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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Pašvaldība aicina izteikt viedokli par
automazgātavas būvniecības ieceri Alūksnē
APTAUJAS LAPA
AUTOMAZGĀTAVAS, PILS IELĀ 17B,
ALŪKSNĒ ALŪKSNES NOVADĀ
BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ
APSPRIEŠANA.
Vārds, uzvārds, dzīves vieta (fiziskām personām)
Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese
Būvniecības iecere atbalstāma

Būvniecības iecere
noraidāma

Būvniecības ieceres atbalstīšanas vai noraidīšanas iemesls:

Sabiedrības ieguvumi vai zaudējumi pēc būvniecības ieceres īstenošanas:

Kā un cik lielā mērā būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai
likumiskās intereses?

Alūksnes novada
pašvaldība aicina
iedzīvotājus piedalīties
publiskajā apspriešanā
un izteikt viedokli par
automazgātavas,
Pils ielā 17B, Alūksnē,
Alūksnes novadā būvniecības
ieceri.
Pēc Alūksnes pilsētas
teritorijas plānojuma vietā, kur
paredzēta būvniecība, zemes
gabala atļautais lietošanas
veids ir publiskās apbūves
teritorija, kas ir atbilstošs
plānotajai iecerei. Zemes gabals
atrodas Pils ielas malā, pie
Bērzu un Pils ielu krustojuma
un šobrīd to pilnībā aizņem
zaļā zona.

#

Priekšlikumi, ierosinājumi:

PALDIES!

IEROSINĀTĀJS: SIA „IMS
RICHY”, reģ.nr. 45403039257,
Rīgas iela 50, Madona,
Madonas novads, tālr.
28338587.

PROJEKTĒTĀJS: Ināra
Ketlere-Krūmiņa,
sert. Nr. 10-0820,
tālr. 29155699

Būvvaldes telpās (Alūksnes
novada Sabiedrības centra
ēkā, Dārza ielā 8A, 1. stāvā),
Alūksnē.

BŪVNIECĪBAS IECERES
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
APSKATĀMI no 2019. gada
1. februāra līdz 2019. gada
1. martam Alūksnes novada
Būvvaldes telpās (Alūksnes
novada Sabiedrības centra
ēkā, Dārza ielā 8A, 1. stāvā),
Alūksnē, kā arī ar tiem var
iepazīties pašvaldības mājas
lapā www.aluksne.lv sadaļā
Sabiedrība/Sabiedrības
līdzdalība.

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS
UZZIŅĀM: 28338587

Būvniecības ieceres
prezentācijas pasākums notika
2019. gada 4. februārī.
ATSAUKSMJU IENIEGŠANAS
TERMIŅŠ UN VIETA: līdz
2019. gada 1. martam
plkst. 17.00 Alūksnes novada

Aicinām iedzīvotājus viedokli
par būvniecības ieceri izteikt,
aizpildot šeit publicēto aptaujas anketu. Aizpildītu anketu
var nogādāt Alūksnes novada
pašvaldības Kancelejā, Alūksnes
Kultūras centra Koru zālē, Brūža
ielā 7, Alūksnē, vai Alūksnes
novada Būvvaldē, Sabiedrības
centrā, Dārza ielā 8A. Anketa ir pieejama arī pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības
līdzdalība, to aizpildītu var
nosūtīt uz e-pasta adresi
buvvalde@aluksne.lv.
Tiešsaistē anketa aizpildāma:
ej.uz/apspriesanu

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

Programmas ietvaros
pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai
pieredzes apmaiņai un labās
prakses tālāknodošanai, kas
veicina to teritoriju attīstību
un izaugsmi pozitīvu izmaiņu
virzienā. Katrā sadarbības tīklā
kāda pašvaldība dalās ar savu
labo pieredzi. Projekta “Augoša
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes
pārvarēšana mazajās pilsētās”
labās prakses pilsēta ir Altena
Vācijā, kas atzīta par piemēru, jo
vairāku gadu garumā, stratēģiski
plānojot, ir risinājusi problēmas

un izmantojusi esošo potenciālu
pilsētā un apkārtnē. Par pilsētas
attīstības mērķiem Altenā noteikti
inovatīva pilsētas attīstība un
pilsoniskās sabiedrības attīstība,
strukturāli pielāgojot to situācijai.
Daudzu gadu garumā Altena cīnījusies ar tādām pašām
problēmām, kas šobrīd skar
Latviju un arī Alūksni - vietējo
nozaru slēgšana, bezdarba
pieaugums, iedzīvotāju skaita
samazināšanās, jaunu cilvēku
aizbraukšana.
Turpinājums 2. lappusē

Projekta dalībnieki strādāja vadošā eksperta Hansa Šlappa
(Hans Schlappa) vadībā
Evitas Aplokas foto
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Nekustamā
īpašuma nodokļa
rēķinu ar svītru
kodu var apmaksā
MAXIMA veikalos
Sākot ar 2019. gada
1. februāri, Alūksnes novada
pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa paziņojumus
un rēķinus, kas satur svītru
kodu, var apmaksāt MAXIMA
veikalu tīklos gan ar kartēm,
gan skaidrā naudā. Komisijas
maksa par viena rēķina apmaksu ir 0,50 EUR.

Invalīdu
biedrība aicina
savus biedrus
uz sapulci
Alūksnes invalīdu biedrība aicina biedrus uz gada pārskata
sapulci šā gada 26. februārī
plkst.10.00 Alūksnes Kultūras
centrā.
Reģistrācija no plkst. 9.00
Valde

PAZIŅOJUMS
Alūksnes novada
Administratīvā komisija
paziņo Mārim NAZAROVAM,
kuram nav deklarētās
dzīvesvietas un kura atrašanās
vieta nav zināma, ka Alūksnes
novada Administratīvā komisija
ir izskatījusi administratīvā
pārkāpuma lietu un pieņēmusi
lēmumu Māra NAZAROVA
administratīvā pārkāpuma
lietā Nr. PC 267990. Ar
lēmumu var iepazīties
Alūksnes novada
pašvaldības Kancelejā
Brūža ielā 7, Alūksnē,
Alūksnes novadā.

Alūksnē, pie Alūksnes
Kultūras centra un
Kultūras centra telpās

Mājražotāju

tirdziņš
23. februārī

plkst. 9.00 - 13.00

Domes 31. janvāra sēdē
Alūksnes novada domes
31. janvāra sēdē piedalījās
15 deputāti un izskatīja
21 darba kārtības jautājumu.
Dome nolēma:
- nodot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu “Mušķi”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā,
pārdodot to izsolē. Nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdot veikt
pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- atzīt, ka pašvaldības dzīvoklis
“Bērzulejas” – 17, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, nav
derīgs dzīvošanai, ņemot vērā, ka
izdevumi, kas nepieciešami, lai
to savestu kārtībā, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas
izdevumi, nav samērojami ar
īpašuma faktisko vērtību un
izmantošanas iespējām.
Sagatavot atsavināšanai minēto
dzīvokli ar kopējo platību
31,6 m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas un
zemes. Nodot atsavināšanai šo
pašvaldības īpašumu, pārdodot
to izsolē. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- atjaunot Alūksnes evaņģēliski
luteriskai draudzei īpašuma tiesības uz zemi 11812 m² platībā Pils
ielā 3, Alūksnē. Minētais nekustamais īpašums Alūksnes evaņģēliski luteriskai baznīcai piederējis līdz
1940. gada 21. jūlijam. Likums
“Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās” nosaka, ka
bijušajiem zemes īpašniekiem vai
viņu mantiniekiem atjauno zemes
īpašuma tiesības uz viņiem agrāk
piederējušiem zemes gabaliem
robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos pilsētu vai
atsevišķu zemes gabalu ierīcības
projektos;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 23.12.2015.
lēmumā Nr. 398 “Par Alūksnes
novada domes autonomo funkciju
realizēšanu”. Minētais lēmums
nosaka, kādas funkcijas realizē
pašvaldības Zemes lietu komisija.
Grozījumi nosaka, ka no komisijas
funkcijām svītro funkciju - zemes
lietošanas tiesību pārtraukšana,
bet nekustamo īpašumu
sadalīšanas un/vai apvienošanas

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
13. februārī 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
19. februārī 13.00
Finanšu komitejas sēde
21. februārī 10.00
Domes sēde
28. februārī 10.00
Sēdes notiek
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

funkciju izsaka ar vārdiem
nekustamo īpašumu veidošana,
kā arī pievieno jaunu komisijas
funkciju - lēmumu pieņemšana
par rezerves zemes fondā
ieskaitīto un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto
pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu ierakstīšanu
zemesgrāmatā;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 2018. gada
26. jūlija lēmumā Nr. 257 “Par
lokālplānojuma, kas groza
Alūksnes novada teritorijas
plānojumu 2015.-2027. gadam,
izstrādes uzsākšanu poligonā
“Lāčusils”, Alūksnes novadā,
lokālplānojuma teritorijas
robežas un darba uzdevuma
apstiprināšanu”. Veikti grozījumi
iepriekš apstiprinātajā
lokālplānojuma izstrādes darba
uzdevumā, visu lokālplānojuma
teritoriju nosakot par teritoriju
ar īpašiem noteikumiem – valsts
nozīmes aizsardzības objektu
teritorija (TIN1);
- nodot trīs stāvu dzīvojamās
ēkas ar 27 dzīvokļu īpašumiem
Brīvības ielā 17, Alūksnē,
pārvaldīšanas tiesības ar
dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai –
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“ALŪKSNES NAMI”;
- nodot trīs stāvu dzīvojamās
ēkas ar 18 dzīvokļu īpašumiem
Brīvības ielā 19, Alūksnē,
pārvaldīšanas tiesības
ar dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai –
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“ALŪKSNES NAMI”;
- nodot iznomāšanai pašvaldības
nekustamo īpašumu –
nedzīvojamās telpas, kas atrodas
„Smilgās”-10, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, ar
kopējo platību 55,6 m2.
Nomnieku noskaidrot mutiskā
izsolē. Noteikt nomas objektam
telpu nosacīto nomas maksu
mēnesī 0,71 EUR (bez PVN)
apmērā par 1 m2 (nomas
maksā neietilpst maksa par
apkuri, elektroenerģijas
izmantošanu, ūdeni un
kanalizāciju, atkritumu izvešanu,
mājas apsaimniekošanu). Noteikt
nomniekam papildus segt
elektroenerģijas ūdens un

kanalizācijas, atkritumu izvešanas
un mājas apsaimniekošanas
izdevumus. Telpu izmantošanas
mērķis – mazumtirdzniecība,
nomas termiņš – līdz 12 gadiem.
Uzdot Veclaicenes pagasta
pārvaldei veikt minētā nekustamā
īpašuma nomas tiesību izsoles
organizēšanu;
- noteikt maksu par Mārkalnes
pagasta pārvaldes sniegto
higiēnas pakalpojumu
izmantošanu “Pūcītē”, Mārkalnes
pagastā no šī gada 1. februāra:
dušas izmantošanai vienai
personai 2,60 EUR + PVN,
veļas mazgāšanai (1 cikls)
1,45 EUR + PVN;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 22.11.2018.
lēmumā Nr. 436 “Par projektu
“Aprīkojuma iegāde Jaunannas
Tautas namam iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanai un jaunu
pakalpojumu veidošanai””. Lai
projektu varētu īstenot,
nepieciešams palielināt
pašvaldības līdzfinansējumu,
ņemot vērā, ka no Eiropas
Savienības fonda piešķiramo
finanšu apmēru nav iespējams nodrošināt plānotajā 90% apmērā;
- atbrīvot no Liepnas vidusskolas
direktora amata Lieni Stabingi,
ņemot vērā viņas iesniegumu par
atbrīvošanu no amata;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 2/2019 “Grozījumi Alūksnes
novada domes 2013. gada
25. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada
pašvaldības nolikums”.
Pašvaldības nolikums pieejams
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi;
- izdarīt Alūksnes novada
domes 28.11.2013. noteikumos
Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes
novada pašvaldībā” grozījumus.
Visā dokumenta tekstā vārdi:
“Centrālās statistikas pārvaldes
aprēķināto aizpagājušā gada
valstī strādājošo mēneša vidējās
darba samaksas apmēru” aizstāti
ar vārdiem “Valsts un pašvaldības
institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma
4. panta otrajā daļā noteikto
bāzes mēnešalgas apmēru”.
Svītrots punkts, kas nosaka, ka
deputātiem, kuri neieņem algotu
amatu domē, par nepiedalīšanos

domes un domes pastāvīgo
komiteju sēdēs mēnešalgu
samazina proporcionāli kavēto
sēžu skaitam. Šo normu aizstās
cita punkta papildinājums, kas
paredz, ka deputātiem
mēnešalgu nosaka atbilstoši
nostrādāto stundu skaitam. Jaunā
redakcijā izteikts punkts par
sociālajām garantijām
deputātiem: “Deputātam sociālo
garantiju un kompensāciju
nosacījumus piemēro atbilstīgi
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumam ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu.” No
85 EUR līdz 100 EUR palielināts
apmērs, ko pašvaldība sedz
optisko redzes korekcijas līdzekļu
iegādei, ja to nepieciešamība
darba pienākumu veikšanai
darbiniekam (amatpersonai) ir
konstatēta veselības pārbaudē;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības amatpersonu
un darbinieku amata vietas un
atlīdzību;
- nodot lokālplānojuma, kas
groza Alūksnes novada teritorijas
plānojumu 2015.-2027. gadam,
poligonā “Lāčusils”, Alūksnes
novadā, pirmo redakciju publiskai
apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai,
apspriešanas termiņu nosakot
četras nedēļas (skat. paziņojumu
3. lappusē);
- atbrīvot 15. februārī Ingu
Ozoliņu no Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata,
ņemot vērā viņas iesniegumu;
- ņemot vērā Alūksnes
novada pašvaldības aģentūras
“SPODRA” direktora amata
pretendentu izvērtēšanas
komisijas lēmumu, par Alūksnes
novada pašvaldības aģentūras
“SPODRA” direktoru no
2019. gada 4. februāra uz
pieciem gadiem iecelt Gati
Spudiņu.
Pilnā apmērā ar domes
pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apgūs Vācijas pilsētas Altenas pieredzi
vietējās ekonomikas atdzīvināšanā
Turpinājums no 1. lappuses

Pieteikšanās līdz 18.02.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

06.02.2019.

Šobrīd Altena ir pilsēta ar
18 tūkstošiem iedzīvotāju, taču
no 1975. līdz 2014. gadam
tā bija zaudējusi 14 tūkstošus
iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā
ir nācies risināt sarukšanas
problēmu un mēģināt atdzīvināt
pilsētu ar minimālu ārējo resursu
izmantošanu.
Projekts ir saistīts ar piere
dzes pārnesi – labās prakses aizgūšanu no Altenas un
pielāgošanu savā situācijā katrā
no projekta dalībpašvaldībām.
Projektā kopā ar Alūksnes novada pašvaldību piedalās: Idrija
(Slovēnija), Melgaco (Portugāle),
Manresa (Spānija), Nyirba-

tor (Ungārija) un Igoumenitsa
(Grieķija). Šis tīkls atbalstīs partnerus, lai atdzīvinātu sabiedriskos
pakalpojumus un ekonomiku,
atjaunotu pilsētvides struktūru
un attīstītu pilsonisko sabiedrību
ilgtermiņa lejupslīdes kontekstā.
- Darba sanāksmes laikā
projekta dalībnieki galveno
uzmanību pievērsa mazo un
vidējo pilsētu brīvo darbavietu
un iekšpilsētu atjaunošanai.
Vadošajam partnerim Altenai ir
vairāki piemēri, kur radīti jauni
ilgtspējīgi uzņēmumi, izmantojot novatorisku sadarbību
ar vietējiem dalībniekiem,
tostarp tūrisma, viesmīlības
un mazumtirdzniecības
uzņēmumiem. Katram projekta

partnerim būs jāizstrādā labās
prakses Pārneses plāns, kas
kalpos kā pamatdokuments
mācību tīkla laikā. Pirmajā
tikšanās dienā pārrunājām projekta progresu, veicām pirmās
iestrādnes Pārneses plāna saturā,
koncentrējoties uz pārneses
specifiku, kā arī izvirzījām
turpmākos mērķus un plānu
nākamajiem trim mēnešiem.
Otrajā tikšanās dienā partneri
devās apmeklēt iespējamās vietas
Alūksnē, lai izpētītu pop-up
veikalu metodes izmantošanas
iespējas, jo tieši šo virzienu esam
izvēlējušies kā vienu no iespējām,
lai stiprinātu vietējo mazo
uzņēmējdarbību, - stāsta projekta
vadītāja Kristīne Lāce.

“Re-growCity” ir viens no 23
sadarbības tīklu projektiem labās
prakses pārnesei Eiropā. Labās
prakses pārneses projektos no
Latvijas pilsētām piedalās Rīga
(divos projektos), Jūrmala un
Alūksne.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izsoles

Alūksnes novada pašvaldība
26.02.2019. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma
“Vistaskalns”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 29379590.
Nosacītā cena – 5213 EUR.
Nodrošinājums – 521 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 22.02.2019.
Pieteikumu reģistrācija
katru darba dienu Brūža ielā 7,
Alūksnē, pašvaldības kancelejas
telpās no 9.00 - 11.00 un no
14.00 - 16.00, līdz 22.02.2019.
plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
26.02.2019. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma “Liedes”,
Annā, Annas pagastā, Alūksnes
novadā mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 26375360.
Nosacītā cena – 42741 EUR.
Nodrošinājums – 4774 EUR,
kas ieskaitāms pašvaldības
kontā līdz 22.02.2019. Pietei-

kumu reģistrācija katru darba
dienu Brūža ielā 7, Alūksnē,
pašvaldības kancelejas telpās
no 9.00 - 11.00 un no
14.00 - 16.00, līdz 22.02.2019.
plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
26.02.2019. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
“Upmaļi”-1, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā otro mutisko
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28659051.
Nosacītā cena – 408 EUR.
Nodrošinājums – 41 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 22.02.2019.
Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Brūža ielā 7,
Alūksnē, pašvaldības kancelejas
telpās no 9.00 - 11.00 un no
14.00 - 16.00, līdz 22.02.2019.
plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
26.02.2019. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
“Upmaļi”-3, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā otro
mutisko izsoli ar augšupejošu

soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28659051.
Nosacītā cena – 336 EUR.
Nodrošinājums – 34 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 22.02.2019.
Pieteikumu reģistrācija
katru darba dienu Brūža ielā 7,
Alūksnē, pašvaldības kancelejas
telpās no 9.00 - 11.00 un no
14.00 - 16.00, līdz 22.02.2019.
plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
26.02.2019. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
“Upmaļi”-4, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā otro mutisko
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28659051.
Nosacītā cena – 336 EUR.
Nodrošinājums – 34 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz
22.02.2019.
Pieteikumu reģistrācija
katru darba dienu Brūža ielā 7,
Alūksnē, pašvaldības kancelejas
telpās no 9.00 - 11.00 un no
14.00 - 16.00, līdz 22.02.2019.
plkst. 16.00.

Apmeklētāju pieņemšana februārī
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30,
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
8. un 22. februārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē
(administrācijas telpās)
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

13.02.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS

15.02.2019.

15.00-16.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE

19.02.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA

25.02.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Līga LANGRATE

21.02.2019.

15.00-16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

19.02.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS

21.02.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

21.02.2019.

13.00-14.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Laimonis SĪPOLS

19.02.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Askolds ZELMENIS

18.02.2019.

16.00-17.00

Alūksnes Kultūras centrā,
Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības
atbalsta centra telpās

Jānis ZELTIŅŠ

26.02.2019.

9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE

05.02.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
(tālrunis 29355400)

Druvis MUCENIEKS

Paziņojums
par publisko
apspriešanu
Alūksnes novada
pašvaldība informē,
ka 2019. gada 31. janvāra
Domes sēdē tika
pieņemts lēmums Nr. 16
“Par lokālplānojuma,
kas groza Alūksnes
novada teritorijas
plānojumu 2015.-2027.
gadam, poligonā “Lāčusils”,
Alūksnes novadā, pirmās
redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai
un institūciju atzinumu
saņemšanai”. Publiskās
apspriešanas termiņš
tiek noteikts no šā
gada 11. februāra līdz
11. martam.
Ar lokālplānojuma
poligonam “Lāčusils”,
Alūksnes novadā, pirmo
redakciju elektroniskā formātā
var iepazīties iepriekš
minētajā termiņā Alūksnes
novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.aluksne.lv (sadaļā
“Sabiedrība” tālāk “Sabiedrības
līdzdalība”) un Valsts vienotās
ģeotelpiskās informācijas

portālā www.geolatvija.lv.,
papīra formātā – Alūksnes
Kultūras centra, Brūža ielā
7, Alūksnē, pirmajā stāvā,
administrācijas darba laikā.
Publiskās apspriešanas
sanāksmi plānots organizēt
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra telpās (Alūksnes Kultūras
centrā, 2. stāvā) 2019. gada
6. martā plkst. 15.00. Lokācijas
vieta var tikt mainīta, tādēļ
aicinām sekot līdzi informācijai
Alūksnes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv.
Rakstiskus priekšlikumus
un komentārus par
lokālplānojuma pirmo
redakciju var iesniegt
personīgi vai pa pastu līdz
2019. gada 11. martam
Alūksnes novada pašvaldības
Kancelejai: Brūža ielā 7, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301,
kā arī elektroniski uz e-pasta
adresi: dome@aluksne.lv.
Fiziskajām personām jānorāda
savs vārds, uzvārds, adrese,
juridiskā personām – nosaukums,
reģistrācijas dati, adrese.

Jaunumi komunālo
pakalpojumu
maksājumos
SIA “Alūksnes nami”
ir noslēgusi līgumu ar
SIA “SOLLO LV” par
maksājumu pakalpojumu
apkalpošanu ar pārstāvja
“MAXIMA Latvija”
SIA starpniecību.
Noslēgtais līgums
paredz, ka SIA “Alūksnes
namu” sagatavotos un
izsūtītos rēķinus par
sniegtajiem pakalpojumiem
varēs apmaksāt veikalu
tīkla “MAXIMA” kasēs visā Latvijā,
kā skaidrā naudā,

tā arī ar banku kartēm
veikalu darba laikā no
plkst. 8.00 līdz 22.00. Komisijas
maksa par viena rēķina
apmaksu klātienē - 0,50 EUR
par katru apmaksāto rēķinu.
Šī arī ir iespēja ērtāk
apmaksāt rēķinus, veicot
ikdienas pirkumus tuvāk
mājām, arī pēc klientu
darba dienas beigām un
pagastos dzīvojošajiem.
Maksājumu pieņemšana
“MAXIMA” veikalu tīklā sāksies
no 2019. gada 21. februāra.

SIA „Rūpe”,
reģistrācijas Nr.53203000201,
aicina darbā operatoru
atdzelžošanas stacijā
Galvenie pienākumi: atbilstoši darba instrukcijām veikt
atdzelžošanas stacijas iekārtas darba procesu nodrošināšanu un
uzraudzību.
Prasības:
- Elektriķa vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- Datorprasmes labā lietotāja līmenī;
- Spēja strādāt komandā;
- Atbildības sajūta;
- Pozitīva attieksme;
- Vēlme apgūt jaunas zināšanas.
Darba samaksa – 721,00 EUR.
CV iesniegt Brūža ielā 6-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, līdz
15.02.2019.

4.

Alūksnes Novada Vēstis

Aicina piedāvāt telpas
un īpašumus uzņēmējdarbībai
Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sniegt informāciju
par pilsētā un novadā esošajiem brīvajiem īpašumiem un telpām,
kurus iespējams nodot nomā vai pārdot vietējiem uzņēmējiem vai
piedāvāt potenciālajiem uzņēmējiem/investoriem. Šobrīd pieejamie investīciju objekti atrodami Alūksnes novada mājaslapā:
www.aluksne.lv.

Pašvaldība atbalsta
topošos uzņēmējus

Piedāvājums tiks ievietots mājaslapas sadaļā Investīciju teritorijas
un Vidzemes Uzņēmējdarbības centra publiskajā datubāzē
www.invest.vidzeme.lv, kā arī tiks piedāvāts individuāli.
Savus piedāvājumus sūtīt uz uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes
Māras Saldābolas e-pastu: mara.saldabola@aluksne.lv.

Alūksnes novada
pašvaldība kopš 2011. gada
rīko Jauniešu biznesa ideju
konkursu komercdarbības
uzsākšanai Alūksnes
novadā. Konkursa mērķis ir
veicināt uzņēmējdarbības
attīstību novadā,
mudinot jauniešus uzsākt
savu uzņēmējdarbību.

Cienījamie apmeklētāji!

Astoņu gadu laikā ir atbalstītas
20 biznesa idejas, jaunajiem
uzņēmējiem kopā piešķirot

Administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, pārbūves darbu
laikā VISAS Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienības
un valsts iestāžu struktūrvienības ATRODAS CITĀS TELPĀS.
PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
Alūksnes novada
Alūksnes Kultūras
domes vadība –
centrā, Brūža ielā
domes priekšsēdētājs,
7, uzņēmējdarbības
priekšsēdētāja vietnieki
atbalsta telpā
Kancelejas
Alūksnes novada
Alūksnes Kultūras
tālruņi:
pašvaldības
centrā, Brūža ielā 7,
64381496,
izpilddirektore
administrācijas telpās
29453047
Kanceleja
Alūksnes Kultūras
centrā, Brūža ielā 7,
Koru zālē
Plānošanas un attīstības
Alūksnes Jaunajā pilī,
26668502;
nodaļa
Pils ielā 74, 1. stāvā
26606818
Īpašumu nodaļa
Iepirkumu speciālisti
Juridiskā nodaļa
Grāmatvedība
Finanšu nodaļa

Bāriņtiesa

Būvvalde

Izglītības pārvalde

Alūksnes novada
Pašvaldības policija

Nodokļu administratori
un dzīvesvietas
deklarēšanas speciālists
Informācijas tehnoloģiju
nodaļa
Kultūras un sporta
nodaļa

Alūksnes Jaunajā pilī,
Pils ielā 74, 1. stāvā
Alūksnes Jaunajā pilī,
Pils ielā 74, 1. stāvā
“SEB bankas” ēkā,
Brūža ielā 1, 2. stāvā
Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijā,
Glika ielā 10, 4. stāvā
(ieeja pa sānu durvīm
no Jāņkalniņa puses)
Alūksnes novada
Sabiedrības centrā,
Dārza ielā 8A,
2. stāvā
Alūksnes novada
Sabiedrības centrā,
Dārza ielā 8A,
1. stāvā
Alūksnes novada
vidusskolā, Kanaviņu
ielā 14, 3. stāvā
Alūksnes novada
vidusskolā, Kanaviņu
ielā 14, 1. stāvā
(ieeja no stadiona
puses)
Uzvaras ielā 1,
2. stāvā
Uzvaras ielā 1,
2. stāvā
Uzvaras ielā 1,
1. stāvā (ieeja no
Kanaviņu ielas)

28686707;
26647519
26385501
29123933,
29110122
29197803
29168824

26411168

26667642,
29158319

26320623

29106990

64381497;
25778897
29297655
26423628

VALSTS UN PRIVĀTĀS INSTITŪCIJAS
Pilsonības un migrācijas
Uzvaras ielā 1, 1. stāvā
lietu pārvalde
Valsts ieņēmumu
Uzvaras ielā 1, 1. stāvā
dienests
Zvērināta advokāta G.
Uzvaras ielā 1, 1. stāvā
Priedīša birojs
Valsts vides dienesta
Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Madonas reģionālā
vides pārvalde
Valsts zemes dienests
Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Lauku atbalsta dienests
Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Latvijas Lauku
Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
konsultāciju un izglītības
centrs
Valsts valodas centrs
Alūksnes novada vidusskolā,
Kanaviņu ielā 14

Būvējam labākai nākotnei!

06.02.2019.

40 830,18 EUR komercdarbības
uzsākšanai. Aizvadītajā,
2018. gadā, Jauniešu biznesa
ideju konkursā atbalstu guva
trīs idejas: Elīna Salaka –
rokām zīmētu ilustrāciju izveide
un plakātu druka (piešķirti
2250 EUR); Rihards Lācis – Rideshare aplikācijas izveide (piešķirti
2550 EUR); Rūdolfs Avots un
Raiens Mairis Pauriņš – piemājas
un dārzu apsaimniekošanas
pakalpojumi (piešķirti 2250 EUR).
Arī šogad ir plānots

izsludināt Jauniešu biznesa
ideju konkursu, tādēļ
ikviens jaunietis aicināts
sekot līdzi informācijai par
konkursa izsludināšanu un tā
nosacījumiem un pieteikties,
lai uzsāktu uzņēmējdarbību
Alūksnes novadā.
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

Zāģē bīstamos
kokus parkā
Alūksnes novada
pašvaldības Apstādījumu
aizsardzības komisija
informē, ka Alūksnes
muižas parkā šobrīd notiek
bīstamo koku ciršana.
2018. gadā no pavasara
līdz rudenim parka koki
vairākkārt apsekoti un
atzīmēti, lai pilnvērtīgi
izvērtētu to stāvokli.
Parka daļā tuvāk Vējakalna
ielai nozāģētas kļavas ar
izteiktām kalšanas pazīmēm,
kur 30 – 60% no zariem un
koku galotnēm bija nokaltušas.
Kalšanu izraisījuši gan stumbru
bojājumi (liela izmēra urbumi,
kurus, visticamāk, iedzīvotāji
izveidojuši kļavu sulu ieguvei),
gan vējos lauzto lielo zaru
vietas. Caur šādiem bojājumiem
kokā iekļūst dažādi
mikroorganismi un izraisa
koksnes iekrāsošanos, vēlāk
trupi.
Svarīgi ievērot, ka, lai
kokam nenodarītu lielu
kaitējumu, urbumu kļavu
sulu ieguvei drīkst veikt tikai
aplievas koksnē, kas ir ne
dziļāk par 5 centimetriem,
turklāt ar iespējami mazāka
(optimāli 1 cm) diametra
urbi.
Pārējā parka daļā konstatēti
oši, kuriem ir novērojama ošu
kalšanas slimība, arī jau iepriekš
minētās kļavas ar novērotu
galotņu kalšanu, mizgraužu
bojātas un nokaltušas
egles, koki, kas iekārušies
citos kokos, kā arī koki ar
izteiktām stumbra plaisām un
dobumiem. Vietās, kur
uzturas cilvēki, šādi koki ir
uzskatāmi par potenciāli
bīstamiem.
Tāpat darbus turpinās
arī Muižas parka dienvidu
daļā (pie strūklakām). Šī parka
daļa apsekota rudenī, un
konstatēti vairāki koki ar
stumbra trupi, izteiktām
vainaga kalšanas pazīmēm
un stumbra plaisām. Šajā
parka daļā lielākā daļa
koku nav stādīti, tie iesējušies
paši. Koki sava fiziskā
stāvokļa dēļ nav vairs
saglabājami.
Jāņem vērā, ka arī
turpmākos gadus parka
kokus turpinās apsekot,
novērot to stāvokli un,
iespējams, nepieciešamības
gadījumā veikt to ciršanu. Tomēr,

Nokaltusi goba

Stumbra trupe
domājot par dabas
daudzveidību parkā un
pilsētā kopumā, atsevišķi
koki, kuriem būs konstatēti
nenozīmīgi bojājumi un tie
neatradīsies tuvu cilvēku
uzturēšanās vietai, var tikt
saglabāti līdz to dabiskai
bojāejai.

Pēc parka bīstamo koku
izzāģēšanas pakāpeniski plānos
un iestādīs jaunus kokaugu
stādījumus.
Madara Sildega-Mieriņa,
Apstādījumu aizsardzības
komisijas priekšsēdētāja

06.02.2019.

Malienā pabeigta
pašvaldības autoceļu pārbūve
Ir noslēdzies Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalstītais
projekts “Pašvaldības
autoceļu “Tomsona
pagrieziens-Sebežnieki”,
“Brenci-Sakvārne” un
“P41-Cūku komplekss”
pārbūve Malienas pagastā,
Alūksnes novadā”.
Projekts īstenots
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros. Pārbūvēti
pašvaldības autoceļu kritiskākie
posmi - “Tomsona
pagrieziens-Sebežnieki”
1,8 km garumā, “BrenciSakvārne” 1,5 km garumā
un “P41-Cūku
komplekss” 0,369 km.

2018. gada novembra
nogalē autoceļi nodoti
ekspluatācijā. Šobrīd norit
dokumentācijas un atskaites
sagatavošana iesniegšanai
Lauku atbalsta dienestā.
Īstenojot projektu, veikta
apauguma noņemšana,
koku, krūmu izzāģēšana, grāvju
un ievalku rakšana, caurteku
izbūve, izbūvētas nobrauktuves
uz īpašumiem, pastiprināta
brauktuves segas konstrukcija.
Pārbūves rezultātā uzlabojusies
ceļu infrastruktūra, nodrošināta
droša satiksme, uzlabojot
saimniekošanas apstākļus
Malienas pagasta
lauksaimniecības

uzņēmumiem.
Būvdarbus objektā
veica būvuzņēmējs
AS “TREV-2 GRUPP”,
būvuzraudzību nodrošināja
SIA “Ceļu komforts”, tehnisko
dokumentāciju izstrādāja SIA
“VERTEX PROJEKTI”. Projekta
kopējās izmaksas ar pievienotās
vērtības nodokli sastāda
193 629,44 EUR, no
tā publiskais finansējums
103 411,00 EUR.
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Izbūvēs koka kāpnes
Drusku pilskalna takā
Latvijas vides
aizsardzības fonda
programmas “Dabas un
bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība un
saglabāšana”
aktivitātē – Īpaši
aizsargājamo dabas
teritoriju dabas aizsardzības
plānu ieviešana atbalstītā
projekta “Drusku
pilskalna takas pieejamības
nodrošināšana”
ietvaros ir izstrādāts
tehniskais būvprojekts
koka kāpņu izbūvei
Drusku pilskalna takā.
Būvprojektu izstrādāja
SIA “BM – projekts”.
Atbilstoši tam tiks izbūvētas
koka kāpnes ar margām gar
vienu malu un atpūtas
laukumiem. Kāpnes sastāvēs no
diviem posmiem stāvākajās takas
nogāzēs – Dzērves
kalnā 62 m garš kāpņu posms,
bet Drusku pilskalnā 144,5 m
garš posms. Šobrīd tiek
gatavots nolikums publiskā

iepirkuma izsludināšanai
kāpņu izbūvei. Kopējās
projekta izmaksas ir 50000 EUR,
80% no summas finansē
Latvijas vides aizsardzības
fonds, bet 20% līdzfinansē
Alūksnes novada
pašvaldība.
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Turpinās bezmaksas ūdens
vingrošanas nodarbības grūtniecēm
Trešdienās plkst. 10.00
viesnīcas “Jolanta” baseinā,
Merķeļa ielā 16, Alūksnē,
norisinās bezmaksas ūdens
vingrošanas nodarbības
Jolantas Arājas vadībā.
Nodarbību laikā uzmanība
tiek pievērsta pareizai elpošanai,
dzemdībās nodarbināto
muskuļu grupu attīstīšanai,
fiziskās formas uzturēšanai,
saspringtās muskulatūras
atbrīvošanai un
stiepšanai.
Par vēlmi apmeklēt
nodarbības iepriekš sazināties ar
nodarbību vadītāju J. Arāju pa
tālruni 29417113.
Vingrošana notiek Eiropas
Sociālā fonda projekta “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā”
ietvaros.
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Ekspluatācijā nodoti
pārbūvētie ceļi
Jaunlaicenes
pagastā
18. decembrī nodoti
ekspluatācijā autoceļu
“Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns”
un “Jaunlaicene-DauguļiVidzemes šoseja” posmi,
kuru pārbūve veikta
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā projektu konkursa
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros.
2016. gadā SIA “CEĻU
KOMFORTS” izstrādāja
būvprojektu ceļu posmu pārbūvēm
un 2017. gadā iepirkumu
procedūras rezultātā līgums par
minēto pašvaldības autoceļu
1. kārtas pārbūvi tika noslēgts ar
SIA “SORMA”, būvuzraudzību
veica SIA “GEO CONSULTANTS”,
autoruzraudzību - būvprojekta
izstrādātājs SIA “CEĻU
KOMFORTS”.
Projekta kopējās izmaksas ir
228068,00 EUR (ar PVN), no
kā publiskais finansējums ir
112761,00 EUR un Alūksnes
novada pašvaldības finansējums 115307,00 EUR.
2018. gada pavasarī tika uzsākti
būvniecības darbi, pārbūvējot
autoceļu Bambāļi-TortužiDēliņkalns 4,19 km garumā un
Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes
šoseja” 1,6 km garumā. Pārbūves
rezultātā veica esošo novadgrāvju
tīrīšanu un jaunu novadgrāvju
izbūvi, nomaļu apauguma
noņemšanu, krūmu un koku
izciršanu, attīrītas un remontētas
esošās caurtekas un izbūvētas
jaunas caurtekas, atjaunotas un
izbūvētas nobrauktuves, veikta
autoceļa segas konstrukcijas
izbūve.

Veclaicenes pagastā
Decembrī nodots
ekspluatācijā autoceļš
Dzintari-Cīņas, kura pārbūve
veikta Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā projektu konkursa
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros.
2016. gadā SIA “PROJEKTS EAE”
izstrādāja būvprojektu autoceļa
pārbūvei un 2017. gadā iepirkumu procedūras rezultātā noslēgts
līgums par minētā ceļa pārbūvi ar
SIA “VIANOVA”, būvuzraudzību
veica SIA “RS BŪVNIEKS”,
autoruzraudzību SIA “ PROJEKTS EAE”.
2018. gadā 29. janvārī Lauku
atbalsta dienests apstiprināja
projekta “Pašvaldības autoceļa
“Dzintari-Cīņas” pārbūve
Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā” pieteikumu ar
kopējām pārbūves izmaksām
210116,00 EUR (ar PVN),
tajā skaitā publiskais finansējums
ir 137071,00 EUR un pašvaldības
finansējums sastādīja
73045,00 EUR.
2018. gada vasaras sākumā
tika uzsākta ceļa pārbūve, kuras
rezultātā veikta esošo novadgrāvju
tīrīšana un jaunu novadgrāvju
izbūve, nomaļu apauguma
noņemšana, krūmu un koku
izciršana, attīrītas un remontētas
esošās caurtekas un veikta jaunu
caurteku izbūve, atjaunotas un
izbūvētas nobrauktuves, veikta
autoceļa segas konstrukcijas
izbūve. Kopējais pārbūvējamā ceļa
garums ir 4,843 km.
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes
un Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aicina konsultēties par
līdzfinansējuma saņemšanu
No 1. līdz 31. martam
Alūksnes novada pašvaldībā
varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu
pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai.
Šo līdzfinansējumu pašvaldība
piešķir pēc saistošo noteikumu
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” nosacījumiem.
Saskaņā ar minētajiem noteikumiem pašvaldības līdzfinansējumu
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai var saņemt ne
vairāk kā vienam projektam,
ne vairāk kā 50% no kopējām
atbalstāmām izmaksām, un
nepārsniedzot 5000 EUR.
Pavasarī plānots izsludināt arī
pieteikumu iesniegšanu
pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai. Šo

līdzfinansējumu pašvaldība piešķir,
pamatojoties uz saistošajiem
noteikumiem Nr.10/2017 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai”. Saskaņā ar tiem
pašvaldības līdzfinansējumu ir
tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā, un dzīvokļu īpašnieku
kopības Alūksnes novada teritorijā
esošam īpašumam.
Aicinām iedzīvotājus, kas vēlas
pretendēt uz kādu no minētajiem
pašvaldības finansējumiem,
iepazīties ar saistošajiem noteikumiem www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie
noteikumi un konsultēties par
nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu ar Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu nodaļas
vadītāju Ingu Berkuli,
ingus.berkulis@aluksne.lv,
tālrunis 28686707.

6.

Alūksnes Novada Vēstis

06.02.2019.

Starptautiskajā deju festivālā
“Alūksnes ziema” – no tautas dejas līdz baletam
Horeogrāfijas skolas audzēkņu
izpildījumā. Šī ir vienīgā
profesionālā skola Latvijā, kurā
var apgūt baleta dejotāja
profesiju. Tā ir skola ar
senu vēsturi un pamatīgām
klasiskās dejas saknēm un
tās vārdu pasaulē nesuši tādi
izcili baletdejotāji kā Mihails
Barišņikovs, Māris Liepa,
Haralds Ritenbergs, Zita Ersa,
Dace Radiņa, Anna Laudere,
Elza Leimane, Kārlis Cīrulis
un daudzi citi.
Festivāla dalībnieku vidū būs
pārstāvji arī no sporta deju
pasaules - pazīstamā sporta
deju dejotāja un pedagoga
Valda Škutāna vadītās “Škutāna
deju skolas”, kas savas durvis
vērusi 2011. gadā.

9. un 10. februārī ar
vairākiem koncertiem
Alūksnē un novadā
notiks 3. Starptautiskais
deju festivāls “Alūksnes
ziema”, kas pulcēs
deviņus dažādus
dejas žanrus pārstāvošus
kolektīvus no Latvijas,
Lietuvas un Krievijas.
Festivālā redzēsim gan
tautas dejas un sporta
dejas, gan breiku,
klasisko baletu un
mūsdienu dejas.
- Līdz šim Alūksnē esam
organizējuši divus starptautiskus
deju festivālus – vienu vasarā,
otru ziemā. Domājot par to,
kā padarīt īpašu trešo festivālu,
kopā ar tā māksliniecisko
vadītāju Agri Veismani nolēmām
uz to aicināt ne tikai tautas
deju un folkloras kopas, bet
arī citu deju žanru pārstāvjus
no mūsu valsts un tuvākām
ārzemēm. Līdz ar to festivāla
koncerti būs interesanti dažādu
deju virzienu cienītājiem.
Turklāt šis festivāls paies jaunības
zīmē, jo dalībnieku pulkā
pieredzējušākais kolektīvs būs
Alūksnes Kultūras centra deju
kopa “Jukums”, bet pārējie
– jauniešu kolektīvi, - stāsta
Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Sanita Eglīte.
Festivāla dalībnieku skaits
būs tuvu diviem simtiem.
Visdaudzskaitlīgākais kolektīvs
būs VEF kultūras pils tautas
deju ansamblis “Gatve”, kas
piedalījies tādos lielākajos deju
uzvedumos kā “No zobena
saule lēca”, “Lec, saulīte!”,
“Gredzenus mijot”, “Vēstījums
rakstos”, “Abas malas”. Kolektīvs
koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī
Ēģiptē, Ungārijā, Krētā, Itālijā,
Maķedonijā, Gruzijā un citur.
Visspilgtāk atmiņā dejotājiem
palicis 2014. gada Šeonjanas
deju festivāls Dienvidkorejā, kur
iegūta 2. vieta, bet kolektīva solo
pāris Anete un Jānis tikuši pie
titula “Pasaulē labākie dejotāji”.
Pirmo reizi uz Alūksnes
Kultūras centra skatuves būs
skatāms klasiskais balets Rīgas

Mūsdienu deju grupa
“Buras” no Salaspils, kas
festivālā pārstāvēs laikmetīgās
dejas žanru, nesen nosvinējusi
savu 20 gadu pastāvēšanas
jubileju. “Buras” ir viena no
vadošajām laikmetīgās dejas
grupām Latvijā, ko pierāda
dažādos konkursos iegūtās
pirmās vietas un Grand prix.
Kolektīvs ir atpazīstams ar saviem
oriģinālajiem uzvedumiem un
līdztekus koncertiem Latvijā, tas
koncertējis arī Lietuvā, Igaunijā,
Korejā, Austrijā, Spānijā, Turcijā,
Meksikā un Polijā.
3. Starptautiskā deju
festivāla “Alūksnes ziema”
dalībnieku vidū būs
breika deju komanda
“Motion Bang” no Rīgas deju
skolas “Extreme”. Deju skola
“Extreme” nav tikai vieta, kur
apgūst mūsdienu deju, bet arī
radošā laboratorija un iespēja
katram, kas vēlas pārbaudīt
savus spēkus daudzveidīgā
mākslas pasaulē. Tās dalībnieki
piedalījušies dažādos
deju šovos Latvijā, Lietuva
un Krievijā.
Ārvalstu viesu vidū
3. Starptautiskajā deju
festivālā “Alūksnes ziema”
būs Juliausa Siniausa mākslas
skolas mūsdienu deju grupa
“Erdve” no Lietuvas, kas
Alūksnē viesosies ar diviem
grupas sastāviem. Kolektīvs ir
daudzu starptautisku konkursu
laureāts, un dejotāji nesen ar
panākumiem atgriezušies
no festivāla Parīzē.
Vēl vieni ārvalstu viesi festivālā
būs Pleskavas mākslas koledžas
deju ansamblis “Юность”
(“Jaunība”). Ansamblis dibināts
1965. gadā, un tā sastāvu
veido talantīgākie horeogrāfijas
specializācijas studenti.
Kolektīvs regulāri piedalās
daudzos konkursos, svētkos,
festivālos, koncertē arī ārpus
Krievijas robežām. Tā darbības
mērķis ir krievu tautas deju un
Pleskavas folkloras izpēte un
popularizēšana.
Viesus Alūksnē uzņems
Alūksnes Kultūras centra deju
kopa “Jukums”, kuras
repertuārā ir latviešu
tradicionālās tautas
dejas un to apdares, kā arī
oriģināluzvedumi, kas radīti tieši

Pleskavas mākslas koledžas deju ansambļa “Юность” (“Jaunība”) darbības mērķis ir krievu tautas
deju un Pleskavas folkloras izpēte un popularizēšana
viņiem un balstīti uz Alūksnes
puses folkloru, radoši un spilgti
atspoguļo pierobežas dzīvi,
raksturu un tradīcijas. Vairākkārt
kolektīvs ieguvis galveno balvu
Latvijas tautas tērpu konkursos
un D grupas deju fināla
konkursos. Uzstājušies Anglijā,
Francijā, Beļģijā, Ukrainā,
Grieķijā, Ungārijā, Zviedrijā,
Norvēģijā, Polijā, Igaunijā,
Moldovā, Horvātijā, Lietuvā
un Krievijā.
Festivālā notiks divi ieskaņu
koncerti - 9. februārī
Alūksnes Kultūras centrā un
Alsviķu kultūras namā un
lielkoncerts 10. februārī Alūksnes
Kultūras centrā. Ieskaņu
koncerti sāksies pulksten
19.00. Koncertā Alūksnes
Kultūras centrā piedalīsies
Alūksnes deju kopa “Jukums”,
VEF Kultūras pils tautas deju
ansamblis “Gatve” un Rīgas
horeogrāfijas skolas audzēkņi.
Alsviķu kultūras namā koncertēs
mūsdienu deju grupa “Buras”,
Mākslas koledžas deju ansamblis
“Юность” no Krievijas, Juliaus
Siniaus Mākslas skolas deju
grupa “Erdve” no Lietuvas un
Škutāna deju skolas audzēkņi.
Savukārt festivāla lielkoncertā
Alūksnes Kultūras centrā 10.
februārī pulksten 13.00 satiksies
visi kolektīvi.

Festivāla dalībnieki ir breika deju komanda “Motion Bang” no Rīgas
deju skolas “Extreme”

Bez trim festivāla koncertiem
kolektīviem būs iespēja iepazīt
gan vienam otru, gan Alūksnes
novadu. Kolektīvu vadītājiem
un pārstāvjiem tiks organizēta
pieņemšana pie Alūksnes novada
domes priekšsēdētāja Artura
Dukuļa. 9. februārī visi festivāla
dalībnieki un arī ikviens novada
iedzīvotājs aicināts piedalīties
Meteņdienas pasākumā Alūksnes
muižas parkā no 13.00 līdz
15.00 kopā ar Latvijas radio
1 žurnālistiem, folkloristiem
Ivetu un Vidvudu Medeņiem.
Visi Meteņdienas pasākuma
dalībnieki aicināti tērpties
ķekatnieku maskās, varēs
piedalīties dažādās ziemīgās
aktivitātes, vizināties no kalna un
piedzīvot Alūksnes ziemu.

top dāvanas viesiem – Tautas
lietišķās mākslas studijas “Kalme”
dalībnieces ada dūraiņus, kas
tiks dāvināti kolektīvu vadītājiem,
savukārt festivāla rīkotāji ceps
piparkūkas cimdu formā, kas būs
dāvana kolektīvu dalībniekiem.

Festivāla simbols ir latviski
dūraiņi, tādēļ pirms festivāla jau

3. Starptautisko deju festivālu
“Alūksnes ziema” organizē

Sporta deju pasauli festivālā pārstāvēs pazīstamā sporta deju dejotāja
un pedagoga Valda Škutāna vadītās “Škutāna deju skolas” dejotāji
Foto no kolektīvu arhīva
Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļa,
Alūksnes Kultūras centrs,
Alūksnes muzejs. Paldies
pasākuma atbalstītajam
SIA “CEWOOD”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldība aicina pieteikt pretendentus
Alūksnes novada apbalvojumiem izglītībā,
kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā
Aicinām līdz 5. martam
pieteikt pretendentus
Alūksnes novada
apbalvojumiem
“Pagodinājums sportā”,
“Pagodinājums kultūrā”,
“Pagodinājums izglītībā”
un “Pagodinājums
uzņēmējdarbībā”.

uzņēmējdarbības rādītāji,
jūsuprāt, būtu novērtējami
ar pašvaldības apbalvojumu. Apbalvojumu piešķir
par nozīmīgu ieguldījumu
novada uzņēmējdarbībā,
uzņēmējdarbības vides attīstībā
vai īpašiem sasniegumiem
uzņēmējdarbībā.

Aizvadītajā gadā pašvaldība
uzsāka jaunu tradīciju svinot Latvijas neatkarības
atjaunošanas svētkus 4. maijā,
svinīgā pasākumā pasniegt
arī pašvaldības apbalvojumus
izglītības, kultūras, sporta un
uzņēmējdarbības nozarēs.

Apbalvojuma “Pagodinājums
izglītībā” mērķis ir pateikties
pašvaldības dibinātajām izglītības
iestādēm un to pedagoģiskajiem
darbiniekiem par nozīmīgu
ieguldījumu pedagoģiskajā
darbībā. To šogad paredzēts
pasniegt šādās nominācijās:
“Skolotāja personība –
iedvesmotāja pārmaiņām”,
“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem”, “Gada notikums
izglītībā (kas sekmējis pieejas
maiņu mācību un audzināšanas
darbā)”, “Par jaunā skolotāja
radošu, mūsdienīgu, efektīvu un
profesionālu darbu”.

Lai apbalvojumu pretendentu
loks būtu plašāks, pašvaldība
aicina iedzīvotājus būt aktīviem
un pieteikt apbalvošanai cilvēkus,
kolektīvus, organizācijas,
uzņēmumus, notikumus
minētajās jomās. Apbalvojumu
“Pagodinājums” katrā jomā
pasniegs, vērtējot 2018. gada
sasniegumus. Tādēļ pašvaldība
aicina iedzīvotājus raudzīties
pēc apbalvojumu pretendentiem, kas aizvadītajā gadā ko
sevišķu paveikuši konkrētajās
nozarēs, kuru sasniegumi bijuši
īpaši pamanāmi, kā arī pieteikt
īpašus notikumus attiecīgajās
nozarēs, kas aizvadītajā gadā
izskanējuši plaši un devuši
būtisku ieguldījumu.
“Pagodinājumam
uzņēmējdarbībā” pašvaldība
aicina pieteikt pretendentus – labākos, veiksmīgākos
uzņēmumus dažādās
komercdarbības nozarēs –
lauksaimniecībā, ražošanā,
tirdzniecībā, amatniecībā,
tūrismā, pakalpojumu un
citās sfērās, kuru veikums,
izaugsme, inovācijas un citi
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Ar apbalvojumu
“Pagodinājums sportā” var
apbalvot sportistus, sportistu
komandas, viņu trenerus, sporta
klubus un nozares sabiedriskos
aktīvistus par ievērojamiem
sasniegumiem sportā, kā arī pateikties par nozīmīgu ieguldījumu
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida
izkopšanā. To piešķir par īpašiem
sasniegumiem Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos,
Olimpiskajās spēlēs, kā arī cita
augsta līmeņa sacensībās vai
par nozīmīgu ieguldījumu sporta
darbā.
Apbalvojumu “Pagodinājums
kultūrā” piešķir par nozīmīgu
ieguldījumu novada kultūras
darbā, kultūrvides saglabāšanā
un attīstības pilnveidošanā vai

īpašiem sasniegumiem kādā
no mākslas, amatiermākslas,
amatniecības, izdevējdarbības
vai novadpētniecības jomām,
izciliem sasniegumiem starptautiskajos konkursos. Šī apbalvojuma mērķis ir pateikties kultūras
darbiniekiem par īpašiem
sasniegumiem kultūras jomā,
nozīmīgu ieguldījumu kultūras
darbībā novadā.
Piesakot pretendentus kādam
no apbalvojumiem, aicinām
norādīt pieteikto personu (vārds,
uzvārds), notikumu (nosaukums,
norises vieta un laiks), kolektīvu,
uzņēmumu vai organizāciju
(nosaukums) u.c., kā arī aprakstīt
konkrētos sasniegumus, par ko
pretendentu izvirzāt apbalvojumam. Pieteikums noformējums
brīvā stilā.
Aicinām pieteikumus rakstīt
arī kolektīvi, lai uz ieteikuma
vēstules būtu vairāk nekā
viena ieteicēja paraksts, kas
apliecinātu konkrētā apbalvojuma pretendenta veikuma
un ieguldījuma nozīmīgumu
plašākai sabiedrībai.
Pieteikumus līdz 5. martam
lūdzam nogādāt personīgi
Alūksnes novada pašvaldības
Kancelejā, Alūksnes Kultūras
centra Koru zālē, Brūža ielā
7, Alūksnē, Alūksnes novadā,
LV-4301, nosūtīt pašvaldībai
pa pastu vai e-pastu uz adresi:
dome@aluksne.lv. Jautājumu
gadījumā lūdzam sazināties ar
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālisti Evitu Aploku, e-pasts:
evita.aploka@aluksne.lv, tālrunis
26646749.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas
Neatkarības cīņām 100

Piemiņas diena Somijas
un Latvijas Neatkarības
cīņu karavīriem
“Divas tautas, viena brīvība”
Pie Alūksnes
dzelzceļa stacijas
10.30 Latvijas Neatkarības cīņās kritušo somu karavīru atcerei
veltītās piemiņas vietas atklāšana
Piedalās somu vīru koris “Runebergskören BSB” (Porvoo) un Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

Alūksnes
Kultūras centrā
11.30 Alūksnes muzeja veidotās izstādes
“No miesta līdz pilsētai” atklāšana
11.45 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra
un Kolberģa tautas nama meiteņu trio koncerts “Latvijas sveiciens
Somijai”

Jaunalūksnes pagasta
Bejā
14.30 Piemiņas brīdis Somu karavīru Brāļu kapos
15.00 Svētku koncerts Bejas pamatskolā
Piedalās Bejas pamatskolas skolēni un Jaunalūksnes pagasta
Kolberģa tautas nama jauktais koris “Ezerlāse”
Tuomo Juntunena prezentācija “Sadursme pie Babeckas”
No 16.30 Bejas novadpētniecības centra apmeklējums
Pastāvīgās vēstures ekspozīcijas un digitālā ekspozīcija “Latvijas
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”

Alūksnes
Kultūras centrā
18.00 Somu vīru kora “Runebergskören BSB” un Alūksnes
Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” koncerts “Balti jāja karavīri”
Ieeja pasākumos: brīva

Alūksnes Bānīša stacijas
tālākie viesi – no Japānas un Austrālijas
Alūksnes Tūrisma
informācijas centram
aizvadītā tūrisma sezona
ir bijusi aktīva. Ņemot
vērā labos laika apstākļus,
kas valdīja vasarā un
rudenī, apmeklētāju skaits
ir bijis liels un tas ir
veicinājis Tūrisma
informācijas centra
plānoto ieņēmumu izpildi.
Aizvadītajā gadā
1. septembris Alūksnē skanēja
ar vērienu, jo Bānīša svētku
laikā apmeklētājiem
durvis vēra restaurētais stacijas
bagāžas šķūnis, kurā iekārtota
multimediāla ekspozīcija
“Alūksnes Bānīša stacija”.
Noslēdzot aizvadīto gadu,
atskatāmies, kādi bijuši stacijas
pirmie četri darbības mēneši
un kas ieplānots nākamajos
12 mēnešos.
Apmeklētāju interese par jauno
objektu ir ļoti jūtama, esam
sagaidījuši 2312 viesus. Lielākais
apmeklētāju skaits, protams, bijis
no Latvijas, bet tālākie ciemiņi
bijuši no Austrālijas un Japānas.
Iemesli, kāpēc uz staciju cilvēki
atnāk, ir dažādi - cits vēlas

redzēt Alūksnes jaunumus, cits
iegriežas nejauši, citu interesē
dzelzceļa vēsture un īpaši Bānītis,
cits līdzdarbojies ekspozīcijas
iekārtošanā un citi atgriežas, lai
stacijas stāstus piedzīvotu vēlreiz
un vēlreiz.
Gada nogale stacijā bija
ļoti darbīga, to galvenokārt
ietekmēja divi projekti.
Pateicoties Latvijas simtgades
dāvanai jauniešiem “Latvijas
skolas soma” stacijā izglītojošās
ekskursijās viesojušās 23 grupas - gan Alūksnes pilsētas un
novada skolēni, gan tuvāko
apkārtnes novadu skolēni,
gan arī viesi no Rēzeknes un
Varakļāniem. Lielu atsaucību
guva arī nodarbības ar nosaukumu “Pietura: Ziemassvētki”,
kurās 254 dalībnieki - gan
skolēni, gan darba
kolektīvi - svinēja svētkus.
Turklāt mūsu viesi labprāt
izmanto arī stacijas ekspozīciju
savu korporatīvo vai privāto
pasākumu svinēšanai un
fotosesijām.
Daudz ieceres arī šim gadam.
Pirmkārt, turpināt
Gulbenes-Alūksnes dzelzceļa
vēstures un dzīvesstāstu

Jaunā Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija apmeklētājiem atvērta
kopš pērnā gada septembra
Evitas Aplokas foto
apkopošanas un popularizēšanas
darbu. Zvaigznes dienā tika
rīkots pirmais atmiņu pasākums,
esam ieguvuši vairākus jaunus stāstus no kādreizējiem
dzelzceļniekiem un viņu ģimenes
locekļiem. Ja arī tev ir kāds
stāsts, to labprāt uzklausīsim –
ienāc!
Lai veicinātu atpazīstamību,
februārī būs pieejams jauns

tūrisma informācijas izdevums
par Gulbenes-Alūksnes dzelzceļu
un šajā līnijā apskatāmajiem
objektiem, kas top sadarbībā ar
Alūksnes Tūrisma informācijas
centru, Gulbenes novada
pašvaldības aģentūru “Gulbenes
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, SIA “Gulbenes –
Alūksnes Bānītis” un Stāmerienas
pagastu.

Veidojot Alūksnes Bānīša staciju
par jaunu kultūrvietu Alūksnē
un tuvākā apkārtnē, esam
iecerējuši attīstīt jaunu tradīciju –
regulārus pasākumus stacijā gan
pieaugušajiem, gan bērniem.
Pirmais ieplānots jau 15. februārī
– pasākums pieaugušajiem, otrs
14. martā – skolēnu brīvdienās
– animācijas darbnīca kopā
ar DEBESSmANNA. Savukārt
pavasarī ieplānoti pārgājieni ekspedīcijas “Sekojot Bānītim”.
Pavisam drīz ekspozīcijā pieejama būs jauna piedzīvojumu
spēle, kuru varēsiet spēlēt kopā
gan ar draugiem un ģimeni, gan
kolektīvi. Precīzāka informācija
sekos – gan “Alūksnes Novada
Vēstīs”, gan Alūksnes Bānīša
stacijas lapā facebook un
www.visitaluksne.lv.
Ja Alūksnes Bānīša stacija ir
kļuvusi par daļu no tavas un
manas Alūksnes, ja tev ir idejas,
ierosinājumi vai padoms stacijas
“dzīvei” - nāc ciemos un dalies
ar to!
Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas
centra vadītāja vietniece
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Alūksnes novada
Projekts
Dzimtsarakstu nodaļā pērn
“PuMPuRS” - arī
Liepnas vidusskolā
Izglītības kvalitātes
valsts dienests īsteno
Eiropas Sociālā fonda
projektu “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
(“PuMPuRS”), lai mazinātu
to bērnu un jauniešu
skaitu, kas pārtrauc
mācības un nepabeidz
skolu. Šajā projektā kopš
2018. gada janvāra ir
iesaistījusies arī Liepnas
vidusskola.
Projekts “PuMPuRS” ilgs
līdz 2022. gada 31. decembrim.
Viena no tā mērķgrupām ir
vispārizglītojošo skolu 5.12. klašu audzēkņi. Tas, kuram
skolēnam būtu nepieciešams
atbalsts, tiek noskaidrots,
sadarbojoties klases
audzinātājam un citiem pedagogiem, tātad sākotnēji tā ir
skolotāju sadarbība. Tai seko
saruna ar skolēna vecākiem,
lai vienotos par atbalsta

nepieciešamību. Ja vecāki
to izprot un atbalsta savu
bērnu, tad katram projektā
“PuMPuRS” iesaistītajam
skolēnam pedagogs semestra
sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību
pārtraukšanas riskus un paredz
nepieciešamos pasākumus šo
risku mazināšanai. Šobrīd
projekta ietvaros atbalstu
saņem 11 skolēni. Viņiem tiek
nodrošinātas individuālas
konsultācijas latviešu valodā un
matemātikā un nodarbības pie
logopēda. Pozitīvi, ka skolēni
paši izrāda interesi par
projekta piedāvātajām
iespējām un izvēlas papildu
konsultācijas. Jāpiebilst,
ka ir padomāts arī
par projektā iesaistītajiem
pedagogiem, jo ir sagatavoti
vairāki metodiskie materiāli.
Sanita Bordāne,
projekta koordinatore Liepnas
vidusskolā

Alūksnes novadā
realizē projektu
“Atklājot mobilitāti
un sevi!”
No 3. janvāra līdz
31. augustam Alūksnes
novada Pededzes,
Liepnas un Veclaicenes
pagastos tiks realizētas
projekta “Atklājot mobilitāti
un sevi!” aktivitātes.
Projekta mērķis ir izveidot
mobilā darba ar jaunatni
sistēmu Alūksnes novadā,
veicināt jauniešiem interesējošu
aktivitāšu pieejamību iespējami
tuvu viņu dzīvesvietai,
aktivizēt jauniešu līdzdalību
savu pagastu sabiedriskajā dzīvē
un veicināt piederības sajūtas
veidošanos kā novadam, tā arī
konkrētajam pagastam. Tāpat šī
projekta laikā plānots veicināt
Alūksnes novada jaunatnes
darba koordinatora, Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra un
pagastu jauniešu savstarpējo
komunikāciju, lai nākotnē
pilnveidotu mobilā darba
ar jaunatni sistēmu Alūksnes
novadā.
Projekta galvenais posms tiks
īstenots no marta līdz jūnijam,
kad katrā no minētajiem
pagastiem divreiz mēnesī
risināsies mobilā darba ar
jaunatni praktiskās aktivitātes,
kurās jauniešiem būs iespēja
pavadīt brīvo laiku, socializēties
un apgūt dažādas prasmes.

Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm
www.abjc.lv, vairāk
informācijas par projektu
una.tomina@aluksne.lv.
Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2018. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.

2018. gadā Alūksnes
novada Dzimtsarakstu
nodaļā izdarīti:
1) 126 dzimšanas reģistri
(salīdzinot ar 2017. gadu, par
21 jaundzimušajiem vairāk),
2) 80 laulības reģistrs
(salīdzinot ar 2017. gadu, par
9 laulībām vairāk),
3) 240 miršanas reģistri
(salīdzinot ar 2017. gadu, par
15 mazāk).

2018. gadā dzimušas 59
meitenītes un 67 zēni, reģistrēti
četri dvīņu pāri. 41 bērns savā
ģimenē reģistrēts kā pirmais,
43 bērni - kā otrie, 25 - kā
trešie, 9 - kā ceturtie, 8 - kā
piektie vai vairāk kā piektais
saviem vecākiem dzimušie
bērni. 12 jaundzimušajiem doti
normatīvajā regulējumā atļautie
divi vārdi.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā
bērna dzimšanas reģistrāciju,
sveic vecākus, dāvinot viņiem
grāmatu “Mūsu bērns” un
dekoratīvos vāciņus bērna
pirmreizējai dzimšanas
apliecības veidlapai. Pateicoties
nodibinājumam “Alūksnes un
Apes novada fonds” un Alūksnes
pilsētas pensionāru biedrībai
“Sudrabs”, šogad ikviens
jaundzimušais, kas reģistrēts
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļā, saņem īpašu pūriņa
velti – senioru adītas zeķītes,
cimdiņus, šallīti. Dāvanas
komplektācija var būt atšķirīga
un bērna vecāku ziņā ir izvēlēties
arī sev tīkamāko krāsu gammu.
Pērn notikuši pieci svinīgie kūmu
iegūšanas svētku pasākumi,
kuros krustvecākus dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši deviņi mūsu
novada jaunie pilsoņi.
Aizvadītajā 2018. gadā

Pateicoties nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” un
Alūksnes pilsētas pensionāru biedrībai “Sudrabs”, šogad ikviens
jaundzimušais, kas reģistrēts Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā,
saņem īpašu pūriņa velti
Alvita Grīvnieka foto
reģistrētas 80 laulības. Dzimtsarakstu nodaļa dāvina dekoratīvus
vāciņus arī pirmreizējai laulības
apliecības veidlapai. 62 laulībās
abi laulātie bijuši latvieši, piecās
laulībās - abi cittautieši, 13
laulībās viens laulātais bijis latvietis, otrs cittautietis.
38 pāriem abu laulāto deklarētā
dzīvesvieta bijusi Alūksne vai
Alūksnes novads, 20 laulības
notikušas pāriem, kurās viens
no laulātajiem ir mūsu novada iedzīvotājs. Divas laulības
noslēgtas ar ārzemniekiem.
Baznīcā aizvadītajā gadā
noslēgtas 12 laulības, no tām
8 - Opekalna luterāņu baznīcā,
4 laulības Alūksnes Romas katoļu
baznīcā.
2018. gadā nodaļā sastādīti
240 miršanas reģistri – aizsaulē
aizgājušas 119 sievietes un 121
vīrietis. Jāatzīmē, ka mirušo
sieviešu vidējais vecums bijis

78,7 gadi, savukārt mirušo
vīriešu vidējais mūža ilgums 68,3 gadi. Caurlūkojot miršanas
reģistrus, jāsecina, ka 16 mirušās
sievietes bijušas vecākas par
90 gadiem, bet tikai 3 vīrieši
sasnieguši tik cienījamu vecumu.
Dzimtsarakstu nodaļā pērn
noformētas 11 uzvārda, vārda
maiņas lietas, izdarīti 19 labojumi un papildinājumi civilstāvokļa
aktu reģistros, izsniegtas 136
atkārtotas apliecības par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju
(dzimšana, laulība, miršana).
36 agrāk sastādītajos laulības
reģistros, pamatojoties uz tiesas
sprieduma izrakstu vai notāra
izdotu apliecību, veikta atzīme
par laulības šķiršanu.
Anita Grīvniece,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Izzina Malienas pagasta vēsturi
Nodibinājums
“Malienas skolas fonds”
sadarbībā ar Alūksnes
novada pašvaldību
laika posmā no 2018. gada
1. aprīļa līdz 31. decembrim
īstenoja sabiedriski
nozīmīgu projektu
“Ceļā uz mūsu valsts
un Aleksandra Pelēča
simtgadi”. Alūksnes
novada pašvaldība ir
projekta līdzfinansētājs.
Aleksandrs Pelēcis ir mūsu
novadnieks, astoņu dzejoļu
grāmatu autors, Alūksnes
novada tēlotājs prozā - grāmatu
“Alūksnes grāmata”, “Puisiska
dvēsele” un “Sibīrijas grāmatas”
autors. Viņa darbi ir vēsturiski un
mākslinieciski nozīmīgi Alūksnes,
Malienas puses cilvēkiem
un visai Latvijai. Malienas
pamatskola ir A. Pelēča pirmā
skola. Te ir ierīkota Aļa jeb
rakstnieka A. Pelēča istaba.
“Aļa istaba” stāsta par reālu
cilvēku - Malienas, Alūksnes un
Latvijas patriotu, māca izprast,
cienīt mūsu valsts vēsturi, mūsu
bērnos audzināt patriotismu.
Latvijas valsts simtgades svinību
ietvaros, īstenojot projektu
“Ceļā uz mūsu valsts un
Aleksandra Pelēča simtgadi”,

5. klases skolnieks, gids Matīss Kabluks skolas ciemiņus iepazīstina ar
“Aļa istabu”
Foto no skolas arhīva
esam veicinājuši skolēnu un
iedzīvotāju interesi par novadnieku A. Pelēci, izzinot
pagasta vēsturi, papildinot
un labiekārtojot Aļa istabu
ar mūsdienīgu un aktuālu
vēstures ekspozīciju, izveidojot
un izspēlējot interaktīvās spēles
“Malienas pagasta pērles”,
“100 soļi pa dzimto pagastu”,
“A. Pelēča 3 zvaigznes ordenī”,
noformējot “Aļa istabas”
”Varoņu sienu” ar Malienas
skolas zināmāko absolventu
fotogrāfijām un stāstiem par
viņiem, izveidojot un īstenojot
rakstnieka dzimšanas dienā

Alūksnes un Apes novadu
skolēniem izglītojošu
programmu “Aleksandrs Pelēcisdzejnieks un viņa laiks”.
Mēs, Malienas puses ļaudis,
uzskatām par savu pienākumu
zināt sava pagasta, tuvākās
apkaimes vēsturi, saglabāt
rakstnieka Aleksandra Pelēča
piemiņu, audzinot lepnumu par
vietējiem cilvēkiem, viņu
sasniegumiem.
Ieva Baltā-Pilsētniece,
Nodibinājuma “Malienas skolas
fonds” valdes priekšsēdētāja
Malienas pamatskolas direktore

06.02.2019.
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Izstāde “Vilna”
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā

Mums tas izdevās!

Februārī Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejs aicina uz
izstādi “Vilna”.

Šī izstāde ir Limbažu
muzejā 2015. gadā tapis
projekts, kuru īstenoja Limbažu
muzeja māksliniece Aija
Brikmane un galvenā krājuma
glabātāja Diāna Nipāne.
Tā veidota, lai apmeklētāji
varētu gūt ieskatu vilnas
cirpšanā, mazgāšanā,
kāršanā, vērpšanā un
šķeterēšanā, kā arī aplūkot
etnogrāfiskos darbarīkus
no muzeja krājuma un
privātkolekcijām. Izstādē ir
iespējams apskatīt ilustrētus
stāstus par vilnas struktūru un
īpašībām; aitu šķirnēm
un izcelsmi, kā arī aitkopību
Latvijā. Izstāde papildināta
ar Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzeja
krājuma priekšmetiem un būs
apskatāma līdz 2019. gada
28. februārim.
Izstādes apmeklētājiem,
iepriekš piesakot, ir iespēja
piedalīties arī izglītojošā
programmā “No aitas sprogas
līdz vilnas dzijai”, kuras laikā
var līdzdarboties vilnas
vērpšanā, plucināšanā,
kāršanā un šķeterēšanā.
23. februārī pulksten
13.00 gaidīsim uz Limbažu
muzeja mākslinieces
Aijas Brikmanes stāstījumu –
lekciju”„Par aitu. Par
vilnu. Par dziju. No kurienes,
kāda un kāpēc tāda?”. Tā
būs lekcija ar taustīšanu,
skatīšanu, rokā turēšanu

Foto no Zeltiņu vēstures krātuves arhīva
Pērnā gada decembrī
Zeltiņos īpaši aktīvi rosījās
lieli un mazi Rūķi, kuri svētku
gaidīšanas laikā atcerējās ne
tikai savas ģimenes locekļus,
bet arī līdzcilvēkus.

Izstāde stāsta par vilnas ceļu no aitas līdz dzijai
un iesaistīšanos. Vilna ir
apbrīnojama dāvana
cilvēkam. Par to skolā
nemācīja ne fizikas, ne
bioloģijas stundā, kaut
daudzi mēs tai pieskaramies
vai katru dienu. Aptverot
šķiedras uzbūvi, var saprast,
kāpēc gan silta, maiga, gan
kodīga,
stipra, gan saveļama vai
spoža. Soli pa solim no aitas
līdz dzijai: apstrādes
procesi no cirpšanas,
mazgāšanas,
kāršanas līdz vērpšanai un
šķeterēšanai. Rokdarbnieki

novērtēs pēc taustes, aitkopji
būs pārsteigti par atšķirību.
Par ceļu no aitas līdz dzijai tradicionālo, paņēmieniem,
izsekojamību, vērtēšanu un
savu iekrāto pieredzi, lai tiktu
pie teicama un gribētā gala
iznākuma. Dalības maksa
lekcijā (izstādes apmeklējums)
– 0,70 EUR. Informācija par
stāstījumu: 25664436.
Uz tikšanos Atē!
Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja vadītāja

“Mazputniņam” gada
noslēgums pārsteigumiem bagāts
Malienas
pirmsskolas izglītības
iestādes “Mazputniņš”
kolektīvs aizvadīto
gadu noslēdza ar jauku
Ziemassvētku pasākumu,
kurš vietējā tautas namā
pulcēja “Mazputniņa”
bērnus, viņu ģimenes
un darbiniekus.
Pasākums noritēja vienotā
kompozīcijā - sākumā mazo
grupu sniegpārsliņu un rūķu
dejas, tad darbinieku radīto
meža dzīvnieku tēlu bailes no
Ziemassvētkiem, lielāko bērnu
dzejoļi, dziesmas, kas mijās ar
vecāku noorganizēto Grinča
ierašanos un jautras rotaļas,
gaidot Salatēti ar dāvanām.
Paldies Justīnes Mihailovas,
Nadīnas Sarkanes, Arinas un
Sergeja Baikovu, Sabīnes
Mironovas, Santa Krūmiņa un
Marata Brilta mammām par
pasākuma sagatavošanu un
iesaistīšanos priekšnesumos!
Paldies arī Violetai Kļaviņai par
lielisko Grinča tēlu un Madaram
Ezeriņam par Salatēti!
Salatēta darbnīcās, sagādājot
dāvanā visiem “Mazputniņa”
bērniem saldumu paciņas,
darbojās biedrība

“Mēs-Malienai”, bet desmit
iestādes bērniem, kuriem ikdiena
ir mazāk dāsna, pārsteigumu
sagādāja SIA “JM GRUPA”
kokapstrādes grupas darbinieki,
kad Vineta Cīrule, Kristīne
Kraukle un Ieva Pčelinceva
atveda dāvanai Ziemassvētkos
tieši šiem bērniem saldumu
paciņas. Paldies visiem labdariem no kokapstrādes grupas
un Mairim Arājam, tiešajam
labdarības idejas atbalstītājam.
Vēl vienu patīkamu pārsteiguma
momentu “Mazputniņam”
sagādāja Indra Jaunciema no
SIA “Čučupūce” (paldies, Indra!),
ievietojot mums paredzētajā

nopirkto mācību līdzekļu
sūtījumā Ziemassvētku dāvanu
un vēlējumu.
Bērniem ir neviltots prieks par
visiem labdariem un, protams,
par saviem vecākiem, brāļiem,
māsām un vecvecākiem,
kuri kopā ar viņiem piedalās
pasākumos, ir līdzās emocionāla
saviļņojuma brīžos vai ikdienā.
Paldies visām “Mazputniņa”
ģimenēm par sadarbību
aizvadītajā gadā, lai labiem
darbiem piepildīts arī nākamais
gads!
Ieviņa Āboltiņa,
PII “Mazputniņš” vadītāja

Lielie Rūķi sarūpēja dāvanas
Trapenes sociālās aprūpes
centra iemītniekiem un
darbiniekiem, dāvājot prieku
ikvienam.
Paldies Haritai Dzenei un
Lilitai Gāršniecei par palīdzību
cilvēku iesaistīšanā labo darbu
maratonā, Mārim Dzenim par
skaisto dāvanu nogādāšanu
Trapenē un idejas atbalstītājiem
Larisai Ūselei, Spodrai Matisānei,
Agitai Žīgurei, Kasparam
Gāršniekam, Raitim Gāršniekam,
Marikai Elstiņai, Valentīnai
Čeverei, Intai Rutkai, Sarmītei
Semulei, Liesmai Āboliņai, Ivetai
Bukovskai, Jurim Magaziņam,
Benitai Lūkinai, Maijai Zariņai,
Guntai Vanagai, Andai Šneiderei,
Veltai Balodei, Vitai Kalējai,
Sigitai Mūrniecei, Oksanai
Spirkai, Marutai Samai,
Dzintrai Škaparei, Elitai
Laivai par dāsnajām sirdīm.
Ziemassvētkos Zeltiņu
senioriem pārsteigumu sagādāja

pagasta jaunieši sadarbībā ar
pagasta pārvaldi. Piektdienas
vakarpusē jauno Rūķu saime
mīcīja, mala, veltnēja, cepa un
rullēja gardumus, veidoja čiekuru
pārsteigumus, lai sestdien pašu
gatavotās dāvaniņas kopā ar
pagasta darbinieku gatavotajām
kartiņām jautrā Budēļu saimē
nogādātu pagasta senioriem.
Paciņās jaunieši ar mīlestību bija
salikuši savas ceptās piparkūkas,
cepumus, vafeles un pašu
gatavotās dāvaniņas.
Paldies aktivitāšu organizētājām
Sigitai un Agatei Mūrniecēm un
komandai Anitai Maksimai,
Arvim Šukstam, Ralfam
Mūrniekam, Enijai
Lavendelei, Sanijai Šukstai,
Gustavam Āboliņam, Samantai
Šukstai, Adrianam Šukstam,
Keitai Mūrniecei, Kristapam
Āboliņam, Vitai Vanagai,
Simonai Šukstai par atsaucību
un čaklajām rokām. Jāatzīmē,
ka “Rūķu darbnīcā” darbojās
visa Šukstu ģimene.
Prieks, ka Zeltiņos ir tik daudz
atsaucīgu cilvēku!
Sandra Magaziņa,
Zeltiņu vēstures krātuves vadītāja

Sarūpē galda spēles Liepnas
vidusskolas skolēniem
Jau vairākus gadus
Alūksnes un Apes novada
fonds izsludina projektu
konkursu, lai dotu iespēju
kādam iepriecināt citus.
Biedrība “Liepna - manas
mājas” nolēma izmantot šo
piedāvājumu un iesniegt projektu “Galda spēles - Liepnas
vidusskolas skolēnu atpūtai”.
Projekts tika atbalstīts. Paldies
sakām gan Alūksnes un Apes novada fondam un īpaši tā vadītājai
Dzintrai Zvejniecei, gan Ilzei
Zvejniecei, jo ar viņas un vairāku
ārvalstu jauniešu atbalstu saziedota nauda spēļu iegādei.
Biedrība sadarbojas ar
Liepnas vidusskolu un atbalsta tās audzēkņus, gan
labiekārtojot apkārtējo vidi, gan
rūpējoties par dzīves kvalitātes
uzlabošanu, dažādājot brīvā
laika pavadīšanas iespējas. Pēc
ilgu gadu pārtraukuma Liepnas vidusskolā atkal darbojas
internāts, kurā audzēkņi pavada
četrus vakarus projām no mājām.
Brīvajā laikā skolēniem patīk
likt puzles, spēlēt galda spēles,
tāpēc biedrība vēlējās šos bērnus
atbalstīt un iegādāties jaunas, attīstošas prāta spēles, lai
audzēkņi saturīgi pavadītu brīvo
laiku, pilnveidotu sadarbības
prasmes un skolotājiem būtu

vairāk iespēju internātā radīt
ģimenisku un draudzīgu
atmosfēru. Spēles izmanto arī citi
Liepnas vidusskolas skolēni gan
starpbrīžos, gan uzturoties skolā
pēc stundām, gaidot interešu
izglītības nodarbības vai transportu uz mājām.
Projekta īstenošanā piedalījās
arī paši skolēni, jo tika
uzklausītas viņu vēlmes un
idejas. Skolēni tika iepazīstināti
ar to, kā top projekts, kādas
prasmes nepieciešamas, lai
to realizētu. Viņi iesaistījās
arī pasākuma “Rotaļīgie
Ziemassvētki“ organizēšanā,
gatavojot ielūgumus, cepot
piparkūkas un citus gardumus,
klājot cienasta galdu gan sev,
gan vecākiem. Pasākumā tika
izspēlētas dažādas galda spēles.
Vērojot skolēnu aizrautību un
ieinteresētību, radās doma
rīkot vēl kādu galda spēļu
pēcpusdienu 2. semestrī.
Projekta “Galda spēles - Liepnas vidusskolas skolēnu atpūtai”
ieguvums ir ne tikai jaunās
spēles, bet arī izpratne par
labdarību un to, ka darot var
piepildīt savas vēlmes.
Sanita Bordāne,
Projekta vadītāja un biedrības
“Liepna – manas mājas” valdes
locekle
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Grupas “Rahu the Fool”
koncerts Zeltiņos

Ģitārists Mārcis Auziņš
aicina uz koncertu
“Aizrautība” Alūksnē

8. martā 19.00 Zeltiņu
tautas namā uz koncertu
“Ai, meitenes, skaistules,
draiskules! Ai!” aicina
grupa “Rahu the Fool”.

Latviešu ģitāras virtuozs un
daudzu mūzikas skaņdarbu
aranžētājs Mārcis Auziņš jau
tūliņ janvāra izskaņā laidīs
klajā savu otro solo albumu
“Aizrautība” un aicina uz
koncerttūri Latvijas pilsētās.
Viena no pirmajām pieturām,
kur “Aizrautība” piestās,
būs Alūksne - 13. februārī,
Alūksnes Kultūras centrā.
Albumā “Aizrautība” būs
apkopoti paša mūziķa
komponētie skaņdarbi, kas
tapuši pēdējo divu gadu laikā,
bet būs pievienotas arī divas kaverversijas – V. Krieviņa
skaņdarbam “Meitenei kafejnīcā”
un I. Kalniņa “Dūdieviņš”.
Otrajam albumam dots
nosaukums “Aizrautība”, kas ir
Mārča Auziņa vadmotīvs, radot
un atskaņojot mūziku. Kā saka
Mārcis: “Aizrautība ar mūziku un
ģitārspēli ir tā pastāvīgā sajūta,
kas atkal un atkal liek ņemt
rokās instrumentu, komponēt,
aranžēt un meklēt jaunus,
muzikālus izpausmes veidus.
Tā ir vilkme pārvērst mirkļus,
iespaidus, laiku un visu apkārt
notiekošo ģitārmūzikā. Tā ir
vēlme izzināt instrumenta un
tā skanējuma un spēles robežas
- nebeidzams izaicinājums atklāt

un neapstāties. Tas ir tas mirklis
uz skatuves, kad trīsstūrī - “Es.
Mūzika. Klausītājs.” notiek tā
īpašā mijiedarbība, kas tik daudz
prasa un vēl vairāk jo vairāk dod
atpakaļ. Tas ir mans aicinājums
- mana Aizrautība, kurā viss
iespējams.”
Ir liels izaicinājums un reizē
unikalitāte, kad tikai viens
mākslinieks spēj noturēt skatītāju
uzmanību ar savu priekšnesumu
vairāk nekā stundas garumā,
šajā gadījumā - ar ģitārspēles
virtuozitāti. Mārcis Auziņš ir viens
no retajiem Latvijas mūziķiem,
kas šo spēj realizēt. Lai šo varētu
izdarīt, ir jāpavada garas stundas
mēģinājumos, jāizjūt publika,
jāspēj ļauties mirkļa burvībai.
Ikvienam, kurš vēlēsies baudīt
ģitārista Mārča Auziņa albuma
“Aizrautība” skaņdarbus klātienē,
būs iespēja doties uz kādu no
koncertiem visā Latvijā no
2019. gada februāra.
Biļetes uz Mārča Auziņa
koncertu „Aizrautība” Alūksnē
iespējams iegādāties “Biļešu
Paradīzes” kasēs un internetā,
biļešu cena 12 EUR.
Albumu izdod un koncertsēriju
“Aizrautība” organizē kompānija
„Forte PR“.
Kristīne Tjarve

Tā ir 2016. gadā izveidota
“nabagu blūza” apvienība,
kas spēlē mūziku dažādos
pagājušā gadsimta 20.–50. gadu
mūzikas stilos, kurus vieno mūsu
vecvecāku stāsti par jaunību,
karu, mīlestību, jūrām un
citām dēkām.
“Rahu The Fool” repertuārā
iekļautajos darbos tiek likts
īpatsvars uz vecajās tradīcijās
ieturētu blūzu, uzsverot
latviešu tradicionālās mūzikas
un mākslas kultūrmantojumu,
tā burvību un vienreizīgumu.
Ansamblis sastāv no
Pētera Narubina pie
zirgstīgstrinkšķināmajiem
instrumentiem un balss, Jāzepa
Podnieka pie veļasdēļa un
flautas, Laumas Bērzas pie
vijolēm un violām, kā arī Evitas
Bambānes pie kontrabasa.
Grupas repertuārā ir arī
amerikāņu folkmūzika un
blūzs, kā arī cittautu aizmirstas
dziesmas, kuras tiek atdzīvinātas
mūsdienīgās “jug band” mūzikas
sajūtās. “Jug band” mūziku
kādreiz mēdza dēvēt par
nabadzīgo mūziķu džezu, jo
tajā tika izmantoti sadzīves
priekšmeti un pašdarināti
mūzikas instrumenti.
Klausoties šajos vecajos “Jug
band” izpildījumos, grupa
iedvesmojas neturēties rāmjos,

un brīžiem pieiet mūzikai
bērnišķīgi, ļaujot saviem ritmiem
ņemt virsroku un izmantot to, kas
tajā brīdī gadās pa rokai
vai kājai.
Strādājot pie sava pirmā studijas
albuma, grupa ir laidusi tautās
pirmo singlu – Pīdmontas blūza
klasiku “Rag, Mama, Rag”. Tas
ir stāsts par kāda jauna kunga
dēkām un atziņām, dodoties vakara gaitās pa savas
pilsētiņas ielām. Oriģinālautors
šim skaņdarbam ir 1907. gadā
dzimušais blūza izpildītājs Blind
Boy Fuller, kura daiļrade ir
iedvesmojusi “Rahu the Fool”.
Tāpat arī sadarbojoties ar studiju
“Lauska”, grupa bija iekļauta
etnomūzikas izlasē “Sviests”,
izpildot tautās un ciemos
populāro un asprātīgo latviešu
ziņģi “Saimniekdēli”.
Dubultalbuma nosaukums
ir tāds pats kā grupai - “Rahu

The Fool”. Pirmā kompaktdiska
“Rahu” saturs ir latviešu ziņģes,
kaimiņtautu dejas,
tautasdziesmas, jūrnieku
dziesmas un skaņdarbi no
Rolanda Kalniņa 1967. gada
mākslas filmas “Elpojiet dziļi”.
Otrais kompaktdisks “The Fool”
sastāv no tradicionālā džeza,
Misisipi blūza un
rietumu folkmūzikas. Katrā
diskā ir 14 skaņdarbi – gan
oriģinālkompozīcijas, gan
kaverversijas, gan arī tautas
mūzikas aranžējumi.
Grupas albumu skanējumu
iedvesmotāji ir tādi mūziķi kā
Brāļi Laivinieki, Edgars Liepiņš,
Imants Kalniņš, “Blind Boy
Fuller” un “Memphis Jug
Band”.
Biļetes uz koncertu var
iegādāties no 14. februāra,
informācija pa tālruni 29492284.

Aicina piedalīties izklaidējošā
komandu erudīcijas spēlē PRĀTA SPĒLES
LATVIJAS KAUSS Alūksnē!
Aicinām pieteikties
izklaidējošam komandu
erudīcijas turnīram PRĀTA
SPĒLES LATVIJAS KAUSS,
kura pirmais posms
notiks Alūksnē, 15. februārī,
plkst.18.30 Alūksnes
Kultūras centrā.
Turnīrs tiek organizēts
ar mērķi attīstīt prāta
spēļu kustību visā Latvijā,
aicinot ikvienu piedalīties,
pārbaudīt sevi un uzzināt ko
jaunu par savu zemi. Spēles
norisināsies visa gada
garumā vairāk nekā 30 spēles
dažādās pilsētās un novados
visā Latvijā.
LATVIJAS KAUSĀ var piedalīties
ikviens, kas sevī jūt vajadzību
meklēt atbildes uz mūžīgajiem
un laicīgajiem jautājumiem un
sacensties ar citiem. Spēļu
dalībniekiem nav noteikts
vecuma ierobežojums, un
dalība pasākumā ir bez maksas.
Komandās, kuru nosaukumu
izvēlas paši dalībnieki, aicinātas
apvienoties ģimenes, darba
kolektīvi, draugi vai kaimiņi —
šī ir spēle visiem, lai stiprinātu
latviskās piederības sajūtu.
“Prāta spēles ir izklaidējošs
pasākums, kas neprasa vēstures
profesora cienīgas zināšanas.
Vienlaikus, mēs arī redzam, ka
šādās spēlēs zināšanas noteikti
var iegūt, tā pašiem nemanot

iekrītot veselīgā azartā,” akcentē
prāta spēļu organizators un
vadītājs Edijs Začs. Viņaprāt,
būtiskākais ir komandas darbs
un labi pavadīts laiks.
Lai pieteiktos, nepieciešams
apzināt 6 cilvēku komandu un
pieteikt dalību mājas lapā
www.prataspeles.lv. Dalība
spēlē nešaubīgi garantēs
Jums pozitīvas emocijas,
jaunas zināšanas un pavērs
iespējas laimēt arī dažādas
turnīra atbalstītāju sarūpētās
pārsteiguma balvas.
Katra spēle tiek gatavota īpaši,
un jautājumi nevienā pilsētā
neatkārtojas. Daļa jautājumu
veltīta tieši konkrētam
novadam, kur notiek spēle –
par tā kultūrvēsturi, radošām
personībām, ģeogrāfiju, dabas
objektiem.
Katrā spēļu norises vietā tiks

noskaidrotas 3 zinošākās komandas, kuras pēcāk tiksies
arī ar citām novada labākajām
komandām sava posma pusfinālos. Kopā paredzēti 5 pusfināli. Savukārt, pusfinālu
uzvarētāji tiks aicināti piedalīties
Lielajā finālā Latvijas dzimšanas
dienas mēnesī – 9. novembrī, kur
cīnīsies par galveno balvu – LATVIJAS KAUSU. LATVIJAS KAUSA
uzvarētāji izcīnīto trofeju būs
aicināti novietot visiem pieejamā
vietā pašvaldībā, tādejādi vairojot iedzīvotāju lepnumu par savu
novadu un līdzcilvēkiem.
Plašāku informāciju par spēles
noteikumiem, norises vietām un
pieteikšanās iespējām meklējiet
spēļu mājas lapā internetā
www.prataspeles.lv.
LATVIJAS KAUSU organizē
biedrība Prāta spēles sadarbībā
ar Alūksnes novada pašvaldību.

E-adrese atvieglos vēstuļu saņemšanu
no valsts un pašvaldību iestādēm
Kopš šī gada sākuma
ikvienam ir iespēja
izvēlēties par labu drošai
elektroniskai saziņai ar valsts
un pašvaldību iestādēm, jo
valsts ir ieviesusi e-adresi.
E-adrese risinās vairākus
būtiskus jautājumus, piemēram,
to, ka vairāk nekā 70 tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju (pēc Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas datiem)
nav fizisku pastkastīšu, un
cilvēkiem bieži vien atšķiras
deklarētā un reālā dzīvesvieta,
kā arī to, ka liels skaits Latvijas
valstspiederīgo ilgstoši uzturas
ārzemēs. Savukārt iestādēm tā
būs iespēja ekonomēt līdzekļus.
No šī gada ikvienam
iedzīvotājam un uzņēmējam ir
iespēja portālā www.latvija.lv

izveidot savu elektronisko adresi,
darot valstij zināmu, ka turpmāk
viņš ar valsts un pašvaldību
iestādēm vēlas sazināties tikai
elektroniski. Iedzīvotājiem eadrese būs brīvprātīga, bet
uzņēmējiem e-adreses lietošana
no 2020. gada 1. janvāra būs
obligāta.

veidei, izmantojot tam paredzētu
speciālu formu “E-adreses
pieteikuma forma” portālā www.
latvija.lv. Jāņem gan vērā, ka, lai
pieteiktos e-adreses lietošanai,
būs nepieciešams apliecināt
savu identitāti ar vienu no šiem
līdzekļiem: eID karti vai eParaksts
mobile.

E-adrese ir personas digitālā
pastkastīte. Izvēloties e-adreses
lietošanu, tajā turpmāk persona
saņems valsts un pašvaldību
sūtītās elektroniskās vēstules,
kas aizstās ierakstītas pasta
vēstules. Saskaņā ar Paziņošanas
likumu, dokuments, kas nosūtīts
uz oficiālo elektronisko adresi,
uzskatāms par paziņotu otrajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Iedzīvotāji un uzņēmēji
var piekļūt savai e-adreses
pastkastītei portālā Latvija.lv,
spiežot uz “Mana darba vieta”.
Lai apliecinātu savu identitāti,
cilvēkam būs jāizmanto eID karte
vai eParaksts Mobile. Ar bankas
identifikāciju e-adresei nevar
piekļūt, jo pagaidām neviena
banka nav izgājusi likumā noteikto drošības sertifikāciju.

Lai sāktu lietot (izveidotu) e-adresi, cilvēkam ir jāpiesakās tās iz-

Vairāk informācijas par e-adresi:
https://mana.latvija.lv/e-adrese/

No 18. janvāra atjaunots reiss līdz Zabolovai
maršrutā Alūksne-Mārkalne-Zabolova
No 18. janvāra piektdienās
no 1. septembra līdz
31. maijam tiks atjaunota
sabiedriskā transporta kursēšana
līdz pieturvietai Zabolova
maršrutā Nr. 6697
Alūksne-Mārkalne-Zabolova –
autobuss no Alūksnes autoostas
izbrauks plkst. 18.00. Savukārt
vasaras periodā (no 1. jūnija
līdz 31. augustam) reiss
tiks izpildīts līdz pieturvietai
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Mārkalne.
Autotransporta direkcija
aicina iedzīvotājus izmantot
sabiedriskā transporta
pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu.
Atgādinām, ka sabiedriskā
transporta reisu skaitu un laikus
nosaka pasažieru plūsma,
savukārt statistiku par reisa
pieprasījumu veido pasažieriem

izsniegtais biļešu skaits. Par
konstatētiem biļešu tirdzniecības
pārkāpumiem pasažierus
aicinām ziņot mūsu
kontrolieriem jebkurā diennakts
laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa
tālruni 27776621.
Lilita Pelčere,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Valsts SIA Autotransporta
direkcija

Dzīvnieku mājā
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5
Alūksnes centrā, pie autoostas
un Sarkanā krusta ēkas, pieklīdis
suņuks ar kakla siksnu un ķēdes
posmu. Nogādāts “Astēs un
Ūsās”. Lūdzam atsaukties
cilvēkus, kas varētu zināt, kam
suņuks pieder.

Mājas meklē runcis Cepums
- jauns un atraktīvs runcis. Patīk
sabiedrība, ziņkārīgs, interesē
viss, ko dara cilvēks, visā grib
iesaistīties.
Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut.
draudzē
Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes;
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.15 Bībeles
stunda
Piektdienās 17.00-18.00
Mācītāja pieņemšanas laiks,
18.00 Iesvētes apmācības
kurss
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
13. februārī 17.30 Kluso
lūgšanu vakars
17. februārī 12.30 Dāmu
komitejas kopsapulce
21. februārī 18.00 Glika
skola

Zeltiņu ev. lut. draudzē
Dievkalpojumi 10. un
24. februārī.
Dievkalpojumus vada draudzes
mācītājs Jānis Zvirgzdiņš.
Februārī sākas iesvētes mācības.
Mācībām pieteikties līdz
6. februārim pie mācītāja pa
tālrunī 29431823.
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.
Informācija laikrakstā tiks
ievietota iespēju robežās.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta pasākumi
16. februārī no 10.00 hokeja
laukumā pie Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas
hokeja turnīrs “Winter classic”.
23. februārī no 10.00 Liepnas
sporta hallē reģionālās
volejbola sacensības vīriešu
komandām “Atzeles līga”.
23. februārī no 10.00
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas sporta zālē
Alūksnes novada čempionāts
basketbolā.
23. februārī no pulksten
11.00 Jaunalūksnes pagasta
Kolberģī Latvijas čempionāts
skijoringā un ziemas motokrosā.
Alūksnes Kultūras centrā
9. februārī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā 3. Starptautiskā
deju festivāla “Alūksnes ziema”
ieskaņas koncerts.
Ieeja: 2,50 EUR.
10. februārī 13.00 Alūksnes
Kultūras centrā 3. Starptautiskā
deju festivāla Alūksnes ziema
lielkoncerts “Tik balti”. Ieeja:
5,00 EUR.
13. februārī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā ģitārists Mārcis
Auziņš koncertsērijā “Aizrautība”.
Ieeja: 12,00 EUR.
17. februārī 19.30 Alūksnes
Kultūras centrā Edgara Liepiņa
90 gadu jubilejas koncerts. Ieeja:
10,00, 12,00 un 15,00 EUR.
21. februārī 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā spēlfilma
“Jaungada taksometrs”.
Ieeja: 3,00 EUR.
24. februārī 17.00 Alūksnes
Kultūras centrā iepazīšanās
komēdija ar trillera elementiem
“Viņi melo labāk”. Ieeja: 8,00,
10,00 un 12,00 EUR.
28. februārī 13.00 Alūksnes

Kultūras centrā Valmieras
Viestura vidusskolas teātra
iestudējums “Velniņi”.
Ieeja: 1,50 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Gundegas Muzikantes bērnu
grāmatu ilustrāciju izstāde “Bilžu
stāsti”. Mākslinieces veikumā ir
vairāk nekā 30 ilustrētas bērnu
grāmatas, kā arī mākslinieciskais
darbs animācijas filmiņai
“Dzeguze un viņas 12 vīri”.
Izstādē skatāmi mākslinieces
zīmējumi, ilustrācijas un
animācijas.
“100 vēsturiski mirkļi
Alūksnē”. Izstādē atspoguļoti
simts dažādi vēsturiski mirkļi
Alūksnē gadsimta griezumā, no
1918. līdz 2017. gadam. Izstāde
skatāma digitālā formātā.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas
ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi
unikāli priekšmeti kā divasmens
zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu
apkārtnē, un ir raksturīgas seno
latgaļu kultūrai 12.-13. gs.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcijas izstāde “19.gs.
muižkungu guļamistaba”.
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs.
eklektikas un bīdermeijera stila
interjera mēbeles.
Tematiskā izstāde
“No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu
meitu miniatūras”. Izstādi
veido 120 lelles latviešu tautu
tērpos, kurus pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un
deviņdesmitajos gados darinājusi
trimdā ASV dzīvojusi novadniece
Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un
arheoloģiskā ekspozīcija
“Laikmetu mielasts”. Vienotā
vēstures un arheoloģijas
ekspozīcija, kur pie lielā mielasta
galda satiekas laika periodi no
aizvēstures līdz Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai.
“Fītinghofu zelta dzīsla
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā
fotomateriāli un citas vizuālas un
tekstuālas liecības par Fītinghofu
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Leo Kokle. Mākslinieka
istaba”. Izcila, tautā populāra
un mīlēta gleznotāja un
portretista piemiņai veltīta
ekspozīcija, kurā apskatāmi
mākslinieka darbi un
personīgās lietas.
“Totalitārā režīma cietušo
piemiņas istaba”. Ekspozīcija
veidota represiju atcerei
un atspoguļo Alūksnes
novada iedzīvotāju likteņgaitas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos.
Tajā apskatāmi dokumenti,
priekšmeti, fotogrāfijas un
atmiņu stāsti.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu
ekspozīcija, kurā apskatāmi gan
profesionālu tēlnieku, L. Līces
un G. Grundbergas darbi, gan
padomju gados neatzītu autoru
darbi.
Pasākumi
9. februārī 13.00 Alūksnes
muižas parkā pie Eola tempļa
Meteņdienas svinības kopā
ar Latvijas radio žurnālistiem,
folkloristiem Ivetu un Vidvudu
Medeņiem un Rankas tautas
nama folkloras kopu “Ramkas rakstīni”. Aicinām tērpties

ķekatnieku maskās, būs dažādas
aktivitātes un vizināšanās no
kalna.
14. februārī 10.00 tikšanās
ar Alūksnes muzeja vēsturnieci
Zandu Pavlovu, ekspozīciju un
izstāžu kuratori Lindu Apšusalu
par pētniecisko darbu “Alūksnes
vēsture 19. gs. beigas/20. gs.
sākums” un izstādes “No miesta
līdz pilsētai” prezentācija.
16. februārī 13.00 un 15.00
radošās nodarbības kopā ar
bērnu grāmatu ilustratori
Gundegu Muzikanti. Īpaši
aicinām ģimenes ar bērniem.
Lūdzam dalībniekus līdz
15.02. pieteikties pa tālruni
25665538.
Dalības maksa: pieaugušajiem
2,50 EUR, skolēniem,
pensionāriem 1,00 EUR.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
“Starp dzīvi un pasaku” /
M. Stārastei – 105/ (01.-28.02.
abonementā); “Izcilākie ārzemju
vēsturiskie romāni” (01.-28.02.
abonementā); “Centrālā prese
2018 – ar Alūksnes novadu
saistīti raksti par cilvēkiem,
vietām, notikumiem” (01.-28.02.
lasītavā); “Zelta pasaku autorei
M. Stārastei jubileja” (01.-15.02.
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
04.-28.02. Papīra plastikas
darbu izstāde “Ziemas dekori”
(Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas 10.B klases audzēkņu
darbi, skolotājs A. Jauniņš –
bērnu literatūras nodaļā),
05.02. 14.00 Vispasaules
drošāka interneta diena.
Informācijpratības stunda
“Drošāks internets sākas ar tevi”

(bērnu literatūras nodaļā),
06.02. Spēļu diena (bērnu
literatūras nodaļā),
13.02. 14.00 Radošā darbnīca
“Mana mīļā sirsniņdiena” (bērnu
literatūras nodaļā),
14.02. 17.00 Novada vēstures
stunda “Latviešiem un igauņiem
viena Veclaicene” kopā ar
Maiju Bleiferti un Jāni Prangeli
(lasītavā),
20.02. 13.00 Tikšanās ar
rakstnieci Ingu Ābeli. Tikšanās
notiek VKKF atbalstītā projekta
“Galvenajā lomā - rakstnieks”
ietvaros (lasītavā),
21.02. 17.00 Tikšanās ar ekomodes dizaineri, zīmola “Zīle”
autori Aivu Zīli ciklā “Savējie
iedvesmo”,
25.02. 14.00 Jaunāko grāmatu
apskats (bērnu literatūras
nodaļā),
25.02. Jauno grāmatu diena
(abonementā),
26.02. 14.00 Bērnu žūrijas
noslēguma pasākums “9+”
(bērnu literatūras nodaļā),
28.02. 14.30 Erudītu klubiņš
“Cik daudz tu zini par Cūku?”
(bērnu literatūras nodaļā).
Alsviķu pagastā
6., 20., 27. februārī 9.00
Alsviķu bibliotēkā tiekas
senioru grupa “Par prieku
sev un citiem”.
9. februārī 19.00 Alsviķu
kultūras namā 3. Starptautiskā
deju festivāla “Alūksnes ziema”
ieskaņas koncerts. Piedalās
kolektīvi no Krievijas, Lietuvas
un Latvijas. Ieeja: 2,50 EUR.
22.00 atpūtas vakars ar grupu
“Putukvass”, līdzi var ņemt
“groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
Turpinājums 12. lappusē
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Turpinājums no 11. lappuses
13. februārī 10.00 Alsviķu
kultūras namā senioru kopas
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās –
galda spēļu turnīrs.
16. februārī 15.00 Alsviķu
kultūras namā tikšanās ar
novadnieci – astroloģi, dzejas
autori Ingu Zīli un
brīvmākslinieku Raiti Jokumu.
Ieeja: bez maksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes “Sauli un vējus, un sāpes
līdz ārprātam smagas, nemieru,
maldus un sapņus dod - austošā
diena!” - grafiķei, bērnu
rakstniecei Margaritai Stārastei
- 105, aktierim Kārlim Sebrim 105, vācu rakstniekam Ēriham
Kestneram - 120; tematiskā
izstāde: “Viss par svecēm”;
12. februārī 10.00 bērnu žūrijas
noslēguma pasākums PII
“Saulīte” audzēkņiem.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Ieskaties sevī un
ieklausies klusi, Ko dzīve tev bija
solījusi…” – dzejniekiem Laimonim Kamaram – 85, Montai
Kromai - 100, ornitologam,
rakstniekam Kārlim Grigulim –
135, bērnu rakstniecei Margaritai
Stārastei - 105, aktierim Kārlim
Sebrim – 105; tematiskā izstāde:
“Dzeja un mīla” (Valentīndienai);
“Par drošību internetā” –
individuālas konsultācijas
ikvienam.
Annas pagastā
Annas bibliotēkā tematiskās
izstādes “Putni ir brīnišķīgas
būtnes, un mīlestība uz tiem
brīnumainā kārtā vieno cilvēkus”
- ornitologam, rakstniekam
Kārlim Grigulim - 105;
“Uzdāvini man vienu piemirstu,
mīļu vārdu” – mīlas lirika.
Ilzenes pagastā
23. februārī 18.00 SKIM
centrā “Dailes” Ilzenē mūziķi
Iveta Baumane, Roberts
Pētersons un Viesturs Samts
piedāvā akustisko koncertprogrammu “Tuvu tuvu”, kurā
dzirdēsiet visiem labi zināmas
latviešu melodijas, populāras
duetu dziesmas un līdz šim
nedzirdētus pirmatskaņojumus
akustiskās ģitāras, vijoles un
sitaminstrumentu pavadījumā.
Ieeja: 4 EUR, skolēniem līdz 12
gadu vecumam – 2,00 EUR.
Ilzenes bibliotēkā tematiskā
izstāde “Sveču gaismā”;
literatūras izstādes: “Bērnu
un jauniešu draudzība
daiļliteratūrā”, “Mīlestības
skartie”; jauno grāmatu apskats.
Jaunannas pagastā
10. februārī 11.00 Jaunannas
Tautas namā Bērnu rīts (pasaka
ar Dūdu un aktivitātes).
16. februārī 19.00
Jaunannas Tautas namā deju
kolektīvu sadancošana “Zaķu
ritmi Jaunannā”. Ieeja: 1,50 EUR.
16. februārī 22.00 Jaunannas
Tautas namā balle ar grupu
“Otto”. Ieeja: 2,50 EUR.
21. februārī 18.00
Jaunannas Tautas nama
mazajā zālē Mākslas
studijas nodarbība ar Sandru
Ābeltiņu (dekupāža, materiālu
sagatavošana avīžu pinumiem).
27. februārī 14.00 Jaunannā
ikmēneša senioru tikšanās
(dodamies uz “Astēm un Ūsām”).
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstādes “Mūžs kā
pasakā” grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 105,
“Pretī reiz man nāca laime…”
dzejniecei Austrai Skujiņai - 110.
Jaunalūksnes pagastā
No 4. līdz 28. februārim

Kolberģa tautas nama foajē
Ievas Bankas un Aijas Kalējas
gleznu izstāde.
16. februārī 18.00
Kolberģa tautas namā Bejas
amatierteātra pirmizrāde Baibas Jukņevičas nedaudz
nopietna joku luga “Ziediņš
gatves galā”. Ieeja: 1,50 EUR.
28. februārī 17.00 Kolberģa
tautas namā muzikāla leļļu
teātra izrāde ar līdzdarbošanos
“Lāstekas jociņi”.
Ieeja: 2,00 EUR.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes
“Dzejniece starp diviem
krastiem” (Austrai Skujiņai 110), “Pasaku vecmāmiņai
Margaritai Stārastei - 105”;
“Modernas grāmatas bērniem”
(Ērikam Kestneram - 120);
literatūras izstādes “Iepazīsim
dažādu valstu literatūru”, dāņu
literatūra; 09.02. Jauno grāmatu
diena, plkst.14.00 grāmatu
apskats.
Bejas novadpētniecības
centrā 23. februārī 14.30 atceres pasākums somu karavīru
Brāļu kapos Bejā, pieminot Latvijas Brīvības cīņu 100. gadadienu, 15.00 svētku koncerts Bejas
pamatskolā; 26. februārī tikšanās
pie ilggadējas Bejas pamatskolas
direktores Ārijas Bērziņas, atmiņu
stāsti; pastāvīgās ekspozīcijas:
Jaunalūksnes pagasta vēsture
līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes
pagasta vēsture pēckara periodā
1945.-1988. gadā, nacionālo
partizānu kustība Jaunalūksnes
pagastā 1945.-1953. gadā.
Bejas bibliotēkā literatūras
un tematiskās izstādes “Kad
pasaka pati pretī nāk...”/ bērnu
rakstniecei, grafiķei Margaritai
Stārastei - 105, “Sapņi - manas
nedzīvotās dzīves mulsais stāsts”/
dzejniecei Austrai Skujiņai 110, “Aizraujošie piedzīvojumi”/
vācu rakstniekam, dzejniekam,
dramaturgam Ēriham Kestneram
- 120, “Februārī auksts un svētku
arī daudz...”, pasākumi bērniem
un skolēniem (04.02.-22.02.):
“Lasīsim un zīmēsim pasaku
vecmāmiņas Margaritas Stārastes
un piedzīvojumu meistara Ēriha
Kestnera grāmatas”, 27.02. plkst.
12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju
klubiņa “Pipariņš” pasākums
“Kad februāra kupenās pārslu
dimanti dzirkstī”.
Jaunlaicenes pagastā
16. februārī 18.00
Jaunlaicenes tautas namā
uz koncertu aicina radošā
apvienība “Krelles” (Naukšēni).
Pirmajā daļā koncerts “Mīlestība
nekad nebeidzas”, otrajā daļā
humoršovs “Viss par blondīnēm”.
Ieeja 2,00 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”, izstāde: “Mana Latvija,
Malēnija mana”, izglītojošās
nodarbības: Sveču mēnesī
nodarbība ar sveču gatavošanu
pēc senas metodes “Nu ir gaiša
istabiņa”, “Izlaušanās caur
vēstures līkločiem” – izzinoša
un uz “izlaušanās” spēles
elementiem balstīta aktivitāte
jauniešiem, darba kolektīviem,
ģimenēm ar skolas vecuma
bērniem, draugu kompānijām
un citiem interesentiem,
“Mana Latvija” – lielā galda
spēle, kuras laikā var pārbaudīt
savas zināšanas par Latvijas
vēsturi un dažādiem faktiem,
minēt mīklas, atpazīt
tautasdziesmas un risināt
atjautības uzdevumus,
paredzēta gan lielākām,
gan mazākām kompānijām,
aicinām uzspēlēt arī
ģimenes lokā. Citas muzeja

piedāvātās nodarbības un
lekcijas skatīt:
www.draugiem.lv/jaun.muz./
Kalncempju pagastā
23. februārī 13.00
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā Limbažu
muzeja mākslinieces Aijas
Brikmanes stāstījums – lekcija
“Par aitu. Par vilnu. Par dziju. No
kurienes, kāda un kāpēc tāda?”.
Līdz 28. februārim
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā Limbažu
muzeja izstāde “Vilna”. Tā stāsta
par aitkopību un to, kāds ir
ceļš no vilnas līdz dzijai – vilnas
apstrādi, sākot no cirpšanas,
mazgāšanas, kāršanas līdz
vērpšanai un šķeterēšanai. Papildinot izstādes apskati, iepriekš
piesakoties, iespējams piedalīties
izglītojošā programmā “No aitas
sprogas līdz vilnas dzijai”, vilnas
apstrāde ar līdzdarbošanos.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā izzinošas
ekskursijas un izglītojošās
programmas ar līdzdarbošanos
visām vecuma grupām (iepriekš
piesakoties): “Čaklā bitīte” stāsts par bitēm un medu pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērnu grupām. Cienasts – maize
un medus; “Veļas diena” - sārma
gatavošana, veļas mazgāšana ar
koka veļas mazgājamo mašīnu,
velēšana, gludināšana ar ogļu
gludekli. Piedāvājums spēkā āra
apstākļos; “Neba maize pati
nāca” - stāsts par maizes ceļu
no grauda līdz maizes kukulim,
izmantojot muzeja krājuma
priekšmetus; “No linu pogaļas
līdz kreklam” – stāsts par linu
audzēšanu un apstrādi ar aktīvu
līdzdarbošanos; kāzu programma “Darbi lauku sētā” – atraktīva
programma jaunlaulātajiem un
kāzu viesiem ar līdzdarbošanos
un kopā dziedāšanu.
Liepnas pagastā
1. februārī 15.00 Liepnas
tautas namā Sveču diena
- radošās nodarbības sveču
liešana.
16. februārī 19.15 Liepnas
tautas namā humorpasākums
“Par vīriešiem un sievietēm”.
Pēc pasākuma diskoballe
ar DJ Ilmāru.
22. februārī 18.00 Liepnas
ev. lut. baznīcā somu vīru kora
“Runebergskören BSB” (Porvoo)
koncerts. Ieeja: bez maksas.
Liepnas pagasta bibliotēkā
“Droša interneta mēnesis” konsultācijas iedzīvotājiem
“Kā veidot savu interneta vidi?
(01.-28.02.), radošā darbnīca
“Valentīndienas dāvaniņa”
(07.02.), literatūras izstādes
“Šokolāde, kūkas, rieksti,
Sirsniņdienas svētku viesi!” (01.16.02.), “Meteņi - seni latviešu
pavasara sagaidīšanas svētki”
(01.-16.02.).
Malienas pagastā
14. februārī 10.00 Malienas
tautas namā radošais rīts
bērniem Valentīndienas
noskaņās “Radošās sirsniņas”.
Malienas bibliotēkā
izstādes “Margaritas Stārastes
brīnumzeme”, “Ar mīlestību
sirdī”, “Latviešu tautas gadskārtu
ieražu dienas - Sveču diena,
Meteņi, Pelnu diena”;
pasākumi: “Atbildība un
apdraudējumi internetā”,
“Dzenam prom ziemas miegu”.
Mālupes pagastā
6. februārī 16.00 Mālupes
Saieta namā radošā
nodarbība – gobelēna
tehnikas apguve.
9. februārī 11.00 Mālupes

Saieta namā pasākums
“Februāris - sveču mēnesis”.
Pasākuma laikā notiks
meistardarbnīca sveču liešanā
un būs iespēja noskatīties
DVD versijā Alsviķu kultūras
nama amatierkolektīvu
koncertuzvedumu “Saule
brida rudzu lauku”.
2. martā 19.30 Mālupes
Saieta namā koncerts
“Par sievietēm ne pa
jokam!”, 22.00 balle
kopā ar grupu “Galaktika”.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes “Ar savām darba
dienām izkal savu laimi!” rakstniecei, ilustratorei
M. Stārastei – 105, “Šis un tas
stāstos, protams, ir patiešām
noticis, bet vai viss?” - vācu
rakstniekam Ē. Kestneram –
120; tematiskā izstāde: “Sveču
diena pirmā ziemas un pavasara
satikšanās diena” - sveču izstāde.
Mārkalnes pagastā
19. februārī 13.00 Mārkalnes
Sabiedrības centrā sarunu
pēcpusdiena “Gatavošanās sējas
darbiem”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
Birutas Ronkas kolekcionēto
kartiņu izstāde; jaunākās
literatūras izstāde “Tieši Tevi gaida grāmata!”, literatūras izstāde
“Dzejniecei Austrai Skujiņai 110”; tematiskā izstāde “Pavasari
gaidot” Mārkalnes Sabiedrības
centrā.
Pededzes pagastā
13. februārī 10.00 Pededzes
tautas namā akcija “Apsveikuma kartiņa” no rokdarbu pamatu
apgūšanas “Darbnīca dvēselei”.
14. februārī 13.00 Pededzes
tautas namā Alūksnes novada
bērnu deju kolektīvu sadancis.
Pededzes bibliotēkā sadarbībā
ar tautas namu atpūtas
pēcpusdiena sadarbības partneriem - senioriem “Šodien
pie Tevis es ciemoties atnācu,
sveču liesmiņa spīd” (02.02.
plkst. 12.00), Sveču mēnesim
veltīta kompozīcija “Kad pusnakts melnajā klusumā pēc
svecēm lūdz svečturu rokas”
(04.02. plkst. 9.00), par drošību
internetā “Tas ir mūsu spēkos –
norādīt ceļu uz mazāk bīstamu
un laimīgāku dzīvi” - sarunas
un praktiskās nodarbības ar
bērniem un skolēniem (05.02.
plkst. 14.00), Jauno grāmatu
izstāde “Vai arī tev liekas tāpat
kā man, ka dzīve ir liela burvīga
pļava” (20.02. plkst. 10.00).
Veclaicenes pagastā
13.-28. februārī Veclaicenes
tautas namā izstāde “Cimdi”. Igaunijas Tautas muzeja
savāktie un apzinātie vecā Veru
apriņķa cimdu rakstu paraugi,
uz kura pamata noadīti izstādē
apskatāmie cimdi.
16. februārī 11.00
Veclaicenes bibliotēkā
rokdarbu darbnīca “No visas
sirds”.
21. februārī 11.00
Veclaicenes tautas namā
pasākums “Latvijas-Igaunijas
pierobežas kultūru kopība un
savdabība”.
23. februārī 21.00
Veclaicenes tautas namā
jauniešu pasākums
“DISKOBALLE – “atlaišana”
vīriešu dienā” kopā ar
DJ Mike Kelly. Būs sportiskas
aktivitātes, fotostūrītis, karaoke
u. c. interesantas izdarības.
2.-28. februārī Veclaicenes
bibliotēkā veidosim kopā
izstādi “Neturi sveci zem pūra!”
par godu februārim – Sveču
mēnesim. Izstādes veidošanai
aicinām piedalīties ikvienu,

atnesot kādu īpašu, oriģinālu
sveci vai svečturi.
Zeltiņu pagastā
14. februārī 19.00 Zeltiņu
tautas namā Rikardiona un
Kristīnes Šomases sniegumā
Mīlestības svētku koncerts.
Ieeja 4 EUR, biļetes nopērkamas
iepriekšpārdošanā, informācija
pa tālruni 29492284.
17. februārī 13.00 Zeltiņu
skolā erudīcijas spēles “Zelta
prāti” 2. sezonas 4. spēle. Par
dalību spēlē līdz 14. februārim
jāpiesakās pie Sigitas Mūrnieces
pa tālruni 26281188.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Svecītei ir sava
liesmiņa, tā ir svecītes sirsniņa”,
“Interesanti par ne tik zināmo”,
“Zīļuka māmiņai Margaritai
Stārastei - 105”; Droša interneta mēnesī pasākums “Esi
drošs internetā” jaunāko klašu
skolēniem (22.02. plkst. 16.00);
Dzimtu un māju stāsti: par dzimtas koka veidošanu stāstīs Anita
Maksima, filma “Kalncempju
pagasta zudušās mājvietas”,
foto albūmi no Zeltiņu vēstures
krātuves par Zeltiņu mājām,
dzimtu stāsti (16.02.
plkst. 10.00).
8. martā 19.00 Zeltiņu tautas
namā koncerts “Ai, meitenes,
skaistules, draiskules! Ai!”
jautrās un atraktīvās blūza/
folka grupas “Rahu The Fool”
(Rīga) sniegumā. Ansamblis
sastāv no Pētera Narubina pie
zirgstīgstrinkšķināmajiem instrumentiem un balss - Jāzepa
Podnieka pie veļasdēļa un
flautas, Laumas Bērzas pie
vijolēm un violām, kā arī
Evitas Bambānes pie kontrabasa. Dziesmās un skaņdarbos
jaušama mūsdienīga izpildījuma
vitalitāte, humors un pacilātība.
Biļetes pārdošanā no
14. februāra, informācija
pa tālruni 29492284.
Zeltiņu tautas namā Ojāra
Tirziņa gleznu izstāde dabasskati, klusā daba un ziedu
kompozīcijas. Darbi veidoti ar
eļļas krāsām uz audekla, saulē
neizbalo.
Zeltiņu vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku istaba”,
“Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu
zvaigzne” (veltīta Edgaram
Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas mētelī”, “Latvijas sardzē”,
foto ekskursijas: “Gadsimtu
vējos šūpojoties”; ekskursijas uz
padomju armijas raķešu bāzi
Zeltiņos.
Ziemera pagastā
22. februārī 19.00 Māriņkalna
tautas namā pašdarbības
kolektīvu koncerts “Prieks kopā
būt”. Koncertā piedalās
Veclaicenes un Ziemera pagasta
vokālie ansambļi.
27. februārī 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: grafiķei, bērnu
akstniecei M. Stārastei – 105,
“Laime ir atkarīga tikai no
paša…” - aktierim Ģ. Ķesterim
– 55, “Savos darbos saglabājis
bērna dvēseli” - vācu bērnu
rakstniekam Ē. Kestneram – 120;
pasākumi: “Latviešu pasaku
omītei – 105” (bibliotekārā
stunda 2. un 3. klasei), Jauno
grāmatu apskats Ziemera
pagasta senioriem, “Skaļās
lasīšanas konkurss bibliotēkā”
(4.-5. klasēm).
Sagatavojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

