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Alūksnes Novada Vēstis
Latvijas Brīvības svētkos 
pasniegti pašvaldības apbalvojumi
 Vai var būt nozīmīgāks brīdis 
pašvaldības apbalvojuma 
saņemšanai kā Latvijas 
valsts svētku diena? 4. maijā 
Alūksnes novada pašvaldība 
pasniedza apbalvojumus 
“Pagodinājums” izglītībā, 
uzņēmējdarbībā, kultūrā un 
sportā un apbalvojumu 
“Zelta bite” pašvaldības 
darbā.

 Pašvaldības apbalvojumus 
“Pagodinājums” pasniedza 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate un priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Sadovņikovs, 
Centrālās administrācijas 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte un kultūras 
darba speciāliste Valda Zeltiņa, 
Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča un Centrālās 
administrācijas uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste Māra 
Saldābola, savukārt apbalvojumu 
“Zelta bite” pasniedza 
pašvaldības izpilddirektors Ingus 
Berkulis.

 Pašvaldības apbalvojums 
“Pagodinājums” ir piemiņas 
balva, apliecinājuma raksts un 
400 eiro naudas balva (pirms 
nodokļu nomaksas).

“PAGODINĀJUMS 
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”
• individuālajam 
komersantam “MARIENBURG 
ID” – Intaram un Elīnai 
Dambjiem par pakalpojumu 
nozīmīgu paplašināšanu, 
dažādojot tūrisma piedāvājumu 
Alūksnē.
 Piesakot uzņēmumu 
apbalvojuma saņemšanai, 
vēstules autori rakstījuši: 
“2021. gadā izveidots jauns 
tūrisma pakalpojums un 

iegādāts vilcieniņš “Severīns”. 
Šī pakalpojuma attīstība bija ilgi 
gaidīta, jo Alūksne ir “Bānīša 
zemes” viens no lielākajiem 
galamērķiem. IK “MARIENBURG 
ID” ir spējis ne tikai radīt 
unikālus un nozīmīgus tūrisma 
pakalpojums Alūksnē, kas izceļ 
un popularizē pilsētas kultūras un 
vēstures vērtības, bet arī iekļauties 
kopējā tūrisma konceptā, kura 
pamatā ir kvalitāte un stabilitāte.”

• Veclaicenes pagasta 
zemnieku saimniecībai 
“PAUGURI” – Katiņkalna 
saimniekiem Intai Rezgoriņai un 
Jānim Vīksnem par entuziasmu 
saimniecības darbības veidu 
dažādošanā, attīstot aktīvās 
atpūtas un dabas tūrisma 
infrastruktūru.
 Par saimniecību pieteikumā 
rakstīts: “Apbrīnojama ir 
“Pauguru” saimnieku vēlme un 

azarts padarīt Alūksnes novada 
pierobežu populāru tūristu 
vidū, veidojot “Katiņkalnu” par 
iecienītu atpūtas vietu. Vietējie 
dabas materiāli – koks un 
akmens, saimnieka ieraudzīti, 
apstrādāti un gaumīgi izstādīti, 
veido skulptūru parku, kura 
apskate rosina izbrīnu, zinātkāri, 
jautrību un kustību. Šajā ziemā 
Katiņkalna “pakalpojumu 
grozam” pievienojās nobrauciena 
trase ar pacēlāju. Nesavtība, 
gudrība, prasmes, strādīgums un 
cieņa pret dzīvesvietu raksturo 
“Pauguru” saimniekus Intu 
Rezgoriņu un Jāni Vīksni.”

• sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “EDOJRA” – 
valdes priekšsēdētājam 
Raimondam Ojam par noturīgu 
uzņēmējdarbību, nodrošinot 
pastāvīgas darbavietas reģionā.
 Uzņēmumam pieteikuma vēstulē 

veltīti šādi vārdi: “Šogad aprit 
25 gadi, kopš uzņēmums 
veiksmīgi darbojies savā nozarē. 
Tā vadītāji ir izveidojuši ne 
tikai stabilu uzņēmumu, kas spējis 
darboties ilgstoši un veiksmīgi 
Latvijā, bet arī attīstīties, veidojot 
ārzemju sadarbību. Uzņēmuma 
īpašnieki Raimonds un Edīte 
Ziemeros zināmi kā atsaucīgi 
un izpalīdzīgi cilvēki, atbalstot 
un neatsakot palīdzēt gan ar 
padomu, gan praktiski.”

“PAGODINĀJUMS IZGLĪTĪBĀ”
• Alūksnes pilsētas 
sākumskolas skolotājai 
Modrai Liepiņai - nominācijā 
“Skolotāja personība – atbalsts 
izaugsmei”. Modra pati svinīgajā 
pasākumā piedalīties nevarēja, 
tādēļ viņas apbalvojums tika 
pasniegts skolas direktorei Uvai 
Grencionei-Lapsenietei, lai pēc 
tam šo apbalvojumu nodotu 

Modrai.
 Pieteikumā Modrai veltīti 
šādi vārdi: “Alūksnes pilsētas 
sākumskolā ienesusi aizrautību un 
interesi par matemātiku. Zinoša, 
gudra, īsta matemātikas meistare. 
Pacietīga, godīga pret skolēniem 
un pati pret sevi. Skolotāja, kas 
ar prieku un pozitīvu attieksmi 
rada pamatu sekmīgam mācību 
darbam un veicina skolēnu 
interesi par matemātiku. Vienmēr 
atsaucīga, ieinteresēta skolas 
darba uzlabošanā. Kolektīvā 
Modru ciena par labestīgo 
attieksmi pret visu un visiem, 
spēju novērtēt cita sasniegto un 
tikai Modrai raksturīgo humoru 
un optimismu.”

• Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
trenerei un Jaunannas 
pamatskolas skolotājai Zojai 
Ribušai - nominācijā “Par 
ieguldījumu un sasniegumiem 
darbā ar talantīgiem 
izglītojamiem”.
 “Viņa ir lieliska trenere, 
brīnišķīgi saprotas ar bērniem, ir 
sagatavojusi Latvijas čempionātu 
medaļniekus un sporto pati. 
Darbā ar jaunajiem sportistiem 
atsaucīga, smaidīga, optimisma 
pilna, un arī zinoša, stingra un 
prasīga, vienmēr gatava pati 
mācīties un mācīt citus. Motivē un 
iedrošina, pati ar savu rīcību un 
darbību ir vislabākais piemērs” - 
tā par Zoju rakstīts pieteikumā.

• Ziemeru pamatskolas 
skolotājai Ingai Ārstei
- nominācijā “Par radošu, 
mūsdienīgu, efektīvu un 
profesionālu darbu iekļaujošā 
izglītībā”.

Turpinājums 8. lappusē

Pašvaldības apbalvojumu "Pagodinājums" un "Zelta bite" saņēmēji pēc svinīgā pasākuma kopā ar 
pašvaldības vadības pārstāvjiem - Līgu Langrati, Jāni Sadovņikovu un Ingu Berkuli

Evitas Aplokas foto

MUZEJU NAKTS ALŪKSNES NOVADĀ
2022. gada 14. maijā

BEJAS BIBLIOTĒKĀ 
“Daba dziedē, daba veldzē”
14.00-17.00 
* Vēstures krātuves apskate;
* Dabīgās kosmētikas radošā darbnīca ar Lidiju Steberi 
“Pasmaržo. Pagaršo. Baudi”.

VECLAICENES BIBLIOTĒKĀ “Ciemos pie ciemiem”
10.00-14.00
* Tematisks pārgājiens. Apceļosim vēsturiskos 
skrajciemus abpus Rīgas-Pleskavas šosejai pie 
Bārdaskroga. Sākums plkst. 10.00 Kornetos. Plānotais 
pārgājiena garums 12 kilometri, ko veiksim ar kājām, 
pārsvarā ejot pa meža ceļiem un laukiem.
Pieteikšanās līdz 12. maijam (ieskaitot) zvanot: 
29347398 (Maija).

ZELTIŅU BIBLIOTĒKĀ “Mode un stils Zeltiņos”
14.00-18.00
* Vēstures krātuves apskate;
* Tērpu un foto izstādes “Mode un stils Zeltiņos” 
atklāšana. Šuvējas Veltas Balodes 90 gadu jubilejas 
darbi un atmiņu stāsti.

KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA 
ĶIRPA ATES MUZEJĀ “Viss mainās, 
bet nekas nezūd!” (Ovidijs) 
19.00-23.00
* Ekspozīcijas “Vidzemes lauku sēta” apskate;
* Foto orientēšanās lauku sētā;
* Izstāde “Kurš kuram draugs”;
* Beļavas tautas nama mākslas studijas 
“Krāsu prieks” radošā darbnīca “Krāsainie draugi”;
* Natālijas Kaktiņas vaska sveču darbnīca (dalības 
maksa – 1,50 EUR);
* Mākslinieces Rudītes Liepiņas radošā darbnīca;
* Spēles - Domino, “Desas” un Jenga brīvdabā;
* Atvērto durvju diena krātuvē.

JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJĀ 
“Viens, divi, trīs – un tu esi brīvs!”
19.00-23.00 Apgūsim senus skaitāmpantus 
un ar to palīdzību sadalīsim lomas rotaļās. Pasākuma 
laikā atbrīvosimies no valgiem, ķersim peles, 
mēģināsim ar atslēgu trāpīt slēdzenē, meklēsim 
noslēpto, pildīsim olas, bēgsim, kad ķers, lasīsim 
čiekurus;

19.00-24.00 Jaunās izstādes par modi Opekalna 
draudzē 20. gadsimtā “Kā smuki esam, tā smuki esam” 
apskate.

ALŪKSNES MUZEJĀ “Zemē apraktā sāls”
17.30 Arheoloģijas ekspozīcijas “Livonijas ordeņa 
pils Alūksnē (Marienburgā). Zemē apraktā sāls” 
prezentācijas pasākums (Alūksnes muzejā 2. stāvā);
19.00-20.00 Atklājot akciju “Apceļo Latvijas pilis un 
muižas 2022” pils mūzikas salonos muzicēs Alūksnes 
mūzikas skolas audzēkņi;
19.00-21.00 Dažādas viduslaiku galda un veiklības 
spēles (aktivitātes muzeja pagalmā);
19.00-24.00 Muzeja izstāžu un ekspozīciju 
apmeklējums. Aktivitāte “Muzeja detektīvs” – uzdevumi 
ar dažādiem pavedieniem.

ALŪKSNES BĀNĪŠA STACIJĀ
19.00-24.00 Ekspozīcijas apmeklējums, radošā 
darbnīca “Piešķir naktij krāsu”, orientēšanās spēle 
“Stacijas kvartāls zem lupas”’;
19.25 vilciena sagaidīšana
21.00 Riharda Krilova akustiskais koncerts.



Domes 28. marta sēdē
2. Alūksnes Novada Vēstis 06.05.2022.

 Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
28. aprīlī piedalījās 14 
deputāti un izskatīja 
vairāk nekā 20 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - izskatot bijušā zemes lietotāja 
iesniegumu par zemes vienības 
atsavināšanu, reģistrēt īpašumā 
un sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Cepļi”, 
Alsviķu pagastā, īpašuma sastāvā 
esošu, apbūvētu Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību, par kuru Alsviķu 
pagasta pārvalde 2010. gadā 
ir noslēgusi zemes nomas 
līgumu ar bijušo zemes lietotāju. 
Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos ieskaitīt 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto pašvaldības īpašumu 
– apbūvētu zemes vienību 
Alsviķu pagastā, pārdodot par 
brīvu cenu bijušajam zemes 
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu - 
cirsmas īpašumā Pleskavas 
ielā 4, Alūksnē, atsavinot 
vienā izsoles paketē ar kopējo 
pārdodamo koku apjomu 
3975,81 m³:
• kokus 19,25 ha platībā, 
izcērtot visu apaugumu, kas 
traucē koku atjaunošanai 
nekustamā īpašuma Pleskavas 
ielā 4 zemes vienībā;

• mizgraužu bojātos, sausos un 
gāztos kokus izlases veidā, 
2,25 ha platībā, nekustamā 
īpašuma Pleskavas ielā 4 zemes 
vienībā. 
 Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas 
- cirsmu paketes - novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - nodot nomā laipas daļu, laivu 
ielaišanas vietā Ojāra Vācieša 
ielā, 15 m² platībā. Nomas 
objekta iznomāšanas mērķis – 
elektrisko laivu pietauvošanai, 
klientu iekāpšanai/izkāpšanai. 
Nomnieka noteikšanai rīkot izsoli 
ar neatkarīga vērtētāja noteiktu 
tirgus cenu. Uzdot izsoles 
organizēšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv;

 - nodot zemes gabalu Pilsētas 
bulvārī 6A, Alūksnē, 2573 m² 
platībā, īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
privatizēto dzīvokļu īpašniekiem 
atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma domājamai daļai; 

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 9/2022 
“Grozījums Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2015. gada 27. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
14/1015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums 2015.-
2027. gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa”” 

un to paskaidrojuma rakstu;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2018. gada 25. janvāra 
nolikumā Nr.14/2018 “Zeltiņu 
pagasta pārvaldes nolikums”. 
Grozījumi saistīti ar pagasta 
pārvaldes adreses maiņu  sakarā 
ar iestādes pārcelšanos uz bijušo 
skolas ēku. Lēmums stājas spēkā 
šī gada 1. maijā;

 - apstiprināt vienas personas 
uzturēšanās maksu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
Sociālās aprūpes centrā 
“Alūksne” 686,46 EUR mēnesī. 
Lēmums stāsies spēkā šī gada 
1. jūnijā. Līdz ar to spēku zaudēs 
iepriekšējais, 2021. gada 
25. februārī pieņemtais lēmums;

 - apstiprināt vienas personas 
uzturēšanās maksu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” 
753,32 EUR mēnesī. Lēmums 
stāsies spēkā šī gada 
1. jūnijā. Līdz ar to spēku zaudēs 
iepriekšējais, 2021. gada 
25. februārī pieņemtais lēmums;

 - izdarīt grozījumu domes 
27.06.2019. lēmumā Nr.207 
“Par saistību uzņemšanos un 
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstības risinājuma īstenošanu”, 
samazinot projekta izmaksas 
par summu, kas iepriekš 
tika paredzēta moduļu māju 
Kārklu ielā 5 būvniecībai un 
aprīkošanai;

 - izdarīt grozījumu domes 

05.04.2022. lēmumā Nr.111 
“Par valsts budžeta finansējuma 
sadali Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības 
iestādēm mācību literatūras 
un/vai mācību līdzekļu iegādei”;

 - apstiprināt jaunu cenrādi 
Atpūtas un dabas izziņas vietu 
(dabas māju) īslaicīgās nomas 
maksas pakalpojumam. 
Lēmums ir spēkā no šī gada 
1. maija;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
28.12.2020. lēmumā 
Nr. 342 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”;

- apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.11/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2022. gada 1. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 
4/2022 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 
2022.gadam””;

- apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2021. gada 
pārskatu.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprina jaunus saistošos noteikumus 
par sociālajiem pakalpojumiem
 Alūksnes novada 
domes 2. maija ārkārtas 
sēdē tika apstiprināti 
Alūksnes novada domes 
saistošie noteikumi “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novadā”. Tie 
nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma 
sniegšanai un pozitīva 
atzinuma gadījumā tie 
stāsies spēkā 1. jūlijā.

 Būtiskākās izmaiņas 
jaunajos noteikumos ir 
šādas:
• atrunāti daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojuma centra 
pakalpojumi - Dienas aprūpes 
centra pakalpojums bērnam 
ar invaliditāti, Dienas aprūpes 
centra pakalpojums pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un Specializēto 
darbnīcu pakalpojums 
pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. Minētie 
pakalpojumi izveidoti Eiropas 
Sociālā fonda projekta 
Nr. 9.2.2.1./15/I/003 
“Vidzeme iekļauj” ietvaros, 
šie pakalpojumi palīdzēs 
integrēties sabiedrībā 

un apgūt dažādas sadzīvei 
noderīgas prasmes personām 
ar garīga rakstura 
traucējumiem;
• veiktas korekcijas veļas 
mazgāšanas un dušas 
izmantošanas pakalpojuma 
piešķiršanā. Minēto korekciju 
dēļ šie pakalpojumi iekļauti 
šajos saistošajos noteikumos 
un paredz, ka pakalpojumus 
bez maksas var saņemt 
personas, kurām ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss, 
ievērojot nosacījumu, ka 
attiecīgajām personām 
objektīvu iemeslu dēļ, nav 
iespējams ievērot higiēnas 
prasības savā dzīvesvietā. 
Iepriekš šīs personas varēja 
saņemt pabalstu veļas 
mazgāšanas un dušas 
izmantošanas pakalpojuma 
saņemšanai, ar šo saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienu 
šāda veida pabalsts minētajai 
mērķgrupai nebūs pieejams;
• ar 01.07.2022. stāsies spēkā 
Krīzes istabas pakalpojums, 
kura mērķis ir īslaicīgi 
nodrošināt personu (ģimeni) ar 
mājokli. Viens no iemesliem šī 
pakalpojuma izveidošanā bija 

iepriekšējās ziemas traģiskie 
notikumi, kad ugunsgrēkos 
ģimenes palika bez pajumtes un 
tām bija nepieciešama palīdzība 
īslaicīga mājokļa nodrošināšanā. 
Līdzīgās krīzes situācijās Alūksnes 
novada pašvaldība sniegs 
palīdzību personām (ģimenēm), 
kuras nonākušas īslaicīgās 
grūtībās, tādā veidā dodot laiku 
rast jaunu mājvietu.

 Būtiskas izmaiņas ir 
veiktas arī ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumā. 
Jaunie saistošie noteikumi 
paredz, ka turpmāk apgādnieku, 
tas ir klienta pilngadīgo 
bērnu, līdzmaksājums par 
vecākam sniegto ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu, 
būs lielāks. Iepriekš tie bija 20% 
no attiecīgās institūcijas viena 
klienta uzturēšanās izmaksām 
mēnesī, kas proporcionāli tika 
sadalīti uz klienta pilngadīgo 
apgādnieku skaitu. Tagad tie 
būs 50%, saglabājot iepriekšējo 
apgādnieka ikmēneša 
līdzmaksājuma aprēķināšanas 
modeli.

 2. maija ārkārtas 
sēdē Alūksnes novada 
pašvaldības dome, izskatot 
SIA “Pilsētvides serviss” 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
grozījumu priekšlikumu, 
pieņēma lēmumu noteikt 
maksu par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
(sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām) 
Alūksnes novadā 9,67 EUR 
(bez PVN) par 1 m³, kas 
stāsies spēkā no 6. jūnija. 
Pašreizējā maksa ir 
7,17 EUR (bez PVN).

 Laika periodā no 
2017. gada septembra kopš 
līguma par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā noslēgšanas ar SIA 
“Pilsētvides serviss” maksa 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir mainījusies 
vairākkārt, taču šīs izmaiņas ir 
bijušas saistītas vienīgi ar likumā 
noteikto dabas resursu nodokļa 
likmes paaugstināšanos un 

SIA “AP Kaudzītes" sadzīves 
atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifa 
paaugstināšanos. Pārējo izmaksu 
pieaugums un tā ietekme uz 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma izmaksām četru 
gadu periodā nav pārskatīts.

 Kopējo cenu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
veido vairākas pozīcijas:
1) sadzīves atkritumu 
savākšanas, pārvadāšanas, 
pārkraušanas, uzglabāšanas, kā 
arī dalītās atkritumu savākšanas, 
šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu 
uzturēšanas izmaksas;
2) Dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu;
3) Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas 
apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā “Kaudzītes 
Līdz ar pirmās pozīcijas maksas 
izmaiņām no 6. jūnija, mainīsies 
arī kopējā cena par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu un 
no 6. jūnija tā būs 21,00 EUR par 
1 m3 bez PVN (šobrīd – 
18,50 EUR par 1m3 bez PVN).

Lemj par izmaiņām 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksā

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. 
Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7540 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes
Nav par tavām rokām 
labām

Siltākas uz pasaules.

Mīļās māmiņas, 
vecmāmiņas, 

vecvecmāmiņas, 
audžumammas un 

krustmāmiņas!
Silti sveicieni Jums 

Mātes dienā!
Paldies par Jūsu 

sirsnību, mīlestību 
un rūpēm!

Alūksnes novada 

pašvaldība



Apmeklētāju pieņemšana maijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

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

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

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

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

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

piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
2. un 16. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 13. un 27. maijā plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

20. maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 Annas pagasta pārvaldē un no plkst. 10.15 līdz plkst. 11.15 
Kalncempju pagasta pārvaldē

3.Alūksnes Novada Vēstis06.05.2022.

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
24.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Sloku 
ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26668502. 
Izsoles sākumcena – 703 EUR. 
Nodrošinājums – 70 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 20.05.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no plkst. 
8.00 līdz 17.00 līdz 20.05.2022. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 

24.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Kaivas”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
pretendentu lokam. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29379590. 
Izsoles sākumcena – 553 EUR. 
Nodrošinājums – 55 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 20.05.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no plkst. 
8.00 līdz 17.00 līdz 20.05.2022. 
plkst. 16.00.

Pēc gada 4. maija 
parāde notiks Alūksnē

Stājas spēkā pašvaldības 
saistošie noteikumi
• 1. maijā stājas spēkā saistošie 
noteikumi Nr.7/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2010. gada 18. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
11/2010 “Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem”.

 Grozījumi 2010. gada 
saistošajos noteikumos veikti, 
lai palielinātu degvielas 
kompensācijas apmēru 
gadījumos, kad vecāki veic 
skolēna pārvadājumus novada 
teritorijā, izmantojot personīgo 
transportu maršrutos, kuros 
sabiedriskais transports nekursē 
vai nekursē atbilstošajos laikos, 
un attālums līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta pieturai 
vai izglītības iestādei ir ne 
mazāks par 3 km.

 2010. gadā izdotie saistošie 
noteikumi nosaka, ka ārpus 
Alūksnes pilsētas teritorijas 
dzīvojošajiem vispārējās 
pamatizglītības un vidējās 
izglītības skolēniem ir tiesības 
saņemt kompensāciju, kuras 
līdzšinējais apmērs bija 
0,09 EUR/km. Saskaņā ar 
veiktajiem grozījumiem 
kompensācijas apmērs būs 
0,13 EUR/km. Vecākiem, 

kas paši ved savus bērnus uz 
skolu saskaņā ar saistošajos 
noteikumos paredzēto kārtību ir 
tiesības vērsties attiecīgā pagasta 
pārvaldē ar lūgumu kompensēt 
šos izdevumus.

• 23. aprīlī stājušies spēkā 
saistošie noteikumi 
Nr.6/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2015. gada 29. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 
21/2015 “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā””.

 Ar saistošo noteikumu 
grozījumiem ir noteikta vienota 
kārtība ēku nosaukumu norāžu 
zīmju izvietošanai novada 
teritorijā. Saistošo noteikumu 
grozījumos ir noteikts grafiskais 
paraugs ēku nosaukuma norāžu 
zīmju vizuālajam izskatam.

 Ar saistošajiem noteikumiem 
aicinām iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. Alūksnes 
novada pašvaldības saistošie 
noteikumi tiek publicēti arī 
www.likumi.lv un Latvijas 
Republikas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” 
www.vestnesis.lv.

Paziņojums par grozījumiem
 Ar Alūksnes novada pašvaldības 
domes 28.04.2022. lēmumu 
Nr.118 “Par saistošo noteikumu 
Nr.9/2022 “Grozījums Alūksnes 
novada pašvaldības domes 2015. 
gada 27. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”” izdošanu, apstiprināti  
saistošie noteikumi Nr. 9/2022  
“Grozījums Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2015. 

gada 27. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa””, izsakot atsauci uz šo 
noteikumu III daļas “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” norādīto hipersaiti 
valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā jaunā 
redakcijā: “https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_23348”.

Sēdes 

Tautsaimniecības komiteja                     12. maijā 10.00
Sociālā, izglītības un kultūras komiteja  16. maijā 10.00
Finanšu komiteja  19. maijā 10.00
Domes sēde                                           26. maijā 10.00

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

 4. maijā Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers piedalījās Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai 
veltītajos pasākumos 
Saldū - ekumeniskajā 
dievkalpojumā un Nacionālo 
bruņoto spēku, NATO 
sabiedroto spēku un 
Iekšlietu ministrijas vienību 
militārajā parādē.

  Parādes laikā notika 
svinīgā karoga ceremonija, 
kad Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks no Saldus novada 
domes priekšsēdētāja Māra 
Zusta pieņēma un nodeva 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Dzintaram 
Adleram īpašu Latvijas karogu, 
tā simbolizējot, ka nākamgad šī 
Latvijas Brīvības svētku parāde 
un bruņoto spēku diena 
4. maijā notiks Alūksnē.
 "Man ir liels gods šodien būt 
šeit, Latvijas Brīvības svētkos, 
un saņemt šo karogu. Tas ir 

augsts novērtējums Alūksnes 
novadam pēc gada bruņoto 
spēku parādi uzņemt Latvijas 
ziemeļaustrumos, Alūksnē – 
vietā, kas ir viens no Latvijas 
armijas svarīgākajiem 
punktiem. Paldies par šo 
uzticēšanos!
 Šodien Latvijas svētku dienā 
es vēlos atgādināt, ka Latvijas 
spēks ir katrā no mums. Cik 

stipra būs mūsu katra iekšējā 
pārliecība par neatkarīgu 
Latviju, tik stipra būs mūsu 
valsts. Cik stipri būs mūsu 
novadi, tik spēcīgi būsim 
kopā. Sveicu visus klātesošos 
Latvijas valsts svētkos!
Uz tikšanos nākamgad 
Alūksnē!" – uzrunā klātesošajiem 
sacīja Dz. Adlers.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks pasniedz Latvijas karogu Dzintaram 
Adleram, tā simbolizējot, ka nākamā parādes norises vieta būs Alūksne

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās 
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Aivars FOMINS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Artūrs GRĪNBERGS 24.05.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 20.05.2022. 14.00-16.00 Tālrunis29406242

Maruta KAULIŅA 20.05.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 12.05.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 06.05.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS Darbdienās 8.00-9.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 09.05.2022.
23.05.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 10.05.2022. Visu dienu Tālrunis 29276883



4. Alūksnes Novada Vēstis 06.05.2022.

Ventilācijas iekārtas lielākās 
daļas ēkā ieceļ caur jumtu
 Alūksnes pilsētas 
sākumskolā turpinās 
centralizētās mehāniskās 
ventilācijas sistēmas 
ierīkošana, lai uzlabotu 
izglītības iestādes iekštelpu 
gaisa kvalitāti.

 13. aprīļa pēcpusdienā, kad 
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
mācības jau bija beigušās un 
skolēni un darbinieki devušies 
mājās, ar celtņa palīdzību ēkas 
bēniņu telpās caur atvērumu 
jumtā tika ieceltas ventilācijas 
iekārtas daļas (lielākie gaisa 
vadi ar veidgabaliem) un 800 
kg smagais rekuperators ar 
ventilatoru, kas nodrošinās 
ventilācijas sistēmas darbību 
klašu telpās un gaiteņos.

 Ēkā izbūvēti jau divi stāvvadi no 
trim paredzētajiem, kas savienos 
bēniņos esošo rekuperācijas 
iekārtu ar klašu telpām. Tagad 
varēs turpināt gaisvadu izbūvi, 
bet intensīvākie darbi vēl priekšā 
jūnijā un jūlijā, kad skolēniem 
būs beidzies mācību gads. 
Atsevišķa ventilācijas iekārta būs 
arī virtuves telpām, taču tā nebūs 
tik apjomīga un telpās nonāks 
vienkāršāk.

 Šis Alūksnes novada pašvaldības 
projekts tiek īstenots atbilstoši 
Ministru kabineta 2021. gada 
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 
“Augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektu pieteikšanas, 
izskatīšanas un finansējuma 
piešķiršanas kārtība”. Projekta 
izmaksas ir 221 149 EUR, 
tajā skaitā valsts budžeta 
līdzfinansējums 161 500 EUR 
un 59 649 EUR pašvaldības 
līdzfinansējums.

Projektēšanu, autoruzraudzību 
un būvdarbus veic SIA “SANART”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ventilācijas iekārtu iecelšana notika caur atvērumu ēkas jumtā
Evitas Aplokas foto

Izpilddirektora informācija 28. aprīļa domes sēdē
Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 28. aprīļa 
domes sēdē deputātiem 
sniedza informāciju par 
aktuālo pašvaldības 
darbā.

Izstrādāts  pirmsskolas 
izglītības iestāžu un skolu 
pirmsskolas grupu darba 
grafiks vasaras mēnešiem. 
Ja grupas tiek slēgtas, tiek 
noskaidrots, vai vecākiem 
būs nepieciešama vieta citā 
izglītības iestādē.

Veikta pirmsskolas izglītības 
iestāžu komplektācija 
2022./2023. mācību gadam. 
Prognoze liecina, ka visi 
bērnudārzi var uzņemt visus 
bērnus, kuri pieteikti 
uzņemšanai 2022.gadā. 
Rindā  uzņemšanai 
2023.gadā šobrīd ir 
47 bērni.

No 04.04. līdz 08.04.2022. 
norisinājās Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolas 
akreditācija.

Izglītības un zinātnes 
ministrijai nosūtīts saskaņošanai 
Alūksnes novada domes 
lēmums par Alūksnes novada 
pašvaldības vispārējas 
izglītības iestāžu institucionālo 
sistēmu.

Pēc ierobežojumu atcelšanas 
kultūras iestādes atsākušas savu 
darbību pilnā apjomā. 

No 08.04. līdz 09.04.2022. 
Alūksnes novada pārstāvji 
piedalījās (jaunieši, vēsturnieki, 
represētie, pašvaldības pārstāvji) 
starptautiskā vēstures 

konferencē Vīlandē (Igaunijā).

Alūksnē darba sanāksmē 
viesojās Vispārējo deju svētku 
lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” 
radošā grupa un Nacionālā 
kultūras centra pārstāvji par deju 
modelēšanas koncertu Alūksnē 
11.06.2022.

21.04.2022. sākās parku 
skriešanas seriāls, kas turpināsies 
līdz jūnijam.

30.04.2022. notiks velo 
sacensības “Bānīša kauss 2022”, 
sāksies novada čempionāts 
basketbolā.

Par finansēm – galvenie 
ieņēmumu veidi un to izpilde uz 
25.04.2022.:
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 27,39%;
Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 78,04%;
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija – 32,42%.

Kopā izdevumu izpilde 21,89% 
no plāna.

Marta un aprīļa mēnešos 
izsludinātas 5 iepirkuma 
procedūras (Miera ielas, Alūksnē 
pārbūve un būvuzraudzība, 
aktīvās atpūtas parka būvdarbi, 
skaņas aprīkojuma piegāde 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai, mērniecības 
pakalpojumi), noslēgti 6 līgumi 
par kopējo summu 3547181 bez 
PVN (mērniecības pakalpojumi, 
biznesa stacijas ēkas būvdarbi, 
Tālavas ielas būvdarbi un 
būvuzraudzība, ražošanas ēku 
būvdarbi un būvuzraudzība).

Kapitālsabiedrībās notiek 
gada pārskatu apstiprināšanas 

sanāksmes.

Pašvaldības darbinieki 
piedalījušies obligātajās 
regulārajās apmācībās par 
interešu konflikta novēršanu un 
valsts amatpersonu profesionālo 
ētiku.

1.aprīlī organizēta Iekšlietu 
ministres Marijas Golubevas 
vizīte Alūksnes novadā.

10.04.2022. Veclaicenes 
pagastā organizēts iedzīvotāju 
forums. Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde organizē tikšanos ar 
iedzīvotājiem Bejā un Kolberģī 
par attīstības naudas apgūšanas 
iecerēm.

Uzsākts darbs pie 
lokālplānojuma izstrādes Peldu 
ielai 5A, Ošu ielai 3, 5, 3A, 3B, 
Alūksnē.

Centrālajā finanšu un līgumu 
aģentūrā iesniegti precizējumi 
projektiem “Energoefektivitātes 
paaugstināšanas Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā” (Annas 
kultūras nams), “Epidemioloģiski 
droša tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū 
"Veclaicene" biotopu un sugu 
dzīvotņu labvēlīga aizsardzības 
stāvokļa sasniegšanai”.

Saņemts projekta 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā” (pašvaldības 
ceļi, ielas, ražošanas ēkas, 
biznesa stacija) apstiprinājums 
ar nosacījumiem un tiek gatavoti 
precizējumi.
Sagatavots un VARAM 
iesniegts prioritārā investīciju 
projekta “Alūksnes izziņas un 

pakalpojumu centrs” pieteikums.

Notiek tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana grants ielu seguma 
atjaunošanai Alūksnē (Malienas, 
Melleņkalna, Ezermalas, Robežu, 
Cerību ielas) un Alsviķu pagastā 
(ceļa “Tālavas iela – Ķesteri” 
posms).

Apstiprināti Vidzemes 
plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 
grozījumi par moduļu māju 
Kārklu ielā 5, Alūksnē darbības 
izslēgšanu no projekta, attiecīgi 
precizētas (samazinātas) projekta 
kopējās izmaksas par summu, 
kas tika paredzētas moduļu 
māju būvniecībai un 
aprīkošanai.

Nevienam nav sveša pašreizējā 
ģeopolitiskā situācija pasaulē, 
kas ietekmē visas nozares arī 
Latvijā. Covid-19 pandēmijas 
ietekmē 2021. gadā būvniecības 
nozarē bija strauja inflācija. 
Papildus pandēmijas ietekmei 
būvniecības izmaksu pieaugumu 
2021. gada beigās un 
2022.gada sākumā ietekmēja arī 
energoresursu cenu pieaugums. 
Šī gada 24. februārī, uzsākoties 
kara darbībai Ukrainā, sākās 
neatgriezeniska un pašreiz 
neprognozējama būvniecības 
nozarei būtiska negatīva ietekme 
ar strauju būvizstrādājumu 
cenu kāpumu un atsevišķu 
būvizstrādājumu nepieejamību. 
Eiropas Savienības ieviestās 
sankcijas no 2022. gada 2. 
marta par būvizstrādājumu 
importu no Krievijas un 
Baltkrievijas ietekmē nozīmīgāko 
būvmateriālu un izejvielu cenu 
un pieejamību. Jau rudenī 
saņēmām signālus un veicām 
pārrunas ar Izglītības un sporta 

centra būvnieku SIA "MONUM", 
ar kuru līgums par projektēšanu 
un būvniecību noslēgts 2018. 
gada 
6. septembrī par esošo tirgus 
situāciju. Šī gada 12. aprīlī esam 
saņēmuši atkārtotu vēstuli ar 
informāciju, ka, ņemot vērā 
esošo tirgus situāciju un straujo 
cenu kāpumu, nav iespējams 
realizēt objektu līdz galam 
par līgumā noslēgto summu. 
Līdz ar to informējam, ka 
tuvākajā  laikā uz komitejām un 
domes sēdi būs darba kārtības 
jautājums par sadārdzinājuma 
segšanu šajā objektā. Pagaidām 
nav aplēses par to, cik liela 
varētu būt sadārdzinājuma 
summa, kā arī vēl tiks precizēta 
informācija ar VARAM un IZM 
par sadārdzinājuma iekļaušanu 
attiecināmo izmaksu summā, 
lai varētu saņemt papildus 
aizdevumu šai summai. 
Sadārdzinājuma aprēķins un 
cenu kalkulācijas pamatojums 
tiks saskaņots ar atbildīgajām 
ministrijām.

Pašvaldībā saņemts Valsts 
kontroles veiktās revīzijas 
ziņojuma projekts, noslēdzies 
darbs pie 2021. gada pārskata.

Novadā no 28. aprīļa līdz 
6. maijam notiek Spodrības 
nedēļa, kuras ietvaros 
iedzīvotājiem bez maksas ir 
iespēja nodot lielgabarīta 
atkritumus, Alūksnē pērnā gada 
lapas un zarus. Iedzīvotāji, valsts 
institūcijas, uzņēmēji, novada 
izglītības iestādes iesaistās 
publisko teritoriju sakopšanas 
darbos.  

Pagastu pārvaldes 
īstenos infrastruktūras 
attīstības projektus
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 28. aprīļa 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu atbalstīt piecu 
pagastu pārvalžu projektus, 
kas tiek finansēti no Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas līdzekļiem.

 Liepnas pagasta pārvalde 
īstenos projektu “Gājēju tiltiņa 
uz Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolu virsmas seguma 
atjaunošana ar indikatīvo summu 
2411 EUR.
 Malienas pagasta pārvalde 
īstenos divus projektus - 
“Tehniskās dokumentācijas 
izstrāde un ielu apgaismojuma 
ierīkošana pašvaldības 
autoceļa V396 - Jaunās mājas 
posmā 0,00 km-0,19 km (līdz 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Mazputniņš”)” un “Bērnu rotaļu 
un spēļu laukuma elementu 
atjaunošana pirmsskolas 
izglītības iestādes “Mazputniņš” 
teritorijā” ar kopējo summu 
26 041 EUR.
 Pededzes pagasta pārvalde 
īstenos projektu “Pededzes centra 

labiekārtošanas darbu projekta 
izstrāde” ar indikatīvo summu 
3791 EUR.
 Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvalde 
īstenos projektu “Tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un 
pašvaldības autoceļa “Ieviņas-
Dzintari-Mišas”, Veclaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā 
seguma atjaunošanu posmā 
0,00-0,60km” ar indikatīvo 
summu 32 168 EUR.
 Savukārt Zeltiņu pagasta 
pārvalde īstenos projektu 
“Aptiekas tilta, kas atrodas uz 
pašvaldības autoceļa “Aptiekas-
Ieviņas”, koka virsmas nomaiņa” 
ar indikatīvo summu 
12 901 EUR.
 Visās minētajās pagastu 
pārvaldēs iepriekšējos mēnešos 
ir notikušas tikšanās ar 
iedzīvotājiem vai aptaujas, kurās 
noskaidrots iedzīvotāju viedoklis 
par to, kur nepieciešams ieguldīt 
mērķprogrammas finansējumu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Veclaicenes pagastā notika iedzīvotāju forums 
 9. aprīlī  Veclaicenes un 
Ziemera pagastu apvienības 
pārvalde sadarbībā 
ar biedrību “Alūksnes 
nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs” organizēja 
Veclaicenes pagasta 
iedzīvotāju forumu, kurā 
pulcējās iedzīvotāji, lai dalītos 
idejās, noteiktu attīstības 
prioritātes un konkrētas 
rīcības.

 Foruma darbs notika trīs daļās. 
Dalībnieki tika informēti par 
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 
ko prezentēja Veclaicenes un 
Ziemera pagastu apvienības 
pārvaldes vadītāja Iveta 
Vārtukapteine. Iedzīvotāju 
aptauja notika no 10. februāra 
līdz 10. martam, tās mērķis 
bija labāk izprast iedzīvotāju 
vajadzības un izaicinājumus, un 
sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 
pagasta teritorijas attīstībā un 
finanšu līdzekļu izlietošanā. 
Saņemtas 139 atbildes. Aktīvākās 
atbilžu sniedzējas ir sievietes 
(61%) un iedzīvotāji vecuma 
grupā no 56 līdz 65 gadiem 
(27%). 84% no respondentiem 
dzīvo Veclaicenes pagastā.
 Pēc aptaujas datiem uz 
jautājumu “Lūdzam nosaukt 
1 līdz 3 lietas/aktivitātes, kas 
Jums patīk vietā, kur dzīvojat” 
atbildējuši 98 respondenti. 
Aptaujas dalībnieki izceļ – 
ainavu, svaigu gaisu, ezerus, 
mežus, skaistās zaļās pakalnes, 
dabas takas, vietējos entuziastus 
“Katiņkalna” saimniekus, Mišu 
Medus muzeju u.c.
 Aptaujā tika uzdots jautājums 
par 3 prioritāri veicamajiem 
darbiem Veclaicenes pagastā.

  Uz jautājumu, kādos 
pasākumos/sanāksmēs/akcijās/

konkursos Jūs visvairāk vēlētos 
piedalīties, respondenti prioritāri 
sarindojuši - deputātu tikšanās ar 
iedzīvotājiem (30), sabiedriskās 
apspriešanas (29), speciālistu 
tikšanās ar iedzīvotājiem (17), 
izglītojoši semināri, konferences, 
forumi (12) zaļumballes, svētku 
balles, groziņu vakari (11).
 Par aktivitātēm, kurās 
līdzdarbotos/piedalītos kopā ar 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvaldi, visvairāk 
aptaujas dalībnieki norāda – 
svarīgu jautājumu izskatīšanā 
un lēmumu pieņemšanā, 
sakopšanas talkās, teritorijas 

labiekārtošanas aktivitātēs, 
izzinošās ekskursijās.
 Aptaujas dalībnieki tika 
aicināti izteikt priekšlikumus 
un atsauksmes (respondenti 
iesniedza kopumā 51 
komentāru). Biežāk pieminētie 
- ceļa Korneti-Slokas remonts, 
sakopt pagasta graustus, 
sabiedriskais transports arī 
brīvdienās, parka sakārtošana 
Kornetā, soliņu ierīkošana, rast 
iespēju informēt iedzīvotājus 
par notikumiem pagastā - ne 
visi lasa FB u.c. sociālos tīklus, 
neapmierina Veclaicenes 
bibliotēkas darba laiks 
brīvdienās, risinājuma meklēšana 
saimnieciskās darbības 
apspiešanas izbeigšanai, 
termiņi saimnieciskajai darbībai 
mežā, īpašumā-nemeža 
platībās (apauguma kopšana), 
Veclaicenes tautas nama vadītāja 
nomaiņa.
 Foruma turpinājumā dalībnieki 
tika iepazīstināti ar aptaujas 
rezultātiem par Alūksnes novada 
pašvaldības mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu Veclaicenes 
pagasta infrastruktūras 

un vides kvalitātes uzlabošanai 
2022. gadā piedāvātajiem 
iespējamiem projekta 
mērķiem.

Aptaujas rezultāti par 
mērķprogrammas izlietojuma 
iespējamiem mērķiem
1. vieta - 36% (69 balsis) – 
Atpūtas vietas ierīkošana pie 
Ievas ezera
2. vieta - 34% (64 balsis) 
Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-
Mišas-Dzintari” 0,00-0,600 km  
posma pārbūve”
3. vieta – 30% (57 balsis) 
Veclaicenes pagasta vēstures 
ekspozīciju telpu atjaunošana un 
labiekārtošana

 Savukārt, klātienē piedaloties 
43 foruma dalībniekiem, 
balsošanai tika izvirzīti divi 
prioritārie projekti - “Atpūtas 
vietas ierīkošana pie Ievas 
ezera” un “Pašvaldības autoceļa 
“Ieviņas-Mišas-Dzintari” 
0,00-0,600 km posma 
atjaunošana”. Foruma 
dalībnieki, aizklāti balsojot ar 
14 balsīm atbalstīja projekta 

“Atpūtas vietas ierīkošana pie 
Ievas ezera”, ar 30 balsīm 
atbalstīja projekta “Pašvaldības 
autoceļa “Ieviņas-Mišas-
Dzintari” 0,00-0,600 km posma 
atjaunošana”.
  Trešajā darba cēlienā foruma 
dalībnieki tika iesaistīti dažādu 
tēmu darba grupās. Darba 
grupu mērķis bija diskutēt 
par to, kā veidot Veclaicenes 
kopienas izaugsmi, noteikt 
problēmas un prezentācijās 
piedāvāt risinājumus. Pēc tam 
ikvienam bija iespēja nobalsot 
par veiksmīgākajiem un 
interesantākajiem risinājumiem.
 Noslēgumā foruma dalībnieki 
prezentēja četrus projektus, 
kuros paši iedzīvotāji ir gatavi 
līdzdarboties:
 Tējas namiņš Kornetos – ar 
pašvaldības finansiālu atbalstu 
izveidot nelielu ēdināšanas 
pakalpojuma vietu, kurā 
iedzīvotājiem un tūristiem būtu 
iespēja nopirkt tēju, kafiju, 
pankūkas. 
 Estētiski pievilcīgas vides 
izveide –  talkas ietvaros ar 
vietējo iedzīvotāju līdzdalību 
un sadarbībā ar pašvaldību 
sakopt Kornetu parka teritoriju, 
uzstādīt strītbola laukuma žogu, 
pilnveidot bērnu rotaļu laukumu 
un labiekārtot autobusa pieturu 
Kornetos.
 Veclaicenes kopienas iedzīvotāju 
līderis – meklēt neformālos 
līderus (aktīvos iedzīvotājus) 
dažādām iedzīvotāju grupām, 
kuri palīdzētu aktivizēt pārējo 
kopienu.
 Veselīgs dzīvesveids - 
ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības dažāda vecuma 
cilvēkiem ar mērķi veicināt 
iedzīvotāju izpratni par veselīga 
dzīvesveida nepieciešamību, 
iegūstot jaunas zināšanas, 
pozitīvas emocijas un labu 
pašsajūtu.
 Ar aptaujas kopsavilkumu var 
iepazīties www.aluksne.lv

 Liels paldies ikvienam foruma 
dalībniekam par atvēlēto laiku 
un radošajām idejām!

Iveta Vārtukapteine,
Veclaicenes un Ziemera pagastu 

apvienības pārvaldes vadītāja

Iedzīvotāju balsojuma kopsavilkums par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam

Projekta nosaukums Aptaujas anketas 
balsojums

(skaits)

Balsojums
klātienē
(skaits)

Kopā
balsu skaits

Atpūtas vietas ierīkošana pie Ievas ezera 69 14 83

“Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-
Mišas-Dzintari” 0,00-0,600 km posma 
atjaunošana”

64 30 94

Jaunalūksnes iedzīvotāji izvēlas infrastruktūras projektus
 Lai iedzīvotāji izteiktu 
priekšlikumus par to, 
kā izlietot līdzekļus no 
pašvaldības budžeta 
mērķprogrammas pagastu 
teritoriju infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanai, 
Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde rīkoja tikšanos ar 
iedzīvotājiem pagājušajā 
nedēļā Bejā, bet šonedēļ – 
Kolberģī.

 Pārvaldes vadītājs Viesturs Zaķis 
iepazīstināja iedzīvotājus ar trim 
iespējamiem projektiem:
1) Kolberģa ciema ielu 
apgaismojuma sistēmas 
atjaunošana  un papildināšana 
līdztekus “Sadales tīkla” kabeļu 
līnijas izbūves darbiem – tiktu 
atjaunoti 5 LED gaismekļi posmā 
“Dālderi” - “Pūcīte”” un no 
jauna uzstādīti aptuveni 5 LED 
gaismekļi Līvānu māju rajonā;
2) Ikdienas atpūtas un svētku 

svinību vietas ierīkošana Bejas 
ciemā – vieta ikdienas atpūtai un 
svētku svinībām ar ugunskura 
vietu, soliņiem, arkveida vārtiem 
ar vēja zvaniem un koka 
šūpolēm;
3) Pašvaldības autoceļa 
Lenkava-Zariņi virsmas seguma 
atjaunošana – malu apauguma 

noņemšana, ceļa seguma 
pastiprināšana.
 Iedzīvotāji savu viedokli varēja 
paust, aptaujas anketā atzīmējot 
atbalstīto projekta ideju vai 
ierakstot tajā citu priekšlikumu. 
Vēl līdz 10. maijam iedzīvotāji 
pagasta pārvaldē var izteikt 
savu viedokli anketā par to vai 

citu priekšlikumu finansējuma 
izlietojumam.
 Sarunā piedalījās arī 
Alūksnes novada pašvaldības 
vadības pārstāvji – domes 
priekšsēdētāja vietnieki 
Druvis Tomsons un Jānis 
Sadovņikovs un pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis, kas 

uzklausīja arī citus iedzīvotāju 
aktuālos jautājumus un 
priekšlikumus.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Prioritāri veicamie darbi pagastā pēc respondentu balsojuma
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Aicina 
pieteikties Māju 
kafejnīcu dienai
 Alūksnes novada 
bagātība ir tā neatkārtojami 
skaistā daba un darbīgie 
ļaudis – malēnieši, kuru 
savdabībai īpašu akcentu 
piešķir ciešā saikne ar 
tuvējiem igauņiem Igaunijā 
un ar tiem igauņiem, kuri 
dažādos laikos ieceļojuši 
Latvijā. Akcentējot aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
ainavisko pasauli 
Latvijas-Igaunijas pierobežā, 
malēniešu čaklumu 
un kultūras daudzveidību, 
kura veidojusies ciešās 
kaimiņattiecībās, jau 
otro gadu notiks Mājas 
kafejnīcu diena. 

 Lai iepazīstinātu viesus
 ar vietu, kur satiekas 
ainaviskās Alūksnes un 
Hānjas augstienes, kultūras 
tradīcijas un lieliskas garšas 
pieredzes, Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs aicina 
aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” (Alūksnes 
novada Jaunlaicenes, 
Veclaicene un Ziemeru 
pagastu) ģimenes, 
saimnieces, mājražotājus, 
arī esošos uzņēmējus un 
citus radošos, aktīvos 
iedzīvotājus pieteikties 
Mājas kafejnīcu dienai 
27. augustā. 

Kas ir Mājas kafejnīcu diena?
Mājas kafejnīcu diena ir 
reģionāla tūrisma galamērķa 
popularizēšanas pasākums, 
ko organizē Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra (LIAA) 
sadarbībā ar Latvijas lauku 
tūrisma asociāciju “Lauku 
ceļotājs”. Ideja ir aizgūta no 
Igaunijas, kad uz vienu dienu 
saimniecību pagalmi un citas 
vietas, kas ikdienā nav saistīts 
ar ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu, pārvēršas par 
kafejnīcām. Interesentiem 
tiek piedāvāts nogaršot 
vietējo ēdienu, gūt lielisku 
garšas pieredzi, kā arī baudīt 
interesantu kultūras programmu. 
Piedāvātais produkts ar 
tam raksturīgajām kultūras 

īpašībām un stāstu būs maksas 
pakalpojums.

Kas var piedalīties Mājas 
kafejnīcu dienā? Katrs, kurš 
vēlas, neatkarīgi, ir vai nav 
reģistrēts PVD, VID, var šajās 
dienās savā sētā vai citā 
apvidus atpazīstamību veicinošā 
vietā piedāvāt savus īpašos 
ēdienus, dzērienus, našķus, arī 
demonstrēt savu amata prasmi 
u.tml., tādējādi reklamējot 
apvidum raksturīgo malēniešu 
kultūru un vienkārši kopā ar 
apmeklētājiem, saviem radiem 
un draugiem svinēt kafejnīcu 
dienu. 

Kas ir jādara, lai piedalītos 
Mājas kafejnīcu dienā? Jāsaka 
“jā” dalībai pasākumā, jāizdomā 
savs īpašais piedāvājums un 
jāizpilda dalībnieka anketa. 
Kļūstot par dalībnieku 
jāievēro organizatoru sniegtās 
rekomendācijas, kā arī jāveic 
apmeklētāju uzskaite un jāsniedz 
atsauksmes pēc pasākuma, 
jāreklamē savs piedāvājums 
un jāizvieto organizatoru 
sagatavotie mārketinga 
materiāli.

Kas tiks nodrošināts no 
organizatora? Mārketinga 
aktivitātes, praktiskas apmācības 
– sanitārās prasības un drošība 
(PVD), mārketings (PR aģentūra) 
un saskarsme ar apmeklētājiem. 
Vienošanās ar PVD un VID, lai 
iegūtu atļauju darboties tiem, 
kas nav uzņēmēji vai ēdināšanas 
uzņēmēji. Vadlīnijas un ieteikumi 
viesu uzņemšanai.

 Pieteikšanās līdz 
10. maijam, aizpildot 
elektronisko anketu 
www.visitaluksne.lv. Sīkāka 
informācija par pasākumu 
Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrā, pa 
e-pastu: tic@aluksne.lv 
vai tel. +371 26871868.

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Piedzīvo lauku 
idilli Alūksnes novadā!
 Nedēļas nogale laukos ir 
lieliska izvēle, lai atpūstos un 
restartētos no pilsētas ikdienas 
spriedzes un steigas. Nav nekā 
līdzīga Alūksnes apkārtnes 
laukiem, kur baudāma gan  
Latvijas simboliskā ainava ar 
lielpauguriem, gan latgaliskās 
Vidzemes šarms. Tomēr lauki 
nav tikai daba – tie nozīmē 
arī viesmīlīgus cilvēkus, 
unikālu kultūru un mūsdienīgu 
saimniekošanu, kura balstīta 
senās tradīcijās.

 4. jūnijā akcijas 
“Atvērtās dienas laukos 
2022” ietvaros interesentiem 
savas durvis ar īpašiem 
piedāvājumiem vērs seši 
Alūksnes novada lauku sētu 
saimnieki.

 Apkārtnes skaisto ainavu 
papildina vietējo ļaužu 
veidotās un koptās krāšņās 
puķu dobes. Jau vairāk kā 
20 gadus vairākus pilsētu 
apstādījumus, lielāko 
tirdzniecības centru 
puķu dobes Rīgā, kā arī 
privātdārzus gan Latvijā, 
gan Igaunijā rotā z/s “Sprogas” 
audzētie stādi. Akcijas 
laikā stādaudzētavas 
apmeklējumu papildinās 
saimnieku Ivara un Baibas 
Tīcu ekskursijas. Skaistiem 
augiem piestāv skaisti trauki, 
kurus iespējams iegādāties 
keramiķa Kristapa Brasļa 
darbnīcā un vienlaikus 
pašiem iemēģināt roku 
māla piku pārvēršanā 
mākslas darbā.

 Veclaicenes puses 
reljefainā ainava diktē savus 
saimniekošanas noteikumus, 
cilvēku čaklums šeit apvienojas 
ar radošumu. Savdabīgus 
rokdarbus darina rokdarbu 
darbnīcā “Aguce”, bet 
saimniecībā noderīgas 
cibiņas un citas praktiskas lietas 
no koka izgatavo amatnieks 
Jānis Vīksne. Abās darbnīcās 
katrs varēs iegādāties noderīgus 
suvenīrus, kas atgādinās par 
Veclaicenes pusi un radīs atmiņas 
par burvīgi pavadīto laiku šajā 
apvidū.

 Eksotiskumu lauku 
apvidum piešķir saimniecības, 
kurās rosību rada daudzveidīga 
dzīvā daba. Bišu čaklums arī 
saimniekošanā jūtams 
zemnieku saimniecībā 
“Auguļi”, kur saimniece 
Judīte Kaktiņa iegūst medu, 
kā arī citus bišu produktus un 
izglīto par to izmantošanu. 
Bet Alūksnes puses ainavai 
neierastos staltbriežus, 
dambriežus un mufl onus 
iespējams vērot Liepnas 
briežu dārzā “Klajalkšņos”.

 Lauki aizrauj, nomierina 
un tā vien aicina uzkavēties. 
Lai pagarinātu lauku brīvdienas, 
izbaudītu gaišās jūnija naktis 
un mostos ar putnu dziesmām, 
nakšņot var tuvākajās viesu 
mājās un namiņos. 

 "Atvērtās dienas laukos" 
ir lauku apceļošanas un 

iepazīšanas pasākums, kur 
jau astoto gadu organizē 
Lauku tūrisma asociācija 
“Lauku ceļotājs”. Pasākuma 
mērķis ir popularizēt laukus, 
laukos audzētus, ražotus, 
gatavotus produktus un sniegtos 
pakalpojumus, kā arī ieinteresēt 
iedzīvotājus iepazīt lauku 
dzīvi, nobaudīt lauku labumus, 
atrast saimniecības, no kurām 
iegādāties saimnieku audzētus 
un ražotus produktus, kā arī 
izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko 
var piedzīvot laukos. 

 Vairāk informācijas par 
pasākumu, papildus apskates 
objektiem, dabas takām un 
naktsmājām atradīsiet 
www.visitaluksne.lv.

Vita Rence,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra tūrisma informācijas 
speciāliste

PROGRAMMA

Ziedi visilgāk zied 
Alūksnē!
 Stādu audzētava 
“Sprogas” (GPS 57.419215, 
27.052256), saimniece Baiba 
Tīce, 20206564
 Ļausim vasarai ziedēt mūsu 
dārzos, izvēloties sev tīkamo 
no puķu stādu, augļu koku, 
košumkrūmu un skujeņu plašā 
sortimenta. Vasarā ir iespējams 
iegādāties arī gardās “Sprogu” 
zemenes. Apmeklētājiem būs 
iespēja iepazīties ar plašo stādu 
audzētavu.

Piemirstās cibiņas
 “Pauguri” 
(GPS 57.600061, 26.934858), 
saimnieks Jānis Vīksne, 
26027823
 Saimniecības durvis atvērtas 
visas dienas garumā. Īpašas 
ekskursijas kopā ar saimnieku 
un cibiņas virpošanas 
paraugdemonstrējumi. 
Atjautīgākajam viesim – cibiņa 
dāvanā. Iespēja iegādāties 
amatnieka darbus. Ieeja par 
ziedojumu.
 Saimniecības teritorijā iekārtota 
atpūtas vieta ar šūpolēm, 
dažādiem vides objektiem un 
skatu platformu, no kuras baudīt 
Veclaicenes ainavu. Šeit viesu 
ērtībai iekārtota arī ugunskura 
un telšu vietas, kur būs iespējams 

uzcept līdz paņemtās desiņas. 

Savdabīgo 
rokdarbu diena
 “Aguce” 
(GPS 57.571865, 26.965244), 
rokdarbniece Agija Pauģe, 
22413373
 Iepriekš piesakoties, visas dienas 
garumā savdabīgo rokdarbu 
darbnīcas apmeklējums ar 
saimnieces vadītu ekskursiju. 
Kopā ar saimnieci katram būs 
iespēja izgatavot savu īpašo 
suvenīru. Ieeja par ziedojumu.

Bites ir – medus arī!
 Bioloģiskā 
saimniecība “Auguļi” 
(GPS 57.5248, 26.8745), 
Judīte Kaktiņa, 29161393
 Malēnieši ir čakli kā bitītes 
un ir sagatavojuši  veselīgus, 
ekoloģiski tīrus bišu produktus, 
kurus izmantot gan ārstnieciskos, 
gan kosmētiskos nolūkos. 
Pasākuma dienā būs iespējams 
dzirdēt interesantākos 
stāstus no ikdienas ar bitēm, 
kā arī varēs iegādāties medu, 
krēmveida medu, bišu maizi, 
ziedputekšņus, propolisu 
un vaska sveces. Ieeja par 
ziedojumu.

Ragi gaisā!
 Briežu dārzs “Klajalkšņi” 
(GPS 57.357437, 27.509766), 
saimnieks Guntars Sniedzāns, 
29173540
 Ekskursijas pa briežu dārzu kopā 
ar saimniekiem, kur sastapsiet 
dambriežus, mufl onus. Būs 
iespēja pabarot dzīvniekus ar 
to mīļākajiem kārumiem. Ieeja 
par ziedojumu, saimniecība 
būs atvērta apmeklētājiem līdz 
pulksten 16.00.

Nu tik būs podi!
Keramiķis Kristaps 
Braslis (GPS 57.34343, 
27.057438), keramiķis Kristaps, 
28667335
 Keramikas darbnīca ir īstā vieta, 
kur radīt savu pirmo trauku 
kopā ar meistaru, ko arī būs 
iespējams izdarīt pasākuma 
dienā. Stāstus par darba ikdienu, 
cepļa sagatavošanu kurināšanai 
un citus radošos stāstus būs 
iespējams dzirdēt no paša 
meistara. Ieeja par ziedojumu, 
bet interesentiem, kas vēlēsies 
izgatavot savu māla trauku, 
maksa 5,00 EUR.

Kristapa Brasļa keramikas darbnīca būs viena no akcijas norises vietām
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Pirmsskolu profesionālā 
sadarbība Alūksnes novadā
 Alūksnes novada 
pirmsskolas izglītības 
skolotāju saime allaž ir 
vēlējusies sadarboties, 
dalīties ar katras iestādes 
labo darba praksi ar 
saviem kolēģiem novadā 
un ārpus tā, pieredzes 
apmaiņas tikšanās 
nozīmību vienmēr uzsvērusi 
Izglītības pārvalde un 
iestāžu vadītājas, rūpējoties 
par semināru saturu, 
kvalitāti un praktisko 
norisi. 

 Darba formas laika gaitā ir 
bijušas dažādas, gan klātienes 
semināri, gan darba un telpu 
vērojums, pieredzes apmaiņas 
par noteiktām tēmām iestādēs uz 
vietas.
 Pēdējos divus gadus tie ir 
tiešsaistes semināri, kuros 
tiekamies reizi mēnesī. 
Uzsākot darbu kompetenču 
izglītības modelī, iepriekšējos 
mācību gados esam veltījušas 
uzmanību atbilstošas vides 
iekārtojumam grupās un 
laukumos, caurviju prasmju 
attīstīšanai pirmsskolas vecumā. 
Šogad skolotājas iesaistījās 
septiņās mācīšanās grupās, 
atbilstoši sev interesējošai tēmai: 
“Mēneša tēmas, mācību jomu 
uzdevumu, dienas aktivitāšu 
secīga virzība uz sasniedzamo 
rezultātu”, “Pirmsskolēna 
digitālā pratība”, “Mācību darba 
diferenciācija, individualizācija, 
personalizācija”, “Atbalsts 
bērnu pozitīvai uzvedībai”, 
“Audzināšanas darbs – vērtības 
un tikumi”, “Inovatīvu ideju 
ģenerēšanas darbnīca”, 
“Individuālo tēmu izvēle savai 
izaugsmei”.
 Mācīšanās grupu vadību 

uzņēmās iestāžu vadītājas, 
vietnieki un skolotājas, 
sagatavojot teorētisko 
materiālu par tēmu, savukārt 
grupu dalībnieces sagatavoja 
prezentācijas par praktiskā 
darba pieredzi. Grupu veikums 
tiks saglabāts elektroniski ar 
pieeju katrai novada pirmsskolas 
izglītības skolotājai, lai varētu 
iepazīties ar visu mācīšanās 
grupu materiālu pēc savas 
intereses un vajadzībām.
 Savukārt Alūksnes PII “Sprīdītis” 
vadītāja Modrīte Voska, 
iedvesmojoties no Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 
kursiem iestāžu vadītājiem 
un nodrošinot visu pedagogu 
iesaisti jaunā veida izglītības 
iestādes pašnovērtējuma 
ziņojuma sagatavošanai, 
šajā mācību gadā organizēja 
un vadīja mācīšanās grupas 
iestādes pedagogiem. Rudens 
periodā skolotāji apsprieda un 
prezentēja kolektīvam dažādu 
pedagoģisku un saskarsmes 
situāciju analīzi pēc LEAN 
metodes, februārī grupu sarunās 
ar administrāciju pauda savu 
viedokli par vērtībām, tikumiem, 
ieradumiem, kas būtu svarīgi 
iestādes kolektīvam, analizēja 
savus profesionālās darbības 
mērķus un to sasaisti ar iestādes 
mērķiem.
 Šo mūsu novada kopējā darba 
pieredzi, kā arī Alūksnes PII 
“Sprīdītis” pieredzi par skolotāju 
mācīšanās grupu organizēšanu 
iestādes ietvaros par ļoti labu 
un noderīgu citiem kolēģiem 
atzina Skola2030 pirmsskolu 
darba vadītājas A. Lauka un G. 
Kārkliņa, uzaicinot piedalīties 
Skola2030 Latvijas konferenču 
“Praktiski. Lietpratībai.” Vidzemes 
reģiona konferencē 7. aprīlī.  

Prieks, ka dalībnieku interese 
bija liela, pieredzes stāstījumu 
“Skolotāju mācīšanās grupas 
profesionālai pašizaugsmei” 
klausījās, uzdeva jautājumus un 
atzinīgi novērtēja 73 dalībnieki 
no visas Latvijas. 
 Dalību konferencei pieteica 
arī pieci Alūksnes PII “Sprīdītis” 
pedagogi, ļoti lepojamies, ka 
Skola2030 vadītāji atzinīgi 
novērtēja šos pieredzes stāstus 
un visi mūsu pedagogi tika 
iekļauti lektoru pulkā par šādām 
tēmām: 
• “Kā iedrošināt skolotājas 
darbam ar IKT”, pirmsskolas 
izglītības sporta skolotāja, IT 
mentors Dita Holla,
• “Sporta skolotāju darba 
plānošana un nodarbību 
vadīšana kompetenču izglītības 
modelī”, pirmsskolas izglītības 
sporta skolotāja Jūlija Stanovova,
• “Logopēda  nodarbību 
organizēšana, saturs, iespējas 
attālinātā darba laikā”, skolotāja 
- logopēde Sandra Miezīte,
• “Programmas video apstrādei 
kā palīgs mūzikas skolotāju 
attālinātājā darbā”, pirmsskolas 
izglītības mūzikas skolotājas 
Linda Berkule, Vita Vērdiņa. 
 Esam gandarīti, ka varējām 
spodrināt Alūksnes vārdu Latvijas 
izglītības darbinieku vidū ar 
mūsu skolotāju čaklo darbu, 
entuziasmu, drosmi un prasmi 
līdzdalīt savu pieredzi 
kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšanā!

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” vadītājas 
vietniece izglītības jomā, 

pirmsskolu darba koordinatore 
Alūksnes novadā

 Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai 
Alūksnes novada pašvaldība 
ir iesaistījusies projektā 
“Infrastruktūras risinājumi 
deinstitucionalizācijas 
īstenošanai Alūksnes novadā” 
un Vidzemes plānošanas 
reģiona projektā “Vidzeme 
iekļauj”.

 Ko saprotam ar vārdiem 
– “sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi”? Tās ir aktivitātes 
un pakalpojumi, kuri ir pretēji 
aprūpei ilgstošas aprūpes 
institūcijās, kur cilvēki nereti ir 
izolēti no plašākas sabiedrības, 
nav pietiekamas kontroles pār 
savu dzīvi un lēmumiem, kas 
viņus ietekmē, kā arī institūcijas 
noteikumi ir prioritāri pār cilvēka 
individuālajām vajadzībām. 
 Sabiedrībā balstīti pakalpojumi 
ir kvalitatīvi, individualizēti 
pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz 
atbalstu funkcionālo un garīga 
rakstura traucējumu radīto 
ierobežojumu pārvarēšanai 
un dod iespēju dzīvot mājās, 
bet bērnu gadījumā – augt 
ģimeniskā vai tai pietuvinātā 
vidē. 
 Šādiem pakalpojumiem jābūt 

pieejamiem katrā pašvaldībā. 
Personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuras bez būtiska 
atbalsta nespēj iekļauties darba 
tirgū, jānodrošina iespēja 
izmantot specializētās darbnīcas 
vai dienas aprūpes centra 
pakalpojumu.

 Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde uzsver, ka 
pārmaiņas cilvēkos pēc vairākām 
nodarbībām pamana gan 
tuvinieki, gan sociālie darbinieki, 
ar gandarījumu secinot, ka 
nodarbības turpina apmeklēt 
visi cilvēki ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuri tās uzsākuši 
un dara to ar prieku.
 Deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros tika veikta individuālo 
vajadzību izvērtēšana un 
izstrādāti individuālie atbalsta 
plāni gandrīz 400 bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem visā 
Vidzemes reģionā.
 Izvērtētajiem bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem no 
Alūksnes novada tika ieteikti 53 
dažādi atbalsta pakalpojumi, 
vienam bērnam ieteikti vidēji 8 
dažādi pakalpojumi. 
 Alūksnes novadā nozīmīgākās 
atbalsta vajadzības ir terapiju un 

dažādu speciālistu pieejamība 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kā arī atbalsta 
grupas to vecākiem. 
 Nepieciešamo speciālistu 
spektrs ir ļoti plašs (kopskaitā 23 
speciālisti); atsevišķi speciālisti 
(rehabilitologs, psihologs) ir 
ieteikti skaitliski daudziem 
bērniem, taču kopumā bērnu 
vajadzības pēc speciālistiem ir 
atšķirīgas un daudzveidīgas. 
 No terapeitisko pakalpojumu 
klāsta pieejami - fizioterapija, 
kanis terapija, tomatis terapija.

 Šis ceļš – mazināt institūcijās 
pakalpojumus saņemošo cilvēku 
skaitu un radīt nepieciešamos 
sociālos pakalpojumus tuvāk 
dzīvesvietai – nav viegls, jo 
mainām gadu desmitiem ilgušas 
tradīcijas.
 Novada pašvaldība uzteic 
Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes darbiniekus 
un projekta ieviesējus par 
ieinteresētību, nodrošinot 
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu cilvēkiem ērtā 
un pieejamā vietā –  Alūksnē, 
Uzvaras ielā 1. 
 Pašvaldībai vēl aktīvāk jāturpina 
strādāt ar projekta ietvaros 

izvērtētajiem, novada teritorijā 
dzīvojošajiem pieaugušajiem un 
bērniem, lai pēc iespējas vairāk 
cilvēku varētu saņemt projekta 
“Vidzeme iekļauj” kompensētus 
sociālos pakalpojumus.
 Tikai kopā – sadarbojoties gan 
valstij, gan pašvaldībai, gan 
arī sabiedrībai un ikvienam 

no mums – varam panākt 
pārmaiņas un iekļaut sabiedrībā 
ikvienu novada iedzīvotāju! 

Līga Langrate,
Alūksnes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja vietniece
attīstības un investīciju piesaistes 

jautājumos

Deinstitucionalizācija – iespēja cilvēkiem ar 
invaliditāti iekļauties un dzīvot sabiedrībā

Alūksnes novadā pieejami šādi sabiedrībā 
balstīti sociālie pakalpojumi:

• Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:
- Dienas aprūpes centrs Uzvaras ielā 1;
- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Uzvaras ielā 1 vai pie attiecīgā 
speciālista pēc nepieciešamības;
- Sociālās aprūpes pakalpojums.

• Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem:
- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Uzvaras ielā 1 vai pie attiecīgā 
speciālista pēc nepieciešamības;
- Atbalsta grupas pakalpojums.

• Pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem:
- Dienas aprūpes centrs Uzvaras ielā 1;
- Specializētās darbnīcas Uzvaras ielā 1;
- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Uzvaras ielā 1 vai pie attiecīgā 
speciālista pēc nepieciešamības;
- Atbalsta grupas pakalpojums.

Kontaktinformācija Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē: 
Ludmila Logina, t. 64322443, 29459551. 

Veselības veicināšanas
plāna izstrādes gaitā 
iedzīvotājus aicina 
piedalīties aptaujā
 Alūksnes novada pašvaldība 
ir uzsākusi novada veselības 
veicināšanas plāna izstrādi 
2022.-2027. gadam un šī 
procesa laikā aicina 
iedzīvotājus piedalīties 
aptaujā, kuras rezultāti 
palīdzēs plāna sagatavošanā.

 Aptaujā iedzīvotāji tiek aicināti 
izteikt viedokli par veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti Alūksnes novadā, kā 

arī veselīga dzīvesveida 
paradumiem.

 Aptauju elektroniski lūdzam 
aizpildīt saitē https://ej.uz/
veselibas_aptauju. 
 Tā notiek līdz 31. maijam 
un ir anonīma. Aptauju 
varēs aizpildīt arī 
bibliotēkās novadā un Alūksnes 
novada Sabiedrības centrā, 
Dārza ielā 8A, Alūksnē.

Palielina atalgojumu 
sociālajā nozarē 
strādājošajiem
 Alūksnes novada 
pašvaldība turpina 
darbu pie sociālajā nozarē 
strādājošo atlīdzības 
pārskatīšanas un nozares 
struktūras sakārtošanas.

 Jau iepriekš ir pārskatīta 
atlīdzība Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienību - sociālās 
aprūpes centru “Alūksne” un 
“Pīlādži” darbiniekiem un rasta 
iespēja to palielināt. Savukārt ar 
domes 28. aprīļa sēdes lēmumu 
pārskatīts atalgojums Sociālo 
lietu pārvaldes sociālajiem 
darbiniekiem, aprūpētājiem 
un sociālās palīdzības 
organizatoriem. Pārvaldē 
arī tiek veiktas strukturālas 

reformas, jo atalgojuma 
pārskatīšana un palielināšana 
notiek iestādes budžeta 
ietvaros, papildu līdzekļus 
šim mērķim nepiešķirot. 
 - Profesionāls sociālais 
darbinieks ir sociālā darba 
kodols un atbilstošs atalgojums 
ir viens no būtiskākajiem 
instrumentiem profesijas prestiža 
veidošanā.
 Pašvaldības sociālās aprūpes 
institūcijās ilgstoši pastāvējušas 
problēmas atrast kvalificētus 
sociālā darba speciālistus, 
iespējams, diezgan zemā 
atalgojuma dēļ, - uzsver 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate.



8. Alūksnes Novada Vēstis 06.05.2022.

Turpinājums no 1. lappuses

 Vēstulē par Ingu teikts: 
“Skolotājai piemīt prasme 
katru bērnu iesaistīt aktīvā 
darbībā, atklāt savas spējas, 
paplašināt savu komforta zonu. 
Radoši pielāgo mācību stundu 
saturu gan spējīgākajiem, gan 
speciālās izglītības programmas 
skolēniem. Var apbrīnot viņas 
spēju ieinteresēt skolēnus 
dažādu mūzikas instrumentu 
spēles apguvē. Ļoti rūpējas par 
audzināmās klases skolēnu 
labbūtību un iekļaušanos skolas 
dzīvē.”

• Alūksnes pilsētas 
sākumskolas direktora 
vietniecei izglītības jomā 
Anitai Junkurei  - nominācijā 
“Par radošu, mūsdienīgu, efektīvu 
un profesionālu darbu iekļaujošā 
izglītībā”.
 Pieteikumā par Anitu rakstīts: 
“Viņa ar visu sirdi ir savā 
profesijā, strādā ar pilnu atdevi. 
No Anitas nekad nedzirdēsi, 
ka darba ir par daudz, vai, ka 
viņa kaut no nesaprot. Anita 
nekad nedz gaitenī, nedz skolas 
solā nepaies garām kādam 
skolēnam, kurš būs apbēdināts 
vai saskumis, vienmēr ne tikai 
kā pedagogs, bet kā māmiņa 
atbalstīs un iedrošinās. Bieži vien 
pati saka, ka viņai ir vairāk kā 
400 bērniņi, kurus lolot, atbalstīt 
un iedrošināt.”

“PAGODINĀJUMS KULTŪRĀ”
• Alūksnes deju apriņķa 
virsvadītājai Lāsmai Skutānei
- par mērķtiecīgu, profesionālu 
ieguldījumu Alūksnes novada 
nemateriālā mantojuma izpētē, 
saglabāšanā un popularizēšanā 
un deju uzveduma “Malienas 
mantojums” tapšanā.
 Lūk, kas rakstīts pieteikumā: 
“Lāsma Skutāne ir idejas autore 
un mākslinieciskā vadītāja, 
režisore deju uzvedumam 
“Malienas mantojums”. 
Pateicoties Lāsmas intensīvam 
darbam, ir tapušas 10 skatuves 
dejas, kas veidotas, izmantojot 
Alūksnes pusē pierakstītos 
senos dančus. Deju uzvedums ir 
nozīmīgs ieguldījums Malienas 
puses nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā.”

• Videofilmu operatoram 
Vilnim Blūmam - par atbildīgu 
un aktīvu līdzdalību kultūras 
norišu un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas 
procesos”. Arī Vilnis nevarēja 
būt klāt svētku pasākumā, tādēļ 
apbalvojumu saņems vēlāk.
“Alūksnietis, kas vairāk nekā 

20 gadus nodarbojas ar dažādu 
videosižetu filmēšanu un 
videofilmu veidošanu. 2021. 
gadā veikts ļoti apjomīgs darba 
process – novadnieka, pedagoga 
un muzeju darbinieka Jāņa 
Grestes 145 gadu jubilejas 
videofilmas veidošana. Nofilmēts 
ļoti apjomīgs materiāls, kas 
tapis par videofilmu “Pret sienu 
tik ar pauri”. V. Blūms ir cilvēks, 
kurš īpaši nemīl runāt par savu 
veikumu. Tomēr viņa izveidotie 
darbi runā par ļoti augstu 
profesionalitāti, atbildības sajūtu, 
bagātu izdomu un radošām 
spējām, mīlestību pret savu 

darbu, atsaucību un izpalīdzību.” 
– teikts pieteikumā par Vilni.

“PAGODINĀJUMS SPORTĀ”
• Kamaniņu braucējam 
Lūkasam Krastam - nominācijā 
“Jaunais talants sportā”.
 “Pirmā vieta pasaules junioru 
čempionātā Vinterbergas trasē 
Vācijā. Gads pagāja, cītīgi 
trenējoties, nezūdot fokusam uz 
nākotnes mērķiem. Pandēmijas 
dēļ junioriem iepriekšējā 
sezonā nenotika starptautiskas 
sacensības. Decembrī pirmajos 
divos Pasaules kausa posmos 
Francijā visveiksmīgāk startēja 
divnieks Lūkass Krasts un Eduards 
Ševics-Mikeļševics, ieņemot pirmo 
un otro vietu, kam pēcāk trešajā 
posmā Austrijā arīdzan sekoja 
otrā vieta.” – teikts par sportistu.

• Biatlonistei Sanitai Buliņai - 
par augstiem sasniegumiem 
sportā.
 Lūk, kas rakstīts par Sanitas 
aizvadītā gada sasniegumiem 
pieteikumā: “Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
bijusī audzēkne Sanita pasaules 
čempionātā vasaras biatlonā 
junioru grupā izcīnīja sudraba 
medaļu sprintā un bronzas 
medaļu iedzīšanā.”

• Ūdens motosportistam 
Gintam Rozenbergam - 
par nozīmīgu un ilggadēju 
ieguldījumu ūdens motosporta 
attīstībā.
 Pieteikumā par Gintu rakstīts: 
“2021. gads bija nozīmīgs 
G. Rozenbergam kā aktīvam, 
profesionālam sportistam un 
sporta entuziastam, jo tas 
saistāms ar 40 aktīviem sporta 
gadiem. G. Rozenbergam ūdens 
motosports ir ne tikai hobijs, bet 
dzīves sastāvdaļa, kas piepildījusi 
paša sportista sapņus un kluba 
“Nord Ost” ieceres un attīstību 
Alūksnes novadā.”

“GADA BALVA “ZELTA BITE””
 Šo apbalvojumu – piemiņas 
velti un apliecinājuma rakstu - 

pašvaldība piešķir pašvaldības 
iestāžu esošiem vai bijušiem 
darbiniekiem. Šogad šis 
apbalvojums piešķirts:

• pašvaldības Centrālās 
administrācijas Kancelejas 
domes sekretārei Everitai 
Balandei - par godprātību, 
precizitāti, atsaucību un 
ieinteresētību, par radošu 
un inovatīvu pieeju darba 
pienākumu veikšanā.
 Pieteikumā par balvas saņēmēju 
teikts: “Viņa ir kvalitātes un 
augstas atbildības garants. Domes 
sekretāra amats prasa īpaši 
redzīgu “aci”, lai novērstu visas 
radušās neprecizitātes, spēju ātri 
reaģēt uz izmaiņām un rīkoties. 
Everita to lieliski spēj paveikt. 
Vienmēr korekta un pacietīga 
sadarbībā ar kolēģiem un 
klientiem. Uz viņu var paļauties 
jebkurā situācijā, viņa nepievils.”

• Mārkalnes feldšeru 
punkta un Bejas feldšeru 
punkta ārsta palīdzei Ārijai 
Simanovičai - par godprātību, 
precizitāti, atsaucību un 
ieinteresētību darba pienākumu 
veikšanā, par nozīmīgu 
ieguldījumu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanā.
 “Ārijai patiesi rūp pacientu 
veselība un ir interese cilvēkiem 
sniegt labāko iespējamo 
palīdzību. Viņa vienmēr iedziļinās 
problēmās, meklē atbilstošus 
risinājumus, piemeklē efektīvākos 
medikamentus, izmantojot savas 
plašās zināšanas medicīnas jomā. 
Ārija iemantojusi cilvēku uzticību 
un cieņu, jo darbu veic ar augstu 
pienākuma apziņu, atbildību un 
entuziasmu.” – teikts pieteikumā.

• Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Cālis” 
pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīdzei Valdai 
Kažokai - par būtisku 
ieguldījumu pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma kvalitātes un 

efektivitātes paaugstināšanā, par 
godprātību, precizitāti, atsaucību 
un ieinteresētību, radošu un 
inovatīvu pieeju darbā.
 Lūk, kas teikts pieteikumā par 
viņu: “V. Kažoka PII “Cālis” 
strādā jau 36 gadus. Valdu 
var raksturot kā iestādes “labo 
gariņu”, kuras prasmīgās rokas, 
radošais prāts un neizsmeļamā 
enerģija ir paveikušas ļoti daudz, 
lai Alūksnes mazākie iedzīvotāji 
justos aprūpēti, gaidīti un mīlēti. 
Valda ir neizsīkstošas enerģijas 
un radošuma avots. Viņa nekad 
nesēž mierīgi, vienmēr ir radošajā 
procesā, jo ļoti mīl darbu ar 
bērniem un vēlas tiem dot pašu 
labāko.”

• Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Sprīdītis” 
sētniecei Evai Antrai Raipalei 
- par ilggadēju, godprātīgu, 
atbildīgu, sadarbību veicinošu, 
radošu un inovatīvu pieeju darba 
pienākumu veikšanā. Svētku 
brīdī “Zelta biti” saņēma 
iestādes vadītāja vietniece 
Anta Apine, lai vēlāk to nodotu 
Evai Antrai, kura nevarēja 
būt klāt pasākumā.
“Eva – enerģiska, erudīta, 
iniciatīvas bagāta, gatava darbam 
jebkuros apstākļos, nemanāmi 
veicot savus pienākumus, lai 
bērni, darbinieki, vecāki no 
rītiem varētu ienākt sakoptā 

teritorijā. Sevi pierādījusi kā 
darbinieks ar atbildības sajūtu, 
spēju adekvāti reaģēt jebkurās 
situācijās, patstāvīgi saredzēt 
risinājumu iespējas, neapstāties 
pie pirmajām grūtībām, tieksmi 
izdarīt labāk un kvalitatīvāk.” – 
šie vārdi veltīti Evai pieteikuma 
vēstulē.

• Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pienenīte” 
pirmsskolas pedagoģei 
Skaidrītei Melnei - par mūža 
ieguldījumu pedagoga darbā 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte”.
 “Skaidrīte saka, ka pirmsskolas 
pedagogam ir jābūt labestīgam, 
gudram, radošam un zinātkāram. 
Skaidrīte ir kas vairāk kā izcils 
pedagogs, viņai piemīt viedums, 
domu gaišums un radošums. 
Pedagoga darbam “Pienenītē” 
viņa veltījusi 39 gadus. Skaidrīte 
prot atrast pieeju vislielākajam 
blēņdarim. Gadu gaitā mēs 
redzam, ka skolotājai darbā 
vislielāko prieku sagādā bērnu 
smaids un draudzīgas attiecības 
ar kolēģiem.” – tā teikts 
pieteikumā par Skaidrīti.

 Plašāka pasākuma fotogalerija 
Alūksnes novada kontā sociālajā 
tīklā Facebook.

Evita Aploka

Latvijas Brīvības svētkos 
pasniegti pašvaldības apbalvojumi

"Pagodinājums kultūrā" - Lāsma Skutāne

"Zelta bite" (no labās): Skaidrīte Melne, Anta Apine (saņēma Evas 
Antras Raipales apbalvojumu), Valda Kažoka, Ārija Simanoviča un 
Everita Balande

"Pagodinājums sportā" (no labās): Sanita Buliņa, Lūkass Krasts un Gints 
Rozenbergs

"Pagodinājums uzņēmējdarbībā" (no labās): Raimonds Oja, Jānis 
Vīksne, Inta Rezgoriņa, Intars un Elīna Dambji

"Pagodinājums izglītībā" (no labās): Anita Junkure, Inga Ārste, Zoja 
Ribuša un Uva Grencione-Lapseniete (saņēma Modras Liepiņas 
apbalvojumu
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Pašvaldība saņem 
Aizsardzības ministra 
Pateicību
 Alūksnes novada pašvaldība ir 
saņēmusi Aizsardzības ministra 
Dr. Arta Pabrika Pateicību 
nominācijā “Pašvaldība - aktīvais 
Zemessardzes atbalstītājs”.  To 
pašvaldības un valsts iestāžu 
struktūrvienību vadītāju 
tikšanās laikā 21. aprīlī domes 
priekšsēdētājam Dzintaram 

Adleram (attēlā) pasniedza 
Zemessardzes 
31. kājnieku bataljona 
komandieris pulkvežleitnants 
Jānis Freimanis, ciešu un 
uzticamu abu pušu sadarbību 
apliecinot ar stingru 
rokasspiedienu.

Alūksnes novadā notiek 
militārās mācības
 No 4. līdz 13.maijam 
Alūksnes novadā notiks 
militārās mācības, kuru 
laikā pilsētvidē  un apvidū 
būs redzami Latvijas un 
sabiedroto spēku karavīri.

Mācības notiks gan diennakts 
gaišajā, gan tumšajā laikā, un 
tajās tiks trenēti kaujas taktiskie 
elementi, pirmās palīdzības 
sniegšana un eskortēšanas 
iemaņas.
Mācību uzdevumu izpildes laikā 
tiks lietota mācību munīcijas un 

kaujas imitācijas līdzekļi, kas 
rada troksni, bet neapdraud 
veselību un dzīvību. 
Nacionālie bruņotie spēki lūdz 
ar sapratni izturēties pret mācību 
aktivitātēm, kas vērstas uz valsts 
aizsardzības spēju stiprināšanu. 
Jau ziņots, ka visā Latvijā 
norisinās militāru mācību 
“Namejs 2022” pavasara posms, 
kura laikā visos Latvijas novados 
notiek militārie vingrinājumi ar 
karavīru un militārās tehnikas 
pārvietošanos. 

Sociālā mentora atbalsts 
ikdienas situāciju risināšanā 
Ukrainas civiliedzīvotājiem
 Sabiedrības integrācijas 
fonds (SIF) noslēdzis 
septiņus sadarbības līgumus 
ar nevaldības organizācijām 
par sociālā mentora 
pakalpojuma sniegšanu 
Ukrainas iedzīvotājiem, kas 
kara rezultātā ieradušies 
Latvijā, ikdienas situāciju 
risināšanā. Finansējuma 
ietvaros pakalpojumu saņems 
vismaz 7 000 Ukrainas 
iedzīvotāju, un tas jau 
ir pieejams visā Latvijas 
teritorijā. 

 Lai pēc iespējas operatīvāk 
sniegtu atbalstu Ukrainas 
iedzīvotājiem, kas kara rezultātā 
nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā 
ar Labklājības ministriju ir 
izveidojis jaunu atbalsta 
pakalpojumu. Lai saņemtu 
sociālā mentora pakalpojumu, 
Ukrainas iedzīvotājiem ir 
jāvēršas pašvaldības sociālajā 
dienestā. Sociālo dienestu 
sociālie darbinieki izvērtēs katra 
klienta individuālo gadījumu, 
un nepieciešamības gadījumā 
piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo 
mentoru. 

 Pakalpojums Ukrainas 
iedzīvotājiem jau ir pieejams visā 
Latvijas teritorijā un tiek īstenots 
sadarbībā ar 43 pašvaldību 
sociālajiem dienestiem, tā 
nodrošinot ērtā un vienkāršā 
veidā atbalstu uzņemšanas vietā. 
 Sociālā mentora pakalpojums 
Ukrainas iedzīvotājiem būs 
pieejams 60 dienas un sniegs 
praktisku palīdzību dažādu 
ikdienā būtisku jautājumu 
risināšanā. Tādējādi tiks veidota 
cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, 
palīdzot reālajās dzīves situācijās 
apgūt ikdienai nepieciešamās 
prasmes, rosinot attīstīt jaunas 
iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu 
dažādu formalitāšu sakārtošanā, 
piemēram, dzīvesvietas, apģērba 
un darba iespēju nodrošināšanā 
vai nokļūšanai līdz palīdzības 
saņemšanas vietai. 
 Pakalpojumu būs iespējams 
nodrošināt līdz 2023. gadam vai 
pieejamā fi nansējuma beigām. 
Austrumlatvijas reģionā 
(Alūksnes novads, Gulbenes 
novads, Balvu novads) šos 
pakalpojumus nodrošinās 
mācību centrs „Fibra”.

Pateicas 
par palīdzību 
mežu 
atjaunošanā
 Pašvaldības aģentūras 
“Spodra” direktors Jānis 
Pūpols pateicas par palīdzību 
pašvaldības mežu atjauno-
šanas darbā pašvaldības 
iestāžu – Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Sprīdītis”, 
Alūksnes Kultūras centra un 
Malienas pagasta pārvaldes 
kolektīviem.
 Ar iestāžu atbalstu iestādīti 
ap 6 tūkstoši trīsgadīgu egļu 
stādu nedaudz vairāk kā trīs 
hektāru platībā.

Aicina mājsaimniecībās dzīvojošos 
Ukrainas civiliedzīvotājus 
reģistrēties pašvaldībā
 Alūksnes novada 
pašvaldība ir izveidojusi 
Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta centru un vienoto 
kontakttālruni 26456644 
informatīvā atbalsta un 
palīdzības sniegšanai 
ukraiņiem, kuri karadarbības 
dēļ no Ukrainas ir ieradušies 
Alūksnes novadā. Pašvaldība 
aicina tos Ukrainas 
iedzīvotājus, kuri šobrīd dzīvo 
mājsaimniecībās, reģistrēties 
pašvaldībā.

 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta 
centrs atrodas pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā – 
Alūksnes novada valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā. Centrs ir 
atvērts apmeklētājiem darba 
dienās darba laikā, no pulksten 
8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz 
17.30, piektdienās līdz 16.30). 
Savukārt pa norādīto vienoto 
kontakttālruni informācijas 
saņemšanai var zvanīt arī 
brīvdienās un ārpus darba laika.

 Pašvaldība aicina visus 
Ukrainas civiliedzīvotājus, kas 
šobrīd atbraukuši uz Alūksnes 
novadu un dzīvo ģimenēs 
pie radiem vai draugiem, 
reģistrēties pašvaldībā, Vienotajā 
valsts un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 

ielā 11, Alūksnē. Pašvaldībā 
varēs saņemt informāciju par 
nepieciešamās palīdzības 
saņemšanu, tostarp par sociālā 
atbalsta, nodarbinātības, 
izglītības iespējām, veselības 
aprūpi u.c. Pateicoties 
Alūksnes novada iedzīvotāju 
un uzņēmēju atsaucībai, kuri 
ziedoja gan naudu, gan pirmās 
nepieciešamības preces, 
Ukrainas cilvēkiem ir iespējams 
sniegt arī cita veida atbalstu.

 AICINĀM atbalstīt “Alūksnes 
un Apes novada fonda” akciju 

“Palīdzi Ukrainas tautai”.
Nodibinājums “Alūksnes un Apes 
novada fonds
reģ. Nr.: 40008090271, adrese: 
Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301, 
Latvija
ziedojumu konts: 
LV96UNLA0050019750651, 
AS “SEB Banka”
maksājuma mērķis – “Palīdzēsim 
Ukrainas tautai”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zeltiņu pagasta pārvalde jaunās telpās
 Zeltiņu pagasta 
pārvalde sākusi darbu 
jaunās telpās – tā tagad 
atrodas bijušajā skolas 
ēkā adresē “Skola”, kur 

izvietota arī Zeltiņu vēstures 
krātuve.
 Līdz ar to pašvaldība atbrīvos 
ēku “Strazdiņi”, kurā pagasta 
pārvalde atradās līdz šim.

 Pagasta pārvaldes pasta adrese 
tagad ir: “Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, e-pasta adrese līdzšinējā: 
zeltini@aluksne.lv.
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Rit novada basketbola 
čempionāts
 No 30. aprīļa ir sācies Alūksnes 
novada atklātais čempionāts 
basketbolā vīriešu un sieviešu 
komandām. Spēles notiek 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas sporta zālē.
 Čempionātu organizē Alūksnes 
novada pašvaldība sadarbībā ar 
biedrību “BKK Alsviķi”.

SPĒLES VĪRIEŠU KOMANDĀM

SESTDIENA, 7. MAIJS

Alūksne U16 - Alūksne U19 10:00

“Kalnanamiņš” - Smiltenes BJSS 11:20

4PLUS - LAVE 12:40

Ceturtdaļfināls A4 - A5 15:30

Ceturtdaļfināls A3 - A6 16:50

SVĒTDIENA, 8. MAIJS

1. PUSFINĀLS: A1 VS A3/A6 13:00

2. PUSFINĀLS: A2 VS A4/A5 14:30

SVĒTDIENA, 21. MAIJS

SPĒLE PAR 3. VIETU 14:00

FINĀLS 15:30

SPĒLES SIEVIEŠU KOMANDĀM
SESTDIENA, 14. MAIJS

CĒSIS VIENO - BC DNIPRO (Ukraina) 11:10

REPINA (Igaunija) - BJSS/Alūksne 12:20

Rēzekne/”Moseņis” - BC DNIPRO (Ukraina) 13:30

BK FILTER - BJSS/Alūksne 14:40

CĒSIS VIENO - Rēzekne/”Moseņis” 15:50

REPINA (Igaunija) - BK FILTER 17:00

SVĒTDIENA, 15. MAIJS

A2 - B3 10:00

B2 - A3 11:10

1. PUSFINĀLS 12:20

2. PUSFINĀLS 13:30

SPĒLE PAR 3.VIETU 14:40

FINĀLS 15:50

Pašvaldība nepiekrīt 
maršruta Jēkabpils-Alūksne 
slēgšanai
 Vidzemes plānošanas 
reģions ir saņēmis Valsts SIA 
“Autotransporta direkcija” 
vēstuli, kurā direkcija informē, 
ka ir noslēgts jauns sabiedriskā 
transporta pakalpojumu līgums 
maršrutu tīkla daļā Jēkabpils, 
Preiļi, Līvāni maršrutu tīkla daļā 
Jēkabpils, Preiļi, Līvāni, kurā 
reģionālās nozīmes maršruts 
Nr.7896 Jēkabpils-Alūksne vairs 
netiek iekļauts, tāpēc ar šī gada 
1. jūliju vairs netiks izpildīts 
minētais reģionālās nozīmes 
maršruts.

 Lai varētu sagatavot atzinumu 
“Autotransporta direkcijai”, 
plānošanas reģions lūdza 
pašvaldības viedokli par 
ierosinātajiem grozījumiem. 
Alūksnes novada pašvaldība 

nosūtījusi vēstuli Vidzemes 
plānošanas reģionam, paužot, 
ka tā nepiekrīt minētā maršruta 
slēgšanai. Tas ir vienīgais 
maršruts, kas nodrošina 
nokļūšanu uz Stāmerienu, 
Madonu, Jēkabpili un atpakaļ. 
Tostarp, 2019. gadā 1. oktobrī 
jau tika slēgts maršruts Nr.7706 
Alūksne-Velēna-Madona, kas 
nodrošināja Alūksnes novada 
iedzīvotājiem nokļūšanu uz 
Madonu. Slēdzot arī maršrutu 
Nr.7896 Jēkabpils-Alūksne, 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
nebūs iespējas nokļūt uz 
Madonu vai Jēkabpili, kā arī 
izveidosies situācija, ka neviens 
sabiedriskais transports autoceļa 
V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene 
posmā no 0 – 10,2 km nekursēs.

Atsāk kursēt bezmaksas 
autobuss
  Ar 1. maiju atsāk kursēt 
sezonālais maršruts 
Nr. 6711 Alūksne-Dēliņkalns-
Korneti-Alūksne ar diviem 
reisiem - reiss Nr.03 
plkst. 08.00 no Alūksnes AO 
un reiss Nr.02 plkst. 13.20 no 
Alūksnes AO. Izpildes 
dienas - sestdienas. 

 Šos reisus paredzēts 
izpildīt līdz 30. septembrim un 
tie būs bez maksas. Dēliņkalna, 
Kornetu apkaimes iedzīvotājiem 
tā ir iespēja doties sestdienas
rītā uz Alūksnes pilsētu 
un jau plkst. 13.20 atgriezties 
mājās. 

Veiks priekšdarbus pastaigu 
takas turpinājumam
 Aizvadītajā vasarā 
pašvaldība atjaunoja 
pirmo kārtu pastaigu 
takai gar Alūksnes ezera 
krastu no Ozolu ielas 
virzienā uz Kolberģi. 
Šogad turpināsies 
darbi, lai gatavotos 
takas otrā  posma 
ierīkošanai. Takas 
turpinājuma izbūves 
darbi šogad gan vēl 
nav plānoti.

 Aprīlī takas turpinājuma 
posmā (no Ezermalas ielas 
uz priekšu Kolberģa virzienā) 
tika griezti koki diametrā 
virs 20 cm, lai šo darbu 
paveiktu pirms 15. aprīļa, 
kad sākās koku griešanas 
aizliegums putnu ligzdošanas 
periodā.
 Pēc tam līdz 1. jūlijam takas 
turpinājumā paredzēts izgriezt 

arī krūmus un izvākt kritušos 
kokus, lai izveidotu ainaviski 
pievilcīgu vidi jaunajā takas 
posmā.
 Pastaigu taka pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošā 
ezera piekrastes zemē tiek 
ierīkota pēc iedzīvotāju 

ierosinājuma, lai nodrošinātu 
drošu pārvietošanos. 
Pirmais takas posms ved 
no Ozolu ielas līdz Ezermalas 
ielai un iedzīvotāji to jau 
iecienījuši, otrs posms no 
Ezermalas ielas tālāk Kolberģa 
virzienā vēl tiks atjaunots.

Latvijas karogu 
brauciens 14. maijā
 Laikā, kad tepat netālu no 
Latvijas robežām, Ukrainā, 
notiek karš un varam 
pārliecināties, cik vienota 
un saliedēta cīņā par savas 
zemes brīvību un valsts 
neatkarību ir ukraiņu tauta, 
arī mums, latviešiem, sev 
jāatgādina, ka esam stipra 
un vienota tauta.

 Tādēļ auto entuziasti un aktīvās 
atpūtas cienītāji 14. maijā 
aicināti piedalīties “Latvijas 
karogu braucienā”, kas 
notiks visā Latvijā. Pulcēšanās 
pulksten 11.00 Melnuma 
stāvlaukumā. Brauciens 
plānots aptuveni pusotru 
stundu pa iepriekš saskaņotu 
maršrutu. Transportlīdzekļi, kas 
vēlas piedalīties braucienā, 

jāizrotā ar Latvijas karogiem. 
Paužot atbalstu Ukrainai, 
transportlīdzekļi var būt rotāti 
arī ar Ukrainas karogu. Karogu 
brauciena laikā automašīnas 
(un motocikli) brauc kolonnā ar 
paceltiem vai piestiprinātiem 
Latvijas karogiem. Karogu 
brauciena devīze ir “Izkrāso 
Latviju sarkanbaltsarkanu!”.

Vai vajadzīgs soliņš?
 Pašvaldība ir saņēmusi 
iedzīvotāju ierosinājumu 
atjaunot atpūtas soliņu 
Uzvaras ielā, kas 
pēc ielas pārbūves nav 
atjaunots. Soliņš 
atradās pie Uzvaras un 
Valkas ielu krustojuma.

 Pašvaldība aicina 
iedzīvotājus nelielā aptaujā 
paust viedokli, vai Uzvaras ielā 
posmā no krustojuma ar 
Helēnas ielu līdz Jāņkalna 
ielai ir nepieciešams atpūtas 
soliņš, kā arī izteikt priekšlikumu 
par vēlamo soliņa atrašanās 
vietu. Ņemot vērā, ka 
Uzvaras ielā ir intensīva 
transportlīdzekļu kustība, 
pašvaldība ieteiktās lokācijas 
izvērtēs no satiksmes 

drošības viedokļa.

 Aptauju lūdzam aizpildīt šajā 
saitē: https://ej.uz/solinu 

 Saiti uz aptaujas anketu 
var atrast arī pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv. 

Atpūtas soliņš, kas atrodas Alūksnē, Latgales ielā

Liepnā septīto reizi noticis nakts rogainings
 Jau septīto gadu Liepnā, 
kā tradīcija ap Lieldienām, 
norisinājās “Liepnas 
nakts rogainings”, kur 
orientieristi diennakts 
tumšajā laikā devās Liepnas 
apkārtnes mežos un meklēja 
kontrolpunktus.

 Lai arī Covid-19 pandēmijas dēļ 
pasākums nenotika 2020. un 
2021. gadā, atsaucība bija liela 
un pieteicās daudzi dalībnieki. 
Šogad dalībnieki tika dalīti 
divās grupās - pamatgrupā 
un veterānos. Veterānu grupā 
pirmo vietu ieguva ilggadējas 

dalībnieces no Lejasciema ar 
komandas nosaukumu “Raibās 
Lieldienas”, bet pamatgrupā 
pirmo vietu ieguva komanda 
no Gulbenes “Veni Vidi Vici”, 
kura rogainingā 3 stundu laikā 
pieveikusi 25 km garu distanci. 
Viens no uzvarētājkomandas 
dalībniekiem šajā pasākumā 
piedalās no pirmās reizes un 
ir četrkārtējs “Liepnas nakts 
rogaininga” čempions.
 “Liepnas Nakts rogainings” 
nespētu notikt bez Liepnas 
jauniešu saimes komandas, 
Liepnas tautas nama, Liepnas 
pagasta pārvaldes, orientēšanās 

kluba “Alūksne” un Viļņa 
Veļķera, kā arī Viestura Zaķa 
un Andra Spirka. Arī milzīgs 
paldies mūsu atbalstītājiem 
par balvām un uzkodām - 
Liepnas veikalam “Lats” un tā 
saimniecei Irēnai Gasparei, 
veikalam “Sufle”, tirdzniecības 
centram “Valleta”, atpūtas 
kompleksam “Jaunsētas”, “Prieka 
Druka”, kuģītim “Marienburg”, 
klubam “Cita Opera”, “Spēka 
pasaulei”, “Ezertūre”, Alūksnes 
Tūrisma informācijas centram 
un Alūksnes muzejam! Paldies 
visiem un uz tikšanos!
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Alūksnē
19. maijā Muižas parkā pie 
Eola tempļa parku skriešanas 
seriāls “Alūksnes pavasaris 
2022”. Starts no pulksten 17.30 
līdz 19.30, finišu slēdz pulksten 
20.00.
22. maijā Mežiniekos VIVUS 
MTB riteņbraukšanas sacensību 
2. posms.
26. maijā Jāņkalniņā parku 
skriešanas seriāls “Alūksnes 
pavasaris 2022”. Starts no 
pulksten 17.30 līdz 19.30, finišu 
slēdz pulksten 20.00.
28. maijā Pilssalas stadionā 
vieglatlētikas sacensības 
“Alūksnes kausi”.
28. un 29. maijā Alūksnes 
ezerā Latvijas čempionāta 
posms spiningošanā no laivām.
29. maijā Helēnas un Alsviķu 
ielas krustojumā pie piemiņas 
vietas akmens visas dienas 
garumā aicinām nolikt ziedus un 
iedegt sveces par godu Alūksnes 
atbrīvošanas 103. gadadienai.

“MARIENBURGAS Astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā
Gaismas un skaņas piedzīvojums 
no viduslaiku Alūksnes. Muzikālā 
teiksma klausītājam stāsta par 
to, ka astotais pils tornis atceras 
itin visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstī par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām 
būt patiesiem un par mīlestību, 
kas nekad nebeidzas. Īpašu 
atmosfēru skaņas piedzīvojumam 
piešķir arī torņa arhitektūra un 
iekšējā vide – akmens mūra 
sienas, kuru primārais uzdevums 
ir pasargāt, bet ne sniegt 
komfortu. Piedāvājums, darba 
laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Bānīša stacijā
Unikālā šaursliežu dzelzceļa 
interaktīvais stāsts. Multimediālā 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija”, kas ierīkota vēsturiskajā  
Alūksnes dzelzceļa stacijas 
bagāžas šķūnī, ļauj doties 
virtuālā un mūsdienīgā 
ceļojumā un atklāt vienīgā 
regulāri kursējošā šaursliežu 
vilciena Baltijā jeb Bānīša stāstu 
dzīvesstāstos un laikmetu ainās, 
fotogrāfijās un videosižetos. 
Piedāvājums, darba laiki – www.
visitaluksne.lv.

Alūksnes Kultūras centrā
7. maijā 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra deju kolektīvu 

“ENKU - DRENKU” koncerts 
“Bučas māmiņai”. Ieeja: bez 
maksas.
14. maijā 22.00 Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē
balle kopā ar Jāni Krūmiņu 
no grupas “Apvedceļš” un 
DJ LUSTIX. Ieeja: 5,00 EUR. 
Biļetes jau pārdošanā. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 27334489.
16. maijā 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā VSIA “Latvijas 
Koncerti” koncertuzvedums 
bērniem “Varde par solisti”. 
Ieeja: 6,00 EUR. Biļetes jau 
pārdošanā.
18. maijā 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
novada izglītības iestāžu mūzikas 
kolektīvu un jaunās mūziķes BŪŪ 
(Ilze Fārte) koncerts “Atrodu sevi 
dziedot”. Ieeja: bez maksas.
19. maijā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Latvijas Radio 
kora koncerts “Atceroties un 
svinot. Mārtiņš Brauns”. Ieeja: 
11,00 un 15,00 EUR.
20. maijā 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes un 
Gulbenes novadu deju kolektīvu 
skate. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
• Izstādē “Novadnieki iedvesmo” 
aplūkojamas novadnieku, 
glezniecības vecmeistaru gleznas 
no muzeja krājuma.
• No 14. maija Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Kalme” darbu 
izstāde (vasaras sezonas izstāžu 
zālē “Tornītis”).
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”. Ekspozīcija ļaus ieskatīties 
laikā, kad Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē bija nozīmīgs pierobežas 
aizsargpostenis un šī reģiona 
lielākā sāls krātuve, kā arī vēstīs 
par dažādu varu, sabiedrības 
slāņu un kultūru mijiedarbību un 
līdzāspastāvēšanu, akcentējot 
vietējo iedzīvotāju lomu 
iekarotāju politikā.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”. Jaundarbs 
“Helēnas dziedājums” ir Alūksnes 
muižas pēdējās mantinieces - 
baroneses Helēnas, vēstījums 
par baronu Fītinghofu dzimtu un 
viņu atstāto mantojumu Alūksnē. 
Ekspozīcija skatāma restaurētajā 
Alūksnes Jaunās pils Klavieru 
istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. 

Pie lielā mielasta galda satiekas 
seši nozīmīgi Alūksnes, Latvijas 
un pasaules vēstures laika 
posmi: Alūksnes senvēsture, 
viduslaiki un jaunie laiki (13.-18. 
gs.), muižas laiki (18.gs.-1918. 
g.), Latvijas Republikas laiks 
(1918.-1940. g.), okupācijas 
laiks (1940.-1991. g.), Atmoda 
(1986.-1991. g.) un Latvijas 
Republikas laiks (1991. g. – 
mūsdienas).
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. 
• “No trimdas Latvijā – Austras 
Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. 
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga 
guļamistaba”. 
• “Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
• V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”.
• “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 

Izglītojošās nodarbības
• Līdz 27. maijam izglītojoša 
ekskursija “Novadnieki 
iedvesmo”. Bērni  izstādē 
“Novadnieki iedvesmo” aplūkos 
Alūksnes novada mākslinieku, 
vecmeistaru darbus un ar 
uzdevumu palīdzību izzina 
mākslinieku dzīvesstāstus.
• Muzejpedagoģiskā programma 
“Laika spēle”. Bērni izzinās 
Livonijas ordeņa pils vēsturi, 
iepazīsies ar arheoloģiskajos 
izrakumos atrastajām senlietām 
ekspozīcijā “Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē (Marienburgā). Zemē 
apraktā sāls”.
• Izglītojoša ekskursija “Pērle 
ezera krastā”. Ekskursijas laikā 
skolēni iepazīs baronu Fītinghofu 
dzimtas vēsturi ekspozīcijā 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”, 
izzinās Alūksnes Jaunās pils 
vēsturi, arhitektūru, restaurāciju, 
aplūkos restaurētos mūzikas 
salonus un multimediālo 
ekspozīciju “Helēnas 
dziedājums”.
• Funktierēšanas spēle pa 
Alūksni “Mazatklātā Alūksne” 
(Actionbound aplikācijā). Skolēni 
pastaigas laikā pa Alūksni, 
sekojot norādēm aplikācijā 
un pildot uzdevumus, iepazīst 
pilsētvidi un Alūksne ēku stāstus.
• Funktierēšanas spēles pa 
Alūksni “Mazatklātā Alūksne 2” 

(Actionbound aplikācijā). Skolēni 
pastaigas laikā pa vēsturiskajām 
Alūksnes muižas robežām, 
sekojot norādēm aplikācijā 
un pildot uzdevumus, iepazīst 
pilsētvidi un Alūksnes ēku 
stāstus.
* Uz izglītojošām nodarbībām 
pieteikties pa tālruni 64381321, 
25665538. Dalības maksa 
skolēniem 1,00 EUR.

Pasākumi
14. maijā – MUZEJU NAKTS:
17.30 Arheoloģijas ekspozīcijas 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls” prezentācijas pasākums (2. 
stāvā);
19.00-20.00 Atklājot akciju 
“Apceļo Latvijas pilis un muižas 
2022”, pils mūzikas salonos 
muzicēs Alūksnes Mūzikas skolas 
audzēkņi;
19.00-21.00 Dažādas viduslaiku 
galda un veiklības spēles 
(aktivitātes muzeja pagalmā);
19.00-24.00 Muzeja izstāžu 
un ekspozīciju apmeklējums. 
Aktivitāte “Muzeja detektīvs” 
– uzdevumi ar dažādiem 
pavedieniem.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
02.-31.05. “Sirsnīgākie 
pavasara svētki – Mātes diena” 
(abonementā);
02.-31.05. “Iepazīt ukraiņu 
literatūru un kultūru” (lasītavā);
02.-31.05. “Maijs – zaļo grāmatu 
mēnesis” (bērnu literatūras 
nodaļā);
02.-08.05. “Mātes diena ir 
saulītei rada, Mātes diena 
ir bērnības stāsts…” (bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
02.-31.05. Mākslinieces Ineses 
Sedlenieces izstāde “Skices. 
Modes zīmējums”.
02.-10.05. Zīmējumu konkurss 
bērniem un jauniešiem “Vienoti 
Eiropā!” (konkursa nolikums 
www.albibl.lv).
06.05. plkst. 13.00 tikšanās 
ar grāmatas “Lasītāja” autori 
Džeinu Šteinbergu (jauniešiem) 
VKKF projekta “Rakstnieks 
+ grāmata + lasītājs = 
lasītprieks-2” ietvaros.
09.-31.05. Sintijas Griškas 
pašdarināto rotaļlietu izstāde 
“Minces un draugi” (bērnu 
literatūras nodaļā).
20.05. plkst. 12.00 tikšanās ar 

dzejnieci grāmatas “Mammas 
dzejoļi” autori Ēriku Bērziņu 
(jaunākā skolas vecuma 
bērniem) VKKF projekta 
“Rakstnieks + grāmata + lasītājs 
= lasītprieks-2” ietvaros.
30.05. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).
Literatūras apskats “Vēsturisko 
grāmatu sērija “Mēs. Latvija. XX 
gadsimts” (klātienē vai tiešsaistē 
- pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);
Literatūras apskats “Sērija 
par latviešu rakstniekiem “Es 
esmu…”” (klātienē vai tiešsaistē 
- pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);
Literatūras apskats “Rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei - 100. 
Ceļojums literāro pasaku 
zemē” (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421).

Alsviķu pagastā

12., 19., 26. maijā 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos 
datorapmācības senioriem.
11., 18., 25. maijā 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
27. maijā 18.00 Alsviķu 
kultūras namā video meistara 
Viļņa Blūma radošo darbu vakars 
“Paliekam kadrā!”. Ieeja: bez 
maksas.
1. jūnijā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās – pilsētas jaunāko 
objektu apskate.
4. jūnijā 22.00 Alsviķu 
vasaras brīvdabas estrādē 
Vasarsvētku zaļumballe ar grupu 
“ROLISE”, pauzēs DJ. 
Ieeja: 3,00 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Vai tu zini, kā tas ir, 
kad pēkšņi paveras sprauga, 
pa kuru tu vari iesprukt citā 
pasaulē?” - rakstniekiem 
Alfredam Dziļumam - 115, Irmai 
Grebzdei - 110; tematiskās 
izstādes: “Nekas uz šīs zemes 
nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne 
krasts. Katram mirklim, stundai 
un dienai piemīt kas savs un 
neparasts” - Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena; 
“Paliec jauna, tikpat skaista 
paliec, Tādai sirdij lemts nav 
novecot, Kura, dāsni labestību 
dalot, Saules mirkli katram 
dāvāt prot....” - Mātes diena - 
Starptautiskā ģimenes diena; 

Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā maijā

 Dzelzceļš un ar to saistītais 
ritms ir neatņemama Alūksnes 
ainavas daļa - jo tuvāk vilciena 
pienākšanas brīdis, jo arī stacijā 
rosība lielāka. Dzelzceļa stacijas 
industriālais šarms, ar vairāk kā 
simts gadu senām ēkām, šauro 
sliežu ceļu un nesteidzīgiem 
alūksniešiem, savdabīgi 
pievilcīgāks kļūst tieši vakara 
stundās. 
 Pēc divu gadu pārtraukuma, 
14. maijā no pulksten 19 līdz pat 
pusnaktij notiks starptautiskās 
akcijas “Muzeju nakts” pasākums 
Alūksnes Bānīša stacijā, Jāņkalna 
ielā 52, Alūksnē, lai ļautos 
šaursliežu dzelzceļa stacijas 
valdzinājumam un novērtētu 
mums apkārt esošās vērtības.
Vakaru iesākt aicinām pulksten 
19.25 piedzīvojot priecīgo 
satraukumu sagaidot vakara 
vilcienu. Visa vakara garumā 

varēs apmeklēt ekspozīciju 
vēsturiskajā bagāžas šķūni, 
kurā izzināt Gulbenes – 
Alūksnes dzelzceļa līnijā esošo 
10 staciju stāstus, piedalīties 
radošā darbnīcā “Piešķir naktij 
krāsu!”, kura tapusi sadarbībā 
ar mākslinieci Elīnu Salaku un 
pārbaudīt acīgumu orientēšanās 
spēlē “Stacijas kvartāls zem 
lupas”, kuras laikā būs jāatrod 
daudz dažādi ar dzelzceļu saistīti 
elementi, kuriem ikdienā dažkārt 
nepievēršam uzmanību.
 Vakaram īpašu noskaņu 
piešķirs ģitārista Riharda Krilova 
akustiskais koncerts pulksten 21, 
bet dzelzceļu stacijai piestāvošo 
gastronomisko piedzīvojumu 
nodrošinās ceļojumu garšu 
burgenīca “Tvaiks x Ogle” 
vēsturiskajā stacijas ēkā. 
“Alūksnes Bānīša stacija” ir 
multimediāla ekspozīcija, 

kura tika atvērta 2018. gada 
septembrī vēsturiskajā stacijas 
bagāžas šķūnī. Ekspozīcijā par 
Baltijā vienīgo regulāri kursējošos 
dzelzceļu var atklāt dzelzceļa 
vēstures faktus, dzirdēt unikālus 
10 staciju stāstus, ieraudzīt, kam 
Bānītis bijis draugs, palīgs, darba 
vieta un iedvesmas avots. 

 Eiropas Muzeju nakts ir 
starptautiska muzeju akcija, kas 
kopš 2005.gada notiek daudzās 
Eiropas valstīs un tās iniciators, 
kā arī koordinators ir Francijas 
Kultūras un komunikāciju 
ministrija. Akcijas laikā muzeju 
ekspozīciju apmeklējumu 
papildina dažādi, īpaši veidoti 
tematiskie pasākumi. 

Dace Bumbiere-Augule
Alūksnes tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Muzeju nakts Alūksnes Bānīša stacijā
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Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā maijā
Eiropas diena; Bērnu žūrijas 
noslēgums Alsviķu bibliotēkā 
Strautiņos un Alsviķos (laiks 
tiks precizēts).

Annas pagastā
Annas bibliotēkā izstādes 
“Zem sārtās saulrieta debess…”, 
rakstniekam Alfredam Dziļumam 
– 115; “Es piederu pie tiem, 
kuri savus darbus “neplāno” un 
nepārraksta…”, rakstniecei Irmai 
Grebzdei – 110.

Ilzenes pagastā
7. maijā 12.00 SKIM centrā 
“Dailes” izstādes “Ilzenes 
viensētas četros gadalaikos” 
atklāšana. Organizē biedrība 
“ILZENES ATTĪSTĪBAI”, atbalsta 
“Alūksnes un Apes novada 
fonds”, Ilzenes pagasta pārvalde. 
27. maijā 21.00 SKIM centrā 
“Dailes” atpūtas vakars - balle 
ar grupu “Bruģis”. Lūgums 
galdiņu rezervēt līdz 24. maijam 
pa tālruni 29140752 (Nora). 
Ieeja: 6,00 EUR.

Jaunalūksnes pagastā
14. maijā no 14.00 līdz 17.00 
Bejas bibliotēkā Muzeju nakts 
“Daba dziedē, daba veldzē” 
kopā ar “Dabas Enerģijas” feju 
Lidiju Steberi – “Pasmaržo. 
Pagaršo. Baudi.” Atvērto durvju 
diena vēstures krātuvē. 
21. maijā 18.00 Kolberģa 
tautas namā jauktā kora 
“Ezerlāse” 10 gadu jubilejas 
koncerts “Ezerlāses stāsts”. 
Ieeja 2,00 EUR.
21. maijā 21.00 Kolberģa 
tautas namā uz balli aicina 
grupa “Virāža” - Normunds un 
Arnis. Ieeja: 3,00 EUR. Iespēja 
iepriekš rezervēt galdiņu, 
lai balle gardāka (tālrunis 
25524885).
25. maijā 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā
pasākums “Mazliet par 
vēsturisko. Muzeju dienai veltīts 
pasākums”.
26. maijā 16.00 Kolberģa 
tautas namā Leļļu teātris TIMS 
ar koncertprogrammu “Šreks un 
Ēzelītis dejā lec”. Ieeja 2,00 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: 
“Rakstnieks ar cietām rokām”/ 
rakstniekam Alfredam Dziļumam 
– 115,  “Mums ticis viszilākais 
ezers, Un rudākais rudzu 
lauks, Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips” 
/L. Vāczemnieks/, “Dieva dārzā 
daudz ir ziedu, Pacel acis - visi 
mirdz, Tomēr skaistākais no 
visiem Mātes siltā, mīļā sirds”.
Bejas vēstures krātuvē 
patstāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”; 
“Jaunalūksnes pagasts pēckara 
periodā (1945.-1988.)”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
gada līdz 1953. gadam”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs.”; 
digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”; 
dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunannas pagastā
8. maijā 13.00 Jaunannas 
tautas namā Mātes dienas 
koncerts ar Jaunannas bērnu 
vokālo ansambļu, bērnu teātra 
“EJam!” un muzikālās Krevicu 
ģimenes piedalīšanos.
10. maijā 12.30 Jaunannas 
tautas namā dejošanas stunda 
kustību priekam kopā ar Ingūnu 
Dovgāni, senioru projekta “Par 

ziediem un taureņiem sniegā” 
ietvaros.
22. maijā 11.00 Jaunannas 
tautas namā Bērnu rīts. Radošā 
meistarklase ar Madaru.
25. maijā 15.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
mācību gada noslēguma 
koncerts. 
No 8. maija Jaunannas tautas 
nama Mazajā zālē Elitas Agitas 
Janikas rokdarbu izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
No 4. līdz 7. maijam 
Jaunlaicenes estrādē izstāde 
“4. maijs - Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena”.
14. maijā 19.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Muzeju nakts 
pasākums “Viens, divi, trīs, un tu 
esi brīvs”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
izglītojošas nodarbības dažādu 
vecumu un interešu grupām: 
izglītojošo nodarbību apraksti 
www.jaunlaicenesmuzejs.lv; 
pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, par 
baronu fon Volfu dzimtu,
“Malēnieša pasaule” – par to, 
kas mēs esam, kādi mēs esam, 
kāda ir mūsu valoda un dzīves 
uztvere;
izstādes:
No 14. maija “Kā smuki esam, 
tā smuki esam” – par tērpu modi 
20. gadsimtā,
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības 
kara norisi, par Ziemeļlatvijas 
armijas sākumu un kaujām par 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni;
Virtuālā izstāde “No 
Vaidavas līdz Melnupei” 
(jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas) 
– par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām, 
par tām piederošajiem zemnieku 
ciemiem, mājām un lopu 
muižām.
Jaunlaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes “Tavi vārdi – 
silti vārdi”/ Mātes dienai “Ziedi, 
mana vasara” / Irmai Grebzdei 
– 110; “Atjaunota, nevis no jauna 
dibināta”/ Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena.

Kalncempju pagastā
No 10. maija līdz 4. jūnijam 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Beļavas 
tautas nama mākslas studijas 
“Krāsu prieks” izstāde “Kurš 
kuram draugs”.
10. maijā 12.30 Jaunannas 
tautas namā senioru kopīgā 
projekta “Par ziediem un 
taureņiem sniegā” aktivitāte 
- dejošanas stunda kustību 
priekam ar I. Dovgāni. Pieteikties 
transportam līdz 9. maijam 
pagasta pārvaldē pa tālruni 
26447102.
14. maijā no 19.00 līdz 23.00 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Muzeju 
nakts:
•  Ekspozīcija “Vidzemes lauku 
sēta” atvērta apskatei,
•  Foto orientēšanās lauku sētā,
•  Izstāde “Kurš kuram draugs”,
•  Beļavas tautas nama mākslas 
studijas “Krāsu prieks” radošā 
darbnīca “Krāsainie draugi”,
•  Natālijas Kaktiņas vaska sveču 
darbnīca (dalības maksa – 
1,50 EUR),

•  Mākslinieces Rudītes Liepiņas 
radošā darbnīca,
•  Spēles - Domino, “Desas” un 
Jenga - brīvā dabā,
•  Atvērto durvju diena krātuvē.
28. maijā 18.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā Latvijas 
Nacionālā teātra aktiera Jura 
Hirša koncertprogramma. 
Ieeja: 4,00 EUR. Vietu skaits 
ierobežots. Pieteikšanās pa 
tālruni 26563597 vai e-pastu 
atesmuzejs@aluksne.lv.

Liepnas pagastā
Līdz 8. maijam Liepnas tautas 
namā skatāma rokdarbu pulciņa 
izstāde “Valdziņš pie valdziņa”.
8. maijā 15.00 pie Liepnas 
tautas nama Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas un 
Mātes dienai veltīts koncerts. 
Piedalās deju kolektīvi no Balvu 
novada un Liepnas tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi.
28. maijā 14.00 Liepnas 
brīvdabas estrādē 
“Saidupīte” Liepnas, Mālupes, 
Pededzes, Malienas, Alūksnes 
senioru tikšanās pēcpusdiena 
“Satiksimies ievziedos!”. Muzicē 
kapela “Blāzma” no Žīguriem. 
Pulksten 21.00 diskoballīte.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde “Ir tikai viena 
Latvija, un citas nav nekur. Tā 
nāk no senču zemes dzīlēm un 
debesīm, kas kopā tur” /
A. Eglītis/ 25.04.- 7.05.; Mātes 
dienai veltīta literatūras izstāde 
“Ai, māte ziedošā, spēcīgā, 
draiskā, no tevis plaukst mūži un 
paaudzēs raisās, no tevis mums 
spārni kā cīruļiem gaisos” /
L. Brīdaka/ 2.05.- 19.05.

Malienas pagastā
27. maijā 13.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
pamatskolas skolēnu mācību 
gada noslēguma koncerts.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Maza mana 
tēvuzeme...”, “Saulīt silta, māmiņ 
jauka...”, jubilejas rakstniekiem 
- Alfrēdam Dziļumam, Irmai 
Grebzdei; radošās darbnīcas: 
“Apsveikums māmiņai”.
4. jūnijā 19.00 Malienas 
tautas namā amatierteātra 
“Pakāpiens” pirmizrāde “Šurpu, 
turpu”.
4. jūnijā 21.00 Malienas 
tautas namā balle. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 25660081. 
Ieeja: 4,00 EUR.

Mālupes pagastā
11. maijā 18.00 Mālupes 
Saieta namā meistarklase 
“Pirkstaiņu tamborēšana”.
21. maijā 19.00 Mālupes 
brīvdabas estrādē 
koncerts “Skaisti dziedi, 
lakstīgala!”. Koncertā piedalās 
amatiermākslas kolektīvi. 
Pulksten 21.30 zaļumballe kopā 
ar grupu “OTTO”.
25. maijā 18.00 Mālupes 
Saieta namā rokdarbu 
pulciņa “Annele” darbu izstādes 
atklāšana.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Rakstnieks ar cietām 
rokām” - rakstniekam Alfredam 
Dziļumam – 115, “Ar atmestu 
galvu un smaidu lūpās” - angļu 
rakstniecei Dafnei di Morjē – 
115, “Ar saknēm, ar darbiem, ar 
domām dzimtenē” - rakstniecei 
Irmai Grebzdei – 110; tematiskā 
izstāde: “Latvija manas mājas” 
- 4. maijā Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena, 
“Māmiņ, mīļo māmuķīt…” - 

8. maijā Mātes diena, “Latvijas 
dabā šajā gada godā celtie”.

Mārkalnes pagastā
14. maijā no 20.00 līdz 
23.00 Muzeju nakts aktivitātes:  
vēstures istabas ekspozīcija 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā, 
A. Ievednieces prezentācija par 
pagasta vēsturi, Actionbound 
spēle “Vēsturei pa pēdām”. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde “Es savai 
māmiņai…”.

Pededzes pagastā 
14. maijā 19.30 Pededzes 
tautas namā Flamenko vakars 
“Impulso flamenco” ar flamenko 
dejas studiju “Uno Dos Tres” 
(Daugavpils). Ieeja: 2,50 EUR. 
Līdzi var ņemt groziņu.
19. maijā 10.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei”.
26., 27. maijā 11.00 Pededzes 
tautas namā vēstures un 
novadpētniecības pasākums.
Pededzes tautas namā:
• Pamatekspozīcija “Pededzes 
senā sadzīve” (apskatāma, 
piesakot pa tālruni 29176039),
• Tematiska pasākuma “Lellīšu 
tīšana” apmeklējums,
• Īpašais piedāvājums kāzām pēc 
Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju kāzu rituāla 
tradīcijām, kuras iereģistrētas 
Latvijas Nacionālā nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā,
• Speciālais piedāvājums kāzām, 
vecpuišu/ vecmeitu ballītēm;
• Vēl piedāvājumā: latviešu 
pasaku takas apmeklēšana, 
vizināšanās zirga pajūgā, 
Pededzes pankūku nogaršošana, 
pareizticīgo baznīcas 
apmeklējums.
Pededzes bibliotēkā 
2.-10. maijā Mātes dienai veltīta 
izstāde “Māt…”; Skaļās lasīšanas 
sacensība 5. klašu skolēniem 
un iepazīšanās ar 2022. gada 
“Bērnu, jauniešu un vecāku” 
žūrijas grāmatu kolekciju.

Veclaicenes pagastā
7. maijā 16.00 Veclaicenes 
tautas namā Ilzes Šaicānes 
gleznu izstādes “Saules kleitā 
tērpusies” atklāšana kopā ar 
Veclaicenes ansambļiem.
14. maijā Veclaicenes 
vēstures krātuves organizēts 
tematisks pārgājiens “Ciemos 
pie ciemiem”. Apceļosim 
vēsturiskos skrajciemus abpus 
Rīgas-Pleskavas šosejai pie 
Bārdaskroga. Sākums 10.00 
Kornetos. Plānotais pārgājiena 
garums 12 kilometri, ko veiksim 
ar kājām, pārsvarā ejot pa 
meža ceļiem un laukiem. Sīkāka 
informācija un iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 
29347398 (Maija).
28. maijā Veclaicenes pagastā 
pasākums “Dabas un mūzikas 
glezna Veclaicenē”:
• No 20.00 līdz 21.00 Dabas 
un mūzikas baudīšana, 
pastaigājoties pa Drusku 
pilskalna dabas taku
Sandis Krūmiņš (saksofons)/
Andris Mičulis (ģitāra, balss)
Ilze Ērmane (klavieres/balss)/
Zigmārs Krūmiņš (trompete)
• No 21.20 Sadziedāšanās un 
sasaukšanās pusstunda ar Apes 
jauktā kora grupu un Veclaicenes 
sieviešu un vīru vokālo ansambli 
Santas Sāres pavadībā pie 
Veclaicenes tautas nama
• 21.50 Mūzikas un krāsu 
sintēze, sagaidot saulrietu pie 
Dzērves ezera, kopā ar Ingu 

Ulmani un Aigaru Voitišķi. Ieejas 
maksa: 2,00 EUR.
• Vietējo mājražotāju z/s 
“Saltupji” un z/s “Auguļi” 
kafejnīca
• Foto stūrītis Kornetu skatu tornī
• Ilzes Šaicānes gleznu izstāde 
“Saules kleitā tērpusies” 
Veclaicenes tautas namā.
1. jūnijā 14.00 Veclaicenes 
tautas namā pensionāru 
pasākums “Ar taureņu vieglumu 
pretī vasarai...”.

Zeltiņu pagastā
14. maijā 13.00 Zeltiņu tautas 
namā Gulbenes vīru ansambļa 
“Namejs” koncerts “Sievietes 
skaistums vīrieša acīs”. Ieeja: 
2,50 EUR.
14. maijā 14.00 Zeltiņu 
vēstures krātuvē tērpu un foto 
izstādes “Mode un stils Zeltiņos” 
atklāšana (šuvējas Veltas Balodes 
darbi un atmiņu stāsti viņas 
90 gadu jubilejā).
Maija jubilāru dāvanas – 
16. maijā 18.00 Zeltiņu tautas 
namā Andreja Caukas - aktiera, 
skolotāja un sporta entuziasta 
devums Zeltiņiem (izrāde 
videoversijā, foto un Andreja 
stāstījums). No 12. maija 
Zeltiņu tautas namā 80. gadu 
dīdžeja, fotogrāfa Jura Meleča 
vaļasprieku izstāde - fotogrāfijas, 
kolekcijas, atmiņu stāsti. 
28. maijā Ilgvara Laivas 
nekustamajā īpašumā 
“Lejnieki” Zeltiņu pagasta 
atklātā krosa skriešanas seriāla 
pasākums ikvienam “Mizojam, 
ka prieks”, 1. posms “Kaimiņu 
būšana”. Reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 līdz 10.45, no 
plkst. 10.45 līdz 11.00 sacensību 
atklāšana un starta vingrošana 
dalībniekiem un līdzjutējiem. 
Starts pulksten 11.00.
Zeltiņu tautas namā Mālupes 
rokdarbu pulciņa “Annele” 
musturdeķu izstāde “Raibu raibā 
pasaulīte”.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Es esmu Latvija” 
(Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienā), “Tavas 
rokas vēju glāsta, tavas rokas 
sauli nes, nav par tavām rokām 
labām mīļākas uz pasaules” 
(Mātes dienā), “Alfrēdam 
Dziļumam - 115”.
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltījums 
novadniekam Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”.

Ziemera pagastā
14. maijā 13.00 Māriņkalna 
tautas namā galda spēļu 
pēcpusdiena. Būs iespēja spēlēt 
gan klasiskās, gan populārās 
galda spēles un piedalīties mini 
konkursos. Sīkāka informācija 
26413370 (Linda). Ieeja: bez 
maksas.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: 4. maijs – Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena, “Ar smaidu 
vieglāk dzīvot…” aktrisei I. Tirolei 
- 85, “Māte ir saknes – tautai, 
dvēselei, mājai” 8. maijs – Mātes 
diena, “Bērnu/jauniešu un 
Vecāku žūrija – 2022” grāmatu 
kolekcijas izstāde; “Bērnu/
Jauniešu žūrija 2022”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




