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Lieldieniņa gaiša nāca
Sauli nesa azotē – 
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja!

Lai dabas atmoda, 
pavasara tuvums un 
kopā būšanas prieks 
ar mīļajiem sniedz 

enerģiju un spēcina!
Priecīgas Lieldienas 

ikvienā mājā!

Alūksnes novada pašvaldība

Sākušies būvdarbi 
Mālupes skolas ēkā
 Martā pirmā būvsapulce 
notika būvniecības 
projektam, kurā bijušās 
Mālupes pamatskolas ēku 
pārbūvēs Sociālās aprūpes 
centra “Alūksne” filiāles 
“Pīlādži” vajadzībām.
 Ēkā būvdarbi jau ir sākušies 
un, saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem, tos veic 
SIA “RUFS” pēc IK “ĀRE 
PILDS” 2017. gadā izstrādātā 
būvprojekta. Būvuzraudzību 
nodrošina SIA “BBPV”.

Donoru diena
 5. aprīlī no pulksten 
9.00 līdz 13.00 Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā 
zālē Dārza ielā 11, Alūksnē, 
notiks Donoru diena.
 Šajā Donoru dienā būs iespēja 
ziedot asinis, lai palīdzētu 
traģiskajā ugunsgrēkā 
cietušajam Apes novada 
Trapenes pagasta iedzīvotājam.
 Donoru ievērībai – šajā 
reizē asinis nodot nebūs 
iespējams tiem donoriem, 
kuri to jau ir darījuši šī gada 
februārī!

Sēdes 
 

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

12. aprīlī 10.00

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

16. aprīlī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 19. aprīlī 10.00

Domes sēde   
 26. aprīlī 10.00

Tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums”
Iveta Veļķere,
Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma darba organizatore

 26. maijā sadarbības 
projekta “Vidzemes šosejas 
pieturas” ietvaros notiks tūrisma 
rallijs “Vidzemes pieturu 
piedzīvojums”. Projektu veido 
četras Vidzemes pašvaldības - 
Alūksnes, Apes, Raunas un 
Smiltenes novadi, 
ar mērķi parādīt sabiedrībai 
novadu skaistumu, 
kultūrvēsturisko mantojumu 
un piedāvātās atpūtas iespējas.

  Ar četru novadu atbalstu, 
tūrisma ralliju organizē
pasākumu aģentūra “Blueberry 
Travel”, kas ir arī banketu 
servisa uzņēmums “Mellenes 
ar pienu”.
 Piedzīvojums sāksies 
2018. gada 26. maijā pulksten 8.00 
pie Raunas pilsdrupām. 
Savukārt sacensību noslēgums 
paredzēts Alūksnes Pilssalā, kur 
tūrisma rallija dalībniekiem būs 
iespēja bez maksas apmeklēt arī 
Pilssalas vasaras sezonas 
atklāšanas balli. Pasākuma 
maršruts vedīs arī cauri Smiltenes 
un Apes novadiem.

 Pasākuma laikā dalībnieki 
novados apmeklēs vietējos 
ražotājus, kultūras un dabas 
apskates objektus, kā arī 
iepazīs atpūtas un izklaides iespējas. 
Tūrisma rallija dalībnieki 
pārvietosies ar automašīnām pa 
vispārējās lietošanas ceļiem, kuri 
nebūs slēgti publiskai satiksmei. 
Ekipāžu kustība notiks 
atbilstoši izstrādātam maršrutam, 
brīvi orientējoties kartē. 
Kontrolpunktos ekipāžas 
dalībnieki veiks uzdotos uzdevumus 
un iepazīs piedāvāto pakalpojumu 
vai produkciju.
 Laiks doties ceļā, lai atklātu un 

izbaudītu Vidzemes skaistās āres! 
Visi interesenti aicināti pieteikties 
pasākumam līdz 18. maijam. 
Pieteikuma anketu iespējams aiz-
pildīt www.ej.uz/Vidzemespietura. 
(līdz 16. aprīlim samazināta dalības 
maksa 12 EUR/personai, vēlāk 
15 EUR/personai) vai, iegādājoties 
dalības karti klātienē Alūksnes 
Kultūras centrā un Smiltenes 
novada TIC ar atlaidi 
10 EUR/personai. Bērni līdz 7 gadu 
vecumam piedalās bez maksas.
 Plašāka informācija par “Vidzemes 
pieturu piedzīvojumu” pieejama 
www.visitaluksne.lv vai interesējo-
ties tūrisma informācijas centros.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 7. martā svinīgā apbalvošanas 
ceremonijā VEF Kultūras pilī 
Latvijas Būvniecības gada 
balvu par 2. vietu nominācijā 
“Restaurācija” saņēma 
paviljons – rotonda 
Tempļakalna parkā, Alūksnē.

 Restaurācijas projektu 
izstrādāja SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa”, kas savā ilgajā 
pastāvēšanas laikā apliecinājusi 
sevi kā vēsturisku ēku izpētes 
un projektēšanas birojs. 
Savukārt restaurāciju veica 
SIA “BŪVFIRMA INBUV” 
restaurācijas darbu vadītājs, 
monumentāli dekoratīvās tēlnie-
cības restaurators Juris Pavlovs, 
kas specializējies vēsturisko būvju 
konservācijā un restaurācijā, 
dabīgo un mākslīgo akmens 
materiālu restaurācijā.
 Rotondai veikta ne tikai 
restaurācija, bet arī tās apkārtējas 
teritorijas labiekārtošana un 
rotondas izgaismošana. Darbi šajā 
objektā bija liels izaicinājums 
projektētājam un Alūksnes novada 
pašvaldībai, jo rotonda ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis un 
tā atrodas stāvā kalnā, kura augs-
tums virs tuvumā esošā Alūksnes 
ezera līmeņa ir ap 30 m. Līdz ar 
to darbu veikšanai bija jāizvēlas 

labākais risinājums, lai maksimāli 
saglabātu pieminekli un saudzētu 
apkārtējo unikālo teritoriju. Ņemot 
vērā 2017. gada specifiskos laika 
apstākļus, objekta atrašanās vietu 
un citus nosacījumus, restaurācijā 
pielietoti autentiski tehniskie 
risinājumi, darbu metodes un roku 
darbs, kas darbu veikšanas 
apstākļus pietuvināja vēsturiskajai 

darbu veikšanas tehnikai, tādējādi 
iegūstot arī unikālu darba pieredzi.
 Alūksnes novada pašvaldība 
pateicas par sadarbību projekta 
autoram no SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa” Artūram Lapiņam, 
būvuzņēmējam SIA “Būvfirma 
Inbuv” un restauratoram Jurim 
Pavlovam, kā arī būvuzraugam 
Dāvim Priedem un 

AS “Būvuzņēmums Restaurators”. 
 Laikraksta iznākšanas dienā, 
28. martā, Rīgā notiks arī konkursa 
“Gada labākā būve Latvijā” 
noslēguma pasākums. Arī šim 
konkursam Alūksnes novada 
pašvaldība pieteikusi Tempļakalna 
rotondu. Par skates “Gada labākā 
būve Latvijā” rezultātiem 
informācija sekos.

Restaurētā rotonda saņem 
Latvijas Būvniecības gada balvu

Restaurators Juris Pavlovs (no kreisās), Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere, 
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, būvuzraugs Dāvis Priede

Druvja Mucenieka foto
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Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldī-
ba izsolē pārdod bezšķiras 
zāģbaļķus:
1. Ozola bezšķiras zāģbaļķus 
10,651 m3;
2. Liepas bezšķiras zāģbaļķus 
6,730 m3;
3. Oša bezšķiras zāģbaļķus 
8,010 m3;
ar kopējo nosacīto vērtību 
1482,57 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa.
 Zāģbaļķu atrašanās vieta - Ošu 
ielā 5, Alūksnē, Alūksnes nova-
dā. Apskate piesakāma pa tālruni 
29159712 vai e-pastu: 
spodra@aluksne.lv.
 Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties http://aluksne.lv/index.
php/pasvaldiba/izsoles/
 Personas, kuras vēlas iegādāties 
bezšķiras zāģbaļķus, iesniedz 
pieteikumu Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūrā 
“SPODRA”, Ojāra Vācieša ielā 
2A, Alūksnē, Alūksnes novadā 
līdz 19.04.2018. plkst.16.00.
 24.04.2018. plkst.14.00 Ojāra 
Vācieša ielā 2A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā tiks rīkota 
atklāta mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli. Izsoles nodroši-
nājuma apmērs 149,00 EUR. 
Nodrošinājums jāsamaksā līdz 
19.04.2018. Nosolītā summa 
(atrēķinot iemaksāto nodroši-
nājumu) jāsamaksā 1 (vienas) 
nedēļas laikā no izsoles dienas.

 Liepnas internātpamatskola 
pārdod par brīvu cenu 
traktoru T-40A, valsts 
reģistrācijas Nr.T1471LF , 
izlaiduma gads 1974. 
 Traktora atrašanās vieta – 
Liepnas internātpamatskolā, 
„Cielaviņas”, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā. Apskate 
piesakāma pa tālruni 26323276 
vai e-pastu: lis@aluksne.lv.
Traktora nosacītā cena – 
405 EUR.
 Personas, kuras vēlas iegādāties 
traktoru, iesniedz pieteikumu 
Liepnas internātpamatskolas 
kancelejā, tās darba laikā, 
107. kabinetā, “Cielavi-
ņas”, Liepnā, Liepnas pa-
gastā, Alūksnes novadā līdz 
09.04.2018.
 Ja pieteiksies vairāk kā viena 
persona, 11.04.2018. tiks rīkota 
izsole starp šīm personām.

Domes 22. marta sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
22. marta sēdē piedalījās 
12 deputāti un izskatīja 52 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
  - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Kamenes”, Pededzes pagastā, 
Alūksnes novadā, sastāvā esošu, ap-
būvētu, Alūksnes novada pašvaldī-
bai piekritīgu zemes vienību. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot par brīvu cenu uz 
zemesgabala esošas, zemesgrāmatā 
ierakstītas būves īpašniekam;

  - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Pormaļi”, Alsviķu pagastā, sastāvā 
esošu, apbūvētu, pašvaldībai piekri-
tīgu zemes vienību. Nodot atsavinā-
šanai minēto īpašumu, pārdodot par 
brīvu cenu uz zemesgabala esošu, 
zemesgrāmatā ierakstītu būvju 
īpašniekam;

  - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Romeškalns”, 
Veclaicenes pagastā (bijusī Veclai-
cenes skolas ēka ar zemesgabalu), 
pārdodot to izsolē. Izsoles noteiku-
mos pircējam paredzēt pienākumu 
slēgt bezatlīdzības līgumu (uz termi-
ņu ne īsāku kā 10 gadi) ar Alūksnes 
novada pašvaldību par divu telpu 
izmantošanu pašapkalpošanās tūris-
ma informācijas centra vajadzībām, 
ko ierīkos projekta ietvaros, kā arī 
nodrošināt četras telpas biedrības 
“Veclaicenes avotiņš” apstiprinātā 
ELFLA projekta „Romeškalna 
centrs - attīstībai un sadarbībai: 
alternatīvu sociālo pakalpojumu 
sniegšanas vietas – higiēnas punkta 
izveide” realizēšanai līdz 
2019. gada 30. augustam;

  - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu, cirsmu - krājas kop-
šanas cirti (platība 11,86 ha, 4. kvar-
tāla nogabalā Nr.48, pārdodamais 
koku apjoms cirsmā - 418,78m³) 
īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pa-
gastā, cirsmu galveno cirti – izlases 
cirti (platība 4,04 ha, 1. kvartāla 
nogabals Nr. 4, pārdodamais koku  
apjoms cirsmā - 145,24m³) īpašumā 
“Dambis 1”, Annas pagastā un cirs-
mu galveno cirti – kailcirti (platība 
2,2 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.2, 
3, 8, pārdodamais koku apjoms cirs-
mā - 568,34m³) īpašumā “Kaktiņi 
ZR 1”, Ziemera pagastā, pārdodot 
tās izsolē;

  - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašu-
mā “Valsts mežs 36560090095”, 
Jaunalūksnes pagastā, atsavinot 
vienā izsoles paketē ar kopējo 
pārdodamo koku apjomu 317,01m³: 
1) cirsmu sanitāro cirti “Valsts mežs 
36560090095” (platība 
0,71 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1, 

2,  pārdodamais koku apjoms cirsmā 
- 41,42m³), 2) cirsmu sanitāro cirti 
“Valsts mežs 36560090095” (platība 
12,1 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.3, 
5,  pārdodamais koku apjoms cirsmā 
– 235,18m³), 3) cirsmu sanitāro cirti 
“Valsts mežs 36560090095” (platība 
1,23 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.11, 
pārdodamais koku apjoms cirsmā - 
40,41m³);

  - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašumos 
“Ežukalns” un “Ezeriņi”, Mārkalnes 
pagastā, atsavinot vienā izsoles pa-
ketē ar kopējo pārdodamo koku ap-
jomu 532,09m³: 1) cirsmu galveno 
cirti - kailcirti “Ežukalnā” (platība 
0,26 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.1,  
pārdodamais koku apjoms cirsmā 
- 93,83m³), 2) cirsmu galveno cirti 
- kailcirti “Ežukalnā” (platība 1,78 
ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.6, 7, 
10, 11, pārdodamais koku apjoms 
cirsmā -328,13m³), 3) cirsmu 
galveno cirti - kailcirti “Ezeriņos” 
(platība 0,38 ha, 1. kvartāla nogaba-
lā Nr.1, pārdodamais koku apjoms 
cirsmā - 110,13m³);

  - apstiprināt maksu par nekustamā 
īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pa-
gastā, sastāvā esošas zemes vienības 
daļas platību 260250 m2 (bijušajās 
raķešu bāzes teritorijā) īslaicīgu 
nomu 2,39 EUR/stundā bez pievie-
notās vērtības nodokļa. Lēmums 
stājas spēkā ar 1. aprīli;

  - lai uzglabātu un izdalītu pārti-
kas un sadzīves komplektu pakas 
Eiropas Savienības programmas 
realizēšanai, nodot biedrībai „Latvi-
jas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības 
lietošanā uz tās sabiedriskā labuma 
statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 
pieciem gadiem, telpas Alsviķu, 
Ilzenes, Zeltiņu, Mārkalnes, Mālu-
pes, Liepnas, Kalncempju, Annas, 
Ziemera pagastos;

 - izdalīt Mālupes pagasta pārvaldei 
no pašvaldības Ceļu un ielu uzkrāju-
ma fonda fi nansējumu 
10 830 EUR tehniskās dokumentā-
cijas sagatavošanai un autoruzrau-
dzībai inženierbūves - pašvaldības 
autoceļa “Mālupe – Priednieki” 
sastāvā ietilpstošā Priednieku tilta 
atjaunošanai;

  - deleģēt SIA „RŪPE” ūdensap-
gādes un kanalizācijas sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja funkcijas 
Alūksnes pilsētas, Alsviķu, Ilze-
nes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Mālupes, Mārkalnes, 
Pededzes, Zeltiņu, Ziemera, Ma-
lienas, Liepnas, Annas, Jaunannas 
un Kalncempju pagastu administra-
tīvajās teritorijās, piešķirot īpašas 
tiesības ūdensapgādes un kana-
lizācijas komunālo pakalpojumu 
sniegšanai. Noteikt, ka SIA “RŪPE” 
ir Malienas un Liepnas pagastu 
pārvalžu komunālo dienestu tiesību 
un saistību, izņemot abu pagastu 
teritorijās esošo patērētāju parād-
saistību, pārņēmēja ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu snieg-

šanas jomā, kā arī SIA “IEVEDNE” 
tiesību un saistību pārņēmēja. Slēgt 
līgumu ar SIA „RŪPE” par ūdens-
apgādes un kanalizācijas sabied-
risko pakalpojumu sniegšanu visās 
iepriekš minētajās novada teritorijās 
uz 10 gadiem;

  - deleģēt akciju sabiedrības „SI-
MONE” siltumapgādes sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja funkcijas 
Alūksnes pilsētas, Jaunlaicenes, Mā-
lupes un Liepnas pagastu adminis-
tratīvajās teritorijās, piešķirot īpašas 
tiesības siltumenerģijas ražošanā un 
piegādē. Noteikt, ka AS “SIMONE” 
ir Jaunlaicenes, Mālupes un Liepnas 
pagastu pārvalžu komunālo dienestu 
tiesību un saistību, izņemot šajās 
teritorijās esošo patērētāju parād-
saistību, pārņēmēja siltumapgādes 
pakalpojumu sniegšanas jomā. 
Slēgt līgumu ar AS „SIMONE” par 
siltumapgādes sabiedriskā pakalpo-
juma sniegšanu iepriekšminētajās 
novada teritorijās uz 10 gadiem. 
Lēmums stāsies spēkā ar dienu, 
kad siltumapgādes ražošanas un 
pārvades tehnoloģiskās iekārtas 
Jaunlaicenes un Mālupes pagastos 
nodos AS “SIMONE” īpašumā un 
tās pamatkapitālu palielinās par šo 
iekārtu vērtību. Ar šī lēmuma spēkā 
stāšanos siltumenerģijas pakalpo-
jumam tiks piemērots AS “SIMO-
NE” apstiprinātais siltumenerģijas 
ražošanas un piegādes pakalpojumu 
tarifs;

  - atsavināt pašvaldībai piederošos 
ūdens apgādes un kanalizācijas tīk-
lus Alūksnes Pilssalā. Veikt minētās 
mantas novērtēšanu un kā atsavinā-
šanas veidu noteikt šī īpašuma (kā 
mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu 
SIA “RŪPE” pamatkapitālā, palieli-
not to par eksperta veiktā novērtēju-
ma summu. Atsavināmais īpašums 
var tikt izmantots tikai SIA “RŪPE” 
saimnieciskai darbībai – sniegt 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojumus Alūksnes 
Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā 
izvietotajām juridiskām un 
publiskām personām;

  - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 3/2018 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
nolikums”;

  - piedalīties Latvijas vides 
aizsardzības fonda rīkotā projektu 
konkursa “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un 
saglabāšana” aktivitātē „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu 
ieviešana” ar projektu “Drusku 
pilskalna takas pieejamības 
nodrošināšana”, apstiprināt 
pašvaldības indikatīvās kopējās 
izmaksas projektā 50000,00 EUR, 
no kurām fonda fi nansējums 
indikatīvi 45000,00 EUR un 
pašvaldības līdzfi nansējums 
indikatīvi 5000,00 EUR;

  - pilnvarot Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolu 

dalībai biedrībā “Latvijas Futbola 
federācija”;

  - valsts budžeta fi nansējumu mācī-
bu literatūras un/vai mācību līdzekļu 
iegādei 2018. gadam sadalīt propor-
cionāli skolēnu skaitam pašvaldības 
izglītības iestādēs uz 2017. gada 
1. septembri;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiro-
pas Savienības fondu ierobežotās 
projektu iesniegumu atlases projekta 
“Alūksnes novada vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vides uzlabo-
šanai” īstenošanai Alūksnes novada 
vidusskolā līdz 843 578,53 EUR ap-
mērā ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2019. gada 
jūnija līdz 2034. gada martam;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.10.2017. lēmumā 
Nr. 403 “Par aizņēmumu projekta 
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 
īstenošanai;

  - izdalīt priekšfi nansējumu 
8 500,00 EUR, lai nodrošinātu 
Igaunijas – Latvijas pārrobežas 
sadarbības programmas projekta 
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” 
(Smart Energy Community/SEC) 
īstenošanu. Pēc Igaunijas – Latvijas 
pārrobežas sadarbības programmas 
fi nansējuma saņemšanas atjaunot 
priekšfi nansējumu;

  - izdalīt līdzfi nansējumu 
1 375,00 EUR apmērā, lai no-
drošinātu Valsts kultūrkapitāla 
fonda Kultūras mantojuma nozares 
mērķprogrammas “Muzeju nozares 
attīstības programma un muzejisko 
priekšmetu iepirkums” daļēji atbals-
tīta projekta “Jaunlaicenes muižas 
muzeja pagalma izstāde “Malēnieša 
raksturs jeb ak prieks, ak luste, ak 
borģele” īstenošanu;

  - atbalstīt Alūksnes pirmsskolas iz-
glītības iestādes “SPRĪDĪTIS” ēkas 
Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, iekšējo 
inženiertīklu (siltummezgla, apkures 
sistēmas, aukstā un karstā ūdens-
vada iekšējo tīklu, ugunsdzēsības 
ūdensvada, sadzīves kanalizācijas 
un ventilācijas sistēmas) pārbūvi ar 
būvniecības indikatīvajām izmak-
sām 317 944,00 EUR. Par būvniecī-
bai nepieciešamo fi nansējumu lemt 
pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas;

  - apstiprināt Alūksnes pilsētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūs-
tošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu 
kompensāciju par laika periodu no 
2016. gada 1. oktobra līdz 
2017. gada 30. septembrim 
17112,42 EUR. Izdalīt no 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem daļēju fi nansējumu 
2113,00 EUR kompensācijas 
nodrošināšanai;

Turpinājums 3. lappusē

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju 
un amatnieku

28. aprīlī
no plkst. 8.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 23.04. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ



Alūksnes Novada Vēstis  3.28.03.2018.

Aktuāli www.aluksne.lv

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

13. un 27. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 16.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 20.04.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 18.04.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 23.04.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 26.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 12.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 26.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 12.04.2018.
19.04.2018.

15.30-16.30
17.00-18.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā 
Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A

Laimonis SĪPOLS 12.04.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS 16.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 09.04.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 24.04.2018. 9.00-10.00
11.00-12.00

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

Alūksnes novada pašvaldība 
(reģ. Nr. 90000018622) 

izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
Tūrisma gida pakalpojumu sniedzēja amatu 

Tempļakalna parkā
(uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 
•  Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
•  Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•  Vēlamas angļu un/vai krievu valodas zināšanas;
•  Vēlama pieredze darbā ar kases aparātu;
•  Iniciatīva un radoša pieeja darbam ar apmeklētājiem.

Amata pamatpienākumi:
•  Veikt izglītošanas, informēšanas un konsultēšanas pasākumus par 
   Tempļakalna parku, uguns novērošanas skatu torni un citiem tajā 
   esošajiem apskates objektiem;
•  Organizēt apmeklētāju plūsmu ugunsnovērošanas skatu tornī, ievērojot 
   tā izmantošanas un kārtības noteikumus;
•  Veikt Alūksnes novadu reprezentējošu suvenīru tirdzniecību;
•  Veikt citus atbalsta pasākumus tūristiem, tajā skaitā informēšanu par 
   apskates un atpūtas iespējām Alūksnes novadā;
•  Veikt uguns novērošanas skatu torņa apkārtnes un paviljona ikdienas 
   uzturēšanu un uzkopšanu.

Motivācijas vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) līdz 2018. gada 
3. aprīļa plkst. 16.00 var nosūtīt pa e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu 

vai iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības kancelejā,  Dārza ielā 
11, 306. kab., Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Kontaktpersona:  Iveta Veļķere, tālr. 25779965.

Alūksnes novada pašvaldība 
(reģ. Nr. 90000018622) 

izsludina pretendentu pieteikšanos uz 
SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES VADĪTĀJA

amatu

Galvenie darba pienākumi: organizēt un vadīt Sociālo lietu pārvaldes 
darbu, nodrošināt  sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu.  

Prasības pretendentam:
•  otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālā 
   darba jomā;
•  administratīvā procesa un nozares normatīvo aktu pārzināšana;
•  izpratne iestādes finanšu un administratīvajā vadībā;
•  prasme analizēt informāciju un noteikt prioritātes;
•  labas organizatora spējas un spēja uzņemties atbildību;
•  labas iemaņas darbā ar datoru.

Vēlamās zināšanas un pieredze:
•  darba pieredze vadošā amatā;
•  B kategorijas autovadītāja apliecība;
•  svešvalodu zināšanas.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības 
aprakstu (CV) un vēlams norādi uz atsauksmēm līdz 2018. gada 

10. aprīļa plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu 
dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada 

pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, 306. kabinets. 
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

Alūksnes novada pašvaldība 
Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”

(reģistrācijas kods 90009536026)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatu Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” filiālē “Pīlādži” Mālupē

Amata pamatpienākumi:
•  veikt Sociālās aprūpes centra “Alūksne” filiāles “Pīlādži” ēku un 
   teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu;
•  veikt mazos remontdarbus;
•  plānot, organizēt un kontrolēt saimniecisko darbu veikšanu.

Prasības pretendentam:
•  vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•  B kategorijas autovadītāja apliecība;
•  spēja organizēt savu darbu, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba 
   saskarsmes kultūra.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās 
darbības aprakstu (CV) un vēlams norādi par atsauksmēm 

līdz 2018. gada 10. aprīļa plkst. 15.00 var nosūtīt pa e-pastu 
sac@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – 
Sociālās aprūpes centra “Alūksne” grāmatvedībā, 

Ošu ielā 5, Alūksnē, LV-4301, 2. kabinets. 
Kontaktpersona Baiba MEISTERE, t.29229403.

Turpinājums no 2. lappuses

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 39960,00 EUR Liep-
nas internātpamatskolas tehnisko 
darbinieku atalgojuma un Liepnas 
internātpamatskolas tehnisko un 
pedagoģisko darbinieku atlaišanas 
pabalstu nodrošināšanai;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 4 123,00 EUR 
ūdensvada sacilpojuma izbūves 
darbiem Liepnas ciemā;

  - atbalstīt grāmatas “Šalc 
Tālavas un Dzimtenes sili” 
tulkošanu un rediģēšanu 
angļu valodā. Izdalīt šim 

mērķim no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 1500,00 EUR.

Pilnībā ar domes 
pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai Alūksnes novada 
teritorijā sakārtotu sociālās 
aprūpes un sociālās palīdzības 
pakalpojumu institūciju tīklu 
un nodrošinātu pašvaldības 
resursu racionālu un 
efektīvu izmantošanu, Alūksnes 
novada dome 22. marta 
sēdē nolēma reorganizēt 
Alūksnes novada Sociālo 
dienestu un Sociālās aprūpes 
centru “Alūksne”, apvienojot 
tās, un ar 2018. gada 1. jūniju 
izveidojot jaunu iestādi “Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvalde”. 
Par šo lēmumu balsoja 9 no 
klātesošajiem 12 deputātiem, 
divi bija pret, viens balsojumā 
atturējās.

  Jaunās iestādes adrese 
būs Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, 
pašreizējās Sociālā dienesta telpās. 
Sociālo lietu pārvalde pārņems 
Alūksnes novada Sociālā 
dienesta un Sociālās aprūpes 
centra “Alūksne” funkcijas 
un uzdevumus, to mantas, 
tiesības un saistības.
  Sociālo lietu pārvaldei, 
saskaņā ar sēdē apstiprināto 
tās nolikumu, būs šādas nodaļas 
un struktūrvienības: sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu 
nodaļa, birojs “Aprūpe mājās”, die-
nas aprūpes centrs “Saules stars”, 
Alūksnes novada Naktspatversme, 
Sociālā māja, Sociālās aprūpes 
centrs “Alūksne” un Sociālās 
aprūpes centrs “Pīlādži” Mālupes 
pagastā, bijušās skolas ēkā. 
 Reorganizācijas procesā likvi-
dēs Sociālā dienesta vadītāja un 

Sociālās aprūpes centra “Alūksne” 
direktora amata vietas un izveidos 
jaunu Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes vadītāja amata vietu, kam 
ir izsludināta pieteikšanās.
 Sakarā ar abu pašreizējo sociālās 
jomas iestāžu reorganizāciju, domes 
sēdē arī pieņēma lēmumu apstipri-
nāt saistošos noteikumus Nr. 4/2018 
„Grozījums Alūksnes novada domes 
2017. gada 24. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabal-
stiem Alūksnes novadā”, saistošos 
noteikumus Nr. 5/2018 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010. gada 
21. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 5/2010 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes novada 
pašvaldībā” un saistošos noteiku-
mus Nr.6/2018 “Par maznodroši-
nātas personas (ģimenes) statusa 
noteikšanu Alūksnes novadā”. Visi 
grozījumi saistīti ar iestāžu 
nosaukuma maiņu.

Reorganizēs sociālās jomas iestādes
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Projekti www.aluksne.lv

Nodarbības projektā 
“Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā” aprīlī
 Alūksnes novada pašvaldības īste-
notā Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros aprīlī norisināsies šādas 
aktivitātes: 

VINGROŠANAS 
NODARBĪBAS

Alūksnē
1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7. - 9. klašu aktu zālē 
(3. stāvā) otrdienās plkst. 18.30 un 
ceturtdienās plkst. 17.30 vingro-
šanas nodarbības vecuma grupai 
no 54 gadiem. Nodarbību vadītāja 
Baiba Strodāne (t. 29392676).
2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7. - 9. klašu aktu zālē 
(3. stāvā) Ingūnas Dovgānes vadībā 
(t. 26420761) vingrošanas nodarbī-
bas: pirmdienās plkst. 18.30 pilates, 
otrdienās plkst. 17.30 aerobika,
ceturtdienās plkst. 18.30 aerobika 
un plkst. 19.30 pilates.
3. Alūksnes novada vidusskolas 
aktu zālē (3. stāvā) pirmdienās un 
piektdienās plkst. 19.00 jogas no-
darbības. Nodarbību vadītāja Antra 
Aizupiete (t. 26486096).
4. Alūksnes novada Sabiedrības 
centra zālē (2. stāvā) trešdienās 
plkst. 16.00 vingrošanas nodarbības 
cilvēkiem ar invaliditāti. Nodarbību 
vadītāja Baiba Strodāne 
(t. 29392676).

Alūksnes novadā
1. Alsviķu kultūras namā pirm-
dienās un trešdienās plkst. 18.00 
vingrošanas nodarbības Kristīnes 
Jeromenokas vadībā (t. 25633460).
2. Ilzenes sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centrā 
“Dailes” pirmdienās un piektdienās 
plkst. 19.00 vingrošanas nodarbības 
Ingas Ķīses vadībā (t. 26137351).
3. Jaunannas tautas namā trešdienās 
plkst. 18.00 vingrošanas nodarbības 
Ingūnas Dovgānes vadībā 
(t. 26420761).
4. Mārkalnes tautas namā piektdie-
nās plkst. 16.00 un 17.00 vingro-
šanas nodarbības Artūra Grīnberga 
vadībā (t. 26498068).
5. Zeltiņu tautas namā pirmdienās 
plkst. 19.00 vingrošanas nodarbības 
Artūra Grīnberga vadībā 
(t. 26498068).

ŪDENS VINGROŠANA 
GRŪTNIECĒM

 Katru trešdienu plkst. 10.00 un 
11.00 grūtniecēm ir iespēja apmek-
lēt ūdens vingrošanas nodarbības, 
kas norisinās Jolantas Arājas vadībā 
viesnīcas “Jolanta” baseinā, Merķe-
ļa ielā 16. Nodarbību laikā uzmanī-
ba tiek pievērsta pareizai elpošanai, 
dzemdībās nodarbināto muskuļu 
grupu attīstīšanai, fi ziskās formas 
uzturēšanai, saspringtās muskulatū-
ras atbrīvošanai un stiepšanai. 
 Iepriekšēja pieteikšanās pie 
nodarbību vadītājas J. Arājas 
pa tālruni 29417113. 

Pasākumu cikls 
“BĒRNA IENĀKŠANA 
ĢIMENĒ”

 3., 10. un 17. aprīlī norisināsies 
psihologa vadītas lekcijas pasākumu 
ciklā “Bērna ienākšana ģimenē”. 
Nodarbībās aplūkos individuālās 
vajadzības un sniegs informāci-
ju, kā pielāgoties jaunās ģimenes 
statusam. Viena nodarbība ilgst 
120 minūtes, tās vada psiholoģe 
Svetlana Volkova. Uz nodarbībām 
aicinātas gan esošās, gan topošās 
ģimenes un citi interesenti, kuriem 
aktuāla nodarbību tēma! 
 Nodarbības norisinās S. Volkovas 
praksē Tirgotāju ielā 14-3. Lai 
pilnvērtīgi sagatavotos nodarbībām, 
vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni 26697192 vai e-pastu svetla-
na.volkova@aluksne.lv. 

 Vairāki veselību veicinoši pasā-
kumi skolēniem turpinās Alūksnes 
novada izglītības iestādēs:

PROFILAKSES 
PASĀKUMI SKOLĒNIEM 
PAR ATKARĪBĀM

 Nodarbības tiek organizētas 
8. - 12. klašu skolēniem, šajā mācī-
bu gadā primāri organizējot nodar-
bības 9. un 12. klasēm. Psihologa 
vadītajās nodarbībās skolēni apgūst 
vairākas tēmas:
1. Jauno tehnoloģiju pārmērīgas 
lietošanas sekas, kontroles un 
paškontroles iespējas, datora un citu 
tehnoloģiju lietošanas robežas, lai 
nenodarītu pāri sev un apkārtējiem;
2. Atkarība, tās veidošanās jauniešu 
periodā un esot pieaugušiem, galve-
nās atšķirības un sevis pasargāšanas 
iespējas;
3. Alkohola lietošanas risks un 
kaitējums jauniešu periodā, iespējas 
sevi pasargāt no alkohola lietošanas 
uzsākšanas un sekām;
4. Smēķēšanu izraisošie faktori 
jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai 
pārtraukt smēķēšanu.
 Nodarbību cikls jau ir noslēdzies 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijā, savukārt aprīlī tās noslēgsies 
Alūksnes novada vidusskolā. Liep-
nas vidusskolas, Bejas, Malienas, 
Ilzenes un Strautiņu pamatskolu 
skolēniem tās secīgi tiks organizētas 
aprīlī un maijā.

PELDĒŠANAS NODARBĪBAS

 Nodarbības organizē 4. - 5. klašu 
skolēniem Balvu Sporta skolas 
peldbaseinā. Nodarbības vērstas 
uz veselīga dzīvesveida un sporta 
pamatprasmju izveidošanu, nostip-
rinot individuālās peldētprasmes 
apguvi un pilnveidojot peldēšanas 
tehniku. Peldēšanas nodarbību cikls 
noslēgsies līdz ar šī mācību gada 
beigām un atsāksies 2018./2019. 
mācību gadā.

Pārbūvēs ceļu Dzintari-Cīņas Veclaicenē
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagasta pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 2017. gada novembrī 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā 
projektu konkursa pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
tika iesniegts projekta pieteikums 
“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – 
Cīņas” pārbūve Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā” 
(Nr. 17-07-A00702-000123). 
Ceļa pārbūve sāksies 
2018. gada pavasarī.

 Kopējās autoceļa pārbūves 
izmaksas ir 210001,13 EUR (ar 
PVN), kur publiskais fi nansējums 
ir 137071,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības 
fi nansējums ir 72930,13 EUR. 
 Pārbūves ietvaros autoceļam 
Dzintari–Cīņas tīrīs esošos un 
izbūvēs un nostiprinās jaunus 
novadgrāvjus, noņems nomaļu 
apaugumu, izcirtīs krūmus un 
kokus, attīrīs un remontēs esošās 
caurtekas un izbūvēs jaunas, 
atjaunos un izbūvēs nobrauktuves, 

kā arī izbūvēs autoceļa segas 
konstrukciju. Kopējais pārbūvējamā 
ceļa garums ir 4,843 km.
 Publisko iepirkumu procedūru 
rezultātā līguma slēgšanas tiesības 
pašvaldības autoceļa Dzintari–Cī-
ņas pārbūvei tika piešķirtas SIA 
“VIANOVA”, autoceļa pārbūves  
būvuzraudzības līguma slēgšanas 
tiesības tika piešķirtas SIA “RS 
BŪVNIEKS”, autoruzraudzību 
veiks būvprojekta izstrādātājs SIA 
“PROJEKTS EAE”. 

Pavasarī sāksies ceļu pārbūve 
Jaunlaicenes pagastā
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagasta pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Jaunlaicenes pagastā šopavasar 
sāksies pašvaldības autoceļa 
Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns 
pārbūve un ceļa Jaunlaicene-
Dauguļi-Vidzemes šoseja 
1. kārtas pārbūve.

 Lauku atbalsta dienests 2017. gada 
septembrī apstiprināja projekta 
pieteikuma “Pašvaldības autoceļu 
“Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” 
pārbūve un “Jaunlaicene–
Dauguļi–Vidzemes šoseja” 
1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā” 
(Nr.17-07-A00702-000076) 
iesniegumu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā projektu konkursā pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.
 Pārbūves laikā tīrīs esošos 
un izbūvēs un nostiprinās jaunus 
novadgrāvjus, noņems nomaļu 
apaugumu, izcirtīs krūmus un 
kokus, attīrīs un remontēs esošās 
caurtekas un izbūvēs jaunas, 
atjaunos un izbūvēs nobrauktuves, 
kā arī izbūvēs autoceļa segas 
konstrukciju. Kopējais pārbūvējamo 
ceļu garums ir 5,787 km.
Kopējās projekta pārbūves 
izmaksas ir 228613,23 EUR (ar 

PVN), tajā skaitā publiskais 
fi nansējums ir 112761 EUR 
un Alūksnes novada pašvaldības 
fi nansējums - 115852,23 EUR. 
 Publisko iepirkumu procedūru 
rezultātā līgums par autoceļu 
“Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” 
pārbūvi un “Jaunlaicene–
Dauguļi–Vidzemes šoseja” 
1. kārtas pārbūvi noslēgts 
2018. janvārī ar SIA “SORMA” 
un līgums par būvuzraudzības 
veikšanu tika noslēgts ar 
SIA “GEO CONSULTANTS”, 
autoruzraudzību veiks autoceļu 
būvprojektu izstrādātājs 
SIA “CEĻU KOMFORTS”. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Līdzfi nansē biedrību projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
22. marta sēdē deputāti lēma 
par līdzfi nansējuma piešķiršanu 
biedrību, nodibinājumu un 
reliģisko organizāciju 
iesniegtajiem projektiem.

 Šo līdzfi nansējumu pašvaldība 
piešķir, pamatojoties uz 2012. gada 
22. novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfi nansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem”.
 Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfi -
nansējumu atbalstīto sabiedriski no-
zīmīgo projektu īstenošanai, dome 
arī piešķīra papildu fi nansējumu 
2 858,00 EUR apmērā.
 Vairākām organizācijām dome 
piešķīra maksimālo līdzfi nansējuma 
apmēru, kādu to arī bija pieprasījuši 
projektu iesniedzēji - 
600,00 EUR. Šāda apmēra līdz-
fi nansējumu piešķīra biedrībai 
„Interešu centrs “JAUNANNA”” 
projekta „Jaunas atpūtas iespējas 
Jaunannas Zaķusalā” realizācijai, 
biedrībai „Nāc pretim” projekta 
„Ezeriņu kapu labiekārtošana” 

realizācijai, biedrībai „Nelaid vaļā” 
projekta „Peldēšanas vietas Liel-
sloku ezerā sakopšana” realizācijai, 
nodibinājumam „Malienas skolas 
fonds” projekta „Ceļā uz mūsu 
valsts un Aleksandra Pelēča simtga-
di” realizācijai, biedrībai “Kultūras 
un izglītības centrs “Stili”” projekta 
“Ceļojošā izstāde “Mūzika, dziesma 
un deja Alūksnes novadā 2018”” 
realizācijai, biedrībai “Sidraba 
pavediens” projekta “Aktīva 
dzīvesveida un kolektīvo deju 
popularizējošs pasākums, veltīts 
Latvijas valsts simtgadei “Tikšanās 
Marienburgā” - uzziedam pava-
sarim, kad gadiem es pāri skatos” 
realizācijai un biedrībai „Remis” 
projekta  „Suņu apmācības laukuma 
aprīkojuma – šķēršļu un inventāra 
papildināšana” realizācijai.
 Vēl vairākas organizācijas saņēma 
pilnu to pieprasīto līdzfi nansējuma 
apmēru. 310,00 EUR līdzfi nansē-
jums piešķirts biedrībai „Latvijas 
Neredzīgo biedrība” projekta 
“Šoudauna attīstība Alūksnes 
novadā” realizācijai, 598,00 EUR 
līdzfi nansējums biedrībai „Latvis-
kais mantojums” projekta „Ceļā 
uz Strautiņu skolas 150 gadu 
atceri” realizācijai, 599,00 EUR 
līdzfi nansējums Alūksnes evaņģē-
liski luteriskai draudzei projekta 
“Alūksnes evaņģēliski luteriskās 

baznīcas 230 gadu atcere Kristofa 
Hāberlanda projektēto baznīcu 
lokā” realizācijai. Biedrībai „Ernsta 
Glika mantojuma biedrība” projekta 
„Mūsdienīga aprīkojuma izmanto-
šana Bībeles muzejā - eksponātu 
saglabāšanas garantija nākamajām 
paaudzēm” realizācijai piešķirts 
527,00 EUR līdzfi nansējums, 
biedrībai „Alūksnes un Apes 
novada fonds” projekta „Kultūras 
mantojuma festivāli - kopienas 
attīstībai” realizācijai - 300,00 EUR 
līdzfi nansējums, biedrībai „ILZE-
NES ATTĪSTĪBAI” projekta „Mana 
liepziedu zeme Ilzene” realizācijai 
- 320,00 EUR, biedrībai „Pededzes 
Nākotne” projekta „Ar ozolu Tu 
paliksi šai zemē” realizācijai - 
370,00 EUR un biedrībai „Alsviķu 
pagasta attīstībai un labklājībai” 
projekta „Alsviķu muižas parka 
atdzimšana” realizācijai piešķirti 
550,00 EUR. 
 Daļējs līdzfi nansējums – 
340 EUR piešķirts biedrībai 
„Alūksnes nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs” projekta „Videi 
draudzīgas NVO Alūksnes novadā” 
realizācijai. Par neatbilstošu līdzfi -
nansējuma saņemšanai saskaņā ar 
saistošo noteikumu nosacījumiem 
atzīta aktivitāte, organizējot mācību 
vizīti ārpus Alūksnes novada terito-
rijas, 250 EUR apmērā.
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Alūksnes novada iedzīvotāji var pieteikties 
ES fondu mācībām pieaugušajiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No 12. marta līdz 
16. aprīlim strādājošajiem 
un pašnodarbinātajiem no 
25 gadu vecuma ir iespēja 
pieteikties mācībām Eiropas 
Savienības fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās 
kompetences pilnveide”. 
Alūksnes novadā būs pieejamas 
sešas programmas, taču 
novada iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikties arī jebkurām 
citas projektā piedāvātajām 
izglītības programmām.

 Lai paaugstinātu strādājošo 
un pašnodarbināto personu 
profesionālo kompetenci un 
konkurētspēju, mācības piedāvā 
12 dažādās tautsaimniecības 
nozarēs 68 izglītības iestādēs 
visā Latvijā.
 Alūksnes novadā mācības 
notiks SIA “Mācību centrs 
“Austrumvidzeme””, kur var 
pieteikties neformālās izglītības 
programmām “Jaunākās tendences 
konditorejas izstrādājumu 
gatavošanā un noformēšanā”, 
“Personas datu aizsardzība (IT) 
un IT drošība”, “Google Adwords 
kampaņu organizēšana”, 
“Apmācība darbam ar krūmgriezi”, 
“Šūto un dekoratīvo izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija”, kā arī 
Smiltenes tehnikuma Alsviķu 
teritoriālajā struktūrvienībā, kur 
savukārt īstenos profesionālās 
tālākizglītības programmu 
“Ādas apstrādes tehnoloģijas 
un izstrādājumu izgatavošana”.
 Sīkāka informācija gan par šīm, 
gan visām pārējām projekta 
ietvaros apgūstamajām 
programmām pieejama mājas 

lapā www.macibaspieaugusajiem.
lv. Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar SIA “Mācību centrs 
“Austrumvidzeme” pārstāvi 
Alūksnē Valdi Zaduminu pa 
tālruni 26555503 vai e-pastu 
gbvj@inbox.lv un ar Smiltenes 
tehnikumu pa tālruņiem 27810836 
un 26160229 vai epastu 
rolands.agis@gmail.com; 
smiltenestehnikums@gmail.com.

 Pieteikšanās mācībām notiek, 
iesniedzot dokumentus izglītības 
iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā 
varētu sākties grupu komplektēšana 
un mācības. Pieteikuma veidlapa un 
visa informācija par dalību projektā 
atrodama iepriekš norādītajā inter-
neta mājas lapā. Jāņem gan vērā, ka 
katrs strādājošais projekta ietvaros 
varēs mācīties tikai vienu reizi, 
tādēļ izvēle jāizdara pārdomāti un 
izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvē-
lētās izglītības programmas saturu, 
iepazīties ar plānoto nodarbību 
grafi ku, pasniedzējiem un noskaid-
rojot, vai izvēlēto mācību apguvē 
nepieciešamas priekšzināšanas.

 Kopumā projekta ietvaros ir iespē-
jams izvēlēties kādu no 403 izglītī-
bas programmas šādās nozarēs:
 ēdināšanas pakalpojumi un 
tūrisms (75 programmas),
 elektronisko un optisko iekārtu 
ražošana un IKT (71 programmas),
 metālapstrāde, mašīnbūve un 
mašīnzinības (71 programmas),
 transports un loģistika (51 
programmas),
 kokrūpniecība (43 program-
mas),
 enerģētika (34 programmas),
 būvniecība (24 programmas),
 tekstilizstrādājumu, apģērbu, 
ādas un ādas izstrādājumu ražošana 

(17 programmas),
 drukas un mediju tehnoloģijas 
(6 programmas),
 ķīmiskā rūpniecība 
(4 programmas),
 kultūra (4 programmas),
 pārtikas rūpniecība un 
lauksaimniecība (3 programmas).

 Mācību izmaksu lielāko daļu 
sedz ES fondi un valsts, savukārt 
iedzīvotājiem jānodrošina 10% 
līdzmaksājums, kuru var 
apmaksāt arī darba devējs. 
 Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem 
mācības ir bez maksas. Viņiem 
pieejama arī transporta izmaksu 
kompensācija, ja šādi izdevumi 
radušies mācību laikā. Savukārt 
strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai surdotulka 
izmaksu kompensāciju.
 Lai nodrošinātu atbalstu 
visiem interesentiem, 
68 pašvaldībās, tostarp Alūksnes 
novada pašvaldībā, darbojas 
pieaugušo izglītības koordinatori, 
kuri sniedz informatīvu atbalstu. 
Alūksnes novada koordinatore ir 
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča, tālrunis 64381479, e-pasts 
izgl.parvalde@aluksne.lv.

 ES fondu projekta “Nodarbināto 
personu profesionālās kompeten-
ces pilnveide” mērķis ir pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu 
darbaspēka kvalifi kācijas neatbil-
stību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju 
un darba produktivitātes pieaugu-
mu. To fi nansē Eiropas Sociālais 
fonds un Latvijas valsts, sešu gadu 
laikā līdz 2022. gada 31. decembrim 
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus 
eiro.

Atbalsts Alūksnes novada NVO
Ilze Zvejniece,
Projekta “Alūksnes NVO atbalsta 
centrs – vēl draudzīgāks” vadītāja

 No 2018. gada 1. marta 
līdz 31. oktobrim biedrība 
“Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” 
īsteno projektu “Alūksnes 
NVO atbalsta centrs - 
vēl draudzīgāks”. 
Projekta aktivitātes 
galvenokārt vērstas uz Alūksnes 
novada Sabiedrības centra 
darbības pilnveidošanu un 
apkaimes NVO cilvēku 
iedvesmošanu meklēt un 
ikdienā ieviest videi 
draudzīgus risinājumus.

Astoņu mēnešu laikā piedāvājam 
šādus pasākumus:
•  konsultāciju sniegšana ikvienam 
interesentam par NVO aktuāliem 
jautājumiem, piemēram, projektu 
fi nansējuma iespējas, projektu 
pieteikumu sagatavošana, juridis-

kie, fi nanšu, lietvedības jautājumi, 
brīvprātīgais darbs u.c. Konsultāci-
jas pieejamas gan klātienē, gan pa 
tālruni un elektroniski, sazinoties 
pa tālruni 64322236 vai e-pastu 
aluksnesnvocentrs@gmail.com;
•  Sabiedrības centra telpu izman-
tošana biedrībām, nodibinājumiem, 
neformālām iedzīvotāju grupām, 
aktīvajiem iedzīvotājiem, sazinoties 
pa iepriekš norādītajiem kanāliem;
•  seminārs par dabai draudzīgiem 
risinājumiem NVO darbībā (kon-
krēta informācija gaidāma aprīlī);
•  mācību vizīte “Vienā dienā apkārt 
NVO 2”, apmeklējot 5 Vidzemes 
reģiona NVO, kas savā ikdienas 
darbā ieviesušas dabai draudzīgus 
risinājumus (septembrī);
•  regulāra informācijas sniegšana 
par NVO aktualitātēm pa e-pastu, 
mājas lapā www.aluksnesnvo.lv un 
biedrības Facebook lapā.
 Vēl projekta laikā plānojam sa-
gatavot Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekta pieteikumu sadarbībā ar 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādi “Sprīdītis”, kā arī Sabied-

rības centrā ieviest videi draudzī-
gus saimniekošanas principus un 
izveidot vēsturisko foto galeriju par 
sabiedrības aktivitāti dažādos laika 
posmos Alūksnes pusē.
 Projektu fi nansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds 
no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstītu projektu biedrība 
īstenojusi arī 2017. gadā, kā 
rezultātā tika izveidota mājas lapā 
www.aluksnesnvo.lv, pilnveidota 
Alūksnes novada Sabiedrības centra 
publicitāte, organizētas apmācī-
bas, konsultācijas un citi atbalsta 
pasākumi nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem.

Novada Jaunatnes 
politikas plānošanas izstrādē 
iesaista jauniešus
  Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste

 Pašvaldība, veicot praktisku 
pasākumu kopumu, lielā mērā 
var veicināt jauniešu dzīves 
kvalitātes celšanos novadā. 
Alūksnes novadā Erasmus+ 
Strukturētā dialoga projekts 
“Help!” ir veiksmīgs atbalsta 
mehānisms Alūksnes novada 
attīstības programmas 
2018.-2022. gadam Jaunatnes 
sadaļas izstrādē. 

 Alūksnes novada darba ar jaunatni 
plānošana balstīta uz šādām jomām: 
līdzdalība un iniciatīva, izglītība 
un apmācība, sociālā iekļaušana, 
veselība un labklājība, brīvprātīgais 
darbs, brīvā laika pavadīšana, no-
darbinātība un uzņēmējdarbība.
 Alūksnes novadā nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības veicināšanai, tāpat 
jauniešu iniciatīvu veicināšanai, 
tiek piedāvāts gan fi nansiāls, gan 
informatīvs, gan izglītojošs atbalsts. 
Tomēr, jauniešu informētības un 
motivācijas trūkums ne vienmēr 
noved pie plānotajiem rezultātiem. 
Tādēļ projekta “Help!” ietvaros 
15. martā Viļakā notika pasākums 
“Jauniešiem saprotama, uztverama 
un ērti izmantojama informatīvā 
vide”. Pasākumu vadīja neformā-
lās izglītības speciālists - Rinalds 
Rudzītis. Atskatoties uz projekta 
“Help!” apmācību norisi Gulbenē 
par līdzdalību, pasākuma dalībnieki 
grupās vizuāli atspoguļoja terminu 
“līdzdalība” un prezentēja tā nozī-
mi, nepieciešamību un metodes, ar 

kuru palīdzību iesaistīt un veicināt 
jauniešu līdzdalību sabiedriskajos 
procesos.
 Pasākuma laikā tika noteikti in-
formācijas veidi, tās vide un telpa, 
tā mijiedarbība starp informācijas 
sniedzēju un saņēmēju. Tika uzsvēr-
ta uzmanība kritiskās domāšanas 
nozīmei informatīvajā vidē, izman-
tojot dažādas platformas (Youtube, 
Google, Twitter, Facebook u.c.). 
Jaunieši ieguva praktiskas zināša-
nas informācijas sagatavošanai un 
izplatīšanai neierastā veidā. 
 Pasākuma dalībnieki secināja, ka 
informācijas plūsma sociālajos 
tīklos, kā Facebook, Instagram, ir 
tik strauja, ka sniegtais ziņojums 
sasniedz nelielu daļu no plānotās 
mērķauditorijas. “Katras divas die-
nas mēs radām tik daudz informāci-
jas, cik visā laikā kopš civilizācijas 
sākuma līdz 2013. gadam” (Erick 
Schmidt). Informācijas izplatīšanai 
sociālajos tīklos jāņem vērā laiks, 
kad jaunieši visvairāk lieto sociālos 
tīklus, turklāt jāizmanto dažādi 
informācijas nodošanas kanāli. 

Apē aizvadīts skolotāju apmācību 
seminārs par energoefektivitāti
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 14. martā Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas projekta “Ilgtspējīgas ener-
ģijas sabiedrība/SEC” ietvaros 
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 
norisinājās energoefektivitātei 
veltīts apmācību seminārs skolo-
tājiem.

 Pieredzē par šajā projektā veikta-
jiem pētījumiem un to rezultātiem 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijā ar kolēģiem dalījās skolotājas 
Irena Bērziņa un Ligita Krieva.
 Viņas iepazīstināja kolēģus ar pro-
jekta ietvaros izstrādātajām speciali-
zētajām skolēnu darba mapēm, kas 
sastāv no pētnieciskajiem darbiem, 
kuri skolēniem, patstāvīgi darbo-
joties, ļauj izprast nepieciešamību 
enerģiju lietot atbildīgi.
 Darba mapes ir noderīgas arī sko-
lotājiem, jo tajās iespējams smelties 
idejas, plānojot fi zikas, matemāti-
kas, dabas zinību un audzināšanas 
stundas. Daudzpusīgie materiāli 
kalpos kā līdzeklis kompetenču 
pieejas reālā ieviešanā skolas 
mācību procesā, jo tie būs izmanto-
jami, sadarbojoties dažādu mācību 

priekšmetu skolotājiem. Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
skolotāju pieredze liecina, ka skolē-
niem patīk pētnieciskais process.
 Seminārā pārrunāti energomoni-
toringa ierīces “G-dog” lietošanas 
laikā gūtie secinājumi. Ar tās palī-
dzību noskaidrots, ka, piemēram, 
nomainot vecās apgaismojuma lam-
pas pret LED lampām, ieguvums ir 
ne tikai labāks apgaismojums, bet 
arī ekonomija 30% apjomā.
 Novadu skolu īpašumā nonāca arī 
plakāti par energoefektīvu un gudru 
enerģijas patērēšanu. Plakāti rosina 
ikvienu cilvēku saprātīgi izturē-
ties pret jebkura veida enerģijas 
lietošanu.

 Publikācija atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Igaunijas-Latvijas 
Programmas Vadošā iestāde nav 
atbildīga par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.



6.  Alūksnes Novada Vēstis 28.03.2018.

Izglītība www.aluksne.lv

Alūksnes pilsētas sākumskola
uzņem skolēnus 1.klasē!

Lai savlaicīgi varētu komplektēt klases, 
aicinām pieteikties līdz 2018. gada 18. maijam! 
Piesakoties nepieciešama skolēna 
dzimšanas apliecība.
Piedāvājam dažādas ārpusstundu nodarbības. 
Skolēniem mācību darbā palīdz logopēds, speciālais pedagogs
un skolotāja palīgs.

Klasē plānoti apmēram 15 skolēni.
4. - 6. jūnijā topošos pirmklasniekus aicinām apmeklēt 
Vasaras skoliņu, ko organizējam kā iepazīšanos ar skolu, 
skolotājiem un klasesbiedriem. (Sīkāka informācija sekos.)

 Pieteikumus pieņem, zvanot 64324403, 29282231 
vai Alūksnes pilsētas sākumskolā 

Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē
www.aluksnesskola.lv

Strautiņu pamatskola - labākā 
CSDD satiksmes drošības skola
 Arī šogad Ceļu satiksmes 
drošības direkcija (CSDD) 
turpināja 2008. gadā aizsākto 
tradīciju un konkursā 
“Labākā CSDD satiksmes 
drošības skola” noskaidroja 
skolas, kas pērn visaktīvāk 
piedalījās skolēnu izglītojošos 
projektos - “Jauno satiksmes 
dalībnieku forums” un 
konkursā “Gribu būt mobils”. 
Titulu “Labākā CSDD 
satiksmes drošības skola” 
2017. gada konkursā ieguva 
Strautiņu pamatskola, izcīnot 
281 punktus.

 Īpaši pateicamies skolotājai Tijai 
Āboliņai par ieguldīto darbu Strau-
tiņu pamatskolas skolēnu izglīto-
šanā satiksmes drošības jomā, jo 
skolēniem svarīgi ir izprast gājēju, 
pasažieru, velosipēdu un mopēdu 
vadītāju pienākumus uz ielas vai 

ceļa. Svinīgā pieredzes apmaiņas 
pasākumā 2018. gada 16. martā tika 
godināti aktīvākie skolu pedagogi! 
Kopīgi izvērtējot konkursa gaitu, 
tika apbalvoti labākie ceļu satik-
smes drošības skolotāji. Konkursa 
noslēguma pasākuma dalībniekiem 
bija iespējama domu apmaiņa ar 
kolēģiem, Valsts izglītības satura 
centra darbiniekiem un CSDD 
pārstāvjiem par turpmākajiem 
projektiem un veicamajiem darbiem 
satiksmes drošības izglītībā Latvijas 
skolās.
 Izsakām pateicību visām 20 aktīva-
jām skolām, kas 2017. gadā skolēnu 
izglītošanu satiksmes drošībā veica 
atbildīgi un kvalitatīvi - Strautiņu 
pamatskolai, Ādažu vidusskolai, 
Rucavas pamatskolai, Baumaņa 
Kārļa Viļķenes pamatskolai, Kuldī-
gas Alternatīvai sākumskolai, Pāles 
pamatskolai, Priekuļu vidusskolai, 
Baložu vidusskolai, Nīcas vidus-

skolai, Popes pamatskolai, Kusas 
pamatskolai, Talsu sākumskolai, 
Ilūkstes 1. vidusskolai, Balvu pa-
matskolai, Cēsu pilsētas vidussko-
lai, Skrundas vidusskolai, Ērģemes 
pamatskolai, Penkules pamatskolai, 
Brocēnu vidusskolai un Aizupes 
pamatskolai. Šo skolu pedagogu 
paveiktais ir nenovērtējams atbalsts 
skolēnu padziļinātā izglītošanā ceļu 
satiksmes drošības jautājumos, kas 
ir stabils pamats mūsu sabiedrības 
nākotnei.
 Nosauktās 20 mācību iestādes deva 
nozīmīgu ieguldījumu ceļu satik-
smes drošības jautājumu apgūšanā 
bērnu un jauniešu mērķauditorijā, 
veicināja audzēkņu interesi dalībai 
satiksmes drošības projektos. 
Sveicam visus konkursa “Labākā 
CSDD satiksmes drošības skola” 
dalībniekus!

CSDD informācija

Gads Bejas pamatskolā 
iesācies ar pozitīvu noskaņu
Bejas pamatskolas Skolas 
padomes vārdā,
priekšsēdētāja Jolanta Baldiņa

 Kopš 2017. gada augusta, 
kad Bejas pamatskola 
nosvinēja skaisto 150 gadu 
jubileju, nākamais lielais un 
atbildīgais notikums bija skolas 
akreditācija. Tas prasīja daudz 
papildus darba visiem, īpaši 
skolas vadībai. Tomēr, ja 
darbs tiek visu laiku veikts 
atbildīgi un labi, tad sagatavot 
apkopojumu ir prieks un 
gandarījums. 

 Bejas pamatskola akreditēta 
uz maksimālo laiku – sešiem ga-
diem. Iepriekš akreditācija 
skolā notikusi 2012. gadā, arī tad 
saņemts pozitīvs darba vērtējums. 
Ar skolas darba sasniegumiem 
var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
mācību gadu pārskata 
gadagrāmatās. Laika posmā no 
2014. līdz 2017. gadam skolēnu 

zināšanu līmenis lielākajai 
daļai izglītojamo (66%) apgūts 
optimālā un augstā līmenī (6 – 
10 balles). Ļoti daudz sasniegumu 
ir interešu izglītībā, sportā un 
ārpusskolas aktivitātēs. 
 Ar šādu brīnišķīgu ziņu 
februāra mēnesī kopā sanāca Bejas 
pamatskolas Skolas padome, jo 
akreditācijas procesā kā viens no 
kritērijiem bija vecāku viedoklis, ko 
izteicām anketās un tikšanās reizē 
ar akreditācijas komisiju. Vecāku 
padomei bija iespēja izteikt savas 
domas par skolas darbību, mācību 
procesu, ārpusklases aktivitātēm, 
darba organizāciju, materiāltehnis-
ko nodrošinājumu, vidi u.c. Bejas 
pamatskolas Skolas padome novērtē 
skolotāju un darbinieku 
individuālo pieeju katram bērnam, 
iespēju sasniegt augstus mācību 
rezultātus, interešu izglītību un citas 
ārpusskolas aktivitātes, atbildīgu, 
profesionālu attieksmi pret darbu, 
labvēlīgu vidi mācībām un atpūtai. 
Vecāku padomes locekle A. Ozoliņa 
saka: “Mēs ļoti priecājamies, ka 
cilvēki, kuri pirmo reizi atbrauca uz 

mūsu skolu, spēja sajust un atbilsto-
ši novērtēt to, kādu darbu 
un sirdssiltumu skolotāji iegulda 
darbā ar mūsu bērniem. Esam 
gandarīti, ka mūsu bērni tiek 
novērtēti un tiek strādāts, lai 
talantus attīstītu un koptu. To 
pierāda sasniegumi novada un 
valsts mēroga olimpiādēs”. Protams 
ir arī problēmas, kā minēja vecāku 
padomes locekle Z. Sudraba, bet tās 
tiek atrisinātās maksimāli ātrā laikā, 
atrodot visām iesaistītajām pusēm 
labvēlīgāko risinājumu. 
 Bejas pamatskolas Vecāku 
padome priecājas, ka skola 
saņēmusi pozitīvu akreditācijas 
komisijas vērtējumu un atzinīgus 
vārdus par tās darbību. Tas neno-
liedzami ir kopveikums: skolēni – 
skolotāji – vecāki - skolas 
darbinieki – pašvaldība - skolas 
atbalstītāji. No sirds sakām 
paldies visiem par paveikto un 
novēlam, lai arī turpmāk Bejas 
pamatskolā skolēni iegūst 
konkurētspējīgu izglītību, attīsta 
savus talantus, izkopj latvisku, 
veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Ģimnāzisti 
TV erudīcijas spēlēs!
Ernests Olders,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 11.b klases audzēknis

 Latvijas Televīzijas pārraide 
“Gudrs, vēl gudrāks” ir 
erudīcijas spēle, kas ik gadu 
pulcina zinošākos Latvijas 
skolēnus. Un arī es, vairākus 
gadus mudināts, šogad nolēmu 
pieteikties un piekrist šim 
izaicinājumam.
 24. janvārī kopā ar klasi devos uz 
Rīgu, lai piedalītos spēles “Gudrs, 
vēl gudrāks” 11. klašu pusfināla 
ierakstā. Ierodoties televīzijā, spēles 
dalībniekus iepazīstināja ar noteiku-
miem, kas jāievēro filmēšanas laikā. 
Pēc grimēšanas procesa erudīcijas 
spēle varēja sākties!
 Tika uzdoti jautājumi par vairākām 
tēmām. Bija jāpamato savas izvē-
lētās atbildes un vienlaikus jādomā 
– kā tu izskatīsies kameru priekšā, 
jo televīzijā katrs teiktais vārds, 
katrs žests un katra kustība var tikt 
interpretēta dažādi. Protams, varu 
apstiprināt, ka ir atšķirība starp to, 

kas notiek kameras otrā pusē, 
un to, ko redz skatītāji.
 Erudīcijas spēle “Gudrs, vēl 
gudrāks” tika veidota ar domu – 
veicināt Latvijas jauniešu vēlmi iz-
glītoties un sasniegt augstus mācību 
rezultātus, lai skolā gūtās zināšanas 
jauniešiem nodrošinātu veiksmīgu 
un panākumiem bagātu nākotni!
 Priecājos, ka arī mani skolas biedri 
šogad piedalījās un piedalīsies spēlē 
“Gudrs, vēl gudrāks”. Ar Kristīni 
Krastiņu, Armīnu Rēdeli, Kristī-
ni Egli mēs jau tikāmies, vērojot 
erudīcijas spēli, bet ar 12.a klases 
audzēkni Kristīni Migunovu vēl 
tiksimies. Paldies mūsu skolotājām 
Sanitai Mednei, Rasmai Gradovskai 
un Inesei Ločmelei par klātbūtni ie-
raksta laikā, paldies ģimnāzijai par 
atbalstu, lai mēs varētu piedalīties 
šajā interesantajā spēlē!
 Uzskatu, ka šis raidījums ir mērķis, 
uz kuru būtu jātiecas katram Latvi-
jas jaunietim, tādēļ visus jauniešus 
aicinu apzināties, ka vienīgā atslēga 
uz panākumiem ir izglītība un 
darbs!

Ernests Olders kopā ar skolotāju Sanitu Medni spēles ierakstā
Foto no E. Oldera albuma

Pirms koncertiem 
piedāvās iepazīt Alūksni
 Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs, sadarbībā ar Alūksnes 
Kultūras centru, šopavasar 
piedāvās jaunumu - iespēju pirms 
Kultūras centrā notiekošajiem 
pasākumiem doties stundu ilgā 
ekskursijā, lai iepazītu Alūksnes 
pilsētas vēsturisko centru un tajā 
esošos objektus.

 Ekskursijas notiks kopā ar 
gidu latviešu valodā. Tās būs 
īpaši piemērotas koncertu 
apmeklētājiem un – interesantas 
ne tikai pilsētas viesiem, bet arī 
alūksniešiem! Tās sāksies pie 
Alūksnes Kultūras centra ieejas 

un noslēgsies turpat pusstundu 
pirms koncerta sākuma, lai 
ekskursijas dalībniekiem būtu 
iespējams sagatavoties koncerta 
baudīšanai un apmeklēt Kultūras 
centra kafejnīcu. 
 Šāds ekskursiju piedāvājums 
šopavasar būs gan aprīlī, gan maijā. 
Pirmā ekskursija notiks 8. aprīlī 
no pulksten 13.30 līdz 14.30 pirms 
grupas “Baltie lāči” koncerta.
 15. aprīlī ekskursija būs piedāvā-
jumā no pulksten 15.30 līdz 16.30 
pirms grupas “Autobuss debesīs” un 
“Sinfonietta Rīga” koncerta.
 Savukārt 20. aprīlī stunda Alūksnes 
iepazīšanai būs no pulksten 17.30 

līdz 18.30 pirms Liepājas teātra 
viesizrādes “Ragana”.
 28. aprīlī ekskursijā doties aicinās 
no pulksten 17.30 līdz 18.30 pirms 
grupas “Melo-M” koncerta, bet 
20. maijā – no pulksten 16.30 līdz 
17.30 pirms Olgas Dreģes jubilejas 
koncerta.
 Iepazīšanās cena vienai personai ir 
2,00 EUR, bērniem līdz 7 gadiem 
bez maksas.
 Pieteikšanās ekskursijām Alūksnes 
tūrisma informācijas centrā 
Pils ielā 25A, Alūksnē, 
tic@aluksne.lv, tālruņi 64322804, 
25779965, 25442335.
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Atē svinēs Lieldienas 
un pulcēs apkaimes seniorus
Rita Āboltiņa,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem vadītāja

 Jau pirms Lieldienām cilvēki 
dabā redz pārmaiņas, kas nes 
vēsti par pavasara iestāšanos 
un Lieldienu tuvošanos: saule 
kavējas ilgāk pie debesīm, gaiss 
kļūst siltāks, sniegs nokūst un 
zemē parādās pirmie asni un zāle. 
Pēc garās ziemas visi nepacietīgi 
gaida Lieldienas, kas iezīmē pil-
nīgu Saules uzvaru pār tumsu un 
dabas atmodu. Arī Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates mu-
zejs aicina piedalīties Lieldienu 

tradīcijās 1. aprīlī pulksten 11.00. 
Būs iespēja krāsot un ripināt 
olas, radoši darboties radošajā 
darbnīcā kopā ar Rudīti Liepiņu, 
protams, arī šūpoties, lai vasarā 
nekož odi.

 Sadarbībā ar Kalncempju sabied-
risko centru, 2018. gada 14. aprīlī 
pulksten 14.00 gaidīsim Kaln-
cempju un Zeltiņu pagastu seniorus 
uz atpūtas pēcpusdienu. Šogad 
muzikāli priecēs Gulbenes novada 
Lejasciema pašdarbības kolektīvi. 
Pēcpusdienai vēlams iepriekš pie-
teikties pie Zeltītes Kākeres, zvanot 
pa tālruni 26365885.
 Gaidot pavasari un vasaru, arī 
izstāžu zālē ēkā “Laidars” ir aplūko-

jamas divu mākslinieču – Daigas 
Kalinkas un Brigitas Ektermanes 
gleznas. Brigita Ektermane ir 
māksliniece, ezoteriķe, viņa glezno 
ziedus, ainavas un spēka zīmes, 
uzskatot, ka zīmes ir enerģijas un 
informācijas nesējas, tautas garīgās 
satikšanās lauks. Dzejnieces un 
mākslinieces Daigas Kalinkas darbi 
papildinās latviešu zīmju spēku 
ar magoņu un citu ziedu krāšņu-
mu. Brigitas Ektermanes spēka, 
veiksmes un labklājības zīmes un 
Daigas Kalinkas magoņu spožumu 
varēs aplūkot līdz pat 2018. gada 
6. maijam.
 Uz tikšanos Atē!

Valsts simtgadei Alūksnē top 
Austras Lindes tautu meitu izstāde
Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja direktores 
vietniece

 Latvijas valsts simtgades 
programmas ietvaros Alūksnes 
muzejs veido mākslinieces 
Austras Lindes tautu meitu 
miniatūru izstādi. Dziļā cieņā 
un pateicībā par bezgalīgo 
dzimtenes mīlestību, izstādi 
plānots atklāt novadnieces 
Austras Lindes dzimšanas 
dienā, 2018. gada 21. oktobrī, 
patriotiski sagaidot Latvijas 
jubilejas mēnesi.

 Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Latvijai – 100” 
projektu konkursā Alūksnes mu-
zejam piešķirts fi nansējums 4000 
EUR apmērā projekta “No trimdas 
Latvijā – Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras” īstenošanai. 
 Projekta mērķis ir nodrošināt 
unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma 
– Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūru pieejamību sabiedrībai, 

vairojot Latvijas iedzīvotājos un 
tautiešos ārvalstīs piederības un 
mīlestības sajūtas pret savu zemi 
un tās bagāto kultūras mantojumu, 
stāstīt un lepoties ar to viesiem no 
ārvalstīm, saglabāt to un nodot no 
paaudzes paaudzē.
 Lai nodrošinātu piemērotus ilglai-
cīgas eksponēšanas apstākļus, pro-
jekta ietvaros paredzēts izgatavot 
stiklotus izstāžu stendus, kas izkār-
toti “bezgalības” simbola formā, un 
apliecina mūsu apņēmību piepildīt 
Latvijai vēlēto saules mūžu un 
nodot unikālo kultūrvēsturisko man-
tojumu, kas ir vērtīgs pienesums 
Latvijas kultūrai. Stendos lellītes 
plānots izvietot dažādos rakursos, 
lai izceltu Austras Lindes smalko 
roku darbu no brunču aušanas līdz 
miniatūrās apkaklītes izšūtajam 
vissmalkākajam krustdūrienam.
 Pateicoties Austras Lindes meitai 
Astrai Pavlovskai, izstādē plānots 
izveidot Austras Lindes piemiņas 
stūrīti, kurā tiks eksponētas arī 
miniatūrās stellītes, uz kurām tapuši 
miniatūrie tautas tērpi, un kuras 
nupat atceļojušas no ASV. 

 Latvijas valsts simtgades vēstījums 
“Es esmu Latvija” ir vijies cauri 
visai rokdarbnieces Austras Lindes 
dzīvei un vistiešākajā veidā raksturo 
viņas atstāto unikālo kultūrvēstu-
risko mantojumu – 120 tautu meitu 
miniatūras. Varbūt tāpēc, ka Austra 
Linde ir Latvijas vienaudze, dzi-
musi vien mēnesi pirms Latvijas – 
1918. gada 21. oktobrī, vai tāpēc, ka 
lielāko dzīves daļu pavadījusi tālu 
no dzimtenes – trimdā ASV, viņas 
piederības sajūta Latvijai un mīles-
tība pret savu zemi bijusi simtkārt 
liela. Vienkārši patiesi mīlot savu 
zemi, savas tautas vērtības Austra 
Linde, pati to nemaz neapzinoties, 
ir atstājusi unikālu dāvanu savai 
Latvijai tik nozīmīgajā jubilejā. 

PROGRAMMA

Alūksnes Kultūras centrā
Foajē
11.00-17.30   Grāmatu komercizstāde 
Piedalās SIA “Latvijas Grāmata”, SIA “Apgāds Zvaig-
zne ABC” Alūksnes grāmatu veikals, AS “Latvijas 
Mediji”, SIA “Jumava” u.c.
14.00-17.00   Uzspēlēt galda spēles piedāvā ABJC

Visiem svētku dalībniekiem
Lielā zāle
11.00   Grāmatu svētku atklāšana
17.30   Filma “Nameja gredzens”
Uz fi lmu ieeja: 3,00 EUR

Pieaugušajiem un jauniešiem
Mazā zāle
11.30 Tikšanās ar novadnieku, ģenerāli, grāmatas “No 
lauku puikas līdz ģenerālim” autoru Kārli Krēsliņu
12.30 Tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju 
Annu ŽĪGURI 
14.00 Tikšanās ar publicistu, rakstnieku Vili SELECKI 
“Cilvēki vēstures līkločos”
15.00 Tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Līgu BLAUU 
”Satikto un nesatikto cilvēku stāsti”
16.30 Tikšanās ar erotisko romānu “Saplēstās 
mežģīnes” un “Debesis pelnos” autori Karīnu RAČKO 

Bērniem un pusaudžiem
Kamerzāle 

10.00 Skaļās lasīšanas sacensības Alūksnes 
reģiona fi nāls
14.30 ABJC teātris SnulliS piedāvā:  “Četri 
uzvedumi par dažādām tēmām”
Kora zāle
11.30 Tikšanās ar rakstnieci Lindu NEMIERU 
“Fantāzijas ceļojums”
13.00 Tikšanās ar rakstnieku Māri RUNGULI  
“Piedzīvojumi grāmatās”
14.00 Naudiņa un Jautriņa ceļojums naudas 
pasaulē: saruna ar grāmatas “Naudiņš mācās saprast 
naudu” autorēm Kristīni Vilcāni un Jolantu Jērāni. 
Aicināti bērni un vecāki!
www.berniemparnaudu.lv 

GRĀMATU SVĒTKI 2018. gada 13. aprīlī
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7

Svētku atbalstītāji: Alūksnes novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds
Informatīvie atbalstītāji: laikraksti “Alūksnes Ziņas” un “Malienas Ziņas”

Zaķu skrējiens 2018

Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste

  Zaķu skrējiens, kā katru gadu, 
notiks Otrajās Lieldienās, kas šogad 
iekrīt 2. aprīlī. Šī gada Zaķu 
skrējiens sākotnēji bija plānots 
Alūksnes Pilssalas stadionā, taču 
ņemot vērā to, ka salā vēl nav 
piemēroti apstākļi pēc ziemas, 
skrējiens pārcelts uz teritoriju pie 
Alūksnes Kultūras centra. 
 Atšķirībā no citiem gadiem, šogad 
tiks piedāvātas dažādas sportiskas 
un nesportiskas aktivitātes, tāpēc 
pasākuma apakšvirsraksts ir 

“Lieldienu sporta diena”.
11.30 - reģistrācija aktivitātēm
12.00 - atklāšana un iesildīšanās ar 
maratonisti Ilonu Marheli
12.00-14.00 
•  sportiskas aktivitātes ar 
jauniešiem no Alūksnes, Jaunannas 
un Liepnas
•  radošās darbnīcas
•  Orbitron šūpoles
•  50m sprinta skrējiens dažādās 
vecuma grupās
•  3,5 km skrējiens lielākajiem 
sportistiem 
•  dažādi Lieldienu pārsteigumi 
13.00 STARTS Zaķu skrējienam 
ģimenēm
13.45 Apbalvošana

Noskaidros labākās komandas 
Alūksnes novada čempionātā 
basketbolā
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 31. martā norisināsies 
izšķirošie notikumi Alūksnes 
novada čempionātā basketbolā. 
Pulksten 14.30 spēli par pirmo 
vietu aizvadīs sieviešu 
komandas, un tajā savā starpā 
sacentīsies “Moseņis” no 
Rēzeknes un basketbolistes no 
komandas “Alūksne”.

  Pulksten 16.00 spēli par trešo 
vietu aizvadīs vīriešu komandas – 
“Lave” un “Kalnanamiņš”. 
Pulksten 17.45 norisināsies 
spēle par zelta medaļām, un 
tajā sacentīsies komandas “4PLUS” 
un “Alsviķi/Steelconstructor”. 
Spēles notiks Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē. Aicinām iedzīvotājus 
apmeklēt spēles un atbalstīt 
savus favorītus!
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Florbolisti atkal tikās Ilzenē
Inese Žīgure,
„Sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centra „Dailes” 
sporta pasākumu organizatore 

 17. martā Ilzenes pagasta 
„Sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības 
centrā „Dailes” notika ikgadējās 
sacensības „Ilzenes kausa 
izcīņa florbolā”. Šogad bija 
pieteikušās četras komandas: 
no Jaunlaicenes, Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas, Gulbenes novada 
Stradu pagasta un, protams, 
mājinieki ilzenieši.

 „Ilzenes kausa izcīņa florbolā” 
notika jau trešo gadu. Sacensības 
rīko SKIIM centrs “Dailes” 
sadarbībā ar biedrību “Ilzenes 
attīstībai”.
 Sacensības izvērtās ļoti spraigas 
un aizraujošas, jo dalībniekiem 
bija līdzīgs spēku samērs. Lielākā 
intriga izvērsās spēlē starp 
mājiniekiem un Jaunlaicenes 
komandu, kad uzvarētāju izdevās 
noteikt vien pēcspēles soda metienu 

sērijā, jo pamatlaiks beidzās 
neizšķirti. Soda metienos 
veiksmīgāki un meistarīgāki 
izrādījās mājinieki.
 Jāatzīmē fakts, ka divās 
komandās - Alūksnes BJSS 
un Stradu pagasta komandā 
pārsvarā spēlēja jaunieši līdz 
18 gadu vecumam, kas liecina, 
ka florbols ir perspektīvs sporta 
veids un populārs arī jaunās 
paaudzes vidū.
 4. vietā ierindojās jaunākie sacen-
sību dalībnieki – Alūksnes BJSS 
komanda (Reinis Aumeistars, 
Ernests Muriņš, Dāniels Eglītis, 
Emīls Mairis Aumeistars, Niks 
Ļuļis, Romāns Voroņins, Rainers 
Raudiņš, Kristaps Jakovļevs, 
treneris Mārtiņš Meisters).
 3. vietu izcīnīja viesi no kaimiņu 
novada – Stradu pagasta komanda 
(Armands Vaičuls, Eduards Štoknis, 
Valters Garoza, Edgars Aleksejevs, 
Rolands Priedeslaipa, Guntars 
Serģis, Ralfs Borisovs).
 2. vieta šogad Jaunlaicenes 
komandai (Romāns Zutis, Dainis 
Smelters, Raitis Semjonovs, Raitis 
Vanags, Genādijs Fjodorovs, Reinis 
Semjonovs, Dagnis Lemko, Guntārs 

Zadumovs, Krišs Spirks, Nauris 
Lepins, treneris Mārtiņš Meisters).
 Pirmo reizi izcīnīt uzvaru šajā 
kausa izcīņā izdevās mājiniekiem - 
Ilzenes komandai (Arnis Valgums, 
Armands Mukstiņš, Ivars Laiva, 
Roberts Mednis, Kalvis Melecis, 
Uvis Melecis, Raivo Kokarevičs, 
Juris Valgums, Klāvs Kukurītis un 
vienīgā sieviete dalībnieku vidū – 
Santa Kazaine).

 Labāko spēlētāju titulu šajās 
sacensībās ieguva – Ernests Muriņš 
no Aūksnes BJSS komandas, 
Armands Vaičuls no Stradu pagasta 
komandas, Romāns Zutis no 
Jaunlaicenes komandas un Armands 
Mukstiņš no Ilzenes komandas.
  2014. gadā Ilzenes pagasta 
pārvalde, piesaistot Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējumu, 

realizēja projektu „Florbola 
laukuma apmales un aprīkojums 
sporta aktivitāšu dažādošanai 
Ilzenes pagastā”, kura ietvaros tika 
iegādātas florbola laukuma apmales, 
vārtsargiem – ceļgalu aizsargi un 
ķiveres, florbola nūjas, konusi un 
treniņvestes. Projekts tika iesniegts  
biedrībā „Alūksnes lauku partnerī-
ba”, kura to arī atbalstīja.
 Ilzenes florbola komanda izmanto 
minēto inventāru ne tikai sacensī-
bās, bet arī treniņos. Iespēju robežās 
komanda pārstāv savu pagastu gan 
novadu čempionātos, gan arī citās 
sacensībās. Īpaši jāuzteic komandas 
kapteinis Arnis Valgums, kas ar 
savu entuziasmu spēj aizraut līdzi 
arī pārējos gan uz treniņiem, gan 
sacensībām.
 Ilzenes kausa izcīņas sacensības 
kalpo kā labs treniņturnīrs pirms 
lielākām un atbildīgākām 
sacensībām un lieliski sasniedz 
paredzētos mērķus – veicina 
florbola attīstību lauku reģionos, 
popularizē florbolu kā veselīga 
un aktīva dzīvesveida sastāvdaļu 
un iesaista jaunus spēlētājus 
florbola apritē.

Ilzenes pagasta komanda šogad uzvarējusi tradicionālajā florbola 
turnīrā

Foto no komandas arhīva

Atklāj sienas gle znojumu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Jaunās pils 
fortepiano telpā restauratore 
Lolita Hermsa turpina ļoti rūpīgu 
un aizraujošu darbu – centimetru 
pa centimetram no vecā sienas 
krāsojuma atbrīvo senos pils sienu 
gleznojumus.

 Tieši šajā telpā, kas ir kādreizējā 
kinoteātra “Liesma” foajē, pēc 
2014. gada veiktās polihromijas 
zondāžas atklājās vieni no 
interesantākajiem un kompozīcijas 
ziņā apjomīgākajiem sienu glez-
nojumiem. Savukārt par šīs telpas 
bagātīgo interjeru liecina 1898. gada 
kustamā īpašuma inventāra saraksts, 
kurā ir ļoti precīzi atspoguļots, kādas 
mēbeles, kāds interjers bijis gan šajā, 
gan arī citās pils telpās.
 Sienas gleznojumu atsegšanu kopš 
janvāra sākuma veic monumentālās 
glezniecības restauratore – 
meistare Lolita Hermsa. Pirmo 
10 m2 atsegšanai finansējumu 
kā radošo stipendiju restauratorei 
2017. gadā piešķīra Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. Savukārt 
nākamo 6 m2 atsegšanai 
finansējums rasts Alūksnes muzeja 
budžetā, lai iesāktos darbus varētu 
turpināt. 
 - Esam pateicīgi, ka Valsts 
Kultūrkapitāla fonds saredzēja 
Alūksnes Jaunās pils restaurācijas 
darbu nozīmīgumu un atbalstīja 
projektu. Noteikti fondam iesniegsim 

jaunu projekta pieteikumu, jo katru 
reizi, kad tiek atsegta kāda sienas 
gleznojumu daļa, tas rada arvien 
lielāku motivāciju turpināt, - uzsver 
Alūksnes muzeja direktore 
Diāna Pelaka.
  Restauratore Lolita Hermsa teic, 
ka šobrīd pilī ir ideāli apstākļi – ir 
silts un gaišs, tādēļ darbs rit 
pietiekami raiti. Grūtības gan 
sagādājusi cokola daļa, kur virs 
senas gleznojumiem uzklāts 
dekoratīvais apmetums un tam 
virsū - eļļas krāsa, līdz ar to sienas 
gleznojumu atsegšana ir sarežģītāka. 
Pagaidām tiek atsegti sienu 
gleznojumi, bet iecerēts apsekot arī 
griestus, lai saprastu, kādus 
zīmējumus slēpj tie. 
  - Telpa ir bijusi ļoti grezna. Sienu 
gleznojumi ir saglabājušies uz trim 
sienām. To autors ir ļoti labs māksli-
nieks – grifi, tāpat arī arhitektoniskie 
elementi ir ārkārtīgi skaisti un smalki 
izgleznoti. Diemžēl laika gaitā, ierī-
kojot elektroinstalāciju, 
zīmējuma detaļas ir pabojātas, tomēr 
šis ir ļoti spilgts un skaists klasicisma 
piemērs. Precīzi šādu 
zīmējumu, ar tik skaistiem grifiem 
kā varas izpausmes simbolu, neesmu 
redzējusi nekur citur Latvijā, - lūgta 
raksturot atsegtos sienu gleznojumus 
Alūksnes Jaunajā pilī, sacīja 
L. Hermsa.
 Atsegtie apjomi ļaus vieglāk 
saprast telpas kopējo koncepciju, kas 
nepieciešama turpmākā restaurācijas 
un rekonstrukcijas projekta reali-
zācijā, kā arī kļūs par nozīmīgiem 
muzeja eksponātiem.

Kops un atjaunos 
Alūksnes muižas parka 
kokaudzi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Turpinot attīstīt Alūksnes 
muižas parku, lai uzlabotu 
tā ainavas un dendroloģisko 
vērtību kvalitāti, kā arī, 
rūpējoties par tā apmeklētāju 
drošību, parka atsevišķās vietās 
izzāģēs bīstamus, bojātus 
un mazvērtīgus kokus 
un veiks koku vainagu 
kopšanu.

 Alūksnes novada pašvaldība 
šobrīd lielu uzmanību pievērš 
Alūksnes muižas parka attīstībai, 
atgriežot tam vairākas senās 
spozmes liecības – restaurēs 
Ovālo un Apaļo strūklaku, 
Obelisku, Fītinghofu dzimtas 
mauzoleju, atjaunos zudībā gājušo 
Pomonas templi, izbūvēs laivu 
piestātni pie Aleksandra paviljona 
un restaurēs no paviljona uz ezera 
krastu lejup vedošās kāpnes. Parkā 
plānota arī celiņu struktūras un 
ūdenstilpju sakārtošana.
 Līdz ar to sagaidāms, ka parku, 
kā mierīgās atpūtas vietu, 
apmeklēs arvien vairāk cilvēku, 
tajā skaitā ģimenes ar bērniem un 
tūristi. Parks ir sens, tajā aug ļoti 
daudz vecu koku, un pašvaldībai 
jārūpējas gan par parka apmeklētāju 
drošību, gan arī tā dendroloģisko 
vērtību saglabāšanu un uzlabošanu. 
Tādēļ pašvaldības Apstādījumu 
aizsardzības komisija ir 
apsekojusi daļu parka un 
atļāvusi izzāģēt bīstamos, bojātos 
un kaltušos kokus gar celiņu malām 
un restaurēto vai restaurējamo mazo 
arhitektūras formu tuvumā.
 Nepieciešams izzāģēt arī kokus 

un krūmus, kas atrodas aptuveni 
3 metru attālumā no augšējo dīķu 
krasta, lai samazinātu koku lapu 
krišanu dīķos un līdz ar to šo 
ūdenstilpju pakāpenisku 
aizaugšanu, kā arī tādēļ, lai 
turpmāk varētu plānot dīķu 
tīrīšanas darbus.
 - Pēdējā desmitgadē parka 
teritorija ir papildināta ar 
jauniem stādījumiem, veidojot 
kokaugu grupas no dažādu sugu 
un šķirņu augiem. Diemžēl lielākā 
daļa jauno stādījumu grupām nav 
vēsturiski stilistiska pamatojuma, 
kā arī laika gaitā šie stādījumi 
nav atbilstoši kopti, līdz ar to 
atsevišķu kokaugu ikgadējais 
pieaugums, veselīgums un 
estētiskais veidols ir kritisks 
un neatgriezenisks. Tādēļ 
plānots veikt dažu 2011. gadā 
pārāk cieši sastādīto un 
apsaimniekošanas rezultātā 
bojāto jauno stādījumu ciršana, lai 
uzlabotu augšanas apstākļus 
vērtīgākajiem kokaugu 
eksemplāriem, - norāda 
pašvaldības ainavu arhitekte 
Madara Sildega. 
 Tāpat parku atbrīvos no 
tiem koku sējeņiem, kas 
brīvi izplatījušies un saauguši 
parka daļās, kur veidojušās skatu 
līnijas, un daļās, kur pēc parka 
apsaimniekošanas plāna 
paredzēta regulāra tā kopšana. 
Plānots veikt arī atsevišķu 
parkā esošo dižkoku un 
dendroloģiski vērtīgo koku 
vainagu kopšanu.
 M. Sildega skaidro, ka šie 
ir tādi darbi, kas parka uzturēšanā 
un apsaimniekošanā ir veicami kat-
ru gadu, un tos arī veiks katru gadu, 
jo parka teritorija ir plaša, darāmo 
darbu apjoms nav 

izdarāms vienā gadā. Koku 
apsekošana, novērtējot to 
ainavisko, dendroloģisko 
un vēsturisko vērtību, ir resursu 
ietilpīgs process, un tam 
vajadzīgs laiks, tādēļ parka 
daļas apsekos pakāpeniski, lai 
pa solim turpinātos tā kokaudzes 
kopšana. 
 - Būtiski, ka pakāpeniski 
plānojot bīstamo, bojāto, 
mazvērtīgo koku izzāģēšanu 
parkā, tiks veikta arī jaunu 
kokaugu stādīšana, bet vietām 
parks tiks kopts tā, lai tas pats 
spētu atjaunoties. Šobrīd jau tas ir 
vērojams dažās vietās, kur pamežā 
ir saaugušas atvases, - saka 
M. Sildega.
 Nepieciešamās atļaujas 
darbu veikšanai ir saņemtas
no Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas 
Vidzemes reģionālās 
nodaļas un Dabas aizsardzības 
pārvaldes. Darbus Alūksnes 
muižas parkā veic pašvaldības 
aģentūra “Spodra”. 
 Savukārt ar pašvaldības 
aģentūru “Spodra” nesaistīti 
koku griešanu veikusi Svētās 
Trijādības pareizticīgo draudze 
Alūksnē savu īpašumu 
teritorijās Helēnas un Tirgotāju 
ielās. Draudze vairakkārt 
vērsusies pašvaldības Apstādījumu 
aizsardzības komisijā 
ar iesniegumiem par koku 
nogriešanu draudzes īpašuma 
teritorijā. Komisija ir atļāvusi 
nozāģēt atsevišķus bojātos 
un mazvērtīgos kokus, kā arī veikt 
koku vainagu kopšanu ne vairāk 
kā 30% apmērā no koka vainaga 
apjoma. Kā jau norādīts, šos darbus 
neveica PA “Spodra”.
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Mārtiņš Kaļva, 
AS “Simone” valdes loceklis

 AS “Simone” valdes loceklis 
Mārtiņš Kaļva projekta 
“Efektīvi finanšu instrumenti 
ēku energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu ieviešanai” 
(EFFECT4buildings), ko īsteno 
Vidzemes plānošanas reģions, 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda Interreg Europe 
starpreģionu sadarbības 
programmas 2014.-2020. gadam, 
ietvaros, februārī bija devies 
uz Hamaras pilsētu Norvēģijā, 
kur notika EFFECT4buildings 
partneru un ieinteresēto 
pašvaldību pārstāvju 
tikšanās.

 Kas ir energoefektivitāte? 
Atbildi uz šo jautājumu noteikti 
zina ikviens, bet kādi ir efektīvi 
finanšu instrumenti un praksē 
dzīvotspējīgi risinājumi, nākas 
palauzīt galvu. 
 Vizītes laikā būtisks uzsvars tika 
likts ne tikai uz teorētisko zināšanu 
pielietošanu, bet sadarbības partneri 
tika iepazīstināti arī ar pašvaldī-
bās realizētiem, pārdomātiem un 
ilgstpējīgiem risinājumiem, kādus 
izmanto Norvēģijā. Viens no tādiem 
ir lokālas koģenerācijas stacijas 
Statsbyg pašvaldības lauksaim-
niecības profesionālās skolas 
vajadzībām, kas integrēta kopējā 
siltumapgādes un elektrības tīklā 
ar saules kolektoriem un biomasas 
katlu māju. Šāda projekta realizācija 
ir ļāvusi ēkai būt enerģētiski 
neatkarīgai, kā arī nodrošinot 
nemainīgi augstus klimatiskos 

apstākļus mācību laikā.
 Projekta partneru galvenais uzde-
vums ir ne tikai risināt energoefekti-
vitātes jautājumus, bet arī novērtēt, 
kas tad ir energoefektīvs? Intere-
santi, ka Dānijā ir veikti pētījumi, 
kuru rezultātā ir atklāts, ka bērni, 
kas mācību procesu pavada vidē un 
telpās, kas ne tikai apmierina fizio-
loģisko (temperatūra, svaigs gaiss, 
mitrums), bet arī kopējo apmieri-
nātības labsajūtu (apgaismojuma 
spilgtums, telpas iekārtojums, telpu 
noformējums u.c.), vidēji ir nepie-
ciešams par 1 gadu īsāks mācību 
termiņš, lai apgūtu to pašu mācību 
vielu (piemēram, 10 gadu vietā to 
pašu var iemācīties 9 gadu laikā). 
Tikpat interesants ir Somijas univer-
sitātes darbinieku novērojums, ka 
“tikai bērni ir tie, kurus apmācot, 
var cerēt, ka pasaules tiks glābta 
no globālās sasilšanas”, norādot uz 
būtisku tendenci rūpīgi pievērst uz-
manību mācību saturam, mācot un 
skaidrojot, kā ikviena ietekme spēj 
atstāt iespaidu uz apkārtējo klimatu.
 Projekta ietvaros tika apsekoti ob-
jekti, kuros ir ieviesta energoefek-
tīva pārvaldība, kā arī nepārtraukti 
tiek monitorēti un analizēti dati 
papildus efektivitātes ieviešanai. 
Viens no šādiem bija pamatskolas 
ēka, kurā pārdomāta rīcība, bez 
būtiskiem finanšu ieguldījumiem, 
ļauj apvienot, vadīt un kontrolēt 
iekštelpu klimatu skolas telpās, 
par pamatu izmantojot lokālos 
temperatūras un mitruma sensorus, 
kas ievāc faktiskos mikroklimata 
datus. Interesants apskates objekts 
bija Hamaras centralizētās siltum-
apgādes uzņēmums, kas nodrošina 
ilgtspējīgu siltumapgādei vietējai 
pašvaldībai, nodrošinot pilnu 

darbu ciklu - aktritumu utilizācija, 
siltumenerģijas un elektroenerģijas 
ražošana, atbildīga attieksme pret 
apkārtējo vidi, kā arī pārdomāta 
siltumapgādes tīkla izveide. Visi šie 
priekšnosacījumi ir ļoti būtiski, lai 
centralizēto siltumapgādi izvēlētos 
ne tikai sabiedriskie un valsts, bet 
arī privātie objekti. Papildus tam, 
reģionā ir pieņemti saistošie notei-
kumi, kas paredz, ka, ievērojot at-
bildību pret apkārtējo vidi (klimats, 
dūmi utt.), par prioritāru izvēlams 
centrālā siltumapgāde. Uzņēmums 
atzina, ka arī pieslēguma maksas un 
izbūves principi ir saistoši visiem 
klientiem (samazināta pieslēguma 
maksa, tīklu izbūve, dalīta siltum-
mezgla izbūve, u.c.). Jāpiebilst, ka 
šāda kārtība tiek piekopta ne tikai 
Norvēģijā, bet arī Alūksnē un citviet 
Latvijā.
 Viens no iespaidīgākajiem apskates 
objektiem bija pasaules augstākās 
koka ēkas būvniecība, kas sastāvēs 
no 18 stāvu viesnīcas un baseina 
ēkas. Projekta autors un attīstītājs 
atzīst, ka šādas ēkas būvniecība ir 
~10% dārgāka nekā tradicionālā 
būvniecība, taču rezultāts ir daudzas 
reizes iespaidīgāks. Ēkas nesošajā 
konstrukcijā tiek izmantots līmēts 
masīvkoks ar izmēriem 1,5 x 
1 m (!!!), papildus tam tiek 
veikti betonēšanas darbi augstāko 
stāvu grīdām, lai ierobežotu ēkas 
kustības ātrumu, tādējādi novēršot 
jūtamu ēkas šūpošanos.
 Brauciena laikā tika iegūti vērtīgi 
kontakti gan no Dānijas, Somijas, 
Igaunijas, Zviedrijas un Polijas, kā 
arī pieredzes apmaiņa ar Cesvaines, 
Jaunpiebalgas un Vidzemes plāno-
šanas reģiona pārstāvjiem. Projekta 
ietvaros tika runāts par pieejamiem 

ēku pārvaldības instrumentiem, 
metodēm un finanšu instrumentiem, 
kas ļautu ne tikai pārvaldīt 
energoresursus atbildīgi, bet 
arī sniegtu finansiālu atbalstu 
un ekonomiju gan ēkas 

īpašniekiem, gan ēkas lietotājiem.
 Visas brauciena izmaksas (trans-
ports, dzīvošana un uzturēšanās) 
tiek segtas no Interreg Europe 
programmas finansējuma.

AS “Simone” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva novērtē vizītē iegūtos 
jaunos kontaktus un pieredzi ar kolēģiem no citām Latvijas 
pašvaldībām un ārvalstīm                                  Foto no M. Kaļvas albuma

SIA “Rūpe” sertificējusi 
energopārvaldības sistēmu
Artis Sviklis,
SIA “Rūpe” valdes loceklis

 Pamatojoties uz
Energoefektivitātes likumu, 
SIA “Rūpe” šī gada 8. martā 
ir sertificējusi energopārvaldības 
sistēmu  atbilstoši 
starptautiskajam standartam.

 SIA “Bureau Veritas Latvia” 
izsniegtais sertifikāts apliecina, 
ka SIA “Rūpe” pārvaldības sistēma 
ir auditēta un atzīta kā atbilstoša 
LVS NE ISO 50001:2012 
standarta prasībām.

 2016. gada 29. martā 
pieņemtais Energoefektivitātes 
likums lielu daļu no Latvijas 
lielajiem 
uzņēmumiem un lielajiem 
elektroenerģijas patērētājiem 
(komersants, kura ikgadējais 
elektroenerģijas patēriņš 
pārsniedz 500 megavatstundas) 
bija nostādījis sarežģītas, bet 
obligātas izvēles priekšā, kuru no 
likuma prasībām izpildīt – veikt 
obligāto energoauditu 

vai ieviest energopārvaldības 
sistēmu ISO 50001 un 
ISO 14001 paplašinājuma 
ietvaros. Protams, bija 
vēl iespēja katru gadu maksāt 
Energoefektivitātes nodevu 
(7% apmērā no iepriekšējā 
kalendārā gadā patērētās 
elektroenerģijas, kas aprēķināta 
par katru patērēto megavatstundu).
 SIA “Rūpe” atbilst lielajam 
elektroenerģijas patērētājam, 
tādēļ bija izvēles priekšā 
un izvērtēja visas priekšrocības 
un trūkumus katram variantam. 
Energoresursu izmaksu apjoms 
ir nozīmīga uzņēmuma izmaksu 
sastāvdaļa un SIA “Rūpe” 
vēlējās uzlabot uzņēmuma 
energoefektivitāti, kā rezultātā 
tiktu samazināta ietekme uz 
vidi, gan arī samazinātas 
uzņēmuma enerģijas izmaksas, 
tāpēc uzņēmums izvēlējās 
ieviest energopārvaldības 
sistēmu. Turklāt, ja SIA 
“Rūpe” izvēlētos maksāt 
Energoefektivitātes nodevu, 
tas sadārdzinātu ūdens un 
kanalizācijas tarifu.

Annā, Jaunannā, Kalncempjos 
jānoslēdz jaunie līgumi par ūdensapgādi 
un kanalizāciju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No šī gada 1. aprīļa 
centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu 
Annas, Jaunannas un 
Kalncempju pagastu 
iedzīvotājiem turpmāk 
nodrošinās pašvaldības 
SIA “RŪPE”. Tā kā mainās 
pakalpojuma sniedzējs, 
visiem centralizētā pakalpojuma 
saņēmējiem nepieciešams 
noslēgt līgumu ar SIA “RŪPE”.

  SIA “RŪPE” klientu 
apkalpošanas speciāliste Andra 
Riepniece informē, ka uzņēmums 
organizēs klientiem iespēju 
noslēgt jaunos līgumus par 
ūdens un kanalizācijas pakalpoju-
miem Annas, Jaunannas un Kaln-
cempju pagastu pārvaldēs datumos 
un laikos, kas redzami pievienotajā 
tabulā.
  Uz pagastu pārvaldēm dosies divi 

SIA “RŪPE” darbinieki. 
Pieņemšanu plānots nodrošināt 
tik ilgi, cik uz pagasta pārvaldi 
nāks klienti. Ja tomēr kāds klients 
nevarēs ierasties pārvaldē norādītajā 
datumā un laikā, tad līgumu varēs 
slēgt arī jebkurā darba dienā Brūža 
ielā 6, Alūksnē (izņemot norādītos 
datumus, kad SIA “RŪPE” darbi-
nieki būs izbraukuši uz pagastiem).
  Pašvaldība jau ir informējusi, ka 
SIA “IEVEDNE” reorganizācijas 
rezultātā tiek pievienota 
SIA “RŪPE” un trīs minētajos 
pagastos turpmāk ar centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojuma nodrošināšanu 
nodarbosies SIA “RŪPE”, tāpat 
kā lielākajā daļā novada teritorijas. 
  Sakarā ar šīm izmaiņām no 
1. aprīļa  Annas, Jaunannas un 
Kalncempju pagastos piemēros 
SIA “RŪPE” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu, kas jau 
šobrīd ir vienots Alūksnē un 
tajos pagastos, kur 
ūdenssaimniecība ir nodota 
minētā pašvaldības uzņēmuma 
pārziņā.

Annas pagasts 04.04.2018. 9.00
11.04.2018. 15.00

Jaunannas pagasts 05.04.2018. 9.00
10.04.2018. 15.00

Kalncempju pagasts 12.04.2018. 9.00

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR, ar 
PVN 21%

Ūdensapgāde 1 m3 1,29
Kanalizācija 1 m3 1,72
Kopā 1 m3 3,01

Norvēģijā gūst pieredzi
energoefektivitātes paaugstināšanā



10.  Alūksnes Novada Vēstis 28.03.2018.

Noderīgi www.aluksne.lv

Mājas meklē trīs jauni minči, 
apmēram 5 mēnešus veci.

Atlanta ir neliela auguma 
garspalvaina sunīte, apmēram 
4 gadus veca. Un svešiniekiem 
patīk sparīgi riet, bet savējiem 
uzticīgi seko uz soļa. Patīk ērti 
iekārtoties, tādēļ vairāk būs kā 
suns kompanjons. Sterilizēta, 
čipēta.

Alūksnes novada Malienā 
pieklīdis mazs, draudzīgs suņuks 
ar zilu kakla siksnu. 

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”  
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15 .punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu

  Izdarīt Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
24. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabal-
stiem Alūksnes novadā” grozījumu, 
aizstājot 28.punktā skaitli “50” ar 
skaitli “60”. 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta

„Grozījums Alūksnes novada 
domes 2017.gada 24.augusta 

saistošajos noteikumos 
Nr.15/2017 „Par pabalstiem 

Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
16.01.2018. Ministru 
kabinets izdarīja grozījumus 
19.12.2006. noteikumos 
Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi”, kuri nosaka, ka 
pašvaldība nosaka pabalsta 
apmēru bērna uzturam, kurš ir 
ievietots audžuģimenē, bet tas 
nedrīkst būt mazāks par divkāršu 
Ministru 
kabineta noteikto minimālo 
uzturlīdzekļu apmēru bērnam. 
Alūksnes novadā pabalsts 
bērna uzturam, kurš ir ievietots 
audžuģimenē, ir noteikts 
50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas, 

tas ir – 215,00 EUR, savukārt 
divkāršs Ministru kabineta 
noteiktais minimālo uzturlīdzekļu 
apmērs bērnam pēc 7 gadu vecuma 
šobrīd ir 258,00 EUR.
2. Īss projekta satura 
izklāsts Noteikt pabalsta 
apmēru bērna uzturam, kurš ir 
ievietots 
audžuģimenē, atbilstoši Ministru 
kabineta 19.12.2006. noteikumos 
Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” noteiktajām prasībām.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  Grozījums neietekmē 
budžetu, jo Ministru kabinets 
ir paredzējis daļēji kompensēt 
pašvaldībām pabalsta izmaksai 

izlietotos līdzekļus mērķdotāciju 
veidā.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
1.  Visas personas, kuras 
skar šo noteikumu piemērošana, 
var griezties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
2.  Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 

pghhrivātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu 
var pārsūdzēt mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās datuma 
Administratīvajā rajona tiesā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201. 
3.  Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.aluksne.lv.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.2/2018

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes     

22.02.2018.  lēmumu Nr. 50
(protokols Nr.3, 8.punkts)

Spēkā no 29.03.2018.

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Baznīcā 
29. martā 19.00 Zaļās 
ceturtdienas Dievkalpojums
30. martā 12.00 Krusta ceļš, 15.00 
Lielās piektdienas Dievkalpojums
31. martā 22.00 Nakts Vigilija
1. aprīlī 11.00 Kristus 
augšāmcelšanās Dievkalpojums
8. aprīlī 11.00 Baltās svētdienas 
Dievkalpojums
15. aprīlī 11.00 3. Lieldienu 
svētdienas Dievkalpojums
22. aprīlī 11.00 4. Lieldienu 
svētdienas Dievkalpojums
29. aprīlī 11.00 5. Lieldienu 
svētdienas Dievkalpojums

Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes, 18.00 
Vespere
Otrdienās 18.30 Liturģiskā 
ansambļa mēģinājums
Trešdienās 18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00-18.00 Mācītāja 
pieņemšanas laiks, 18.00 Iesvētes 
kurss
Svētdienās 10.00 Svētdienas skola
13. un 27. aprīlī 19.00 „Īstas 

brīvības” mazā grupa
26. aprīlī 18.00 Glika skola
28. aprīlī 9.00 Lielā talka, pēc 
talkas sadraudzība.

Alūksnes Sv. Bonifācija 
Romas katoļu baznīcā

27. martā 18.00 Svētā Mise
28. martā 9.00 Svētā Mise
29. martā Zaļā ceturtdiena, 
Jēzus pēdējo vakariņu 
dievkalpojums, 18.00 
Svētā Mise
30. martā Ciešanu piektdiena, 
12.00 ekumēniskais Krustaceļš. 
Krustaceļš sāksies no Alūksnes ev. 
luteriskās baznīcas. 15.00 ciešanu 
dievkalpojums
31. martā Klusā sestdiena 
(dievkalpojumi pa dienu nenotiek), 
21.00 Lieldienu vigilijas Svētā 
Mise. Dievkalpojuma laikā notiks: 
uguns un ūdens svētīšana. 
Kristību solījumu atjaunošana. 
Lieldienu maltītes svētīšana
1. aprīlī Kunga augšāmcelšanās 
svētdiena, 11.00 Svētā Mise, pēc 
dievkalpojuma tiks svētīta 
Lieldienu maltīte

2. aprīlī Otrās Lieldienas, 11.00 
Svētā mise.

Svētās Trijādības 
dievnamā Alūksnē

1. aprīlī Kunga Ieiešana 
Jeruzalemē. 8.00 Grēksūdze, 8.30 
Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību
5. aprīlī Lielā Ceturtdiena. Svētā 
Vakarēdiena iestādīšanas atcere, 
8.00 Grēksūdze, 8.30 
Dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma aizlūgums par 
veselību; 17.00 tiek kalpots Lielās 
Piektdienas rīta dievkalpojums ar 
12 Evaņģēliju lasījumiem par mūsu 
Kunga Jēzus Kristus Svētajām 
Ciešanām
6. aprīlī Lielā Piektdiena. Mūsu 
Kunga Jēzus Kristus Svēto 
pestījošo Ciešanu atcere, 17.00 
Dievkalpojums
7. aprīlī Lielā Sestdiena. 13.00 un 
16.00 Оlu un citu Pashas ēdienu 
iesvētīšana (bez dziedājumiem), 
21.00 Svēto Apustuļu darbu 
lasījumu, 23.00 Pusnakts 
dievkalpojums

8. aprīlī Kristus Gaišā 
Augšāmcelšanās, Pasha.  
00.00 Dievkalpojums, 3.00 – Оlu 
un citu Pashas ēdienu iesvētīšana
16. aprīlī Radoņica.  Visu mirušo 
piemiņas diena.  
17.00 Dievkalpojums
17. aprīlī 17.00 Aizlūgums 
Mazajos kapos
14., 21., 28. aprīlī 17.00 
Dievkalpojums, grēksūdze
15., 22., 29. aprīlī 8.00 Grēksūdze, 
8.30 Dievkalpojums. Pēc dievkal-
pojuma aizlūgums par veselību
11., 18., 25. aprīlī 9.00 
Dievkalpojums.
Informācija pa tālruni 68601888.

Opekalna 
ev. lut. baznīcā

31. martā 22.00 Lieldienu Nakts 
Vigīlija
1. aprīlī 13.00 Lieldienu 
Dievkalpojums
15., 29. aprīlī 10.00 
Dievkalpojums.

Organizēs transportu skolēniem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ņemot vērā to, ka no šī gada 
1. septembra Ilzenes pamatskola 
vairs nestrādās, Ilzenes pagasta 
bērniem būs jānokļūst uz 
citām izglītības iestādēm. 
Līdz ar to pagasta pārvalde 
organizēs pašvaldības 
transportu, lai līdz Jaunzemu 
pieturai nogādātu tos pagasta 
skolēnus, kuri dzīvo tālāk 
par 3 km no Jaunzemu 
pieturas.

 - Pašvaldības transporta 
maršrutu izstrādāsim tā, lai skolēni 

nokļūtu sabiedriskā transporta 
pieturā “Jaunzemi” no rīta līdz 
pulksten 07.28 tālākai braukšanai 
uz skolām Strautiņos un Alūksnē. 
Pēcpusdienā pašvaldības 
transports sagaidīs skolēnus 
pulksten 16.03 pieturā “Jaunzemi”, 
lai nogādātu skolēnus mājās, - 
norāda Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu 
pagastu pārvalžu vadītāja 
Ingrīda Sniedze.
 Tāpat arī Zeltiņu pagasta 
pārvalde organizēs pašvaldības 
transportu pēc skolēniem, kuri 
dzīvo no Zeltiņu centra (pie 
daudzdzīvokļu mājas “Tērces”) 
pieturas tālāk par 3 km. Zeltiņos 
pašvaldības nodrošinātā transporta 
maršruts būs izstrādāts tā, 
lai skolēni nokļūtu sabiedriskā 

transporta pieturā “Zeltiņu centrs” 
no rīta līdz plkst. 07.55 tālākai 
braukšanai uz skolām Strautiņos 
un Alūksnē. Savukārt pēcpusdienā 
pašvaldības transports sagaidīs 
skolēnus plkst. 15.52 pieturā 
Zeltiņu centrā (pie “Tērcēm“), lai 
nogādātu 
skolēnus mājās. 
 Savukārt pēc Alsviķu 
pagastā dzīvojošiem skolēniem 
pagasta pārvalde organizēs 
pašvaldības transportu tāpat 
kā iepriekšējos gados, lai 
skolēni uz skolām laikus varētu 
nokļūt ar sabiedrisko transportu. 
Uz Strautiņu pamatskolu ar 
pašvaldības transportu nogādās 
skolēnus, gar kuru dzīvesvietām 
nekursē sabiedriskais 

transports.
 - Precīzus pašvaldības 
transporta maršrutus katrā 
pagastā apstiprinās augustā, pēc 
skolēnu skaita precizēšanas. 
Katra skolēna vecākus 
informēsim par to, cikos pēc 
skolēna konkrētā vietā ieradīsies 
pašvaldības transports, - 
uzsver I. Sniedze.
 Jāteic, ka arī vairāki 
sabiedriskā transporta maršruti 
piedzīvos izmaiņas savos 
kursēšanas laikos tā, lai pielāgotos 
skolēnu nokļūšanai no Ilzenes 
un Zeltiņiem uz izglītības 
iestādēm Strautiņos un Alūksnē. 
Par to, kuros maršrutos un 
kādas izmaiņas būs, informācija 
vēl sekos.
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Noderīgi www.aluksne.lv

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī
Sporta pasākumi
10. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 
pie Alūksnes Kultūras centra 
orientēšanās sacensību 
“HORIZONTS” I kārta.
12. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes Muižas parkā pretim 
Jaunajai pilij skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris” I kārta.
17. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 „Lū-
šakrogā” orientēšanās sacensību 
“HORIZONTS” II kārta.
19. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes Muižas parkā „Vējiņā” 
skriešanas seriāla „Alūksnes pava-
saris” II kārta.
24. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 
“ABR Zāgadi” orientēšanās sacen-
sību “HORIZONTS” III kārta.
26. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 Pils-
salas stadionā skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris” III kārta.

Alūksnē
1. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centrā 1. aprīļa lielkoncerts ar gru-
pu “Musiqq” un MC orķestri. Ieeja: 
15,00 līdz 35,00 EUR.
2. aprīlī 12.00 pie Alūksnes 
Kultūras centra Zaķu skrējiens un 
Lieldienu krāsainās izdarības. 
Ieeja: bez maksas.
5. aprīlī 18.30 Alūksnes Kultūras 
centrā filma “Turpinājums”. Ieeja: 
3,00 EUR.
6. aprīlī 20.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes un Apes novadu 
deju kolektīvu skate. Ieeja: bez 
maksas.
8. aprīlī 15.00 Alūksnes Kultūras 
centrā grupas “Baltie lāči” koncert-
programma “Atvars”. Ieeja: 5,00; 

6,00 un 7,00 EUR.
12. aprīlī 18.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes pilsētas sākumsko-
las 25 gadu jubilejas koncerts “Un 
atveras diena kā grāmata liela”.
13. aprīlī 12.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Grāmatu svētki. Ieeja: bez 
maksas.
13. aprīlī 17.30 Alūksnes Kultūras 
centrā filma “Nameja gredzens”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
14. aprīlī 16.00 Alūksnes Kultūras 
centrā koru sadziedāšanās koncerts 
“Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. Ieeja: 
bez maksas.
15. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultūras 
centrā “Autobuss debesīs”, “Sin-
fonietta Rīga”, diriģents Normunds 
Šnē. Ieeja: 22,00 un 30,00 EUR.
20. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Liepājas teātra izrāde - Karls 
Šēnhers “Ragana”. Ieeja: 9,00 līdz 
15,00 EUR.
25. aprīlī 18.30 Alūksnes Kultūras 
centrā spēlfilma “Kriminālās ekse-
lences fonds”. Ieeja: 3,00 EUR.
26. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes Mūzikas skolas 
audzēkņu pavasara koncerts. Ieeja: 
bez maksas.
27. aprīlī Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes un Apes novadu 
skolēnu deju kolektīvu skate. Ieeja: 
bez maksas.
28. aprīlī 16.00 Alūksnes Kultūras 
centra kamerzālē Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
izrāde “Pidžama sešiem”. Ieeja: 
2,50 EUR.
28. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centrā grupas “Melo – M” Latvijas 
simtgades koncerttūre.  Ieeja: 10,00 

līdz 18,00 EUR.
29. aprīlī 12.00 Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes Kultūras centra 
dāmu deju kopas “Sidraba pave-
diens” un draugu kolektīvu sadancis 
“Tikšanās Marienburgā”. Ieeja: bez 
maksas.
30. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centrā izrāde “Optimists” - priecīga 
vēsts divās daļās. Galvenajā lomā 
Gints Grāvelis. Ieeja: 6,00 līdz 
12,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimo-
vičas antīko spogulīšu izstāde 
“Spogulīt, spogulīt…”.
Dabas muzeja ceļojošā izstāde 
“Brīnumi ziedos”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolek-
cija izstādē “19. gs. muižkungu gu-
ļamistaba”. Muižkungu guļamistaba 
veidota no 19.–20. gs. eklektikas un 
bīdermeijera stila interjera mēbe-
lēm.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģis-
kā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
 “Asaru senkapi”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: vēstures 
romānu sērija “Mēs. Latvija. XX 
gadsimts” (03.-30.04. abonementā); 
“Tik dažādas grāmatas…” (03.–

30.04. abonementā); “Esi laimīgs!” 
- literatūras un preses materiālu 
izstāde (03.-30.04. lasītavā); “Grā-
matas mazākiem un lielākiem zē-
niem” (04.-18.04. bērnu literatūras 
nod.), “Tu mīļā, mīļā māmiņa…” 
(24.–30.04. bērnu lit. nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
02.-15.04. Alūksnes Mākslas skolas 
pieaugušo gleznošanas studijas 
darbu izstāde (bērnu literatūras 
nodaļā);
16.04.–30.04. Alūksnes novada 
vidusskolas skolnieces Keitas 
Līdaces–Dobroļubovas zīmējumu 
izstāde (bērnu literatūras nodaļā);
13.04. plkst. 11.00 Grāmatu svētki 
(Alūksnes Kultūras centrā);
13.04. plkst. 10.00 Skaļās lasīša-
nas sacensības reģionālais fināls 
(Alūksnes Kultūras centra kamer-
zālē);
14.04. plkst. 14.30 Erudītu klubiņa 
nodarbība “Prāta sports” (bērnu 
literatūras nodaļā);
18.04. Galda etiķete. Svētku 
apģērbs. Tikšanās ar stilisti Antru 
Reismani (bērnu literatūras nodaļā);
19.04. plkst. 12.00 tikšanās ar 
rakstnieci Gundegu Repši (atbalsta 
VKKF);
23.04. Jauno grāmatu diena. 
Plkst. 12.00 jauno grāmatu 
apskats (abonementā).

Alsviķu pagastā
1. aprīlī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā Lieldienu balle ar grupu 
“Blēži”. Līdzi var ņemt “groziņus”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
4., 11., 25. aprīlī 9.00 Alsviķu bib-

liotēkā senioru grupas “Par prieku 
sev un citiem” tikšanās.
11. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku ikmēneša tikšanās.
21. aprīlī 19.00 Alsviķu kultū-
ras namā A. Graubas asa sižeta, 
piedzīvojumiem pilna mākslas filma 
“Nameja gredzens”. Ieeja: 2 EUR.
28. aprīlī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā Teātra vakars – Kolberģa 
tautas nama amatierteātra izrāde – 
R. Missūne “Par vīriešiem un ka-
ķiem” un Alsviķu pagasta kultūras 
nama amatierteātra “Aplis” 
izrāde – R. Missūne “Dāvana 
tantei”, režisore Monika Upeniece. 
Ieeja: 1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Es ticu tam, ka dzīve dota, Lai 
viņā ceļu spējam rast” - dzejniekam 
Leonīdam Breikšam - 110, aktierim 
Leonam Krivānam - 80, “Spēka 
dziesminiece ar atmodas gēnu” - 
dziedātājai Ievai Akurāterei - 60; 
tematiskā izstāde: “Nāc 
nākdama Lielā diena”; individuālas 
apmācības iesācējiem 
darbā ar informācijas tehnoloģi-
jām – bibliotēku nedēļas ietvaros 
(23.-28.04.)
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Leonīdam 
Breikšam - 110, dziedātājai Ievai 
Akurāterei - 60, rakstniekam 
Jaroslavam Hašekam – 135; 
tematiskās izstādes:  „Zaļais 
dārzs uz palodzes”, “Gribu zināt 
visu”; konkurss skolēniem „Ko Tu 
zini par bibliotēku?”.

Turpinājums 12. lappusē

 Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina, lai piedalītos 
ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei.                                                                                                                 

 Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt 
derīgai OCTA polisei.
 No 2017. gada 1. jūlija par 

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem var norēķināties 
TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu.
 Tālrunis: 25748191 vai 
www.vtua.gov.lv 

Notiks traktortehnikas apskates

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Apdzīvotas 

vietas 
nosaukums

Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vietas adrese

Alsviķi 09.04. 15:00 07.05. 15:00 07.06. 10:30 “Stūri 2” (pie Alsviķu 
profesionālās skolas)

Strautiņi 11.04. 10:20 09.05. 10:20 07.06. 11:30 “Strautiņu administratīvā ēka” 
(pie vecā kantora)

Zeltiņi 11.04. 11:30 09.05. 11:30 07.06. 13:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Ilzene 11.04. 13:00 09.05. 13:00 07.06. 15:00 “Sprigulītis” (pie darbnīcām)

Liepna 12.04. 10:40 10.05. 10:40 11.06. 10:40 “Mehāniskās darbnīcas” 
(pie darbnīcām)

Sofikalns 12.04. 13:30 10.05. 13:30 11.06. 13:30 “Sofikalns 1” (pie Alodzenes 
un Purmalas krustojuma)

Beja 12.04. 15:30 10.05. 15:30 11.06. 14:30 “Teikas 1” (Beja)
Mālupe 16.04. 10:30 14.05. 10:30 13.06. 10:30 “Stūrīši” (aiz pieturas laukumā)
Maliena 16.04. 13:00 14.05. 13:00 13.06. 13:00 “Maks” (pie pagasta pārvaldes)

Kalncempji 18.04. 10:30 16.05. 10:30 14.06. 10:30 “Cempji 2” (pie pagasta pārvaldes)
Anna 18.04. 11:20 16.05. 11:20 14.06. 11:20 “Rogas” (teritorijā)

Jaunanna 18.04. 13:30 16.05. 13:30 14.06. 13:30 “Zaļumnieki” (pie kaltēm)
Ziemeri 19.04. 10:30 17.05. 10:30 18.06. 10:30 “Atvases” (pie Ziemera bijušā veikala)

Veclaicene 19.04. 12:30 17.05. 12:30 18.06. 12:30 “Veclaicenes pagasta pārvalde” 
(Korneti)

Jaunlaicene 23.04. 10:30 21.05. 10:30 18.06. 13:30 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes 
tautas nama)

Māriņkalns 23.04. 14:30 21.05. 14:30 18.06. 14:30 “Krustceles” (pie Māriņkalna 
tautas nama)

Kolberģis 25.04. 10:30 23.05. 10:30 20.06. 10:30 “Zīles” (pie pagasta pārvaldes)

Mārkalne 25.04. 11:20 23.05. 11:20 20.06. 11:20 “Pagastmāja” (pie pagasta 
pārvaldes)

Stuborova 25.04. 12:30 23.05. 12:30 20.06. 13:20 “Senatnes koks” (Stuborova)
Zaiceva 26.04. 10:40 24.05. 10:40 20.06. 15:20 “Darbnīcas“ (Zaiceva) 

Aicina Alūksnes novada iedzīvotājus 
pieteikties bezmaksas smēķēšanas 
atmešanas nodarbībām
 Alūksnes novada iedzīvotājus, 
kuri vēlas atmest smēķēšanu, 
aicina pieteikties smēķēšanas 
atmešanas grupā. Nodarbības 
būs bez maksas un notiks no 
9. aprīļa līdz 30. aprīlim Alūksnes 
novada Sociālā dienesta biroja 
“Aprūpe mājās” telpās, Brūža 
ielā 1, Alūksnē (SEB bankas 
ēkas 2. stāvā). 

 Pirmā – informatīvā smēķēšanas 
atbalsta grupas nodarbība notiks 
9.  aprīlī no plkst. 10.00 – 11.30. 
Tās laikā būs iespēja iepazīties ar 
grupas vadītāju, kvalificētu psiho-
loģi Ingu Dreimani, kā arī uzzināt 
vairāk par turpmākām nodarbībām. 
Pārējās trīs atbalsta grupas nodar-
bības plānotas vienu reizi nedēļā, 
pirmdienās, sākot no 16. aprīļa, 
no plkst. 10.00 – 11.30, turpat 
Alūksnes novada Sociāla dienesta 
biroja “Aprūpe mājās” telpās.
 Uz nodarbībām aicināts ikviens 
pilngadīgs, smēķējošs Alūksnes 
novada iedzīvotāju, kurš vēlas 
atmest šo netikumu, vai ir saņēmis 
veselības aprūpes speciālista reko-
mendācijas pārtraukt smēķēšanu un 
ir motivēts to darīt. 
 Nodarbību laikā speciālista vadībā 
būs iespēja saņemt palīdzību un 

atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jau-
nas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt 
vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta 
grupas nodarbību noslēguma. 

PIETEIKŠANĀS. 
Pieteikumi dalībai grupā jāsūta 
uz e-pasta adresi 
atbalsts.atmesanai@gmail.com, 
e-pastā norādot sekojošu 
informāciju – “Vārds, uzvārds, 
tālr. numurs, – Alūksnes grupa”. 
Jautājumu gadījumā aicinām sazinā-
ties ar organizatoriem, zvanot uz 
tālruņa numuru - 26180109.
Vairāk informācijas: 
ESparveselibu.lv

* Atbalsta grupa notiek Veselības 
ministrijas projekta “Kompleksi 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi” ietvaros. 
Līdz 2019. gada martam visā Latvi-
jā notiks 50 smēķēšanas atmešanas 
atbalsta grupu nodarbības.
Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai 
norisinās LR Veselības ministrijas 
ESF projekta “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi” (identifikācijas 
Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilot-
projektu realizē personu apvienība 
“Atkarības speciālistu apvienība”.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī
Turpinājums no 11. lappuses

Annas pagastā
24. aprīlī 11.00 Annas bibliotēkā 
bibliotēku nedēļā kopā piedalīsi-
mies Lursoft konkursā “Latvijas 
simtgade. Vietas” un veidosim 
Annas pagasta stāstu; izstādes: 
“Annas pagasta stāsts fotogrāfijās”, 
“Pavasaris dārzā”, “Viņš sapina 
stāstus no nekā…” - čehu rakstnie-
kam Jaroslavam Hašekam - 135.

Ilzenes pagastā
1. aprīlī 13.00 SKIIM centrā 
“Dailes” Lieldienu zaķu skrējiens 
(jābūt zaķa ausīm). Pārsteiguma 
balvas “zaķīgākajiem” dalībnie-
kiem. Būs arī olu kaujas un olu 
ripināšana.
1. aprīlī 14.30 SKIIM centrā 
“Dailes” koncerts “Man ir tikai 
viena sirds”. Piedalās Inga Deigele 
un ģitārists Vilmārs Miglavs.
1. aprīlī 22.00 SKIIM centrā 
“Dailes” atpūtas vakars ar grupu 
“Vilx”. Ieeja: 2,50 EUR.
27. aprīlī 20.00 SKIIM centrā 
“Dailes” uz koncertu un atpūtas 
pasākumu aicina pašdarbības 
kolektīvi. Ieeja: 2,00 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Tu nāc no rītausmas” (A. At-
gāzei - 110), “Dzeja - tā ir saruna ar 
sevi” (G. Godiņam - 60), “Cilvēks 
un spārni” (literatūra par latviešu 
mākslu), novadpētniecības izstāžu 
cikls “Ilzene -  manas mājas”.

Jaunannas pagastā
1. aprīlī 13.00 Jaunannas tautas 
namā muzikāla Lieldienu izrā-
de - ar līdzdarbošanos „Otiņas un 
Krāsiņas Lielā diena”. Ieeja: bez 
maksas.
1. aprīlī 19.00 Jaunannas tautas 
namā amatierteātra „Šūpoles” izrā-
de B. Juhņeviča „Pavasara neprāts”. 
Uzstāsies arī „Pipariņi”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
11. aprīlī 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru ikmēneša tikšanās – 
plānosim vasaras ekskursiju.
15. aprīlī 11.00 Jaunannas tautas 
namā Bērnu rīts – veidosim pavasa-
ra darbiņus kopā ar Vitu.
21. aprīlī 11.00 Jaunannas tautas 
namā pavasara ieskaņu koncerts 
„Mazie cāļi draudzējas”. Ieeja: bez 
maksas.
28. aprīlī no 9.00 Lielā Talka. Pul-
cēšanās pie Jaunannas tautas nama 
8.45. Sīkāka informācija sekos.
Jaunannas bibliotēkā  literatū-
ras izstāde „Labas grāmatas ir kā 
gājputni - tās vienmēr atgriežas pie 
lasītājiem”; Lieldienām veltīta izstā-
de „Skaista nāca Lieldieniņa”.

Jaunalūksnes pagastā
No 3. līdz 30. aprīlim Bejas 
novadpētniecības centrā Mālupes 
Saieta nama rokdarbu pulciņa “An-
nele” darbu izstāde. 
No 9. līdz 30. aprīlim Kolber-
ģa tautas nama foajē izstāde 
“Alūksnes Mobilo strēlnieku batal-
jona izveidošana”.
11. aprīlī 11.00 Kolberģa tautas 
namā izzinošs pasākums senioriem.
12. aprīlī 13.30 Bejas novadpēt-
niecības centra Seno amatu darbnī-
cā cikla “Labs amatnieks latviešos 
arvien ticis godāts un cienīts” 
4. nodarbība – ieskats ādu apstrā-
dē un iepazīšanās ar aitkopību un 
kazkopību kopā ar Haiko Forsteru. 
Bejas NC apmeklējums - 1,00 EUR.
20. aprīlī 14.00 Bejas novadpēt-
niecības centrā sadarbībā ar Bejas 
pamatskolu tematisks pasākums un 
izstāde “Dzejniecei, Bejas skolas 
skolotājai Aldonai Atgāzei - 110”. 

21. aprīlī 14.00 Kolberģa tautas 
namā bērnu un jauniešu mūsdienu 
deju draudzības festivāls “Mēs 
vienoti savā Latvijā”. 
Pēc festivāla – diskotēka.
24. aprīlī 18.00 Kolberģa tautas 
namā Pavasara sadziedāšanās kon-
certs (piedalās Salo (Somija) pilsē-
tas senioru koris un Kolberģa tautas 
nama jauktais koris “Ezerlāse”).
Bejas novadpētniecības centra 
pastāvīgās ekspozīcijas: 
Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 
1945. gadam, Jaunalūksnes pagasts 
pēckara periodā (1945.-1988.), 
Bejas skolas vēsture 19.-21.gs., di-
gitālā ekspozīcija “Latvijas Brīvības 
cīņas Alūksnes pusē”, Alūksnes 
muzeja un biedrības “Kultūras un 
izglītības centrs „Stili”” veidotā iz-
stāde „Gleznotājam Leo Koklem – 
90”; seno amatu darbnīcā var apgūt 
aušanas pamatprasmes; aplūkojams 
koka skulptūru dārzs Bejā.

Jaunlaicenes pagastā
1. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Pavasara Saulgrieži “Oliņ, 
boliņ”. Lieldienu rītu sagaidīsim ar 
dziesmām, rotaļām, šūpošanos, olu 
kaujām un citām ēverģēlībām.
14. aprīlī 20.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Danču vakars 
tautiešiem”. Savam prātam tīkamu 
deju atradīs katrs – gan kautrīgs ie-
sācējs, gan danču vakara pastāvīgie 
apmeklētāji. Jautra sadancošanās 
brīvā atmosfērā, kā vecos laikos! 
Par mūziku un danču ierādīšanu, 
kā vienmēr, gādās folkloras kopa 
“Ore”. Ieeja: 1,50 EUR.
20. aprīlī 17.00 Jaunlaicenes 
tautas namā cikla “Latvijai 100” 
ietvaros “Sarunas 10 x10”, “Pie 
malēnietes Martas saimes galda”. 
Nākot uz pasākumu, līdzi jāņem 
labs garastāvoklis, vēlme dzie-
dāt, klausīties un runāt malēnieša 
“mēlē”, kāds našķītis. Ieeja: bez 
maksas.
22. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes 
tautas namā komandu spēle “Prāta 
spēle gudrajiem un atjautīgajiem”. 
Aicināti bērni un jaunieši vecumā 
no 8 līdz 16 gadiem. Komandā ne 
mazāk kā divi un ne vairāk kā pieci 
dalībnieki. Pieteikšanās līdz 
18. aprīlim pa tālruni 29123994 vai 
e-pastu  tn.jaunlaicene@aluksne.lv. 
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”; izglītojošā programma 
8. klašu skolēniem “Teatralizētas 
krustabu izdarības pēc sentēvu ritu-
ālu motīviem” - krustabām veltīto 
tautasdziesmu pētījumu iepazīšana, 
krustabu rituālu izspēlēšana lomu 
spēlēs, nodarbības laiks - divas 
mācību stundas; pasākumi: kāzu 
un krustabu pasākumi, dzimšanas 
dienas pasākumi gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, tematiskie pasākumi 
ģimenēm, draugiem, darba kolektī-
viem un domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās nodarbības 
un lekcijas skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
1. aprīlī 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates mu-
zejā pasākums “Ottes Lieldienas”. 
Ieeja: bez maksas.
14. aprīlī 14.00 Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Kalncempju un Zeltiņu pagastu 
senioru pēcpusdiena. Iepriekš 
pieteikties pa tālruni 26365885 
(Zeltīte).
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: jubilāram aktierim Leonam 
Krivānam – 80.

Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Brigitas Ekter-
manes un Daigas Kalinkas gleznu 
izstāde (līdz 06.05.); izzinošas eks-
kursijas un izglītojošās programmas 
ar līdzdarbošanos visām vecuma 
grupām:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un 
medu pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu grupām. Cienasts – 
maize un medus;
“Veļas diena” - sārma gatavošana, 
veļas mazgāšana ar koka veļas maz-
gājamo mašīnu, velēšana, gludinā-
šana ar ogļu gludekli. Piedāvājums 
spēkā āra apstākļos. Programma 
piemērota dažādu vecumu auditori-
jai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā 
papildināta ar multiplikācijas filmu 
par darbu norisi;
“Neba maize pati nāca” - stāsts par 
maizes ceļu no grauda līdz mai-
zes kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus. Programma 
piemērota dažādu vecumu apmeklē-
tājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem 
tā papildināta ar multiplikācijas 
filmu par darbu norisi;
“No linu pogaļas līdz kreklam” – 
stāsts par linu audzēšanu un apstrādi 
ar aktīvu līdzdarbošanos;
Kāzu programma „Darbi lau-
ku sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar 
līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
1. aprīlī no 11.00 pie Liepnas 
tautas nama Lieldienu pasākumi 
ar  šūpošanos, olu ripināšanu u.c. 
Plkst.13.00 Lieldienu foto orientē-
šanās bērniem līdz 15 gadiem.
23. aprīlī 15.30 Liepnas tautas 
namā rokdarbu pulciņa 5 gadu 
jubilejas izstādes “Mēs Latvijai” 
atklāšana, izstāde skatāma no 23.04. 
līdz 04.05.
28. aprīlī 19.00 Liepnas tautas 
namā vokālo ansambļu sadziedā-
šanās koncerts “Imanta Kalniņa 
dziesmu vakars”.
Liepnas bibliotēkā bibliotekārā 
stunda skolēniem „Bērnu medijpra-
tība un interneta atkarība” (19.04.), 
Starptautiskajai bērnu grāmatu die-
nai veltīts radošs pasākums „Stāstu 
par grāmatiņu!” (11.04.); Bibliotēku 
nedēļa „Internets - tā nav spēle, tā ir 
dzīve!” (aicināti pagasta iedzīvotāji 
iepazīt datorus un interneta iespējas, 
24.-28.04.).

Malienas pagastā
21. aprīlī 18.00 Malienas tautas 
namā viesosies Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis” 
ar Marka Kamoleti komēdiju “Pi-
džama sešiem”. Ieeja: 1,50 EUR.

Mālupes pagastā
1. aprīlī 15.00 Mālupes Saieta 
namā Lieldienu pasākums visai 
ģimenei – radošās darbnīcas, olu 
kaujas, šūpošanās, 15.30 muzikāla 
Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdar-
bošanos „Otiņas un Krāsiņas Lielā 
diena”.
No 1. līdz 10. aprīlim Mālupes 
Saieta namā izstāde „Jostas”.
8. aprīlī Mālupes Saieta namā no 
plkst. 10.00 līdz 14.00 nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums „Satiec savu meistaru 
2018”. Būs atvērta meistardarbnīca 
celu jostu aušanā.
10. aprīlī 18.00 Mālupes Saieta 
namā pasākums „Tikšanās pava-
sarī”.
18. aprīlī 15.30 Mālupes Saieta 
namā radošā nodarbība „Veco 
mēbeļu atjaunošana dekupāžas 
tehnikā”.
Mālupes bibliotēkā literatūras iz-

stādes: „Pa Lieldienu zaķa pēdām”, 
“Neko, draugs, nenožēlo, 
Un nesāc svēto tēlot… ” - čehu 
rakstniekam, „Šveika” autoram 
J. Hašekam – 135; tematiskā 
izstāde: „Ak pavasar, ak, pavasar, 
Tu visiem sirdis dullas dar!” - Vijas 
Isakas kolekcionēto figūriņu – 
pārīšu izstāde.

Mārkalnes pagastā
1. aprīlī 16.00 Mārkalnē „Saule 
danci ritināja Lielās dienas rītiņā” 
- Lieldienu aktivitātes pie pagasta 
šūpolēm.
1. aprīlī 18.00 Mārkalnes tautas 
namā muzikālā Lieldienu izrāde 
bērniem ar līdzdarbošanos „Otiņas 
un Krāsiņas Lielā diena”.
1. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas 
namā atpūtas vakars ar Andri no 
Litenes.
14. aprīlī 15.00 Mārkalnes Sa-
biedrības centrā radošā darbnīca 
„Pavasaris”.
14. aprīlī 17.00 Mārkalnes tautas 
namā Alūksnes Bērnu un Jauniešu 
centra apvienība “[Ne] miers” aici-
na uz koncertu „Gaidot pavasari”. 
18. aprīlī 13.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes pagasta senioru 
pēcpusdiena. 
Aprīļa piektdienās 16.00 un 17.00 
Mārkalnes tautas namā vingro-
šanas nodarbības projektā „Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!”.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras 
izstāde: „No Grāmatu svētkiem” 
(19.04.); Bibliotēku nedēļas pasā-
kums - spēle bibliotēkā „Ko Tu zini 
par bibliotēku?” (17.21.04.); akcija 
„Dāvini grāmatu ar ierakstu Mār-
kalnes pagasta grāmatu plauktam 
- Latvijai 100!”.
Aprīlī Mārkalnes Sabiedrības 
centrā Bērnu zīmējumu izstāde.

Pededzes pagastā
13. aprīlī 11.00 Pededzes tautas 
namā “Latvijai 100” ekspozīcijas 
„Iemūžināts laiks - paletē stils, 
siluets un līnijas” atklāšana.
Pededzes bibliotēkā Lieldienu akti-
vitātes dažāda vecuma bibliotēkas 
apmeklētājiem “Dzīve nav pārsieta 
ar lentīti, bet tā vienalga ir dāvana” 
(03.04.); rokdarbu kompozīcija 
“Dvēseli saules gaismai atverot”, 
sagaidot pareizticīgo Lieldienas 
(09.04. plkst. 12.00); jauno grāmatu 
izstāde “Tad sakrāto varēs pārska-
tīt un stundas ar patiku pavadīt” 
(18.04. plkst. 13.00).

Veclaicenes pagastā
11. aprīlī 13.00 Veclaicenes 
klubiņā tikšanās ar Astru Plukšu 
„Kolumbijas iespaidi”.
14. aprīlī 11.00 Veclaicenes 
klubiņā māla meistarklase „Daba 
mostas”.
No 27. aprīļa līdz 30. maijam 
Veclaicenes tautas namā Latvijas un 
Igaunijas simtgadēm veltīta izstāde 
„Kādā krāsā ir draudzība?”. Izstādes 
autori no Repinas (Igaunija).
19. aprīlī 14.00 Veclaicenes klubiņā 
„Caur J. Prangeļa diapozitīviem 
ieskatīsimies Veclaicenes vakardie-
nā”.
28. aprīlī 13.00 Veclaicenes pa-
gastā pasākumu cikla “Latvija 100” 
ietvaros pasākums „Kāpsim, dzie-
dāsim, iepazīsim mūsu puses 100 
kalnus” - „Meduskalns un tā apkārt-
nes 9 kalni”. Kāpsim Meduskalnā, 
tad dosimies pa Raipala dabas taku 
(2,50 km) uz „Mišu muzeju”, tiksi-
mies ar tā saimnieku Arti Krastu un 
baudīsim griķu putru.
28. aprīlī Veclaicenē Veclaice-
nes vēstures krātuves un tūrisma 
informācijas punkta organizēts 

pārgājiens no Kornetu muižas uz 
Veclaicenes muižu “Tēva dubļi 
sudraboti”. Sākums 10.00 Kornetos. 
Informācija pa tālruni 29347398 
(Maija).
Aprīlī Veclaicenes vēstures krātu-
vē Agijas Pauģes zīmējumu izstāde 
“Ar vieglu roku”.

Zeltiņu pagastā
1. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā ar humora uzvedumu “Ir 
dzīve - teātris” viesosies Trapenes 
amatierteātris “Kurvis”. Muzikālās 
pauzēs si bemol mažorā izklaidēs 
Edgara Liepiņa līdzinieks Josifs 
Petjukevičs.
1. aprīlī no 13.00 līdz 15.00 
Zeltiņu vēstures krātuvē “Zaķu 
izaicinājums maziem un lieliem”.
18. aprīlī 14.00 Zeltiņu vēstures 
krātuvē “Ceļojums Dabasmātes 
darbnīcā”.
22. aprīlī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā nodarbība skolas vecuma 
bērniem par galda etiķeti un ģērb-
šanās kultūru svinīgos pasākumos. 
Nodarbību vadīs stila konsultante 
Antra Reismane. Pieteikšanās līdz 
19. aprīlim pa tālruni 29492284.
4. maijā 18.00 Zeltiņu tautas 
namā dziedātāja Kaspara Markše-
vica un mūzikas autora, talantīgā 
džeza ģitārista Āra Ozola sniegumā 
koncerts “Visam ir savs laiks”. 
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dzīvot ar smaidu”, “Ga-
tavojoties pavasara dārza darbiem”; 
aicinājums 5.-12. klašu skolēniem 
piedalīties Letonikas spēlē “Valo-
das vingrotava 2018”; bibliotēku 
nedēļas aktivitātes (24.-28.04.): 
krustvārdu mīklu minētāju tikšanās 
(pieaugušajiem), olimpiskie starti 
skolēniem (ātrlasīšana, ātrrakstī-
šana, orientēšanās bibliotēkā, bu-
rāšana internetā, prāta vingrošana, 
sprints, lasīšanas maratons).
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvī-
gās ekspozīcijas: „Nesenā pagāt-
ne”, „Novadnieku istaba”, „Mana 
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaig-
zne” (veltīta Edgaram Liepiņam); 
izstādes “Poga Latvijas mētelī”, no 
25. aprīļa “Latvijas sardzē”, foto 
ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpo-
joties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas 
uz padomju armijas raķešu bāzi 
Zeltiņos.

Ziemera pagastā
6. aprīlī 18.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums “Pie tējas tases”.
14. aprīlī 13.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums “Ziemeri laiku 
lokos”: vēsturisku fotogrāfiju un 
materiālu izstāde, viktorīna par 
Ziemera pagastu.
18. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā senioru pēcpusdiena.
29. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle kopā ar Ingu un Nor-
mundu. Ieeja: 3,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā literatū-
ras izstādes: “Lieldienās šūpoties, 
Lieldienās priecāties par pirmiem 
ziediņiem, par raibām oliņām”, 
“Mani gadi ir mana bagātība” - 
aktierim L. Krivānam – 80, “Tagad 
esmu sieviete ar stabilu pašapziņu” 
- dziedātājai I. Akurāterei – 60, “Ir 
pavasaris un gājputni atgriežas mā-
jās”; pasākumi: “Mūsu 100 kalni, 
tos izzini un iepazīsti” – “Medus-
kalns un tā apkārtnes kalni” (kopā 
ar Veclaicenes kultūras darbinie-
kiem), “Ja es būtu grāmata…”  - 
bibliotekārā stunda skolēniem.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


