ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

TREŠDIENA
Gaidām atsauksmes
par apkalpošanu
pašvaldības iestādēs
Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldība
šogad pirmo reizi piedalās
kampaņā „Uzslavē labu servisu 2013”, kas Latvijā notiek
jau devīto gadu.
Kampaņas laikā no 1. līdz 31.
martam Latvijā visa sabiedrība
tiek aicināta pievērst lielāku
uzmanību klientu apkalpošanas
kultūrai, novērtējot pozitīvo un
uzslavējot labu apkalpošanu.
Ar pārliecību, ka labi vārdi
patiešām vairo labus darbus, arī
Alūksnes novada pašvaldība,
iesaistoties šajā kampaņā, aicina
iedzīvotājus paust atgriezenisko
saiti un novērtēt klientu apkalpošanas kultūru pašvaldības
iestādēs. Būsim priecīgi saņemt
pozitīvas atsauksmes par pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kas
jūs laipni apkalpojuši vai palīdzējuši atrisināt kādu jautājumu.
Tas ļaus pašvaldībai novērtēt
klientu apkalpošanas kvalitāti
pašvaldības iestādēs.
Uzslavēt labu apkalpošanu
varēs, aizpildot balsošanas
kartiņas, kas būs pieejamas katrā
pagasta pārvaldē un Alūksnes
novada pašvaldības administratīvās ēkas 3. stāva foajē, kā arī
zvanot uz informatīvo tālruni
1188 vai ierakstot savu uzslavu
mājas lapā www.uzslave.lv.
Labi vārdi vairo labus darbus!
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Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestris svinēs 60. gadskārtu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Marta nogalē, Lieldienu laikā –
30. martā pulksten 17.00 Alūksnes
pilsētas Tautas namā savus draugus
un dalībniekus uz savas 60. gadskārtas svētku koncertu aicinās
viens no Alūksnes novada lepnumiem – Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris.
Kolektīva vadītāji Ilze un Sandors
Līviņi atzīst, ka orķestra šī gada
darba kalendārs vēstī - pirms pieciem
gadiem Lieldienu sestdienā atzīmētā
55 gadu jubileja nu noslēgusi piecu
raženu un radošu darba gadu gredzenu, un šogad jau 60!
- Nu jau par tradīciju kļuvusī jubilejas piecgades svinēšana Lieldienu
sestdienā pulcēs daudzus jo daudzu
bijušos un esošos orķestra dalībniekus, pūtēju mūzikas cienītājus,
atbalstītājus un kolēģus. Jubilejas
koncertā skanēs gan gadu gaitā ļoti iemīļoti, gan ne tik populāri skaņdarbi.
Klausītājus vedīsim mūzikas pasaulē,
sākot no klasiskām līdz mūsdienīgām
vērtībām. Neiztrūks arī kāds pārsteigums, - tā kolektīva vadītāji Ilze un
Sandors Līviņi.
Orķestrim šis laiks ir ļoti saspringts,
jo kolektīvs gatavojas ne tikai lielajam jubilejas koncertam, bet strādā
arī pie koncertprogrammas skolēnu
pūtēju orķestru skatei, kura notiks 8.
martā Smiltenē. Uz šo skati orķestris

gatavo arī jaunu defilē programmu.
Mūīziķi apgūst repertuāru XXV
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV
Deju svētkiem, kuri notiks no 30.
jūnija līdz 7. jūlijam, un šo svētku atlases skate notiks 16. martā Valmierā.
Kolektīva vadītāji uzsver, ka katra
no programmām, kas tiek apgūta, ir
atšķirīga, tādēļ visiem orķestra dalībniekiem jāpieliek pūles un jākoncentrējas uz cītīgu darbu.
Novēlēsim veiksmi skatēs vienam
no Alūksnes novada spožākajiem
kolektīviem un uz tikšanos orķestra
jubilejas koncertā!

Mārkalnes pamatskola
turpina darbu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Darba grupa, kas izvērtē
Alūksnes novada izglītības iestāžu
tīkla attīstību, veicot atkārtotu
Mārkalnes pamatskolas tālākas
darbības izvērtēšanu, nolēmusi,
ka šobrīd skola turpina darboties
kā pastāvīga izglītības iestāde.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Kupča atgādina, ka Mārkalnes
pamatskolas tālākā darbība tika izvērtēta saskaņā ar Alūksnes novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu, kurā tas bija noteikts. Jāpiebilst,
ka šogad Mārkalnes pamatskola
sagaida savu 145. gadskārtu.
- Šobrīd Latvijā ir 177 skolas, kur
skolēnu skaits ir līdz 100 un 48 no
tām skolēnu skaits līdz 50. Valsts
ir sākusi runāt par šo mazo skolu
tālāku attīstību, lai gan konkrētās
rīcības vēl nav zināmas. Viens no
izskanējušiem priekšlikumiem, kā
atbalsts varētu izpausties, bija koeficientu ieviešana jau valsts līmenī
pedagogu atlīdzības finansējumā

tieši mazajām skolām, lai pašvaldībām nebūtu jāpārdala nauda no
citām izglītības iestādēm. Jāteic
gan, ka Mārkalnes pamatskolai no
citām skolām līdzfinansējamā daļa
nemaz nav tik liela, jo ir skolēni
speciālajās izglītības programmās,
kas finansējumu tomēr palielina.
Saimnieciskajiem izdevumiem
pašvaldība līdzekļus ir paredzējusi
visam gadam, - uzsver G. Kupča.
Mārkalnes gadījumā būtiska ir arī
skolas ģeogrāfiskā atrašanās vieta,
jo tuvākās skolas no šejienes ir
tālāk par 15 kilometriem. Pagastā arī nav izteiktas tendences, ka
cilvēki dzīvotu galvenokārt centrā,
vairāk dominē viensētu princips un
arī šobrīd nokļūt uz skolu bērniem
nav vienkārši. Skolā ir pieejami arī
internāta pakalpojumi, kas īpaši
tālāk dzīvojošo bērnu vecākiem ir
liels atbalsts.
Skolā šobrīd ir prasībām atbilstošs
pedagogu nodrošinājums. Ir izveidots mazpulks. Atkarībā no spējām
un prasmēm skolas audzēkņi cenšas
piedalīties pasākumos. To apliecina
skolas direktore Daina Gailāne,
uzsverot, ka skolēni piedalās repub-

Dzimšanas dienas svinības sagaidot, svētku sveicienu
atsūtījis arī pūtēju orķestra draugs, Saša Dišeins, Alūksnes
novada pašvaldības sadarbības pilsētas Marsanēlakotes
(Francija) Mūzikas centra direktors un vairāku muzikālo
kolektīvu vadītājs:
„Es novēlu brīnišķīgu dzimšanas dienu orķestrim! 60 gadi – tas
ir ievērojams notikums, lai nosvinētu. Priecājos, ka šī jubilejas
gada laikā jūsu orķestrim būs iespēja doties uz Franciju un būt
goda viesim mūsu Marsanēlakotes orķestra 120. dzimšanas dienas
svinībās! Ikviens Francijā būs ļoti priecīgs svinēt abu orķestru
jubilejas jūlijā!
Daudz laimes dzimšanas dienā, Alūksnes pūtēju orķestri!”.

Aicinām iedzīvotājus uz sanāksmēm
par novada teritorijas plānojumu
likas līmeņa konkursos, kur gūst
atzinības un arī apliecinājumu savai
varēšanai.
Darba grupas vadītāja, domes
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja
Sandra Zeltiņa uzteic jauno skolas
izglītības programmu – pamatskolas profesionāli orientētā virziena
programma ar novirzienu komerczinību pamatos. Šobrīd tajā zināšanas
apgūst gan mazākie, gan lielākie
skolēni un 9. klases audzēkņi,
gatavojoties programmas beigšanai,
izstrādā savus biznesa plānus.
Darba grupa arī nolēmusi izvērtēt,
kādi ieguvumi izglītības kvalitātes
jomā Mārkalnes skolai varētu būt,
ja tā kļūtu par citas skolas filiāli. Šis
jautājums tika aktualizēts jau 2009.
gadā un toreiz skolas kolektīvs un
audzēkņu vecāki izteica priekšlikumu, ka šādā gadījumā skola varētu
kļūt par filiāli pilsētas izglītības
iestādei. G. Kupča norāda, ka runāts
arī ar Alūksnes novada vidusskolu,
kāds varētu būt viņu skatījums un,
iespējams, ka atsevišķi pasākumi
ir īstenojami sadarbībā, negaidot
konkrētu lēmumu.

Aivita Māsēna,
Alūksnes novada pašvaldības
teritoriālplānotāja
Ir saņemti visi pieprasītie nosacījumi no institūcijām Alūksnes
novada teritorijas plānojuma
izstrādei.
Novadam būs jāizstrādā arī vides
pārskats, jo saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Janvārī notika darba grupas
pārstāvju (teritorijas plānotāja,
kartogrāfs, būvvaldes vadītāja, pagastu pārvalžu attīstības speciālisti)
tikšanās ar katras pagasta pārvaldes
darbiniekiem, tika izanalizēti esošie
teritorijas plānojumi, pieļautās
kļūdas un saņemti priekšlikumi par
normām, kas jāparedz jaunajā teritorijas plānojumā. 5. februārī notika
teritorijas plānojuma darba grupas
sanāksme, kurā tika pārrunāti jautājumi par iesniegtajiem nosacījumiem, noteikti uzdevumi turpmākai
darbībai. Viena no tām – iedzīvotāju
sapulču organizēšana.
Tātad, marta beigās aicinām
iedzīvotājus no Alūksnes pilsētas un

5 pagastiem:
25. martā: Ilzenes pagastā pulksten 11.00 centra „Dailes” telpās;
Alūksnē pulksten 18.00 Dārza ielā
11, lielajā zālē.
26. martā: Mārkalnes pagastā
pulksten 11.00 tautas nama zālē;
Kolberģa ciemā pulksten 18.00
tautas nama zālē (Bejas ciemā būs
atsevišķa sapulce).
27. martā: Jaunannas pagastā
pulksten 10.00 tautas nama zālē;
Malienas pagastā pulksten 15.00
tautas nama zālē.
Sapulces gaitā varēsiet iepazīties
ar prognozējamo teritorijas zonējumu un atļauto izmantošanu katrā no
tām, kā arī izteikt savus iebildumus
un priekšlikumus. Īpaši aicināti
zemes īpašnieki, kuru nodoms
turpmākajos 12 gados savu teritoriju attīstīt kā apbūves zonu vai otrādi
- esošajā teritorijas plānojumā tās
noteiktas kā perspektīvā apbūve, bet
jūsu plānos turpināt zemes sadalīšanu apbūves gabalos vairs nav.
Pārējās teritorijās sapulces tiks
organizētas aprīlī, par ko būs atsevišķs paziņojums.
Uz tikšanos sapulcēs!

2. Alūksnes Novada Vēstis
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Pašvaldībā
Pārbaudes rezultātus
izskatīs komitejas
sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Jurates” ir
veikusi SIA „Alūksnes nami”
darbības tiesiskuma un ekonomiskās efektivitātes pārbaudi, sniedzot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas pakalpojumu 2012. gadā.
Plānots, ka jautājumu par
pārbaudes rezultātiem Alūksnes
novada domes deputāti izskatīs
finanšu komitejas sēdē martā.
Kā jau rakstījām „Alūksnes
Novada Vēstu” februāra numurā,
pašvaldības un SIA „Jurates”
noslēgtā līguma termiņš tika
pagarināts līdz 8. februārim, jo
papildus iepriekš norādītajiem
uzdevumiem pašvaldība uzdeva
pārbaudīt arī SIA „Alūksnes
nami” publisko iepirkumu
procedūru organizāciju un izpildi
laika posmā no 2009. līdz 2012.
gadam.

Alūksnes novada pašvaldība

12.03.2013. rīko kustamās mantas
- cirsmas „Kaktiņi ZR 2”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma par
tālruni 25667781. Nosacītā cena
- Ls 12428. Nodrošinājums – Ls
1243, kas ieskaitāms pašvaldības
budžeta kontā līdz 08.03.2013.
Samaksa 100% latos, kura jāveic
līdz 19.03.2013. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā
no 9.00-11.00 un no 14.00 -16.00,
līdz 08.03.2013. plkst.16.00.

Alūksnes novada pašvaldība

17.04.2013. rīko nekustamā
īpašuma „Zviedrukalns 1”, Ilzenes
pagastā, Alūksnes novadā mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma par
tālruni 64354556. Nosacītā cena
- Ls 530. Nodrošinājums – Ls
53, kas ieskaitāms pašvaldības
budžeta kontā līdz 10.04.2013.
Samaksa 100% latos, kura jāveic
līdz 01.05.2013. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā
no 9.00-11.00 un no 14.00 -16.00,
līdz 10.04.2013. plkst.16.00.

Alūksnes novada pašvaldība

17.04.2013. rīko nekustamā
īpašuma Ziedu ielā 8, Alūksnē,
Alūksnes novadā mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma par
tālruni 64381492. Nosacītā cena
- Ls 920. Nodrošinājums – Ls
92, kas ieskaitāms pašvaldības
budžeta kontā līdz 10.04.2013.
Samaksa 100% latos, kura jāveic
līdz 01.05.2013. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā
no 9.00-11.00 un no 14.00 -16.00,
līdz 10.04.2013. plkst.16.00.

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 28. februāra sēdē
Evita Aploka
Alūksnes novada domes 28.
februāra sēdē deputāti izskatīja vairāk kā 30 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:
- nodot īpašumā bez atlīdzības
zemesgabala „Stari 1”, Alsviķu pagastā, pie dzīvokļu īpašumiem Nr.1,
Nr.2 un Nr.3 piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- nodot atsavināšanai pašvaldības
nekustamo īpašumu „Bangas”, Veclaicenes pagastā, pārdodot to izsolē;
- nodot iznomāšanai pašvaldības
nekustamā īpašuma „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā,
daļu, kas sastāv no: zemesgabala
58/23785 kopīpašuma domājamās
daļas; palīgēkas 5,8 m² un nojumes
58/23785 kopīpašuma domājamās
daļas. Nomnieku noskaidrot mutiskā
izsolē, noteikt nomas objektam ēkas/
telpu nosacīto nomas maksu mēnesī
(bez PVN) Ls 3,36 apmērā, papildus
kurai maksājama zemesgabala kopīpašuma domājamās daļas nomas
maksa gadā (bez PVN) 1,5% no
apbūvētā zemesgabala kadastrālās
vērtības. Noteikt, ka termiņš objekta
nomai ir līdz visa nekustamā īpašuma atsavināšanai vai iznomāšanai
kopumā, bet ne ilgāk kā 12 gadi;
- nodot atsavināšanai pašvaldības
nekustamo īpašumu „Veclaicenes
RKP”, Veclaicenes pagastā, pārdodot to izsolē;
- ar mērķi vides informācijas centra
„Vides labirints” ekspozīciju un
izstāžu izvietošanai un sabiedrības
vides izglītības darba nodrošināšanai, tūrisma attīstības veicināšanai

novadā, nodot biedrībai „Latvijas
Dabas un Pieminekļu aizsardzības biedrība” Alūksnes nodaļas
personā, bezatlīdzības lietošanā uz
tās sabiedriskā labuma statusa laiku,
bet ne ilgāk par 10 gadiem, telpas
Alūksnes Jaunajā pilī, līgumā, citustarp, paredzot nosacījumu, ka tas
izbeidzams pirms termiņa, ja telpas
nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai vai pils vēsturiskā
kompleksa attīstīšanai;
- ar mērķi nodrošināt Ernsta Glika
Bībeles muzeja darbību, kultūras
vērtību – Bībeles seno eksemplāru
saglabāšanu, tūrisma attīstības veicināšanu novadā, nodot reliģiskajai
organizācijai „Alūksnes evaņģēliski
luteriskā draudze” bezatlīdzības
lietošanā uz tās sabiedriskā labuma
statusa laiku, bet ne ilgāk par 10
gadiem, telpas ēkā Pils ielā 25A,
Alūksnē, līgumā, citustarp, paredzot
nosacījumu, ka tas izbeidzams pirms
termiņa, ja telpas nepieciešamas
pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
- apstiprināt p/a „ALJA” konsultatīvās padomes nolikumu;
- pašvaldībai piedalīties projektu
konkursā par valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem ar projekta pieteikumu
,,Zivju resursu pavairošana Alūksnes
ezerā”, apstiprināt projekta kopējās
izmaksas līdz Ls 3900, ko sastāda
Zivju fonda finansējums līdz Ls
2900 un pašvaldības līdzfinansējums līdz Ls 1000. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības šī gada budžeta
līdzekļiem;
- pašvaldībai piedalīties atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru labiekārtošanai un to darbības

nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot
jaunatnes informācijas punktu
pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un
lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
ar projektu „NE-SALIEDĒTIES”,
noteikt kopējās tā izmaksas Ls 4200;
- apstiprināt Liepnas vidusskolas
maksas pakalpojumus (izcenojumā neietilpst PVN): klases telpas
(soli, krēsli, tāfele) noma – Ls 0,50
stundā, datorklases (14 darba vietas)
noma – Ls 5/h, ēdamzāles (galdi,
krēsli) noma – Ls 1/h, virtuves
(trauku, plīts) noma – Ls 5/h, sporta
zāles skolas ēkā (krēsli) noma – Ls
2/h, maksa par internāta gultasvietas
izmantošanu – Ls 0,50 diennaktī,
telpas ar multimediju tehnikas komplektu (interaktīvā tāfele, dators,
dokumentu kamera, soli, krēsli)
noma – Ls 7/h;
- apstiprināt Zeltiņu muzeja maksas
pakalpojumus;
- apstiprināt Alsviķu pagasta
kultūras nama maksas pakalpojumus (diennaktī, bez PVN) DVD
atskaņotāja „Samsung” noma Ls 10,
pilna komplekta (DVD atskaņotājs
„Samsung”, projektors, pults, 2
skandas ar statīviem) noma Ls 20;
- ņemot vērā biežo un intensīvo
snigšanu, kā rezultātā trūkst līdzekļu
sniega izvešanai no ielām, autoceļu
paplašināšanai, izdalīt no pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves
fonda finansējumu Ls 15 000 pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanai – sniega izvešanai no
ielām, autoceļu paplašināšanai;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu
Ls 4683 Mārkalnes pamatskolas
dabaszinātnes kabineta kosmētiskajam remontam;

- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu Ls 200
Likteņdārza Ozolu godasardzes
izveidošanas līdzfinansējumam un
Ls 2000 grāmatu par Jāni Selgu un
Liliju Līci izdošanas līdzfinansējumam;
- izdarīt grozījumu Alūksnes novada
domes 23.08.2012. lēmumā Nr.288
„Par Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju”, aizstājot lēmuma
1. punktā vārdus un skaitļus „līdz
2014. gada 30. septembrim” ar
vārdiem un skaitli „uz 5 (pieciem)
gadiem”;
- par Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku no šī gada
1. marta līdz 2018. gada 28. februārim ievēlēt Guntu Vanagu;
- pamatojoties uz Alūksnes novada
attīstības programmas 2011. - 2017.
stratēģisko mērķi par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
atjaunošanu, konceptuāli apstiprināt
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Alūksnes Jaunās pils 1. stāva
restaurāciju;
- ar 04.03.2013. iecelt par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzeja vadītāju Inu Rubeni;
- noteikt no nekustamā īpašuma
„Tempļakalna parks”, Alūksnē, iznomātai zemes gabala daļai 1000m2
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Kļūt līdzatbildīgākiem par notiekošo
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Pēc traģiskā gadījuma, kad
Alūksnē pie atpūtas kluba izdzisa
viena jaunieša dzīvība, Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Dzintars Adlers un pašvaldības izpilddirektore Janīna
Čugunova uz tikšanos aicināja
Valsts policijas un pašvaldības
policijas pārstāvjus un izklaides
vietas īpašnieku, lai diskutētu par
to, kam un kā būtu jārīkojas, lai
sabiedrība no šādām nelaimēm
varētu izvairīties.
Diskusijas dalībnieki secināja,
ka galvenais nelaimju cēlonis ir
alkohols. Diemžēl arvien biežāk
gados jauni cilvēki, tostarp arī
nepilngadīgie, ir tuvās attiecībās
ar grādīgajām dzirām, visbiežāk
lietojot tās vienaudžu kompānijās.
Gadās, ka vecāki dažādu apstākļu
dēļ nepietiekami seko līdzi saviem
pusaudžu vecuma bērniem, bet tieši

šis ir vecumposms, kad jauniešus
visvairāk var iespaidot apkārtējā
ietekme. Vēl pārsteidzošāk, ka kārtību sargājošās institūcijas ne reizi
vien sastapušās ar situācijām, kad
vecāki savus nepilngadīgos bērnus,
kuri nonākuši nopietnās nepatikšanās alkohola lietošanas dēļ, atbalsta.
Citās situācijās savukārt ir skumji,
ka ģimenei ir vienaldzīgi, kas notiek
ar viņu bērnu, neskatoties uz to, vai
atvase jau sasniegusi pilngadību vai
vēl ir nepilngadīga.
Ģimene ir tā vide, kur bērns nāk
pasaulē un aug, līdz ar to primāri
tieši ģimenei vajadzētu būt tai
institūcijai, kas rūpējas par to, kāds
bērns izaug. Tādēļ aicinām ģimenes
pievērst vairāk uzmanības savām
atvasēm, pieskatīt viņas, pārliecināties, kur bērni grasās pavadīt brīvo
laiku, kādā kompānijā un ar kādu
mērķi, un sekot līdzi arī tam, kādi
viņi atgriežas no apmeklētajiem
atpūtas pasākumiem.
Būtiski ir arī sabiedrībai un līdzcilvēkiem būt citam par citu atbildīgiem – nepaiet vienaldzīgi garām,

redzot, ka kāds nonācis nelaimē.
Arī policijas pārstāvji, tiekoties ar
pašvaldību, atzina, ka pēc notikušās
nelaimes bijuši neizpratnē par to,
ka daudzi notiekošo redzējuši, taču
kādēļ nav rīkojušies?
Diemžēl cilvēkam piemīt spēja
nogalināt ne tikai fiziski, bet arī
ar vārdu. Ilgstoša emocionālā
vardarbība sagrauj cilvēka pašapziņu, ticību sev, rada destruktīvas
izmaiņas personībā un var novest
pat pie pašnāvības. Mūsdienu sabiedrībā pārprastās demokrātijas dēļ
daudzi, slēpdamies aiz izdomātiem,
anonīmiem vārdiem, internetā brīvi
mētājas ar ķengājošu, aizvainojošu
vārdu plūdiem, nedomājot par to,
kādas sekas tas var radīt cilvēkam,
kuram šīs ķengas veltītas. Īpaši
smagi to uztver personas ar jutīgāku
nervu sistēmu, nestabilu, nenobriedušu psihi un to vidū ir arī pusaudži
un jaunieši.
Ņemot vērā to, Valsts policijas pārstāvji aicināja pašvaldību
rosināt portālus pieņemt lēmumu,
ka komentārus tajos varētu rakstīt

tikai reģistrēti lietotāji, lai novērstu emocionālo vardarbību, kas
izpaužas kā ķengājoši, aizvainojoši
un uz savstarpēju naidu kurinoši
komentāri.
Sarunas laikā izkristalizējās
nepieciešamība pēc novērošanas
kamerām sabiedriskās vietās, jo, kā
uzsvēra Valsts policijas pārstāvji,
kopš 2007. gada agrākā Alūksnes
rajona teritorijā policistu skaits tikai
sarūk – no apmēram 90 toreiz līdz
nedaudz vairāk kā 50 šobrīd, pie
kam, šis policistu skaits apkalpo
abus bijušā rajona teritorijā esošos
novadus. Līdz ar to arvien lielāka
vajadzība rodas pēc novērošanas
kamerām.
Pašvaldības vadība informēja, ka
tranzīta maršrutos, kur tiks veikta
rekonstrukcija, plānots ieguldīt
elektroapgādes kabeļus, lai vēlāk
varētu uzstādīt arī pašas kameras.
Šīs kameras gan vairāk kalpos
transporta plūsmas un kārtības
novērošanai lielākajos krustojumos,
taču nākotnē būtu jādomā arī par
kamerām sabiedriskās vietās.
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Pašvaldībā
Valstij jāmaina ceļu uzturēšanas līdzekļu sadales kritēriji
Evita Aploka
Nu jau vairākkārt Alūksnes
novada pašvaldība ir vērsusi
atbildīgo ministriju, Latvijas Pašvaldību savienības un Vidzemes
plānošanas reģiona uzmanību uz
to, ka valstī nepieciešams mainīt
kritērijus, pēc kādiem sadala
valsts budžeta līdzekļus autoceļu
un ielu uzturēšanai.
Ņemot vērā intensīvo snigšanu un
biezo sniega segu, kas radīja satiksmes drošībai bīstamus apstākļus
pilsētā un pagastos, pašvaldība, lai
šo situāciju novērstu, izveda sniegu
no pilsētas ielām. Tā rezultātā pašvaldība ir pārtērējusi ziemas sezonai
paredzētos līdzekļus ielu un ceļu
uzturēšanai.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
padomnieku tehnisko problēmu

jautājumos Aino Salmiņu vienojies, ka tiks veidota darba grupa,
kas izskatīs šo Alūksnes novada
aktualizēto jautājumu, jo pašreizējais līdzekļu sadalījums nav godīgs,
ja salīdzina sniega segas biezumu
un ziemas sezonas ilgumu Alūksnē
un Kurzemē. Pašvaldība vēlas, lai
budžeta sadalījumā kā kritēriji tiktu
ņemts vērā nokrišņu daudzums un
atšķirības ziemas sezonas ilgumā.
Pašvaldība jau 6. decembrī vēstulē
LPS, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM),
Satiksmes ministrijai (SM), kā arī
VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Vidzemes plānošanas reģionam (VPR)
izskaidroja situāciju, kas radusies
intensīvās snigšanas dēļ, uzsverot,
ka meteoroloģisko apstākļu radītās
sekas ir pielīdzināmas ārkārtas
situācijai.
Lai nodrošinātu autoceļu un ielu
uzturēšanu atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, pašval-

dība lūdza piešķirt papildu līdzekļus
2012. gadā paredzētajai mērķdotācijai ielu un ceļu uzturēšanai un ierosināja mainīt Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda mērķdotācijas
programmai piešķirto līdzekļu apjoma sadalīšanu pašvaldībām.
VARAM pašvaldībai atbildēja, ka
valsts budžeta līdzekļus neparedzētiem gadījumiem pašvaldībām
piešķir katastrofu, dabas stihiju un
ugunsgrēku seku novēršanai, to
radīto zaudējumu kompensēšanai
pašvaldību īpašumā vai valdījumā
esošiem objektiem un normatīvos
aktos noteiktiem neparedzētiem
gadījumiem, tātad, šajā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem ielu un
ceļu uzturēšanai papildu līdzekļus
Alūksnes novadam piešķirt nevar.
Savukārt SM atbildes vēstulē
norādīja, ka tai nav tiesību palielināt
mērķdotācijas apjomu atsevišķai
pašvaldībai, jo Ministru kabineta

noteikumi, kas paredz kārtību,
kādā izlieto valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai
piešķirtos līdzekļus, neparedz
papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, kurās nepietiekamā ceļu
un ielu uzturēšanas finansējuma
dēļ izveidojusies kritiska situācija.
Ministrija informējusi, ka tās rīcībā
nav līdzekļu nelabvēlīgu laika apstākļu rezultātā radušos neparedzētu
izdevumu kompensēšanai, taču
uzsvērusi, ka atbalsta pašvaldību
prasību kompensēt tām sniegputeņa
seku likvidēšanai veikto papildus
darbu apmaksu.
VPR Attīstības padomes janvāra
sēdē A. Fomins vērsa citu pašvaldību kolēģu uzmanību uz sniega radītajām problēmām Alūksnes novadā
un finansējuma sadali autoceļu un
ielu uzturēšanai. Plānošanas reģions
šajā sakarā nosūtīja vēstuli Ministru
prezidentam, atbildīgajām ministrijām un plānošanas reģioniem,
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rosinot valsts budžeta līdzekļu
sadalījuma aprēķinā izmantot tādus
kritērijus kā nokrišņu daudzums,
gaisa temperatūras svārstības valsts
teritorijā, lai ņemtu vērā katra reģiona specifiku, kā arī atjaunot Valsts
autoceļu fondu, kur tiktu paredzēts
finansējums ielu un ceļu remontiem
un būvniecībai.
14. februārī, apmeklējot LPS
domes sēdi, par problēmām, ko
mūsu novadā radījuši šai ziemai
raksturīgie bagātīgie nokrišņi, A.
Fomins informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru
Edmundu Sprūdžu.
Februārī pašvaldība vēlreiz nosūtīja vēstuli SM, VARAM ministrijām, LPS un VPR, lūdzot piešķirt
papildu līdzekļus Ls 52 572 apmērā,
ko sastāda nepieciešamais finansējums sniega izvešanai no Alūksnes
ielām Ls 37 026 un ziemas sezonas
mērķdotācijas pārtēriņš Ls 15 546
apmērā.

Pašvaldība iepazīstināja ar lielākajiem projektiem
Evita Aploka
Ņemot vērā to, ka pavasarī
Alūksnē sāksies darbi četros finansiāli un darbu apjoma ziņā plašos
projektos, Alūksnes novada pašvaldība februārī iedzīvotājus bija
aicinājusi uz tikšanos, lai sniegtu
informāciju par šiem un arī citiem
pašvaldības īstenotiem projektiem.
Šajā laikraksta numurā sniegsim
nelielu ieskatu tikšanās gaitā, bet
turpmākajos – komentārus par
neskaidrajiem jautājumiem.
Tikšanās reizē piedalījās Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, pašvaldības
izpilddirektore Janīna Čugunova,
plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāja Arita Prižavoite un nodaļas
darbinieki, a/s „Simone” valdes loceklis Jānis Bukāns, kā arī tehnisko
projektu izstrādātāji no SIA „Belss”
un SIA „VERTEX PROJEKTI”,
pilnsabiedrības „CEKA M” atbildīgais darbu vadītājs Jovits Gurčus.
Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāja A. Prižavoite sniedza nelielu
ieskatu arī par citiem nozīmīgiem
projektiem, ko pašvaldība šobrīd realizē, realizētajiem projektiem, kā arī
to, kāda tehniskā dokumentācija tiek
gatavota turpmākiem projektiem.
Viens no darbu apjoma un finansējuma ziņā lielākajiem projektiem
ir Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstītais projekts „Tranzīta
maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, kas paredz
Pils ielas rekonstrukciju. Projekta
būvdarbu līguma termiņš ir nākamā
gada februāris. Kad pavasarī laika
apstākļi atļaus, būvnieki sāktos
darbus turpinās. Projektā rekonstruēs brauktuves segumu 2,935 km
garumā, izbūvēs 1500 m2 jaunu
gājēju celiņu un rekonstruēs 6740
m2 esošo, pielāgojot tos personām
ar īpašām vajadzībām, rekonstruēs
ielas apgaismojuma sistēmu, izbūvēs
lietus ūdens kanalizāciju, rekonstruēs
ielai piekrītošās ūdensapgādes komunikācijas, autobusu pieturvietas un
izveidos prettrokšņa stādījumus.
Rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādātāja SIA „VERTEX PROJEKTI” pārstāvis Jānis Vasaraudzis
informēja par galvenajiem darbiem
un būtiskākajām izmaiņām. Visā
tranzīta ielas maršrutā lielākās izmai-

ņas ir Pils un Miera ielas krustojumā,
kur saskaņā ar Latvijas valsts standarta prasībām izveidots Miera ielas
pieslēgums 90 grādu leņķī, lai uzlabotu pārredzamību. Būs nobraukšanas, bremzēšanas joslas, pārejas
vieta pie Miera ielas, kā arī autobusu
pietura ar paplašinājumiem. Tālākajā posmā izveidos nobraukšanas
joslu uz veikalu „Maxima”, gājēju
pāreju ar drošības saliņu. Pie Bērzu
ielas izveidos autobusu pieturas ar
paplašinājumiem, būs gājēju pāreja
ar drošības saliņu. Vēl nozīmīgas
izmaiņas būs pie Jaunās pils, kur plānots ierīkot stāvvietu diviem tūristu
autobusiem un gājēju pāreju. Ielas
pēdējā posmā pie Torņa ielas būs
izmaiņas krustojuma konfigurācijā,
pagarinot esošo saliņu starp Pils ielu
un stāvlaukumu pie veikala.
Iedzīvotāji interesējās, kā tiks
risināts Bērzu ielas pieslēgums Pils
ielai, ņemot vērā, ka rekonstrukcija
sagaida arī otru tranzīta maršrutu.
Projektētājs paskaidroja, ka, projektējot Pils ielu, nebija zināms par otra
tranzīta maršruta rekonstrukciju, un
būvniecības laikā tiks veiktas nepieciešamās korekcijas.
Tikšanās dalībnieki izteica priekšlikumu domāt par drošāku izbraukšanu no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras teritorijas Baložu bulvārī,
kā arī interesējās, vai ir domāts par
jaunā „Top” veikala pieslēgšanu Pils
ielai. Iedzīvotāji komentēja, ka avārijas situācijas tranzītielā rada stāvlaukums pretim autoostai un ierosināja
satiksmi regulēt ar luksoforu, uz ko
projektētājs paskaidroja, ka satiksme
nav tik intensīva, lai tiktu izmantoti
luksofori.
Tikšanās laikā projektētāja pārstāvim tika uzdots jautājums, kādēļ Pils
ielas inženierģeoloģiskās izpētes
materiālos kalnā pie Siguldas ielas
uzrādīta kūdra un paredzēts ieklāt
ģeotekstilu. Projektētāja pārstāvis
paskaidroja, ka ģeoloģiskos uzmērījumus ir veicis sertificēts ģeodēzists,
taču būvniecības laikā, ja atklāsies, ka mērījumi neatbilst reālajai
situācijai, veiks izmaiņas. Iedzīvotāji
interesējās, kādēļ netiek saglabātas
vecās ceļa zīmes, uz ko projektētājs
paskaidroja, ka to maiņa nepieciešama, lai tās atbilstu noteiktajām standarta prasībām, un pie tam, esošās
ir rūsējušas. Iedzīvotāji interesējās
par ielu apgaismojuma risinājumu.
Projektētājs paskaidroja, ka daļa ap-

gaismes stabu tiks ierīkoti no jauna
un daļa pārcelti iepriekšējie.
Projektu prezentējot, projektētāja
pārstāvis uzsvēra, ka projektam ir
veikta ekspertīze, Ceļu satiksmes
drošības direkcijas (CSDD) audits un
to ir vērtējuši arī Satiksmes ministrijas speciālisti.
Otrs nozīmīgākais ERAF projekts,
kas sāksies šopavasar, ir „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija
Alūksnes pilsētā”, kurā rekonstruēs
Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu
ielu posmus 1,721 km garumā.
Maršrutā veiks brauktuves seguma
kapitālo rekonstrukciju, rekonstruēs
Helēnas un Bērzu ielas krustojumu,
izveidojot rotācijas apli satiksmes
drošības un organizācijas uzlabošanai. Projektā paredzēts rekonstruēt
un izbūvēt 5748 m2 bruģētu ietvju,
pielāgojot tās personām ar īpašām vajadzībām, rekonstruēt ielu
apgaismojuma sistēmu, lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu, autobusu pieturvietas, izveidot brauktuves paplašinājumus, prettrokšņa stādījumus.
Darbus plānots sākt maijā.
Tehniskā projekta izstrādātāja SIA
„Belss” projektu vadītājs Didzis
Dāle iepazīstināja ar nozīmīgākajām
izmaiņām maršrutā. Projektā pārbūvēs pie elevatora esošās autobusu
pieturas. Tālavas un Jāņkalna ielas
krustojumā, kur šobrīd ir neorganizēts apstāšanās laukums, izveidos bruģētu saliņu un krustojumu
rekonstruēs atbilstoši standarta prasībām. Pēc CSDD audita prasībām
pie veikala jālikvidē stāvlaukums,
kas atrodas tieši krustojumā un pie
gājēju pārejas, taču tiks izveidotas 2
apstāšanās vietas uz priekšu.
Izbūvēs jaunu lietus ūdens kanalizāciju, pie krustojumiem būs ērtas
gājēju pārejas vietas, piemērotas arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Autobusu pietura pie Mūzikas skolas
mainīs atrašanās vietu, izbūvējot to
ar paplašinājumu. Krustojumus, kas
šobrīd ir ļoti plaši un neatbilst standarta prasībām, saskaņā ar CSDD
audita prasībām sašaurinās, lai mazinātu satiksmes negadījumu risku.
Pie ģimnāzijas rekonstruēs krustojumu, Glika ielu kā vienvirziena ielu
pieslēdzot Jāņkalna ielai 90 grādu
leņķī. Arī krustojums ar Helēnas ielu
piedzīvos pārmaiņas, veidojot ielas
pieslēgumu 90 grādu leņķī, nodalot
šobrīd neorganizēto stāvlaukumu no

brauktuves pēc CSDD prasībām.
Savukārt Helēnas un Bērzu ielu
krustojumā tiks izveidots rotācijas
aplis. D. Dāle paskaidroja, ka projektēšanas gaitā veikta automašīnu
uzskaite un aprēķināts, ka šajā vietā
aplis ir piemērots krustojuma risinājums. Iedzīvotāji apšaubīja šāda
krustojuma risinājuma nepieciešamību. Bērzu ielu plānots sašaurināt,
pie daudzdzīvokļu mājas izveidojot
automašīnu stāvvietu.
Klātesošie atgādināja, ka Jāņkalna
ielā posmā no Mūzikas skolas līdz
Jāņkalniņam pirms pieciem gadiem
ietve ir asfaltēta un ierosināja šo
segumu nemainīt, kā arī izteica
priekšlikumu Jāņkalna un Tālavas
ielu krustojumā samazināt satiksmes
drošības projektā izbūvētās ietves
augstumu attiecībā pret blakus esošo
arhitektūras pieminekli.
Iedzīvotāji interesējās, kā būvnieks
spēs vienlaikus tikt galā ar abiem
būvobjektiem. Atbildīgais būvdarbu
vadītājs paskaidroja, ka uzņēmumam
jaudas būs pietiekami.
Pavasarī turpināsies darbi arī
Kohēzijas fonda atbalstītajā projektā
„Daļēja esošo siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve,
Alūksnē” un tiks uzsākts KF projekts
„Katlu māju darbības optimizācija
un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”. Par projektos paredzētajiem darbiem informēja akciju
sabiedrības „Simone” valdes loceklis
Jānis Bukāns. Siltumtrašu rekonstrukcijas un izbūves projekts paredz
Kārklu, Merķeļa un Apes ielu katlu
māju rajonā esošos dzīvojamos rajonus pieslēgt centrālajai šķeldas katlu
mājai Parka ielā, izbūvējot 6210 m
garus siltumtīklus, un ierīkot jaunus
pieslēgumus. Darbi pēc SIA „NIG
PROJEKTI” izstrādātā tehniskā
projekta sākās jau rudenī un plānots,
ka aprīlī, ja laika apstākļi to atļaus,
būvfirma SIA „Siltums Jums” darbus
turpinās. Siltumtrases vēl jāizbūvē
Ganību ielā (no Krišjāņa Barona
līdz Helēnas ielai), Helēnas ielā (no
Ganību līdz Jāņkalna ielai), Jāņkalna
ielā (no Dārza ielas līdz Merķeļa
ielas katlu mājai), Dārza ielā (no
Helēnas līdz Jāņkalna ielai), Pils ielā
(no Baložu bulvāra līdz Latgales ielai), Baložu bulvārī (no Helēnas ielas
līdz Parka ielas katlu mājai). Darbi,
kas skar Pils ielu, jāpabeidz līdz tās
rekonstrukcijai.

Savukārt katlu māju darbības
optimizācijas projektā paredzēts
renovēt šķeldas katlu mājas Parka
ielā katlu telpas korpusu, izbūvēt
un renovēt šķeldas laukumu. Šajā
projektā darbus pēc SIA „NIG PROJEKTI” tehniskā projekta veiks SIA
„UNI SAN”. Paredzēts demontēt
esošo šķeldas katlu, dūmeni, katlu
apsaisti, siltināt ēku, mainīt durvis
un logus, remontēt un siltināt jumtu,
izbūvēt jaunas šķeldas nokraušanas noliktavas, uzstādīt jaunu 4,2
MW šķeldas apkures katlu, kā arī
labiekārtot teritoriju. Darbus uzsāks
pavasarī. Būvdarbus katlu mājā sāks
pēc apkures sezonas beigām un tad
iedzīvotājiem būs jāsamierinās, ka
būvniecības laikā karstā ūdens padeve tiks pārtraukta.
Klātesošie vērsa uzmanību uz to, kā
Pils ielā siltumtrase šķērsos kanālu,
ņemot vērā, ka kanāla caurteka esot
iebūvēta par augstu. Izskanēja jautājums, vai projektā tiks izmantotas
caurules ar pietiekamu siltumizolāciju, uz ko J. Bukāns atzina, ka būvuzņēmējs apliecinājis, ka caurulēm būs
atbilstoša siltumizolācija.
Iedzīvotāji izteica viedokli, ka
līdzekļi, ko projekta īstenošanai pašvaldība iegulda uzņēmuma pamatkapitālā, būtu jāatgūst, iekļaujot tos
tarifā, jo šī esot subsīdija tikai vienai
iedzīvotāju kategorijai. J. Bukāns paskaidroja, ka ņemot kredītu, to varētu
tarifā ielikt, taču ne pamatkapitālā
ieguldīto naudu. Iedzīvotāji vērsa
uzmanību uz būvniecības darbu
kvalitāti siltumtrašu rekonstrukcijas
projektā. Pašvaldības vadība aicināja
klātesošos par gadījumiem, kad
veikto darbu kvalitāte rada šaubas,
nekavējoties ziņot pašvaldībai.
Iedzīvotāji izteica neizpratni par to,
kādēļ projektos rodas sadārdzinājumi. Dz. Adlers paskaidroja, ka šāda
situācija, ka projekta summas palielinās, ir visā valstī, tā nav raksturīga
tikai Alūksnei. Tomēr jāteic, ka,
piemēram, katlu mājas rekonstrukcijas projektam iepirkuma rezultātā
summa ir samazinājusies.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi
aktuālajai informācijai par minēto
projektu gaitu, kas, darbiem sākoties
pavasarī, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv,
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes
Novada Vēstis”, vietējos laikrakstos
un citādi.
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Projekti
Aicina pieslēgties
maģistrālajiem vadiem
Evita Aploka
Alūksnē noslēgušies darbi SIA
„Rūpe” īstenotajā Kohēzijas
fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II
kārta”.
SIA „Rūpe” valdes loceklis
Valfrīds Vilks norāda, ka pavasarī
vēl tiks veikta apzaļumošana,
apsekotas ielas, kurās notika
rakšanas darbi, lai secinātu, vai
nav izveidojušies iesēdumi. Ielu
stāvoklim sekos līdzi arī pavasara
šķīdoņa periodā.
SIA „Rūpe” aicina iedzīvotājus,
kuru īpašumi atrodas pie ielām,
kur projekta laikā ierīkoti maģistrālie ūdens un kanalizācijas vadi,
izmantot šo iespēju un pieslēgties.
Lai to izdarītu, jādodas uz „Rūpi”,
kur varēsiet uzrakstīt iesniegumu
tehnisko noteikumu saņemšanai.
Būtiski, ka līdz ar tehniskajiem
noteikumiem iedzīvotāji saņems
arī visus nepieciešamos saskaņojumus no atbildīgajām institūcijām,
tostarp no būvvaldes.
Par ES līdzekļiem projekta laikā
drīkstēja ierīkot tikai maģistrālos
vadus un izvadus, taču, lai savienotu pieslēguma vietu ar māju
– šie darbi jāfinansē pašiem māju
īpašniekiem. Rakšanas darbus var
veikt gan pats iedzīvotājs, gan arī
pirkt pakalpojumu no SIA „Rūpe”.
Lai veicinātu jaunu pieslēgumu
veidošanu, SIA „Rūpe” piedāvā
iedzīvotājiem noslēgt līgumu ar
uzņēmumu par darbu veikšanu,
kas ļaus norēķināties par padarīto
abpusēji pieņemamā laika periodā.

Sadzīves atkritumu
savākšanai - maisi
SIA „Rūpe”, Alūksnes novada
pašvaldības uzņēmums, kas
apsaimnieko sadzīves atkritumus novada teritorijā, saviem
klientiem ieviesis jaunu piedāvājumu.
Ja kādu objektīvu iemeslu dēļ
klients nevar atkritumu apsaimniekošanai izmantot konteineru,
piemēram, māja atrodas tālu no
ceļa, nav kvalitatīva piebraucamā
ceļa, māja tiek apdzīvota īslaicīgi
– šādos gadījumos iespējams iegādāties speciālus atkritumu maisus.
50 l maisa cena ir Ls 1,05 – šajā
summā ir ietverti izdevumi arī par
maisa izvešanu. Tas nozīmē, ka,
iegādājoties šādu maisu, cilvēkam
nebūs jāmaksā rēķins pa izvešanu.
Dienās, kad konkrētajā teritorijā
izved sadzīves atkritumus, cilvēks
var to novietot blakus, piemēram,
kaimiņa konteineram vai pagasta
centrā – tā kā maisam ir speciāls
marķējums, SIA „Rūpe” darbinieki šo maisu atpazīs un paņems.
Maisus gan pilsētas, gan pagastu
iedzīvotāji varēs iegādāties
Alūksnē, SIA „Rūpe” birojā,
Brūža ielā 6, bet norēķināties par
maisa iegādi varēs bankā.
Iedzīvotājiem gan jāņem vērā,
ka šāds maiss sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā ne visos gadījumos varēs kalpot kā alternatīva
konteineram.
Tālrunis informācijai: 64381086.
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Projekta laikā zināšanas papildina sociālie darbinieki
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada Sociālais
dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu
Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/070 „Alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstīšana
Alūksnes novadā”, kura ietvaros
turpinās sociālo pakalpojumu
sniegšana novada iedzīvotājiem.
2012. gadā pakalpojumi sniegti
pavisam 87 klientiem, no kuriem
67 turpinās dalību projektā arī šajā
gadā. Projekta ietvaros bija paredzēti arī trīs apmācību kursi sociālā
darba speciālistiem. Alūksnes
novada Sociālā dienesta sociāliem
darbiniekiem 31. janvārī un 1.
februārī notika pēdējais apmācību
kurss „Klientu motivācijas metodes”, ko vadīja pasniedzējs Kārlis
Viša - pieredzējis sociālais darbinieks un supervizors.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine uzsver,
ka seminārā dalībnieki papildināja
zināšanas par psihosociālo darbu ar klientiem, kā arī praktiski
izmēģināja konsultēšanas procesu.
Darbinieki iepazinās ar dažādu
pieeju un metožu izmantošanu
sociālajā darbā, lai klientiem varētu
sniegt nepieciešamo atbalstu sociālo
problēmu risināšanā un veicinātu
pozitīvas izmaiņas viņa dzīvē.
- Katras zināšanas, ko iegūstam, ir
vērtība. Seminārā par psihosociālo
darbu esmu ieguvusi ļoti daudz jauna, jo tas atšķiras no sociālā darba.
Veicot psihosociālo darbu, jāiedziļinās ne tikai klienta sadzīves, bet
arī psihosociālajās problēmās, līdz
ar to mums šis seminārs bija ļoti
nepieciešams. Diemžēl, ņemot vērā
pašreizējo ekonomisko situāciju,
sociālā dienesta klientu skaits ir
tik ļoti liels, ka veltīt laiku katra
klienta psihosociālajām problēmām
nespējam. Domāju, ka sociālajā
darbā būtu vajadzīgi speciālisti, kas

būtu sagatavoti veikt tieši psihosociālo darbu, kas klientiem palīdzētu
saprast viņu dziļāko problēmu
un saskatīt savus resursus, - saka
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības
nodaļas vadītāja Lolita Krūmiņa.
Sociālā darbiniece darba ar ģimeni
un bērniem Gunita Girbe atzinīgi
novērtē seminārā gūto praktisko
supervīzijā:
- Augstskolā sniedz zināšanas, bet
praktiskās iemaņas veidojas, darbu
darot. Nereti gadās, ka ikdienā strādājot ar kāda klienta problēmām,
tām vairs neredzi risinājumu un tad
ir ļoti noderīgs kolēģa skatījums
no malas. Supervīzija šādu atbalstu
sniedz.
Novada iedzīvotājiem, kuri aprūpē
slimu ģimenes locekli vai kuriem
pašiem ir funkcionāli traucējumi,
projekta laikā ir iespējams saņemt
psihologa konsultācijas. Vija
Vārtukapteine uzsver, ka tas ir ļoti
nozīmīgs piedāvājums tādēļ, ka
iepriekš pieaugušajiem psihologa
konsultācijas bez maksas nebija

pieejamas. Šo pakalpojumu sniedz
psiholoģes Vēsma Kalēja, Daiga
Sliņķe un psihoterapeite Ingrīda
Rateniece. Līdz šim šo iespēju
izmantojuši deviņi cilvēki.
Alūksnes novada Sociālais dienests aicina novada iedzīvotājus ar
dažādiem funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļus,
kam būtu nepieciešama psiholoģiskā konsultēšana, izmantot šo iespēju
un pie sociālajiem darbiniekiem
savā dzīvesvietā vērsties savlaicīgi, jo pakalpojuma saņemšanai ir
nepieciešams ilgāks laiks. Dienas
aprūpes centra un psihologa pakalpojumus varēs saņemt līdz šī gada
30. jūnijam.

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus mudina
izmantot ES naudu siltināšanai
Evita Aploka

Šobrīd vairākas daudzdzīvokļu mājas Alūksnē, izmantojot
Eiropas Savienības finansējumu,
īsteno projektus māju siltumnoturības uzlabošanai.
No SIA „Alūksnes nami” apsaimniekotajām daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām pērn siltumnoturības uzlabošanas projekts tika
pabeigts ēkai Lielā Ezera ielā 12A.
Jaunākās renovētās daudzdzīvokļu
mājas ir Ganību ielā 1 un arī Pils
ielā 34. Darbi turpinās Torņa ielas
1. un 3. mājās. Mājai Merķeļa ielā
19A notiek iepirkuma procedūra
darbu veikšanai, savukārt janvāra beigās Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūrā iesniegts projekts
siltumnoturības uzlabošanai mājas
Helēnas ielā 55 III korpusā un tiek
gaidīta atbilde.
Aktivitāte “Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (9. un turpmākās kārtas)”
dod iespēju paaugstināt mājokļu
energoefektivitāti daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu
energoresursu efektīvu izmantošanu
un dzīvojamā fonda ilgtspēju.
Izmaksas, ko īstenojot projektu,
var apmaksāt no Eiropas Savienības
līdzekļiem jeb tā sauktās attiecināmās izmaksas, ir:
1) energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības tāmes un būvprojekta sagatavošana, arī projekta
būvuzraudzība un autoruzraudzība;
2) būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopīpašumā esošajās
daļās:
- ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un
nomaiņa, tai skaitā logu nomaiņa;
- pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana;
- kāpņu telpas remonts, ja tiek
veikti energoefektivitātes darbi;
- siltumapgādes un karstā ūdens
sadales sistēmas renovācija vai
rekonstrukcija;
- ventilācijas sistēmas izveide,

renovācija vai rekonstrukcija;
- ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu funkcionāli nedalāmu
elementu atjaunošana u.c.
Būtiski, ka aktivitāte paredz atgūt
50% no attiecināmajām izmaksām.

Kādi darbi tiek veikti mājās, kas
īsteno siltumnoturības uzlabošanas projektus, zina SIA „Alūksnes
nami” valdes loceklis Mihails
Kosinovs:
- Eiropas Savienības finansētajos projektos ir noteikts līdzekļu
apjoms, ko var paredzēt uz vienu
kvadrātmetru. Piemēram, ēkai Ganību ielā nebija vajadzīga jumta maiņa, tādēļ ēkā varēja veikt apkures
sistēmas pilnu renovāciju, ieskaitot
radiatoru maiņu un regulatora uzstādīšanu katram radiatoram, līdz ar to
dzīvokļa īpašnieki var paši regulēt
vēlamo gaisa temperatūru telpās.
Savukārt mājai Pils ielā 34 mainīja
jumta segumu, siltināja ēku, mainīja
apkures sistēmu. Mājām mainīja
logus, durvis, arī kāpņu telpās tika
veikts remonts.
- Tātad šī aktivitāte ļauj veikt
plašu mājas siltumnoturības
uzlabošanas darbu klāstu, sākot
no pagraba līdz jumtam?
- Jā, tā ļauj veikt visus ar siltumnoturības uzlabošanu saistītos darbus.
To, kas katrai mājai nepieciešams,
nosaka energoauditā - uz tā pamata projektētāji plāno katrā mājā
veicamos darbus. Tādēļ pirmais
solis jebkurā no šiem projektiem
ir energoaudits. Šobrīd piemēram,
Cēsu ielas daudzdzīvokļu māja ir
nolēmusi veikt energoauditu.
- Ja vēl kādas mājas iedzīvotāji
to gribētu veikt, vai ir būtiski sākt
rīkoties tieši šobrīd?
- Energoaudits nav termogrāfija,
kas uzrāda siltuma noplūdi, tādēļ
tā veikšanai gadalaiks nav būtisks.
Energoaudita laikā izvērtē reālo
mājas stāvokli - sienas, durvis, logi,
jumts un cits, kā arī tiek analizēts
mājas siltuma patēriņš. Energoaudita izmaksas nav lielas, tie ir apmēram 300 – 350 lati, tādēļ aicinu
iedzīvotājus domāt un apzināties, ka

Imants Bertāns arī citu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicina „negulēt”,
bet izmantot ES finansējumu māju siltināšanai
Evitas Aplokas foto

ir jāsper šis pirmais solis. Varbūt jāorganizē mājas iedzīvotāju sapulce
vai jāaptaujā kaimiņi, lai saprastu,
kāds ir mājas iedzīvotāju viedoklis.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Ganību ielā 1 ir viena no tām, kas
pavisam nesen ieguvusi jaunu,
gaišu vizuālo veidolu un arī citu
siltumnoturības kvalitāti. Mājas
pārvaldnieks Imants Bertāns atzīst, ka domāt par mājas siltināšanu viņu iedvesmojis kaimiņos esošās Pils ielas 36. mājas paraugs.
Nu jau arī viņa pārvaldītā māja
kļuvusi par pozitīvo piemēru un
citu māju vecākie dodas pieredzes
apmaiņā pie I. Bertāna.
- Tiekoties ar Pils ielas 36. mājas
vecāko Zariņa kungu, viņš pastāstīja, ka siltināšanai efekts ir, mājā
kļuvis siltāks. Sāku salīdzināt viņu
mājas siltuma izmaksas ar savējām.
Tobrīd arī notika Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotās
prezentācijas par siltināšanas
projektiem, apmeklēju tās, iepazinos ar visiem izdales materiāliem
un sāku pamazām runāt ar mājas
iedzīvotājiem. Mūsu mājā ir mājas
padome sešu cilvēku sastāvā,
vispirms saņēmu viņu piekrišanu,
tad palēnām runāju ar pārējiem.
Protams, sākotnēji bija iedzīvotāju pretenzijas – cilvēki baidījās,
ka būsim parādā, ņemot kredītu,
uztraucās, kas to atmaksās. Rīkojām
sapulces un trešajā reizē pozitīvi
noskaņoto iedzīvotāju skaits bija
tāds, ka varējām pieņemt lēmumu

par mājas siltināšanu. Mūsu vēlmei
piekrita arī mājas apsaimniekotājs
SIA „Alūksnes nami”, - atceras I.
Bertāns.
Lielākais atspaids mājā esot jaunā
sistēma, kas ļauj katrā dzīvoklī
katram radiatoram noregulēt tādu
temperatūru, kāda tajā telpā vajadzīga. Mājas pārvaldnieks aprēķinājis,
ka tas uz 1 m2 dodot 20 santīmu
ekonomiju. Protams, pirmajā mēnesī iedzīvotājiem bijis pamazām
jāpierod pie jaunās sistēmas un
tā, ka siltuma daudzumu katrs var
regulēt pēc savas vajadzības. Tāpat
mājas ieguvums ir nomainīti logi,
radiatori un atjaunoti balkoni. Mājas
vecākais secina, ka ar pašreizējo
pieredzi būtu siltinājuši arī pagrabtelpas griestus, jo līdz ar siltumtrases cauruļu siltināšanu pagrabā,
siltums no tām vairs neaizplūst un
grīdas 1. stāva dzīvokļos pavēsas.
Šobrīd māja gaida, kad LIAA
izskatīs tas dokumentāciju, lai
atgrieztu 50% no projekta attiecināmajām izmaksām un iedzīvotāji
cer, ka tas notiks iespējami drīzākā
laikā.
I. Bertāns arī citu māju iedzīvotājus aicina sarosīties un izmantot
Eiropas Savienības finansējumu
māju siltināšanai:
- Nav ko gulēt, jo nogulēt var
daudz ko, bet iegūt arī var daudz
ko, - mudina viņš.
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Alūksnes pilsētas sākumskolai 20

Uva Grencione,
Alūksnes pilsētas sākumskolas
direktore

Visiem zināms, ka Ernsts Gliks
bija nozīmīgs cilvēks latviešu tautas izglītošanas procesā. Tieši viņš
bija tas, kurš pirms 330 gadiem
dibināja pirmās skolas latviešu
zemnieku bērniem Alūksnes pusē.
Mēs lepojamies, ka viens no E.
Glika skolu pieturpunktiem bijusi
ēka, kur pašlaik atrodas mūsu skola,
kuras projekts apstiprināts 1934.
gadā, bet būvdarbi uzsākti 1937.
gadā. Šīs ēkas arhitekte ir Elza
Meldere - Ziemele. Būtiski, ka,
mainoties laikmetiem un dažādām
varām, šī ēka ir saglabāta tā, kā to
plānojusi arhitekte, un ka šajā ēkā
allaž bijušas skolas. Mainījušies
tikai nosaukumi.
Alūksnes pilsētas sākumskolas
20. dzimšanas dienas gadā vairākkārt saņemam jautājumu par to,
kāpēc svinam tikai 20. gadadienu,
ja skola šajā ēkā ir jau daudzus
gadus. 1992. gada 30. decembra
toreizējā izglītības un zinātnes
ministra Andra Piebalga pavēle
skan šādi: „Ar 1993. gada 1. janvāri
reorganizēt Ernsta Glika Alūksnes
1. vidusskolu, izveidojot Alūksnes
pilsētas sākumskolu un Ernsta Glika
Alūksnes 1. vidusskolu.”
Skolas pastāvēšanas 1. pusgadā kā
direktora pienākumu izpildītāja to
vadīja Ruta Salaka, kas pašlaik ir
direktora vietniece mācību darbā.
Vēlāk skolas direktors bija Dainis
Svarups, taču kopš 2012. gada feb-

ruāra Alūksnes pilsētas sākumskolas
direktore ir Uva Grencione.
Pirms 20 gadiem, 1993./1994. mācību gadā, skolā mācījās 472 skolēni, no kuriem 153 1. klasē. Strādāja
25 skolotāji. Mācības notika Lielā
Ezera ielā 26 un Raiņa bulvārī 3
(bērnudārzā), kur mācījās pirmās
divas klases. Pirmā semestra vidū
skola sāka izmantot bijušo darbnīcu
korpusu, kur mācības uzsāka klases
no bērnudārza.
Šogad, 2012./2013. mācību gadā,
skolā mācās 358 skolēni no 1. līdz
6. klasei, no kuriem 62 1. klasē.
Par viņu izglītošanu un labsajūtu
rūpējas 33 skolotāji un 9 tehniskie
darbinieki. Mācības galvenokārt
notiek Lielā Ezerā ielā, izmantojot
skolas lielo un mazo korpusu, taču
sporta nodarbībām izmantojam
sporta angāru un atsevišķiem mācību priekšmetiem E. Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas specializētos kabinetus. Ir pagarinātās dienas grupa
līdz pulksten 16, siltas pusdienas
un launags, labs veselības punkts,
nepārtraukti tiek atjaunots skolas
inventārs. Jau no 1. klases mācām
angļu valodu, ir iespēja apgūt krievu un vācu valodas, sevi pilnveidot
dažādās fakultatīva nodarbībās. Kā
jaunums fakultatīva nodarbībām ir
florbols. Skolā ir sienas avīze, iznāk
„Malienas Ziņu” pielikums „Skolā
pie kastaņkokiem”.
Mēs priecājamies un lepojamies
par ikvienu mūsu skolas lielāku un
mazāku uzvaru. Piemēram, mēs
esam uzrādījuši labus rezultātus
mācību priekšmetu olimpiādēs,
sporta sacensībās, starptautiskajā

Skolas administrācija, no kreisās direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Rolands Sīlis, direktora vietniece izglītības jomā Digna Ķīse,
direktore Uva Grencione, direktora vietniece izglītības jomā Ruta Salaka,
direktora vietnieks izglītības jomā Ivars Līdaciņš

25. februārī vairāki aktīvi
jaunieši apmeklēja Alūksnes
novada pašvaldību, kur tikās ar
domes deputātiem un pašvaldības
pārstāvjiem, lai runātu par to, kā
veicināt pašvaldības un jauniešu
sadarbību.
Ar jauniešiem tikās Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
tautsaimniecības komitejas vadītājs
Dzintars Adlers, Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas
vadītāja, deputāte Sandra Zeltiņa,
deputāte Elita Laiva, plānošanas un
attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciāliste Ilze
Zvejniece, kā arī citi pašvaldības
pārstāvji.
Tikšanās laikā tika pārrunātas vai-

rākas abpusējai sadarbībai aktuālas
tēmas. Dz. Adlers jauniešus rosināja
iztēloties, kas viņuprāt Alūksnē būtu
jāīsteno, ja būtu pieejami neierobežoti finanšu līdzekļi. Jauniešu ierosinājumu skaitā bija kinoteātris, bērnu
spēļu laukumi, baseins, daudzfunkcionāls atpūtas centrs, cilvēkiem ar
kustību traucējumiem pieejamas dabas takas, labs interneta pārklājums,
kas ļautu dzīvot laukos un strādāt
attālināti. Tāpat izskanēja priekšlikums veidot speciālu programmu,
kas ļautu cilvēkiem pilnveidoties un
rast motivāciju darboties, arī jauniešu koordinators katrā pagastā.
Jauniešiem bija iespēja uzzināt,
kādus apjoma ziņā lielākus un mazākus projektus pašvaldība plānojusi.
Piemēram, starp apjomīgākajiem
minami tautas nama rekonstrukcija,
sākumskolas sporta zāles būvniecība,
sporta centra „Mežinieki” attīstība
(biatlona stadions un servisa ēka),
Pilssalas stadiona rekonstrukcijas 3.

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
saņēmusi Kultūras ministrijas
atbildi uz pašvaldības vēstuli,
kurā tā apstrīdēja ministrijas
argumentus par finansējuma nepiešķiršanu projektam
„Alūksnes muižas ēkas rekonstrukcija novada sociālekonomiskai attīstībai” un lūdza
pieņemto lēmumu atcelt.

Skolotāja Agita Bērzabinde kopā ar skolēniem Projektu nedēļā

matemātikas konkursā „Tik vai…
cik”, ieguvuši 3. vietu e-klases
konkursā par lielāko sekmju progresu, regulāri piedalāmies Jauno
satiksmes dalībnieku forumā, kā arī
iekļuvām starp 10 veiksmīgākajiem
Vislatvijas Mugurčempionātā.
Mūsu skolā veiksmīgi darbojas
vairākas interešu izglītības programmas: tautisko deju kolektīvs
„Pastalnieki”, ritmika 1. klasēm, koris, zaķēna Hansa ēnu teātris (vācu
valodā), kokapstrāde, tradicionālie
rokdarbi mūsdienās.
Ik gadu organizējam skolas tradicionālos pasākumus: pārgājienu „Pa
Jumīša takām”, folkloras nedēļu,
pasākumu ciklu „Es Latvijā”, Mārtiņdienas tirdziņu, Talantu konkursu, slēpošanas dienu „Mežiniekos”,
Ģimenes dienas koncertu, sporta
dienu kopā ar vecākiem.
Šo visu mācību gadu mēs svinam
dzimšanas dienu. Viena no dzimšanas dienas dāvanām sev ir skolas
logo, kura idejas autors ir Ivars Vecāns sadarbībā ar skolas kolektīvu.
Tas ir priecīgs kastanis ar zinātkārām acīm uz kastaņa lapas ar sešām
lapiņām, no kurām katra simbolizē
sākumskolas 1. - 6. klasi.
Novembrī skolā notika konference
„Alūksnes pilsētas sākumskolai
20”, kur atskatījāmies uz paveikto
un izvirzījām nākotnes mērķus, kā
arī ievēlējām jauno Skolas padomi.
Tās sastāvā ir direktore Uva Grencione, pedagogi Ilga Marķitāne, Ilga
Tumševica, Ivars Līdaciņš, vecāki
Inna Egle, Inese Grava, Arvis Līcis
(priekšsēdētājs), Jānis Ritenis, Jānis
Skulte, Indra Zalāne, Ilze Stradiņa,
Sigita Jakobsone (priekšsēdētāja

Pašvaldībā tikās ar jauniešiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras ministrija
lēmumu nemaina

kārta (servisa ēka ar tribīnēm), ielu
un ceļu rekonstrukcija, industriālā
parka izveide. Savukārt kā mazāk
apjomīgi projekti tika prezentēti
saieta laukuma rekonstrukcija Dārza
ielā 11, Pilssalas attīstības koncepcijā ietilpstošie projekti - pludmales
un piknika zona, rotaļu laukums, pastaigu takas ar platformām makšķerēšanai, tenisa un trenažieru laukumi,
multifunkcionālas servisa ēka, auto
stāvlaukumu un sporta zona, kā arī
skrejceļa izveide stadionā, gājēju
tilta izbūve uz Tempļakalnu ielu,
skeitparka izbūve, videonovērošanas sistēmas izveide pilsētā, aktīvās
atpūtas laukumi lauku teritorijās.
Jaunieši tika lūgti sarindot projektus viņuprāt prioritārā secībā. Kā
svarīgākos no lielajiem projektiem
jaunieši visbiežāk minēja Alūksnes
pilsētas Tautas nama un pilsētas ielu
rekonstrukciju, kā arī sākumskolas
sporta zāles rekonstrukciju un industriālā parka izveidi.

vietniece), Iveta Ozola, Alūksnes
novada pašvaldības pārstāvis,
deputāts Andis Krēsliņš, Alūksnes
novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes pārstāve Baiba Lietapure,
direktora vietnieks saimnieciskajā
darbā Rolands Sīlis, izglītojamo
pārstāvis.
Gribas domāt, ka, organizējot
skolas pārgājienu rudens pusē,
likām pamatus skolas vēstures
izpētei. Skolēni kopā ar skolotājiem
un vecākiem izveidoja pārgājiena
maršrutus, kuru uzdevums bija
iepazīt E.Glika devumu Alūksnei
un uzzināt vietas, kur bija pirmās
skolas. Vēlāk sekoja projektu
nedēļa, kurā skolēni pētīja skolas
pagātni, tagadni un plānoja tās nākotni. Izvēlētās tēmas bija dažādas,
piemēram, vismazākie skaitīja, cik
skolas trepēm ir pakāpienu, logu,
durvju, veidoja skolas maketus,
pētīja agrākās skolas formas un
modelēja, kādas tās varētu būt
mūsdienās, intervēja radiniekus,
skolas darbiniekus par viņu skolas
gaitām, pētīja skolēnu dienasgrāmatas un burtnīcas dažādos laikos, bet
lielākie iepazina izglītības sistēmas
pirmsākumu un skolas vēsturi.
22. martā būs svētku kulminācija
koncertā „Alūksnes pilsētas sākumskolai 20”, kas notiks E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta
zālē. Mīļi gaidām ikvienu, kas jūtas
piederīgs mūsu skolai vai vēlas būt
kopā ar mums 20. dzimšanas dienas
svinībās!

Savukārt starp mazākajiem projektiem jaunieši par prioritārākajiem
visbiežāk izvirzījuši pludmales un
piknika teritorijas labiekārtošanu
Pilssalā, gājēju tilta no Pilssalas uz
Tempļakalna ielu izbūvi, kā arī Saieta laukuma rekonstrukciju, tenisa un
trenažieru laukumu izveidi, pastaigu
taku ar makšķernieku platformām ierīkošanu Pilssalā un atpūtas laukumu
izveidi laukos.
Sarunas laikā tika diskutēts par
2011. gada nogalē izveidotās
Alūksnes novada pašvaldības Jauniešu konsultatīvās padomes darbību.
Lai gan sākotnēji aktīvi, tomēr šobrīd tās darbība vairs nav tik rosīga,
tādēļ jāmeklē jauni veidi, kā aktivizēt padomi, iesaistot tajā aktīvus
dalībniekus, lai veicinātu saikni starp
pašvaldību un jauniešiem. Tikšanās
dalībnieki izteica ierosinājumus, ka
nepieciešams mērķtiecīgi strādāt ar
vidusskolas vecuma un vecākiem
jauniešiem, izglītojot un apmācot

Atbildes vēstulē, ko parakstījis
ministrijas valsts sekretārs G.
Puķītis, pašvaldības iesniegums
atzīts par nepamatotu, noraidīts
un nav pārsūdzams.
Ministrija izskatījusi pašvaldības
iesniegumu kopumā ar projekta
iesnieguma materiāliem un secinājusi, ka lēmuma pieņemšanā
atbildīgā iestāde pareizi piemērojusi materiālās un procesuālās
tiesību normas.
Ministrija joprojām pastāv
uz to, ka pašvaldības projekta
pieteikums neatbilst diviem
Ministru kabineta noteikumos
noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Viens
no tiem nosaka, ka projekta
rezultātā atjauno valsts nozīmes
kultūras (arhitektūras) pieminekli
un saglabā tā kultūrvēsturisko
vērtību (autentiskumu). Kultūras
ministrija nesaskata, ka pašvaldības projekta pieteikumā paredzētā valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa – Alūksnes muižas
apbūves – sastāvdaļas – brūža
ēkas, pašreizējās Alūksnes pilsētas Tautas nama, rekonstrukcija
un sasniedzamie rezultāti atbilstu
vērtējamajam kritērijam.
Otrs kritērijs nosaka, ka projekta
rezultātā atjaunotā objekta apmeklējumiem saskaņā ar Latvijas
Digitālās kultūras kartes datiem
2011. gadā bija jāsasniedz 99
000. Pašvaldības apliecinājumā
norādītais apmeklējumu skaits
netiek atzīts par atbilstošu Ministru kabineta noteikumu prasībām.
Alūksnes novada pašvaldība
aktīvi sekos līdzi visām finanšu
piesaistes iespējām Alūksnes
pilsētas Tautas nama rekonstrukcijas projekta īstenošanai.

viņus uzņēmējdarbībā, sniedzot
informāciju par dažādām iespējām.
Vēl tikšanās dalībnieki pārrunāja
jauniešu iniciatīvu konkursa norisi,
kam pašvaldība paredzējusi 1000
latu finansējumu. Tika diskutēts par
to, kādas izmaiņas, salīdzinot ar
pērno gadu, būtu veicamas konkursa
nolikumā šogad. Iecerēts, ka iniciatīvu konkurss, kurā jaunieši savu ideju
īstenošanai varēs saņemt pašvaldības
finansējumu, tiks izsludināts aprīļa
sākumā.
Tāpat tikšanās dalībnieki sarunas
gaitā skāra pēdējā laikā sabiedrībā,
īpaši dažādos portālos un sociālajos
tīklos valdošo negatīvismu - cilvēkus
aizvainojošus un ķengājošus izteikumus, savstarpēja naida kurināšanu,
pazemošanu. Jaunieši atzina, ka arī
savā vidē, īpaši skolā, saskārušies ar
to un ierosināja pašvaldībai vērsties
pie konkrēto mediju vadības ar aicinājumu izskatīt iespēju komentārus
rakstīt tikai reģistrētām personām.

6. Alūksnes Novada Vēstis

06.03.2013.

Pašvaldībā
Dzīvnieku māja
“Astes un ūsas’’

Alūksnē, Ošu ielā 5.
Kontakti:
Modris Briedis 26523096,
brīvprātīgā Santa Apraksina
27618287,
dzīvnieku adopcijas jautājumos
Elīna Dambe 29477535

Poga ir jauna, skaista un
draudzīga kaķenīte. Viņa ir arī
zinātkāra (vienmēr pie būrīša
durtiņām seko līdzi dzīvnieku
mājā “Astes un Ūsas” notiekošajam), kā arī mierīga, nosvērta.
Papildus tam visam Poga ir arī
sterilizēta, attārpota, vakcinēta,
labos draugos ar suņiem un
citiem kaķiem.

Meinkūna tipa runcis ir liela
auguma mierīgs un prātīgs ķepainis labākajos gados. Jaunajiem saimniekiem tiks atdots
vakcinēts un attārpots.

www.aluksne.lv

Alūksnes novadā 24 audžuģimenes
Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Alūksnes novada bāriņtiesa ir
Alūksnes novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas darbojas saskaņā
ar Alūksnes novada domes 2009.
gada 20. augustā apstiprināto
nolikumu un, pamatojoties uz
Bāriņtiesu likumu, prioritāri
nodrošina bērnu un aizgādnībā
esošu personu tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.
Bāriņtiesā strādā astoņi darbinieki:
bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieks, četri bāriņtiesas
locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja
palīgs un lietvede, bāriņtiesas darbības teritorija ir Alūksnes novada
teritorija, ieskaitot Alūksnes pilsētu.
Bāriņtiesa nodrošina iedzīvotāju
pieņemšanu visā novada teritorijā.
Lai uzlabotu tās pieejamību iedzīvotājiem, no šī gada 1. februāra
ir noteikti darba laiki, tajā skaitā
pieņemšanas laiki, katrā pagasta
pārvaldē. Tie tika publicēti pašvaldības laikraksta „Alūksnes Novada
Vēstis” februāra numurā, kā arī ir
atrodami pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.
2012. gadā bāriņtiesā pieņemti 114
lēmumi. No tiem 20 lēmumi par aprūpes tiesību
atņemšanu un atjaunošanu, t.sk.
vienpersoniski lēmumi – 6;
3 lēmumi par ierosināto aprūpes
tiesību atņemšanas lietu izbeigšanu;
3 lēmumi par prasības sniegšanu
tiesā aizgādības tiesību atņemšanai;
11 lēmumi pēc tiesas pieprasījuma
(par aizgādību, saskarsmi);
4 lēmumi adopcijas lietās;

Sēdes martā
Sociālo pakalpojumu un veselības
aprūpes jautājumu komitejas
sēde
7. martā 14.00
Teritoriālās komitejas
sēde
11. martā 11.00
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēde
13. martā 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
18. martā 10.00
Finanšu komitejas sēde
20. martā 10.00
Domes sēde 28. martā 10.00

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atņemšanu. Diemžēl nav neviena gadījuma, kad bāriņtiesa būtu
pieņēmusi lēmumu par prasības
sniegšanu tiesā aizgādības tiesības
atjaunošanai.
Ārpusģimenes aprūpē šobrīd atrodas 46 bērni. 10 bērni ir ievietoti
audžuģimenēs, 27 bērni atrodas
aizbildnībā, deviņi atrodas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Alūksnes novadā ir 24 aizbildņi, kā
arī tikpat audžuģimeņu, no kurām
trim audžuģimenes statuss ir piešķirts 2012. gadā.
Jēdziens „viesģimene” ir attiecināms uz gadījumiem, kad persona
vai laulātie vēlas sniegt atbalstu
bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē
ievietotam bērnam. Bāriņtiesa divām ģimenēm 2012. gadā piešķīrusi
viesģimenes statusu.
Par diviem bērniem bāriņtiesa lēmusi, ka adopcija ir viņu interesēs.
Šie bāriņtiesas lēmumi ir jāapstiprina tiesā.
Aizgādnība ir personu ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko
interešu, kā arī mantas aizsardzības
forma. Aizgādnis ir persona, ko ieceļ vai atbrīvo no tās pienākumiem
bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesas
spriedumu par aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu. Alūksnes
novadā ir 15 aizgādnībā esošas
personas.
Par 13 bērniem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par
bērna aizgādības tiesību noteikšanu
un saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtību.
Iestādes lietvedībā atrodas 210
lietas, no kurām 60 ir ierosinātas
2012. gadā.
Bāriņtiesa sniedz palīdzību man-

tojuma lietu kārtošanā, gādā par
mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus pagastu teritoriālajās vienībās. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Pagājušajā gadā bāriņtiesa veikusi
790 apliecinājumus.
Alūksnes novada bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālo
dienestu, valsts un pašvaldības policiju un Valsts probācijas dienestu,
lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā
esošās personas optimālu tiesību
un interešu aizstāvību. Sadarbības
formas ir dažādas – kopīgas dzīves
apstākļu pārbaudes, pārrunas,
starpinstitucionālas sanāksmes,
risku izvērtēšana, tikšanās izglītības
iestādēs un citas.
Priecē fakts, ka iedzīvotāji izmanto
iespēju konsultēties bāriņtiesā. Īpaši
gadījumos, kad laulība šķirta vai
bērna vecāki nedzīvo kopā un ir
jāpieņem kopīgs lēmums attiecībā
uz saskarsmi ar bērnu, izglītības vai
ārstniecības iestādi, uzturēšanu un
citiem gan vecākiem, gan bērnam
būtiskiem nosacījumiem. Tad
bāriņtiesa palīdz vecākiem sastādīt
savstarpēju vienošanos, kas var
novērst prasības sniegšanu tiesā.
Svarīgākais, lai bērni neciestu no
vecāku savstarpējo attiecību problēmām, jo bērni mīl abus vecākus,
pārdzīvo nesaskaņas viņu starpā,
bieži vaino sevi tajās, kas var radīt
virkni veselības un arī uzvedības
problēmu. Tādēļ ir svarīgi pirmkārt
domāt par bērna interesēm.

Meklē mājražotājus lauku labumu
maršruta veidošanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Laikas tipa 3 mēnešus veci kucēni, melni ar baltiem lāsumiem.
Pieauguši tie būs vidēja auguma
suņi. Vakcinēti, attārpoti.

14 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu iecelšana un atlaišana);
3 lēmumi par bērnu ievietošanu
institūcijās;
1 lēmums par uzturēšanās izbeigšanu institūcijā;
2 lēmumi par bērnu ievietošanu
audžuģimenē;
1 lēmums par bērnu uzturēšanās
izbeigšanu audžuģimenē;
3 lēmumi par audžuģimenes statusa
piešķiršanu;
3 lēmumi par audžuģimenes statusa
atņemšanu;
1 lēmums par audžuģimenes piemērotības lietas izbeigšanu;
4 lēmumi par audžuģimenes piemērotību;
2 lēmumi par viesģimenes statusa
piešķiršanu;
2 lēmumi lietās par bērnu nodošanu
citas personas aprūpē.
Par personu izvērtēšanu atbilstībai
aizbildņa pienākumu veikšanai
pieņemti 2 lēmumi, par personu
izvērtēšanu atbilstībai aizgādņa pienākumu veikšanai - 1 lēmums, par
aizgādnību rīcībnespējīgajiem un
mantojumam – 2 lēmumi, par bērna
mantas pārvaldību – 16 lēmumi.
Pieņemti 6 lēmumi par sociālo
pabalstu un apgādnieka zaudējuma
pensijas izmaksas pārtraukšanu vai
atjaunošanu, 2 lēmumi par izceļošanu no valsts, 2 lēmumi par ciemošanos pie vecākiem bērniem, kuri
ievietoti institūcijā.
16 personām aizvadītajā gadā ar
bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna
aprūpes tiesības (7 mātēm un 9
tēviem), šie lēmumi attiecas uz 21
bērnu. Atjaunotas aprūpes tiesības
3 vecākiem, lēmumi attiecas uz 7
bērniem.
Attiecībā uz 10 personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības

Pērn vasarā tika veikti priekšdarbi Alūksnes zīmola izstrādei,
tikšanās reizēs piedaloties gan
tūrisma un citu jomu uzņēmējiem, gan pašvaldības kultūras
un tūrisma nozaru pārstāvjiem
un arī ar šīm jomām nesaistītiem
novada iedzīvotājiem dažādās
vecuma grupās. Šopavasar zīmola
veidošanas darbs tiks atsākts,
taču tūrisma ļaudis no iepriekš
veiktā jau izdarījuši secinājumus
un, pēc atgriešanās no starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour”, tikās ar pagastu teritorijas
attīstības speciālistiem.

Kā tikšanās sākumā uzsvēra
Alūksnes novada pašvaldības tūrisma informācijas speciāliste Ingūna
Dovgāne, tās galvenais mērķis ir
saprast, ko tūrisma jomā novadā
vēlamies attīstīt. Gan iepriekš
diskutējot par teritorijas zīmolu, gan
arī vērojot apmeklētāju atsauksmes
„Balttour” izstādē, kā viena no prioritātēm izvirzījās malēniskās dzīves
atspoguļošana tūrismā, malēniešu
valodas popularizēšana, līdz ar to
malēniešu pašapziņas veicināšana.
Sadarbībā ar pagastu teritorijas
attīstības speciālistiem iecerēts
apzināt tās lauku saimniecības,
kas būtu gatavas iesaistīties lauku
labumu maršruta izveidē. Diskusijā
izskanēja bažas, ka novada teritorijā
pietrūkst mājražotāju, piemēram,

Vēsture ir viena
no identitātes
šķautnēm, par to
varēja
pārliecināties
“Balttour”
apmeklētāji,
izkaļot sev monētu ar Alūksnes
pilsētas ģerboni

Tiekas pašvaldības kultūras, tūrisma un teritorijas attīstības speciālisti
Evitas Aplokas foto

maizes cepēju, siera sējēju, sviesta
kūlēju, kuri būtu ar mieru iesaistīties tūrisma maršrutā, tādēļ aicinām
novada iedzīvotājus, bioloģiskās
saimniecības, mājražotājus, kuriem
būtu, ko piedāvāt šādā maršrutā,
pieteikties savās pagastu pārvaldēs
pie teritorijas attīstības speciālistiem. Tika pārrunāts, ka saimniecībām, kas gribētu iesaistīties,
varētu organizēt pieredzes apmaiņas
braucienu iepazīt līdzīgus tūrisma
maršrutus.

Tāpat tika pārrunāts, kādu uz sajūtu un emociju piedzīvošanu balstītu
tūrisma piedāvājumu novads varētu
radīt.
Izskanēja priekšlikums, ka ir nepieciešams ciešāk veidot sadarbību
starp pakalpojumu sniedzējiem, tostarp ne tikai tūrisma uzņēmumiem,
bet arī pašvaldības iestādēm, kas
strādā kultūras un tūrisma jomā, lai
ne tikai censtos viesus noturēt savā
teritorijā, bet ieteiktu tiem apmeklēt
vēl arī kaimiņu pagastu.
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Veikums priecē un ir spars nākošajiem izaicinājumiem
Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas
direktore
Ar daudz satraucošiem notikumiem mūs visus pārsteidza jaunais 2013. gada sākums. Kā jau
tas ierasts - ne visi notikumi un
ziņas bija pozitīvas. Tomēr gribas
vairāk runāt, ilgāk priecāties par
pozitīvo.
Pašā janvāra sākumā Rīgā notika
noslēguma pasākums „Darini
kalendāru!”. Skolotāju Lāsmas
Baltiņas, Sanitas Čibalas, Initas
Lāces, Daces Alksnes un Līgas
Krūmiņas motivēti, zīmējumus šim
kalendāram iesūtīja Toms Adrians
Bindris, Sinita Deksne – Mironova,
Līva Nāgele, Vlada Agafonova,
Diāna Bokaldere un Dana Melgalve. Jāteic, ka esam patiesi lepni, ka
katram mēnesim ir izvēlēts viens
zīmējums un 2013. gada kalendārā
3 mēnešus greznos mūsu skolēnu
Toma, Vladas un Danas zīmējumi.
Patiesi jauks un sirsnīgs izvērtās

arī jauno mākslinieku godināšanas
pasākums, kur jaunieši piedzīvoja
daudz un daudzveidīgus notikumus,
saņēma balvas.
Protams, skolēni piedalās arī
mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, projektā „Mammadaba”,
lasīšanas rallijā, kur 1. kārtas balvu
ieguva Lāsma Berkule, bet vienā
no „Lasīšanas rallija testa braucieniem” kā uzvarētāji tika nominēti
un saņēma balvas Lāsma Berkule,
Lana Siļķēna, Kristīne Cīrule, Toms
Arbidāns un Dana Melgalve. Turpinās aktivitātes 6. klases komandai
projektā „Zvaigžņu klase”, bateriju
un makulatūras vākšanā.
Mūsu skolas ansamblis skolotājas
Ineses Krūmiņas vadībā labi startēja
konkursā „Balsis 2013”. Tika iegūta
II pakāpe. Gribētos uzteikt visus ansambļa dalībniekus: Egitu Meisteri,
Santiju Deksni - Mironovu, Britniju
Amandu Vasku, Sinitu Deksni - Mironovu, Viktoriju Urniežus,
Sindiju Pamils - Pamiljenu, Evelīnu
Kalniņu, Lieni Paramonovu, Diānu
Bokalderi. Šīs pašas meitenes,

kurām piepulcējās vēl Klinta Luika,
Sanija Mika, Lāsma Teterovska,
Laura Runce, Katrīna Rasa, Alīna
Jakovļeva, Una Ellere, Laura Grota,
Līga Berķe, Sarma Jansone, Elvīra
Barinova, uzstājās Igaunijas brīvvalsts proklamēšanas dienai veltītā
koncertā Veclaicenē „Igaunijai –
95”. Viņu priekšnesumu atzinīgi
novērtēja arī mūsu kaimiņu valsts
Igaunijas skolotāji.
Esam priecīgi un lepojamies, ka
konkursā „Skolotājs e-Lāde 2013”,
kurš notiek jau 5. gadu, ievērību
ieguvis skolotāju Līgas Krūmiņas
un Ainas Ezeriņas kopīgi izstrādātais projekts – integrēta mācību metodika, kur bērniem tiek piedāvāts
apgūt matemātiku un angļu valodu
vienlaicīgi. Būtiskākais, ka veidojot
materiāla saturu, īpaša uzmanība
pievērsta, lai varētu sagatavot
bērnus integrācijai un konkurētspējai darba tirgū. Par to skolotājas
saņēma SIA „Microsoft Latvija”
Izglītības programmas vadītājas
Zanes Matesovičas un datorzinību
centra AS Valdes priekšsēdētāja

Andra Ķikāna pateicības rakstus.
Februāris Alūksnes novada vidusskolā pagāja visām klasēm piedaloties dažādās labdarības aktivitātēs.
Labdarības iniciatīvā „Labdarības
skola 2013” mūsu novadā ir iesaistījušās 4 skolas – Alūksnes novada
vidusskola, Malienas, Mārkalnes
un Pededzes pamatskolas. Gan lieli,
gan mazi dažādās labdarības akcijās
aktīvi iesaistījās no 5. līdz 28.februārim. Jāteic, ka aktivitātes turpināsies visu gadu, tomēr kulminācija
bija tieši februārī.
Bet pats, pats ievērojamākais
panākums ir mūsu skolas komandas
uzvara Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādē 2013 Ērgļos! Startējot vairākās disciplīnās, iegūstot
teicamus individuālos rezultātus,
kopvērtējumā starp 1125 skolēniem,
131 komandām no 40 pašvaldībām,
mūsu sportisti kopvērtējumā ieguva
1. vietu, izcīnot 6 zelta un 3 sudraba
medaļas! Pērn mūsu komanda
ierindojās godalgotajā 3. vietā.
28. februārī, noslēdzoties un sakot
paldies skolēniem un skolotājiem

Mīlestības un sveču mēnesis PII „Saulīte”
Inita Gailīte,
PII „Saulīte” skolotāja
Senie latvieši februāri dēvēja
par sveču mēnesi, tāpēc pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”
februāris tika ieskandināts ar
Sveču dienas pasākumu. Grupu
telpās tika izvietotas dažādas rūpnieciski izgatavotas svecītes, ko
bērni ar vecākiem atnesa izstādes
veidošanai, kā arī pašdarinātu
svecīšu izstāde.
Sveču dienas pasākumā bērnudārzā ciemojās sveču rūķi - Svečnesis
un Svečulis. Rūķi kopā ar bērniem
dziedāja dziesmas, gāja rotaļās un
lēja sveces, kuras pēc tam uzdāvināja katrai grupai, lai tumšos vakarus
padarītu gaišākus.
Februāris tiek dēvēts arī par mīlestības mēnesi, tāpēc 14. februārī, kad
ir Svētā Valentīna diena, arī pirmsskolas izglītības iestādē virmoja
mīlestība. Jaunākās grupas bērni ar
skolotājām šiem svētkiem sāka gatavoties jau dienu iepriekš, kad tika

rīkotas dažādas aktivitātes, piemēram, meitenēm nagu lakošana. Bet
pašā īpašajā dienā jaunākās grupas
bērni un skolotājas zīmēja mīļus
apsveikumus vecākiem un iestādes
darbiniekiem, krāsoja ārā sniegu un
gāja rotaļās. Vecākajā grupā bērni
devās uz fantāziju mākslas galeriju,
kur zīmēja Valentīnas drauga portretu, gatavoja viens otram cienastu
un spēlēja spēles. Valentīndienas
pasākums noslēdzās ar abu grupu
kopīgu deju vakaru.
Kopā ar vecākiem esam nosvinējuši arī Meteņdienu jeb kā senlatvieši
šo dienu dēvēja Vastlāvi, Lastavāgu,
Miesmeti, Miezmežu dienu. Uz pasākumu bija ieradies pats Metenis,
kurš bērniem un vecākiem mācīja
Meteņdienas tradīcijas. Bet vislielāko gandarījumu un prieku bērniem
sagādāja vizināšanās no kalna kopā
ar vecākiem, jo ikdienas steigā ko
tādu piedzīvot nesanāk bieži. Un
kas gan ir svētki bez cienasta? Pēc
kārtīgas vizināšanās visi tika cienāti
ar siltu tēju un garšīgiem pīrāgiem.
Februāra beigās notika pasākums

2012. gada 23. februārī Alūksnes
novada domē tika apstiprināti noteikumi Nr.3/2012 „Kārtība, kādā
sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
Atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai, sastādot budžetu
gan 2012., gan 2013. gadam, tika
noteikts kopīgais finansējuma
apjoms pamata un vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kas tika
sadalīts pa iestādēm pēc šādiem
kritērijiem: izglītības iestāžu ēku
apkurināmā plātība, skolēnu skaits
attiecīgā mācību gada 1. septembrī
vai 1. janvārī (atkarībā, kurš datums
ir iestājies budžeta sagatavošanas

procesā), un, ņemot vērā koeficientus, aprēķinot ēdināšanas izmaksas
un pārējās uzturēšanas izmaksas.
Pamata un vispārizglītojošo skolu
uzturēšanas kopīgais finansējums
apkopots tabulā.

Aicina svinēt
Masļeņicu
Pededzē
17. martā Pededzē aicina
svinēt tradicionālos pareizticīgo svētkus – Masļeņicu, kas ir
atvadas no ziemas un pavasara
sagaidīšana.

Ticējums vēstī, ka Meteņdienā jālaižas no kalna - to darīja arī
bērnudārza “Saulīte” bērni ar vecākiem Foto no iestādes albuma

„Jautrās rotaļas sniegā”, kur bērni
iejutās mākslinieku lomās, zīmējot
ar kociņiem un krāsām sniegā, kā
arī veidojot dažādas sniega figūras.
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulīte” kolektīvs vēlas teikt
paldies vecākiem par piedalīšanos

organizētajos pasākumos un atbalstu ikdienā!
Paldies grupu skolotājām un
auklītēm par radošām idejām un
aktivitātēm, pavārītei par garšīgajiem cienastiem un vadītājai par
iedvesmas sniegšanu un atbalstu.

Finansējums skolu uzturēšanai šogad lielāks
Evita Ņedaivodina,
Alūksnes novada pašvaldības
ekonomiste

par paveikto labdarības akcijā, tika
godināti arī visi Jaunatnes ziemas
olimpiādes komandas dalībnieki,
jo Rasma, Ingus, Vladislavs un
Linards ir tikai tikko atgriezušies
no nākošajām sacensībām Rumānijā, uz kurām viņi devās uzreiz
pēc startiem Ērgļos. Pateicība un
laba vēlējumi visiem komandas
dalībniekiem - Rasmai Rudzītei, Regīnai Rudzītei, Ingum
Deksnim, Kristapam Deksnim,
Emīlam Pometunam, Vladislavam Ņedaivodinam, Linardam
Zēmelim, viņu vecākiem, kā arī
sporta skolotājam Sergejam
Sverčkovam. Esam gandarīti, ka
tieši Sergejs saņēma arī Alūksnes
novada pašvaldības Atzinības rakstu
par nozīmīgu ieguldījumu sportistu
sagatavošanā un mācību stundu
organizēšanā, kā arī „Gada balvu
sportā 2012”.
Prieks par jau paveikto, bet visu
laiku nemitīgi jāskatās uz priekšu,
jānosprauž jauni mērķi un jārod
motivācija, kā arī jāmāk tā nodot citiem, lai sasniegtu jaunas virsotnes.

Tātad, 2013. gadā Alūksnes
novada pamata un vispārizglītojošo
skolu uzturēšanas vidējie izdevumi
uz vienu skolēnu sastāda Ls 476,88,
kas ir par Ls 26,48 vairāk kā 2012.
gadā. Bez tam, papildus piešķirts

finansējums ēdināšanas izdevumu
daļējai segšanai atbilstoši Alūksnes
novada domes saistošajiem noteikumiem un darba algas palielinājumam pedagogiem, kas tiek finansēti
no pašvaldības budžeta.

Pededzē šos krāšņos pareizticīgo svētkus svin jau vairāk
nekā 40 gadus. ,,Masļeņica” tiek
svinēta septiņas nedēļas pirms
Lieldienām. Šajā dienā pagasta
centrā sabrauc saimnieki ar izpušķotiem zirgu pajūgiem. Ļaudis piedalās tradicionālās spēlēs
ar dziesmām, jokiem, harmonikām un salmu lelli ,,Masļonu”,
kuru vakarā sadedzina ugunskurā. Ticējumi vēstī, ka tādējādi
tiek veicināta labības lauku
ražība. Var arī pavizināties zirgu
pajūgos un pagaršot ,,sievasmātes” ceptās pankūkas. Iestājoties
krēslai, sākas lielais gavēnis.
No 4. līdz 16. martam Pededzes
pagasta kultūras iestādes aicina
izbaudīt arī īpašu piedāvājumu „Masļeņicas ziemas prieki” (pēc
pieteikuma).

Ā. Upenieka foto

Pasākuma programma
17. martam
10.00 - strādās muzejs ar Masļeņicas piedāvājumu
11.00 – izklaides:
- vizināšanās zirgu pajūgos
- rokdarbu amatniecības
izstrādājumu
izstāde - pārdošana
- jautri konkursi, atrakcijas
14.00 – koncerts, ieeja: Ls 1
16.00- 22.00 - dejas
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Kultūra
Aplūkosim
jubilāru vērīgāk!
Astrīda Ievedniece,
Alūksnes muzeja krājuma
glabātāja
1993. gada 5. martā tika laista
apgrozībā pirmā atjaunotā lata
naudas zīme – Latvijas Bankas
5 latu banknote. Šogad svinam
20 gadu jubileju, kopš atjaunota Latvijas nacionālā valūta.
Latvijas naudas vēsture ir ļoti interesanta un sarežģīta. Gadsimtu
gaitā Latvijas teritorijā bijuši apgrozībā visdažādāko materiālu un
nosaukumu maksāšanas līdzekļi
- no gliemežvākiem un dzintara
līdz vara kapeikai un sudraba
latam. Alūksnes muzeja krājuma
numismātikas un bonistikas kolekcijās glabājas ap 1600 dažādu
valstu monētas un papīra naudas
zīmes. Monētas ir izceltas gan no
Alūksnes ezera dzīlēm, gan atrastas arheoloģiskajos izrakumos.
Pēdējais skaitliski lielākais senās
naudas atradums bija 2011. gada
U. Kalēja vadītajos arheoloģiskajos izrakumos Pilssalā.
Papīra naudas zīmju dizains bija
atkarīgs no vēsturiskajiem apstākļiem laikā, kad tās iespiestas,
tāpat arī ļoti dažāda bija naudas
papīra kvalitāte. Ļoti interesanta
ir Latvijas pilsētu nauda, kas
bijusi apgrozībā gan neilgu laiku.
Arī kara laika apstākļi ietekmēja
naudas apgrozību Latvijas teritorijā, kad gandrīz katra armija
laida apgrozībā savu naudu.
Nepieciešamība radīt nacionālo
valūtu nobrieda vienlaikus ar Latvijas Republikas proklamēšanu
1918. gadā. Lata sistēmu ieviesa
ar 1922. gada 3. augusta likumu
„Noteikumi par naudu”, kas paredzēja to, ka Latvijas Republikas
naudas vienību nosauca par latu
un lata simto daļu par santīmu.
Par lata bāzi noteica zeltu (1
lats=0,2903254 g zelta).
1926.gadā iespiestās Latvijas
valsts kases zīmes „5 lati” autori
bija mākslinieki R. Zariņš un K.
Krauze.
Latvijas brīvvalsts nacionālā
valūta beidza pastāvēt no 1941.
gada 25. marta, kad, iedzīvotājus
nebrīdinot, padomju okupācijas
vara latu anulēja.
Atjaunojot latu kā nacionālo valūtu, tika nolemts mainīt naudas
zīmju un monētu dizainu. Naudas
izskats sniedz informāciju par
valsti, par dažādiem seniem
notikumiem, izcilām personībām,
arhitektūras, vēstures un dabas
pieminekļiem. Nauda ir mūsu
kultūrvēstures sastāvdaļa.

Attēlā: no Alūksnes muzeja
krājuma – Latvijas valsts kases
maiņas zīme - 5 lati, iespiesta
1940. gadā pēc Latvijas okupācijas, mākslinieks H. Gricēvičs
Informācijas sagatavošanā
izmantota Kr. Ducmanes, Ē.
Vēciņa grāmata „Nauda Latvijā”
un Alūksnes muzeja krājuma
materiāli.

www.aluksne.lv

Pavasaris un mīlestība koncertā
„Mīlestības pieskāriens” Alūksnē
Gaidot pavasari un turpinot
pirms trim gadiem aizsākto mīlas
melodiju ciklu, arī šogad tapusi
jauna koncertprogramma ar brīnišķīgu dziesmu buķeti - „Mīlestības pieskāriens”.
Liriski smeldzīgas, dvēseliskas
un spilgtas latviešu komponistu
melodijas, kā arī mīlas dziesmas no
Sāras Braitmenas, Andrea Bočelli,
Vitnijas Hjūstones, Eltona Džona,
Selīnas Dionas, Džoša Grobana
un citu pasaulslavenu izpildītāju
repertuāra apvienojumā ar koķetām
un nebēdnīgi jautrām dziesmām

skaistā mīlas stāstā izdzīvos
lieliskie dziedātāji Andris Ērglis,
Anmary, Dons, Endija Rezgale
un Oranžā kora dziedātāji Olga
Stupiņa, Anita Levša, Inta Ļaksa un
Sergejs Ivanovs.
Visu dziesmu jaunos aranžējumus šogad veido komponists Jānis
Strazds (taustiņi), kurš kopā ar Māri
Kupču (ģitāra), Aivaru Meijeru
(bass) un Gundaru Lintiņu (bungas)
nodrošinās dziesmu stāsta muzikālo
pavadījumu. Koncertprogrammu
veido „Izklaides producentu grupa
7”.

„Mīlestības pieskāriena” koncerts Alūksnes pilsētas Tautas
namā būs 24. martā. Biļetes
iepriekšpārdošanā iespējams
iegādāties „Biļešu
Paradīze” kasēs, internetā –
www.bilesuparadize.lv un
Alūksnes pilsētas Tautas namā.
Biļešu cena ir Ls 4, Ls 5 un Ls 6.
Lai koncerts kļūst par lielisku
dāvanu, kuru pasniegt sev, saviem
draugiem vai mīļotajai Sapņu
Sievietei pavasara un mīlestības
svētkos!

Danču vakars Mālupē
Astrīda Bētere,
Mālupes pagasta kultūras darba
organizatore
XV Deju svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” idejas autori
horeogrāfi Jānis Ērglis un Jānis
Purviņš lielo Latvijas dejotāju
saimi savā iecerē uzrunāja izdejot
latviskās dzīvesziņas vērtības
septiņās deju pīnēs jeb septiņās
laipās. Tas būs stāsts par „Latviju. Latviešiem. Mazu, bet bagātu
un lepnu tautu Baltijas jūras
krastā.”. Tas būs stāsts arī par
to, ka „svešas laipas mēs laipojam kultūrā, politikā, sadzīvē un
saimniecībā”.
Svētkos dažādu paaudžu dejotāji
ar dažādo deju stāstu aicinās nokāpt
„no svešām laipām, par kurām nav
zināms, kur tās ved”. Atgādinot, ka
„iesim savas tautas ceļu, saglabājot
visu latvisko un nododot to nākamajām paaudzēm”.
Ar šādu vēstījumu novadā savās
kultūras iestādēs strādā „B”, „C”,
„D” un „E” grupu deju kolektīvi.

Kā vienmēr, laiks šādās reizēs ir
nepielūdzams, un 9. marts ar Lielo
svētku žūriju tepat, tepat jau klāt.
Klāt arī satraukums par skati, kurā
tiks vērtēta dejotāju repertuāra
apguve. Tāpēc tiek meklēti risinājumi, lai mēģinājumu ikdienai būtu
svētku noskaņa. Tā DANČU vakarā
Mālupē šo sajūtu izdejoja Alsviķu
„Jandāls” (vadītāja I. Līviņa), Liepnas dejotāji (vadītāja B. Bijone),
Pededzes (vadītāja L. Uglovska)
un Mālupes (vadītāji I. Orbidāne,
D. Eglītis) jauniešu deju kolektīvi.
Kolektīvu tikšanās koncerti ir laba
skola, jo šādā reizē dejotāji apzinās
savu varēšanu, kā arī neveiksmes,
kuras nākošajā mēģinājumu darbā
vēl labojamas.
Mālupes jaunieši kopā ar skolotāju
Ināru 2010. gada rudenī uzsāka
savu svētku ceļu ar mērķi būt par
dalībniekiem Rīgā. No tā brīža dejo
deviņi - Baiba, Līva, Linda D.,
Valdis, Gatis, Valters, Miks, Kalvis
un Elvis. Iepazīstot mēģinājumu
sūrumu, atklājas, kas tad ir Lielo
svētku deja. Atbilde nav viennozīmīga, bet procesu atklājoša. Tie ir

Danču vakarā Mālupē savas dejas izdejoja vairāki kolektīvi,
kuru vidū bija arī Mālupes dejotāji

mēģinājumi, deju konkursi un skates, sviedri un asaras. Komponisti
raksta, horeogrāfi veido, dejotāji
mācās izpildīt un skatītāji vēro.
Paldies kopā un ikvienam DANČU vakara Mālupē dalībniekam,
kas koncerta saimnieku kolektīvam
ļāva izjust šo īpašo noskaņu, kura
veidojas tikai esot kopējos notikumos ar citiem dejotājiem! Paldies
Mālupes jauniešu ģimenēm, kuras
ir saprotošas un pretimnākošas,
ik nedēļas nogali gaidot jauniešus mājās no Alūksnes, Balviem,

Rēzeknes, Smiltenes, Rīgas. Paldies
Mālupes Saieta nama darbiniecei
Ivetai Zvejniecei, kura vienmēr ir
„nomodā” par mēģinājumu telpām
un sakārtotiem deju tērpiem!
Aicinu 9. marta pēcpusdienā
„turēt” īkšķus par ikvienu Alūksnes
novada deju kolektīvu, bet īpaši
piedomāt par mālupiešiem, lai
mēģinājumu sūrums vainagojas ar
ceļa zīmi Lielajiem Deju svētkiem
Rīgā! Vadītājiem - staltu stāju un
platu smaidu!

Bibliotēkās papildināts grāmatu krājums
Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
direktore
2012. gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludināja
mērķprogrammas “Grāmatu
iepirkums publiskajām bibliotēkām” projektu konkursu ar
mērķi sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību, nodrošināt
literāri augstvērtīgu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules
literatūras darbu tulkojumu un
augstvērtīgas nozaru un uzziņu
literatūras iegādi publiskajām
bibliotēkām.
Alūksnes pilsētas bibliotēka, veiksmīgi startējot minētajā projektu
konkursā, ieguva 5396 latus, par
kuriem iegādājās 1023 eksemplārus grāmatu, kuras šī gada sākumā
nonāca visās 22 Alūksnes un Apes
novadu pašvaldību publiskajās
bibliotēkās.
Grāmatu klāstā ir izdevumi par
ievērojamām personībām Latvijas
kultūrā - J. Zāberu, O. Kroderu, V.
Singajevsku, J. Paukštello, O. Rajecku u. c., latviešu autoru A. Aizpurietes, D. Avotiņas, P. Bankovska,

I. Baueres, S. A. Gailītes, Ē. Hānberga, A. Heniņa, N. Ikstenas, M.
Laukmanes, J. Petera, D. Priedes,
G. Repšes, I. Ziedoņa u. c. autoru
jaunākie darbi. Ceļojumu cienītāji
neklātienē varēs iepazīties ar Tuvajiem Austrumiem, Tadžikistānu, Uzbekistānu, Gruziju, Kirgizstānu un
Etiopiju, vēstures izzinātājiem vērts
ielūkoties grāmatās „100 Latvijas
vēstures relikvijas”, „Jūnijs. Litene
1941.”, „Ceļš uz Latvijas valsti”,
„Vācijas vēsture”, „Pa vecajiem
Latvijas ceļiem”, „Latvijas muižu
dārzi un parki” u. c. Iegādāts arī
vērtīgs izdevums - apjomīgākais
karšu krājums „Lielais Latvijas
atlants”.
Projektā iegādātas grāmatas
arī bērniem un jauniešiem: katrā
novada bibliotēkā varēsiet atrast
krāsaino Indras Sproģes un Renāra
Kaupera veidoto grāmatu kopā ar
CD „Māci mani, Degunlāci”, kura
noteikti palīdzēs bērniem iemācīties
tik grūto reizrēķinu. Bibliotēkās
mazos lasītājus gaidīs „Pasaules
atlants kāpēcīšiem”, „Lego ideju
grāmata”, „Cepu, cepu kukulīti”, kā
arī pazīstamo latviešu autoru - M.
Cielēnas, I. Zanderes, J. Zvirgzdiņa
u. c. autoru jaunākie darbi.

Aizvadītā gada nogalē bibliotēkas
saņēma vēl otru vērtīgu krājumu
papildinājumu, ko ar valsts finansējumu atbalstīja Kultūras ministrija.
Šīs programmas ietvaros Alūksnes
un Apes novadu bibliotēkas kopumā saņēma 306 izdevumus par 2150
latiem. Ar minētās programmas
atbalstu katrā novada bibliotēkā
būs pieejami tādi vērtīgi izdevumi
kā grāmata un klausāmgrāmata „(Divas) puses: latviešu kara
stāsti: Otrais pasaules karš karavīru
dienasgrāmatās”, kā arī pieejams
būs „Latvijas vēstures atlants” un
„Arheoloģiskais ceļvedis latviešu
un Latvijas vēsturē”.
Grāmatu iepirkumā īpaša uzmanība pievērsta Latvijas un Eiropas
vēsturei, tāpēc iegādātas arī tādas
grāmatas kā Normana Deivisa
„Eiropas vēsture”, tāpat arī „1990.
gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un
iekšpolitiskie aspekti”, „Latvija un
latviskais: nācija un valsts idejās,
tēlos un simbolos” un citi izdevumi.
Tāpat bibliotēkās būs iespēja lasīt
Dzintras Gekas grāmatas „Sibīrijas
bērni: mums bija tas jāizstāsta”
divus sējumus un grāmatu „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra”.

Krājumu papildinājums bibliotēkās
ietver arī grāmatas par mākslu un
kultūrvēsturi. Līdzās grāmatām
bibliotēkās būs pieejamas arī klausāmgrāmatas - Aleksandra Čaka
„Domās par tevi” dzejas izlase un
divi CD, Veras Āboliņas - Singajevskas grāmata „Mans mūžs” un CD
ar aktrises balss ierakstiem.
Tās bibliotēkas, kas piedalās
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”,
gada nogalē savus lasītājus varēja
iepriecināt ar grāmatām, kuras tika
saņemtas no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas - kopsummā par 793
latiem.
Par jums interesējošo grāmatu esamību katrā konkrētajā bibliotēkā Jūs
varat pārliecināties, apmeklējot to
klātienē, jautājot pa tālruni bibliotekāram, rakstot e-pastu vai apmeklējot novada bibliotēku elektronisko
katalogu internetā http://aluksne.
biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.
Ja jums nepieciešamais izdevums
neatrodas bibliotēkā, kuru apmeklējat, tās darbinieks jums šo izdevumu
pasūtīs un piegādās no citas novada
bibliotēkas.

Alūksnes Novada Vēstis 9.

06.03.2013.

Jauniešu lapa

www.aluksne.lv

„Pa GALMĀ” ieradusies brīvprātīgā Clarissa
Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste
Februāra sākumā, Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrs, pateicoties Eiropas Savienības sniegtajam finansiālajam atbalstam no
programmas „Jaunatne darbībā”
realizē projektu „EVS pagalmā!”.
Tas nozīmē, ka ABJC ir sagaidījis
savu otru Eiropas brīvprātīgā
darba veicēju Alūksnē. Šoreiz tā
ir meitene no Portugāles – Clarissa Rodrigues (attēlā).
Projekts sākās šā gada 5. februārī un ilgs līdz 31. oktobrim.
Tā ietvaros brīvprātīgā Clarissa

darbojas ABJC telpās Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā
„Pa GALMS” iesaistoties centra
rīkotajās aktivitātēs, līdzdarbojas
to sagatavošanā un pavada laiku
kopā ar bērniem un jauniešiem.
Brīvprātīgā vada arī portugāļu
valodas nodarbības dažāda vecuma
interesentiem un kopā ar jauniešiem ierakstīs Alūksnei raksturīgas
skaņas, lai tās pievienotu pasaules
mēroga projektam Soundcity. Kopā
ar pulciņa vadītājiem brīvprātīgā
darbojas „Estētikas skolā”. Tās ir
tikai dažas no aktivitātēm, ko brīvprātīgā projekta laikā plāno veikt.
Clarissa regulāri kopā ar ABJC
jaunatnes darbiniekiem dosies uz

Alūksnes un Apes novada skolām
un tautas namiem, lai tiktos ar
jauniešiem, prezentētu Portugāli,
popularizētu brīvprātīgo darbu,
runātu par cilvēktiesībām un aktīvu
līdzdalību, u.c. tēmām, kā arī iesaistīsies ikmēneša skolu līdzpārvalžu
tikšanās reizēs. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs iepazīties
ar jaunatnes politikas stratēģiju
Alūksnes novadā un Latvijā.
Clarissa savos iespaidos un
pārdomās regulāri dalīsies ABJC
brīvprātīgo blogā http://evsaluksne.
blogspot.com/.
„Šis projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija [paziņojums] atspo-

guļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.”

Mani sauc Levans Jugheli un es
esmu 22 gadus jauns puisis no Gruzijas. Studēju Gruzijā filmu režiju
un tanī pašā laikā darbojos Gruzijas
Jaunatnes Parlamentā. Kādā brīdī
pieķēru sevi pie domas, ka manā
dzīvē ir pārāk daudz stresa, tāpēc
nolēmu paņemt pārtraukumu.
Došanās uz Latviju nebija pārāk
sarežģīts lēmums. Es zināju, ka vēlos
kaut ko mainīt savā dzīvē, tāpēc
nolēmu kļūt par Eiropas brīvprātīgā
darba veicēju. No tā brīža piedāvājumiem Latvija bija labākā izvēle, jo
projekta apraksts likās man saistošs.
Sākotnēji es nemaz nezināju, ko es
varētu sagaidīt no brīvprātīgā darba
Latvijā. Arī par valsti kā tādu es

neko daudz nezināju. Tā nu es sagatavoju visus nepieciešamos dokumentus, nopirku lidmašīnas biļeti un
atvadījos no ģimenes un draugiem.
Un nu es esmu šeit!
Oktobrī ierados Latvijā. Lidostā
mani sagaidīja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes
lietu speciāliste Līga, kas ir mans
mentors projekta laikā. Ārā bija
jau nakts, ceļš no Rīgas uz Alūksni
ilga aptuveni trīs stundas. Ieejot
dzīvoklī, sajutos labi, īpaši patīkams
pārsteigums bija iepriekšējo Eiropas
brīvprātīgā darba veicēju Andreas un
Maikes atstātā vēstule, kurā meitenes
aprakstīja savu pieredzi brīvprātīgā
darbā un dzīvi Alūksnē. Nākošajā
dienā Līga izrādīja pilsētu – Alūksne
ir ļoti skaista ar jaukām mājām,
apbrīnojamu dabu un garu un interesantu vēsturi.
Pirmais iespaids par cilvēkiem
man radās, iepazīstot Līgu. Viņa ir
ļoti izpalīdzīga, draudzīga un jauka,

tāpēc man šķiet, ka arī citi cilvēki te
ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Vēlāk es
iepazinu arī citus ABJC darbiniekus
un jauniešus, kuri mani silti uzņēma.
Arī atmosfēra centrā bija ļoti jauka,
tāpēc es jau tad nojautu, ka man te
patiks.
Šobrīd man jau ir bijusi iespēja
nedaudz apceļot Latviju. Esmu
pārsteigts, cik skaista tā ir. Cēsis un
Sigulda šobrīd ir numur viens manā
sarakstā, tāpēc es visiem saviem
draugiem apgalvoju, ka šīs pilsētas
viņiem noteikti ir jāredz! Ar nepacietību gaidu vasaru! Nespēju sagaidīt
iespēju izbaudīt peldi Alūksnes ezerā
un ieraudzīt saulaino un zaļo pilsētu!
Kopumā man ir plāni, ko es līdz
projekta noslēgumam vēl labprāt
vēlētos īstenot te, piemēram, izveidot dažas īsfilmas, turpināt mācīt
jauniešus, kā veidot video un filmas,
turpināt angļu un spāņu valodas
nodarbības un kopumā izbaudīt laiku
te, Alūksnē.

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.”

Kur Tu darbojies kā brīvprātīgā?
Darbojos jauniešu organizācijā
„Dreams&Teams”, kā arī Iniciatīvu
un projektu darbnīcā (Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrā), kas,
manuprāt, arī ir sava veida brīvprātīgais darbs.
Ko tu tur dari?
„Dreams&Teams” ir unikāla
iespēja darboties aktīvi un radoši,
pavadot savu brīvo laiku lietderīgi.
Mēs veidojam pasākumus, viktorīnas bērniem un mūsu vienaudžiem,
veicam brīvprātīgo darbu, braucam
uz novada skolām, lai iepriecinātu
šos bērnus, parasti Ziemassvētkos
apmeklējam pansionātu, iepriecinot
šos iemītniekus ar pašgatavotām dāvaniņām un skaistām dzejas rindām,
kā arī dodamies uz bērnudārzu, lai
kopā ar mazajiem bērniem pavadītu kopīgi aizraujošu pēcpusdienu,
spēlējot spēles.
Iniciatīvas un projektu darbnīca
ir vieta, kur vari izpausties radoši, iemācīties rakstīt projektus un
daudzas citas lietas, kas var būt
ļoti noderīgas. Reizi mēnesī mēs

veidojam spēļu dienu sākumskolas
audzēkņiem, kā arī labprāt iesaistāmies Alūksnes pilsētas sabiedriskās
dzīves pilnveidošanā.

Kāpēc darbojies kā brīvprātīgā?
Vēlos būt aktīva, palīdzēt, redzēt
un iegūt ko jaunu. Tā ir lieliska
iespēja pavadīt savu brīvo laiku,
darot ko lietderīgu un interesantu.
Man patīk sniegt savu palīdzību citiem, ieguldījumu kādā no darbiem,
iespējams, tādā veidā gūstot savu
pirmo darba pieredzi. Tas dod iespēju attīstīt savas organizatoriskās
prasmes. Darbs sniedz gandarījumu
par paveikto.
Kādi ir Tavi ieguvumi, veicot

„Dreams&Teams” nometnes laikā, labdarības akcijā „Otra elpa”

brīvprātīgo darbu?
Veicot brīvprātīgo darbu, es esmu
ieguvusi lielu gandarījumu, jaunus
draugus un jaunu pieredzi. Savā
veidā, veicot brīvprātīgo darbu, persona ietekmē sabiedrībā notiekošo.
Palīdzot citiem, mēs palīdzam arī
sev. Tā kā man šī tēma šķiet aktuāla, es nolēmu šogad rakstīt zinātniski pētniecisko darbu par brīvprātīgā
darba veikšanas iespējām Alūksnē
un grasos to turpināt, nu jau apskatot daudz plašāk.
Pastāsti par īpašu mirkli vai
spilgtākajiem iespaidiem, darot
brīvprātīgo darbu!
Darot labu, mēs paaram labāku

Liepnas
internātpamatskolā dažādi
pasākumi

Janvārī Liepnas internātpamatskolā notika vairāki
pasākumi.

Amanda Birzgale: „Palīdzēt citiem - tā ir liela laime”

Kā nonāci līdz darbam konkrētajās vietās?
„Dreams&Teams” vada mana
bijusī klases audzinātāja un angļu
valodas skolotāja Mārīte Palma,
biju dzirdējusi labas atsauksmes un
pajautāju par organizāciju citiem
tās pārstāvjiem, sapratu, ka vēlos
būt viena no „Dreams&Teams”
dalībniekiem.
Projektu un iniciatīvu darbnīca,
lai arī nosaukums no sākuma mani
baidīja, tomēr mani vilināja un
uzrunāja. Manuprāt, šī ir lieliska iespēja parādīt sevi kā aktīvu jaunieti
un iegūt jaunas zināšanas.

No 28. janvāra līdz 1. februārim
Bejas pamatskolā tika organizēta
“Baltā nedēļa’’. Šajā nedēļā katru
dienu bija jāpaveic kāds darbiņš.
Piektdiena šajā nedēļā bija īpaši
radoša. Klases sacentās, dziedot
karaoke. Pēc karaokes skolā
notika pop-iela “Z faktors’’, uz
kuru bija aicinātas visas pasaules
“zvaigznes”. No 11. līdz 15. februārim skolā tika rīkota nedēļa La
Valentine. Pirmdien zēniem bija
jāizlozē kādas meitenes vārds,
kurai visu nedēļu bija jāpievērš
pastiprināta uzmanība. Katru
nedēļu notika dažādas aktivitātes,
bet piektdien tika paziņoti visatraktīvākie šīs nedēļas cilvēki un
izdalīts Valentīndienas pasts.
Tagad klases jau gatavojas koru
kariem, kas notiks 21. martā. Un,
protams, skolā no 20. līdz 21.
martam skolā notiks ilgi gaidītais
“Nakts tuss’’’.

Marina Spirka,
direktora vietniece ārpusklases
darbā

Kāpēc būt par brīvprātīgo?
Turpinām iesākto „rubriku” par
to, kāpēc jaunieši Alūksnes novadā dara brīvprātīgo darbu. Šoreiz
ar savu pieredzi un motivāciju
būt brīvprātīgajai dalās Amanda
Birzgale.

Monta Buliņa,
Bejas pamatskolas skolniece
Kāpēc pielāgoties, ja esam dzimuši, lai atšķirtos? Tieši tāpēc
mūsu skolā pasākumi ir bijuši
diezgan oriģināli.

Levans Jugheli: „Alūksne ir ļoti skaista”
Eiropas brīvprātīgā darba veicēja, programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītā projekta
„Ieelpo Eiropu 3” brīvprātīgā
Levana iespaidi par dzīvi Alūksnē.

Bejā radoši
pasākumi

gan pasauli, gan sevi. Pati esmu
veikusi brīvprātīgo darbu un vēlos
to turpināt. Zinu, kāda ir sajūta pēc
paveiktā labā darba - tas ir vārdos
neaprakstāms saviļņojums un gandarījums, ka esi sniedzis palīdzību,
pretī saņemot labus vārdus un
gaišus, siltus smaidus. Piemēram,
akcijas laikā „Paēdušai Latvijai”
uzrunājām cilvēkus, lai tie palīdz
citiem. Protams, atsauksmes bija
dažādas, cits raudzījās skeptiski,
cits pozitīvi un ar prieku piekrita
piepildīt pārtikas paku. Pēc katra
paveiktā darba es jūtos kā būtu
paveikusi ko lielu un ļoti nozīmīgu.
Manuprāt, palīdzēt citiem - tā ir
liela laime.

Viens no tiem bija Slēpošanas
mikslis, kad 5. - 9. klašu skolēni
piedalījās slēpošanas sacensībās,
kuru laikā bija jāveic arī dažādi
atjautības uzdevumi.
Janvāra vidū norisinājās konkurss „Vai esi gudrāks par piektklasnieku?”, kas mūsu skolā ir
kļuvis jau par tradīciju. Zinošākie
skolēni saņēma balvas.
Janvāra beigās saņēmām ielūgumu no Liepnas vidusskolas
piedalīties konkursā „Saturieties,
zēni!”. Vispirms gatavojām
mājasdarbu – 5 argumenti, kāpēc
zēnam būt ir labāk nekā meitenei.
Kad argumenti aizstāvēti, bija
laiks parādīt savas zināšanas prasmes, spēku un atjautību.
Saskaitot punktus, izrādījās, ka
esam vidusskolas puišiem zaudējuši 1 punktu. Nekas, nākamgad
būsim naskāki. Martā gaidīsim
vidusskolas meitenes mūsu
skolā uz konkursu „Saturieties,
meitenes!”.
Februārī skolā visur bija dzirdamas runas par mīlestību. Beidzot
klāt bija arī pati Valentīndiena!
Šajā dienā 9 drosmīgi pāri rādīja
savu prasmi sadarboties. Žūrija
izvērtēja, kurš pāris ir mīlīgākais,
draudzīgākais, smieklīgākais,
sportiskākais u.t.t. Līdzjutēji visu
vēroja un piedalījās balsošanā,
kurā noteica skolas superpāri - tie
šogad ir 8. klases skolēni Sabīne
un Andris.
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Saistošie noteikumi

www.aluksne.lv
Saistošie noteikumi Nr.3/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
31.01.2013. lēmumu Nr.21
(protokols Nr.1, 21.p.)

Spēkā no 07.03.2013.

Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010.
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr.872 „Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”12.un13.punktu
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos
noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība,
kādā Alūksnes novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”:

tiesības saņemt kompensāciju 100%
apmērā par braukšanas izdevumiem
sabiedriskajā transportā, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā
vietējās nozīmes maršrutā, līdz
skolēns pabeidz attiecīgo izglītības
programmu izglītības iestādē.”

1. Papildināt saistošo noteikumu
izdošanas tiesisko pamatojumu ar
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likuma 14.panta trešo daļu.
2. Aizstāt 3.1.punktā skaitli „50”
ar skaitli „100”.
3. Aizstāt 3.2.punktā skaitli „50”
ar skaitli „100”.
4. Izteikt Noslēguma jautājumu
2.punktu šādā redakcijā:
„2. Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības
iestāžu (1.-9.klase) skolēniem, kuri
mācās Alūksnes novada vispārējās
pamatizglītības izglītības iestādēs,
kas neatrodas Alūksnes pilsētā, un
kuri uzsākuši mācības izglītības
iestādē ne vēlāk kā līdz 2011.gada
31.decembrim, bet neatbilst saistošo noteikumu 2.1.2.punktam, ir

Paskaidrojuma raksts Alūksnes
novada domes saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Alūksnes
novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010
„Kārtība, kādā Alūksnes novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem””
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami,
lai paplašinātu to skolēnu kategoriju
loku, kurām tiek segti braukšanas
izdevumi no dzīvesvietas uz
izglītības iestādi un atpakaļ, ja
skolēns dzīvo Alūksnes novada
teritorijā un apmeklē Alūksnes

novada vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības
iestādes.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likuma 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 04.08.2009. noteikumu
Nr.872 ,,Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12.
un 13.punktu.
Saistošie noteikumi paredz
palielināt kompensāciju 100%
apmērā Alūksnes novadā
dzīvojošiem vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem
par braukšanas izdevumiem no
dzīvesvietas uz Alūksnes novada
vispārējās vidējās izglītības iestādi
un atpakaļ sabiedriskajā transportā,
kas pārvadā pasažierus reģionālajā
starppilsētu nozīmes maršrutā
vai reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.

Saistošie noteikumi groza iepriekš
pieņemto kārtību, kādā tiek
kompensēti to Alūksnes pilsētā
dzīvojošo izglītojamo braukšanas
izdevumi, kas mācās Alūksnes
novada vispārējās pamatizglītības
iestādē, kas neatrodas Alūksnes
pilsētā, bet neatbilst saistošo noteikumu 2.1.2.punktā noteiktajām
prasībām (izglītības iestādē ārpus
Alūksnes pilsētas tiek realizēta
atšķirīga izglītības programma,
uzvedības un saskarsmes problēmu
gadījumos nepieciešama izglītības
iestādes maiņa, ko apliecina
psihologa atzinums) - ja skolēns
uzsācis mācības izglītības iestādē
ne vēlāk kā 2011.gada 31.decembrī,
paredzēts šai skolēnu kategorijai
segt braukšanas izdevumus 100%
apmērā, līdz skolēns pabeidz
attiecīgo izglītības programmu
izglītības iestādē.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu izpilde
finansiāli ietekmēs pašvaldības

Spēkā no 07.03.2013.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes
novada pašvaldības izglītības iestādēs

budžetu, palielinot pašvaldības
izdevumus 2013.gadā par Ls 967,- .
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ir attiecināms uz
vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības
laikrakstā „Alūksnes Novada
Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv.
6. Informācija par
konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.2/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
31.01.2013. lēmumu Nr.20
(protokols Nr.1, 20.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs,
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie
noteikumi nosaka atvieglojumus
papildus Alūksnes novada domes
28.04.2011. saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”
noteiktajam pabalstam bērna
ēdināšanai.
1.2. Šie noteikumi neattiecas uz:
1.2.1. izglītojamajiem, kuri
uzņemti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
(neklātienes) programmā, izglītības
programmas kods - 31011013;
1.2.2. izglītojamajiem, kuriem
ēdināšanas izmaksas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā sedz no
valsts budžeta līdzekļiem.
1.3. Tiesības saņemt ēdināšanas
maksas atvieglojumus ir:
1.3.1. pirmsskolas obligātās izglītības (5-6gadīgie) izglītojamajiem;
1.3.2. vispārizglītojošo izglītības
iestāžu 3.- 12. klašu izglītojamajiem.
1.4. Ēdināšanas maksas atvieglojumi attiecināmi tikai par izglītojamo
ēdināšanas pakalpojumu, ko nodrošina vai organizē izglītības iestāde.

2. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība
2.1. Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas
atvieglojumus, rakstveidā norādot
atteikuma iemeslus, pamatojumu
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību,
pieņem izglītības iestāde.
2.2. Katru gadu izglītības iestāde
aktualizē izglītojamo sarakstu,
ņemot vērā valsts nozīmes un pašvaldības informācijas sistēmu datus
uz 1.septembri, un pieņem lēmumu
par ēdināšanas atvieglojumiem.
2013.gadā izglītības iestādē aktualizē izglītojamo sarakstu, ņemot
vērā valsts nozīmes un pašvaldības
informācijas sistēmas datus uz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienu un
2013.gada 1.septembri.
2.3. Ja izglītojamais uzsāk mācības
izglītības iestādē mācību procesa
laikā, lēmums par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu tiek
pieņemts vienlaicīgi ar lēmumu par
uzņemšanu izglītības iestādē. Izglītības iestāde (atbildīgais darbinieks)
pārliecinās par sniegto ziņu patiesumu valsts nozīmes un pašvaldības
informācijas sistēmās.
2.4. Izglītojamā vecākiem ir
tiesības iesniegt atteikumu par
ēdināšanas maksas atvieglojumu
saņemšanu.

3. Ēdināšanas maksas apmērs
3.1. Ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti šādā apmērā:
3.1.1. par ēdināšanu izglītības
iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes
izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – Ls
0,35 dienā;
3.1.2. par ēdināšanu izglītības
iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde
no pašvaldības budžeta līdzekļiem
– Ls 0,20 dienā (daļējai produktu
iegādes izmaksu segšanai).
3.2. Ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek aprēķināti par vienu
faktisko ēdināšanas reizi dienā un
nesummējas.
3.3. Kārtību par ēdināšanas uzskaiti un neizlietoto finansējumu nosaka
izglītības iestādes vadītājs.
4. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
4.1. Šo noteikumu 2.1.punktā
pieņemtos izglītības iestāžu lēmumus var apstrīdēt Alūksnes novada
domē.
4.2. Alūksnes novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo
aktu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
Paskaidrojuma raksts par saistošajiem noteikumiem „Par ēdi-

nāšanas maksas atvieglojumiem
Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēs”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā
Ministru kabineta 2012.gada
13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”, kas nosaka
uztura normas un paredz nodrošināt
veselīga un līdzsvarota uztura
lietošanu izglītības iestādēs. Likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešā
daļa nosaka, ka Dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Arī Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 11.punkts nosaka
pašvaldības kompetenci noteikt tos
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Nodrošinot
normatīvo aktu prasību izpildi
un veicinot to, lai veselīga uztura
normām atbilstošas pusdienas būtu
pieejamas pēc iespējas lielākam
izglītojamo skaitam, nolemts izdot
saistošos noteikumus, piešķirot
ēdināšanas izdevumu atvieglojumus
plašāka loka kategorijām.

2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz nodrošināt
atvieglojumus vispārizglītojošo
izglītības iestāžu 3.- 12. klašu
izglītojamajiem šādā apmērā:
par ēdināšanu izglītības iestādē, kur
ēdināšanas pakalpojumu nodrošina
izglītības iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – Ls0,35 dienā;
par ēdināšanu izglītības iestādē, kur
ēdināšanas pakalpojumu nodrošina
pati izglītības iestāde – Ls0,20
dienā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Pieņemot šos saistošos noteikumus, 2013.gadā būs nepieciešami
pašvaldības budžeta līdzekļi līdz Ls
101781,- apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās
Alūksnes novada vispārējās
izglītības iestādes.
6. Informācija par
konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
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Uzmanību traktortehnikas lietotājiem!
Pavasara mēnešos Alūksnes novadā notiks
traktortehnikas skates katrā teritorijā.

Ja nav iespējams ierasties uz norādīto vietu, kur
katrā pagastā notiks skate, komisijai ir iespēja
izbraukt arī uz mājām, taču šajā gadījumā būs
jāmaksā par komisijas ierašanos no vietas, kur tika
izsludināta skates norise, līdz konkrētajai saimniecībai.
Maksa par tehnisko apskati: traktoram – Ls 8,50,
piekabei – Ls 5,60, speciālajam traktoram – Ls 14,
atļaujas izsniegšana - Ls 1,30 + Ls 1,22. Izbraukšana tehniskās apskates veikšanai uz tehnikas
stāvvietu – 0,33 + 0,07 (PVN) Ls/km.
Šogad apmēram 600 vadītājiem beidzas traktortehnikas vadītāja apliecības termiņš un ir būtiski
nenokavēt to, jo vadītāja apliecības maiņa tad
maksās Ls 7,90. Apliecības nomaiņai ir nepieciešamas vecās tiesības, viens fotoattēls 3x4 cm un
spēkā esoša medicīniskā izziņa.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki VTUA uz vietas
periodā no 1.03. līdz 1.09.: pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.30 - 10.00, otrdienās 8.30
- 16.30, apskašu grafikā paredzētajās izbraukumu
dienās 8.30 - 9.00.

februārī
Alūksne
Milena Lobincova
Emīls Blūms
Kārlis Ritenis
Lauris Vaskums
Ariana Kodaļeva
Jurita Laumane
Edvards Dambis
Alsviķi
Dārta Galahova
Jaunalūksne
Viāna Dorofejeva
Jaunanna
Nika Gromova
Marģers Zaķis

Informācija: VTUA mājas lapā www.vtua.gov.lv,
pa tālruņiem: 64322886, 29284685, 20273347.

Informācija lauksaimniekiem Atbildam iedzīvotājam
Zemkopības ministrija Lauku
atbalsta dienestam ir uzdevusi
2013. gadā pastiprināti vērtēt,
vai persona, kas piesaka lauksaimniecības zemi tiešajiem
maksājumiem, ir faktiskais zemes
apsaimniekotājs.
Sākot ar šo gadu saimniecībām,
kurām kopējā LIZ platība būs 50
ha vai vairāk un, ja zālāju īpatsvars
sastādīs 50% vai vairāk, ja netiks
nodrošināta prasība par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku
blīvumu zālāju platībās, tad atbalsta
saņēmējam būs jārēķinās ar tiešo
maksājumu un MLA maksājuma
apjoma samazinājumu. Prasība
netiks attiecināta uz platībām, kuras
izmanto sēklaudzēšanai.

SIA LLKC Alūksnes nodaļa pagastos rīkos informatīvās dienas un
tikšanās ar lauku teritoriju iedzīvotājiem:
08.03. Jaunalūksnes tautas namā
„Aktuālā informācija bioloģiskajiem lauksaimniekiem”.
Aktuālā informācija lauku teritoriju iedzīvotājiem martā tiks sniegta:
11.03. Ilzenes pagastā
13.03. Māriņkalnā
18.03. Zeltiņu pagastā
19.03. Jaunannas pagastā
25.03. Pededzes pagastā
26.03. Mārkalnes pagastā.
Par vietām un laikiem informācija
būs pieejama pie novadu lauku
attīstības speciālistiem un Alūksnes
novada pašvaldības teritorijas attīstības speciālistiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kāds alūksnietis interesējās, kur
Alūksnē ir iespējams atbrīvoties
no tādiem atkritumiem kā logu
stikls, trīs litru burkas, ekonomiskās spuldzes un tetrapakas.
Alūksnes novada teritorijā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
nodarbojas SIA „Rūpe”. Uzņēmuma valdes loceklis Valfrīds Vilks
paskaidroja, ka trīs litru burkas var
ievietot šķirojamajos atkritumu
konteineros, kas paredzēti stiklam,
ja tie nav aizslēgti.
Logu stiklu šķirojamajos konteineros ievietot nedrīkst, taču iedzī-

Apmeklētāju pieņemšana martā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
8. un 22. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā
Deputāts

Sveicam
Alūksnes novada
Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos
jaundzimušos!

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS

25.03.2013.

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis KRĒSLIŅŠ

20.03.2013.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA

18.03.2013.

9.00 – 10.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ainars MELDERS

07.03.2013.

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS

13.03.2013.

13.00 – 14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE

26.03.2013.
26.03.2013.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

Alsviķu pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA

11.03.2013.
13.03.2013.

14.00 – 16.00
9.00 – 10.00

Mārkalnes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS

28.03.2013.

14.00 – 15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ

25.03.2013.

10.00 – 11.00

„Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

13.03.2013.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA

13.03.2013.
18.03.2013.

9.00 – 10.00
12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā Alsviķu
pagasta pārvaldē

Valda ZELTIŅA

28.03.2013.

13.00 – 14.00

Ziemera pagasta pārvaldē

votājiem ir iespēja to bez maksas
nogādāt sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes” Litenē. Aizvest gan
vajadzēs pašiem un stikliem jābūt
bez citu materiālu, piemēram, koka,
piemaisījumiem.
Ekonomiskās spuldzes ir pieskaitāmas bīstamo atkritumu kategorijai
un SIA „Rūpe” nav licences šāda
veida atkritumu apsaimniekošanai.
Alūksnē ekonomiskās spuldzes šobrīd var utilizēt SIA „MCD” Peldu
ielā 14A.
Tetrapakas savukārt drīkst ievietot
šķirojamajos papīram paredzētajos
konteineros, protams, pirms tam tās
izskalojot un saplacinot. Alūksnē
šobrīd nav iespējas tetrapakas šķirot
pilnīgi atsevišķi, atdalot to iekšējos
un ārējos apvalkus.

Maliena
Marats Brilts
Mālupe
Adrians Murčenkovs
Pededze
Aleks Pavlovs
Valērija Sviridova

Aizsaulē aizgājuši
februārī

Alūksne
Jānis Meri 67 gadi
Antonija Grīnberga 85 gadi
Skaidrīte Smirnova 77 gadi
Mārīte Sjomkina 53 gadi

Trešais Eiroreģiona
Uzņēmēju
partneriāts
19. aprīlī Balvos

Alsviķi
Jānis Puduls 83 gadi
Anna Bētere 73 gadi
Valerijs Fjodorovs 61 gads

Eiroreģions „Pleskava – Livonija”
2013. gada 19. aprīlī organizē trešo
uzņēmēju tikšanos – partneriātu.
Partneriāta formāts – individuālas
sarunas starp partneriem (Latvijas,
Igaunijas un Krievijas uzņēmējiem)
par sadarbības iespējām.
Aicinām uzņēmējus, kas ir ieinteresēti veidot sadarbību ar Igaunijas un
Krievijas uzņēmumiem, piedalīties
partneriātā. Pieteikuma anketa atrodama Eiroreģiona mājaslapā
www.pskov-livonia.net, kā arī
www.aluksne.lv.
Eiroreģiona Latvijas sekcijas novadu uzņēmējiem piedāvājam partneriātā prezentēt savu uzņēmumu vai
produkciju – ja vēlaties izmantot šo
iespēju, lūgums, atzīmēt anketā.
Dalības maksa ir 20 EUR/personai.
Pieteikšanās termiņš ir 15. marts.
Papildus informācija: Eiroreģiona
„Pleskava, Livonija” sekretāre Ineta
Krakupe 26133029, krakupe@
gmail.com vai izpilddirektors Juris
Annuškāns – 29163807, juris.
annuskans@balvi.lv.

Liepna
Zemvaldis Aitiņš 73 gadi
Vjačeslavs Palkins 42 gadi
Pjotrs Kuzņecovs 68 gadi

Jaunalūksne
Aivars Dreimanis 70 gadi
Gunārs Priedītis 70 gadi

Maliena
Nikolajs Silerovs 49 gadi
Mārkalne
Gaida Bebre 82 gadi
Gatis Sūna 24 gadi
Pededze
Anatolijs Miņins 61 gads
Veclaicene
Ilgars Žīgurs 77 gadi
Zeltiņi
Aina Bieziņa 83 gadi
Ilga Inda 83 gadi
Ziemeri
Silvija Ozoliņa 77 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

12. Alūksnes Novada Vēstis

06.03.2013.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi martā
Sporta pasākumi
2. - 30.03. Ilzenes, E. Glika AVĢ un
Liepnas sporta zālēs Alūksnes novada
čempionāts volejbolā (vīriešiem un
sievietēm). Sākums 10.00.
9.03. 18.00 „Tempļakalna kausa izcīņa”
snovbordā.
9.03. 10.00 E. Glika AVĢ sporta zālē
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts
sieviešu komandu turnīrs basketbolā.
9.03. 17.00 E. Glika AVĢ sporta zālē
Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām, fināls.
15. – 17.03. ziemas sporta centrā
„Mežinieki” Latvijas čempionāta
biatlonā 2. kārta.
30.03. 9.00 Alūksnes pilsētas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas angārā
Alūksnes novada čempionāts un atklātā
kausa izcīņa galda tenisā.

Alūksnē
10.03. 14.00 Alūksnes pilsētas Tautas
namā U. Sedlenieka Alūksnes Tautas
teātra „Slieksnis” izrāde, M. Zīverts
„Kropļi”. Ieeja: Ls 2, pensionāriem un
bērniem Ls 1.
12.03. 17.00 Alūksnes pilsētas Tautas
namā teātra „Divas acis” (Rīga) izrāde
bērniem „Sprīdītis”. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē. Ieeja: Ls 1,50.
22.03. 18.00 E. Glika AVĢ sporta zālē
koncerts “Alūksnes pilsētas sākumskolai 20”.
24.03. 16.00 Alūksnes pilsētas Tautas
namā koncertprogramma „Mīlestības
pieskāriens”. Biļešu iepriekšpārdošana
TN un „Biļešu paradīzes” kasē. Ieeja:
Ls 4 – Ls 6.
25.03. 10.00 Alūksnē Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
pasākums pie Mātes tēla, Alūksnes
Lielajos kapos, 12.00 koncerts Alūksnes
pilsētas Tautas namā.
30.03. Alūksnes pilsētas Tautas namā
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 60 gadu jubilejas koncerts.
1.04. Alūksnē Lieldienu Zaķu skrējiens
un Lieldienu pasākums.
Alūksnes muzejā
No 5.03. Alūksnes novada mākslinieku
darbu izstāde liepajai@aluksne.lv.
15.03. 14.00 pasākums „Latvijas latam 20”. Izstāde no muzeja krājuma monētu
kolekcijas un Latvijas bankas materiāli
par monētu tapšanas gaitu.
18. - 28.03. muzejpedagoģiskā programma „Nāc, nākdama Liela diena”
pirmsskolas izglītības iestādēm un
sākumskolas klašu skolēniem. Alūksnes
muzejs aicina krāsot olas, iet rotaļās,
šūpoties, iepazīties arī ar Lieldienu
tradīcijām. Programma grupām ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruņiem
64381321 vai 25665538.
21.03. 14.00 tikšanās un saruna
Lieldienu gaidīšanas laikā ar Alūksnes
Sv. Bonifācija Romas katoļu draudzes
prāvestu V. Bogdanovu.
26.03. 10.00 radošās darbnīcas „Izrotāsim savas Lieldienas”. Gatavosim galda
dekorus, rotājumus, apgūsim dekupāžas
iemaņas.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. - 15.03. „Sirds mana noreibst no
skatiena tava...” (B. Cīrule)
15.03 - 02.04. „No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,/ No bērzu pumpuriem
šis laiks ir austs...” 01. - 28.03. „Ūdens
– tā ir dzīvība” (22. III – Pasaules ūdens
diena)
01. - 28.03. „Pavasaris ēdienkartē”
01. - 28.03. E. Salakas zīda gleznu
izstāde
04. - 17.04. „Zēni, esiet droši grāmatu
pasaulē!”
18. - 28.03. „Kas to Lieldienu iešūpoja”
Pasākumi:
7.03. 14.30 „Sirds valodā runājot...”
(tikšanās ar dzejnieci I. Puidzi) 18. 24.03. E – prasmju nedēļa
20.03.
radošā darbnīca „Izrotā bibliotēku
Lieldienām”

04. – 28.03. multfilmu rīti PII „Pienenīte”, „Sprīdītis”, „Cālis” audzēkņiem
25.03. Jauno grāmatu diena
Alsviķu pagastā
14.03. 10.00 Alsviķu kultūras namā
senioru kopas „Noskaņa” tikšanās –
jubilāru sveikšana.
15.03. 11.00 Alsviķu kultūras namā
„Heifer International” projekta ietvaros
seminārs „Esi vesels!” (par dabīgām
zālītēm, tējām u.c. lietiņām stāstīs
Zeltīte Kaviere no Vaidavas pagasta).
Mazajā zālē projekta „Jo pliks, jo traks”
mašīnadīšanas pulciņa dalībnieku darbu
izstāde.
15.03. 19.00 Alsviķu kultūras namā
disenīte bērniem ar DJ CHERRY. Ieeja:
Ls 0,50.
19.03. 13.00 Strautiņu bibliotēkā
„Iepazīsti jaunus e–pakalpojumus!”.
25.03. represijās cietušo pagasta iedzīvotāju godināšana.
27.03. 17.00 Alsviķu kultūras namā
radošo prasmju klubiņa nodarbība
„Filcēšana” ar D. Alksni.
31.03. 16.00 Alsviķu kultūras namā
pagasta amatiermākslas kolektīvu
koncerts „Šūpojies(i) Lieldieniņa”.
Ieeja: brīva.
2.04. 11.00 Karvas Brāļu kapos Zušu
kauju 94. gadadienai veltīts piemiņas
brīdis.
3.04. 10.00 Alsviķu kultūras namā
senioru kopas „Noskaņa” Lieldienu
svinēšana.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: aktrisei O. Dreģei – 75, dramaturgam G. Priedem – 85; tematiskās
izstādes: pulkveža O. Kalpaka piemiņai,
Komunistiskā terora upuru piemiņas
diena, Teātra diena, „Nāc nākdama,
Lielā diena”. E – prasmju nedēļas
pasākumi.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: dzejniekam A. Balodim –
105, rakstniekiem K. Ieviņam – 125, P.
Bankovskim – 40; tematiskās izstādes:
„Izzini pasauli!” (bērniem), „Starptautiskā teātra diena”.
Annas pagastā
8.03. 10.00 Annas bibliotēkā senioru
tikšanās pie kafijas tases.
25.03. Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas mirklis Ezeriņu kapos.
30.03. 12.00 Annas kultūras namā
Lieldienu pasākums bērniem.
1.04. 13.00 Annas kultūras namā
amatierteātra pirmizrāde A. Upīts
„Ragana” (režisore M. Upeniece) Ieeja:
Ls 1.
Annas bibliotēkā izstādes: literatūrvēsturniekam novadniekam V.
Vecgrāvim – 65, „Radoša attieksme
pret darbu – ideāls” (dramaturgam G.
Priedem – 85), „Un, atceroties, tālo,
baiso martu…” (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena), „Spīdi nu,
Saulīte, Lieldienu rītā”.
Ilzenes pagastā
7.03. 14.00 „Dailēs” Ilzenes, Alsviķu,
Zeltiņu senioru atpūtas pēcpusdiena.
Ilzenes pamatskolas skolēnu pavasara ieskaņas koncerts „Kad pumpuri
plaukst”, aicināti visi pagasta iedzīvotāji
un viesi. Pasākuma saviesīgā daļa senioriem pie galdiņiem, aicinām sarūpēt
„groziņus”.
25.03. svecīšu iedegšana represēto
piemiņas vietā Ilzenē.
1.04. 12.00 pie centra „Dailes” Lieldienu zaķu olu meklēšanas skrējiens.
Ilzenes bibliotēkā Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai veltīta
literatūras izstāde „Mēs tie, ko nesamala
drausmās nāves dzirnas” (L. Sāgameža
- Nāgele), literatūras izstādes „Ir visiem
vējiem pavasara smarža” (dzejniecei L.
Sāgamežai - Nāgelei – 85), „Šūpojiet
vēji, Lieldienu šūpoles!”.
Jaunalūksnes pagastā
21.03. 16.00 Bejas novadpētniecības
centrā nodarbība Seno amatu darbnīcā
„Rotu darināšana”.

27.03. 16.00 Kolberģa tautas namā
Lieliskās Lieldienas kopā ar līksmajiem
zaķēniem Pauku un Šmauku no Teātra
studijas „ESTEPATĀS”.
28. 03. 18.00 Bejas novadpētniecības
centrā Bejas amatierteātra izrādes „Ak,
nauda, naudiņa” ieraksta demonstrēšana.
31. 03. 13.00 Bejas skolas zālē Bejas
amatierteātrim - 10, E. Cīruļa komēdijas
„Izlīdzināšanās” pirmizrāde.
6.04. 18.00 Kolberģa tautas namā
Jaunalūksnes pagasta jauktā kora „Ezerlāse” sadziedāšanās koncerts. Koncertā
piedalās Mārkalnes/Ziemeru sieviešu un
Alūksnes senioru kori.
Bejas novadpētniecības centrā
tematiska izstāde „Bejas amatierteātra
vēsture”.
Jaunannas pagastā
9.03. 18.00 Jaunannas tautas namā
jauniešu klubiņš „Tikšķis” aicina uz
karaokes vakaru „Spīdi kā zvaigzne”.
15.03. 19.00 Jaunannas tautas namā
bērnu teātra „EJam!” izrāde, U. Siliņš
„Aijā, žūžū, lāča bērns”. Ieeja: Ls 1.
19.03. 10.30 Jaunannas bibliotēkā
tikšanās atmiņu gaisotnē „Tava mūža
gods” - Kārlim Ģērmanim 85.
31.03. 20.00 Jaunannas tautas namā
Jaunannas amatierteātra „Šūpoles”
izrāde, E. Zālīte „Bīstamais vecums”.
Ieeja: Ls 1.
Jaunannas bibliotēkā izstāde „Tava
labā slava” - G. Priedem - 85.
Jaunlaicenes pagastā
9.03. 17.00 Jaunlaicenes tautas namā
svētki sievietēm „Sievietes spēks jeb
sieviete var (gandrīz) visu”.
14.03. 12.00 Jaunlaicenes tautas
namā domubiedru tikšanās „Ragavas
taisām vasarā, bet ratus ziemā”. Tēma
„Puķu dārza veidošana”. Lektore I.
Ribozola.
16.03. 17.00 Jaunlaicenes tautas
namā Jaunlaicenes tautas nama 65 gadu
jubilejas notikumu mozaīka „Gaidām
ciemiņus”. Viesojas Ziemeru pagasta
dramatiskais kolektīvs „Kronis visam”
ar I. Voropajevas lugu „Pierobežas
detektīvs”.
23.03. Jaunlaicenes muižas muzejā
Dabas fonda rīkota Pasaules Ūdens
dienai veltīta nodarbība.
30.03. 11.00 Jaunlaicenes muižas
muzejā Malēniešu valodas skolas
nodarbība.
30.03. 13.00 Jaunlaicenes tautas
namā pavasara saulgriežu darbnīca
„Darāmie darbi, lai Lieldienu raibumi
taptu”.
Jaunlaicenes bibliotēkā izstādes „K.
Ieviņam 125”, „Lieldieniņu šūpolēs”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā
ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”;
nodarbības: vāveru tīšana, pastalu darināšana, dārgumu meklēšana, malēniešu
vārdu spēle, galda spēle „no muižas uz
baznīcu”; pastaigas stāstnieka pavadībā:
pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa
stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca un
draudzes skolas vieta.
Kalncempju pagastā
9.03. 10.30 Viktora Ķirpa Ates muzejā radošās studijas „Ottiņa” nodarbība
- sloksnīšu pinumi, Lieldienu dekori,
animācijas.
31.03. 12.00 Viktora Ķirpa Ates
muzejā „Ottes Lieldienas” – šūpošanās,
krāsotu olu izstāde, olu krāsošana lielajā
katlā uz ugunskura, olu meklēšana,
ripināšana, olu kaujas un citas jautras
izdarības. Līdzi jāņem ar dabas krāsām
krāsotas olas izstādei, olas krāsošanai,
ripināšanai, kaujām!
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstādes „Jubilāram G. Priedem – 85”,
„Lieldieniņa braukšus brauca, asnus
veda vezumā!”.
Liepnas pagastā
8.03. 20.00 Liepnas tautas namā
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts
pasākums „Papļāpāsim par un ap

sievietēm”.
9.03. 21.00 Liepnas tautas namā balle
ar grupu „Un atkal šovakar”.
11. - 15.03. Liepnas tautas namā rokdarbu izstāde „No diega līdz gatavam
tērpam”.
13.03. Liepnas pagasta bibliotēkā tematiska pēcpusdiena skolēniem „Runā
grāmata”.
26.03. 13.00 - 16.00 Liepnas tautas
namā gatavosimies Lieldienām - radošās darbnīcas, kur varēs apgūt olu gleznošanas, dekupāžas māku, apsveikumu
un dekorāciju izveidi u.c.
31.03. 12.00 Liepnas tautas namā
„Iešūposim Lieldienas”.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras izstādes „Atceroties tālo, baiso
martu” (Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai; 1. - 28.03.), E-prasmju
nedēļas pasākumi, fotoakcija „Es un
grāmata manā dzīvē” novadpētniecībai
(1. - 28.03.)
Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā izstādes dzejniecei
L. Sāgamežai – Nāgelei - 85, dramaturgam G. Priedem - 85, tematiskās
izstādes „Ak, meitenes, sievietes,
mātes”, „Lielā diena atnākusi, olām
ceļu pavērusi”; pasākumi: E - prasmju
nedēļas pasākumi.
Mālupes pagastā
6.03. Mālupes Saieta namā kompānijas „BALTIC AGRO” klientu diena.
15.03. 14.00 Mālupes Saieta namā
saviesīga pensionāru pēcpusdiena kopā
ar kori „Brūklenājs”.
25.03. represēto Mālupes pagasta iedzīvotāju piedalīšanās piemiņas pasākumos Alūksnē.
31.03. 13.00 Mālupes Saieta namā
Lieldienu šūpolēs „MĀLUPES CĀLIS”, 22.30 diskotēka, DJ CHERY un
ROCK.
6.04. 16.00 Mālupes Saieta namā
Ainas Božas autorkoncerts „Dvēsele
vaļā”.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstāde
dramaturgam G. Priedem – 85; tematiskās izstādes aktrisei O. Dreģei – 75,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
„Pagātne vienmēr ar mums”, „Nāk
ciemos Lieldienu zaķis”.
Mārkalnes pagastā
11. - 15.03. Mārkalnes pagasta bibliotēkā jaunāko grāmatu izstāde „Interesantas grāmatas arī Tev”.
18. - 28.03. Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstāde „Lielā diena
atvedusi/Košu olu vezumiņu”.
26. martā Mārkalnes pagasta bibliotēkā foto stūrītis un darbnīca „Lieldienu
zaķis”.
Pededzes pagastā
4. - 16.03. Pededzē „Masļeņicas ziemas prieki” (pēc pieteikuma).
11.03. Pededzes bibliotēkā radošā
darbnīca pankūku cepšanā „Neturi sveci
zem pūra”.
17.03. 11.00 Pededzes tautas namā
tradicionālie svētki – Krievu Meteņdiena.
18. - 22. martā Pededzes muzejā pasākumu cikls ,,No rūgtā vērmeļu kausa...”.
21.03. Pededzes bibliotēkā Ēnu diena
„Mēģini izdarīt tā, lai būtu labi...“.
22.03. Pededzes bibliotēkā Pasaules
Ūdens dienai veltīta jauno grāmatu
diena.
25.03. Pededzes tautas namā represēto
dienai veltīts pasākums ,,Neuzziedējušie
ziedi...”.
28.03. Pededzes bibliotēkā apsveikums
jubilāriem - pensionāriem „Ir skaistums, svētīgs prieks no dzīves pavasara
dienām”.
2.04. Pededzes bibliotēkā svētku pēcpusdiena „Uz Lieldienām vajagot jaunu
kreklu, lai arī zilu”.
Pededzes muzejā rokdarbu izstāde
,,Vētījām pūra lādi, baltos darbus
lūkodami...”, pastāvīga ekspozīcija
,,Pierobežas krievu istaba”.

Pededzes bibliotēkā E - prasmju nedēļas pasākumi (18.-22.03.).
Veclaicenes pagastā
8.03. 15.00 Veclaicenes tautas namā
Sieviešu dienai veltīts senioru pasākums
„Par satikšanos ...”, viesojas Alsviķu
senioru kolektīvs.
16.03. 19.00 Veclaicenes tautas namā
teātru vakars „Pārbaudījuma priekšā”. Piedalās: Liepnas dramatiskais
kolektīvs „Troksnis” (vad. I. Toka) ar A.
Grīnieces viencēliena komēdiju „Ziņu
dienests strādā”, Malienas teātra spēlētāju kopa „Pakāpiens” (vad. A. Ezeriņš)
ar A. Upīša viencēliena lugu „Mācītāja
Strautmaļa kārdināšana”, Veclaicenes
amatierteātris (vad. M. Bleiferte) ar
M. Bleifertes viencēliena humoresku
„Sabiedrības atveseļošana”.
23.03. 14.00 Veclaicenes tautas namā
muzikāls uzvedums „OLGAS DIENA”.
Muzikālajā uzvedumā piedalās O. Rajecka, K. Anitens un J. Kristons. Koncertprogramma, kurā visiem zināmos
hītus klavieru pavadījumā papildina
dziesmas, kas radio neskan. Biļetes
var pieteikt TN pa tālruni 26468307.
Iepriekšpārdošanā biļetes cena: Ls 1,50,
koncerta dienā Ls 2. Varēs iegādāties
grāmatu un mūzikas diskus, katrs
maksās Ls 5.
Zeltiņu pagastā
9.03. 15.00 Zeltiņu tautas namā
pavasara ieskaņas koncerts „Dvēseles
ziedos...”. Piedalās retro grupa „Lauku
suvenīrs” (vad. G. Kalējs), Apes tautas
nama sieviešu vokālais ansamblis
„Dziesmas mūžs” (vad. S. Otto). Ieeja:
brīva.
31.03. no 11.00 līdz 14.00 Zeltiņu muzejā izstādes „Bērnība bez transformeriem”, „Bruņurupuča meklējumos”.
31.03. 12.00 pie Zeltiņu tautas nama
Lieldienu rotaļu programma lieliem un
maziem ar dziesmām, spēlēm, rotaļām
kopā ar folkloras kopu „LĪGO” no
Daukstu pagasta.
31.03. 22.00 Zeltiņu tautas namā ballē
spēlēs grupa „Rolise”. Ieeja: Ls 2.
Zeltiņu bibliotēkā izstādes „Dramaturgam G. Priedem - 85”, „Atmiņu un
pārdomu laiks” (25. marts), „Lieldienu
saule jau līgo aiz kalna”, E - prasmju
nedēļas aktivitātes (18.-24.03.).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozīcijas „Nesenā pagātne”, „Novadnieku
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, izstādes
„Kā taurenim lidot - nozīmē dzīvot”,
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, „Brīži
iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 2012”,
ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu
bāzi.
Ziemera pagastā
9.03. 19.00 Māriņkalna tautas namā
Ziemera un Mārkalnes pagastu sieviešu
kora „Elisa” 45 gadu jubilejas koncerts
„Dvēseles dziesma”. Koncertā piedalās
Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas
nama vīru koris „Gaiziņš”.
9.03. 22.00 Māriņkalna tautas namā
balle. Spēlē grupa „Otto”. Ieeja: Ls 2,
pēc 23.00 - Ls 2,50.
16.03. 14.00 Māriņkalna tautas namā
I. Voropajevas lugas „Pierobežas detektīvs” pirmizrāde Ziemera amatierteātra
„Kronis visam” iestudējumā. Ieeja: Ls
0,50.
26.03. 13.00 Māriņkalna tautas
namā Lieldienu pasākums „Liela nāca
Lielā diena” Jaunlaicenes, Veclaicenes,
Alsviķu, Jaunalūksnes, Mārkalnes un
Ziemera pagastu senioriem. Lieldienu
noskaņu radīs un par deju mūziku rūpēsies kapela „Hāgenskalna muzikanti”
no Rīgas.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes
„Aktrise ar dzirksteli...” (O. Dreģei –
75; 4. – 12.03.), „Ar Lieldienu saulītes
pieskārienu diena gaišāka top” (26.03. –
02.04.), jauno grāmatu apskats (12.03.),
E - prasmju nedēļas pasākumi (18.
– 24.03.).

