu jau rotā pagasta egli. Gan
aizbraukt ciemos pie Stāmerienas
jauniešiem, gan iepriecināt jaunanniešus ar piparkūkām izrotāto egli

mums izdevās, pateicoties Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra piešķirtajiem līdzekļiem.
Līdz ar tumšā gada laika iestāšanos, katru svētdienu Jaunannas
tautas namā ir iespēja nākt un kopā
spēlēt novusu, galda tenisu, dambreti un badmintonu. Palīdzējām
organizēt un arī paši piedalījāmies
Otrajos Ziemassvētkos Jaunannā
notikušajā turnīrā “Ziemassvētku
trīscīņa - novuss, dambrete un galda
teniss”.
Pēc ražīgā gada “Tikšķis” uzkrās
spēkus un gatavosies citām aktivitātēm nākamajā gadā, lai organizētu
jaunus pasākumus, iepriecinātu un
bagātinātu ar radošām idejām sevi
un arī citus.

“Tikšķa” aktivitātes gada nogalē
Ilvija Gritāne,
jauniešu kluba “Tikšķis” dalībniece
Gada izskaņa Jaunannas
jauniešu klubam “Tikšķis”
bijusi gana darbīga - esam gan
paši piedalījušies pasākumos,
gan darbojušies kāda interesanta
pasākuma organizēšanā, kā
arī ciemojušies pie citiem
jauniešiem.
Novembrī “Tikšķa” komanda
devās uz Jaunlaiceni, lai piedalītos
konkursā “Prāta spēles gudrajiem
un atjautīgajiem”. Pasākums bija
ļoti interesants un pārdomāts, priecājāmies, ka aizbraucām izmēģināt

savus spēkus, smelties pieredzi
šādu pasākumu organizēšanā.
Konkursā bijām pietiekami
atjautīgi, zinoši un ieguvām
godpilno 2. vietu.
Decembra sākumā bijām
nelielā pieredzes apmaiņas
braucienā pie “Alianse” jauniešiem
Gulbenes novada Stāmerienā.
Jau iepriekš mums ir bijusi
sadarbība ar viņiem, jo “Alianse”
jaunieši atbalstīja jauniešu klubu
“Tikšķis”, un sponsorēja dāvanu
karti “Izlaušanās istabas”
apmeklējumam šī gada Nakts
orientēšanās pasākumā Jaunannā,
savukārt iepriekšējos gados paši
piedalījās šajā pasākumā. Mums
bija ļoti interesanti ar viņiem apru-

nāties, uzzināt, ar ko Stāmerienas
jaunieši nodarbojas brīvajā laikā,
kādus pasākumus organizē. Arī
mēs viņiem pastāstījām vairāk
par sevi un saviem rīkotajiem
pasākumiem. “Tikšķa” jauniešiem
bija iespēja pašiem iziet Izlaušanās
istabu. Mūsuprāt, tā bija aizraujoša
spēle katram no mums, kur
pildot dažādus tehniskus, loģikas
un radošuma uzdevumus, mūsu
komanda centās izkļūt no telpas,
kurā bijām ieslēgti. Tas bija interesants piedzīvojums, jo visi kaut
ko tādu darījām pirmo reizi. Šajā
braucienā tikām pozitīvi uzlādēti
un iedvesmoti! Ceram, ka arī
turpmāk sadarbosimies ar “
Alianses” jauniešiem un
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Aicina piedalīties konkursā
par novada iedvesmas stāstiem
Latvijas simtgadei
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sagaidot Latvijas
simtgades gadu, Alūksnes
novada pašvaldība izsludina
novadpētniecības konkursu
“Šodiena jau rīt būs vēsture”.
Par konkursa tēmu šogad
izvēlēts motīvs – “Mana novada
iedvesmas stāsti Latvijas
simtgadei”. Konkursa dalībnieki
aicināti iesniegt uz dokumentāliem
faktiem balstītus vai literārus
darbus - stāstus, aprakstus, esejas,
referātus un cita žanra darbus
par šodienas Alūksnes novadam

nozīmīgiem, iedvesmojošiem
cilvēkiem, notikumiem,
procesiem, jaunām tradīcijām,
inovācijām, sasniegumiem un
veiksmēm.
Konkursā piedalīties aicināti
novada literāti, kultūras
iestādes, izglītības iestāžu
10. - 12. klašu audzēkņi, kā arī
ikviens interesents, iesniedzot līdz
šim nepublicētu, uz dokumentāliem
faktiem balstītu vai literāru darbu,
kas var būt papildināts ar foto
materiālu.
Darbus konkursam varēs iesniegt
no 2018. gada 2. janvāra līdz
4. septembrim. Iesniegtos darbus
vērtēs divās kategorijās dokumentālie darbi un literārie
darbi, atsevišķi novērtējot skolu

Piešķir pašvaldības
apbalvojumu “Zelta bite”
Aizvadītā gada nogalē pieci
Alūksnes novada pašvaldības
iestāžu darbinieki saņēma
pašvaldības apbalvojumu
“Gada balva “Zelta bite””
un divi darbinieki –
pašvaldības Atzinību.

Apbalvojumu “Gada balva “Zelta
bite”” Alūksnes novada pašvaldība pasniedz kopš 2013. gada,
lai izteiktu atzinību par būtisku
ieguldījumu pašvaldības attīstībā,
tās stratēģisko mērķu īstenošanā,
politiskās un ekonomiskās sistēmas
pilnveidē, pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanā,
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes
un efektivitātes paaugstināšanā un
citu ar pašvaldības darbību saistītu
nozīmīgu veikumu. Šo apbalvojumu
piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā
pieciem cilvēkiem un to, saskaņā ar
apbalvojuma nolikumu, var saņemt
pašvaldības vēlētas amatpersonas
vai pašvaldības iestādēs šobrīd
strādājošas vai iepriekš strādājušas
personas. Apbalvojums ir īpaši
veidota balva – stikla pamatne ar

apzeltītu piespraudi bites
formā un apliecinājuma
raksts.
Kopumā šogad apbalvojumam
bija pieteikti 11 pašvaldības
iestādēs strādājošie. Saskaņā ar
apbalvojuma nolikumu visus
pieteikumus izskatīja un par
apbalvojuma piešķiršanu lēma
pašvaldības vadība – domes
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
vietnieki un izpilddirektore.
Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojums “Gada balva
“Zelta bite”” 2017. gadā piešķirts:
pašvaldības aģentūras
“SPODRA” sētniecei Aijai
Abulai - par godprātību, precizitāti,
atsaucību un ieinteresētību darba
pienākumu veikšanā,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu
teritorijas attīstības speciālistei
Violetai Kļaviņai - par godprātību,
precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā,
Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietniecei Guntai
Vanagai - par godprātību,
precizitāti, atsaucību un

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

audzēkņu un pieaugušo radītos
darbus. Konkursa rezultātus paziņos
2018. gada novembrī.
Iesniegtos darbus iekļaus
Alūksnes pilsētas un novada
kultūras iestāžu, skolu
novadpētniecības krājumā, tie var
tikt publicēti laikrakstos un
citos izdevumos, kā arī izmantoti
grāmatas izdošanai.
Konkursa nolikums atrodams
www.aluksne.lv sadaļas
“Pašvaldība” apakšsadaļā
“Konkursi”.
Novadpētniecības konkursu organizē Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā
ar Alūksnes pilsētas bibliotēku.

ieinteresētību darba pienākumu
veikšanā,
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītājai Sandrai Jankovskai par godprātību, precizitāti,
atsaucību un ieinteresētību darba
pienākumu veikšanā, radošu
un inovatīvu pieeju darbā, kas
veicinājusi pašvaldības mērķu
sasniegšanu,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistei
Evitai Aplokai - par godprātību,
precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā,
radošu un inovatīvu pieeju darbā,
kas veicinājusi pašvaldības mērķu
sasniegšanu.
Savukārt Alūksnes novada
pašvaldības Atzinība gada nogalē
piešķirta Alūksnes Kultūras centra
dežurantei Ludmilai Ņikitinai un
Liepnas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinim Eduardam Voilakam – abiem šis apbalvojums pasniegts par godprātību,
precizitāti, atsaucību, ieinteresētību
un nesavtīgu darba pienākumu
veikšanu.

Turpinājums no 5. lappuses
1.1.
1.2.

Pededzes pamatskolā
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz četriem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,62
0,85

2,47

izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,62
0,96

2,58

1.3. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1,62

1,40

3,02

1.4. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē
0,81

0,94

1,75

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

0,80

1,61

2,43

1,49

3,92

1,62

1,52

3,14

0,81

0,93

1,74

0,81
Jaunlaicenes sākumskolā

1.1. izglītojamajiem vecumā no diviem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 3 ēdienreizēs
1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 2 ēdienreizēs
1.3.

darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:
Kopā 1 ēdienreizē

Alūksnē, Jāņkalna ielā (netālu no
bānīša stacijas) pieklīdusi jauka,
sterilizēta kaķenīte.

Jaunalūksnes pagasta Visikumā
pieklīdis suns. Lūdzam atsaukties,
ja zināt, kam suņuks pieder.

Jaunas mājas meklē maza auguma
sterilizēta kucīte. Ļoti mīlīga,
vairāk būs piemērota kā istabas
suns.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Svētās Trijādības pareizticīgo
baznīcā Alūksnē

Panihīdа (aizlūgums par
mirušajiem), 17.00 Lielais
vakara dievkalpojums,
grēksūdze
7. janvārī Mūsu Kunga
Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus
Piedzimšana: 8.00 grēksūdze,
8.30 dievkalpojums, pēc
dievkalpojuma aizlūgums par
veselību
13., 20., 27. janvārī
16.00 Panihīdа (aizlūgums
par mirušajiem), 17.00 Lielais
vakara dievkalpojums,
grēksūdze
14., 21., 28. janvārī
8.00 grēksūdze, 8.30
dievkalpojums, pēc
dievkalpojuma aizlūgums par
veselību
18. janvārī Dieva
Parādīšanās Svētki. Mūsu
Kunga Dieva un Pestītāja Jēzus
Kristus Kristīšana: 17.00
Lielais vakara dievkalpojums,
grēksūdze
19. janvārī Dieva Parādīšanās
Svētki. Mūsu Kunga Dieva un
Pestītāja Jēzus Kristus Kristīšana:
8.00 grēksūdze, 8.30 dievkalpojums, pēc dievkalpojuma aizlūgums par veselību
3., 10., 17., 24., un 31. janvārī
9.00 dievkalpojumi.

5. janvārī 8.00 Kristus
Piedzimšanas priekšvakars
5. janvārī 17.00 Kristus
Piedzimšanas priekšvakars
6. janvārī Mūsu Kunga
Dieva un Pestītāja Jēzus
Kristus Piedzimšana: 16.00

Aicinām arī citas novada
draudzes sniegt informāciju
par saviem aktuālajiem
pasākumiem, līdz mēneša
20. datumam nosūtot to
uz e-pasta adresi
evita.aploka@aluksne.lv!

No 26. decembra līdz
18. martam Dievkalpojumi
notiek svētdienās 11.00
Mācītājmuižā, Pils ielā 15
Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes;
18.00 Vespere
Otrdienās 18.30 Liturģiskā
ansambļa mēģinājums
Trešdienās 16.00
“Īsta brīvība”; 18.00 Bībeles
stunda
Piektdienās 17.00-18.00
Mācītāja pieņemšanas laiks,
19.00 Mazā grupa
Svētdienās 10.00 Svētdienas
skola
6. janvārī 13.00 Zvaigznes
dienas svinības
18. janvārī 18.00
Glika skola
19. janvārī 18.00
sākas jauns Iesvētes
kurss
21. janvārī pēc
Dievkalpojuma Dāmu
sanāksme
26. janvārī 18.00 Iesvētes kurss

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”
Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet savā pastkastītē
nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”, aicinām informēt par
to pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, zvanot pa tālruņiem
64381502 vai 26646749.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Sporta pasākumi
19. - 20. janvārī Alūksnes novadā
Latvijas čempionāts autorallijā, rallijs “Alūksne 2018”. Biļetes “Biļešu
paradīzes” kasēs, Alūksnes Kultūras
centrā un pie ieejas ātrumposmos.
27. janvārī 11.30 ziemas sporta
centrā „Mežinieki” slēpojums
„Alūksne 2018”.
Alūksnē
6. janvārī 17.00 Alūksnes Kultūras centrā džeza teātra izrāde “Pēc
pusnakts/After midnight”. Piedalās:
Katrīna Gupalo, Gabija Bīriņa,
Andrejs Osokins, Elvijs Endelis,
Aira Laiviņa artists. Ieeja: 8 un 11
EUR.
13. janvārī Alūksnes Kultūras
centrā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “ENKU
– DRENKU” koncerts. Ieeja: bez
maksas.
14. janvārī 16.00 Alūksnes Kultūras centrā Viktora Lapčenoka
koncerts. Ieeja: 7 – 18 EUR.
17. janvārī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā stand–up komēdija
Vīrišķības tests “MAČO” (galvenajā
lomā Ivars Kļavinskis). Ieeja: 7 – 12
EUR.
20. janvārī 13.00 Alūksnes muzejā
1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei
veltīts pasākums.
25. janvārī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā Dailes teātra traģikomēdija 2 daļās - Jons Sapdaru “Klusā
daba ar resno puisēnu”. Lomās: Artis
Robežnieks (Pompīlijs, krustdēls),
Olga Dreģe (Vanda, viņa tante),
Akvelīna Līvmane (Česonija, viņa
tante), Lidija Pupure (Mirela, viņa
tante), Ieva Florence (Lilī, prostitūta), Olga Biserova vai Nadežda Endrjukaite (Dejotāja). Izrādē smēķē!
Ieeja: 8; 10 un 12 EUR.
26. janvārī 18.30 Alūksnes
Kultūras centrā filma “Maģiskais
kimono”. Ieeja: 2 EUR.
27. janvārī 14.00 Alūksnes Kultūras centra kamerzālē Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Pidžama sešiem”. Ieeja:
2,50 EUR.
27. janvārī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā starptautisks akordeonu
šovs “TRIO BALCARDIONS”. Trīs
akordeona virtuozi – Moriss Balaskā
(latviešu izcelsmes Kanādas pilsonis), Radovans Popovs (Serbija),
Evita Dūra-Andersone (Latvija).
Ieeja: 9; 10; 12 EUR.
28. janvārī 17.00 Alūksnes Kultūras centrā “Latvijas Koncerti”
ielūdz uz koncertu pirmsskolas
vecuma bērniem “Smilšu pasaka par
zelta putnu” - smilšu kino (Guna
Zandere), Laura Purena vai Dināra
Rudāne (soprāns), Leila Alijeva
(balss), Rihards Plešanovs (klavieres), Nils Īle (sitaminstrumenti),
Rīgas Horeogrāfijas skolas audzēkņi.
Ieeja: 7 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Izstāde “Ziemassvētku pūra lāde”.
Gleznotāja Jāņa Selgas gleznu izstāde. Izstādes atklāšana 13. janvārī
11.00.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu
guļamistaba”.
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Laikmetu mielasts”; “Asaru
senkapi”; „Leo Kokle. Mākslinieka
istaba”; „Totalitārā režīma cietušo
piemiņas istaba”; „Skulptūras un citi
nesenās pagātnes liecinieki”.

Pasākumi
13. janvārī 11.00 gleznotāja Jāņa
Selgas gleznu izstādes atklāšana un
prezentācija par mākslinieka dzīvi.
20. janvārī 13.00 Barikāžu dienai
veltīts pasākums.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “2018. –
Dzeltenā Zemes suņa gads” (02.31.01. abonementā); “Es gribu sirdi
pret sirdi” (Rūdolfam Blaumanim
- 155) (02.–31.01. abonementā);
“Horoskopi un prognozes Jaunajam
gadam” (02.-31.01. lasītavā); “Mūsu
lasītprieks - populārākās grāmatas”
(04.-30.01. bērnu literatūras nodaļā),
“Tavam vaļaspriekam - grāmatas par
ēdienu gatavošanu, rokdarbiem un
eksperimentiem” (04.-30.01. bērnu
literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
02.-27.01. Zinta Purena gleznu
izstāde;
02.01.–31.01. Izstāde “Alūksnes
Mobilo strēlnieku bataljona izveidošana”;
11.01. plkst.17.00 Tematisks pasākums - tikšanās ar pulkvedi, pirmo
Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona komandieri, militāro zinātņu
doktoru Ēriku Melni;
18.01. plkst.17.00 Tematisks pasākums - saruna ar strūklaku meistaru
un fotogrāfu Alvitu Grīvnieku;
10.–31.01. Zīmējumu konkurss
“Suņa gads”;
24.01. plkst.17.00 Tikšanās Bibliotēkas draugu klubiņā - saruna ar
psiholoģi Svetlanu Volkovu;
30.01. Lasītprieka stunda;
29.01.2018. Jauno grāmatu diena,
plkst. 12.00 jauno grāmatu apskats.
Alsviķu pagastā
3., 17., 24., 31. janvārī 9.00 Alsviķu
bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.
5. janvārī 18.00 Alsviķu kultūras
namā Jaungada diskoballīte bērniem
ar DJ Gagadance. Ieeja: 1 EUR.
10. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
dalībnieku ikmēneša tikšanās – jaunā
gada ieskandināšana.
27. janvārī 15.00 Alsviķu kultūras
namā Jāņa Norda jaunās spēlfilmas
“Ar putām uz lūpām” demonstrēšana
(alūksnieša, aktiera Raimonda Celma debija kino!). Ieeja: 2 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Mūsu nelaime ir tā, ka mēs
nekad skaidri nezinām, kur mūsu nevarēšana beidzas un mūsu negribēšana iesākas” - rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim - 155, “Vidzemniece
ar balto pīpeņu sauju” - rakstniecei
Ilzei Kalnārei - 100, gleznotājam Jānim Selgam - 105; tematiskā izstāde:
“Ko sola 2018. gads”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim - 155, dzejniekam
Valdim Rūjam - 90, rakstniecei Ilzei
Kalnārei – 100; tematiskās izstādes: „Ziemas pasakas”, „Virtuves
noslēpumi”.
Annas pagastā
27. janvārī 11.00 Annas sporta
centrā sporta diena visai ģimenei
„Katram savs rekords”. Visi laipni
aicināti piedalīties neatkarīgi no
vecuma, dzimuma un sportiskās
sagatavotības!
Annas pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: „Mans zelts ir mana
tauta, mans gods ir viņas gods”,
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim
– 155, novadniekam māksliniekam,

grafiķim Ēvaldam Vilkam – 90.
Ilzenes pagastā
20. janvārī aicinām barikāžu dalībniekus, lai kopīgi dotos uz Barikāžu
aizstāvju atceres dienas pasākumu
Alūksnē.
26. janvārī 19.00 SKIIM centrā
“Dailes” Alsviķu kultūras nama
teātra studijas sniegumā Ritas
Missūnes komēdija “Dāvana tantei”.
Ieeja: 1,50 EUR.
Ilzenes bibliotēkā Madaras Šaicānes rokdarbu izstāde (visu mēnesi);
literatūras izstādes “Mans zelts ir
mana tauta” (R. Blaumanim - 155),
“Vārdi - ielāpi pasaules ancukā” (R.
Mūkam - 95), “Latvija uz Barikādēm. 1991. gada janvāris” (veltīta
janvāra Barikāžu atcerei).
Jaunannas pagastā
18. janvārī 18.00 Jaunannas tautas
nama mazajā zālē “Rokdarbu darbnīca savam priekam”, nodarbības
tēma - sildošie cimdi. Līdzi jāņem
dzija un piemērotas adatas.
24. janvārī 10.00 Jaunannas bibliotēkā senioru tikšanās sadarbībā
tautas namu. Kavēsimies atmiņās,
aplūkojot vecos foto albumus.
27. janvārī 11.00 parkā pie Jaunannas tautas nama “Sniegošanās” (aktivitātes sniegā, atkarīgas no
laika apstākļiem).
Jaunannas bibliotēkā literatūras
izstādes: „Latviešu detektīvmeistari”, „Vēl tu nezini...” – Rūdolfam
Blaumanim - 155.
Jaunalūksnes pagastā
12. janvārī 19.00 Kolberģa tautas
namā Kolberģa amatierteātris ar
Ritas Missūnes izrādi “Par vīriešiem
un kaķiem” un Alsviķu teātra studija
ar Ritas Missūnes izrādi “Dāvana
tantei”, režisore Monika Upeniece.
Ieeja: 1,50 EUR.
19. janvārī 17.00 Kolberģa tautas
namā animācijas filmu pēcpusdiena.
Ieeja: 1 EUR.
27. janvārī Bejas bibliotēkas lasītāju
klubiņa pasākums “Ko SUNĪTI
mums nesīsi Jaunā gada gājumā?”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:
“Ar smaidu un sparu Jaunā gadā
iekšā”, “Rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim – 155”, “Rakstniecei
Ilzei Kalnārei – 100”.
Jaunlaicenes pagastā
9. janvārī 17.30 Jaunlaicenes
tautas namā sievišķīga tikšanās ar
grima/makeup mākslinieci Ingunu
Luiku. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Dalībnieku skaits ierobežots.
Tālrunis informācijai 29123994.
20. janvārī 18.00 Jaunlaicenes
tautas namā koncerts. Koncerta
viesi - ekoloģiskās mūzikas grupa
“DUCELE”. Biļešu cena uz koncertu iepriekšpārdošanā 4,50 EUR,
koncerta dienā 6 EUR. Biļetes var
iegādāties Jaunlaicenes bibliotēkā no
2. janvāra no 9.00 līdz 16.00 katru
darba dienu.
27. janvārī 13.00 Jaunlaicenes tautas namā pasākuma cikla “Latvijai
100” ietvaros “Saruna 10x10”. Tēma
“Izglītība”. Tikšanās ar pedagogiem Rasmu Harju, kura savulaik
strādāja Jaunlaicenes astoņgadīgajā
skolā Grūbē, Ēvaldu Vanagu, bijušo
Veclaicenes astoņgadīgās skolas
(Romeškalna skolas) direktoru un
Gaļinu Straumi, bijušās Jaunlaicenes
pamatskolas otro direktori. Ieeja
brīva.
Jaunlaicenes muižas muzejā: pamatekspozīcijas “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”,

izstāde “Baltā smilšu kalniņā”, nodarbības un lekcijas ziemas periodā
siltās telpās: lekcija par malēniešiem
un malēniešu vārdu spēle, nodarbība
par senām rotaļlietām, to gatavošanu
un spēlēšanos ar tām, nodarbība “Nu
ir gaiša istabiņa” - saruna par telpu
apgaismošanu, skala dedzināšanas
demonstrācija, dalībnieki līdzņemšanai pagatavo sveci ar mērcēšanas
metodi, nodarbība “Pastaliņu darināšana” – saruna par apavu valkāšanas
tradīcijām, dalībnieki līdzņemšanai
no mākslīgās ādas izgatavo vienu
pastaliņu – suvenīru.
Kalncempju pagastā
11. janvārī 11.00 Kalncempju
pagasta sabiedriskajā centrā
tematisks pasākums “Neklātienes
ceļojums uz Slovēniju”.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā no 25. janvāra līdz
9. februārim izglītojošā programma
“Dedziet gaišu uguntiņu”, izzinošas
ekskursijas un izglītojošas programmas.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde - Anitai Liepai – 90.
Liepnas pagastā
20. janvārī Liepnas tautas namā
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums “Atmiņu
ugunskurs”.
Liepnas pagasta bibliotēkā Rītausmas stunda Liepnas pirmsskolas
grupas bērniem “Mūsu rotaļlietu
stāsti” (16.01.), grāmatu apskats un
viktorīna bērnudārzā “Kas ir kas?”
(30.01.); literatūras izstādes „Dzīve
ir avots, no kura izverd daudz skaidra prieka” Rūdolfam Blaumanim
- 155 (2. - 26.01.), “Lielā lasītāju
balva 2016-2017” (16.-31.01.).
27. janvārī 17.00 Liepnas vidusskolas aktu zālē sadancis “Deju putenis Liepnā 2018” ar devīzi “Simts
deju soļi Latvijai”, 20.00 Liepnas
tautas namā balle ar grupu “Un atkal
šovakar...”.
Malienas pagastā
26. janvārī 14.00 Malienas tautas
namā kaimiņpagastu senioru pēcpusdiena “Tikšanās puteņu rakstos”.
Mālupes pagastā
6. janvārī 12.00 Mālupes Saieta
namā Mālupes, Malienas, Mārkalnes Liepnas, Pededzes un Alūksnes
senioru saviesīga pēcpusdiena „Un
atkal gads ir ceļa jūtīs”. Kopā ar
senioriem būs Lubānas lauku kapela
„Meldiņš”.
10. janvārī 15.30 Mālupes Saieta
namā radošā nodarbība. Nodarbībā
apgūsim dubulto adījumu.
19. janvārī 18.00 pie Mālupes
Saieta nama 1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums „Ar domu par rītdienu” (rīko
Saieta nams sadarbībā ar bibliotēku).
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes: „Mans zelts ir mana tauta,
mans gods ir viņas gods” – rakstniekam R. Blaumanim - 155, “...cilvēks
pasaulē dzīvo, lai kļūtu labāks…”
– dramaturgam M. Zīvertam - 115,
„Nekas nav mainījies” – rakstniecei
I. Kalnārei – 100; tematiskās izstāde
- „Ar domu par rītdienu” – dokumentāla izstāde veltīta 1991. gada
barikādēm, 15.-31.01. – Ivetas Incenbergas darināto rotaļlietu izstāde.
Mārkalnes pagastā
17. janvārī 13.00 Mārkalnes tautas
namā senioru pēcpusdiena.
20. janvārī 13.00 Mārkalnes Sabiedrības centrā vizāžistes Ingunas

Luikas “Make-up meistarklase”.
Pieteikšanās līdz 15. janvārim pie
tautas nama vadītājas.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
jaunākās literatūras izstāde „Ziema
ir vislabākais gadalaiks lasītājiem”,
literatūras izstādes „Rakstniekam
Rūdolfam Blaumanim - 155”, „Dzejniekam Valdim Rūjam - 90”.
Pededzes pagastā
13. janvārī 13.00 Pededzes tautas
namā senioru atpūtas pēcpusdiena.
20. janvārī 19.00 Pededzes tautas
namā Pededzes pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars.
17. un 24. janvārī Pededzes tautas
namā rokdarbu pamatu apgūšana
„Darbnīca dvēselei” –“…kas ar
lellēm nespēlējās, tas laimi neredzēja...”.
Veclaicenes pagastā
13. janvārī Veclaicenes bibliotēkā
“Latvija 100” pasākuma „Kāpsim,
dziedāsim, iepazīsim mūsu puses
100 kalnus” ietvaros – literatūras
izstāde par Ziemera pagasta Vistas
kalnu un tā apkārtnes 9 kalniem.
20. janvārī 11.00 Veclaicenes
klubiņā darbnīcas bērniem „Čaklās
rokas”.
25. janvārī 14.00 Veclaicenes
klubiņā „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes
vakardienā”.
Zeltiņu pagastā
20. janvārī Zeltiņu tautas namā
aicinām barikāžu dalībniekus, lai
kopīgi dotos uz pasākumu Alūksnē.
27. janvārī 13.00 Zeltiņu tautas
namā koncertprogramma “Priecīgu
jauno gadu!”. Piedalās Alūksnes,
Apes un Gulbenes novadu atraktīvie
un jautrie seniori. Ieeja: 2 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes “Es dzīvošu caur to labu” (R.
Blaumanim - 155), “Latviskā dzīvesziņa - Zvaigznes un Teņa diena”,
seriāla “Mizojam, ka prieks!” pieci
olimpiskie apļi.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne”
(veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes
“Vēdera vai prieka pēc...”, “Desmit
apļu gaismā”; foto ekskursija “Gadsimtu vējos šūpojoties”; ekskursijas
uz padomju armijas raķešu bāzi
Zeltiņos.
Ziemera pagastā
13. janvārī 12.00 Ziemera pagasta
Vistas kalnā pasākumu cikla
“Latvija 100” 1. pasākums „Kāpsim,
dziedāsim, iepazīsim mūsu puses
100 kalnus”.
14. janvārī 13.00 Māriņkalna
tautas namā Baltinavas teātra
“Palādas” izrāde “Ontans i saime”
(jaunākā 9. daļa). Ieeja: 3 EUR.
17. janvārī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
19. janvārī 18.00 Māriņkalna
tautas namā pasākums “Pie tējas
tases”.
27. janvārī 12.00 Māriņkalna tautas namā Hip-hop deju meistarklase.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras
izstādes “Lai piepildās tas labais,
ko zvaigznes 2018. gadam sola”,
„Romānos attēlotais – ikdienas dzīve
Braku mājās” - rakstniekam R. Blaumanim - 155, “Man tuva daba un
lauku dzīve” - rakstniecei I. Kalnārei
– 100; “Bērnu/Jauniešu un Vecāku
žūrija – 2017” noslēguma pasākums.
Apkopoja Evita Aploka

