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Alūksnes Novada Vēstis

Pārbūvējamajās ielās Alūksnē veikta seguma frēzēšana
 Marta beigās notika asfalta 
seguma frēzēšana ielās, kur 
aizvadītajā rudenī veica 
sākotnējos pārbūves 
darbus. Tās ir Brīvības, 
Merķeļa, Jāņkalna (no 
krustojuma ar Tālavas ielu), 
Latgales (no krustojuma ar 
Uzvaras ielu) un Uzvaras 
ielas. Arī pēc asfalta 
nofrēzēšanas attiecīgajās 
ielās un to posmos 
saglabāsies ātruma 
ierobežojumi.

 Darbu izpildes secība, sākot 
no frēzēšanas, turpinot ar 
ierakuma izstrādi, komunikāciju 
un konstruktīvās kārtas izbūvi, 
paredzēta no Merķeļa, Jāņkalna 
un Brīvības ielām un pakāpeniski 
turpinot Uzvaras un Latgales 
ielās.
 
 Savukārt Jāņkalna un Brīvības 
ielu rajonā plānots uzsākt lietus 
ūdens kanalizācijas izbūvi.

 Ielu pārbūve notiks Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta” 
ietvaros. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 Ārpus šī projekta AS “Simone” 
plāno ieguldīt siltumtrasi Latgales 
ielā.
 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes 
novadā ievērojami 
pieaugs pabalsti 
jaundzimušajiem

 No 4. aprīļa Alūksnes 
novadā ievērojami 
pieaugs bērna 
piedzimšanas pabalsts 
un pabalsts ģimenēm, 
kurās piedzimuši dvīnīši 
un trīnīši. Lēmumu par 
pabalstu apmēra 
palielināšanu Alūksnes 
novada domes deputāti 
pieņēma šī gada februāra 
domes sēdē.
 4. aprīlī stāsies spēkā 
grozījumi pašvaldības 
saistošajos noteikumos 
“Par materiālo atbalstu 
iedzīvotājiem Alūksnes novadā” 
un saskaņā ar tiem turpmāk 
bērna piedzimšanas pabalsts 
līdzšinējo 75 eiro vietā būs 
40% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba 
algas. Līdz ar to šobrīd, ņemot 
vērā minimālās algas apmēru, 
bērna piedzimšanas pabalsts 
apmērs ir 172 eiro.
 Bērna piedzimšanas 
pabalstu Alūksnes novadā 
piešķir mazuļa aprūpes priekš-
metu un preču iegādei. Saņemt 
šo pabalstu ir tiesības vienam 
no bērna vecākiem vai tos aiz-
stājošai personai, ja pabalsta 
saņēmēja pamata dzīvesvieta 
ne mazāk kā sešus mēnešus ir 
deklarēta Alūksnes novadā. 
  No 4. aprīļa mainīsies arī 
svētku pabalsta apmērs, ko 
pašvaldība piešķir tad, ja 
ģimenē piedzimuši dvīnīši vai 
trīnīši, kas reģistrēti Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā. 
Dvīnīšu ģimenēm svētku 
pabalsta apmērs pieaugs no 
300 uz 500 eiro, bet trīnīšu 
ģimenēm – no 500 eiro uz 
1000 eiro. Šo pabalstu 
pašvaldība piešķir naudas 
izteiksmē.
 Lēmumu par bērna 
piedzimšanas pabalsta un 
svētku pabalsta dvīnīšu 
un trīnīšu ģimenēm 
piešķiršanu pieņem Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa.
 Grozījumi saistošajos 
noteikumos “Par materiālo 
atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā” publicēti 
laikraksta 9. lappusē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skatē “Gada labākā būve Latvijā 2018” 
Alūksnes novads iegūst divas godalgotas vietas
 28. martā Rīgā 
norisinājās svinīgs 
pasākums, kura laikā 
apbalvoja 2018. gada 
labākās būves, tostarp 
arī vairākus Alūksnes 
novada pašvaldības 
objektus. Alūksnes Pilssalas 
infrastruktūra skatē 
plūca uzvaras laurus 
nominācijā “Ainava”, 
savukārt nominācijā 
“Koka būve” 2. vieta 
Alūksnes Bānīša stacijas 
šķūņa pārbūvei. 

 Nominācijā “Ainava” 
Alūksnes Pilssalas infrastruktūras 
būve ieguva augsto pirmo 
vietu. Projekta autori: 
SIA “Nams” (Māris 
Malahovskis, Gunita Čepanone, 
Madara Lezdiņa, Aleksejs 
Circenis), projektētāji – 
konstruktori: Artūrs Rakstiņš, 
Raimonds Vanags, Igors 
Musijenko, Rūdolfs Liberts, 
galvenais būvuzņēmējs: 
pilnsabiedrība “Asfaltbūve un 
Ķekava – PMK” (Mārcis Rezgals), 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Būvuzraugi LV” 
(Ivo Rozentāls).
 Nominācijā “Koka būve” 
Alūksnes Bānīša stacijas šķūņa 
pārbūve ieguvusi otro vietu. 
Projekta autori: SIA “Arhitektes 
Ināras Caunītes birojs” (Ināra 
Caunīte, Jānis Caunītis, Irēna 
Boks, Ilmārs Andrējevs–Empelis). 
Galvenais būvuzņēmējs: 
SIA “RERE meistari” (Ervīns 
Koncevičs, Andris Sausiņš), 
galvenie darbuzņēmēji: 
SIA “Ozolmājas” (Viktors 
Dubovs), SIA “RCI Gulbene” (An-
dris Rozentāls) būvuzraugs: 
AS “Būvuzņēmums 
Restaurators” (Dāvis Priede). 
 Abu godalgotās vietas ieguvušo 
projektu vadītāja – Sanita 
Adlere. 
 Apbalvojumus saņēma arī 
bērnu zīmējumu konkursa 
“Mana novada dārgakmens – 
jaunā būve” labāko darbu autori. 
1.-3. klašu grupā 
trešo vietu ir ieguvusi  Ieva 
Balane no Alūksnes Mākslas 
skolas, kura zīmēja stacijas šķūni 
vakarā. Atzinību nopelnījusi 
Sofija Forstere no Bejas 
pamatskolas ar zīmējumu 
“Putnu paviljons”. 

7.-9. klašu grupā trešo vietu dala 
divas Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēknes Paula 
Pūpola, kura zīmējusi Alūksnes 
Pilssalas infrastruktūras izbūvi, 
un Kristiāna Līga Melngaile par 
atjaunotā Saules tilta zīmējumu. 
Atzinību guvusi Keita Rutkovska 
no Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas par darbu 
“Atjaunotie Alūksnes objekti: 
Aleksandra paviljons (Tējas 
namiņš) pils muižas parkā, 
Saules tilts, Paviljons – 
rotonda Tempļa kalnā”. 
Skatītāju simpātiju balvu 
balsojumā, kurš notika skates 
„Gada labākā būve Latvijā 
2018” profilā Facebook, 
ieguvusi Paula Pūpola no Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
ar darbu “Alūksnes Pilssalas 
infrastruktūras izbūve”. 
 Alūksnes novada pašvaldība 
pateicas visām godalgoto 
projektu sagatavošanā un 
īstenošanā iesaistītajām 
personām. Paldies arī 
novada skolu audzēkņiem par 
piedalīšanos zīmējumu konkursā 
un skolotājiem par ieguldīto 
darbu bērnu sagatavošanā. 

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Balvu par 1. vietu nominācijā “Ainava” saņem SIA “Nams” ainavu arhitekte Gunita Čepanone, Alūksnes 
novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers, SIA “Būvuzraugi LV” tehniskais direktors Artūrs Ščurs, balvu pasniedza labklājības 
ministre Ramona Petraviča

Aicina uz 
invalīdu 
biedrības 
Lieldienu 
pasākumu
 Alūksnes invalīdu biedrība 
aicina biedrus uz Lieldienu 
pasākumu šā gada 16. aprīlī  
pulksten 10.00 Alūksnes 
Kultūras centrā. Reģistrācija 
no pulksten 9.00.

Balvu par Alūksnes Bānīša stacijas šķūņa pārbūvi saņem Ināra Caunīte 
un pārstāvji no SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, būvuzraugs 
Dāvis Priede no AS “Būvuzņēmums Restaurators”, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere 

 Uzvarētāji bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā „Mana novada 
dārgakmens – jaunā būve”                                        Sanitas Pāsas foto



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu 
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8020 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 28. marta sēdē
  Alūksnes novada 
domes 28. marta sēdē 
piedalījās 14 deputāti 
un izskatīja 42 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - izsniegt valsts akciju 
sabiedrības “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajonam bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju 
smilts-grants un smilts ieguvei 
smilts-grants un smilts atradnes 
“Čuksti ” 2018. g. iecirknī, 
Ziemera pagastā, Alūksnes
novadā;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “ALJA” 2019. gada 
darba plānu;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 5/2019 „Par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Alūksnes 
novadā”;

- pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 2016. gada 
28. janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 4/2016 “Par 
pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei 
Alūksnes novadā”, noteikt par 
atbalstāmo jomu speciālistu 
piesaistei Alūksnes novadā 
2019. gadā sociālo darbu ar 
nepieciešamajiem speciālistiem – 
diviem sociālajiem darbiniekiem;

 - iecelt par Liepnas vidusskolas 
direktori Ilonu Kazimirjonoku. 
Lēmums stājās spēkā 2019. gada 
1. aprīlī;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Pušpuri”, Veclaicenes  
pagastā, sastāvā esošu 
neapbūvētu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību, par kuru 
Veclaicenes pagasta pārvalde 
noslēgusi zemes nomas līgumu ar 
bijušo zemes lietotāju. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, 
saistītus ar īpašumu tiesību 
nostiprināšanu Zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda, 
novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz zemes 
vienības atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 

procesa pabeigšanas minētos 
izdevumus ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto īpašumu, pārdodot par 
brīvu cenu bijušajam zemes 
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atbalstīt nodibinājuma 
“Alūksnes un Apes novada fonds” 
piedalīšanos Ziemeļu Ministru 
padomes organizētajā 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
NVO programmas projektu 
konkursā ar projektu “Kopienai 
pa pēdām”. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt 
līdzfi nansējumu projekta 
realizācijai 1000 EUR no Alūksnes 
novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta līdzekļiem;

 - atbalstīt biedrības “Alūksnes 
nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs” piedalīšanos 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-
2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ar projektu 
“Sabiedrības centrs – ērts un 
pieejams”. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt 
līdzfi nansējumu projekta 
realizācijai 1000 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - pamatojoties uz Latvijas - 
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. 
gadam projektu konkursa 
rezultātu, izdarīt grozījumu 
domes 28.09.2017. lēmumā 
Nr. 366 “Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas projektu”, 
apstiprinot precizētas projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
līdz 484 000 EUR, t. sk. 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfi nansējums 
251 999,10 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējumu indikatīvi līdz 
232 000,90 EUR;

 - noteikt maksu par īslaicīgu 
telpu nomu Veclaicenes pagasta 
pārvaldes telpās “Vaiņagos”, 

Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
valsts akciju sabiedrībai “Latvijas 
Pasts” – 0,37 EUR par 36,94 m2 
stundā bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Lēmums stājās spēkā  
2019. gada 1. aprīlī;

 - noteikt maksu par īslaicīgu 
telpu nomu Ziemera pagasta 
pārvaldes telpās “Pagastmājā”, 
Māriņkalnā, Ziemera pagastā, 
valsts akciju sabiedrībai “Latvijas 
Pasts” – 0,20 EUR par 20,35 m2 
stundā bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Lēmums stājās spēkā  
2019. gada 1. aprīlī;

 - nodot nomai Pilssalā, Alūksnē, 
piestātnes Nr.11-20 un Nr.26 (lai-
pa Nr.3) un piestātnes Nr.21-25 
(laipa Nr.4). Nomnieku 
noteikšanai rīkot izsoli ar 
neatkarīga vērtētāja noteiktu 
tirgus cenu. Izsoles organizēšanu 
uzdot Īpašumu atsavināšanas 
komisijai, pilnvarot pašvaldības 
domes priekšsēdētāju apstiprināt 
izsoles noteikumus un rezultātus;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
darba plānu 2019. gadam;

 - atļaut Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldei iegādāties divas 
jaunas vieglās automašīnas, 
noslēdzot līgumu ar iepirkuma 
uzvarētāju par summu 
38 431,75 EUR;

 - apstiprināt projektu konkursa 
“Alūksnes novada jauniešu 
biznesa ideju konkurss” 
nolikumu;

 - nodot trīsstāvu dzīvojamās 
ēkas, kas sastāv no 18 dzīvokļu 
īpašumiem un zemes gabala, 
Jāņkalna ielā 55A, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „ALŪKSNES NAMI”;

 - komandēt domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli 
3. aprīlī uz Rīgu, lai piedalītos 
Vadītāju konferencē EBIT 2019;

 - izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu Glika ielā 
8C, Alūksnē, kas sastāv no zemes 
vienības 1281 m2 platībā, 
dzīvojamās mājas un divām 

palīgēkām. Minētais nekustamais 
īpašums pieguļ pašvaldībai 
piederošajiem nekustamajiem 
īpašumiem Glika ielā 10 un 
Glika ielai, un pašvaldība to 
iegādājas ar mērķi paplašināt 
automašīnu stāvlaukumu pie 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas. Pirmpirkuma tiesību 
realizēšanai pašvaldība izlietos 
17 000 EUR;

 - apstiprināt ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma 
izmaksu vienai personai, kura 
saņem pakalpojumu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” 
713,41 EUR mēnesī. Noteikt 
pašvaldībām savstarpējos 
norēķinus par pakalpojumu 
mēnesī – starpību starp noteikto 
vienas personas mēneša 
pakalpojuma izmaksu un 90% no 
personas pensijas, piemaksas 
pie pensijas vai sociālā nodro-
šinājuma pabalsta līdz pilnai 
noteiktās maksas segšanai. Ja 
persona, kura saņem pakalpoju-
mu, ir deklarēta Alūksnes novadā 
un no savas pensijas, piemaksas
pie pensijas vai sociālā 
nodrošinājuma pabalsta nesedz 
pilnu mēneša pakalpojuma 
izmaksu, tad personai vai tās 
apgādniekam noteikt 
pakalpojuma maksu līdz 20% no 
noteiktās maksas mēnesī, 
piemērojot normatīvajos 
aktos paredzētos atvieglojumus. 
Alūksnes novada pašvaldībai 
segt starpību starp pakalpojuma 
izmaksu vienai personai SAC 
“Pīlādži” un personai vai tās 
apgādniekam noteikto 
pakalpojuma maksu. Lēmums 
stājās spēkā 2019. gada 
1. aprīlī;

 - par Alūksnes novada 
bāriņtiesas locekli no 2019. gada 
1. aprīļa uz pieciem gadiem ievē-
lēt Lieni Zirdziņu.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes 

novada domes darbu/Domes 
lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste                                                       

2. Alūksnes Novada Vēstis 03.04.2019.

Sēdes 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

8. aprīlī  10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

15. aprīlī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
18. aprīlī 10.00

Domes sēde   
25. aprīlī 10.00

Sēdes notiek 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Alūksnē, pie Alūksnes 
Kultūras centra, 

Brūža ielā 7 un ap to

27. aprīlī
plkst. 8.00 - 13.00 

Pieteikšanās līdz 22.04. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Marienburgas 
gadatirgus

Pededzes 
skolēni gatavo 
iepirkumu 
maisiņus

  Pededzes pamatskolas 
4.klases skolēni piedalās 
Zaļās jostas konkursā 
“Es sāku ar sevi Tīrai 
Latvijai”. Šī konkursa 
mērķis ir motivēt bērnus 
un jauniešus videi 
draudzīgai rīcībai ikdienā, 
parādīt, ka ikviens no 
mums var ietekmēt 
plastmasas iepirkuma 
maisiņu patēriņa 
samazināšanos.

 Aleksandrs Rakovs, 
Andžela Oļševska, Viktorija 
Pasnova, Diāna Boļšakova, 
Deniss Ņikitins kopā ar 
skolotāju Mārīti Pugeju 
vizuālās mākslas pulciņa 
nodarbībās izgatavoja 
iepirkuma maisiņus. Kopā 
ar audzinātāju Ievu Rakovu 
devās uz Alūksnes “Zvaigzne 
ABC” grāmatnīcu pēc 
pirkumiem, jo mūsu maisiņi 
ir piemēroti tam, lai iepirktos 
grāmatu veikalā.
 Mūsu devīze, ko izdomāja 
paši skolēni, ir: “Viens var 
daudz, visi var vairāk”. Uz 
mūsu iepirkumu maisiņiem 
ir katra skolēna pārveidota 
fotogrāfi ja ar domu - sāc 
ar sevi, ja tu vari mainīt 
sevi, tu vari mainīt arī 
pasauli.

Ieva Rakova,
Pededzes pamatskolas 

skolotāja

Līdzfi nansē biedrību projektus
 Alūksnes novada domes 
saistošie noteikumi 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfi nansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” nosaka kārtību, 
kādā pašvaldība līdzfi nansē 
biedrību, nodibinājumu 
un reliģisko organizāciju 
aktivitātes.
 Pašvaldības līdzfi nansējums katra 
gada budžetā tiek paredzēts 
sabiedriski nozīmīgu projektu 
realizēšanai Alūksnes novadā 
šādās jomās: izglītība; kultūra un 
māksla; sports; sociālā joma un 
veselība; vide.
 Pašvaldības līdzfi nansējums 
vienam pretendentam ir ne vairāk 
kā 50% no projekta koptāmes, 
bet vienā budžeta gadā ne vairāk 
kā 600 EUR. Iesniegtos projektu 
pieteikumus izskata pa nozarēm, 
analizējot projektu atbilstību 
saistošajos noteikumos noteikta-
jiem kritērijiem, un, atkarībā no 
pašvaldības budžetā pieejamās 
summas, piešķir fi nansējumu.

 Šī gada budžetā biedrību 
projektu īstenošanai paredzēts 
ierobežots līdzekļu apmērs – 
6000 EUR. Domes 28. marta sēdē 
deputāti balsoja par fi nansējuma 
piešķiršanu – daļai iesniegto 
projektu fi nansējums piešķirts 
pilnā apmērā, dažiem – daļēji, 
bet atsevišķiem projektiem 
fi nansējums netika piešķirts.
 Pašvaldības līdzfi nansējums 
600 EUR apmērā piešķirts 
biedrībai “Ērmaņu muiža” projek-
ta “Baleāru salu skaņas Ērmaņu 
muižā” realizācijai, biedrībai “Re-
mis” projekta “Suņu apmācības 
laukuma aprīkojuma – šķēršļu 
un inventāra papildināšana” 
realizācijai, biedrībai “C.ALBULA” 
projekta “Ledus būšana” rea-
lizācijai, biedrībai “Interešu centrs 
“JAUNANNA”” projekta “Jaun-
annas Zaķusalas piedāvājuma 
attīstīšana un pastaigu takas 
“Bebru valstībā” atjaunošana” 
realizācijai. Nodibinājumam 
“Alūksnes un Apes novada fonds” 
590 EUR līdzfi nansējums piešķirts 
projekta “Dizaina domāšana vides 

veidošanai” realizācijai, 
598,19 EUR līdzfi nansējums 
biedrībai “Latvijas nedzirdīgo 
savienība” projekta “Rūpes par 
veselību sākas ar veselīgu uzturu 
un sportu” realizācijai.
 Daļējs līdzfi nansējums piešķirts: 
biedrībai „Latviskais mantojums” 
projekta “Maliena – jaunatrastā, 
neparastā” realizācijai 
527,79 EUR, biedrībai 
“Ernsta Glika mantojuma 
biedrība” projekta “Alūksne – 
Ernsta Glika dzīves un darbības 
centrs” realizācijai 467,56 EUR, 
biedrībai “Alūksnes pilsētas 
pensionāru Biedrība “SUDRABS”” 
projekta “Radam un Rādam” 
realizācijai 480,00 EUR, biedrībai 
“KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS 
CENTRS “STILI”” projekta 
“Alūksnes novadam – 10” 
realizācijai 500 EUR, biedrībai 
“SIDRABA PAVEDIENS” pro-
jekta “Aktīva dzīvesveida un 
kolektīvo deju popularizējošs 
ikgadējais pasākums “TIKŠANĀS 
MARIENBURGĀ – mazliet, mazliet 
savādāk ieskaties šai pasaulē, 

ik mirklis ir tā vērts”” realizācijai 
400 EUR.
 Pašvaldības līdzfi nansējums nav 
piešķirts biedrības “ALŪKSNES 
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ 
DRAUDZE” projektam “Pirmās 
Bībeles ceļojums 17. gadsimta 
Latvijā - savdabīgs mūsdienu 
tūrisma maršruts”, biedrības 
“Saulstariņi” projektam “Teātra 
uzvedums “Sapnis””, biedrības 
“Baltais balodis” projektam 
“Bērnu svētki”, biedrības “Dr. 
A. Misiņa medicīnas vēstures 
muzejs” projektam “Palīdzu 
līdzcilvēkam un pats sev”, 
biedrības “Veclaicenes avotiņš” 
projektam “Apstādījumu 
ierīkošana Ievas ezera krastā” 
un Alūksnes novada pensionāru 
apvienības projektam “Konkurss 
“Smeķīgākās receptes 
ziemai””. Sīkāka informācija 
par projektu līdzfi nansējuma 
atteikumu norādīta katrā 
lēmuma pamatojumā. Savukārt 
par līdzfi nansējumu biedrības 
“Liepna-manas mājas” projektam 
“Liepnas vidusskolas iekšpagalma 
labiekārtošana” deputāti lems 
atkārtoti.



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
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,

Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,

Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,

Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

12. un 26. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē 
(administrācijas telpās)

 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 08.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS 26.04.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE 17.04.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 29.04.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Līga LANGRATE 08.04.2019. 15.00-16.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 15.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 18.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS
25.04.2019. 12.30-13.30 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Laimonis SĪPOLS 16.04.2019. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 15.04.2019. 16.00-17.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra 

telpās

Jānis ZELTIŅŠ 23.04.2019. 9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE 08.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
(tālrunis 29355400)
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Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras formas – 
starp trīs labākajiem restaurācijas projektiem 2018. gadā
 Alūksnes muižas parka 
mazās arhitektūras formu 
restaurācija ir atzīts par 
vienu no trim labākajiem 
restaurācijas projektiem 
2018. gadā Latvijā. 
Ceturtdien, 7. martā, 
Rīgā notikušajā konkursa 
“Latvijas Būvniecības gada 
balva 2018” noslēguma 
pasākumā šis projekts 
saņēma apbalvojumu par 
iegūto 3. vietu.

 Konkursam “Latvijas 
Būvniecības gada balva 2018”, 
kuru organizē nevalstiskā 
organizācija biedrība “Building 
Design and Construction 
Council”, kopumā bija iesniegti 
143 pieteikumi dažādās 
nominācijās – būves un objekti, 
kas nodoti ekspluatācijā 
2018. gadā.

 Nominācijā “Restaurācija” 
pieteiktā Alūksnes novada 
pašvaldības projekta “Alūksnes 
muižas parka mazo arhitektūras 

formu – Obeliska, Pomonas 
tempļa, Mauzoleja, Putnu 
paviljona, Ovālās strūklakas, 

Apaļās strūklakas – restaurācija” 
vadītāja ir Sanita Adlere, 
restaurācijas projekta 

autors - SIA “ARHITEKTA 
L.ŠMITA DARBNĪCA” 
(arhitekti Laimonis Šmits un 

Zane Ramiņa), galvenais 
būvuzņēmējs, Obeliska, 
Mauzoleja, Ovālās strūklakas, 
Apaļās strūklakas, 
Pomonas tempļa būvnieks 
- SIA “BŪVFIRMA INBUV” 
(restaurācijas darbu vadītājs 
Juris Pavlovs), Putnu paviljona 
būvnieki SIA “OZOLMĀJAS”, 
SIA “Skava M”, IU “GETA”, 
būvuzraugi - AS “Būvuzņēmums 
Restaurators” (atbildīgais 
restaurācijas būvuzraugs – 
Dāvis Priede).
 Augsto apbalvojumu konkursa 
noslēguma pasākumā saņēma 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, 
projekta vadītāja Sanita Adlere, 
projekta autori Laimonis Šmits 
un Zane Ramiņa, SIA “BŪVFIRMA 
INBUV” valdes loceklis Toms 
Trubins un restaurācijas darbu 
vadītājs Juris Pavlovs.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludinās Jauniešu 
biznesa ideju konkursu
 Jau devīto reizi Alūksnes 
novada pašvaldība 
izsludinās “Jauniešu biznesa 
ideju konkursu”.  
 
 Konkursa mērķis ir veicināt 
jaunu komersantu (saimnieciskās 
darbības veicēju) veidošanos 
novadā, motivējot jauniešus sava 
biznesa uzsākšanai. Kopš  
2011. gada pašvaldība ir 
atbalstījusi 20 biznesa ideju par 
kopējo finansējumu 40 770,18 
EUR.  
 Konkursa pieteikuma an-
keta un nolikums būs at-
rodami mājaslapā www.
aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Konkursi. Konkursa pietei-
kumu iesniegšana sāksies aprīļa 
beigās. Konkursa pieteikumu 
varēs iesniegt personīgi Alūksnes 
novada pašvaldības Kancelejā 
Brūža ielā 7, Alūksnē,  Alūksnes 

novadā, iesniegt elektroniski, 
sūtot uz e-pasta adresi 
dome@aluksne.lv vai nosūtīt 
pa pastu Alūksnes novada 
pašvaldībai, Brūža ielā 7, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301 ar norādi – “Konkursam 
“Alūksnes novada jauniešu 
biznesa ideju konkurss”.
 Apmācības par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu 
konkursa 
pretendentiem un citiem 
interesentiem notiks 30. aprīlī 
plkst. 10.00 Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrā, Brūža ielā 7, 
Alūksnē, Alūksnes novadā. 
Līdz projekta iesniegšanas 
termiņa beigām būs iespējams 
uzdot jautājumus un konsultēties 
pie uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālistes Māras SALDĀBOLAS, 
zvanot 25425222 vai rakstot 
uz mara.saldabola@aluksne.lv.

Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras formu restaurācijas projekta darba grupa – (no kreisās) 
projekta autors, arhitekts Laimonis Šmits, SIA “BŪVFIRMA INBUV” valdes loceklis Toms Trubins, arhitekte 
Zane Ramiņa, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, projekta vadītāja Sanita Adlere un 
restaurācijas darbu vadītājs Juris Pavlovs                                                                          Evitas Aplokas foto

Mālupes pagastā atklāts 
jauns un mūsdienīgs sociālās 
aprūpes centrs
 29. martā notika 
jaunizveidotā Sociālās 
aprūpes centra “Pīlādži” 
atklāšana Mālupes pagastā. 
Jaunais aprūpes centrs
atrodas kādreizējās 
pamatskolas telpās un 
ir Alūksnes novada 
pašvaldības Sociālo 
lietu pārvaldes 
struktūrvienība.

 No 2018. gada aprīļa līdz 
decembrim ēkā norisinājās 
iekštelpu pārbūve, lai bijušo 
skolas ēku pielāgotu aprūpes 
centra vajadzībām. Šobrīd 
notiek pēdējie sagatavošanās 
darbi, lai jau nedēļas beigās 
svinīgi atvērtu sociālās 
aprūpes centru.
 Centrā izveidotas 38 istabas 
un tajās varēs dzīvot 59 cilvēki. 

Istabas veidotas gan 
vienam, gan 
diviem un trīs cilvēkiem. 
Mūsdienīgas atpūtas telpas, 
ēdamistaba, sporta laukums, 
istabas ar funkcionālajām 
gultām, videonovērošana – 
tas viss radīts, lai padarītu 
ērtāku vidi sociālās aprūpes 
centra iemītniekiem.  Apmēram 
trīs hektārus lielā apkārtējā 
zemes platība ļaus vei-
dot saimniecību un iekopt 
mazdārziņu. Uz jumta 
uzstādīti vairāki saules kolektori, 
kas pārveidos Saules enerģiju 
siltumenerģijā, nodrošinot 
centram daļu no nepieciešamā 
siltā ūdens.
 

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības vadība tikās ar 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru Pūci
  15. martā Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes novada 
pašvaldības vadība – domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
un priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers tikās ar 
ministru Juri Pūci. Tikšanās 
dalībnieki bija arī Saeimas 
deputāti Mārtiņš Bondars, 
Dace Rukšāne un Inese Ik-
stena.   

 Dienas kārtībā trīs galvenie 
jautājumi bija par steidzamo 
nepieciešamību izbūvēt izglītības 
un sporta centru sporta izglītības 
nodrošināšanai, gatavošanos 
veselības veicināšanas pakalpo-
jumu centra projekta īstenošanai 
Alūksnē un pašvaldību 
administratīvi teritoriālo reformu. 
 Jautājumā par sporta centra 
būvniecību domes priekšsēdētājs 
A. Dukulis uzsvēra, ka pašvaldība 
līdz šim ir jau paveikusi 
nepieciešamos priekšdarbus, lai 
no fi ziski un morāli novecojušā 
angāra sporta izglītību novada 
bērniem un jauniešiem, kā arī 
sporta aktivitātes pieaugušajiem 
varētu pārcelt uz mūsdienām 
atbilstošu būvi. Šovasar 
būs izstrādāts sporta centra 
būvprojekts, kam 300 000 EUR 
liels līdzfi nansējums piešķirts 
arī no valsts budžeta, bet 
pašvaldībai ir nepieciešams 
atbalsts sporta centra 
būvniecībai. 
 Pašvaldības vadība informēja 
ministru, ka jau vairāku gadu 
garumā pašvaldība ir lūgusi 
Izglītības un zinātnes, Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un citu 
augstu amatpersonu atbalstu 

fi nansējuma piešķiršanai sporta 
centra būvniecībai Alūksnē. 
Deputāts M. Bondars norādīja, 
ka Alūksne ir viena no 
Eiropas Savienības pierobežas 
pilsētām, kas veido ārējo robežu, 
un tas piešķir citu dimensiju 
jautājumiem par infrastruktūru 
pierobežā. Pēc tikšanās Alūksnes 
Kultūras centrā politiķi devās 
apskatīt Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta  skolas 
angāru, lai par tā kritisko stāvokli 
pārliecinātos klātienē.
 Ministrs un Saeimas deputāti 
tika informēti par veselības 
veicināšanas centra būvniecības 
plāniem Alūksnē. A. Dukulis 
uzsvēra, kas šis objekts varētu 
kardināli mainīt iedzīvotāju dzīvi 
novadā, tas būtu liels atbalsts 
uzņēmējdarbībā. Paredzams, 
ka veselības veicināšanas centrs 
varētu nodrošināt aptuveni 
40 darba vietas, bet kopā ar 
iespējamu investora piesaisti 

viesnīcas izbūvei, darba vietu 
skaits kopā varētu sasniegt 
simtu. Politiķi piekrita, ka jaunu 
darba vietu skaita pieaugums ir 
ļoti svarīgs novada attīstībā. 
 Viens no galvenajiem ministru 
J. Pūci interesējošajiem 
sarunas tematiem bija 
pašvaldību administratīvi 
teritoriālā reforma. Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
A. Dukulis uzsvēra Alūksnes 
novada atbalstu reformai un 
informēja, ka pašvaldība ir 
gatava paplašināt tās 
teritoriju reformas rezultātā. 
Ministrs pateicās par Alūksnes 
novada pašvaldības izrādīto 
atbalstu reformas īstenošanai 
un norādīja, ka par to, kā tā 
notiks, vēl būs jālemj.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ministrs kopā ar pašvaldības vadību apskatīja kritiskā stāvoklī esošo 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta centra angāru

Sanitas Pāsas foto 

Pārbaudīs, vai īpašnieki izvieto 
ēku nosaukuma un numura zīmes
 Pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.21/2015 
“Par kārtību, kādā 
izvietojamas un 
noformējamas ielu 
nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā” nosaka 
pienākumu iedzīvotājiem 
uz to īpašumā vai tiesiskā 
valdījumā esošiem 
īpašumiem izvietot ēkas 
numura vai nosaukuma 
zīmi – ielas nosaukumu 
un mājas numuru 
vai mājas 
nosaukumu.

 Minētie saistošie noteikumi 
atrodami www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. To mērķis ir 
veidot vienotu Alūksnes novada 
vizuālo tēlu, nodrošināt iespēju 
viegli orientēties pilsētā un lauku 
teritorijās tās iedzīvotājiem un 
viesiem, atvieglot nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas 
noteikšanu, īpaši glābšanas 
dienestiem.
 Atgādinām, ka šie saistošie 
noteikumi stājās spēkā 
2016. gada 1. jūlijā, un tajos ir 
noteikts, ka ēkas īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs viena gada 
laikā 

no noteikumu spēkā stāšanās 
dienas, tātad līdz 2017. gada 
1. jūlijam, izvieto ēku nu-
mura vai nosaukuma zīmes, 
kas atbilst saistošo noteikumu 
prasībām. Turklāt, šīs noteikumu 
prasības vienādi attiecas uz ēku 
īpašniekiem kā pilsētā, tā arī 
pagastos.
  Diemžēl liela daļa īpašnieku 
noteikumus nav pildījuši, 
tādēļ pašvaldība sāks veikt 
kontroli par to, kā īpašnieki 
ievēro saistošo 
noteikumu prasības. Par 
noteikumu pārkāpšanu 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam var 
izteikt brīdinājumu vai uzlikt 
naudas sodu no 10 EUR līdz 
60 EUR.
 Jāpiebilst, ka, ja pie ēkas 
šobrīd atrodas kvalitatīva
izskata zīme, kas atbilst 
iepriekš spēkā esošajām 
normām, to nevajadzēs 
mainīt, līdz  tā nebūs fi ziski 
nolietojusies.

 Uz ēkas numura vai 
nosaukuma zīmes jānorāda 
attiecīgi:
1) ielas nosaukums un 
numurs vai
2) mājas nosaukums.
 Tāpat uz ēkas zīmes 

var norādīt ziņas par īpašuma 
piederību, piemēram:
1) īpašnieka vārda pirmo burtu 
un uzvārdu vai juridiskas 
personas nosaukumu vai
2) nekonkretizējot īpašnieka 
personu, ēkas piederību 
norādīt kā privātīpašums, 
kopīpašums, pašvaldības 
īpašums vai valsts īpašums. 

 Ēkas numura vai nosaukuma 
zīmes materiālam ir jābūt:
no alumīnija materiāla 
plāksnes ar profi lētu malu un 
baltu, atstarojošu fona krāsu un 
ar melnu apmali (noapaļotiem 
stūriem virs profi lējuma) un 
uzrakstiem melnā krāsā, latviešu 
valodā, izmantojot Balt Helvetica 
Cond Bold vai Helvetica LT Pro 
Condensed fontus.

Ēkas numura zīmes izmēri: 
220 x 320 mm vai 280 x 320 
mm (atkarībā no teksta 
garuma). 

Mājas nosaukuma zīmes 
izmēri: 160 x 560 mm, 
160 x 640 mm (atkarībā 
no teksta garuma). 

 Nekustamā īpašuma īpašnieks 
pats var organizēt ēkas nosau-
kuma vai numura zīmes plāksnes 

iegādi. Noskaidrot uzņēmumu, 
kas izgatavo noteikumiem 
atbilstošas zīmes, var, sazino-
ties ar sava pagasta pārvaldi vai 
pašvaldības aģentūru “Spodra” 
Alūksnē, Pils ielā 58 vai pa 
tālruni 64323259. 
 Īpašnieks arī var lūgt sniegt 
maksas pakalpojumu mājas 
numura (nosaukuma) zīmes 

pasūtīšanā pašvaldība aģentūrai 
“Spodra” vai attiecīgajai pagasta 
pārvaldei. Šī pakalpojuma maksa 
ir 1,78 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Plāno izsludināt metu 
konkursu Alūksnes muižas 
parka ieejas zonas 
sakārtošanai

 Alūksnes novada domes 
Tautsaimniecības komitejas 
sēdē martā deputāti diskutēja 
par ieceri atjaunot Alūksnes 
muižas parka ieejas zonu.

 Teritorija, kam plānots 
izsludināt metu konkursu, 
atrodas pilsētas vēsturiskajā 
centrā un ir daļa no Alūksnes 
muižas parka, kas šobrīd ir viens 
no galvenajiem tūrisma objek-
tiem. Pašlaik šajā teritorijā 
atrodas vairākas vidi 
degradējošas būves. Apskatāmā 
teritorija atrodas Alūksnes 
pilsētas centrālajā daļā blakus 
tranzītielai – Pils ielai un pilsētas 
nozīmes ielai Ojāra Vācieša 
ielai, kas ir galvenais pilsētas 
centra savienojums ar tūrisma 
un rekreācijas objektu – Pilssalu 
Alūksnes ezerā, līdz ar to teri-
torija veido pilsētas centram un 
tūristu plūsmai nepievilcīgu vidi. 
 Metu konkursa darba 
uzdevumā plānots iekļaut 
vidi degradējošo būvobjektu 
nojaukšanu, divu vēsturisko 
parka elementu atjaunošanu to 
autentiskajās vietās - Ampīra 

stila ieejas vārtus un Kanovas 
vāzi. Ņemot vērā to, ka šobrīd 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs atrodas šaurās telpās 
Bībeles muzeja ēkā, kur ir 
apgrūtināta tūristu apkalpošana, 
atjaunojamajā teritorijā 
plānots  iekļaut arī Tūrisma 
informācijas centra ēkas izveidi 
ar telpām klientu apkalpošanai, 
apmeklētāju zonu, kas būtu 
sasniedzama visu diennakti 
un ietvertu pašapkalpošanās 
tūrisma informācijas ki-
osku, mantu glabātuvi, 
bankomātu, velosipēdu nomu, 
elektrovelosipēdu uzlādes vietu 
un tualetes apmeklētājiem.
 Tā kā teritorija atrodas tuvu 
daudziem tūrisma un atpūtas 
objektiem, to sakārtojot, 
ir nepieciešams izveidot 
automašīnu un autobusu 
stāvvietas, lai no autotransporta 
novietošanas atslogotu tranzīta 
ielu - Pils ielu. 

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašlaik teritorija, kam plānots izsludināt metu konkursu, veido pilsētas 
centram un tūristu plūsmai nepievilcīgu vidi

Sanitas Pāsas foto
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Rosina diskusiju par pop-up 
metodes iespējām uzņēmējdarbības 
veicināšanai Alūksnē
 Turpinot uzsākto 
darbību URBACT projektā, 
pārņemot Vācijas pilsētas 
Altenas pieredzi vietējās 
ekonomikas veicināšanai, 
Alūksnes novada pašvaldība 
14. martā bija aicinājusi uz 
tikšanos interesentus, lai 
iepazīstinātu ar pop-up 
metodi un diskutētu par 
iespējām to ieviest Alūksnē.

 Tikšanos vadīja URBACT pro-
jekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa 
lejupslīdes pārvarēšana mazajās 
pilsētās” (“Re-growCity”) vadītāja 
Kristīne Lāce un pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbal-
sta speciāliste Māra Saldābola. 
Speciālistes iepazīstināja 
ar pop-up metodi mazajā 
uzņēmējdarbībā citur pasaulē, 
un kopā ar dalībniekiem centās 
rast idejas tās izmantošanai 
Alūksnē. 
 URBACT programmas ietva-
ros Eiropas pašvaldības veido 
starptautiskus tīklus savstarpējai 
pieredzes apmaiņai un labās 
prakses tālāknodošanai, kas 
veicina to teritoriju attīstību 
un izaugsmi pozitīvu izmaiņu 
virzienā. Programmas mērķis ir 
nodot un pielāgot URBACT Labās 
prakses apbalvojumu saņēmušo 
pilsētu pieredzi citām pilsētām.
 Alūksnes novada pašvaldība 
kopā ar Portugāles, Spānijas, 
Ungārijas, Slovēnijas, Grieķijas, 
Itālijas pilsētām ir iesaistījusies 
minētajā URBACT programmas 
projektā “Augoša pilsēta”, kura 
vadošais partneris ir Vācijas 
pilsēta Altena. Daudzu gadu 
garumā Altena cīnījusies ar 
tādām pašām problēmām, kas 
šobrīd skar Latviju un arī Alūksni 
- vietējo nozaru slēgšana, 
bezdarba pieaugums, iedzīvotāju 
skaita samazināšanās, jaunu 
cilvēku aizbraukšana. Šobrīd 
Altena ir pilsēta ar 18 tūkstošiem 
iedzīvotāju, taču laika posmā no 
1975. gada līdz 2014. gadam 
tā bija zaudējusi 14 tūkstošus 
iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā 
ir nācies risināt sarukšanas 
problēmu un mēģināt atdzīvināt 

pilsētu ar minimālu ārējo resursu 
izmantošanu. Viens no veidiem, 
kā Altena to risinājusi, ir pop-up 
tirdzniecības vietu attīstība, un šīs 
idejas pieredzi projekta ietvaros 
vēlas apgūt Alūksnes novada 
pašvaldība.
 Pasaulē pop-up kustība zināma 
jau vairākus gadus, un tās 
nosaukums apzīmē uz īsu brīdi 
atvērtu veikalu, restorānu, bāru 
vai citu iestādi. Šāda koncepta 
veikali, restorāni nav ekskluzīvi 
aprīkoti, tiem nav īpaša interjera, 
tas ir vienkārši pašu spēkiem uz 
īsu brīdi radīts interjers. Pop-up 
kustība var atdzīvināt pames-
tus pilsētas nostūrus, piešķirot 
tiem īpašu nokrāsu, atvilinot 
turp apmeklētājus. Cilvēkiem 
jāatceras, ka došanos uz pop–up 
veikalu, galeriju, restorānu, tirgu 
vai kinoteātri nav ieteicams atlikt, 
jo nav zināms, vai rīt tas tur vēl 
būs.
 Tirgzinību speciālisti norāda, 
ka šis var būt teicams veids, 
kā pārbaudīt jauna veikala 
atrašanās vietas veiksmīgumu, 
pirms ieguldīt naudu pastāvīgu 
telpu izveidē. Uzņēmēji šādi var 
izmēģināt jaunus produktus vai 
pakalpojumus.
 Projektā Alūksnē plānots 
attīstīt šādas idejas - pēc pop-

up metodes principa veidot 
Amatnieku centra darbību 
šaursliežu dzelzceļa stacijas 
ēkā un organizēt īslaicīgas iz-
klaides un tūrisma pakalpojumu 
tirdzniecības vietas saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem.
 Tikšanās otrajā daļā speciālistes 
organizēja darba grupas, 
kurās tika meklēti konkrēti 
priekšlikumi, kā ieviest pop-up 
metodi gan iepriekšminētajās 
idejās, gan, lai risinātu tukšo 
telpu problēmu pilsētā. Tikšanās 
uzņēmējdarbības atbalsta centrā 
noslēdzās ar skaidrāku izpratni 
par to, kas ir pop-up metode, 
un iezīmējās tie darbības 
virzieni, kas būtu aktuāli 
vietējiem iedzīvotājiem. 
Speciālistes aicināja turpināt 
domāt par veidiem, kā attīstīt 
savas biz-nesa idejas, un 
nepieciešamības gadījumā 
solīja dot padomus. Arī turpmāk 
plānotas šāda veida tikšanās, 
tādēļ aicinām sekot līdzi 
aktuālajai situācijai Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv. 

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tikšanās dalībnieki uzzināja par pop-up metodes izmantošanas 
pieredzi mazajā uzņēmējdarbībā                               Sanitas Pāsas foto

Uzlabota mācību vide vidusskolā un ģimnāzijā
 Ir noslēgušies mācību 
vides uzlabošanas darbi, 
ko Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana” īstenoja 
Alūksnes novada vidusskolā 
un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internātā.

 Minētais projekts paredz 
nodrošināt skolēniem 
mūsdienīgu, ergonomisku un 
funkcionālu mācību vidi un 
sekmēt kompetenču pieejā 
balstītā vispārējā izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu. 
Projekta vadītāja ir Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Santa Supe.
 Alūksnes novada vidusskolas 
ēkā ir atjaunotas vairākas 
mācību telpas, kurās iepriekš 
vēl nebija veikts remonts, 
gaiteņi un kāpņu telpas, 
daļēji atjaunota sporta zāle 
un veikts remonts aktu zālē, 

atjaunota ventilācijas sistēma, 
uzlabota apkure, izbūvētas 
ugunsdrošās durvis, veikta LED 
gaismekļu uzstādīšana, ierīkota 
mūsdienīga videonovērošanas 
sistēma, elektronisko sakaru 
un ugunsdzēsības sistēmas 
ugunsdrošības nolūkiem.
 Būvdarbus Alūksnes novada 
vidusskolā saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veica 
pilnsabiedrība “A.A.& 
Būvkompānijas” pēc SIA “BM-
projekts” izstrādātā būvprojekta, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Sistēmeksperts”. Līguma 
summa bija 458721 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa.
 Projektu īstenojot, Alūksnes 
novada vidusskolai ievērojami 
papildināts informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
aprīkojums – iegādāts 21 jauns 
stacionārais dators datorklases 
atjaunošanai, izveidota mobilā 
datorklase ar planšetēm un 
ar 20 portatīvajiem datoriem 
aprīkots fi zikas, matemātikas, 

dabaszinātņu kabinets 11 
mācību klases aprīkotas ar  
skārienjūtīgām tāfelēm un 
datu kamerām mūsdienīgu 
mācību materiālu un metožu 
pielietošanai, 21 portatīvais 
dators pieejams skolēniem 
un skolotājiem mācību darbā 
katrā klasē. Ēkas būvdarbu 
laikā pārbaudīta esošā skolas 
datortīkla funkcionalitāte 
un nodrošināta jauno ierīču 
pieslēgšana vienotajam tīklam. 
Tāpat iegādāti 300 ergono-
miski galdi un krēsli skolēniem, 
sporta aprīkojums (vingrošanas 
buks, vingrošanas paklāji un 
augstlēkšanas komplekts). 
Mācību klasēm, gaiteņiem un 
aktu zālei iegādātas žalūzijas. 
Skolas aktu zāli pēc remonta 
aprīkos ar mūsdienīgu gaismas 
un skaņas aparatūru, kā arī 
projektoru, lai skolēni varētu 
klausīties vieslektoru uzstāšanos 
un attīstīt paši savas uzstāšanās 
prasmes, kā arī apgūt gaismotāja 
un skaņotāja darba iemaņas.

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internātā ir veikta 
daļēja ēkas atjaunošana, 
paredzot projekta ietvaros 
veikt apjomīgākos un iz-
maksu ziņā ietilpīgākos dar-
bus. Ēkā ir veikta inženiertīklu 
pārbūve – visā ēkā nomainīta 
elektroinstalācija, izbūvētas 
ventilācijas iekārtas, atjauno-
tas koplietošanas dušas telpas, 
gaiteņi, veikta durvju nomaiņa 
visā ēkā atbilstoši ugunsdrošības 
prasību nosacījumiem, daļēji 
atjaunots apgaismojums, 
uzstādot LED gaismekļus. 
Ēka pielāgota personām ar 
kustību traucējumiem, izbūvējot 
pacēlāju un  ierīkojot vienu, īpaši 
aprīkotu un pielāgotu dzīvojamo 
telpu personām ar kustību 

traucējumiem. Internātā saskaņā 
ar atklātā iepirkumu konkursa 
rezultātiem darbus veica 
SIA “RUFS” pēc SIA “JOE” 
izstrādātā projekta, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Sistēmeksperts”. Līguma 
summa 266433 EUR bez PVN. 
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internāta dzīvojamo 
telpu kosmētiskais remonts tiks 
veikts pakāpeniski turpmāko 
gadu laikā.
 Šī projekta ietvaros vēl paredzēts 
pilnībā pārbūvēt Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusa ēku.

Turpinājums 6. lappusē

Turpinās būvdarbi 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā Alūksnē
 Alūksnes novada dome 
27. februāra sēdē pieņēma 
lēmumu grozīt Alūksnes 
novada domes 22.12.2016. 
lēmumu Nr. 439 “Par 
projektu “Energoefektivitātes 
uzlabošana Alūksnes 
novada administratīvajā 
ēkā””. Grozījumi saistīti ar 
to, ka administratīvās ēkas 
būvdarbu turpināšanai ir 
papildus nepieciešami 
255 933 EUR.

 Papildu fi nansējums saistīts ar 
neparedzētiem darbiem, kas 
atklājušies būvniecības procesā, 
būvdarbu laikā būvprojektā 
konstatētām kļūdām, kā arī pa-
pildus nepieciešamiem darbiem, 
kurus šobrīd ir lietderīgi veikt ēkā 
ilgtermiņa rezultātam.
 Ēkā pašlaik turpinās ventilācijas 
gaisa vadu un kondicionēšanas 
sistēmas montāža, kā arī apkures 
sistēmas maiņa. Ārpus ēkas 
veicamie darbi ir ierobežoti 
laika apstākļu dēļ, bet līdz šim 
jau veikta paredzētā ūdensvada 
tīklu pārbūve, daļēji izbūvēti 
lietus ūdens kanalizācijas tīkli. To 
tālāka izbūve pašlaik apturēta, 
ņemot vērā, ka “Lattelecom” 
sakaru kanalizācija šajā teritorijā 
konstatēta citā dziļumā, nekā 
bija sagaidāms.
 Ēkas dienvidu pusē turpinās 
fasādes siltināšana. Šai daļai 
ir nomainīti logi, kur tas 

bija paredzēts, un uzstādīta 
siltumizolācija, uzsākta 
ventilējamās fasādes montāža.
 Problēmas projekta gaitā 
sagādāja aktu zāles ārsienu ap-
metums, zem kura esošo ķieģeļu 
drupšana konstatēta būvdarbu 
laikā. Autoruzrauga sertifi cēts 
būvkonstrukciju speciālists atzina, 
ka nepieciešams veikt nesošo 
konstrukciju nestspējas pārbaudi, 
kā arī dībeļu izraušanas testu. 
Pārbaudi veica Rīgas Tehniskās 
universitātes Būvmateriālu labo-
ratorija, un tās rezultātā secināts, 
ka jāizkaļ bojātie ķieģeļi, atjau-
nojot mūrējumu un apmetumu.
 Darbu veikšanas procesā, 
atsedzot konstrukcijas, atklātas 
vairākas nedrošas vietas 
arī ēkas vestibilā, kurām 
nepieciešami papildu risinājumi 
un stiprināšana, kas ietekmē 
ēkas būvkonstrukcijas. Autor-
uzraugs, atbilstoši būvizpētes 
atzinumam, izstrādāja detalizētus 
būvkonstrukciju risinājumus, kam 
veikta ekspertīze un saņemts 
pozitīvs ekspertīzes atzinums.
 Ņemot vērā pozitīvo ekspertīzes 
atzinumu un papildu fi nansējuma 
piešķiršanu ar SIA “VENTARS” 
noslēgta vienošanās par iepriekš 
neparedzēto darbu veikšanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Alūksnes Bānīša stacijā aicina uz 
pavasara kokteiļu meistarklasi
 6. aprīlī Alūksnes Bānīša 
stacijā norisināsies pavasara 
kokteiļu meistarklase. 
Laikā no pulksten 17.00 
līdz 20.00 bārmeņi kopā ar 
meistarklases dalībniekiem 
pagatavos pavasara 
kokteili un īpašus uzlējumus. 
Būs iespēja uzzināt jaunākās 
tendences, saņemt padomus 
kā ar vienkāršām lietām 
padarīt skaistāku ikdienas 
vai svētku galdu.

 - Aicinām uz kokteiļu 
meistarklasi, ko vadīs bārmenis 
Rūdolfs Milzarājs, kurš ikdienā 
sastopams populārajā Rīgas 
bārā “Herbārijs” - pērn uzvarēja 
Baltijas bārmeņu sacensībās un 
ieguva galveno balvu - 
braucienu uz Kentuki Four Roses 
burbona ražotni. Iepriekš viņu 
varēja sastapt tādās rīdzinieku 
iemīļotās vietās, kā “Piens” un 
“Pagalms”. Bārmenis ar kolēģi 
pastāstīs, kā varam profesionāļu 
zināšanas izmantot un pielietot 
ikdienā, - aicina Alūksnes Bānīša 
stacijas pārstāve Dace 
Bumbiere-Augule.

 Jāņem vērā, ka meistarklasē 
vietu skaits ierobežots – 
30 personas, tādēļ lūdzam 
pieteikties savlaicīgi. 

 - Pasākuma laikā ar savu kolēģi 
piedāvājam izveidot uzlējumu 
“staciju”, kur varēs izgatavot 
personalizētus uzlējumus ar 
dažādiem bāzes 

alkoholiskajiem dzērieniem. 
Spiestē saberzt garšvielas, 
pievienot mizas, pašizgatavotus 
sīrupus un svaigās sulas, un šo 
jaunizveidoto uzlējumu aizkorķēt 
- ņemt līdzi mājās kā suvenīru 
no pasākuma. Kopā ar kolēģi 
atbildēsim uz jautājumiem, 
pastāstīsim par tendencēm, 
vienkārši kopā labi pavadīsim 
laiku, uzzinot ko jaunu, - atklāj 
Rūdolfs Milzarājs. 
 Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 
25669604 vai sūtot e-pastu 

stacija@aluksne.lv - ar norādi 
pieteikšanās 6. aprīļa kokteiļu 
meistarklasei. 

Dace Bumbiere-Augule
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītāja vietniece

Aprīļa trešdienu 
vēlie vakari Alūksnes 
Bānīša stacijā

 Naktī no 31. marta uz 
1. aprīli Latvijā notika 
pāreja uz vasaras laiku. 
Pulksteni pagriežot stundu
uz priekšu, iegūstam 
garākus un gaišākus
pavasara vakarus. Šos 
vakarus aicinām jauki 
pavadīt neierastā 
atmosfērā un gaisotnē.

Četrus trešdienas 
vakarus – 3., 10., 17. un 
24. aprīlī  - “Alūksnes Bānīša 
stacijas” ekspozīciju būs 
iespēja apmeklēt līdz 
pulksten 20.00. Akcijas “Aprīļa 
trešdienu vēlie vakari” laikā 
apaļās stundās 18.00 un 19.00 
tiks demonstrētas dokumentālas 
filmas par dzelzceļa vēsturi un 
notikumiem Alūksnes rajonā. 
3. un 17. aprīlī būs skatāmas 
filmas no kinohronikām 
“Padomju Latvija”, “Sporta 

apskats” un “Pionieris” (20 min). 
Savukārt 10. un 24. aprīli būs 
dokumentāla filmu programma 
(30 min) par dzelzceļa vēsturi, 
kas tapusi sadarbībā ar Latvijas 
dzelzceļa vēstures muzeju. 
 Ieejas maksa: pieaugušajiem - 
3 eiro; skolēniem, studentiem, 
senioriem - 1 eiro; bērniem līdz 
6 gadu vecumam – bez maksas.
 “Alūksnes Bānīša stacija” ir 
multimediāla ekspozīcija, kura 
tika atvērta 2018.gada septembrī 
vēsturiskajā stacijas bagāžas 
šķūnī. Ekspozīcijā par Baltijā 
vienīgo regulāri kursējošos 
dzelzceļu var atklāt dzelzceļa 
vēstures faktus, dzirdēt unikālus 
10 staciju stāstus, ieraudzīt, kam 
Bānītis bijis draugs, palīgs, darba 
vieta un iedvesmas avots. 

Dace Bumbiere-Augule
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Aprīlī bez maksas būs pieejamas 
veselīga uztura nodarbības
 Aprīlī daudzviet novadā norisināsies bezmaksas interaktīvas 
uztura nodarbības, kas būs paredzētas dažādām 
mērķauditorijām. Nodarbības vadīs SIA “Willow Med” uztura 
speciālisti.

Veselīgs uzturs jaunajām ģimenēm

 Nodarbību teorētiskajā daļā tiks atbildēts uz šādiem jautājumiem - 
kas ir veselīgs, sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs? Kā pārbaudīt, vai 
ēdu pareizi? Kāpēc nepieciešamas regulāras un pilnvērtīgas maltītes? 
Kādas sekas var radīt uzturvielu nepietiekamība? Kāpēc analizēt 
produktu sastāvu? Kā atpazīt un ieraudzīt slēptus taukus, cukuru 
un sāli? Vai TV skatīšanos un telefona lietošanu drīkst apvienot ar 
ēšanu? Vai skaistam ēdiena noformējumam ir nozīme? Vai ēdiena 
gatavošanā un noformēšanā var iesaistīties visa ģimene?
 Nodarbību praktiskajā daļā - meistarklasē - kopīgi tiks gatavota eko-
nomiska, ātri pagatavojama maltīte, uzmanību pievēršot arī ēdiena 
noformēšanas un dekorēšanas procesam.

Veselīgs uzturs vecuma 
grupai virs 54 gadiem
 
 Nodarbību teorētiskajā daļā tiks atbildēts uz šādiem jautājumiem 
- kādas izmaiņas notiek seniora organismā? Kā senioram izveidot 
sabalansētu  ēdienkarti? Vai veselīgs var būt ekonomisks? Kā ēdiens 
ietekmē mūsu veselību? Kā ēst garšīgi un veselīgi? Kādi ir ieteikumi 
veselīgākām ēdiena izvēlēm?
 Nodarbību praktiskajā daļā - meistarklasē – tiks mācīts aizstāt 
neveselīgos gaļas izstrādājumus ar viegli pagatavojamiem un gar-

diem smēriņiem. Tiks gatavoti veselīgi našķi, lai priecētu sevi un 
varbūt sagatavotu kādam veselīgu dāvaniņu.

Veselīgs uzturs skolēniem 
un viņu vecākiem

 Laika posmā no 8. līdz 25. aprīlim uztura nodarbības norisināsies 
visās Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs. Nodarbības 
norisināsies mācību stundu laikā, tajās ir iespēja piedalīties arī 
skolēnu vecākiem. Nodarbības tiks pielāgotas skolēnu reālajām ikdie-
nas vajadzībām, atbilstoši vecuma grupām (1.-4. klase, 5.-6. klase, 
7.-9. klase un 10.-12. klase). Tās tiks dalītas 2 daļās – teorētiskā 
un praktiskā. Visiem dalībniekiem tiks sniegts ieskats par veselīgu, 
sabalansētu uzturu un ēšanas paradumiem – par piemērotākajiem 
un uzturvielām bagātākajiem pārtikas produktiem, skolēnu vecumam 
atbilstošākās ēdienkartes izveidi, kā arī citiem jautājumiem, kas 
noderīgi visu vecumu skolēniem un viņu vecākiem. 
 Interesentiem par nodarbību laikiem sazināties ar attiecīgās skolas 
skolotājiem!

Visas nodarbības ir bez maksas!
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

Nodarbību laiki
Datums Vieta Laiks
8. aprīlis Mālupes Saieta nama zālē 17.00-20.00
8. aprīlis Alūksnes Kultūras centra disko 

zālē
17.00-20.00

8. aprīlis Alsviķu kultūras nama zālē 17.00-20.00
9. aprīlis Kolberģa tautas nama zālē 17.00-20.00
10. aprīlis Jaunannas tautas nama zālē 17.00-20.00

Nodarbību laiki
Datums Vieta Laiks
8. aprīlis Liepnas tautas nama zālē 16.00-19.00
9. aprīlis Veclaicenes tautas nama zālē 16.00-19.00
10. aprīlis Alūksnes Kultūras centra disko zālē 16.00-19.00
11. aprīlis Pededzes tautas nama zālē 16.00-19.00
24. aprīlis Zeltiņu tautas nama zālē 16.00-19.00

 Uzlabota 
mācību vide 
vidusskolā 
un ģimnāzijā 

Turpinājums no 5. lappuses

 Izstrādātajam būvprojektam 
šobrīd notiek ekspertīze. 
Ēkas abos mācību korpusos 
plānots iegādāties un uzstādīt 
ergonomisku aprīkojumu, 
iegādāties un ieviest 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju risinājumus, 
iekārtot dabaszinātņu (fizika, 
ķīmija, bioloģija) 
un matemātikas kabinetus 
un Alūksnes novada 
metodiskā centra attīstībai 
nepieciešamo aprīkojumu. 
Šobrīd ir iegādāts sporta 
aprīkojums – vingrošanas 
aprīkojums (paklāji, soli, 
rāpšanās virve, atspēriena 
dēlītis), barjerskriešanas 
aprīkojums (barjeras un 
starta bloks), bumbu spēļu 
aprīkojums (volejbola tīkls, 
telpu futbola/handbola 
vārti, pārvietojams 
basketbola groza komplekts) 
un augstlēkšanas 
aprīkojums).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Malienas pamatskolēniem 
- veselīga un aktīva 
ziemas sezona
 Malienas pamatskola jau 
trešo gadu ir Nacionālā 
Veselību veicinošo skolu 
tīkla dalībskola. 

 Nacionālā Veselību veicinošo 
skolu tīkla mērķis ir apvienot 
izglītības iestādes, kas veselību 
veicinošu vidi redz kā vienu 
no izglītības iestādes darbības 
mērķiem, dot izglītības iestādēm 
iespēju dalīties pieredzē un 
gūt jaunas idejas par veselības 
veicināšanas praksi izglītības 
iestādēs, atbalstīt izglītības 
iestādes veselību veicinošu 
aktivitāšu īstenošanā un, 
integrējot veselību veicinošas 
aktivitātes ikdienas darba un 
mācību procesā, veicināt bērnu 
un izglītības iestādes darbinieku 
veselību.
 Kas tad ir tas, ko mūsu skola 
dara veselības veicināšanas 
jomā? Tā ir mūsu ikdienas kopīgā 
rīta rosme, kad 10 minūtes pirms 
pirmās stundas sākuma kopīgi 
izvingrojamies. Izmantojam gan 
Olimpisko dienu izstrādātos 
vingrošanas kompleksus, gan 
skolēni paši sagatavo vingroju-
mus rīta rosmei. Par rīta rosmes 
vadīšanu skolēni krāj punktus, lai 
saņemtu papildus atzīmi sportā. 
Nu jau drīz atsāksim vingrot 
skolas priekšā uz asfalta.
 Gan mājturības, gan sociālo 
zinību, gan audzināšanas 
stundās runājam par veselīga 
uztura nozīmi. Mums ir bijušas 
Putras dienas, esam gatavojuši 
kārumus, kas labvēlīgi ietekmē 
sirds veselību. Tuvojas sulu laiks, 
un mēs, visa skola, katru dienu 
atkal dzersim svaigi tecinātas 
bērzu sulas. 
 Šogad esam iesaistījušies 
projektā “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā”, kura mērķis ir uzlabot 
pieejamību veselību veicināšanas 
un slimību profilakses pakal-
pojumiem Alūksnes novadā, 
īstenojot vietēja mēroga 
pasākumus.
 Pateicoties sniegotajam 
janvārim, februārim un marta 
sākumam, esam īstenojuši 

vairākas ieplānotās aktivitātes. 
Pasākums, ko varējām 
īstenot, tikai pateicoties pro-
jekta finansējumam, bija Tautas 
slēpojuma trīs kārtas ziemas 
sporta centrā “Mežinieki”. Gan 
skolēni, gan skolas darbinieki 
novērtēja iespēju slēpot pa 
labi sagatavotu trasi, izbaudīt 
nobraucienus no kalniņiem. 
Februārī organizējām arī 
tradicionālās Meteņdienas 
sniega aktivitātes vietējā Bruņa 
kalnā. Braucām ar slēpēm, 
ragaviņām, izbaudījām ziemas 
priekus, piedaloties dažādās 
stafetēs. Noslēgumā pulcējāmies 
pie ugunskura – ēdām desiņas, 
dzērām tēju. Pirms došanās 
pavasara brīvdienās, sporta 
skolotājs Artūrs Kļaviņš 
noorganizēja “Ziemas kausu” 
slēpošanā. Uzvarētāji saņēma 
medaļas un diplomus. Bet 
noslēgumā atkal ugunskurs 
ar “čibriku” (uz maikstēm tītās 
mīklas maizīšu) cepšanu.  
 Ziema pagājusi, bet mūsu 
ieplānotās aktivitātes projekta 
ietvaros turpināsies līdz mācību 
gada beigām.

Daina Mihailova,
Malienas pamatskolas skolotāja

Malienas pamatskolas skolēni 
šoziem slēpoja ziemas sporta 
centra “Mežinieki” trasē                       

Foto no Malienas pamatskolas 
albuma

Bērnu vecākus un pedagogus 
aicina uz lekciju par digitālo 
ierīču veselīgu lietošanu
  Ikviens Alūksnes 
novada pirmsskolas un 
sākumskolas bērnu 
vecāks un pedagogs ir 
laipni aicināts apmeklēt 
lekciju par digitālo ierīču 
veselīgu lietošanu, ko 
Alūksnes novadam 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas rīkotajā konkursā 
“Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” dāvināja 
kompānija “Amigo”.

  Lekcija sākotnēji tika 
plānota 20. martā, bet 
tā ir PĀRCELTA UZ 24. APRĪLI 
pulksten 18.00 Alūksnes 
pilsētas sākumskolas 
telpās. 
  Ikvienam interesentam, 
kas vēlas piedalīties lekcijā, 
lūgums iepriekš pieteikties, 
rakstot uz e-pastu 
sakumskola@aluksne.lv.
 Lekcija paredzēta ģimenēm 
un skolotājiem, lai iedrošinātu 
veidot noturīgus un veselīgus 
paradumus digitālo ierīču 
izmantošanā. 
 To ir izstrādājis skolu psihologs 
Edmunds Vanags, balstoties 
uz jaunākajiem pētījumiem, 
literatūru un praksi bērnu 
audzināšanā. 
 Lekciju vadīs “Amigo” vēstnese 
Valmieras Viestura vidusskolas 
sociālā pedagoģe Iveta Upīte.

 Digitālās ierīces ir kļuvušas 
par ikdienas sastāvdaļu 
ikvienā ģimenē, taču daudzās 
no tām regulāras diskusijas 
ar bērniem rodas par pārāk 
ilgu sēdēšanu ekrānā. Vecāki 
ir noraizējušies arī par bērnu 
drošību internetā, jo viņi 
nespēj izsekot līdzi bērnu 
dzīvei virtuālajā pasaulē. 
Būtiskākais, kas neļauj situāciju 
sakārtot – ģimenēs trūkst 
noturīgu noteikumu, kas
veidotu līdzsvarotu dažādu 
ierīču izmantošanu ar pārējiem 
pienākumiem ģimenē.

  Lekcijās vecāki iegūs atbildes 
uz šādiem jautājumiem:
•  kādi ir veselīgi viedierīču 
lietošanas paradumi,
•  kā novērtēt pašreizējo situāciju 
ģimenē,
•  kā radīt pārmaiņu plānu, kas 
darbojas,
•  kā soli pa solim ieviest jaunos 
noteikumus,
•  kāpēc ir svarīgi arī konteksta 
noteikumi vides uzlabošanai,
•  un kāda ir vecāku atbildība 
šajā procesā.

“Cālis” svinēs savus 70
 Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Cālis” 
savu dzimšanas dienu svin 
visjaukākajā gadalaikā – 
pavasarī, kad dabā viss 
mostas un gaiss mums vēsta 
par kaut kā jauna sākumu 
un turpinājumu. 

 Šogad PII “Cālis” svinēs 
savu 70. dzimšanas dienu! 
Tam par godu 10. maijā 
pulksten 17.00 PII “Cālis” zālē 
notiks koncerts, uz kuru GAIDĪTI 
VISI, kas jūt savu piederību 
“Cālim” - bijušie iestādes 
darbinieki, audzēkņi, viņu 
vecāki. 
 “Cāļa” lepnums ir te strādājošie 
darbinieki, audzēkņi un viņu 
vecāki, jo tieši pozitīvā sadarbība 
ar vecākiem dod veiksmīgu 
rezultātu bērnu audzināšanas 
procesā un ikdienas iecerēto 
darbu realizācijā, jo kopīgais 
pedagogu un vecāku 
uzdevums ir bērnu izglītošana, 
audzināšana, bērnu iekļaušana 
mūsu mainīgajā, aktīvajā dzīvē.
 Iestādei ir izveidojušās savas 
tradīcijas svētku svinēšanā, 
kas nes prieku gan bērniem, 
gan darbiniekiem – Zinību diena, 
Tēvu diena, Olimpiskā diena 
un Latvijas Veselības nedēļas 
MOOVE WEEK, 
Latvijas proklamēšanas 
diena, vecvecāku pēcpusdiena, 
ģimeņu pēcpusdiena, bērnu 
talantu diena, kas katru gadu 
tiek organizēta savādāk, sporta 
diena, Latviešu tradīciju svētki.
 Alūksnes PII “Cālis” ir viens no 
trīs pilsētā esošajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, 
kas strādā kopš 1949. gada 
5. maija, kad tas savu darbību 
uzsāka kā Alūksnes pilsētas 
mazbērnu novietne Raiņa bulvārī 
1, tajā darbojās viena grupa 
ar 20 bērniem. 1950. gada 
mazbērnu novietni pārcēla uz 
citu ēku - Raiņa bulvārī 3, kur 
darbojās trīs grupas ar 
35 bērniem.
 Ar 1963. gada 15. februāri, 
pamatojoties uz Gulbenes 
rajona Izpildu komitejas lēmumu, 
mazbērnu novietnei tiek piešķirta 
ēka Pionieru ielā 7, tagadējā 
Lielā Ezera ielā 7, kur darbojās 
trīs grupas, aptverot 55 bērnus.
 Kopš 1995. gada 1. oktobra 
bērnudārzs tiek nosaukts par 
“Cāli”. Ar 1997. gada 10. aprīli 
iestāde tiek reorganizēta par 
speciālo bērnudārzu, paredzot 
tajā trīs grupas 40-45 bērniem 
ar runas traucējumiem. Šādā 
statusā bērnudārzs sāk strādāt 
1997. gada 1. septembrī.
 1998. gada 19. februārī ar 
Alūksnes pilsētas domes lēmumu 
apstiprina speciālā bērnudārza 
nolikumu, kurā paredz uzņemt 
vienā grupā bērnus ar smagām 
saslimšanām, ar stājas un 
kustību traucējumiem vecumā no 
pusotra līdz trīs gadu vecumam, 
bet divās grupās - bērnus ar 
valodas traucējumiem vecumā 
no trīs līdz piecu gadu vecumam. 
 2001. gada 15. februārī 
Alūksnes pilsētas domes sēdē 
apstiprina Alūksnes speciālās 
pirmsskolas iestādes „Cālis” 
nolikumu. Izglītības iestāde ir 
pilsētas domes dibināta iestāde 

speciālās izglītības programmas 
īstenošanai pirmsskolas vecuma 
bērniem ar runas (2 grupas), 
kustību traucējumiem, bieži un 
ilgstoši slimojošiem bērniem 
(1 grupa).
 Pašlaik iestādē darbojas divas 
jaukta vecuma grupas: jaunākā 
vecuma grupa “Podziņas” 
un vecākā vecuma grupa 
“Gaismiņas”. Katrā grupā 
25 bērni un ikdienā ar viņiem 
strādā trīs pedagogi, kā arī 
pedagoga palīgs. Kopā iestādē 
strādā 10 pedagogi, astoņi 
tehniskie darbinieki, sezonas 
kurinātājs, iestādes vadītāja un 
atbalsta personāls – izglītības 
psihologs.
 PII “Cālis” iet kopsolī ar laiku, 
gan iekārtojot, pārveidojot grupu 
vidi, labiekārtojot āra rotaļu 
laukumus, gan domājot par 
jaunajām pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām – kompetencēs 
balstītu bērnu izglītošanu.  
 Savu svētku nedēļu vēlamies 
pavadīt baudot svētkus, tāpēc 
tiks rīkoti “dārza svētki” bērniem 
kopā ar vecākiem, notiks 
oficiālais pasākums iestādes 
darbiniekiem un mūsu ciemiņiem 
– visiem, kuri vēlās būt kopā ar 
mums šajā skaistajā 70 gadu 
“Cāļa” dzimšanas dienā - 
10. maijā pulksten 17.00 laipni 
lūgti PII “Cālis” zālē: bijušie 
iestādes darbinieki, audzēkņi, 
viņu vecāki. Gaidīsim! Uz 
tikšanos “Cālī”! 

PII “Cālis” vadītāja 
Agita Pakalniete

Alūksnes novads iesaistās 
starptautiskā projektā par lobiju 
darbā ar jaunatni
 Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs ir iesaistījies 
ES programmas “Erasmus+” 
ilgtermiņa projektā/mācībās 
“Lobijs darbā ar jaunatni” 
(European Advanced Training 
“Lobbying for Youth Work”).

 Projektā ir iesaistītas piecas 
valstis - Vācija, Beļģija, 
Austrija, Šveice un Latvija. 
Latviju projektā pārstāv Alūksnes 
novada pašvaldība (Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs - 
Eva Aizupe un Una Tomiņa) 
un Latvijas Pašvaldību savienība 
– Lelde Vazdiķe un Nauris 
Ogorodovs.
 Projekta ietvaros paredzēts 
piesaistīt arī ekspertu, kas 
procesa laikā sniegtu atbalstu 
dažādos ar pašvaldību darbu 
un lobiju, kā arī jaunatnes jomu 
saistītos jautājumos. Projekta 
nacionālais koordinators ir 

Jaunatnes Starptautisko 
programmu aģentūra.
 Projektā paredzēti trīs moduļi, 
kas katrs notiks kādā no 
projekta partnervalstīm. Šie 
moduļi paredz klātienes mācības 
3-4 dienu garumā. Mācības ir 
ilgtermiņa process un tās ietvers 
klātienes mācības, vebinārus 
un ekspertu atbalstu. Pirmā 
tikšanās notika 25.-28. februārī, 
Vācijā, kurā satikās visi projekta 
dalībnieki, lai iepazītos, izvērtētu 
savas organizācijas un 
nospraustu projektā īstenojamos 
mērķus.

Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste
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Bejas lasītāju klubiņā tikšanās ar 
novadnieci Vēsmu Kokli-Līviņu
 Rit jau desmitais gads, 
kopš Bejas bibliotēkā 
darbojas lasītāju klubiņš 
“Pipariņš”, kas jūnijā 
atzīmēs savu desmitgadi. 

 Lasītāju klubiņā pasākumi 
notiek reizi mēnesī, trešdienās 
pulksten 12.00, parasti mēneša 
otrajā pusē. Klubiņa dalībnieces 
uz Bejas bibliotēkas zāli 
ceļu mēro jau divus gadu 
desmitus, jo apmeklētāju 
kodoliņš ir saglabājies no laika, 
kad te darbojās interešu klubiņš 
“Pīlādzis”, kura vadītāja bija 
Ārija Bērziņa. 
 20. martā bibliotēkas zālē 
notika lasītāju klubiņa “Pipariņš” 
kārtējais pasākums. Šoreiz tas 
bija pavasarīgās krāsās un 
noskaņās ar moto “Pavasari 
mosties! Tavs laiks ir klāt…”, jo 
tieši šīs dienas izskaņā Latvijā 
iestājās astroloģiskais pavasaris. 
Telpa un galda klājums rotājās 
pavasarīgos toņos, arī pašu 
saieta dalībnieču prātos un sirdīs 
dzirkstīja pavasarīgs prieks.
 Visām saieta dalībniecēm bija 
dots uzdevums dienas gaitā radīt 
savas dzejas rindas par pava-
sari, lai kopā veidotos garš un 
skaists dzejolis  par zaļo burvju 
mākslinieku.
 Šajā tikšanās reizē mūsu klubiņa 
viešņa bija mēneša jubilāre, 
novadniece, dzejniece, literāte, 
māksliniece Vēsma Kokle-Līviņa. 
No Bejas pamatskolas sveicienus 
jubilārei atnesa skolotāja Inese 
Zēģele un jaunāko klašu meiteņu 
ansamblītis ar pāris jaukām 
dziesmiņām. 
 Vēsmas kundze rod iedvesmu un 

ieliek savu sirdi jaunos darbos. Tā 
tapusi izstāde “Lellīšu karnevāls”.  
Jau no 11. marta  lellītes ciemo-
jas Bejā, kopā 81, ar dažādu 
sejas, acu un matu krāsu, 
pašas koši uzposušās. Vēsma 
pati sevi mīļi dēvē par “lellīšu 
vecmāmiņu”. Viņa pastāstīja, kā 
radusies doma darināt lellītes, 
parādīja, kā tās gatavot, dalījās 
ar savām ikdienas gaitām un 
domām. No Vēsmas kundzes 
dzirkstīja prieks un humors. 
Var tikai apbrīnot mākslinieces 
optimismu un mācīties, kā 
sirmā vecumā cilvēks var atrast 
sevī arvien jaunu radošumu un 
darbošanās  prieku, saglabājot 
gaišu un labestīgu skatījumu 
uz dzīvi. Pasākuma gaitā 
mēs kavējāmies atmiņās par 
iepriekšējām tikšanās reizēm, 
dzīvi kādreizējā Bejas pagastā, 
skatījāmies foto. Vēsmas kundze 
bija ieradusies ar mīļu dāvanu - 
pirmajām sniegpulkstenītēm - no 

sava dārza izraktām un podiņā 
iestādītām pavasara vēstnesēm. 
 Dzejniece mums lasīja savu 
sirsnīgo dzeju. Varējām 
aplūkot novadnieces grāmatu 
izstādi no Bejas bibliotēkas 
un novadpētniecības centra 
krājumiem, tajā gan varēja 
redzēt tikai daļu no lielā grāmatu 
pūra, kuru radījusi Vēsma Kokle 
– Līviņa. 
 Dzejniece sarakstījusi 42 
grāmatas. Pēdējā, četrdesmit 
otrā dzejas grāmatiņa, ir iz-
dota izdevniecībā “Jumava” un 
iepazīšanās ar to būs iemesls 
tikties ar dzejnieci kādā citā 
pasākumā. Vēsma apmeklēja arī 
Bejas novadpētniecības centra 
jaunāko ekspozīciju, iepazinās ar 
pagasta pēckara perioda vēsturi.

Bejas bibliotēkas vadītāja 
Mudīte Rusakova,

Bejas novadpētniecības centra 
pārzine Ligija Priede

Lasītāju klubiņa dalībnieces kopā ar viešņu Vēsmu Kokli-Līviņu
Foto no Bejas bibliotēkas albuma

Plašs norišu klāsts 
šopavasar Ates muzejā
 Latviešu tautas tradīcijas 
pārmantojam no paaudzes 
paaudzē, un tās saglabājas 
laikā ar tautasdziesmām un 
gadskārtu svētkiem. Ar 
latvju rakstu zīmēm rotā ne 
tikai apģērbu, bet arī ķermeni. 
Latviešu ornamentus tautas 
mākslas meistari un amatnieki 
iestrādā māla traukos, koka 
izstrādājumos un tekstīlijās. 
Gulbenes kultūras centra Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Sagša” 
izstāde “Ritēja saulīte pa zemes 
virsu” ir pavasarīgs sveiciens pēc 
balti pelēkās ziemas. Suminot 
sauli, “Sagša” meitenes priecājas 
par dabas atmodu, un caur 
krāsām un rakstos dalās ar savu 
radošo enerģiju. Šobrīd studijā 
aktualizē godu dvieļu tēmu, 
tāpēc izstādē redzams neliels 
ieskats tradicionālajos dvieļos ar 
tamborētām mežģīnēm. Izstāde 
papildināta ar Gulbenes novada 
keramiķes Laimdotas Kliesmetes 
darbiem. Izstāde aplūkojama 
līdz pat 11. maijam.

 Sadarbībā ar Kalncempju 
sabiedrisko centru 6. aprīlī 
pulksten 12.00 muzeja 
vēsturniece Aiva Lielbārde 
tematiskā pasākuma “Iz 
Kalncempju dzīves” laikā 
ieskatīsies kalncempiešu sadzīves 
atspoguļojumā laikrakstā 
“Malienas Ziņas” no 1925. līdz 
1944. gadam. Pasākuma laikā 
būs iespējams apskatīt izstādi 
“Kolhoziem – 70”. Izstādē 
aplūkojami gan Kalncempju 

pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja krājuma priekšmeti 
un fotogrāfijas, gan Zeltiņu 
vēstures krātuves un Alūksnes 
muzeja priekšmeti. Liels paldies 
izstādes tapšanā arī Kalncempju 
pagasta iedzīvotājiem. Izstāde 
apskatāma līdz 11. maijam.
 Latviešu tautas tradīcijās 
Lieldienas iezīmējušas pavasara 
punktu, kad diena kļūst garāka 
par nakti. Lieldienās, saulei lecot 
un rietot, tās ēna iet pa vienu 
līniju virzienā rietumi – 
austrumi. No 9.  līdz 
18. aprīlim piedāvāsim pirms-
skolas un sākumskolas vecuma 
bērniem izglītojošo programmu 
“Nāc nākdama, Liela diena” un 
sākumskolas vecuma skolēniem 
programmu “Orientēšanās lauku 
sētā Lieldienu gaidās”. Sīkāka 
informācija, zvanot pa tālruni 
25664436 vai rakstot: 
atesmuzejs@aluksne.lv. 
 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina 
piedalīties Lieldienu tradīcijās 
pasākumā “Ottes Lieldienas” 
21. aprīlī 11.00. Būs iespēja 
krāsot un ripināt olas, augstu 
šūpoties, izzināt nākotni, lasot 
ticējumus un vērojot dabu, radoši 
darboties radošajā darbnīcā 
kopā ar mākslinieci Rudīti 
Liepiņu. Pasākums sadarbībā ar 
Kalncempju sabiedrisko centru. 
Pasākumā ieeja bez maksas. 

Rita Āboltiņa,
izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītāja

Atzinība diviem biedrību projektiem
 Aizvadītajā gadā 
Alūksnes novada pašvaldība 
finansiāli atbalstījusi 
19 biedrību projektus, 
saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
par atbalstu 
sabiedrisko nozīmīgu 
projektu īstenošanai.

 Visvairāk – seši projekti – 
īstenoti vides jomā, pieci - 
kultūrā, pa trim sociālajā 
nozarē un izglītībā un divi – 
sportā. Kopējais no pašvaldības 
budžeta projektiem piešķirtais 
līdzekļu apjoms 2018. gadā ir 
bijis 8714 EUR.
 Apvienības “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” rīkotajam 
ikgadējam konkursam 
pašvaldība bija pieteikusi divus 
no pērn īstenotajiem projektiem – 
Annas pagasta biedrības 
“Nāc pretim” īstenoto projektu 
“Ezeriņu kapu labiekārtošana” 
un Alsviķu pagasta biedrības 
“Latviskais mantojums” 
projektu “Ceļā uz Strautiņu skolas 
150 gadu atceri – 
2. (noslēguma) daļa”.
 Pašvaldību apvienībā “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” apvienojušās 
pašvaldības, kuras ik gadu piešķir 
līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu 
īstenošanai, lai biedrības varētu 
īstenot savas idejas, tā dodot 
ieguldījumu sabiedrībā un 
apkārtējā vidē.
 Konkursa noslēgumā, kas 
notika 16. martā, abi Alūksnes 
novada projekti saņēma 
Atzinību.
 Biedrības “Nāc pretim” 

projekta “Ezeriņu kapu 
labiekārtošana” mērķis bija 
labiekārtot Ezeriņu kapu 
teritoriju, lai kapusvētkus 
un svecīšu vakarus varētu 
svinēt sakoptā, skaistā kapsētā. 
Projekta laikā izgatavoti 
un pie kapličas uzstādīti soliņi, 
atjaunota Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas vieta un Latvijas 
atbrīvošanas cīņās kritušo Annas 
pagasta karavīru piemineklis, 
uzbērta un izlīdzināta auglīgā 
augsne un iesēts zāliens, iestādīti 
dekoratīvi, daudzgadīgi augi.
 Projekta realizēšanā iesaistījās 
ne tikai biedrības locekļi, bet 
arī aktīvākie Annas 
pagasta iedzīvotāji. Turklāt 
projekts realizēts pašu spēkiem, 
par pašvaldības piešķirto 
līdzfinansējumu iegādājoties 
tikai nepieciešamos materiālus.
 Par godu Strautiņu skolas 
jubilejai, biedrība “Latviskais 
mantojums” 2018. gadā īstenoja 
projektu “Ceļā uz Strautiņu 
skolas 150 gadu atceri – 
2. (noslēguma) daļa”.
 Projektā apkopota un 
sistematizēta informācija par 
skolas darbību laika posmā no 
1920. gada līdz mūsdienām, 
izveidots grāmatas “Alsviķu 
Ķemera (Strautiņu) skola 
1868-2018” manuskripts un 
iespiesta grāmata.
 Projektā iesaistīti vairāki 
simti cilvēku vecumā no 
astoņiem līdz pat simt gadiem - 
skolēni, mazpulcēni, 
skolotāji, skolas darbinieki, kā 
arī bijušie skolas audzēkņi un 
skolotāji. Gatavojot materiālu 

grāmatas izdošanai, 
veiktas septiņas ekspedīcijas 
pie tālāk dzīvojošiem skolas 
veterāniem (Raiskumā, 
Ikšķilē, Jēkabpilī, 
Rīgā, Jelgavā, Saulkrastos). 
Skolas jubilejas sarīkojumā visi 
interesenti jau varēja saņemt 
sagatavoto grāmatu.   

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
projektu konkursa noslēgumā 
piedalījās biedrības “Latviskais 
mantojums” pārstāve Sandra 
Buliņa un Alūksnes novada 
pašvaldības ainavu arhitekte 
Madara Sildega-Mieriņa, kura 
pārstāvēja vides nozarē īstenoto 
biedrības “Nāc pretim” projektu

Suņu īpašniekiem jāievēro 
to turēšanas nosacījumi
 Alūksnes novada Pašvaldības 
policija atgādina suņu 
īpašniekiem, ka dzīvniekiem 
jābūt reģistrētiem, 
vakcinētiem un čipētiem, kā 
to nosaka normatīvie akti. 
Saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, par 
suņa turēšanu pilsētā un no-
vada ciemu teritorijā jāmaksā 
arī pašvaldības nodeva.

 Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību nosaka 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 491 “Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. 
Minētie noteikumi nosaka, ka 
suņa īpašniekam jānodrošina 
tā mikročipēšana (mikroshēmas 
implantēšana) un reģistrēšana 
datubāzē līdz dzīvnieka sešu 
mēnešu vecuma sasniegšanai. 
 Mikročipēšanu veic veterinārārsts. 
Suni valsts vienotā mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistra datubāzē var 
reģistrēt pie veterinārā ārsta, 
Lauksaimniecības datu centrā 
vai, izmantojot Lauksaimniecības 
datu centra e-pakalpojumu mājas 
lapā www.ldc.gov.lv. Mājdzīvnieka 
reģistrācija vienotajā valsts 
reģistrā ir maksas pakalpojums - 
vienreizēja maksa 3,50 eiro. 
Apmaksu jāveic pēc LDC 
sagatavotā rēķina.
 - No iedzīvotājiem regulāri 
saņemam sūdzības par 
klaiņojošiem mājdzīvniekiem, 
tādēļ atgādinām suņu saim-
niekiem, ka par savu mīluļu 
turēšanu atbilstoši jārūpējas 
– tiem ir jābūt čipētiem, 
vakcinētiem un reģistrētiem. 
Suņa īpašniekam jāvar uzrādīt 
attiecīgos faktus apliecinošus 
dokumentus. Gadījumos, 
kad saņemam sūdzības par 

klaiņojošiem suņiem, pārbaudām, 
vai saimnieks ir veicis visas 
normatīvos aktos paredzētās 
darbības un, ja nav, vainīgo 
var saukt pie administratīvās 
atbildības. Cilvēkus, kuri pamana 
klaiņojošus suņus, aicinu vērsties 
ar iesniegumu Pašvaldības 
policijā, - uzsver Alūksnes novada 
Pašvaldības policijas priekšnieks 
Ardis Tomsons.
 A. Tomsons suņu īpašniekiem 
atgādina arī to, ka pilsētās un 
ciemos, ejot ar suni pastaigā, 
dzīvnieks jāved pavadā. Bez pa-
vadas pilsētās un ciemu teritorijas 
ārpus norobežotas teritorijas suns 
var atrasties zaļajā zonā un mežā 
īpašnieka uzraudzībā un tādā 
attālumā, kādā suņa saimnieks 
vai cilvēks, kas to izvedis pastaigā, 
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
 Iegādājoties vai kā citādi 
iegūstot savā īpašumā 
mājdzīvnieku, tā saimnieks 
uzņemas atbildību par to, ka 
nepieļaus dzīvnieka klaiņošanu. 
Viens no mājdzīvnieka īpašnieka 
pienākumiem, kas suņu saim-
niekiem, izvedot pastaigā savus 
mīluļus, tomēr nereti aizmirstas, 
ir ekskrementu savākšana. 
Tādēļ dodoties pastaigā ar suni, 
tā saimniekam ir jābūt līdzi 
inventāram mājdzīvnieka ekskre-
mentu savākšanai.
 Suņu īpašniekiem Alūksnes 
pilsētas un novada ciemu 
teritorijās jāmaksā arī pašvaldības 
nodeva par suņa turēšanu. Node-
va nav jāmaksā, ja suni tur lauku 
viensētā atrodas ārpus ciema 
robežas. To paredz pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 13/2018 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām”.

Turpinājums 11. lappusē
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Izdarīt Alūksnes novada domes 
2014. gada 27. marta saistošajos 
noteikumos Nr.7/2014 ,,Par 
materiālo atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus: 

1. Aizstāt 8. punktā skaitli un 
vārdus “EUR 75,00 (septiņdesmit 
pieci euro un 00 centi)” ar 
skaitli un vārdiem “40% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas”.

2. Aizstāt 20. punktā skaitli un 
vārdus “EUR 300,00 (trīs simti 
euro un 00 centi)” ar skaitli un 
vārdiem “EUR 500 (pieci simti 
euro un 00 centi)” un skaitli un 

vārdus “EUR 500,00 (pieci simti 
euro un 00 centi)” ar skaitli un 
vārdiem “EUR 1000,00 (viens 
tūkstotis euro un 00 centi)”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
,,Grozījums Alūksnes novada 
domes 2014. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 

7/2014 ,,Par materiālo atbal-
stu iedzīvotājiem Alūksnes 
novadā” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Grozījuma saistošajos 
noteikumos izdarīšanas mērķis 

ir Alūksnes novada brīvprātīgās 
iniciatīvas sniegt materiālo 
atbalstu Alūksnes novada 
iedzīvotājiem, nevērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus, 
palielināšana.
2. Īss projekta satura 
izklāsts Ar grozījuma 
izdarīšanu tiek palielināts 
bērna piedzimšanas pabalsts.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Atbalsta iedzīvotājiem 
palielināšanai 2019. gadā 
nepieciešams papildus 
fi nansējums vismaz 
13 095 EUR (trīspadsmit 
tūkstoši deviņdesmit pieci euro).

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, var 
vērsties Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, Lielā 
Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes 
novadā vai Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 

privātpersonas, 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-4210.
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā ,,Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes no-
vada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.aluksne.lv
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu 
iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
27.02.2019. lēmumu Nr. 26
 (protokols Nr. 2, 8. punkts)

NOTEIKUMI Nr. 4/2019
SPĒKĀ no 04.04.2019.

GRĀMATU SVĒTKI
2019. gada 13. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7

Foajē
11.00-15.00 Grāmatu komercizstāde 
       Piedalās SIA “Latvijas Grāmata”, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” 
       Alūksnes grāmatu veikals, SIA “Jumava” u.c.

Visiem svētku dalībniekiem
Mazā zāle
11.00        Grāmatu svētku atklāšana

Pieaugušajiem un jauniešiem
Mazā zāle
11.20          “Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā: pārmaiņas, ieguvumi 
                   un izaicinājumi”: saruna ar politologu Filipu Rajevski
12.30           Enciklopēdija nācijas gudrībai: saruna ar Nacionālās 
                   enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski 
14.00          ““Skolotāji” un ne tikai…”: saruna ar rakstnieku un dzejnieku 
                   Andri Akmentiņu 

15.15           “Skeleti skapī, gadsimtu noslēpumi un mīlestība”: saruna 
                    un sadziedāšanās kopā ar rakstnieci Daci Judinu un mūziķi, 
                    dzejnieku Arturu Nīmani

Bērniem un pusaudžiem

Kamerzāle 
11.20           “Brūveri brūvē”: skaņas un atskaņas kopā ar grāmatas 
                    autorēm māsām Zani un Indru Brūverēm 
12.30           ABJC teātris SnulliS piedāvā!
14.00           Literāri muzikāls ceļojums kopā ar rakstnieku, radio 
                    žurnālistu Dzintaru Tilaku un komponistu, dziesminieku Āri Ziemeli

Foajē
No plkst. 13.00 Radošā darbnīca “Grāmatas otrā dzīve” 
(izmantojot orimoto tehniku) kopā ar Ketiju Zušu 

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

PROGRAMMA

Lielā talka - 27. aprīlī
 Arī šogad aprīļa pēdējā 
sestdienā ikviens aicināts 
iesaistīties Lielajā Talkā 
un sakopt kādu stūrīti 
dzimtās zemes. Aicinām 
novada iedzīvotājus 
Lielās Talkas dienā 
šogad pievērsties 
teritoriju labiekārtošanas 
darbiem.

 Alūksnes novadā atkritumu 
vākšanas talkas 27. aprīlī notiks 
tikai gar valsts autoceļiem un 
tikai atsevišķos pagastos - 
Liepnas, Mālupes, Jaunannas, 
Annas, Kalncempju, Zeltiņu, 
Malienas, Jaunalūksnes, 
Mārkalnes, Pededzes pagastos.
 Tām pagastu pārvaldēm, kas 
organizēs atkritumu vākšanu 
gar valsts autoceļu malām, būs 
izdalīti speciālie talkas maisi un 
ikviens, kas vēlēsies palīdzēt 

šajā darbā, varēs pieteikties 
attiecīgajā pagasta pārvaldē. 
Pārējiem, kas vēlēsies Lielās 
Talkas dienā vākt atkritumus, 
tie būs jānogādā uz saviem 
sadzīves atkritumu konteineriem 
un par to izvešanu jāmaksā 
pašiem, vai, ievērojot atkri-
tumu apsaimniekotāja noteiktās 
šķirošanas prasības, jānogādā 
līdz tuvākajam atkritumu dalītās 

savākšanas punktam
 - Tā kā šogad sadzīves 
atkritumu poligoni vairs bez 
maksas nepieņems Lielās Talkas 
laikā savāktos atkritumus, tiem, 
kas vēlas šajā dienā vākt atkri-
tumus savos īpašumos, pašiem 
arī par to aizvešanu jāmaksā, 
savukārt, ja iedzīvotāji pamana 
kādu nelegālu izgāztuvi publiskās 
teritorijās, tad aicinu par to 
informēt pašvaldību, - skaidro 
Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekte Madara 
Sildega-Mieriņa.
 Piesārņotās vietas var atzīmēt 
arī Lielās Talkas mājas lapā 
https://talkas.lv/piesarnotas-
vietas/ vai arī ziņot par tām, 
izmantojot Vides SOS aplikāciju.
 Lielās Talkas dalībnieki var 
savas talkas vietas pieteikt 
mājaslapā https://talkas.lv/
pieteikt-talku/ un aicināt tajās 

iesaistīties arī citus iedzīvotājus. 
Aicinām iedzīvotājus talkas dienā 
teritorijas attīrīt no krūmiem un 
kritušiem kokiem, labiekārtot 
atpūtas un peldēšanas vietas, 
veidot jaunus apstādījumus, puķu 
dobes, atjaunot soliņus un citus 
atpūtas un aktivitāšu elementus. 
 Šogad Lielās Talkas rīkotāji aici-
na iedzīvotāju būt īpaši radošiem 
un radīt jaunas, drosmīgas 
idejas, kā mainīt talkas koncep-
ciju nākotnē, lai padarītu pasauli 
zaļāku un labāku.
 - Dažas idejas, ko talkas 
dienā vēl var darīt – izrevidēt 
savu garāžu vai skapi no 
nevajadzīgām lietām, pievērst 
ģimeni veselīgam dzīvesveidam, 
fi ziskām aktivitātēm vai bezat-
kritumu dzīvesveidam, ierīkot 
mājās šķirošanas kastes vai 
konteinerus, izglītoties par at-
kritumu šķirošanu un globālām 

pasaules pārmaiņām, pētīt dabu 
un apzināt piemēslotās vietas, 
- par alternatīvām lietderīgām 
nodarbēm Lielās Talkas dienā 
stāsta M. Sildega-Mieriņa.
 Lielās Talkas ietvaros Alūksnes 
novadā būs iespējams bez mak-
sas nodot 500 nolietotās riepas. 
Precīzāka informācija par to, kā 
riepas varēs nodot, vēl sekos.
 Lielās Talkas dalībniekus 
aicinām stāstīt par saviem 
labajiem darbiem talkas dienā 
sociālajos tīklos, nofotografējot 
talkošanas vietu pirms un pēc 
darbu veikšanas, pievienojot 
tēmturi #LielāTalka.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina projektu 
konkursa jauno kārtu
 Biedrība „Alūksnes 
lauku partnerība” izsludina 
atklāta projektu iesniegumu 
konkursa 4. kārtu ar 
kopējo finansējumu 
183 654,88 EUR. 

 Alūksnes lauku partnerība ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstu turpina „Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas attīstības 
stratēģijas 2015.-
2020. gadam” (turpmāk 
tekstā ALP Stratēģija 2015.-
2020. gadam) īstenošanu 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam 19.2 
apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības (SVVA) stratēģiju” 
ietvaros un, uzsāk projektu 
iesniegumu pieņemšanu 
sabiedriskā labuma projektiem:

Stratēģiskā mērķa SM1 
“Uz vietējām vērtībām 
balstīta kultūra, sports 
un cits brīvais laiks” 
sekojošā Rīcībā: 

R1.2. “Tautas sporta un 
nozīmīgu sporta tradīciju 
attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
63 654,88 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam: 
15 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 
90%
Atbilstošā 13.10.2015. MK 
noteikumu Nr.590 5.punktā 
minētā aktivitāte un darbība:
 5.2. aktivitāte “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”
Darbība: 5.2.2. sabiedrisko 
aktivitāšu (tostarp apmācību 
un interešu klubu, sociālās 
aprūpes vietu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citu 
brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.
 Rīcības apraksts: Paredzēts 
atbalstīt sabiedrības iniciatīvas, 
kas veicinās tautas sporta tālāko 
attīstību teritorijā, atbilstoši 
iedzīvotāju pieprasījumam un 
pieejamajiem cilvēkresursiem, 
kā arī teritorijai nozīmīgu 
sporta tradīciju tālāko 
attīstīšanu. Iespēja ir attīstīt gan 
vietējās, gan novada vai reģiona 
nozīmes sporta veidus, izceļot 
vietējās vērtības un teritori-
jas unikalitāti. Tāpat iespēja ir 
īstenot 
projektus, kuru rezultātā 
iegūtos resursus var 
izmantot vietēja, nacionāla 
un pat starptautiska mēroga 
sacensību organizēšanai, 
kas veicina sporta tūrisma 
piedāvājuma attīstību. Ļoti 

nozīmīga ir inovatīvu IKT 
risinājumu ieviešana un 
izmantošana sporta aktivitāšu 
kvalitatīvai nodrošināšanai.
Iespējamie risinājumi:
  Sabiedrībai nozīmīgas sporta 
infrastruktūras izveide vai 
uzlabošana un aprīkojuma 
iegāde;
   Sabiedrībai nozīmīgu 
sporta aktivitāšu dažādošanai 
nepieciešamā aprīkojuma 
iegāde;
  Jaunu un līdz šim nebijušu 
sporta veidu attīstība.
Papildus informācija, kas 
sniedzama saskaņā ar ALP 
Stratēģiju 2015.-2020. gadam:
  Projekta īstenošanas vietas 
fotofiksācijas;
   Dokumenti, kas pamato 
iedzīvotāju pieprasījumu pēc 
konkrētajām aktivitātēm vai 
sporta veida nozīmīguma 
pamatojošie dokumenti;
  Projekta rezultātu uzturēšanas 
plāns;
  Aktivitāšu plāns.
 Rīcībai noteiktie sasniedza-
mie Rezultātu rādītāji (pro-
jekta īstenošanas rezultātā ir 
jāsasniedz vismaz viens rīcības 
Rezultāta rādītājs): 
  Uzlabota sporta infrastruktūra;
  Izveidota sporta aktivitāšu 
organizēšanas vieta;
  Iegādāts sporta aktivitātēm 
nepieciešamais aprīkojums.

Stratēģiskā mērķa SM2 
“Sabiedrībai nozīmīga dzīves 
vide” sekojošā Rīcībā: 

R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu 
teritoriju veidošana un 
sakārtošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
120 000,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam: 
30 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 
90%
Atbilstošā 13.10.2015. 
MK noteikumu Nr.590 5. 
punktā minētā aktivitāte un 
darbība:
  5.2. aktivitāte “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”
Darbība: 5.2.1. vietējās 
teritorijas, tostarp dabas un 
kultūras objektu, sakārtošana, 
lai uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību.
 Rīcības apraksts: Paredzēts 
atbalstīt sabiedrības iniciatīvas, 
kas saistītas ar apdzīvotu 
vietu publiskās infrastruktūras 
sakārtošanu (nozīmīga vietējo 
iedzīvotāju mobilitātes un 
drošības nodrošināšanai, 
vai nepieciešama sakārtotas 
un pilnvērtīgas dzīves vides 
veidošanai); iedzīvotājiem 
nepieciešamo rekreācijas vietu 
veidošanu un atjaunošanu (gan 

publisko objektu tuvumā, 
gan publiski pieejamās 
teritorijās); publisko dabas 
resursu plašāku izmantošanu 
(gan atpūtai, gan izglītošanai); 
sabiedrībai pieejamu 
publisku ūdens 
teritoriju sakārtošanu 
peldēšanas un atpūtas 
vajadzībām (upju, ezeru 
vai dīķu tuvumā). Iespējams 
attīstīt ūdens teritoriju 
sakārtošanas un 
kvalitātes uzlabošanas 
projektus. Ir iespēja attīstīt 
sabiedrībai svarīgus rekreācijas 
resursus, kuru izveidē var 
izmantot nozīmīgus vietējos 
teritorijas kultūras resursus 
un vērtības. Projektu rezultātā 
sakārtotā teritorija var papildināt 
vietējo tūrisma piedāvājumu. 
Ļoti nozīmīga ir inovatīvu IKT 
risinājumu izmantošana, kas, 
piemēram, varētu atvieglot 
teritoriju apsaimniekošanu. 
Iespējamie risinājumi:
  Gājēju tilta izbūve;
  Publisku teritoriju 
labiekārtošana, apzaļumošana;
  Rekreācijai nepieciešamu 
vietu izveide un labiekārtošana;
  Tematisko dabas taku izveide;
  Publisku peldēšanas vietu 
izveide;
  Vides kvalitātes uzlabošana.
 Papildu informācija, kas 
sniedzama saskaņā ar 

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Apes un Alūksnes novados 2019. gadā

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               

Novads Apdzīvotas vietas 
nosaukums Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vietas adrese

Apes

Ape 03.04. 10:30 02.05. 10:30 03.06. 10:30 Skolas iela 4 (centrs)

Kalpaki     02.05. 13:30     “Kalpaki”  (Latvijas autoceļu 
uzturētājs)

Vireši 03.04. 11:40 08.05. 10:50     “Vecvireši (pie pagastnama)
Vidaga 03.04. 12:40 08.05. 12:00     “Ezerkrasti” (pie darbnīcām)
Trapene 04.04. 10:40 08.05. 14:00 03.06. 12:00 “Centra darbnīca” (pie darbnīcām)

Gaujiena 08.04. 10:40 09.05. 10:50 03.06. 15:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)

Alūksnes

Alsviķi 08.04. 15:30 09.05. 15:30 05.06. 10:30 “Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās 
skolas)

Strautiņi 10.04. 10:30 13.05. 10:30     “Strautiņu administratīvā ēka” (pie 
vecā kantora)

Zeltiņi 10.04. 11:40 13.05. 12:00 05.06. 12:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Ilzene 10.04. 13:00 13.05. 13:30     “Sprigulītis” (pie darbnīcām)

Liepna 11.04. 10:50 15.05. 10:50 10.06. 10:50 “Mehāniskās darbnīcas” (pie 
darbnīcām)

Sofikalns 11.04. 14:30         “Sofikalns 1” (pie Alodzenes un 
Purmalas krustojuma)

Beja     15.05. 14:00     “Teikas 1” (Beja)

Mālupe 15.04. 10:30 16.05. 10:30     “Stūrīši” (aiz pieturas laukumā)

Maliena 15.04. 12:30 16.05. 13:00 10.06. 13:00 “Maks” (pie pagastmājas)

Kalncempji     20.05. 10:30 12.06. 10:30 “Cempji 2” (pie pagastnama)

Anna     20.05. 12:00 12.06. 12:00 “Vārpas” (teritorijā)

Jaunanna 17.04. 10:30         “Zaļumnieki” (pie kaltēm)

Ziemeri 18.04. 10:30     13.06. 10:30 “Atvases” (pie ziemera bijušā 
veikala)

Veclaicene 18.04. 12:30 22.05. 10:50     “Veclaicenes pagasta pārvalde” 
(Korneti)

Jaunlaicene 24.04. 10:30 22.05. 13:30 13.06. 13:30 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes 
tautas nama)

Māriņkalns 24.04. 15:30         “Krustceles” (pie Ziemeru tautas 
nama)

Kolberģis 25.04. 10:30 23.05. 10:30     “Zīles” (pie pagastnama)

Mārkalne 25.04. 11:30 23.05. 11:30     “Pagastmāja” (pie pagastnama)

Stuborova 25.04. 13:00 23.05. 13:00     “Senatnes koks” (Stuborova)

Zaiceva 29.04. 10:40 27.05. 10:40 17.06. 10:40 “Darbnīcas“ (Zaiceva) 

ALP Stratēģiju 2015.-
2020. gadam:
  Projekta īstenošanas vietas 
fotofiksācijas;
  Dokumenti, kas pamato 
iedzīvotāju pieprasījumu 
pēc konkrētās teritorijas 
veidošanas vai sakārtošanas;
  Projekta rezultātu uzturēšanas 
plāns.
 Rīcībai noteiktie 
sasniedzamie Rezultātu 
rādītāji (projekta īstenošanas 
rezultātā ir jāsasniedz vismaz 
viens rīcības Rezultāta rādītājs): 
  Uzlabota apdzīvotu vietu 
publiskā infrastruktūra;
  Izveidota vai labiekārtota 
aktīvās atpūtas vieta;
  Labiekārtota rekreācijas 
teritorija;
  Sakārtota publiski pieejama 
peldēšanas vieta;
  Iegādāti ūdens 
teritoriju regulārai kopšanai 
nepieciešamie resursi.

 Ar ALP Stratēģiju 2015.-
2020. gadam var iepazīties:
biedrībā “Alūksnes lauku 
partnerība”
Dārza ielā 8a, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301
katru darba dienu no 
plkst. 9.00-17.00
(ALP Stratēģijas 2015.-
2020. gadam elektroniskā 
versija pieejama  
www.aluksnespartneriba.lv, 
sadaļā Darbības stratēģija vai 
www.lad.gov.lv, sadaļā LEADER)
Projekta iesniegumu iesniegšana 
TIKAI elektroniski Lauku  
atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā  
https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktpersona
LEADER Administratīvā  
vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts:  
santa.harjoozolina@gmail.com
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī
Sporta pasākumi
6.-7. aprīlī 11.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Alūksnes novada 
atklātais čempionāts basketbolā 
sieviešu komandām.
9. aprīlī 16.00-19.00 Alūksnes 
muižas parkā orientēšanās 
seriāla “Horizonts” 1. kārta.
11. aprīlī 16.30-18.30 
Alūksnes muižas parkā pie 
Putnu paviljona skriešanas seriāla 
“Alūksnes pavasaris” 1. kārta.
13. aprīlī 11.00 Alūksnes un 
Apes novadu Grāmatu svētki.
16. aprīlī 16.00-19.00 pie 
autobusu pieturas 
“Lūšakrogs” orientēšanās 
seriāla “Horizonts” 2. kārta.
18. aprīlī 16.30-18.30 
Alūksnes muižas parkā pie 
kafejnīcas “Marta” skriešanas 
seriāla “Alūksnes pavasaris” 
2. kārta.
23. aprīlī 16.00-19.00 
Kornetos, pie autobusu 
pieturas “Bārdaskrogs”, 
orientēšanās seriāla “Horizonts” 
3. kārta.
25. aprīlī 16.30-18.30 
Alūksnes muižas parkā pie 
Eola tempļa skriešanas seriāla 
“Alūksnes pavasaris” 3. kārta.
30. aprīlī 16.00-19.00 pie 
autobusu pieturas 
“Galdusils” orientēšanās seriāla 
“Horizonts” 4. kārta.

Alūksnē
3., 10., 17. un 24. aprīlī 
Alūksnes Bānīša stacijā akcija 
“Aprīļa trešdienu vēlie vakari”. 
Ieeja: pieaugušajiem - 3 EUR, 
skolēniem, studentiem, senioriem 
- 1 EUR, bērniem līdz 6 gadu 
vecumam – bez maksas.
6. aprīlī 17.00-20.00 Alūksnes 
Bānīša stacijā pavasara 
kokteiļu meistarklase. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 25669604 
vai e-pastu stacija@aluksne.lv - 
ar norādi pieteikšanās 6. aprīļa 
kokteiļu meistarklasei. 
6. aprīlī Putnu dienu ietvaros 
pārgājiens pa Alūksnes muižas 
parku, Pilssalu un Tempļakalnu 
pieredzējuša ornitologa Elvija 
Kantāna vadībā, kurš palīdzēs 
atpazīt dažādas putnu sugas un 
stāstīs par to dzīves paradumiem. 
Lai dabas vērošana būtu sekmīga, 
aicinām iespēju robežās ņemt 
līdzi savus binokļus. Tikšanās pie 
Alūksnes Jaunās pils pulksten 
10.00.
22. aprīlī 12.00 Alūksnes 
Pilssalā “Alūksnes zaķu skrējiens 
– 2019” un Lieldienu izdarības. 
Reģistrācija no pulksten 11.30.

Alūksnes Kultūras centrā
5. aprīlī 19.30 Ivo Fomina 
pavasara tūres koncerts “Vēlreiz 
un vēlreiz…”. Ieeja: 10,00-18,00 
EUR.
6. aprīlī 10.00-14.00 TLMS 
“Kalme” telpās Nemateriālā 
kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākums “Satiec 
savu meistaru” - cimdu valnīšu 
adīšana. Pieteikšanās pa tālruni 
29121708.
6. aprīlī 14.00 filma “Jēkabs, 
MIMMI un runājošie suņi”. 
Ieeja: pieaugušajiem 2,50 EUR, 
bērniem līdz 12 gadu 
vecumam - 1,50 EUR.
12. aprīlī 11.00 “Teātris un 
ES” piedāvā piedzīvojumu izrādi 
bērniem “Noslēpumu sala”. 
Ieeja: 3,00 un 4,00 EUR.
12. aprīlī 19.00 “Latvijas 
Koncerti” piedāvā: “No 
Baha līdz Džobimam vibrafona 
skaņās”. Ieeja: 3,00 EUR.
25. aprīlī 20.00 filma 
“Blakus”. Ieeja: 3,00 EUR.
27. aprīlī 14.00 animācijas 
filma “Lote un pazudušie pūķi”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
28. aprīlī 12.00 Alūksnes 

Kultūras centra dāmu deju 
kolektīva “Sidraba pavediens” 
15 gadu jubilejas koncerts 
“Tikšanās Marienburgā”. Ieeja: 
bez maksas.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
No 11. aprīļa Janas Rāgas 
fotogrāfiju izstāde “Cits iesākums 
un atvērti horizonti”.
Līdz 6. aprīlim Leo Kokles 
gleznu izstāde “Leo Kokles 
dvēseles portrets”. Izstādē ir 
iespēja ielūkoties gleznās, ko 
glabā dzīves biedres Terēzes 
Kokles, māsas Ainas Ķirķes un 
māsīcas Vēsmas Kokles-Līviņas 
privātkolekcijas un Alūksnes 
muzeja krājums.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”.
“Asaru senkapi”.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”.

Tematiskā izstāde
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija “Laik-
metu mielasts”. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
“Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Pasākumi
No 1. aprīļa Alūksnes muzeja 
60 gadu jubilejas – muzeja 
pirmā krājuma priekšmeta 
ekspresizstāde.
4. aprīlī 10.00 Alūksnes novada 
skolu pētniecisko darbu konkursa 
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē” 
noslēgums.
5. aprīlī 17.00-19.00, 6. 
aprīlī 13.00-15.00 nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums “Satiec savu meistaru 
2019” – Alūksnes pusei raksturīgo 
vainagu darināšana Latvijas 
Amatniecības kameras meistares 
Māras Krieviņas vadībā.
No 15. līdz 23. aprīlim 
izglītojošas nodarbības bērniem 
“Lieldieniņas braukšus brauca”.
24. aprīlī 10.00 ģeogrāfes, 
tūrisma gides Astras Bindes lekcija 
dabā “Alūksnes muižas parks un 
tā dabas dārgumi”. Pasākuma 
ilgums 2h. Satikšanās vieta pie 
Alūksnes muzeja. Uz lekciju 
lūdzam pieteikties līdz 18. aprīlim 
pa tālruni 25665538.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Bibliotēka 
ir mazā Gaismas pils” (01.-30.04. 
abonementā), “Teātra un atmodas 
leģenda”: Ē. Valteram – 125 
(01.-30.04. abonementā), 
“Vēsture, personības, tradīcijas – 
bibliotēkas audiovizuālo doku-
mentu kolekcija par novadu” 
(01.-30.04. lasītavā), “Tavs prieks 
ir mans kārums!” – rakstniekam 
Vikam (Viktoram Kalniņam) - 80 
(01.-30.04. bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.-30.04. Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
audzēkņa Ralfa Riteņa zīmējumu 
izstāde (bērnu literatūras 
nodaļā);
04.04. plkst. 12.00 VID seminārs 
“Kā un kāpēc iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju” (lasītavā);
05.04. plkst. 11.00 “Skaļās 
lasīšanas sacensības” Alūksnes 
un Apes novadu reģionālais fināls 
(bērnu literatūras nodaļā);
16.04. plkst. 14.30 “Kendama. 

Rādi nu – ko proti?” – izzinoša 
nodarbība ar spēļu un sacensību 
elementiem (bērnu literatūras 
nodaļā);
17.04. plkst. 17.00 “… vista vai 
ola?” - tikšanās ar SIA “Alūksnes 
putnu ferma” pārstāvi ciklā 
“Savējie iedvesmo”;
23.04.-27.04. Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes;
23.04.-26.04. Akcija 
“Aklais randiņš ar grāmatu” 
(abonementā);
23.04. plkst. 14.30 Erudītu 
klubiņš “Dinozauru noslēpumi” 
(bērnu literatūras nodaļā);
26.04. plkst. 17.00 “Ceļotāju 
stāsti” - par ceļojumiem uz 
Slovākiju, Taizemi, Jaunzēlandi, 
Vjetnamu un Bali iespaidos dalās 
Sanita Pāsa un Gatis Spudiņš 
(lasītavā);
29.04. plkst. 14.00 Jaunāko 
grāmatu apskats (bērnu 
literatūras nodaļā);
29.04. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
8. aprīlī 17.00 Alsviķu
kultūras namā projekta “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” ietvaros 
notiks nodarbība ar 
meistarklasi “Veselīgs uzturs 
jaunajām ģimenēm”. 
10. aprīlī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
14. aprīlī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā animācijas filma 
visai ģimenei “Lote un pazudušie 
pūķi”. Ieeja: 2,00 EUR.
14. aprīlī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā G. Šmita filma 
- krimināldrāma “1906”. Ieeja: 
2,00 EUR.
21. aprīlī 19.00 Alsviķu 
kultūras namā tautas mākslas 
kolektīvu koncerts “Satikšanās 
Lieldienās”. Ieeja: bez maksas.
21. aprīlī 21.00 Alsviķu 
kultūras namā Lieldienu balle 
ar grupu “Rolise”. Līdzi var ņemt 
“groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Piepildīt sapni – vai tas 
būtu jāsaprot kā uzdevums? Vai 
mīlestība nezūd jau tajā brīdī, 
kad to uztver kā uzdevumu?” - 
aktierim Romualdam Ancānam 
- 75, rakstniekam Vikam - 80, 
aktierim, tulkotājam, literātam 
Ēvaldam Valteram -125, rakst-
niekam Jānim Širmanim - 115, 
dzejniecei Broņislavai Martuževai 
- 95; tematiskā izstādes: “Nāc 
nākdama Lielā diena”, “Grāmatas 
tavai veselībai”; 3., 17. aprīlī 9.00 
senioru grupas “Par prieku sev un 
citiem” tikšanās; 24. aprīlī 9.00 
senioru grupas “Par prieku sev 
un citiem” tikšanās - informācijas 
meklēšana portālos letonika.lv un 
news.lv, iespējas portālā latvija.lv; 
22.-28. aprīlī Bibliotēku nedēļas 
ietvaros individuālas apmācības 
iesācējiem darbā ar informācijas 
tehnoloģijām.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Nekas vairs tā nebūs, 
kā kādreiz jau bija…” - 
rakstniekam Vikam – 80; 
tematiskā izstāde “Teātra 
svētki un ikdiena”, Bibliotēku 
nedēļā: 22.-28. aprīlī 
bibliotekārā stunda: “Meklē 
informāciju bibliotēkā” 
(skolēniem), “Skaļas lasīšanas 
pēcpusdiena” (pirmsskolas 
bērniem).

Annas pagastā
23. aprīlī Annas bibliotēkā 
Starptautiskajā grāmatu un 
autoratlīdzības dienā bibliotēkas 
apmeklētājiem – pārsteigums.
3. maijā 11.00 Annas bibliotēkā 
pasākums “Annas pagasts 
10 gadus Alūksnes novadā” – 
kopīgas dziesmas, sarunas 
un cienasts.

Annas bibliotēkā izstāde: 
“Annas pagasts 10 gadus 
Alūksnes novadā”; Bibliotēku 
nedēļā izstāde “Iepazīsti 
bibliotēkā iespējas savas 
dzīves kvalitātes pilnveidošanai”; 
literatūras izstāde veltīta 
pavasara darbiem dārzā.

Ilzenes pagastā
6. aprīlī 12.00 SKIM 
centrā “Dailes” projekta 
“Iedvesmai un izaugsmei būt!” 
2. nodarbība Ilzenes, Zeltiņu, 
Alsviķu, Kalncempju jauniešiem. 
Ar savu veiksmes stāstu dalīsies 
lauksaimnieki. Jauniešu praktiskā 
nodarbība ideju realizēšanai.
20. aprīlī 22.00 SKIM centrā 
“Dailes” uz atpūtas pasākumu 
aicina grupa “OTTO”. 
Ieeja: 2,50 EUR, pēc 
pulksten 23.00 - 3,00 EUR.
21. aprīlī 14.30 pie SKIM 
centra “Dailes” Lieldienu 
zaķu skrējiens un citas jautras 
Lieldienu izdarības, 15.30 grupas 
“Deep silence” (Lejasciems) 
koncerts.
Ilzenes bibliotēkā tematiskās 
izstādes: “Mūsu mērķis ir ceļš 
uz gaismu” (Ilzenes bibliotēkas 
bijušie darbinieki), “Labas idejas 
dārza darbiem”, “Skaņas un 
noskaņas” (J. Lūsēnam - 60), 
“Kas to Lieldienu iešūpoja…”; 
27. aprīlī pasākums bērniem un 
jauniešiem: “Kādu Tu vēlies redzēt 
savu bibliotēku?”

Jaunannas pagastā
6. aprīlī 19.00 Jaunannas 
tautas namā koncerts “Dzies-
mu debesmanna” (piedalīsies 
dziedošie kolektīvi no Viļakas, 
Kubuliem, Annas, Malienas un 
Jaunannas). Ieeja: EUR 1,50.
10. aprīlī 17.00-20.00 Jaunan-
nas tautas nama mazajā zālē 
nodarbība ar uztura speciālisti 
Gundegu Rudzīti-Aņiščenko. 
Tēma: “Veselīgs uzturs jaunajām 
ģimenēm”.
21. aprīlī 11.00 parkā pie  
Jaunannas tautas nama Liel-
dienu aktivitātes ar bērnu teātri 
“EJam!” un jauniešu klubiņu 
“Tikšķis” – olu kaujas, ripināšana, 
vārīšana, priekšnesumi.
21. aprīlī 19.00 Jaunannas 
tautas namā amatierteātra 
“Šūpoles” izrāde - E. Vulfs “Līnis 
murdā”. Ieeja: EUR 1,50.
27. aprīlī no 9.00 Lielā Talka. 
Pulcēšanās pie Jaunannas tautas 
nama 8.45. Sīkāka informācija 
sekos.
30. aprīlī 14.00 Jaunan-
nas tautas namā Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
pasākums “Ko tu proti?”.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Pār 
zaļajiem viļņiem” - rakstniekam 
Vikam - 80; “Atnāca Lieldi-
ena dziedādama, zelta zīlītes 
bārstīdama” – Lieldienām veltīta 
izstāde.

Jaunalūksnes pagastā
9. aprīlī no 17.00 līdz 20.00 
Kolberģa tautas namā 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
lekcija un meistarklase “Veselīgs 
uzturs jaunajām ģimenēm”. 
Ieeja: brīva.
18. aprīlī 16.00 Kolberģa 
tautas namā Lieldienu 
sarīkojums ģimenēm ar bērniem 
“Pūka Lielā diena”.
27. aprīlī 19.00 Kolberģa tau-
tas namā deju kopa “Kolberģis” 
ielūdz uz koncertu “Re, kā!”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
27. aprīlī 22.00 Kolberģa 
tautas namā balle kopā ar 
grupu “Rolise”. Ieeja: 2,50 EUR.

Turpinājums 12. lappusē

Draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.15 Bībeles 
stunda
Piektdienās 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes apmācības kurss
Svētdienās 11.00 
Dievkalpojums
27. aprīlī 9.00 Talka

Baznīcā
14. aprīlī 11.00 Palmu 
svētdienas dievkalpojums
17. aprīlī 17.30 Kluso lūgšanu 
vakars
18. aprīlī 18.00 Zaļās 
ceturtdienas dievkalpojums
19. aprīlī 12.00 Krusta ceļš, 
15.00 Lielās piektdienas 
dievkalpojums
20. aprīlī 22.00 Nakts vigīlija
21. aprīlī 11.00 Kristus 
augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums

Zeltiņu ev. lut. draudzē
14. aprīlī 10.00 Ciešanu 
laika otrā svētdiena - 
Pūpolsvētdienas 
dievkalpojums
18. aprīlī 18.00 Zaļās 
ceturdienas (Mūsu Kunga Svetā 
vakarēdiena) 
dievkalpojums
21. aprīlī 10.00 Pirmo 
Lieldienu dievkalpojums, 
(kristības un iesvētības) Zeltiņu 
draudzē

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

Suņu 
īpašniekiem 
jāievēro to 
turēšanas 
nosacījumi

Turpinājums no 8. lappuses

 Nodeva par suņa turēšanu 
daudzdzīvokļu mājā ir 
10 EUR/gadā, bet privātīpašu-
mā (izņemot daudzdzīvokļu 
māju) - 5 EUR gadā. No node-
vas par pirmo kalendāra gadu 
ir atbrīvoti tie suņu īpašnieki, 
kas suni īpašumā ieguvuši 
no dzīvnieku patversmes, un 
tie, kas suni sākuši turēt tad, 
ja līdz gada beigām ir atlicis 
mazāk par 6 mēnešiem. 50% 
atlaide no nodevas summas ir 
personām no 65 gadu vecuma 
par viena suņa turēšanu, kā arī 
par kastrēta vai sterilizēta suņa 
turēšanu.
 - Nodevu persona var 
samaksāt bankā, pastā vai 
internetbankā, pārskaitot 
attiecīgo summu uz pašvaldības 
norēķinu kontu, maksājuma 
uzdevumā norādot, par 
kādu suni maksājums tiek 
veikts. Ja suņa īpašnieks 
nav samaksājis pašvaldības 
nodevu, pašvaldības policijai 
ir pamats saukt šo personu 
pie administratīvās atbildības 
par saistošo noteikumu 
neievērošanu, - skaidro 
A. Tomsons.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 



Turpinājums no 11. lappuses

Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Sarežģītais zvirbulēns 
Viks” - dzejniekam, rakstniekam, 
prozaiķim Viktoram Kalniņam 
- 80, “No vizbulītēm, pūpoliem 
un zālēm, No bērzu pumpu-
riem šis laiks ir austs, Ko Liel-
dienas ir atnesušas plaukstās...” 
– Lieldienas, kristietiskais un 
pagāniskais skatījums; 22.-28. 
aprīlī Bibliotēku nedēļa: visu 
nedēļu bibliotēkas lietotāju 
anketēšana, 23., 25. aprīlī 
pasākumi skolēniem - iepazīšanās 
ar mēneša rakstnieku - jubilāru 
Vika un Jāņa Širmaņa dzīvi un 
darbiem; 24. aprīlī pasākums 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
“Pipariņš” – “Vēl nesam Lieldienu 
Gaišumu sirdīs...”.
Bejas novadpētniecības 
centrā Latvijas meistaru dienas 
2019 “Satiec savu meistaru”: 
5. aprīlī 10.00-14.00, 6. aprīlī 
10.00-12.00 cimdu valnīša 
adīšana (bārkstis un skujiņa) 
līdzi ņemt piecas adāmadatas un 
dziju; 23. aprīlī latviešu Lieldienu 
tradīcijas; 23.-26. aprīlī vēstures 
un dabas objektu sakopšanas 
talka; pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam”, “Jaunalūksnes 
pagasta vēsture pēckara periodā 
no  1945. līdz 1988. gadam”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
līdz 1953. gadam”.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
izstādes: “Lieldienas - saules 
svētki”; “…Mums ir mīlestība, 
kas mūs dara stiprāku par visiem 
nāves spēkiem” (Johannesam 
Mario Zimmelam - 95), “Latviešu 
rakstniecei un dzejniecei Ievai Sa-
mauskai - 50”, literatūras izstāžu 
cikla “Iepazīsim dažādu valstu 
literatūru” 4. izstāde - norvēģu 
literatūra; pasākumi: 9. aprīlī 
“Mūsu mazā bibliotēka” grāmatas 
“Vista vai ola?” lasīšanas 
pasākums kopā ar PII “Pūcīte” 
bērniem, 23.-27. aprīlī Bibliotēku 
nedēļa: pēcpusdiena senioriem 
(filma “100 gadi esības vējos”, 
informācija par e-pakalpojumiem 
bibliotēkā), 25. aprīlī PII “Pūcīte” 
jaunākās grupas audzēkņiem 
nodarbība bibliotēkā “Pava-
sara atmoda”; 27. aprīlī 13.00 
tematiska pēcpusdiena bibliotēkas 
apmeklētājiem “Labas grāmatas 
ir kā gājputni – tās vienmēr 
atgriežas un jaunu lasītāju plauk-
stās atrod sev siltu ligzdu” (J. 
Osmanis).

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā: 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”;
izglītojošā nodarbība “Lieldienu 
izdarības” ar olu krāsošanu, 
ripināšanu un dažādām 
ēverģēlībām – programma 
paredzēta dažāda vecuma 
grupu apmeklētājiem, nodarbību 
piedāvājam arī izbraukumos;
programmas “Muzejs bagāžā” 
ietvaros piedāvājam nodarbības 
izbraukumos ārpus muzeja – 
“Pastaliņu darināšana”, “Vāveru 
tīšana”, “Skološanās ne pa 
jokam”, “Rotaļas un blēņas”, 
“Malēniešu vārdu spēle” u.c.;
pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, dzimšanas dienas 
pasākumi, tematiskie pasākumi 
ģimenēm, draugiem, darba 
kolektīviem un domubiedriem.
Jaunlaicenes pagasta 
bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Sitiet bungas”/ Vikam - 80, 
“Dzīve ir skaista rotaļa”/ Ēvaldam 
Valteram - 125, “Lielais latvi-
etis no Jaunlaicenes”/ Leonīdam 
Slaucītājam - 120, “Lieldienu 
tradīcijas”; Bibliotēku nedēļas 

pasākums: diskusija ar esošajiem 
un potenciālajiem apmeklētājiem 
“Ceļā uz pārmaiņām” (nāc 
uz bibliotēku un pārrunāsim 
pārmaiņas mūsu bibliotēkā) 
(25.04.).

Kalncempju pagastā
6. aprīlis - 11. maijs 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izstāde 
“Kolhoziem – 70”. Izstāde tapusi 
sadarbībā ar Zeltiņu vēstures 
krātuvi, Alūksnes muzeju un 
Kalncempju iedzīvotājiem.
6. aprīlī 12.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā tematiska 
pēcpusdiena “Iz Kalncempju 
dzīves” - kalncempiešu sadzīves 
atspoguļojums laikrakstā “Ma-
lienas Ziņas” no 1925. līdz 1944. 
gadam. Pasākums sadarbībā ar 
Kalncempju sabiedrisko centru. 
Ieeja: bez maksas.
8.-18. aprīlī Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā izglītojošās programmas 
“Nāc, nākdama, Liela diena” un 
“Orientēšanās lauku sētā Liel-
dienu gaidās”.
21. aprīlī 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā pasākums “Ottes Liel-
dienas”. Ieeja: bez maksas.
Līdz 11. maijam Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Gulbenes Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Sagša” rokdar-
bu un tekstilizstrādājumu izstāde 
“Ritēja saulīte pa zemes virsu”.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izzinošas 
ekskursijas un izglītojošās pro-
grammas ar līdzdarbošanos visām 
vecuma grupām: “Čaklā bitīte”, 
“Veļas diena”, “Neba maize pati 
nāca”, “No linu pogaļas līdz 
kreklam”,
“No aitas sprogas līdz vilnas 
zeķei”, “Koka pārvērtības”, kāzu 
programma “Darbi lauku sētā”. 
Visas izglītojošās programmas 
piedāvājam, iepriekš piesakoties.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: rakstniekam 
Vikam – 80.

Liepnas pagastā
8. aprīlī 13.30 Liepnas tautas 
namā animācijas filma “Lote un 
pazudušie pūķi”.
15. aprīlī 16.00 Liepnas 
tautas namā rokdarbu pulciņa 
darbu izstādes atklāšana “Caur 
sapņiem”.
21. aprīlī Lieldienu pasākums: 
no 12.00 Liepnas tautas namā 
un teritorijā ap to Lieldienu 
šūpošanās, lunkošana, olu kaujas 
u.c. izdarības,
13.30 orientēšanās telpās 
bērniem līdz 15 gadu vecumam, 
no 13.00 komandu reģistrācija 
(komandā 1 - 4 dalībnieki),
13.30 Alsviķu amatierkolektīvu 
koncertuzvedums “Saule brida 
rudzu lauku” DVD,
20.00 starts “Nakts rogaininga” 
sacensībām, 
komandu reģistrēšanās no 19.00. 
Pieteikšanās “Nakts rogainingam” 
līdz 15. aprīļa pulksten 23.59, 
komandā 2 dalībnieki 
vecumā no 16 gadiem, 
pieteikšanās un info e-pasts: 
liepnas.jaunieši@gmail.com 
vai pa tālruni 226317742 (Laura), 
28796962 (Sintija), 
29433409 (Lāsma).
27. aprīlī Liepnas 
tautas namā “Pilsēta ienāk 
laukos” jeb “Klaču pēcpusdiena 
pie tējas tases” kopā ar Alūksnes 
pensionāru biedrības “Sudrabs’” 
teātra izrādēm “Iekārojamais 
vecis” un “Saldā atriebība”, 
vokālo ansambli “Sudraba notis”. 
Līdzi ņemsim “groziņu”, labu 
garastāvokli un ērtus apavus!
9. aprīlī Liepnas pagasta 

bibliotēkā radošā darbnīca 
“Gatavojam Lieldienu dekoru”, 
24. aprīlī bibliotekāra 
stunda skolēniem “Grāmatu 
meklēšana e-katalogā un 
www.letonika.lv”, 2. aprīlī 
Starptautiskā bērnu grāmatu 
diena, 11. aprīlī radošs 
pasākums pirmsskolas 
vecuma bērniem un 1.-
4. klasēm „Man mīļākais pasaku 
varonis”, 22.-28. aprīlī Bibliotēku 
nedēļa “Bibliotēkas – dialogs ceļā 
uz pārmaiņām”.

Malienas pagastā
7. aprīlī 16.00 Malienas tautas 
namā Bejas amatierteātra 
izrāde - Baiba Jukņēviča 
“Ziediņš Gatves galā”, 
režisors Arnis Ezeriņš. 
Ieeja: 1,50 EUR.
9. aprīlī 10.00 Malienas tautas 
namā animācijas filma visai 
ģimenei “Lote un pazudušie 
pūķi”. Ieeja: 1,50 EUR.
18. aprīlī 10.30 Malienas 
tautas namā jautrs un atraktīvs 
pasākums ar līdzdarbošanos 
Lieldienu “Vinnija Pūka Lielā 
diena”. Ieeja: bez maksas.
20. aprīlī 20.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
amatierteātra “Pakāpiens” 
komēdija - Baiba Jukņēviča 
“Pilsētnieki”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
20. aprīlī 22.00 Malienas 
tautas namā groziņballe ar 
grupu “Putukvass”. 
Ieeja: 3,00 EUR.

Mālupes pagastā
5. aprīlī 16.00 Mālupes 
Saieta namā Nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums “Satiec savu 
meistaru 2019”. Būs atvērta 
meistardarbnīca dzijas krāsošanā 
ar augu izcelsmes krāsvielām.
8. aprīlī 17.00 Mālupes 
Saieta namā projekta “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros pasākums ar 
meistar-klasi “Veselīgs uzturs 
jaunajām ģimenēm”.
17. aprīlī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Lieldienu dekori”.
21. aprīlī 13.00 Mālupes 
Saieta namā Lieldienu 
pasākums visai ģimenei 
“Kas tam zaķim groziņā?”. 
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Piepildīt sapni – vai tas 
būtu…” – rakstniekam Vikam 80, 
“Aber es jau neesmu tāds kā visi 
citi, citi…” – aktierim Ēvaldam 
Valteram 125; Lieldienu apsvei-
kuma kartiņu izstāde: “Glabāsim 
Lieldienu sauli sirdī”.

Mārkalnes pagastā
9. aprīlī 13.00 Mārkalnes
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
14. aprīlī 14.00 Mārkalnes 
tautas namā Bejas 
amatierteātra izrāde - Baiba 
Jukņeviča “Ziediņš Gatves galā”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunākās literatūras izstāde “No 
Grāmatu svētkiem”, literatūras 
izstāde bērniem “Lieldienu zaķa 
brīnumi”.

Pededzes pagastā
10., 11. aprīlī 10.00 Pededzes 
tautas namā akcija “Apsveikuma 
kartīte” no rokdarbu pamatu 
apgūšanas “Darbnīca dvēselei”.
11. aprīlī 16.00-19.00 
Pededzes tautas namā projekta 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā” 
nodarbības “Veselīgs uzturs 
vecuma grupai virs 54 gadiem”.
12. aprīlī 18.00 Pededzes 
tautas namā Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra neformālās 
grupas “10 kW radošo citronu” 

projekta “Izaicinājums kubā” 
erudīcijas spēle.
23., 29. aprīlī 13.00 Pededzes 
tautas namā Olu kaujas.
Pededzes bibliotēkā 17. aprīlī 
13.00 Jauno grāmatu diena: 
grāmatu izstāde-apskats “Sirds 
mīlestībai jāatver, jo tā visapkārt 
plīvo”; Bibliotēku nedēļas 
ietvaros: 23. aprīlī 14.00 
aktivitāte bērniem “Ja proti 
ar citiem priecāties” (bērniem 
būs iespēja iesaistīties olu 
meklēšanā un spēlē “Atpazīsti 
kokus”), 23.-26. aprīlī rokdarbu 
izstāde “Klausījos, brīnījos, kas 
aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa 
braukšus brauca…”; 26. 
aprīlī 10.00 Olu krāsošana 
pareizticīgo Lieldienām;  29. aprīlī 
10.00 bibliotēkas pareizticīgo 
apmeklētāju Lieldienu aktivitātes 
“Prieks lai kā dzīves atbalsta 
punkts” - olu izstāde, ripināšana, 
kaujas.

Veclaicenes pagastā
9. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 
Veclaicenes tautas namā  
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā!”  ietvaros pasākums par 
veselīgu uzturu  “Veselīgs uzturs 
vecuma grupai virs 54 gadiem”. 
10. aprīlī 14.00 Veclaicenes 
klubiņā “Caur J. Prangela 
un S. Sutanča diapozitīviem 
ieskatīsimies Veclaicenes 
vakardienā”.
13. aprīlī 12.00 Veclaicenes 
tautas namā pasākums 
jauniešiem “Mācīsimies 
gatavosim ēst”.
19. aprīlī Veclaicenes vēstures 
krātuves un tūrisma informācijas 
punkta organizēts tematisks 
pārgājiens “Ciemos pie ciemiem”. 
Apceļosim vēsturiskos skrajciemus 
Veclaicenē Igaunijas pierobežā. 
Sākums pulksten 10.00 Kornetos. 
Informācija pa tālruni 29347398 
(Maija).
22. aprīlī 14.00 
Veclaicenes tautas namā 
Trapenes amatierteātris “Kurmis” 
ar muzikālu izrādi - šovu 2 daļās 
“Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”, 
režisore Ina Java.
27. aprīlī 12.00 Veclaicenes 
tautas namā pasākums 
jauniešiem “Mācīsimies 
gatavosim ēst”.
Veclaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Pasaules 
veselības diena” - “Augi un 
veselība”, “Lieldieniņa gaiša 
nāca”; pasākumi: 6. aprīlī 11.00 
Starptautiskā bērnu grāmatu 
diena, 22.- 28. aprīlī Bibliotēku 
nedēļa “Bibliotēkas - dialogs ceļā 
uz pārmaiņām”, no 23. aprīļa -  
Netradicionālā izstāde “Ūsiņdienā 
– laukā laidu kumeliņu”.

Zeltiņu pagastā
21. aprīlī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā Zeltiņu bērnu un jauniešu 
teātra studijas “Ezis” izrādes 
“Kas krāso olas?” un “Viltīgās 
pārvērtības”. No 14.30 Lieldienu 
saldumu tirdziņā varēs iegādāties 
pagasta saimnieču kulinārijas 
brīnumus - tortes, cepumus, 
saldās oliņas, sieru, maizītes. 
Vecmāmiņu Lieldienskolā 
pasākuma dalībniekiem būs 
iespēja iemācīties, kā notiek 
dzijas šķeterēšana jeb veidošana 
uz senču vērpjamā ratiņa – 
tas ir unikāls un jau ikdienā 
nesastopams process. Interešu 
grupas “Zeltenes” dalībnieces 
mācīs bērniem radīt skaistas un 
sirsnīgas lietas svētku noskaņās 
– olas, zaķīšus, cālīšus, groziņus 
un daudz ko citu, kas kalpos gan 
svētku galdu rotāšanai, gan arī 
kā lieliska dāvana tuviniekiem, 
pie kuriem svētku laikā dosimies 
ciemos. Tautas nama telpās būs 
vērojama Aigas Mūrnieces radošo 
darbu izstāde - gleznas, austi un 

šūti tērpi. Pie tautas nama ikviens 
varēs piedalīties olu kaujās un 
olu ripināšanā, izšūpoties un 
nofotografēties kopā ar Lieldienu 
Zaķiem un Vistām. Ieeja: brīva.
24. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 
Zeltiņu tautas namā izglītojošs 
pasākums “Veselīgs uzturs 
vecuma grupai virs 54 gadiem” 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā”. Pieteikšanās un papildu 
informācija, pa tālruni 29492284 
līdz 18. aprīlim.
4. maijā 15.00 Zeltiņu 
tautas namā populārās grupas 
“Zelta kniede” koncertprogramma 
“Laikam tā ir iedoma”. Ieeja: 
6,00 EUR, biļetes pārdošanā no 
2. aprīļa, informācija pa tālruni 
29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dzīvot ar smaidu” 
(1. aprīlis joku diena), 
“Lieldienas - pavasara atmodas 
svētki”, “Pavasaris uz palodzes”, 
“Putnu dienas”, Zeltiņu bibliotēka 
no 1. aprīļa aicina uz puķu un 
dārzeņu sēklu bibliotēku. Ja Tev 
dārzā izauguši garšīgi dārzeņi, 
garšaugi vai skaistas puķes, 
padalies ar to sēklām, sīpoliem 
vai gumiem. Atnes uz bibliotēku, 
pieliec klāt informāciju, paņem un 
izmēģini citu piedāvātās! 
27. aprīlī 10.00 ar tā 
saucamo “Slinko dārzkopību” - 
permakultūru - teorijā un praksē 
dalīsies radoša būtne, augu 
mīļotāja Daina Binde no Apes.
Zeltiņos 20. aprīlī 11.00 Rūķu 
ciemā pie “Skolas” Lieldienām 
pasākumā “Kad Rūķi satiekas 
ar Zaķiem” gatavoties palīdzēs 
Rūķi un Zaķi: kopā mācīsimies 
krāsot olas gan uz dzīvas uguns 
gan ar košām krāsām, kā arī 
ievingrināsimies pēcziemas kāju 
un roku atkustināšanā; Zeltiņu 
vēstures krātuvē pastāvīgās 
ekspozīcijas: “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam); izstāde “Latvijas sardzē 
šodien un vakar”, ekskursijas par 
padomju armijas raķešu bāzes 
darbību Zeltiņos.

Ziemera pagastā
13. aprīlī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā atpūtas vakars 
kopā ar grupu “Putukvass”.  
Ieeja: 3,00 EUR.
21. aprīlī 12.00 pie 
Māriņkalna tautas nama 
Lieldienu pasākums ģimenēm 
“Raibie pavasara svētki”. 
Darbosimies radošās darbnīcās, 
piedalīsimies olu ripināšanā, 
virpināšanā un jestrās olu kaujās, 
baudīsim Lieldienu pankūkas. 
Īpaša balva visraibāk ģērbtajam. 
Līdzi jāņem krāsotas olas.
22. aprīlī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā Lieldienu pasākums 
“Saule savu pūru veda” 
Jaunlaicenes, Veclaicenes, 
Alsviķu, Jaunalūksnes, Mārkalnes 
un Ziemera pagastu senioriem.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
“Tev bija vīra spēks un dūša” - 
aktierim Ē. Valteram – 115, 
“Viks un literārais devums” - 
rakstniekam Vikam (Viktoram 
Kalniņam) – 80, “Man mūzika kā 
dzīvesveids…” - komponistam 
J. Lūsēnam – 60, “Lieldienas 
– pavasara atmodas laiks”, 
pasākumi: 16. aprīlī “Lieldienu 
zaķi gaidot...” (bibliotekārā 
stunda 1. un 2. klasei), 
Bibliotēku nedēļas ietvaros 
sarunas ar Ziemera pagasta 
senioriem “Bibliotēkas loma 
dzīves kvalitātes uzlabošanā 
senioriem”.

Apkopojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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