
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

PIEKTDIENA 2013.	gada	26.	aprīlis	Nr.4	(42)		bezmaksas

ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
iestāde

JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJS
izsludina pretendentu pieteikšanos

uz izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja amatu

Galvenie darba pienākumi: organizēt	un	vadīt	Jaunlaicenes	mui-
žas	muzeja	izglītojošo	darbu	un	darbu	ar	apmeklētājiem.

Prasības pretendentam: 
vēlama	augstākā	izglītība;
nepieciešamas	labas	iemaņas	darbā	ar	datoru;
laba	komunikācija,	pozitīva	attieksme	pret	veicamo	darbu,	augsta	
atbildības	sajūta;
spēja	patstāvīgi	pieņemt	lēmumus	un	uzņemties	atbildību;	
gatavība	apgūt	jaunas	zināšanas	un	iemaņas.
							
					Pieteikuma	(motivācijas)	vēstuli,	CV,	izglītību	apliecinošu	doku-
mentu	kopijas	un,	vēlams	rekomendācijas,	līdz	2013. gada 10. mai-
jam plkst. 16.00	nosūtīt	uz	e-pastu	jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv,	
vai	nogādāt	personīgi	–	Jaunlaicenes	muižas	muzejā,
„Dravniekos”	Jaunlaicenes	pagastā,	Alūksnes	novadā.	LV-4336
Kontaktpersona	Sandra	Jankovska,	mobilais	tālrunis	29356277

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA SPECIĀLISTA
amatu

  Galvenie darba pienākumi:	Organizēt	uzņēmējdarbības	vides	attīstību	
Alūksnes	novadā	-	sniegt	atbalstu	esošajiem	un	potenciālajiem	uzņēmējiem,	
veicināt	sadarbību	un	informācijas	apmaiņu	starp	pašvaldību	un	uzņēmējiem,	
sekmēt	investīciju	piesaisti,		sadarbību	starp	pašvaldību	un	tās	ārzemju	partne-
riem.

Prasības pretendentam:
					-	augstākā		izglītība;
					-	teicamas	svešvalodu	–	angļu	un	krievu	valodas	zināšanas;
					-	labas	iemaņas	darbā	ar	datoru;	
					-	vēlama	pieredze	projektu	vadībā	un	ieviešanā,	pamatzināšanas	mārketingā;	
					-	teicamas	saskarsmes,	komunikācijas	un	organizatora	prasmes;
					-	B	kategorijas	autovadītāja	apliecība

		Pieteikuma	(motivācijas)	vēstuli,	dzīves	un	darba	aprakstu	(CV)	līdz	2013. 
gada 14. maija plkst. 16.00	var	nosūtīt	pa	faksu	64381150,	e-pastu	dome@
aluksne.lv,	pa	pastu	vai	nogādāt	personīgi	–	Alūksnes	novada	pašvaldībā,	Dārza	
ielā	11,	Alūksnē,	LV	4301,	306.kabinetā.	
Kontaktpersona	Janīna	ČUGUNOVA,	t.26118815.

1. jūnijā -
pašvaldību
vēlēšanas
  1. jūnijā Latvijā notiks kār-
tējās pašvaldību vēlēšanas 119 
vēlēšanu apgabalos.

		Vēlēšanu	iecirkņu	darba	laiks	
vēlēšanu	dienā	būs	no	pulksten	
7.00	līdz	22.00.	Iecirkņi	pirms	
vēlēšanām	strādās	arī	27.	maijā	
no	16.00	līdz	20.00	un	28.	maijā	
no	9.00	–	13.00,	kad	vēlētāji	
varēs	iepazīties	ar	kandidātu	
sarakstiem	un	priekšvēlēšanu	
programmām.
		Vēlētāji,	kuri	vēlēšanu	dienā	
nevarēs	nokļūt	savā	vēlēšanu	
iecirknī,	var	izmantot	iespēju	
nobalsot	iepriekš.	Iepriekšējā	
balsošana	notiks	trīs	dienas	
pirms	vēlēšanu	dienas:	trešdien,	
29.	maijā	no	17.00	līdz	20.00,	
ceturtdien,	30.	maijā	no	9.00	līdz	
12.00	un	piektdien,	31.	maijā	no	
10.00	–	16.00.
		Tāpat	arī	pašvaldību	vēlēša-
nās	tiks	organizēta	balsošana	
atrašanās	vietā	tiem	vēlētājiem,	
kuri	veselības	stāvokļa	dēļ	ne-
varēs	nobalsot	vēlēšanu	iecirknī.	
Iesniegumu	balsošanai	mājās	vē-
lētājs	varēs	iesniegt	personīgi	vai	
ar	pilnvarotās	personas,	sociālo	
darbinieku	palīdzību,	sākot	no	
27.	maija	un	arī	vēlēšanu	dienā	
līdz	pulksten	12.00	attiecīgajā	
vēlēšanu	iecirknī.
		Piedaloties	pašvaldību	vēlēša-
nās,	vēlēšanu	iecirknī	jāuzrāda	
derīgs	personu	apliecinošs	
dokuments	-	pase	vai	personas	
apliecība	(eID	karte).

Pēc	www.cvk.lv	informācijas

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šonedēļ Alūksnē sākās trases 
nospraušanas un uzmērīšanas 
darbi tranzīta maršruta P43 
rekonstrukcijas projekta ietvaros. 
Būvdarbus gan šajā maršrutā, 
gan Pils ielā plānots sākt tuvākajā 
laikā.

		Pašlaik	tiek	plānots,	ka	būvdarbi	
sāksies	divos	P43	maršruta	posmos	
–	sākot	no	Jāņkalna	ielas	krusto-
juma	ar	Glika	ielu	līdz	Bērzu	ielas	
krustojumam	ar	Pils	ielu,	kā	arī	
Jāņkalna	ielas	posmā	no	Dārza	ielas	
līdz	Uzvaras	ielai.	Pils	ielā	darbus	
plānots	turpināt	posmā,	kur	tie	pērn	
rudenī	jau	tika	uzsākti,	kā	arī	posmā	
no	Lielā	Ezera	ielas	līdz	Latgales	
ielai.	Jāpiebilst,	ka	vienlaikus	ar	
ielu	rekonstrukciju,	darbus	atsāks	
arī	siltumapgādes	tīklu	būvnieki,	
primāri	strādājot	vietās,	kur	pārklā-
jas	projekti.
		Tiklīdz	ar	VAS	„Latvijas	valsts	
ceļi”	būs	saskaņotas	satiksmes	orga-
nizācijas	shēmas,	tās	būs	publicētas	
Alūksnes	novada	pašvaldības	mājas	
lapā	www.aluksne.lv,	tādēļ	aicinām	
sekot	līdzi	aktuālajai	informācijai.
		Kā	jau	esam	informējuši,	Pils	
ielā	rekonstrukcijas	projekta	laikā	
atjaunos	brauktuves	segumu	2,935	
km	garumā,	izbūvēs	1500	m2	jaunu	
ietvju	un	atjaunos	6740	m2	esošo,	
pielāgojot	tās	personām	ar	īpa-
šām	vajadzībām,	rekonstruēs	ielu	
apgaismojumu,	autobusu	pieturvie-
tas,	ielai	piekrītošās	ūdensapgādes	
komunikācijas,	izbūvēs	lietus	ūdens	
kanalizācijas	sistēmu,	stādīs	pret-
trokšņa	stādījumus.
		Pirmā	būvdarbu	posma	laikā	Pils	
ielā	demontēts	asfalta	segums	ielas	
braucamajā	daļā	un	ietvē,	atjau-
nota	esošā	ietve	un	izbūvēts	jauns	

Sāksies tranzīta maršrutu
rekonstrukcijas darbi

posms,	ieguldītas	divas	caurtekas,	
ierīkotas	gūlijas,	izbūvēti	kabeļi	un	
montēti	stabi	ielu	apgaismojumam,	
pieslēgts	jaunais	ielu	apgaismo-
jums.
		Savukārt	projekta	„Tranzītceļa	P43	
maršruta	rekonstrukcija	Alūksnes	
pilsētā”	laikā	rekonstruēs	valsts	
1.	šķiras	autoceļa	P43	Litene	-	
Alūksne	maršruta	turpinājumu	
pilsētā	-	Tālavas,	Jāņkalna,	Helēnas	
un	Bērzu	ielu	posmus	1,721	km	
garumā.
		Te	veicamo	darbu	lokā	ir	brauktu-
ves	seguma	kapitālā	rekonstrukcija,	
uzlabojot	nestspēju	un	ekspluatāci-
jas	īpašības,	Helēnas	un	Bērzu	ielas	
krustojumu	rekonstrukcija,	izveido-
jot	rotācijas	apli	satiksmes	drošības	
un	organizācijas	uzlabošanai,	ietvju	
rekonstrukcija	un	izbūve	5748	m2,	

pielāgojot	infrastruktūru	personām	
ar	īpašām	vajadzībām,	kā	arī	ielu	
apgaismojuma,	lietus	ūdens	kanali-
zācijas	sistēmas,	autobusu	pietur-
vietu	rekonstrukcija,	brauktuves	
paplašinājumu	izveide,	prettrokšņa	
stādījumu	ierīkošana.
		Darbu	veikšanas	laikā	būs	
satiksmes	ierobežojumi	un	nepie-
ciešamības	gadījumā	kāds	posms	
satiksmei	tiks	arī	slēgts.	Aicinām	
iedzīvotājus	izturēties	ar	sapratni	
un	iecietību	remontdarbu	veikšanas	
laikā,	jo	šīs	īslaicīgās	neērtības	
turpmāk	nodrošinās	atjaunotu	ielas	
braucamās	daļas	segumu	divos	gal-
venajos	pilsētas	maršrutos	gandrīz	5	
kilometru	garumā,	atjaunotas	un	no	
jauna	izbūvētas	ietves,	kas	uzlabos	
apstākļus	gan	kājāmgājējiem	gan	
autovadītājiem.

		Aktuālās	satiksmes	organizācijas	
shēmas	pašvaldība	publicēs	www.
aluksne.lv,	kā	arī	iespēju	robežās	
pašvaldības	laikrakstā	„Alūksnes	
Novada	Vēstis”	un	vietējos	laikrak-
stos.
		Būvdarbus	abos	Eiropas	Reģio-
nālās	attīstības	fonda	fi	nansētajos	
projektos	-	„Tranzīta	maršruta	„Pils	
iela”	rekonstrukcija	Alūksnes	pil-
sētā”	un	„Tranzītceļa	P43	maršruta	
rekonstrukcija	Alūksnes	pilsētā”	
saskaņā	ar	atklāto	konkursu	rezultā-
tiem	veic	pilnsabiedrība
„CEKA	M”.

Ziedi, mana Latvijas zeme
visā savā krāšņumā.

(V. Kokle – Līviņa)

Sveicam
Latvijas Republikas

Neatkarības
atjaunošanas dienā!

Alūksnes novada pašvaldība

Sāksies tranzīta maršrutu
Ziedi, mana Latvijas zeme

EIROPAS	SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS	TAVĀ	NĀKOTNĒ

Viens no posmiem, kur jau tuvākajā laikā sāksies rekonstrukcija, ir arī Helēnas un Bērzu ielas krustojums, 
kur projekta rezultātā taps rotācijas aplis

Evitas	Aplokas	foto



2.  Alūksnes Novada Vēstis 26.04.2013.

Pašvaldībā www.aluksne.lv
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes maijā
 

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas un Sociālo 
pakalpojumu un veselības 
aprūpesjautājumu komitejas 
apvienotā sēde 
 	 						8.	maijā	10.00

Tautsaimniecības komitejas un 
Teritoriālās komitejas 
apvienotā sēde
	 						13.	maijā	10.00

Finanšu komitejas sēde 
      	15.	maijā	10.00

Domes sēde 	
      	23.	maijā	10.00

Izsoles
Alūksnes	novada	pašvaldība	
15.05.2013.	rīko	kustamās 
mantas – automašīnas 
Volkswagen Sharan, valsts	
reģistrācijas	Nr.GH7423,	
mutisku	izsoli	ar	augšupejošu	
soli.	Izsoles	noteikumi	publicēti	
www.aluksne.lv.	Objekta	apskate	
piesakāma	pa	tālruni	29219720.	
Nosacītā	cena	–	Ls2476,00.	
Nodrošinājums	–	Ls248,00,	kas	
ieskaitāms	pašvaldības	budžeta	
kontā	līdz	10.05.2013.	Samaksa	
100%	latos,	kura	jāveic	līdz	
29.05.2013.	Pieteikumu	reģistrā-
cija	katru	darba	dienu	Dārza	ielā	
11,	Alūksnē,	306.telpā	no	9.00	
-	11.00	un	no	14.00	-16.00,	līdz	
10.05.2013.	plkst.	16.00.
		

Alūksnes	novada	pašvaldība	
29.05.2013.	rīko	nekustamā 
īpašuma 1/6 domājamās 
daļas Ezera ielā 8, Alūksnē, 
Alūksnes	novadā,	atkārtotu	
mutisku	izsoli	ar	augšupejošu	
izsoli.	Izsoles	noteikumi	pub-
licēti	www.aluksne.lv.	Objekta	
apskate	piesakāma	pa	tālruni	
64381492.	Nosacītā	cena	–	
Ls485.	Nodrošinājums	–	Ls49,	
kas	ieskaitāms	pašvaldības	
budžeta	kontā	līdz	24.05.2013.	
Samaksa	100%	latos,	kura	jāveic	
līdz	12.06.2013.	Pieteikumi	
iesniedzami	katru	darba	dienu	
Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	306.
telpā,	no	plkst.9.00-11.00	un	no	
14.00-16.00,	līdz	24.05.2013.	
plkst.16.00.

Alūksnes pilsētas 
sākumskola

uzņem skolēnus 
1.klasē 

2013./2014.m.g.!
		Vecāku sapulce 2013. gada
8. maijā pulksten 17.30

		Pieteikumus	pieņem,	zva-
not	64324403,	29282231	vai	
Alūksnes	pilsētas	sākumskolā,	
Lielā	Ezera	ielā	26,	Alūksnē
www.aluksnesskola.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šī pavasara apjomīgie pali no-
darījuši ievērojamus postījumus 
Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļiem, tādēļ dome 25. aprīļa 
sēdē pieņēma lēmumu pieprasīt 
valsts atbalstu plūdu izraisīto 
avārijas seku novēršanai septiņos 
pagastos.
	
		Kopumā	plūdi	pagastos	pašvaldī-
bas	autoceļiem	nodarījuši	zaudē-
jumus	51	000	latu	apmērā,	dažviet	
tos	varēs	novērst	par	pārvalžu	rīcībā	
esošā	budžeta	līdzekļiem,	tomēr	lie-
lākoties	avārijas	situāciju	novēršanai	
nepieciešami	papildu	līdzekļi.
		Pagastu	pārvaldes	par	plūdu	
radītajiem	bojājumiem	pašvaldī-
bai	iesniedza	gan	fotofiksācijas	

materiālus,	gan	tāmes	un	pašval-
dības	vadība	atsevišķos	pagastos	
ar	situāciju	iepazinās	arī	uz	vietas.	
Plūdu	radītie	apjomīgākie	kaitējumi	
ceļiem	ir	Annas	(Upītes	–	Prēdeļi),	
Jaunalūksnes	(Bundzene	–	Matisene	
2	posmi,	Garjuri	–	Lašķi,	Karitāni	
–	Paideri),	Jaunlaicenes	(Vidzemes	
šoseja	–	Apukalns),	Liepnas	(Dok-
tas	–	Viķerova,	Strauti	–	Upmala,	
Liepna	–	Saides),	Malienas	(Brenci	
–	Sakvārne),	Mārkalnes	(Blek-
teskalns	–	Mežmaļi)	un	Zeltiņu	(Ie-
viņas	–	Laimiņi)	pagastos.	Deputāti	
nolēma	iesniegt	Vides	aizsardzības	
un	reģionālās	attīstības	ministrijai	
pieprasījumu	šiem	pagastu	ceļiem	
radītos	bojājumus	daļēji	segt	no	
valsts	budžeta	līdzekļiem	nepa-
redzētiem	gadījumiem.	Deputāti	
sēdē	nolēma	piešķirt	30%	no	šiem	
objektiem	radīto	zaudējumu	apmēra	
-	Ls	12509,39.	Saskaņā	ar	Ministru	

kabineta	noteikumiem	par	kārtī-
bu,	kādā	pieprasa	un	izlieto	valsts	
budžeta	līdzekļus	neparedzētiem	
gadījumiem,	no	valsts	budžeta	sedz	
70%	nepieciešamā	finansējuma.
		Dome	arī	nolēma	no	pašvaldības	
budžeta	līdzekļiem	neparedzētiem	
gadījumiem	piešķirt	9534	latus	plū-
du	bojāto	ceļu	sakārtošanai	Alsviķos	
(Apes	ceļš	–	Karva	–	Lintene	–	Apes	
ceļš;	Tālavas	iela	-	Ķesteri),	Jaunan-
nā	(Jaunanna	–	Gundegas	–	Eizentā-
li,	Jaunanna	–	Gundegas	–	Eizentāli	
(Dzirnavu	tilts,	slūžas),	Dzirnavu	
iela)	un	Mārkalnē	(Zemesbanka	–	
Lielāsgāršas,	Zemesbanka	–	Tamaci	
–	Ķīvistene,	Cirakalns	–	Silamalu	
krustojums,	Ezīšava	–	Dekšņi).	Šo	
ceļu	bojājumi	nav	tādi,	kas	varētu	
pretendēt	uz	valsts	atbalstu.
	Papildus	tam	17	957	latus	no	
pašvaldības	budžeta	neparedzētiem	
gadījumiem	dome	piešķīra	katram	

pagastam,	proporcionāli	reģistrēta-
jiem	pašvaldības	autoceļu	garu-
miem	plūdu	izraisīto	avārijas	seku	
novēršanai.	
		Kopumā	dome	plūdu	seku	novēr-
šanai	pagastos	piešķīra	40	000	latu.	
Minētā	summa	pašvaldības	šī	gada	
budžetā	bija	rezervēta	novada	terito-
rijā	dzīvesvietu	deklarējušo	personu	
īpašumā	esošo	privāto	ceļu	tīrīšanai		
no	pašvaldības	ceļa	līdz	viensētai,	
lai	nodrošinātu	pieejamību	valsts	un	
pašvaldību,	kā	arī	veselības	aprūpes	
iestādēm,	taču	Vides	aizsardzības	un	
reģionālās	attīstības	lietu	ministrija	
pašvaldības	izstrādātos	saistošos	
noteikumus	neatbalstīja,	jo	saskaņā	
ar	normatīvajiem	aktiem	pašvaldība	
nav	tiesīga	piešķirt	finanšu	līdzek-
ļus	citām	personām	piederošu	ceļu	
tīrīšanai.

Pieprasīs valsts atbalstu pavasara plūdu 
seku novēršanai pašvaldības ceļos

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 25. aprīļa 
sēdē izskatīja vairāk nekā 30 
darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

		-	sagatavot	un	nodot	atsavināšanai,	
pārdodot	par	brīvu	cenu	personai,	ar	
kuru	pašvaldība	ir	noslēgusi	zemes	
nomas	līgumu,	Alūksnes	novada	
pašvaldībai	piekritīgu	zemesgabalu	
„Tanomeci”,	Mārkalnes	pagastā,	
piekrist,	ka	atsavināšanas	izdevu-
mus,	saistītus	ar	zemes	robežu	plānu	
izstrādi,	zemesgabala	īpašuma	tie-
sību	nostiprināšanu	Zemesgrāmatā	
uz	pašvaldības	vārda,	novērtēšanu	
un	atsavināšanas	procesa	veikšanu,	
sedz	atsavināšanas	ierosinātājs,	bet	
pēc	atsavināšanas	procesa	pabeig-
šanas	tos	iekļauj	zemes	pirkuma	
līgumā	noteiktajā	cenā;

		-	atļaut	zemes	īpašniekiem,	kuru	
īpašumi	robežojas	ar	pašvaldībai	
piekritīgām	zemes	vienībām	„Ezera	
piekraste”,	Alūksnē,	uz	sava	rēķina	
uzturēt	attiecīgo	ezera	piekrasti	līdz	
ūdens	līnijai,	bez	tiesībām	veikt	
apbūvi,	labiekārtošanu,	nožogošanu	
un	tamlīdzīgas	darbības,	kas	vērstas	
uz	atlīdzināšanas	prasījumu	vai	
publiskās	pieejamības	ierobežoša-
nu,	saskaņojot	ar	Alūksnes	novada	
pašvaldības	aģentūru	“ALJA”;

		-	izskatot	Vides	aizsardzības	un	
reģionālās	attīstības	ministrijas	at-
zinumu,	atzīt	par	spēkā	neesošu	no	
pieņemšanas	brīža	Alūksnes	novada	
domes	31.01.2013.	lēmumu	Nr.22	
„Par	saistošo	noteikumu	Nr.4/2013	
„Par	piebraucamo	ceļu	tīrīšanu	
Alūksnes	novadā”	izdošanu”.	Šie	
noteikumi	paredzēja	par	pašvaldī-

bas	budžeta	līdzekļiem	tīrīt	ceļus	
novada	teritorijā	dzīvesvietu	dekla-
rējušām	personām	no	pašvaldības	
ceļa	līdz	viensētai,	lai	nodrošinātu	
iedzīvotājiem	pieejamību	valsts	un	
pašvaldību,	kā	arī	veselības	aprūpes	
iestādēm.	Ministrija	atzinumā		
norādīja,	ka	saskaņā	ar	Publiskas	
personas	finanšu	līdzekļu	un	mantas	
izšķērdēšanas	novēršanas	likumu,	
izņemot	normatīvajos	aktos	īpaši	
paredzētus	gadījumus,	pašvaldība	
nedrīkst	dāvināt	(ziedot)	finanšu	
līdzekļus	un	mantu,	līdz	ar	to	arī	
piešķirt	finanšu	līdzekļus	citām	per-
sonām	piederošu	ceļu	tīrīšanai;

		-	izdot	saistošos	noteikumus	
Nr.8/2013	„Par	reklāmas	izvieto-
šanu	publiskās	vietās	un	vietās,	
kas	vērstas	pret	publisku	vietu,	
Alūksnes	novadā”,	Nr.9/2013	„Par	
grozījumiem	Alūksnes	novada	
domes	2010.gada	27.maija	saisto-
šajos	noteikumos	Nr.16/2010	„Par	
pašvaldības	nodevām	Alūksnes	
novadā””,	Nr.10/2013	„Par	grozīju-
miem	Alūksnes	novada	pašvaldības	
budžetā	2013.gadam”;

		-	noteikt	kavējuma	naudu	Ls	
0,02	par	katru	nokavēto	dienu	(pēc	
brīdinājuma	saņemšanas)	par	katru	
Alūksnes	pilsētas	bibliotēkai	laikā	
neatgrieztas	grāmatas	vai	cita	infor-
mācijas	nesēja	vienību;

		-	apstiprināt	maksas	pakalpojumus	
Kalncempju	pagasta	Viktora	Ķirpa	
Ates	muzejā;

		-	izskatot	Mārkalnes	un	Pededzes	
pagastu	pārvalžu	vadītājas	Intas	
Ņikitinas	iesniegumā	pausto	vēlmi,	
atbrīvot	viņu	no	pagastu	pārvalžu	
vadītājas	amata;

	-	ar	03.05.2013.	iecelt	par	Mārkal-
nes	un	Pededzes	pagastu	pārvalžu	

vadītāju	Daigu	Vītolu;

		-	atbalstīt	un	lūgt	Valsts	Kasei	
mainīt	aizņēmumiem,	kas	tika	ņemti	
EUR	valūtā,	fiksēto	valsts	aizde-
vuma	procentu	likmi	uz	mainīgo	
valsts	aizdevuma	procentu	likmi	
desmit	starp	Valsts	kasi	un	pašvaldī-
bu	noslēgtajos	aizdevuma	līgumos,	
kas	saistīti	ar	ES	finansēto	projektu	
īstenošanu;

		-	lūgt	Pašvaldību	aizņēmumu	un	
galvojumu	kontroles	un	pārrau-
dzības	padomei	atļauju	pašvaldī-
bai	ņemt	aizņēmumu	Valsts	kasē	
ERAF	finansētā	projekta	„Tran-
zītceļa	P43	maršruta	rekonstruk-
cija	Alūksnes	pilsētā”	īstenošanai	
LVL1557083	apmērā,	tajā	skaitā	
2013.	gadā	LVL1183455	un	2014.	
gadā	LVL373628	ar	aizņēmuma	
pamatsummas	atmaksas	termiņu	no	
2015.	gada	marta	līdz	2039.	gada	
decembrim,	aizņēmumu	garantē-
jot	ar	pašvaldības	pamatbudžeta	
līdzekļiem;

		-	noteikt	valsts	budžeta	līdzekļu	
sadali	-	Ls	11346	2013.	gadam	
pašvaldības	pamata	un	vispārējās	
vidējās	izglītības	iestādēm	mācī-
bu	literatūras	iegādei,	sadalot	to	
proporcionāli	skolēnu	skaitam,	kas	
fiksēts	01.01.2013.;

		-	izdalīt	no	pašvaldības	pamat-
budžeta	līdzekļiem	neparedzētiem	
gadījumiem	Ls	937	pašvaldības	
autoceļa	„Miezīša	ceļa	gals	–	Bal-
taissils”	Malienas	pagastā	ziemas	
atkušņa	plūdu	seku	novēršanas	
līdzfinansējumam	pie	70%	no	valsts	
budžeta	piešķirtajiem	līdzekļiem;	Ls	
1300	deju	kopas	„Jukums”	dalībai	
starptautiskajā	festivālā	Lipetskā,	
Krievijā;	Ls	1700	Alūksnes	novada	
vidusskolai	jauna,	kvalitatīva	
inventāra	(sporta	ieroča)	iegādei	

biatlonam;	daļēju	finansējumu	Ls	
2382	Alūksnes	pilsētas	sākumsko-
las	jumta	seguma	nomaiņai;	Ls	
1403	Ernsta	Glika	Alūksnes	Valsts	
ģimnāzijas	basketbola	komandas	
dalības	Pasaules	basketbolā	Kiprā	
papildu	izmaksu	segšanai;	daļēju	
finansējumu	Ls	4148	Jaunannas	
Mūzikas	un	mākslas	pamatskolas	
jumta	remontam;	daļēju	finansēju-
mu	Ls	5000	Pededzes	tautas	nama	
ēkas	remontam;

		-	atbalstīt	finansējuma	piešķiršanu	
Ls	2128	Jaunalūksnes	pirmsskolas	
izglītības	iestādei	„Pūcīte”	saimnie-
cisko	izdevumu	nodrošināšanai	par	
diviem	2013.	gada	janvārī	uzņemta-
jiem	audzēkņiem;

		-	izdarīt	grozījumus	31.01.2013.	
Alūksnes	novada	domes	lēmumā	
Nr.15	„Par	projekta	„Ūdenssaim-
niecības	pakalpojumu	attīstība	
Alūksnes	novada	Bejas	ciemā”	
tehniski	–	ekonomiskā	pamatojuma	
apstiprināšanu”;

		-	atbalstīt	Alūksnes	pilsētas	
Tautas	nama	jumta	remontu,	
rezervējot	pašvaldības	2013.	gada	
pamatbudžetā	finansējumu	vismaz	
LVL18700	apmērā	un	uzdot	
Alūksnes	pilsētas	Tautas	nama	
direktorei	Sanitai	Bērziņai	nodroši-
nāt	tehniskā	projekta	sadali	3	kārtās,	
izdalot	jumta	remontu	atsevišķā	
kārtā,	un	organizēt	iepirkuma	proce-
dūru	normatīvajos	aktos	noteiktajā	
kārtībā.
	

		Ar	pieņemtajiem	lēmumiem	
pilnībā	iespējams	iepazīties	www.
aluksne.lv,	pagastu	pārvaldēs	un	
pašvaldības	administrācijā	Dārza	
ielā	11.	Alūksnē,	306.	kabinetā.

Alūksnes novada domes 25. aprīļa sēdē
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

		Agris Veismanis,
Alūksnes novada pašvaldības
ainavu arhitekts

  Alūksnes ielu malās daudzviet 
var redzēt iepriekšējos gados vai 
nesen apgrieztas liepas. Kociņus 
savulaik, vēl padomju gados, 
stādīja reizē ar ielu asfaltēšanu. 
Alūksnes novada pašvaldī-
bas apstādījumu aizsardzības 
komisija martā apskatīja pilsētā 
augošo veidoto liepiņu rindas un 
konstatēja, ka ne visās vietās šie 
apstādījumi attaisnojas.

		Koki	tiek	veidoti,	lai	būtu	deko-
ratīvi	un	izskatīgi.	Tāda	prakse	ir	
aizsākusies	jau	sen,	kad	piļu	un	
muižu	tuvumā	sāka	veidot	regulā-
rus	dārzus.	No	kokiem	tika	radītas	
dažādas	formas,	pat	figūras,	zarus	
atsienot	vai	saīsinot,	liekos	nogrie-
žot.	Parasti	šos	veidošanas	darbus	
veic	pavasara	sākumā	vai	ziemas	
beigās	un	tūlīt	pēc	apgriešanas	kādu	
laiku	koks	var	izskatīties	nedabīgs,	

kails	-	bez	zariem	un	lapām.	Jūlija	
beigās,	augustā	no	snaudošajiem	
pumpuriem	sāk	augt	jaunie	dzinumi	
un	koks	kļūst	izteiksmīgāks.
		Alūksnē	pavisam	kopā	ir	vairāk	
par	100	liepiņām,	kurām	uzsākts	
veidot	vainagus.	Visvairāk	to	ir	gar	
Rūpniecības,	Uzvaras,	Merķeļa	
ielām,	Raiņa	bulvāri.	
		Neregulāras	kopšanas	dēļ	liepas	
vairs	nav	ainaviski	vērtīgas.	Dažviet	
to	stādījums	augšanas	procesā	iz-
veidojies	par	biezu,	piemēram,	Uz-
varas	ielā,	citur,	kā	Raiņa	bulvārī,	
savukārt	laika	gaitā	kociņi	izgriezti,	
tādēļ	apstādījums	vairs	neveido	
regulāru	rindu.
		Tā	kā	apsekojot	pilsētas	ielu	malās	
stādītās	liepiņu	rindas,	komisija	
konstatēja,	ka	ne	visur	tās	sevi	
attaisno	un	regulārai	to	uzturēšanai	
un	kopšanai	ir	vajadzīgs	arī	zināms	
līdzekļu	daudzums,	tiek	apsvērta	
iespēja,	ka	katru	gadu	kādu	no	
šīm	rindām	varētu	izgriezt,	izraut	
celmus	un	to	vietā,	kur	tas	būtu	
nepieciešams,	iestādīt	citus,	maza	

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksniešiem un pilsētas viesiem 
nereti nepatīkamas emocijas 
rada mājdzīvnieku ekskrementi 
uz ietvēm, parka celiņiem. Lai 
šo problēmu risinātu, pašvaldī-
ba apsver iespēju iegādāties un 
izvietot pilsētas teritorijā speciali-
zētas suņu ekskrementu savākša-
nas urnas, tādēļ vēlamies izzināt 
iedzīvotāju viedokli par šādu urnu 
nepieciešamību.

		Alūksnes	novada	pašvaldības	aina-
vu	arhitekts	Agris	Veismanis	norāda,	
ka	specializētas	suņu	ekskrementu	
savākšanas	urnas	ir	ierasta	prakse	
daudzviet	Eiropā	un	pasaulē:
		-	Arī	vairāku	Latvijas	pilsētu	-	
Ventspils,	Liepājas,	Ogres,	Limbažu,	
Krāslavas	-	iedzīvotājiem	ir	iespēja	
mājdzīvnieku	ekskrementus	pastaigu	
vietās	savākt	un	izsviest	speciālās	
savākšanas	urnās.	Parasti	tās	izvieto	
suņu	pastaigu	laukumos,	parkos,	
daudzdzīvokļu	māju	pagalmos,	-	
uzsver	A.	Veismanis.
		Viņš	atzīst,	ka	ikdienā	bieži	nākas	
saskarties	ar	sētnieku	un	iedzīvotāju	
sūdzībām	par	suņu	īpašnieku	bezat-

bildīgo	attieksmi	pret	vidi,	kurā	viņi	
dzīvo,	jo	vēl	aizvien	ir	daudz	tādu	
cilvēku,	kuri	neuzskata	par	vajadzī-
gu	aiz	sava	mīluļa	savākt	izkārnī-
jumus,	lai	gan	Ministru	kabineta	
04.04.2006.	noteikumu	Nr.266	52.3.	
punkts	nosaka,	ka	mājas	(istabas)	
dzīvnieka	īpašniekam	vai	turētā-
jam	ir	pienākums	apdzīvotu	vietu	
teritorijā	savākt	sava	mājas	(istabas)	
dzīvnieka	ekskrementus.
		Lai	noskaidrotu	iedzīvotāju	domas	
par	to,	kurās	vietās	pilsētā	vaja-
dzētu	izvietot	šādas	urnas,	aicinām	
iedzīvotājus,	it	īpaši	tos,	kam	pieder	
suņi,	izteikt	viedokli	šajā	aptaujā.	
Aicinām	aizpildītās	anketas	līdz	15.	
maijam	nogādāt	Alūksnes	novada	
pašvaldības	administrācijā	Dārza	
ielā	11,	200.	kabinetā	vai	iemest	to	
1.	stāvā	esošajā	pastkastītē,	pašval-
dības	aģentūrā	„Spodra”	Pils	ielā	58,	
tūrisma	informācijas	centrā	Pils	ielā	
25A.	Savu	viedokli	varat	izteikt,	arī	
rakstot	uz	e-pastu	agris.veismanis@
aluksne.lv.
		Šādu	aptaujas	anketu	aizpildīt	
iespējams	arī	Alūksnes	pilsētas	
bibliotēkā	Lielā	Ezera	ielā	24	un	
Alūksnes	novada	Sociālajā	dienestā	
Lielā	Ezera	ielā	11,	kā	arī	Alūksnes	
novada	pašvaldības	mājas	lapā	
www.aluksne.lv.

Aicinām izteikt viedokli par liepu apstādījumiem

Kurās vietās pilsētā izlikt speciālās urnas?
APTAUJA 

PAR SPECIALIZĒTU DZĪVNIEKU EKSKREMENTU 
SAVĀKŠANAS URNU NEPIECIEŠAMĪBU ALŪKSNĒ

 
Kurās vietās, jūsuprāt, Alūksnē būtu nepieciešams izlikt specializē-
tās urnas dzīvnieku ekskrementu savākšanai? 
(lūdzam norādīt vietas, kur šādu urnu izvietošana būtu primāra): 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
	Aizpildīto	aptaujas	anketu	līdz	15.	maijam	lūdzam	nogādāt	Alūksnes	
novada	pašvaldības	administrācijā	Dārza	ielā	11,	306.	kabinetā	vai	
iemest	to	1.	stāvā	esošajā	pastkastītē,	pašvaldības	aģentūrā	„Spodra”	
Pils	ielā	58,	tūrisma	informācijas	centrā	Pils	ielā	25A,	Alūksnes	pilsētas	
bibliotēkā	Lielā	Ezera	ielā	24.

Paldies par veltīto laiku!

auguma	kokus,	koku	kolonveida,	
piramīdveida	formas,	kas	vēlāk	
neprasītu	lielus	ieguldījumus	to	
kopšanai	un	vienlaikus	saglabājot	
pilsētas	ainavisko	vērtību.	2013.	
gadā	šo	darbu	varētu	veikt	Uzvaras	
ielā	un	Raiņa	bulvārī.

  Tādēļ aicinām iedzīvotājus ap-
skatīt pievienotos fotoattēlus un 
izteikt savu viedokli par plānota-
jiem darbiem. Savu viedokli varat 
izteikt, rakstot uz e-pastu agris.
veismanis@aluksne.lv vai zvanot 
pa tālruni 22028275.

#

#

Aicinām iedzīvotā-
jus uz sapulcēm par 
teritorijas 
plānojumu
  Aivita Māsēna,
Alūksnes novada pašvaldības 
teritoriālplānotāja

  Alūksnes novada pašvaldība 
turpina organizēt sapulces 
pagastos par topošā teritorijas 
plānojuma jautājumiem un 
perspektīvo zonējumu, kā arī 
atļauto izmantošanu katrā 
zonā.  

		Tātad,	maija	beigās	uz	sapul-
cēm	aicinām	iedzīvotājus	piecos	
pagastos:
27. maijā: Alsviķu	pagasta	
Strautiņu	ciemā	11.00	skolas	
aktu	zālē;
	 Alsviķu	pagasta	Alsvi-
ķu	ciemā	18.00	pagasta	pārval-
des	telpās;																	
28. maijā: Annas	pagastā	10.00	
pagasta	pārvaldes	telpās;
	 Māriņkalnā	18.00	
tautas	namā;	
29. maijā:	Mālupes	pagastā	
11.00	saieta	namā;
	 Liepnas	pagastā	14.00	
pagasta	pārvaldes	telpās.	

Uz tikšanos sapulcēs!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
speciālisti apsekojuši Alūksnes 
ielu stāvokli, lai varētu sākt segu-
ma remontu.

		Lai	uzsāktu	bedrīšu	remontu	
pilsētas	ielās,	nepieciešams,	lai	
gaisa	temperatūra	nostabilizētos	virs	
nulles	un	ielu	malās	kūstošā	sniega	
ūdeņi	netecētu	uz	brauktuves,	
tādēļ	bedru	remontu	nevar	uzsākt	
uzreiz,	tiklīdz	iestājas	pavasarīgāki	
laikapstākļi.
		Apsekojot	pilsētas	ielas,	secināts,	
ka	bedru	remonts	nav	nepieciešams	
tikai	tajās	ielās,	kas	nesen	asfaltētas,	

savukārt	pārējās	pašvaldības	ielās	
šāda	nepieciešamība	ir	praktiski	visā	
ielu	garumā.	Primāri	bedrīšu	laboša-
nu	sāks	no	centram	tuvākajām	ielām	
un	Helēnas	ielas.	Remontu	veiks,	
izmantojot	karstā	asfalta	ieklāšanas	
tehnoloģiju.	Saskaņā	ar	iepirkuma	
procedūru,	darbus	veiks	SIA	„Ceļi-
nieks	2010”.	Bedrīšu	labošanu	varēs	
sākt,	kad	asfalta	ražotāji	uzsāks	
karstās	masas	gatavošanu.
		Abos	tranzīta	maršrutos	–	Pils	ielā,	
kā	arī	Jāņkalna,	Helēnas,	Bērzu	ielu	
tranzīta	posmos	novērš	tikai	lielākos	
un	bīstamākos	brauktuves	bojāju-
mus,	ņemot	vērā	to,	ka	šajās	ielās	
notiks	Eiropas	Savienības	finansēto	
projektu	rekonstrukcijas	darbi.	Tran-
zīta	ielu	sākuma	un	beigu	posmos,	
ko	rekonstrukcijas	projekts	neskars,	

bedrītes	jau	labo,	izmantojot	šķem-
bas	un	bitumena	emulsiju.	Remonts	
veikts	Tālavas	ielā,	Rūpniecības	
ielas	nerekonstruētajos	posmos,	
darbi	notiks	arī	Pleskavas	ielā.
		Bedrīšu	remonta	laikā	ir	iespējami	
nelieli	satiksmes	ierobežojumi,	tādēļ	
atvainojamies	par	neērtībām	un	lū-
dzam	autovadītājus	būt	saprotošiem.	
		Sākoties	intensīvai	sniega	un	
zemes	sasaluma	atkušanai,	paslik-
tinājās	arī	grantēto	ielu	stāvoklis.	
Pašvaldības	aģentūra	„Spodra”	seko	
līdzi	šo	ielu	stāvoklim,	nepie-
ciešamības	gadījumā	bojājumus	
novēršot.
		Tajās	grants	seguma	ielās,	kur	pērn	
tika	veikti	rakšanas	darbi	ūdens-
saimniecības	projekta	ietvaros,	
pašvaldība	uzdevusi	projekta	īste-

notājam	-	SIA	„Rūpe”	un	būvfirmai	
„Rubate”	sakārtot	ielu	stāvokli.	Šīs	
nedēļas	sākumā	tas	veikts	Peldu	un	
Tilta	ielās,	arī	Brīvības	un	Annas	
ielās.	Savukārt	ielu	labiekārtošana,	
kas	paredzēta	projekta	ietvaros,	
notiks,	tiklīdz	būs	nožuvusi	zeme.
		„Spodra”	šobrīd	no	pilsētas	
ielām	un	ietvēm	savāc	smiltis,	kas	
ziemā	tika	izmantotas	kā	pretslīdes	
materiāls.	Ielu	malās,	kā	arī	ietvēs,	
kur	tas	ir	iespējams,	smiltis	vāc	ar	
tehnikas	palīdzību,	bet	tajos	ietvju	
posmos,	kur	traktoram	strādāt	nav	
iespējams,	šo	darbu	dara	sētnieki.

Uzsāks bedrīšu remontu pilsētas ielās

Notiks rūpnieciski 
nozvejoto zušu 
izsole
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „ALJA” izsludi-
nājusi Alūksnes ezera iztekā 
Alūksnes upē rūpnieciski no-
zvejoto zušu izsoli, kas notiks 
3. maijā 14.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas mazajā 
zālē Dārza ielā 11, Alūksnē.

		Izsolē	izsolīs	rūpnieciski	
nozvejotos	zušus,	kur	viena	
zuša	svars	nav	mazāks	par	0,600	
kg.	Izsolāmais	nozvejoto	zušu	
apjoms	būs	90%	no	2013.	gada	
ikreizējās	nozvejas.	Reģistrē-
ties	izsolei	un	saņemt	izsoles	
noteikumus	var	aģentūras	darba	
laikā	Pilssalas	ielā	10,	Alūksnē	
no	9.00	līdz	11.00	un	no	14.00	
līdz	16.00.	
		Izsolē	var	piedalīties	gan	fizis-
kas,	gan	juridiskas	personas.	Lai	
piedalītos	izsolē,	personai	līdz	2.	
maija	pulksten	17	jāreģistrējas	
aģentūrā	un	jāiesniedz	nepiecie-
šamie	dokumenti,	tostarp	kvīts	
par	reģistrācijas	naudas	–	Ls	30	
samaksu.	Fiziskai	personai	bez	
minētās	kvīts	jāiesniedz	iesnie-
gums	par	dalību	izsolē,	pases	ko-
pija,	bet	juridiskai	–	komersanta	
reģistrācijas	apliecības	kopija,	
nodokļu	maksātāja	reģistrācijas	
apliecības	kopija,	apliecinājums	
par	likumā	noteikto	nodokļu	
nomaksu.	Bez	tam,	pretendents	
nedrīkst	būt	parādā	Alūksnes	
novada	pašvaldībai.
		Ar	izsoles	nolikumu	lūdzam	
iepazīties	Alūksnes	novada	
pašvaldības	mājas	lapā		
www.aluksne.lv.
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Izvērtējot paveikto www.aluksne.lv

  Šovasar noslēgsies četru gadu 
darba posms pirmajam Alūksnes 
novada pašvaldības domes de-
putātu sasaukumam. Šajā laikā 
deputāti komiteju un domes sēdēs 
ir izskatījuši dažādus novada 
attīstībai svarīgus jautājumus. 
Noslēdzot šo pirmo četru gadu 
darba posmu mūsu novada 
vēsturē, deputāti izvērtē paveikto, 
strādājot domes komitejās.
 

  Aivars Fomins,
Finanšu komitejas priekšsēdētājs, 
Teritoriālās komitejas deputāts:

		Finanšu	komitejā	izskatīta	lielākā	
daļa	lēmumu	pirms	deputāti	par	
tiem	lēmuši	domes	sēdēs,	kas	bijuši	
saistīti	ar	pašvaldības	budžetu.	
Tā	kā	šīs	komitejas	darbs	ir	cieši	
saistīts	ar	budžetu,	diskusijas	nereti	
bijušas	ilgas	un	karstas.
		Pēc	novada	izveidošanas	nevienam	
nebija	pieredzes	tik	lielas	pašval-
dības	darbā	un	finansējuma	sadalē,	
tādēļ	viena	no	nozīmīgākajām	
lietām,	kas	šajos	gados	paveikta,	
ir	izstrādātā	kārtība	pašvaldības	
budžeta	sadalei.	Protams,	jebkurus	
noteikumus	vienmēr	ir	iespējams	
uzlabot,	taču	sasniegtais	ļāva	budže-
ta	sadalījumā	ievērot	iespējami	
vienlīdzīgus	principus.
		Lielākā	daļa	komitejas	lēmumu	
saistīta	ar	finansējuma	piešķiršanu	
dažādām	vajadzībām	–	gan	projektu	
īstenošanai,	gan	saimnieciskiem	
risinājumiem,	arī	neplānotām	
situācijām,	kad	kādā	no	pašvaldības	
iestādēm	steidzamības	kārtā	jāno-
vērš	problēmas.
		Jau	drīz	pēc	novada	izveides	tika	
uzsākts	darbs	pie	novada	attīstības	
programmas	izstrādes.	Paveicām	to	
vieni	no	pirmajiem,	jo	daudzas	paš-
valdības	par	šo	būtisko	dokumentu	
domā	tikai	šobrīd.	
		Pašvaldībā	ir	izveidota	optimāla,	
kompakta	struktūra,	nav	lieku	struk-
tūrvienību	kā	varbūt	ir	dažās	citās	
pašvaldībās.	Līdzekļu	ekonomijas	
un	pārvaldes	sistēmas	sakārtošanas	
nolūkos	tika	veikta	grāmatvedības	
centralizācija.
		Vairākas	ar	pašvaldības	budžeta	
izlietojumu	saistītas	aktivitātes,	
galvenokārt	dažādu	projektu	īsteno-
šanu,	Alūksnes	novads	mantoja	no	
iepriekšējiem	sasaukumiem.
		Pašvaldības	ceļu	sakārtošana	
pagastos	ir	bijis	viens	no	būtiskiem	
darba	virzieniem.	Par	šādu	projektu	
īstenošanu	un	pašvaldības	budžeta	
līdzekļu	piešķiršanu	finanšu	komi-
tejā	esam	lēmuši	saistībā	gandrīz	ar	
katru	pagastu.
		Tāpat	esam	lēmuši	par	ūdens-

saimniecības	sakārtošanas	projek-
tiem	vairākos	pagastos,	kas	ļaus	
nodrošināt	iedzīvotājiem	kvalitatīvu	
pakalpojumu.
		Alūksnei	būtiski	lēmumi	bija	sais-
tīti	ar	aizņēmuma	ņemšanu	Jaunās	
pils	kompleksa,	abu	tranzīta	maršru-
tu	rekonstrukcijai,	skolēniem	drošu	
ietvju	rekonstrukcijai	un	izbūvei.	
Deputāti	lēma	par	multifunkcionālā	
jaunatnes	iniciatīvu	centra	izveides	
projektu,	ģimnāzijas	un	sākumsko-
las	ēku	siltināšanas	projektu.	Tāpat	
komitejas	uzmanības	lokā	bija	
diskusijas	par	ūdenssaimniecības	
attīstības,	siltumapgādes	projek-
tiem.	Vairāki	ļoti	nozīmīgi	lēmumi	
saistīti	ar	Alūksnes	pilsētas	Tautas	
namu,	piešķirot	finansējumu	metu	
konkursam,	lielās	zāles	remontam,	
tehniskā	projekta	izstrādei.
		Viena	no	problēmām,	ar	ko	saskā-
rāmies	jau	drīz	pēc	novada	izveides,	
bija	klaiņojošie	dzīvnieki.	Dzīvnie-
ku	izolācijas	dienesta	uzturēšanai	
atvēlētie	līdzekļi	bija	beigušies	un	
nācās	meklēt	risinājumu.	Pēc	dažā-
du	variantu	apsvēršanas	nonācām	
pie	pašreizējās	situācijas,	paredzot	
finansējumu	un	nododot	šo	funkciju	
biedrībai	„Astes	un	ūsas”.
		Jau	no	novada	pirmsākumiem	
deputāti	pievērsās	arī	Alūksnes	
slimnīcas	pastāvēšanas	jautājumam.	
Sākotnēji	tika	risinātas	sarunas	par	
iespējamo	sadarbību	ar	Valmieras	
slimnīcu.	Tomēr	laika	gaitā	cīņa	par	
vietējās	slimnīcas	patstāvību	bija	
rezultatīva	un	šogad	ir	redzams	arī	
īstenotā,	Eiropas	Savienības	finan-
sētā	projekta	rezultāts,	un	te	jāsaka	
paldies	visiem	deputātiem,	kas	
nobalsoja	par	galvojuma	sniegšanu	
slimnīcas	aizņēmumam.
		Esam	panākuši,	ka	ir	līdzsvarota	
ēdināšanas	maksa	novada	bērnu-
dārzos.	Tāpat	pašvaldības	budžetā	
atvēlētā	nauda	skolēnu	ēdināšanai	ir	
atspaids	ģimeņu	makam.
		Deputāti	atbalstījuši	vairākus	ar	
teritorijas	sakārtošanu	saistītus	
jautājumus,	piešķirot	līdzekļus	
pašvaldības	aģentūrai	„Spodra”	
uzkopšanas	tehnikas	iegādei,	
Alūksnes	kapu	uzmērīšanai,	tualetes	
remontam	lielajos	kapos,	kapsētas	
pārziņa	ēkai,	kas	gan	ir	daudzkārt	
sabiedrībā	apspriesta,	tomēr	arī	
kapsēta	ir	jāsakārto	un	tās	apmeklē-
tājiem	jāsaņem	mūsdienu	prasībām	
atbilstošs	pakalpojums.
		Jau	ilgu	laiku	diskutēts	par	to,	ka	ir	
daudz	aktīvu	nevalstisko	organizā-
ciju,	taču	tām	nav	piemērotu	telpu,	
kur	organizācijas	varētu	darboties	
vienuviet.	Pieņemot	lēmumu	par	
pašvaldībai	piederošās	ēkas	Dārza	
ielā	8	nodošanu	Sabiedrības	centra	
vajadzībām,	deputāti	atbalstīja	arī	
finansējuma	piešķiršanu	siltum-
apgādes	ierīkošanai	un	1.	stāva	
pārseguma	rekonstrukcijai.
		Būtiski,	ka	šogad	tika	ieviests	vēl	
kāds	jaunums	pašvaldības	budže-
ta	sadales	plānošanā,	kas	saistīts	
ar	līdzfinansējuma	piešķiršanu	
nevalstisko	organizāciju	sabiedriski	
nozīmīgiem	projektiem	un	aktivi-
tātēm.	Pirmie	projekti	pašvaldības	
līdzfinansējumu	jau	ir	saņēmuši.
		Pēc	ilgām	diskusijām	deputāti	
vienojās	paredzēt	finansējumu	arī	
privātpersonu	ceļu	tīrīšanai,	lai	
nodrošinātu	iedzīvotājiem	iespēju	
ziemā	nokļūt	pašvaldības	un	valsts	

iestādēs,	uz	skolu,	pēc	medicī-
niskās	palīdzības.	Diemžēl	Vides	
aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	
ministrija	pašvaldības	izstrādātos	
noteikumus	neatbalstīja,	jo	šādu	
pašvaldības	budžeta	izlietojumu	
neparedz	normatīvie	akti.
		Pašvaldības	budžetā	esam	pare-
dzējuši	līdzekļus	pilsētas	grants	
seguma	ielu	atjaunošanai,	jaunu	ielu	
rekonstrukcijas	tehnisko	projektu	
izstrādei.
		Teritoriālās	komitejas	darba	ap-
joms	varēja	izvērsties	plašs,	vairāk	
uzmanības	pievēršot	tieši	pagastu	
pārvalžu	jautājumiem,	taču	tā	
nenotika,	tādēļ	manuprāt	Teritoriālā	
komiteja	īsti	sevi	neattaisnoja.	Ru-
nājot	par	pagastu	pārvalžu	reformu,	
ieceļot	vienu	vadītāju	vairākām	
pārvaldēm,	jau	toreiz	paredzējām,	
ka	šīs	reformas	rezultātā	iedzīvo-
tāji	būs	attālināti	no	pašvaldības	
un	tā	arī	ir	noticis,	diemžēl	mūsu	
viedoklis	toreiz	neguva	vairākuma	
atbalstu.	Pārvaldnieku	vajadzēja	
gan	pilsētā,	gan	katrā	pagastā,	var-
būt	izņemot	teritorijas	ar	ļoti	mazu	
iedzīvotāju	skaitu.	
	

		Dzintars Adlers,
Tautsaimniecības komitejas 
priekšsēdētājs, Finanšu komitejas 
deputāts:

		Tautsaimniecības	komitejas	darbs	
cieši	saistīts	ar	novada	attīstības	
dokumentos	paredzēto	plānu	
īstenošanu	un	projektu	realizēša-
nu.	Protams,	būtisks	jautājums,	
kas	saistīts	ar	Tautsaimniecības	
komitejas	darbu,	ir	novada	attīstības	
programmas	izstrāde.	Sekojot	tai,	
plānojam	projektus	novada	terito-
rijas	attīstībai,	uzmanību	pievēršot	
gan	pilsētas,	gan	pagastu	attīstības	
projektu	īstenošanai.	Tāpat	lemts	
arī	par	citiem	plānošanas	dokumen-
tiem	–	izstrādāta	novada	ilgtspējīgas	
attīstības	stratēģijas	2012.	–	2030.	
gadam,	uzsākta	novada	jaunā	
teritorijas	plānojuma	2015.	–	2027.	
gadam	izstrāde.
		Vērtējot	komitejas	darbu,	galve-
nais,	ko	vēlos	izcelt,	ir	tas,	ka	esam	
izveidojuši	plānveidīgu	sistēmu	
nozīmīgu	projektu	īstenošanai	
–	sākotnēji	izstrādājot	tehniskos	
projektus,	lai	būtu	gatavi	piesaistīt	
finansējumu.
		Īpaši	jāizceļ	Alūksnes	pilsētas	Tau-
tas	nama	gadījums,	jo	tikām	veikuši	
ēkas	arhitektoniski	māksliniecisko	
izpēti,	metu	konkursu,	ir	izstrādāts	
rekonstrukcijas	tehniskais	projekts	
un	šobrīd	esam	gatavi	šo	projektu	
īstenot,	tiklīdz	tam	būs	finansējums.	
Tāpat	arī	esam	lēmuši	par	tehniskā	

projekta	izstrādi	Alūksnes	pilsētas	
sākumskolas	un	Alūksnes	pilsētas	
Bērnu	un	jaunatnes	sporta	skolas	
sporta	zālei	un	arī	tas	ir	gatavs	
īstenošanai.
		Tautsaimniecības	komitejas	
sēdēs	un	kolēģi	arī	citās	komitejās	
vairākkārt	tika	diskutējuši	par	to,	kā	
pašvaldība	varētu	atbalstīt	pagas-
tu	iedzīvotājus,	nodrošinot	viņu	
privāto	ceļu	tīrīšanu,	lai	cilvēki	no	
savām	mājām	varētu	nokļūt	pagastu	
centrā	un	pilsētā,	uz	skolu,	nodro-
šinot	neatliekamo	dienestu	pie-
kļuvi.	Diemžēl	Vides	aizsardzības	
un	reģionālās	attīstības	ministrija	
(VARAM)	pašvaldībai	neatļauj	šos	
noteikumus	īstenot,	jo	valstī	esošie	
normatīvie	akti	neatļauj	pašvaldī-
bai	tās	budžeta	līdzekļus	izmantot	
šādam	mērķim.
		Strādājot	Tautsaimniecības	
komitejā,	esam	uzmanību	pievēr-
suši	tam,	kā	pašvaldībai	atbalstīt	
uzņēmējdarbību,	un	viena	no	šīm	
iespējām	ir	industriālo	teritoriju	
izveide	gan	pilsētā,	gan	pagastos,	
kur	varētu	nodrošināt	nepieciešamo	
infrastruktūru	uzņēmējdarbībai.	
Uzklausot	pagastu	pārvalžu	un	
uzņēmēju	ierosinājumus,	sarakstu	
ar	šādām	potenciālām	teritorijām	
esam	iesnieguši	VARAM	iespējamā	
finansējuma	piesaistei.	Jauno	uzņē-
mēju	atbalstam	izveidojām	jauniešu	
biznesa	ideju	konkursu.	Esam	arī	at-
balstījuši	uzņēmējdarbības	atbalsta	
speciālista	amata	izveidi.
		Komiteja	ir	lēmusi	par	Alūksnes	
pilsētas	ielu	seguma	atjaunošanas	
programmu.	Īstenojot	to,	tika	izstrā-
dāts	arī	otra	tranzīta	maršruta	teh-
niskais	projekts	Eiropas	Savienības	
naudas	piesaistei,	notiek	trīs	ielu	
posmu	tehnisko	projektu	izstrāde.	
		Tika	veikta	novada	izglītības	ie-
stāžu	siltumnoturības	apsekošana,	
lai	pamatojoties	uz	šiem	datiem,	
varētu	izveidot	secību,	kurām	
ēkām	būtu	primāri	nepieciešams	
startēt	energoefektivitātes	projektu	
konkursos.
		Esam	izskatījuši	Pilssalas	attīstības	
koncepciju	un	saskaņā	ar	to	īstenoti	
pirmie	darbi	–	rotaļu	laukuma	iz-
būve,	plānota	gājēju	tilta	izbūve	no	
salas	uz	Tempļakalnu.
		Finanšu	komitejas	darbu	vērtējot,	
kā	visbūtiskāko	veikumu	vērtēju	
budžeta	sadales	principu	ieviešanu	
izglītības	iestādēm	un	teritorijām,	
kas	plānojot	pašvaldības	budžetu,	
ļauj	naudu	piešķirt	iespējami	līdz-
vērtīgi	pēc	kritērijiem.
		Būtisks	lēmums	ir	saistīts	arī	ar	
to,	ka	pašvaldības	iestādēm,	kas	
spējušas	ekonomiski	izlietot	piešķir-
to	finansējumu	un,	kam	izveidojies	
līdzekļu	atlikums	gada	beigās,	šie	
līdzekļi	tiek	pārcelti	uz	nākamo	
gadu.	Līdz	ar	to	iestādēm,	kam	ir	
naudas	atlikums,	to	nav	jāsteidzas	
iztērēt	tai	pašā	gadā,	bet,	pievieno-
jot	nākamā	gada	finansējumu,	var	
paveikt	ko	lielāku.
	
	
	

		
Ainars Melders,
Sociālo pakalpojumu un  
veselības aprūpes jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs, Finanšu 
komitejas deputāts:

		Vērtējot	Sociālo	pakalpojumu	
un	veselības	aprūpes	komitejas	
darbu,	svarīgākais	manuprāt	ir	tas,	
ka	līdzekļu	apjoms,	kas	šai	jomai	
atvēlēts	pašvaldības	budžetā,	ir	
nostabilizējies.
		Sākot	darbu,	sociālās	palīdzī-
bas	klāstu	izveidojām	ļoti	plašu,	
diemžēl	nereti	cilvēki	to	sāka	
nekorekti	izmantot	un	nācās	palī-
dzības	apjomu	samazināt.	Tagad	
pamazām	to	atjaunojam,	apzinot	
cilvēku	grupas,	kurām	šī	palīdzība	
patiešām	ir	nepieciešama.	Diemžēl	
valsts	normatīvie	akti	dažkārt	neļauj	
palīdzēt	tiem	cilvēkiem,	kam	tas	ir	
ļoti	vajadzīgs.
		Uzskatu,	ka	palīdzības	piedāvā-
jums	šobrīd	ir	labs,	jo	nodrošinām	
valsts	garantēto	GMI,	arī	cita	veida	
palīdzību	mazturīgajiem,	pilsē-
tā	divreiz	nedēļā	darbojas	zupas	
virtuve.	Sarkanais	Krusts	un	citas	
labdarības	iestādes	atsūta	apģēr-
bus	un	pārtikas	pakas,	ir	iespēja	
izmazgāt	veļu	un	arī	nomazgāties.	
Palielinājies	pašvaldības	sniegto	
sociālo	pakalpojumu	skaits.
	Īstenojot	projektu,	arī	pagastu	
iedzīvotājiem	ir	pieejams	aprūpes	
mājās	pakalpojums	un	pieprasījums	
pēc	tā	parāda	reālo	situāciju	laukos.	
Tika	atjaunots	pabalsts	jaundzimu-
šajiem.
		Komitejā	skatīto	jautājumu	lokā	ir	
bijusi	regulāra	pabalstu	un	sociālo	
pakalpojumu	piešķiršanu	regulējošo	
saistošo	noteikumu	koriģēšana,	die-
nas	aprūpes	centra	telpu	meklējumi.	
Radīts	jauns	palīdzības	veids	dzī-
vokļu	jautājuma	risināšanā	–	sociālo	
dzīvokļu	īre,	izveidota	naktspatvers-
me	bez	pajumtes	palikušajiem.	
Komiteja	ierosināja	un	ir	īstenots	
jautājums	par	ēdināšanas	maksas	
atvieglojumiem	pašvaldības	izglī-
tības	iestādēs.	Pansionātā	uzlabota	
vides	pieejamība,	risināts	piemērota	
transporta	jautājums.
		Ideja	par	bezmaksas	braukšanu	
pensionāriem	sabiedriskajā	trans-
portā	neguva	citu	komiteju	atbalstu,	
neesam	arī	atrisinājuši	pirts	jautāju-
mu	Alūksnē,	pašvaldības	dzīvojamā	
fonda	stāvokļa	problēmas.	Tāpat	
arī	tikai	diskusijas	bez	risinājuma	
bijušas	par	atalgojuma	uzlabošanu	
sociālajā	jomā	strādājošajiem,	jo	šī	
ir	viena	no	emocionāli	grūtākajām	
jomām,	kur	jāsaskaras	ar	klientu	ik-
dienas	dzīves	problēmām,	arī	fiziski	
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smagākajām,	aprūpējot	cilvēkus.
		Veselības	aprūpes	jomā	izskatīti	
jautājumi	par	veselības	aprūpes	
iestāžu	darbu,	veselības	veicināša-
nas	jautājumiem,	ģimenes	ārstu	un	
feldšerpunktu	darbību.	Novadā	ir	
labs	feldšerpunktu	un	ģimenes	ārstu	
prakses	vietu	pārklājums.
		Runājot	par	Finanšu	komitejas	
darbu,	budžetu	katru	gadu	ir	mē-
ģināts	vairāk	vai	mazāk	sakārtot.	
Pozitīvi,	ka	ir	stabils	līdzekļu	
apjoms	sociālajai	jomai,	izglītībai,	
taču	nevienā	budžetā	īsti	neesmu	
redzējis	skaidrojumu	par	mērķiem.
		Koeficientu	sistēma	budžeta	sadalē	
daļēji	attaisnojas,	daļēji	nē,	taču	
sava	veida	kārtība	tā	ir.	Varbūt	vai-
rāk	vajadzēja	piestrādāt	pie	izmak-
sām	katrā	teritorijā,	jo	ir	ļoti	liela	
atšķirība	administrāciju	struktūrā	
pagastu	pārvaldēs.	Beigās	gan	no	
izveidotās	sistēmas	atkāpāmies	un	
te	lomu	nospēlēja	daudzu	deputātu	
lobisms	par	teritorijām.
		Manuprāt,	daudzkārt,	finansējumu	
sadalot,	neizvērtējam,	ko	mums	
īsti	vajag	vai	nevajag,	vai	līdzekļus	
izmantojam	efektīvi.	Nevajadzētu	
būt	tādai	sistēmai,	ka	apstiprinām	
budžetu	un	pēc	mēneša	jau	sākam	
piešķirt	papildu	līdzekļus.	Vairāk	
gan	tas	skar	nekustamos	īpašumus,	
kur	regulāri	rodas	daudz	remonta	
nepieciešamību,	kam	steidzami	
vajadzīgs	finansējums.
		Ir	lietas,	kuru	finansēšanai	nevaja-
dzēja	izmantot	pašvaldības	budžeta	
līdzekļus,	bet	projektu	finansējumu,	
piemēram,	kapsētas	pārziņa	māja,	
bērnu	rotaļu	laukums	Pilssalā.	
Žēl,	ka	neesam	atraduši	finanšu	
piesaisti	tautas	namam	un	sporta	
zālei	Alūksnē.	Bažīgu	mani	dara	
„Simones”	projekti,	kas	manuprāt	
nav	lietderīgi.	

		Sandra Zeltiņa,
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja, 
Finanšu komitejas deputāte

		Četros	gados	komitejās	izskatīto	
domes	lēmumu	projektu	un	pārējās		
informācijas	loks	ir	ļoti	plašs.
	Izglītības,	kultūras	un	sporta	
jautājumu	komitejā	esam	lēmuši	
par	pašreiz	spēkā	esošo	Alūksnes	
novada	attīstības	programmu.	Katru	
gadu	esam	izskatījuši	savu	nozaru	
gada	svarīgāko	pasākumu	plānus,	
kā	arī	iepazinušies	ar	iepriekšējā	
gadā	paveiktā	izvērtējumu.	Iespēju	
robežās	esam	skatījuši	iestāžu	un	
nodaļu	budžeta	pieprasījumus.	Kat-
rā	komitejā	jāizskata	jautājumi,	kas	
saistīti	ar	dažādu	saistošo	noteiku-
mu	un	iestāžu	nolikumu	apstiprinā-

šanu	un	grozījumu	veikšanu	šajos	
dokumentos.	Katru	mēnesi	izskatām	
arī	fizisku	un	juridisku	personu	
iesniegumus.
		Manuprāt,	visgrūtāk	bija	pieņemt	
lēmumus,	kas	saistīti	ar	iestāžu	
slēgšanu.	Pavisam		drīz	pēc	novada	
izveidošanas	mazā	skolēnu	skaita	
dēļ	savu	darbību	nācās	pārtraukt	
Zeltiņu	pamatskolai.	Pateicoties	
vietējo	iedzīvotāju	aktivitātei,	
skolas	ēka	ir	apdzīvota	arī	šobrīd.	
Uzskatu,	ka	veiksmīgs	bija	lēmums	
par	Alūksnes	novada	vidusskolas	iz-
veidošanu.	Mūsu	novada	problēma	
ir	iedzīvotāju	skaita	samazināšanās,	
tādēļ	nepārtraukti	nācies	strādāt	pie	
jautājumiem	par	iestāžu	optimi-
zāciju.	Uzskatu,	ka	ļoti	nopietns	
darbs	paveikts,	izveidojot	novada	
izglītības	iestāžu	tīkla	attīstības	
plānu	līdz	2015.	gadam.	Manu-
prāt,	pozitīvi	ir	tas,	ka	visā	novada	
teritorijā	iedzīvotājiem	iespējams	
izmantot	bibliotēku	pakalpojumus,	
kā	arī	apmeklēt	kultūras	pasākumus	
un	pašiem	piedalīties	pašdarbības	
kolektīvos.	Novadā	ir	nodrošināta	
izglītības,	kultūras	un	sporta	pie-
ejamība,	gribētos,	lai	vienmēr	tiktu	
domāts	arī	par	kvalitāti.
		Gandarījums	ir	par	lēmumiem,	
kas	saistīti	ar	bērnu	un	jauniešu	
aktivitātēm	un	kvalitatīvu	brīvā	
laika	izmantošanu.	Tā	apsveicami	
ir	lēmumi	par	Multifunkcionālā	
jaunatnes	iniciatīvu	centra	tel-
pām,	Alūksnes	Mūzikas	skolas	un	
Alūksnes	Mākslas	skolas	telpu	mai-
ņu.	Manuprāt,	ļoti	svarīgi	rosināt	
jauniešus	būt	aktīviem,	radošiem	
un	iesaistīties	novada	attīstībā.	
To	veicina	Jauniešu	konsultatīvās	
padomes	izveide.	Prieks	par	to,	ka	
aktivizējies	mazpulku	darbs	novadā.	
2009.	gadā	darbojās	2	mazpulki,	
bet	šogad	mums	jau	ir	6	mazpulki.	
Pašvaldība	mazpulkiem	sniedz	arī	
finansiālu	atbalstu.
		Pie	pozitīvajiem	lēmumiem	no-
teikti	minams	atbalsts	jauniešu	uz-
ņēmējdarbības	projektu	konkursam	
un	jauniešu	iniciatīvu	konkursam.	
Esam	atbalstījuši	bērnu	vasaras	
nometņu	darbību,	kā	arī	vienreizējo	
stipendiju	piešķiršanu	skolēniem	
par	izciliem	sasniegumiem	novada	
un	valsts	mācību	olimpiādēs.
		Darbs	komitejā	nav	tikai	nobalso-
šana	par	vienu	vai	citu	lēmumu,	tā	
ir	iepazīšanās	ar	situāciju,	vairā-
ku	viedokļu	uzklausīšana,	ilgas	
diskusijas,	dažreiz	arī	strīdi.	Katra	
lēmuma	sagatavošanā	ieguldīts	
daudzu	cilvēku	darbs.
		Finanšu	komitejā	visnopietnākais,	
protams,	ir	darbs	pie	pašvaldības	
gada	budžeta.	Manuprāt,	svarīgi,	ka	
esam	spējuši	izveidot	pamatkritēri-
jus	finanšu	līdzekļu	sadalei	novada	
iestādēm.	Protams,	dzīvē	viss	ir	
mainīgs,	un	jādomā	par	šo	kritēriju	
precizēšanu	un	uzlabošanu.	Četru	
gadu	laikā	veikti	nozīmīgi	ieguldī-
jumi	infrastruktūras	attīstībā	visā	
novada	teritorijā.	Uzskatu,	ka	ne	
vienmēr	finanšu	komitejās	objektīvi	
izvērtējam	pašu	noteiktās	prioritā-
tes,	balsojot	par	papildus	līdzekļu	
piešķiršanu	pēc	iestāžu	domē	
iesniegtajiem	iesniegumiem.
		Gribu	pateikties	visiem	darbinie-
kiem	par	ieguldīto	darbu	lēmumu	
izstrādāšanā	un	realizācijā,	kā	arī	
kolēģiem	abās	komitejās,	jo	kopā	

esam	strādājuši	gandrīz	1400	
dienas,	kas	ir	nopietns	laika	periods	
katra	cilvēka	dzīvē!
	

		Jānis Nīkrencis,
Teritoriālās komitejas  
priekšsēdētājs, Finanšu komitejas 
deputāts: 

		Mūsu	sasaukumam	bija	grūts	dar-
ba	periods,	jo	pirmie	sākām	strādāt	
novadā,	līdz	ar	to	daudzi	lēmumi	
bija	jāpieņem	pilnībā	no	nulles.	Arī	
paši	bijām	ar	dažādu	pieredzi.
		Svarīgākais,	kas	jāmin,	vērtējot	
darbu	Finanšu	komitejā,	ir	tas,	ka	
izdevās	izveidot	budžeta	sadales	
principus.	Var	diskutēt,	vai	tie	ir	
pilnīgi	un,	protams,	tajos	vēl	ir	
vajadzīgi	uzlabojumi,	bet	vismaz	
pēdējo	divu	budžetu	plānošanā	bija	
finansējuma	sadales	sistēma.	Varbūt	
līdz	galam	nav	izstrādāta	sadaļa,	kā	
rīkojamies	ar	tiem	finanšu	piepra-
sījumiem,	kas	neiekļūst	pamatbu-
džetā.
		Pašvaldības	budžetā	vienmēr	
prioritāte	ir	bijusi	izglītībai	un	šai	
jomai	vienmēr	arī	ir	piešķirts	tik	
daudz	līdzekļu,	cik	var	atļauties,	
un	neskaitot	skolu,	kas	bija	jāslēdz,	
pārējās	mācību	iestādes	esam	
saglabājuši.	Esam	izveidojuši	arī	
aprēķina	principu,	ka	zinām,	cik	
izmaksā	viens	skolēns	un	varam	
salīdzināt	un	analizēt	izmaksas	
izglītības	iestādēs.
		Vēl	runājot	par	izglītību,	esam	
pirmie,	kas	ārpus	Rīgas	ieviesām	
e-talonu,	kaut	arī	tā	iespējas	vēl	pil-
nībā	neizmantojam.	Teritoriālajā	ko-
mitejā	arī	kopā	ar	Izglītības	pārvaldi	
strādājām	pie	precīziem	skolēnu	
pārvadājumu	maršrutiem.
		Svarīgākais	Teritoriālās	komite-
jas	lēmums	bija	pagastu	pārvalžu	
reforma.	Uzskatu,	ka	tas	bija	pareizs	
solis,	bet	varbūt	vajadzēja	spert	arī	
nākamo	soli	–	veidot	vienu	budžetu	
uz	šiem	diviem	vai	trīs	pagastiem,	
tā	dodot	vairāk	varas	naudas	sadalē	
konkrēto	pārvalžu	vadītājiem,	jo	
tas,	kurš	ir	tuvāk	iedzīvotājiem,	arī	
labāk	zina	viņu	vajadzības.
		Domājot	par	teritorijas	vienmērīgu	
attīstību,	neesam	atteikuši	līdzfinan-
sējumu	praktiski	nevienā	projektā	
un,	ja	projektu	atbalstīja,	tas	arī	tika	
realizēts.
		Teritoriālajā	komitejā	smags	bija	
jautājums	par	īpašumu	sakārtošanu.	
Tagad	ir	izveidots	saraksts,	kur	
iedzīvotāji	var	redzēt,	kuri	īpašumi	
tiek	nodoti	atsavināšanai,	un	laikus	
var	pieteikties	uz	tiem.	Iepriekšējā	
gadā	ar	pārvalžu	vadītājiem	veik-
smīgi	strādājām,	apzinot	graustus	
un	to	īpašniekus,	rakstot	viņiem	

vēstules	ar	atgādinājumu	kopt	savus	
īpašumus.
		Teritoriālās	komitejas	jautājumu	
lokā	bija	arī	transporta	pārvadāju-
mi.	Sabiedriskā	transporta	sistēma	
ir	saglabāta,	cik	iespējams,	lai	
cilvēki	no	visām	vietām	varētu	
nokļūt	novada	centrā,	taču	šī	lieta	ir	
saistīta	ar	finansējumu	un	atkarīga	
no	Satiksmes	ministrijas.	Nevienu	
nozīmīgu	maršrutu	neesam	slēguši,	
vienmēr	esam	iebilduši	pret	maršru-
tu	slēgšanu.
		Attiecībā	uz	ceļu	stāvokli,	šim	
mērķim	no	valsts	budžeta	atvēlē-
tās	naudas	summas,	ņemot	vērā	
ziemas	garumu,	mums	nepietiek	pat	
ikdienas	uzturēšanai,	tādēļ	arī	šogad	
nācās	lemt	ceļu	rezerves	fonda	
līdzekļus	izmantot	sniega	izvešanai.
		Esam	strādājuši	perspektīvā,	
izgatavojot	tehniskos	projektus,	tā	
arī	Teritoriālajā	komitejā	skatī-
jām	jautājumu	par	trīs	pilsētas	
ielu	rekonstrukcijas	tehniskajiem	
projektiem.	
	

		Elita Laiva,
Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas un 
Teritoriālās komitejas deputāte:

		2009.	gada	1.	jūlijā	bijušajam	
Alūksnes	rajonam	un	tā	iedzīvotā-
jiem	iesākās	nezināms	un	jauniem	
izaicinājumiem	bagāts	dzīves	
posms.	Gan	iedzīvotājiem,	gan	
deputātiem	bija	jāsaprot	viena	ļoti	
būtiska	lieta	–	tālāk	Alūksnes	no-
vads	būs	vienots,	nebūs	pilsētas	vai	
lauku,	bet	laukiem	un	pilsētai	sav-
starpēji	mijiedarbojoties	un	vienam	
otru	papildinot,	novads	jāattīsta	kā	
viena	iedzīvotājiem	stratēģiski	sva-
rīga	apdzīvota	vieta	ar	savu	infra-
struktūru,	skolām,	tautas	namiem,	
uzņēmumiem,	tūrisma	un	atpūtas	
objektiem.	Vienmēr	esmu	uzskatīju-
si,	ja	novadā	būs	aktīvi	iedzīvotāji,	
kas	ģenerēs	idejas,	uzdrošināsies	
tās	realizēt,	piedalīsies	ilgtermiņa	
plānošanas	dokumentu	izstrādē,	
strādās	ar	jauniešiem,	lai	iesaistītu	
viņus	sabiedriskajās	aktivitātēs,	tad	
novada	attīstībai	ir	nākotne,	jo	tikai	
deputāti	ar	saviem	lēmumiem	nevar	
veidot	novada	attīstību	pilnvērtīgi.	
		Atskatoties	uz	paveikto	un	ņemot	
vērā	saņemtos	iedzīvotāju	ierosinā-
jumus	un	vēlmes,	esmu	gandarīta	
par	paveikto,	jo	patiesi	redzams,	
ka	kopā	mums	ir	izdevušies	daudzi	
labi	darbi.	
		Deputāta	pienākumu	pildīšanas	
laikā	darbojos	Sociālo	pakalpo-
jumu	un	veselības	aprūpes	jautā-
jumu	komitejā.	Ņemot	vērā	šajā	
jomā	paveikto,	visvairāk	prieks,	

ka	aizstāvējām	savu	slimnīcu,	
atbalstījām	projekta	realizācijā,	
tādā	veidā	Alūksnes	novadā	esam	
ne	tikai	saglabājuši	mūsu	slimnīcu,	
bet	nu	jau	to	varam	skatīt	modernā-
ku,	skaistāku	un	visām	iedzīvotāju	
kategorijām	pieejamāku.	
		Sāp	sirds	par	sociāli	ekonomisko	
situāciju	mūsu	novadā	un	to,	ka	
nespējam	palīdzēt	visiem	grūtībās	
nonākušiem	iedzīvotājiem.	Taču	
saskaņā	ar	mūsu	izstrādātajiem	
saistošajiem	noteikumiem,	varam	
piešķirt	iedzīvotājiem	ne	tikai	valstī	
noteiktos	obligātos	GMI	un	dzīvok-
ļa	pabalstus,	bet	finansiāli	atbalstot	
varam	palīdzēt	risināt	veselības	
problēmas	un	sniegt	palīdzību	
iedzīvotājiem	vai	ģimenēm	ārkārtas	
situācijā.
		Gandarījums,	ka	varējām	atbalstīt	
ģimenes	ar	bērniem,	palīdzot	vi-
ņiem	ar	pusdienu	maksājumiem	un	
piešķirot	atbalstu	jaundzimušajiem.
		Veiksmīgi	tika	realizēts	projekts	
un	šobrīd	darbu	turpina	birojs	„Ap-
rūpe	mājās”,	kas	nodrošina	aprūpes	
pakalpojumus	mājās	vientuļiem	
iedzīvotājiem	visā	novada	teritorijā.	
Šis	jaunais	Sociālā	dienesta	pakal-
pojums	ļauj	cilvēkiem	iespējami	
ilgāku	laiku	pavadīt	savā	ierastajā	
vidē,	savā	dzīvesvietā,	saņemot	
nepieciešamo	aprūpi	mājās.	Svarīgi,	
ka	projekta	realizācijas	ietvaros	tiek	
sniegta	ne	tikai	palīdzība,	bet	izvei-
dotas	6	jaunas	darba	vietas	novada	
iedzīvotājiem.
		Darbs	Teritoriālajā	komitejā	nebija	
tik	produktīvs,	kā	vēlētos.	Jau	2009.	
gadā,	kad	sākām	veidot	komitejas,	
uzskatīju,	ka	šāda	komiteja	nav	
nepieciešama,	taču	sakarā	ar	to,	ka	
komiteja	tika	izveidota	un	pirmsā-
kumos	biju	tās	vadītāja,	izstrādāju	
uzdevumus	un	mērķus	komitejas	
darbībai.	Bija	plānots	organizēt	
izbraukuma	komitejas	sēdes	uz	pa-
gastu	pārvaldēm,	lai	jautājumus,	kas	
saistīti	ar	konkrētās	pagastu	pārval-
des	attīstību	vai	problēmām,	risinātu	
pagastos.	Tika	uzsākts	darbs	pie	
novada	pašvaldībai	piederošo	ēku	
un	telpu	optimālas	izmantošanas	
plāna	izstrādes.	Politisko	uzskatu	
nesakritības	dēļ,	kad	netika	atbals-
tīts	9	pagastu	pārvalžu	modelis,	kas	
nepieļāva	Alsviķu,	Jaunalūksnes,	
Liepnas,	Ziemera	un	Pededzes	
pievienošanu	mazākām	pārvaldēm,	
no	komitejas	vadītāja	pienākumiem	
tiku	atbrīvota	un	izvirzītie	mērķi	un	
uzdevumi	nogūla	plauktā.	Diemžēl	
jāatzīst,	ka	nepārdomātā	lēmuma	
dēļ,	kad	uz	vairākām	pagastu	pār-
valdēm	tika	pieņemts	darbā	viens	
vadītājs,	dažu	pagastu	iedzīvotāji	
ir	palikuši	bez	sava	saimnieka.	
Komitejā	galvenokārt	tika	skatīti	
ikdienišķi	jautājumi	par	skolēnu	
pārvadājumu	maršrutiem,	atbalstu	
dažādiem	projektiem,	satiksmes	
organizāciju,	nekustamo	īpašumu	
apsaimniekošanu	un	citi.	Ja	darbs	
Sociālo	pakalpojumu	un	veselības	
aprūpes	jautājumu	komitejā	bija	
produktīvs	un	ir	iesākti	darbi,	tad	
Teritoriālajā	komitejā	tādu	nav	
un	tāpēc	ieteiktu	šādu	komiteju	
neveidot.	
	

Turpinājums 6. lappusē

vērtē četru gadu darbu
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Turpinājums no 5. lappuses

		Runājot	par	citiem	labiem	dar-
biem,	kas	paveikti	četros	gados,	
prieks,	ka	pēc	ilgām	un	smagām	cī-
ņām	Alūksnes	Mūzikas	skola	netika	
„izmētāta”	pa	telpām	dažādās	ēkās,	
bet	ieguva	jaunas	un	skaistas	telpas	
vienuviet	Jāņkalna	ielā.	
		Gandarījums,	ka	Bērnu	un	jaunie-
šu	interešu	centra	un	pašvaldības	
sadarbības	rezultātā	tika	realizēts	
projekts	par	multifunkcionāla	
jaunatnes	iniciatīvu	centra	izveidi	
Alūksnē,	lai	novada	jauniešiem	
radītu	pilnvērtīgus	apstākļus	darbam	
un	savu	iniciatīvu	realizēšanai
		Redzamākais	no	darbiem	ir	
Alūksnes	Jaunās	pils	komplek-
sa	ēku	un	muižas	parka	objektu	
rekonstrukcija.	
		Ekspluatācijā	nodota	Alūksnes	
Mākslas	skolas	ēka	(Vecā	pils).	
Kopā	ar	Mākslas	skolas	kolektīvu	
un	tās	audzēkņiem	priecājamies	
arī	mēs,	jo	tagad	prasmes	mākslas	
darbu	veidošanā	varēs	apgūt	senat-
nīgās,	gaišās	un	plašās	telpās.
		Ir	sperti	pirmie	soļi	un	uzsākts	
mērķtiecīgs	darbs	pie	Alūksnes	
pilsētas	Tautas	nama	un	Alūksnes	
pilsētas	sākumskolas	sporta	zāles	
būvniecības	procesa,	kā	arī	pilsētas	
ielu	rekonstrukcijas.	
	

		Marina Ramane,
Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas un 
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas deputāte:

		Darbs	sociālo	pakalpojumu	un	ve-
selības	aprūpes	jautājumu	komitejā	
visciešāk	ir	bijis	saistīts	ar	pašvaldī-
bas	apstiprināto	saistošo	noteikumu	
izpildi.	Uzskatu,	ka	ļoti	veiksmīgi	
tika	izveidots	Sociālais	dienests,	kas	
darbojas	vienotā	sistēmā	visā	nova-
dā.	Veiksmīgi	izveidojusies	darbība	
pēc	atbalstītā	projekta	„Aprūpe	
mājās”.	Esmu	gandarīta	par	iespēju	
iesaistīties	„Zupas	virtuves”	izveidē	
un	tās	darbībā.	Šī	aktivitāte	šajos	
gados	ir	tik	ļoti	nostabilizējusies,	
pateicoties	Alūksnes	un	Apes	no-
vada	fonda	un	Dzintras	Zvejnieces	
aktivitātēm,	piesaistot	finansējumu	
no	Teterevu	fonda	un	Ziedot.lv,	ka	
ir	spējīga	pastāvēt	arī	turpmāk.	Un	
mans	uzskats	ir,	ka	lielākajai	daļai	
klientu	šis	atbalsts	ir	ļoti	svarīgs	un	
nepieciešams.	Priecē	arī	tas	fakts,	
ka	pēc	ilgāka	laika	tomēr	atradām	
risinājumu	patversmes	izveidei.	
Esam	veicinājuši	daudzu	projektu	
realizēšanu,	tostarp	sociālās	aprūpes	
centrā	„Alūksne”	(lifta	un	atpūtas	
zonas	izveide),	dienas	centra	„Sau-
lesstars”	izveidi.	Daļējā	pusdienu	
segšana	novada	skolēniem	atvieg-
loja	maciņus	daudziem	novada	
iedzīvotājiem	un	bērniem	mazināja	
savstarpējo	spriedzi.	Diemžēl	
jāatzīst,	ka	šajā	komitejā	risinātās	
problēmas	sabiedrībā	ir	veidoju-

šās,	„pateicoties”	valsts	politikas	
nostādnēm.
		Runājot	par	veselības	aprūpes	jau-
tājumiem,	īpaši	nekādus	nozīmīgus	
lēmumus	neesam	pieņēmuši,	jo	arī	
šos	jautājumus	regulē	valsts.	Esam	
saglabājuši	visus	feldšeru	-	vecmā-
šu	punktus	pagastos,	kā	arī	atvērts	
jauns	Mālupes	pagastā,	jo	tie	ir	ļoti	
vajadzīgi	pagastu	iedzīvotājiem.	
Atbalsts	slimnīcas	rekonstrukcijas	
projektam	dod	īpašu	gandarījumu	
un	prieku	par	to,	ka	novada	iedzīvo-
tājiem	tagad	būs	iespējams	grūtajos	
brīžos	atrasties	skaistās	telpās	un	
saņemt	kvalitatīvu	ārstēšanos.	
Uzskatu,	ka	novadam	ir	nepiecie-
šams	speciālists	veselības	aprūpes	
jautājumos	uz	pilnu	slodzi.
		Darbojoties	šajā	komitejā,	vis-
tiešāk	esam	domājuši	par	novada	
iedzīvotājiem,	par	sociālās	sprie-
dzes	mazināšanu,	par	vēlmi	palīdzēt	
grūtībās	nonākušajiem	novada	
iedzīvotājiem.
		Strādājot	Izglītības,	kultūras	un	
sporta	jautājumu	komitejā	jāteic,	ka	
kultūras	sfērā	visvairāk	priecē	fakts,	
ka	Alūksnes	pilsētas	Tautas	namā	ir	
veikts	kosmētiskais	remonts	lielajā	
zālē	un	foajē	telpā,	iegādāta	apska-
ņošanas	aparatūra,	nomainīta	elek-
troinstalācija	un	ļoti	gribas	cerēt,	
ka	aizsāktais	darbs	pie	tautas	nama	
rekonstrukcijas	tiks	novests	līdz	
skaistai,	modernai	ēkai	ezera	krastā.	
Ne	mazāk	svarīgs	ir	paveiktais	kos-
mētiskais	remonts	telpās	zem	Pils-
salas	estrādes.	Esam	atbalstījuši		pa-
gastu	tautas	namu		radošu	darbību,	
jo	uzskatu,	ka,	lai	cik	daudzpusīgs	
un	plašs	būs	piedāvājums	novada	
centrā,	arī	pagastos	ir	nepieciešams	
lokālās	kultūras	piedāvājums	ar	
iespēju	baudīt	kaut	ko	īpašu.	Priecē	
Alūksnes	un	dažu	pagastu	biblio-
tēku	izremontētās	telpas,	Alūksnes	
muzeja	vairāki	atbalstītie	projekti	
un	Jaunās	pils	pievilcīgais	izskats,	
kā	arī	pagastu	muzeju	mērķtiecīga	
attīstība.	Uzskatu,	ka	arī	tūrisma	
informācijas	centra	izvietošana	
Bībeles	muzejā	ir	vainagojusies	ar	
aktīvu	darbošanos.	Pozitīvi	vērtēju	
aktīvāko	amatiermākslas	kolektīvu	
finansiālo	atbalstīšanu	braucieniem	
ārpus	valsts.
		Izglītības	jomā	esam	paveikuši	
ļoti	daudzas	pozitīvas	iestrādes	–	
Alūksnes	Mūzikas	skolas	pārvieto-
šana	uz	vienu,	skaisti	izremontētu	
ēku,	Vecās	pils	renovācija	Alūksnes	
Mākslas	skolas	vajadzībām,	
Alūksnes	Bērnu	un	jauniešu	centra	
jaunā	mājvieta.	Par	pozitīvu	faktoru	
uzskatu	arī	Alūksnes	vidussko-
las	un	vakarskolas	un	Jaunannas	
pamatskolas	un	Jaunannas	mūzikas	
un	mākslas	skolas	apvienošanu,	
izveidojot	jaunas	izglītības	iestādes.	
Priecājos	par	Mārkalnes	pamatsko-
las	saglabāšanu,	jo	uzskatu,	ka	bēr-
niem	pamatizglītība	jāapgūst	tuvāk	
savai	dzīves	vietai.	Tā	kā	darbojos	
Izglītības	pārvaldes	izveidotajā	
komisijā	par	finansējuma	sadali	
interešu	izglītības	programmām,	
tad	vienmēr	grūti	bija	izšķirties	par	
piešķirto	pieticīgu	naudas	sum-
mu,	kura	jāsadala	uz	tik	daudziem	
darboties	gribošiem	interešu	
kolektīviem…	Esmu	gandarīta	par	
E.	Glika	Alūksnes	Valsts	ģimnāzijas	
un	Alūksnes	pilsētas	sākumskolas	
energoefektivitātes	uzlabošanas	
projektiem,	PII	„Sprīdītis”	un	PII	
„Saulīte”	veiktajiem	remontdar-
biem,	daudzajiem	novada	skolām	
atbalstītajiem	projektiem	infrastruk-
tūras	uzlabošanai.
		Sporta	jomā	esam	atbalstījuši	

vairāku	novada	izcilu	sportistu	
darbību	ārpus	valsts	robežām.	Esam	
veicinājuši	stadiona	sakārtošanu	
un	pludmales	volejbola	laukumu	
izveidošanu	Alūksnē,	atbalstījuši	
daudzus	pagastu	projektus,	kas	
saistīti	ar	sporta	aktivitāšu	attīstību	
un	laukumu	sakārtošanu.	Pozitīvi	
vērtēju	sporta	zāles	projektēšanas	
un	būvniecības	aizsākto	darbu,	ko	
novēlu	īstenot	ilgtermiņā.	
	

  Andis Krēsliņš,
Tautsaimniecības komitejas un 
Finanšu komitejas deputāts:

		Pirms	četriem	gadiem	Alūksnes	
novada	teritorijā	domes	deputāti	
tika	ievēlēti	pirmo	reizi.	Bija	
jāpielāgojas	darbam	diezgan	lielā,	
nevienādi	apdzīvotā	teritorijā,	
kam	piemīt	lielas	atšķirības	
infrastruktūras	attīstībā.	Izstrādātais	
novada	izveidošanas	modelis	bija	
darboties	nespējīgs,	jo	bija	domāts	
pavisam	citai	finanšu	situācijai.	Mēs	
sākām	strādāt	krīzes	vissmagākajā	
laikā	un	man	tika	uzticēts	darbs	
Tautsaimniecības	un	Finanšu	
komitejās.	Manuprāt,	domes	kopējo	
darba	kvalitāti,	un	ne	jau	labākajā	
virzienā,	ietekmēja:
		1)	nebija	spēcīga,	vienota	Domes	
kodola,	jo	deputāti	bija	ievēlēti	no	
septiņiem	sarakstiem,
		2)	ļoti	daudzi	deputāti	bija	atkarīgi	
vai	ieinteresēti	konkrētu	lēmumu	
pieņemšanā,	jo	viņi	saņēma	atalgo-
jumu	pašvaldībā	vai	sniedza	pakal-
pojumus	pašvaldības	uzņēmumiem.
		Diemžēl	iepriekšējie	lēmēji	
nebija	daudz	domājuši	par	attīstību,	
par	turpmākajām	perspektīvām,	
nebija	neviena	sagatavota	vai	pat	
iesākta	projekta	dokumentācijas	
novadam	nozīmīgiem	objektiem.	
Tādēļ	daudzi	darbi	bija	jāsasteidz,	
projektēšana	jāveic	īsākā	periodā	
nekā	tas	būtu	darāms	normālā	darba	
ritumā.	
		Kas	ir	svarīgākais,	ko	izdevies	
izdarīt:
		1)	esam	izvirzījuši	prioritātes	
novadam	nozīmīgajiem	objektiem	
(Alūksnes	pilsētas	Tautas	nams,	
sporta	halle,	ielas	un	ceļi,	dažādu	
tūrisma	veidu	attīstība,	industriālais	
parks)	un	esam	uzsākuši	šo	
jautājumu	risināšanu,
		2)	izveidota	normāla	uzde-
vumu	risināšanas	kārtība	(ideja,	
apspriešana	un	pamatojums,	
projektēšana,	finanšu	piesaiste,	
projekta	realizācija),
		3)	uzsākta	saprotama	
budžeta	līdzekļu	sadales	prin-
cipu	izstrādāšana	(diemžēl	pēdējā	
budžeta	pieņemšana	bija	solis	
atpakaļ),
		4)	uzsākta	pašvaldībai	piederošo	
īpašumu	pilnīga	apzināšana	(meži,	
zeme,	ēkas)	un	sākta	šīs	mantas	
apsaimniekošanas	politikas	izstrāde,
		5)	izveidojusies	laba	sadarbība	
ar	nevalstiskajām	organizācijām	

dažādu	nelielu	projektu	īstenošanā.
		Tuvākajā	laikā	mums	izdosies	
īstenot	arī	vienu	no	manām	iecerēm	
–	atjaunot	torni	Tempļakalna	
pussalā,	kuru	varēs	izmantot	kā	
skatu	torni	tūristu	vajadzībām	un	
meža	ugunsnovērošanas	torni.
		Četri	gadi	novada	attīstībai	nav	
garš	periods,	jo	šinī	laikā	pieņemto	
lēmumu	rezultātu	iedzīvotāji	izjutīs	
turpmāk.	Jāsaprot,	ka,	lai	sakārtotu	
ielu	segumu,	zināms	laiks	jāvelta	
remontam,	kura	laikā	jāpacieš	lielas	
neērtības,	tāpat	ir	ar	citām	lietām,	
kur	ieviešanas	periodā	ir	problēmas,	
uzlabojums	redzams	tikai	vēlāk.	
Gribētos,	lai	iedzīvotāji	saprot,	ka	
visas	vēlmes	uzreiz	nav	izpildāmas,	
ka	virzība	ir	pakāpeniska	un	lietas	
jāskata	kopumā,	izvērtējot	īstermiņa	
un	ilgtermiņa	ieguvumus	un	
zaudējumus.
		Vienmēr	tiku	iestājies	par	to,	ka	
jāoptimizē	novada	sociālais	budžets,	
lai	panāktu,	ka	sociālā	palīdzība	
tiek	konkrēti	novirzīta	tikai	tiem	
cilvēkiem,	kam	tas	nepieciešams,	
nevis	izdalīta	visiem,	arī	tiem,	
kuriem	nav	nekāda	pamata	dzīvot	
uz	sabiedrības	rēķina.	Tas	gan	
nav	izdevies.	Nepabeigta	palikusi	
novada	pārvaldes	sistēmas	izveide,	
bieži	vien	tā	ir	dārga	un	neefektīva,	
dublējas	funkcijas,	kas	veicamas	
pārvaldēs	un	ir	darāmas	centralizēti.	
Nepietiekoši	ir	kontrolēta	
pašvaldības	kapitālsabiedrību	
darbība.	
		Savus	lēmumus	vienmēr	esmu	
centies	pamatot	ar	loģiskiem	ar-
gumentiem,	tiesa	ne	vienmēr	tas	ir	
izdevies	un	ne	ar	visu	izdarīto	esmu	
apmierināts.	Tos,	kas	dara	(tie	arī	
kļūdās)	kritizēt	vienmēr	ir	viegli,	
tādēļ	iesaku	katram	kritizētājam	
problēmu	izvērtēt	objektīvi,	
piedāvājot	konkrētu	risinājumu	
kļūdu	novēršanai.	
	

		Andis Zariņš,
Teritoriālās komitejas un 
Tautsaimniecības komitejas 
deputāts:

		Vērtējot	Tautsaimniecības	komite-
jas	darbu,	kā	pozitīvs	veikums	
jāuzsver	īstenotie	lielie	Eiropas	
Savienības	finansētie	projekti.
	Būtiski	ir	arī	tas,	ka	deputāti	ir	
vienojušies,	ka	tiek	izstrādāti	tehnis-
kie	projekti	novadam	nozīmīgām	
vajadzībām,	piemēram,	sporta	zālei	
un	tautas	namam	Alūksnē,	pilsētas	
ielu	rekonstrukcijai,	lai	pašvaldība	
būtu	gatava	realizēt	šos	projektus,	
kad	būs	finansiālās	iespējas.
		Ļoti	grūti	uz	priekšu	virzījās	
jautājums	par	ūdenssaimniecību	
sakārtošanu	pagastos,	bet	beidzot	
tas	ir	sācis	īstenoties.
		Runājot	par	Teritoriālās	komitejas	
darbu,	jāteic,	ka	sākot	strādāt	no-
vadam,	visi	bijām	nonākuši	jaunā,	
iepriekš	nezināmā	situācijā,	tādēļ	
tika	radīta	Teritoriālā	komiteja,	

kuras	mērķis	bija	strādāt	tieši	ar	
jautājumiem,	kas	saistīti	ar	pagas-
tiem.	Plānotais	īsti	nerealizējās,	
jo	būtiskākie	jautājumi	tomēr	tika	
izskatīti	Tautsaimniecības	komitejas	
sēdēs.
		Ar	Teritoriālās	komitejas	darbu	
saistītais	būtiskākais	jautājums	
bija	par	pagastu	pārvalžu	reformu.	
Manuprāt	kopumā	tas	bija	labs	
lēmums,	tikai	šī	reforma	nav	līdz	
galam	pabeigta.	
	

		Zinaida Silirava,
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas un Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejas deputāte:

		Veicot	deputāta	pienākumu	esmu	
strādājusi	pēc	principa:	esi	go-
dīgs,	atklāts,	aizstāvi	savu	vēlētāju	
intereses.	
		Darbs	novadā	ir	nesalīdzināmi	
apjomīgāks,	nekā	strādājot	pagastā.	
Šo	gadu	laikā	izskatāmo	jautāju-
mu	klāsts	bija	milzīgs.	Strādājot	
Izglītības,	kultūras	un	sporta	jau-
tājumu	komitejā,	esmu	atbalstījusi	
lēmumus	par	skolu	saglabāšanu,	
izglītības	iegūšanu	pēc	iespējas	
tuvāk	dzīvesvietai,	Alūksnes	novada	
skolu	skolēnu	pakāpenisku	nodro-
šināšanu	ar	brīvpusdienām.	Esmu	
atbalstījusi	jebkuru	iniciatīvu,	kas	
bija	vērsta	uz	novada	infrastruktūras	
objektu	sakārtošanu,	neskatoties	uz	
politisko	piederību.
		Paldies	speciālistiem,	nevals-
tiskajām	organizācijām	u.c.	par	
projektiem,	ar	kuru	palīdzību	esam	
ietaupījuši	pašvaldības	budžeta	lī-
dzekļus	un	tajā	pat	laikā	atrisinājuši,	
sakārtojuši	daudzas	lietas.	Prieks,	
ka	Alūksnes	Jaunā	pils	ir	ieguvusi	
jaunu	skatu.	Ir	iestrādnes	pils	parka	
sakopšanai.	Tāpat	arī	uzsākti	darbi	
Alūksnes	pilsētas	Tautas	nama,	
pilsētas	ielu,	ūdenssaimniecību	
sakārtošanai	pagastos.
		Raksturojot	darbu	Sociālo	pakal-
pojumu	un	veselības	aprūpes	jautā-
jumu	komitejā,	jāsaka,	ka	salīdzinot	
ar	pakalpojumu	apjomu,	kāds	šajā	
jomā	iedzīvotājiem	bija	novada	
darbības	sākumā,	krasa	pasliktinā-
juma	nav.
		Medicīniskās	palīdzības	nodroši-
nājumā	pakalpojumu	klāsts	laukos	
nav	pasliktinājies,	jo	feldšerpunkti	
ir	saglabāti.
		Sociālo	pakalpojumu	jomā	ir	
ieviesti	jauni	pakalpojumi	–	īsteno-
jot	projektu,	izdevās	aprūpi	mājās	
ieviest	visā	novada	teritorijā,	kas	
laukos	dzīvojošajiem	vecajiem,	
vientuļajiem	cilvēkiem	ir	ļoti	
svarīgi.
		Alūksnes	iedzīvotāji,	kas	nākuši	
uz	pieņemšanu,	norādīja	uz	pirts	
nepieciešamību,	šo	jautājumu	ne-
esam	atrisinājuši,	taču	mazgāšanās	
pakalpojums	ir	nodrošināts.
		Tika	ieviesta	zupas	virtuve,	tagad	
arī	naktspatversme	–	pakalpojumi,	
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kas,	ņemot	vērā	mūsdienām	aktuālo	
situāciju,	kļuvuši	vajadzīgi	arī	
Alūksnē.	Esam	nākuši	pretī	jauna-
jiem	vecākiem,	izveidojot	bērna	
piedzimšanas	pabalstu.	
	

		Valda Zeltiņa,
Izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komitejas un Tautsaimniecības 
komitejas deputāte:

		Četri	gadi	ir	aizskrējuši	vēja	
spārniem.	Atskatoties	uz	šajā	
laikā,	pildot	deputāta	pienākumus,	
paveikto,	droši	var	teikt,	ka	kopumā	
izdarīts	daudz.
		Ir	uzsākti	un	realizēti	daudzi	
projekti	un	ieceres,	veikti	un	uzsākti	
ūdenssaimniecības	sakārtošanas	
projekti	visā	novada	teritorijā,	
realizēti	un	sagatavoti	uzsākšanai	
ēku	siltināšanas	projekti.	Alūksnes	
Mākslas	skolas	ēka	beidzot	ir	no-
dota	ekspluatācijā	un	mācību	gadu	
varēs	uzsākt	jaunās	telpās.
	Alūksnes	Mūzikas	skola	arī	ir	ie-
guvusi	jaunas	telpas,	lai	gan	jāsaka,	
ka	strīdi	un	diskusijas	bija	lielas,	bet	
toties	rezultāts	ir.	Tomēr	uzskatu,	ka	
ideja	par	Mūzikas	skolas	atrašanās	
vietu	Ojāra	Vācieša	ielā	līdzās	
Mākslas	skolai,	bija	pati	labākā.	Vēl	
jo	vairāk	tādēļ,	ka	ir	sagatavots	teh-
niskais	projekts	Alūksnes	pilsētas	
Tautas	namam,	un	cerams,	tuvākajā	
nākotnē	izdosies	piesaistīt	finansē-
jumu	tā	rekonstrukcijai.	Tad	visas	
šīs	iestādes	veidotu	vienotu	kultūras	
kompleksu.
		Gribu	atzīmēt	arī	to,	ka	būtiski	
ir	palielinājies	kultūras	pasākumu	

piedāvājums.	Mūsu	iedzīvotājiem	
ir	iespēja	baudīt	kvalitatīvus	un	da-
žādām	gaumēm	atbilstošus	kultūras	
pasākumus.
		Tāpat	gandarījums,	ka	izstrā-
dāts	tehniskais	projekts	Alūksnes	
pilsētas	sākumskolas	un	Alūksnes	
pilsētas	Bērnu	un	jaunatnes	sporta	
skolas	sporta	kompleksam.	
		Realizēts	tāds	vērtīgs	projekts	
kā	Alūksnes	Jaunās	pils	komplek-
sa	renovācija.	Ir	projekti	un	arī	
diskusijas	iekštelpu	renovācijai	un	
restaurācijai,	lai	arī	dzimtsarakstu	
nodaļa	varētu	darboties	pils	telpās.
		Pašvaldība	ir	atbalstījusi	Bērnu	un	
jauniešu	interešu	centra	projektu,	
kura	rezultātā	mūsu	novada	jaunieši	
ieguva	jaunas,	skaistas	telpas,	un	
mūsu	jauniešiem	ir	iespēja	šeit	sevi	
pilnveidot.
		Liels	gandarījums,	ka	visiem	
kopīgi	ir	izdevies	saglabāt	Alūksnes	
slimnīcu	un	esam	atbalstījuši	slim-
nīcas	renovācijas	projektu.
		Domājot	par	infrastruktūras	
atjaunošanu,	ir	izstrādāta	Alūksnes	
pilsētas	ielu	seguma	atjaunošanas	
programma,	jau	rudenī	uzsākta	Pils	
ielas	renovācijas	un	pavasarī	uzsāks	
arī	otru	tranzīta	maršruta	renovāci-
jas	projektu.	
	

		Laimonis Sīpols,
Tautsaimniecības komitejas un 
Finanšu komitejas deputāts:

		Vērtējot	Finanšu	komitejas	darbu,	
kā	pirmais	noteikti	jāmin	budžeta	
sagatavošanas	un	pieņemšanas	
darbs	-	tika	strādāts	tā,	lai	budžets	

tiktu	pieņemts	bez	deficīta	un	
lai	tiktu	apmierinātas	minimālās	
prasības	visām	iestādēm.
		Būtiski	arī	tas,	ka	tika	izveidota	
kārtība,	kādā	sadala	pašvaldības	
budžeta	naudu.	Tā	varbūt	nav	
ideāla,	bet	budžeta	plānošanas	
procesā	ir,	uz	ko	balstīties.
		Noteikti	jāmin	tas,	ka	tika	
atbalstīta	lielākā	daļa	projektu	ar	
Eiropas	Savienības	finansējumu,	
sākot	no	ūdenssaimniecību	rekon-
strukcijas	un	beidzot	ar	lauku	ceļu	
sakārtošanu.
		Finanšu	komitejā	rūpīgi	vērtējām	
jautājumus	par	finansējuma	
pieprasījumu	ārkārtas	situācijās,	
neparedzētos	gadījumos,	lai	
tiktu	novērstas	avārijas	situācijas.	
Strādāts	tā,	lai	pašvaldība	iespējami	
saglabātu	pašvaldības	iestādes	
un	nodrošinātu	pakalpojuma	
saņemšanu.
		Lielākās	prioritātes	–	izglītība	un	
sociālie	jautājumi,	kam	finansējums	
tika	piešķirts	un	rūpīgi	vērtēts,	
lai	visas	nepieciešamības	būtu	
nodrošinātas.
		Tautsaimniecības	komitejā	
strādājot,	kā	ļoti	nozīmīgs	darbs	
jāvērtē	attīstības	program-
mas	izstrāde.	Tajā	tika	iekļautas	
visas	novadam	nepieciešamās	
lietas.	Saskaņā	ar	to	ir	arī	izstrādāti		
tehnis-kie	projekti	Alūksnes	pilsētas	
Tautas	namam,	sākumskolas	un	
sporta	skolas	sporta	zālei,	ielu	
rekonstrukcijai.	Pilsētā	tika	uzsākti	
darbi	pie	tranzīta	ielu	sakārtošanas.
		Strādāts	pie	infrastruktūras	
-	ceļu	atjaunošana,	iesākta	
ūdenssaimniecības	sistēmu	
sakārtošana	pagastos,	pilsētā	
veikta	ūdenssaimniecības	sistēmas	
sakārtošanas	otrā	kārta,	kas	ir	
nozīmīgs	ieguvums	iedzīvotājiem.	
Komitejās	daudz	lēmumu	pieņemts,	
atbalstot	sabiedrisko	organizāciju	
projektu	idejas	un	piešķirot	tiem	
pašvaldības	līdzfinansējumu.
		Runājot	par	pagastu	pārvalžu	
struktūras	reformu,	tā	varbūt	tika	
veikta	pārsteidzīgi,	taupot	līdzekļus,	
kad	apvienojām	vienu	vadītāju	
uz	vairākām	pagastu	pārvaldēm	
bez	ekonomiskā	pamatojuma	
izvērtēšanas	un	arī	šobrīd	nav	

ekonomiskās	analīzes,	kā	tas	dar-
bojas.	

		Ēriks Mediss,
Tautsaimniecības komitejas un 
Teritoriālās komitejas deputāts:

		Vērtējot	darbu	Tautsaimniecības	
komitejā,	jāmin	jautājums,	par	kura	
risināšanu	arī	es	vienmēr	iestājos	un	
tā	ir	Rūpniecības	ielas	rekonstruk-
cija.	Šīs	problēmas	risinājums	ir	
krietni	pavirzījies	uz	priekšu,	jo	tika	
izstrādāts	tehniskais	projekts	un	arī	
veikta	pirmā	posma	rekonstrukcija,	
kur	ceļa	stāvoklis	jau	gadiem	bija	
kritisks.
		Svarīgs	lēmums	ir	bijis	arī	par	
ūdenssaimniecību	nodošanu	
pašvaldības	SIA	„Rūpe”.
		Attiecībā	uz	Teritoriālās	komitejas	
darbu,	jāsaka,	ka,	manuprāt,	tomēr	
īsti	nerealizējās	sākotnējais	mērķis,	
ka	šī	komiteja	pievērsīs	uzmanību	
tieši	pagastu	problēmām.
		Runājot	par	pagastu	pārvalžu	
reformu,	ko	īstenojām,	izveidojot	
vienu	pārvaldes	vadītāja	amatu	
uz	vairākām	pārvaldēm,	tā	nav	
līdz	galam	pabeigta.	Uzskatu,	ka	
pārvaldēm,	ko	vada	viens	vadītājs,	
ir	jābūt	arī	vienam	budžetam,	jo	
šobrīd	pārvalžu	vadītājiem	ir	grūti	
strādāt,	īpaši	tiem,	kuru	pārziņā	
ir	trīs	pārvaldes	–	jādomā	par	trīs	
atsevišķiem	budžetiem,	bet	varētu	
būt	viens.	

ALŪKSNES MUZEJS
19.00	-	01.00
Barona	„Zaļā	diploma”	sacensības	muižā
Svētku	atklāšana,	muižas	ļaužu	skriešanas	
sacensības,	cirka	programma,	izstādes,	Barona	
„kukņa”,	ballēšanās	u.c.

JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJS
19.00	-	01.00
„Zaļā purva noslēpumi”
Ķērpjbārža	un	Muižnieku	partiju	dibināšana,	
zeķu	lāpīšana,	deju	un	labu	manieru	apguve,	
spāru	laišana,	vārnu	stāstu	klausīšanās,	dzērveņu	
lasīšana	u.c.

VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJS
19.0	-	01.00
„Mežs ienāk pagalmā”
Izstādes,	sīrupu	degustācijas,	floristu	konkurss,	
klūdziņu	pīšana,	rotu	no	koka	un	ziepju	no	dabas	
materiāla	gatavošana,	mazpulku	aktivitātes,	
spēles	u.c.
	
BEJAS NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRS
14.00	-	24.00
„Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā”

Mākslas	zāģēšana,	putnu	būrīšu	meistarošana,	
izstādes,	amatierteātra	miniatūras,	deju	vakars,	
pārsteigumi	u.c.

ZELTIŅU MUZEJS
20.00	-	24.00
„Zaļo laktu cakās”
Teatrāļu	izrādīšanās,	ķīķerēšana	muzeju	kamba-
ros,	„ganīšanās”	Zeltiņu	zaļajās	pļavās	un	citas	
jautras	padarīšanas.

VECLAICENES PAGASTA MUZEJS
KORNETOS
19.00	-	23.00
„Atšķir zaļu no zaļā”
Palīdzība	zāļu	sieviņai,	malkas	skaldītājam,	
fotogrāfam	u.c.	labiem	cilvēkiem	u.c.

PEDEDZES MUZEJS
17.00	-	22.00
„Zaļā zālē viss ir zaļš”
Stāstījums	par	noklusētiem	stāstiem,	ērču	meklē-
šana	pasaku	takā,	muzeja	izstādes,	tēju	dzeršana	
krievu	tradīcijās,	desiņu	cepšana	pie	ugunskura,	
gaisa	baloni	u.c.

DABAS MUZEJS „VIDES LABIRINTS”
19.00	-	23.00
„Meža	kukaiņi”	-	tematiskā	izstāde
Konkursi	„Zini	vai	mini”,	„Atrodi	jaunumus”,	
suvenīru	galds	u.c.

DR.A. MISIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES 
MUZEJS
18.00	-	23.00
„Dzīvosim	zaļi	un	veselīgi”
Izstāde	„Medicīna	arhīva	plauktos”.

E.GLIKA BĪBELES MUZEJS
19.00	-	23.00
Iepazīšanās	ar	jauno	Bībeli	un	ekspozīciju.

ALSVIĶU PAGASTS
19.00	-	24.00
Orientēšanās	sacensības,	virtuāls	ceļojums,	atpū-
tas	vakars	u.c.

	Ar	Muzeju	nakts	pasākumu	programmu	katrā	
Alūksnes	novada	muzejā	pilnībā	var	iepazīties	
Alūksnes	novada	pašvaldības	mājas	lapā	www.
aluksne.lv.

„Zaļā krāsa - mežs”
Muzeju naktī 18. maijā Alūksnes novada muzeji piedāvā

Meža dienas Liepnā
  Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja

  Meža dienām ir senas tradīci-
jas un tās tiek rīkotas ar mērķi 
veicināt cilvēku izpratnes 
veidošanos par mežu un meža 
nozari. Šogad, 11. aprīlī Liep-
nā Ziemeļaustrumu virsmež-
niecības Bejas nodaļas mežzine 
Gunita Kaņepe sadarbībā ar 
Liepnas tautas nama vadī-
tāju Lienīti Zučiku aicināja 
Liepnas pagasta iedzīvotājus 
piedalīties pasākumā „Meža 
dienas 2013” Liepnas tautas 
namā.

		„Meža	dienu	2013”	tēma	ir	
dižkoki.	Dalīties	izpratnē		par	
dižkokiem	pie		mums		viesojās	
vides	vecākais	inspektors	Aldis	
Liepiņš,	no	kura	uzzinājām,	
kā	noteikt	un	saudzēt	dižko-
kus.	Viņš	pastāstīja,	ka	Liep-
nas	pagasta	„Muižā”	atrodas	
dižkoks	–	lapegle.	Iepazīstināja	
ar	Lāčukupču	ozola	izcelsmi	un	
dabas	simbolu	–	čūskegli,	ko	var	
apskatīt	tepat	kaimiņos,	Žīguru	
pagastā.
		Daudz	interesanta	un	svarīga	
ieguvām	no	valsts	vides	vecākās	
inspektores	Rūtas	Zepas	prezen-
tācijas,	kur	ne	tikai	bija	cītīgi	
jāklausās	un	jāskatās	informācija	
par	to,	kas	atrodas	mežā,	ko	
varam	no	tā	gūt,	kā	to	saudzēt	
un	kopt,	ko	nedrīkst	darīt	mežā,	
lai	to	neizpostītu,	bet	daudz	bija	
jādarbojas	arī	pašiem.	Pareizās	
atbildes	tika	novērtētas	ar	piemi-
ņas	balvām,	kas	izgatavotas	no	
dabas	veltēm.
		Lielu	interesi	raisīja	medību	
trofeju	izstāde,	kura	aizgūta	
no	Liepnas	pagasta	medību	
kolektīvu	dalībnieku	privātajām	
kolekcijām.	Tur	varēja	redzēt	
putnus	un	zvērus.	Lielu	interesi	
raisīja	herbārijs,	kurš	atceļojis	
no	Latvijas	lauksaimniecības	
universitātes	Meža	fakultātes.	
Tur	varēja	apskatīt	gan	sūnas,	
ķērpjus,	lakstaugus	un	kokaugus.
		Par	bagāto	un	dažadām	intere-
sēm	aizraujošo	pasākumu	liels	
paldies	Aldai	Bērziņai,	Ilutai	
Taurmanei,	Arturam	Indriķim,	
Solveigai	Luguzai,	Guntaram	
Sniedzānam,	Gunāram	Kaņe-
pam,	kā	arī	pārējiem	atbalstītā-
jiem.

Plūdu radīto bojā-
jumu dēļ slēdz ceļu 
posmus Jaunalūksnē

		Ņemot	vērā	pavasara	plūdu	
izraisītās	sekas	uz	pašvaldī-
bas	autoceļiem	Jaunalūksne,	
Jaunalūksnes	pagasta	pārval-
de	izdevusi	rīkojumu	no	23.	
aprīļa	aizliegt	transportlīdzekļu	
satiksmi	uz	pašvaldības	autoceļu	
posmiem	Jaunalūksnes	pagas-
tā,	uzstādot	transportlīdzekļu	
satiksmes	aizlieguma	ceļazīmes:	
autoceļa	„Bundzene	–	Matise-
ne”	posmā	no	2,8.	km	līdz	3,3.	
km;	autoceļa	„Garjuri	–	Lašķi”	
posmā	no	2,3.	km	līdz	2,7.	km	
un	autoceļa	„Karitāni	–	Paideri”	
posmā	no	0,8.	km	līdz	1,3.	km.	
Šis	ierobežojums	būs	spēkā	līdz	
turpmākiem	rīkojumiem.
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Vasara ir piemērotākais gada-
laiks dažādu brīvdabas pasākumu 
rīkošanai un šī vasara Alūksnes 
novadā būs dažādām norisēm 
bagāta.

		Alūksnē	visas	vasaras	sezonas	
aktivitātes	caurvīs	ceļa	motīvs.	Ceļi,	
pa	kuriem	mēs	ejam	viens	pie	otra	ir	
dažādi	–	tas	ir	ne	tikai	ierastais	ceļš,	
ko	diendienā	minam	kājām,	bet	arī		
garīgais	ceļš,	par	kura	eksistenci	
ikdienā	nereti	aizmirstam	–	kā	cits	
ar	citu	sarunājamies,	saprotamies,	
sazināmies.
		Ejot	katrs	savu	dzīves	ceļu,	šogad	
visi	kopā	esam	ceļā	uz	dažādiem	
svarīgiem	notikumiem	–	Dziesmu	
un	deju	svētkiem,	Bānīša	110.	
jubilejas	svētkiem,	arī	pašvaldību	
vēlēšanām,	Latvijas	valsts	jubileju.
		Pasaulīgais	un	garīgais	ceļš	mūs	
savieno,	tas	saved	kopā	tuvus	un	
tālus	un	lai	tas	palīdz	atrast	arī	mūsu	
novada	tradīcijas!
		Visu	vasaras	sezonas	svētku	
noformējumā	saglabāsies	arī	trīs	
saules	kā	elements,	ko	pilsētvides	
noformējumā	alūksnieši	būs	jau	
pamanījuši	kopš	Lieldienām.

Seniorus ceļš vedīs uz
Veclaiceni

		Pirmie	lielākie	svētki	šovasar	
notiks	24.	maijā,	kad	visi	ceļi	vienu-
viet	-	Veclaicenes	estrādē	–	savedīs	
novada	seniorus	otrajos	Alūksnes	
novada	senioru	svētkos	„Ceļš	saved	
kopā”.	Alūksnes	novada	pašval-
dības	Kultūras	un	sporta	nodaļas	
vadītāja	Sanita	Eglīte	saka,	ka	par	
to,	vai	senioru	svētku	norises	vietai	
būt	pilsētā	vai	pagastā,	ar	atseviš-
ķām	senioru	bijušas	diskusijas,	
tomēr	vairumam	senioru	pārstāvju	
no	novada	teritorijām	pret	tikšanos	
ainaviskajā	Veclaicenē	nav	bijis	
iebildumu.
		-	Pagājušajā	gadā	pirmo	reizi	
tikāmies	Mārkalnē,	laika	apstākļi	
svētkiem	nebija	labvēlīgi,	bija	gan	
apmierinātie,	gan	neapmierinātie,	
tomēr	šādam	pasākumam	piemē-

rotāks	ir	kāds	pagasts,	jo	senioru	
grupa,	kas	šos	svētkus	apmeklē,	nav	
tik	liela.	Ar	veclaiceniešiem	esam	
jau	tikušies	un	runājuši	par	to,	kādi	
būs	šie	svētki,	kā	dalībnieki	tiks	sa-
gaidīti.	Ja	līs	lietus,	turpat	blakus	at-
rodas	tautas	nams,	kas	ir	pietiekami	
liels	un	varēs	uzņemt	visus	svētku	
dalībniekus,	-	uzsver	S.	Eglīte.	
		Viņa	atklāj,	ka	senioru	svētku	
pasākums	sāksies	pēcpusdienā	
pulksten	16	ar	koncertu	un	svēt-
ku	apsveikumiem.	Vēlāk	svētku	
dalībnieki	varēs	piedalīties	dažādās	
Veclaiceni	izzinošās	aktivitātēs	–	ie-
pazīt	dabu,	uzņēmēju	vidi,	kultūru,	
novadpētniecību.	Vakara	koncertā	
uzstāsies	gan	muzicējošie,	gan	
dejojošie	senioru	amatierkolektīvi,	
bet	vēlāk	zaļumballē	dziedās	grupa	
„Andrejs	un	draugi”.

Viss novads – vienā pļavā

		25.	maijā	savukārt	Alūksnē	visi	
novada	pagasti	satiksies	nu	jau	
trešajos	Alūksnes	novada	svētkos	
„Novads,	kurā	satikties”.	
		-	Šis	būs	gada	noslēguma	pasā-
kums	arī	izglītības	iestāžu	kolek-
tīviem,	līdz	ar	to	novada	svētku	
dienas	sākums	vairāk	būs	paredzēts	
jaunajai	paaudzei.	Svētki	sāksies	
pulksten	11	ar	ģimeņu	pēcpusdienu	
„Pasaku	taka”	un	koncertu	“Līču	
loču”,	kurā	gan	dziedās	mazie	vokā-
listi	no	konkursa	„Cālis”	un	vokālie	
ansambļi,	gan	uzstāsies	jaunās	
paaudzes	talanti	un	dejos	skolēnu	
deju	kolektīvi.	Būs	arī	dažādas	
atrakcijas	bērniem,	ko	sagādās	
kompānija	„Mazais	stiprinieks”,	
bet	riteņbraukšanas	klubs	„Velo”	
aicinās	piedalīties	riteņbraukšanas	
sacensībās.
		Vēlāk	no	pulksten	14.30	pļaviņā	
pie	pils	būs	atraktīva	muzikāli	
izklaidējošā	programma	„Apceļo	
novadu!”.	Katrs	pagasts	stāstīs,	rā-
dīs	un	aicinās	svētku	apmeklētājus	
iepazīt	tikai	konkrētajam	pagastam	
raksturīgās	lietas.	Te	varēs	gan	
mācīties	spēlēt	mūzikas	instrumen-
tus,	veidot	no	māla,	apgūt	maltītes	
gatavošanu	un	arī	baudīt	gardumus,	
iepazīt	tūrisma	maršrutus,	jaunus	
kultūras	un	izklaides	piedāvājumus	
un	daudz	citu	mūsu	novada	pagas-

tiem	raksturīgu	„pērļu”.	Savukārt	
uz	lielās	skatuves	pagasti	10	–	15	
minūšu	programmā	runās	par	sevi	
skaļāk	–	dziedās,	dejos,	stāstīs,	
rīkos	viktorīnas	un	citādi	apliecinās	
savu	piederību	novadam.
		Noteikti	svētku	norisēm	uzrunāsim	
amatniekus	un	māksliniekus,	jo	no	
pulksten	11	parkā	pie	strūklakām	
notiks	amatniecības	izstrādājumu	
un	dažādu	lauku	labumu	andele	
„Ceļamaize”.	Aicinām	amatniekus	
un	mājražotājus	jau	pieteikties!	
Alūksnes	muzejs	vakarpusē	aicinās	
uz	pasākumu	„Satiec	novadnieku”.
		Svētku	turpinājumā	pulksten	
18.30	iecerēts	atraktīvs	visa	novada	
gājiens	„Malēnietis	sasaucas	ar	
malēniešiem”.	Vēlamies,	lai	šajā	gā-
jienā	ietu	ne	tikai	tie	kolektīvi,	kas	
piedalīsies	svētku	dienas	norisēs	un	
vakara	koncertā,	bet	ikviens	novada	
iedzīvotājs	–	gan	iestādes	un	uzņē-
mumi,	gan	ģimenes	un	domubiedru	
grupas,	un	jebkurš	arī	viens	pats	var	
pievienoties	gājienam.	Nosacījums	
ir	tikai	viens	–	galvā	jābūt	cepurei,	
jo	gājiens	ved	uz	novada	svētku	
kulmināciju	Pilssalas	estrādē	–	
uzvedumu	„Malēniet’s	dzīvo	cepuri	
kuldams!”.
		Aicinām	ikvienu	piedalīties	gājie-
nā	un	apliecināt,	ka,	neskatoties	ne	
uz	kādām	dzīves	likstām,	malēnie-
tis	tomēr	dzīvo	cepuri	kuldams.	
Gājiens	sāksies	pie	administratīvās	
ēkas	Dārza	ielā	11		un	ikviens	ir	ai-
cināts	tajā	piedalīties,	pievienojoties	
gājienam	jebkurā	vietā.
		Ar	īpaši	šiem	svētkiem	radīto	
uzvedumu	novada	amatierkolektīvi	
atgādinās,	ka	ikdienā	mēs	reizēm	
gaužamies	un	mākam	atrast	kļūdas,	
tomēr	protam	atrast	arī	prieku	un	
saskatīt	labo,	jo	labais	ir	vienmēr,	
tikai	jautājums	–	kā	uz	to	paskatās,	
jo,	izejot	no	mājas	var	paskatīties	uz	
debesīm	un	paskatīties	uz	dubļiem.	
Vienlaicīgi	ir	gan	viens,	gan	otrs,	
bet	tas,	ko	ieraugām,	ir	atkarīgs	no	
mums	pašiem.	Aicinām	ikvienu	
piedalīties	gājienā	un	apliecināt,	
ka,	neskatoties	ne	uz	kādām	dzīves	
likstām,	malēnietis	tomēr	dzīvo	
cepuri	kuldams.	Gājiens	sāksies	
pie	administratīvās	ēkas	Dārza	
ielā	11		un	ikviens	ir	aicināts	tajā	
piedalīties,	pievienojoties	gājienam	

jebkurā	vietā.
		Koncertuzvedumam,	kas	Pilssalas	
estrādē	sāksies	pulksten	19,	šobrīd	
intensīvi	gatavojas	desmit	novada	
amatierteātri,	jo	šoreiz	tajā	redzēsim	
desmit	stāstus	par	malēniešiem,	kas	
atklās,	ka	malēnietis	caur	prieku	un	
savām	savdabībām	tomēr	daudz	ko	
paveica.	Teatrālos	priekšnesumus	
papildinās	omulīgas	un	jestras,	īpaši	
šim	pasākumam	uz	ziņģu	un	jautru	
melodiju	bāzes	iestudētas	deju	ko-
lektīvu	dejas,	ko	gatavo	gan	bērnu,	
gan	pieaugušo	kolektīvi.	Svētkos	
pie	mums	viesosies	deju	kolek-
tīvs	„Vektors”	no	Rīgas.	Savukārt	
vakarā	Pilssalas	estrādē	zaļumballē	
muzicēs	Alūksnes	novada	muzi-
kālās	grupas,	-	par	novada	svētku	
norisi	stāsta	S.	Eglīte.

Ielīgosim pirmajos Alūksnes 
ezera svētkos

		Pirmsjāņu	dienas	Alūksnē	būs	
notikumiem	bagātīgas	–	22.	jūnijā	
svinēsim	pirmos	Alūksnes	ezera	
svētkus	„Bute	zuti	precēt	brauc”	
un	Jāņu	ielīgošanu,	bet	smilšu	
laukumos	tiksies	jau	II	Starptautis-
ko	pludmales	volejbola	sacensību	
„Katrīnas	kauss	2013”	dalībnieki.
		Alūksnes	ezera	svētkos	goda	vietā,	
protams,	būs	zuši.	Kā	jau	šādiem	
svētkiem	piedien,	aicināti	gan	vie-
tējie	zivju	tirgotāji,	gan	arī	no	citām	
Latvijas	vietām	un	piejūras,	lai	
svētki	patiesi	izdotos	nosaukumam	
atbilstoši.
		Pasākumā	būs	gan	makšķerēšanas	
sacensības,	gan	romantiska	vizinā-
šanās	ar	laivām,	gan	pat	tāds	reti	
baudāms	gardums	kā	zušu	zupa.	Tā	
kā	šī	būs	arī	Jāņu	ielīgošana,	varēs	
pīt	un	iegādāties	vainagus,	būs	siers	
un	alus.
		Pēcpusdienā	pie	Jaunās	pils	kopā	
ar	Dinu	Bitēnu,	Atvaru	Sirmo	
un	viņu	draugiem	vērosim	īpašu	
muzikālu	„Skroderdienas	Silmačos”	
iestudējumu,	kurā	pazīstamās	Blau-
maņa	lugas	norises	būs	savītas	ar	
dančiem,	dziesmām	un	teātra	grupas	
dalību.	Savukārt	vakarā	Pilssalas	
estrādē	būs	zaļumballe.

Vasaras sezonas brīvdabas svētki sāksies jau maijā3. Alūksnes novada svētki
„NOVADS, KURĀ 

SATIKTIES”
2013. gada 25. maijs

Alūksne

Bērnu rotaļu laukumā pie 
Jaunās pils 
  11.00 - 14.30 Novada	ģimeņu	
pēcpusdiena	„PASAKU	TAKA”
		Radoša,	aktīva,	sportiska	
programma	bērniem	un	viņu	
vecākiem	„Mazā	stiprinieka	
pasakainie	piedzīvojumi”

pie Jaunās pils
  11.00 - 13.30	Koncerts	„LĪČU-
LOČU”
		Piedalās	novada	bērnu	deju	ko-
lektīvi,	vokālie	ansambļi,	solisti,	
modernās	dejas	grupas
		14.30 - 17.30	Svētku	dienas	
muzikāli	izklaidējoša	program-
ma	„APCEĻO	NOVADU”
		Novada	amatierkolektīvu	
koncerts,	prezentācijas,	radošās	
darbnīcas,	konkursi	
  11.00 - 17.30	Andele	„CEĻA-
MAIZE”
		Amatnieki,	lauku	labumi,	ielu	
teātris

Alūksnes muzejā
		13.30 „SATIEC	NOVAD-
NIEKU”-	tikšanās	ar	populāru	
novadnieku

No Dārza ielas 11
  18.30		Atraktīvs	gājiens	„MA-
LĒNIETIS	SASAUCAS	AR	
MALĒNIEŠIEM”
		Izrotā	savu	cepuri	un	piedalies	
arī	Tu!

Pilssalas estrādē
		19.00 Koncertuzvedums	
„MALĒNIET’S	DZĪVO	CEPU-
RI	KULDAMS”
		Piedalās	novada	amatierteātri,	
deju	kolektīvi,	folkloras	kopas,	
vokālie	ansambļi,	viesi
  21.00 ZAĻUMBALLE
		Spēlē	Alūksnes	novada	muzi-
kanti

Ieeja: brīva

Alūksnes novada Senioru 
svētki

„CEĻŠ SAVED KOPĀ”
2013. gada 24. maijs

Veclaicenē

Veclaicenes estrādē
  16.00 - 17.00	Svētku	atklāšanas	
pasākums	„	PA	CEĻAM”
		18.30 Koncerts	„SATIKT	
VASARU”
		Piedalās	Alūksnes	novada	
senioru	kolektīvi	un	viesi
  20.00 Saviesīga	zaļumballe	
kopā	ar	grupu	„Andrejs	un	
draugi”
  Veclaicenes tautas namā,  
muzejā, apkārtnē
		17.00 - 18.00	IZBAUDI	
VECLAICENI!
		Radošās	darbnīcas,	lauku	
labumi,	ekskursijas,	Veclaice-
nes	vēstures	izzināšana,	zirgu	
paraugdemonstrējumi	u.c.

Ieeja: brīva 

Kursēs autobuss:
15.00	uz	Veclaiceni		
(izbraukšana	no	Alūksnes	AO)
ap	23.00	uz	Alūksni	
(izbraukšana	no	Veclaicenes)

  Anita Gusta,
Mālupes bibliotēkas vadītāja

  Martā, iepriecinot Sieviešu dienā 
Mālupes sievietes, pagasta biblio-
tēkā tika iekārtota rokdarbnieces, 
bērnudārza audzinātājas Elitas 
Janikas rokdarbu izstāde.

		Apmeklētāji	varēja	priecāties	
par		skaistām	lellēm,	kas	glabāja	
sevī	arī	rotu	kastīti,	par	dažādiem	
adījumiem,	tamborējumiem,	krā-

sainām	zeķēm.		Visi	priecājās	par	
krāsainajiem	un	skaistajiem	mazuļu	
zābaciņiem,	cepurītēm,	apkaklī-
tēm.	Ļoti	īpašas	bija	ar	pērlītēm	
izšūtas	rotaslietu	kārbiņas.	Nedalītu	
apbrīnu	izpelnījās	balta	tamborēta	
kleitiņa	mazajām	princesēm.
		Izstādes	apmeklētāji	atsauksmju	
grāmatā	pateicās	Elitai	Janikai	par	
dāvāto	iespēju	iepazīties	ar	viņas	
darinātajiem	rokdarbiem,	kā	arī	
pateicās	par	skaistajām	emocijām,	
ko	radīja	šī	izstāde.

Mālupietes rokdarbi priecē vietējos

  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  1. aprīlis jau otro gadu Annas, 
Jaunannas un Malienas senioriem 
ir īpašs, jo šajā dienā staroja satik-
šanās prieks draudzības pasāku-
mā „Par prieku sev un citiem”.

		Pirmdienas	rīts	iesākās	ar	pārsteigu-
miem	dabā	–	sniga	un	puteņoja,	tādēļ	
arī	satiekoties	bija	teiciens:	„Priecī-
gus	Ziemassvētkus!”,	kā	jau	1.	aprīlī.	
Vairākiem		Malienas	senioriem	
sniegs	pat	nebija	„atļāvis”	izbraukt	
no	mājām,	līdz	ar	to	viņi	nevarēja	
ierasties.	Tas	nekas	–	noskaņojums	
bija	lielisks!	To	tikai	pavairoja	
dažādas	jautrības	un	pašu	lieliskais	
garastāvoklis.	Lai	labāk	iepazītu	
viens	otru,	seniori	izspēlēja	spēli	
„Atrodi,	kam	(kurš,	kas)…”,	kuras	
laikā	uzzināja	par	bērniem,	mazbēr-
niem,	mājdzīvniekiem,	mīļākajiem	
ēdieniem,	iemīļotiem	seriāliem	u.c.	
Aizraujoša	bija	spēle	ar	pārģērbšanos	

un	katrs	tika	pie	jaunas	galvassegas,	
ar	tām	dalībnieki	arī	vienojās	kopīgā	
fotogrāfijā.
		Pasākuma	sākumā	ikviens	varēja	
noskatīties	Anitas	Grīnieces	komē-
diju	„Ziņu	dienests	strādā”	Jaunlai-
cenes	senioru	dramatiskā	kolektīva	
iestudējumā.	
		Annas	pensionāru	padomes	
priekšsēdētāja	Gunta	Rozīte:	„Izsaku	
lielu	pateicību	bibliotēkas	vadītājai	
Inai	Balaņukai	par	ļoti	skaistajām	
galda	kartēm,	uz	kurām	katram	bija	
kāds	domu	grauds,	ko	pasākuma	
laikā	nolasījām.	Paldies	kultūras	
nama	vadītājai	Lolitai	Vanagai	par	
interesantajiem	un	neparastajiem	
uzdevumiem	un	izklaidēm	visa	pasā-
kuma	laikā.	Kolektīva	vārdā	paldies	
Aivai	Lielbārdei	par	svētku	galdu.	
Pēc	pasākuma	visi	seniori	atzina,	ka	
draudzības	vakars	ir	izdevies	un	šo	
tradīciju	turpināsim!”.
		Jausma	Kalna	mūs	visus	iepriecinā-
ja	ar	pašsacerētajām	vārsmām,	kuras	
bija	veltītas	katram	kolektīvam.	

Tikās Annas, Jaunannas,  
Malienas seniori
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  Evita Aploka

  Beidzot varam atviegloti uzelpot, 
ka garā ziema aizvadīta un pienā-
cis ilgi gaidītais pavasaris. Taču 
ziemas sporta veidu cienītājiem 
aizvadītais gada laiks noteikti 
bija pa prātam, jo slēpot, slidot 
un spēlēt hokeju varēja pēc sirds 
patikas. Alūksnes novada ziemas 
sporta centra „Mežinieki” ar kat-
ru gadu tiek uzlabots, lai piedāvā-
tu arvien labākas sportošanas un 
aktīvās atpūtas iespējas.

		Par	to,	kādi	ieguldījumi	sporta	
bāzē	ir	bijuši	infrastruktūras	uzlabo-
šanai,	jau	esam	rakstījuši	iepriekš.	
Šoreiz	vairāk	par	to,	kādi	sportiskie	
notikumi	„Mežiniekos”	noritējuši.
		Pašvaldības	sporta	darba	orga-
nizators	Vilnis	Veļķeris,	vērtējot	
aizvadīto	ziemas	sezonu	„Mežinie-
kos”,	uzsver,	ka	šī	sporta	būve	ir	
saistīta	ar	augstas	klases	sportistu	
sagatavošanu,	jo	primāri	tā	kalpo	
Alūksnes	pilsētas	Bērnu	un	jaunat-
nes	sporta	skolai.	Šajā	sezonā	valsts	
nacionālo	izlasi	pārstāvēja	daudzi	
Alūksnes	sporta	skolas	treneru	
vadībā	sagatavotie	biatlonisti	un	jā-
teic,	ka	laika	apstākļi	bija	labvēlīgi	
sportistu	trenēšanās	iespējām,	jo	jau	
decembra	sākumā	sporta	kompleksā	
bija	pietiekami	labs	slēpošanas	trašu	
tīkls,	lai	ne	tikai	esošie	sporta	sko-
las	audzēkņi,	bet	arī	mūsu	izlases	
dalībnieki	-	Andrejs	Rastorgujevs,	
Žanna	Juškāne,	Krišjānis	Meirāns,	
Oskars	Muižnieks	varētu	gatavoties	
„Mežinieku”	trasē.
		V.	Veļķeris	uzsver,	ka	trases	
nodrošināšanā	veiksmīgi	strādāja	
pašvaldības	aģentūra	„Spodra”,	
kas	rudenī	sezonā	ar	pašvaldības	
atbalstu	iegādājās	jaunu	sniega	mo-
tociklu	ar	speciālu	aprīkojumu,	kas	
vajadzīgs	laikā,	kamēr	sniega	vēl	
ir	par	maz,	lai	trases	sagatavošanā	

strādātu	speciālais	traktors.
		-	Protams,	līdz	ar	sporta	skolas	
audzēkņiem	un	mūsu	sportistiem	ie-
guvēji	bija	arī	visi	tie,	kam	patīk	ak-
tīvs	dzīvesveids	un	ir	tuva	slēpošana	
kā	fiziskā	nodarbe	brīvā	laikā,	jo	di-
vas	reizes	nedēļā	vakaros	trasē	bija	
mākslīgais	apgaismojums.	Ieklauso-
ties	iedzīvotāju	vēlmēs	un	analizējot	
ekonomiskos	rādītājus,	iespējams,	
ka	nākošajā	sezonā	varētu	palielināt	
šādu	vakaru	skaitu,	kad	trasē	var	
slēpot	mākslīgajā	apgaismojumā.	
Tāpat	nākamajā	sezonā	veidosim	
tādu	trašu	izmantošanas	kārtību,	
kura	sekmētu	trašu	kvalitatīvu	
sagatavošanu.	Trašu	sagatavošanas	
process	ir	darbietilpīgs,	atceramies,	
ka	šoziem	bieži	sniga,	tādēļ	nereti	
no	rītiem	trase	bija	aizsnigusi,	bet	
jau	agrā	rītā	saņēmām	pārmetumus,	
ka	trases	sagatavotas	slēpošnai.	Slē-
potājiem	tomēr	jāsaprot,	ka	trases	
sagatavošanai	pēc	sniegputeņa	ir	
vajadzīgs	zināms	laiks,	nedrīkst	arī	
uzreiz	aiz	traktora	doties	trasē	pa	
svaigi	noblietēto	sniegu,	jo	tad	trase	
vairs	nebūs	kvalitatīva.	Tāpat	arī	
šādā	pavasarī	kā	šogad	vairs	nevar	
nodrošināt	ideālu	trasi,	jo	pa	dienu	
saulē	sniegs	kūst,	naktī	uzsalst,	
tādēļ	trase	kļūst	ledaina.	Nākamjā	
sezonā	izstrādāsim	kārtību,	cik	
ilgi	pēc	stipras	snigšanas	trase	būs	
atvērta	slēpotājiem,	līdz	kuram	
laikam	atbilstošos	laika	apstākļos	
var	nodrošināt	kvalitatīvu	trašu	
uzturēšanu.	Noteikti	jāmainās	arī	
pašu	iedzīvotāju	attieksmei	–	šobrīd	
pašvaldībai	šī	ir	vienīgā	ziemas	
sporta	bāze,	kurā	ir	nodrošināti	
tehniskie	līdzekļi,	tiek	piešķirti	
finanšu	resursi,	ir	darbinieks,	kas	
rūpējas	par	trasi.	Diemžēl	arī	šogad	
bija	gadījumi,	kad	trasē	iebrauca	ar	
nepiemērotiem	sniega	motocikliem	
un	ragaviņām,	gāja	ar	kājām,	vedot	
pavadā	suņus,	tā	bojājot	sagatavoto	
trasi.	Tomēr	vajadzētu	saprast,	ka	

„Mežinieki” – gan sacensību norises, 
gan rezultātu kaldināšanas vieta

šī	trase	ir	paredzēta	slēpošanai	un	
novērtēt	to,	ko	pašvaldība	tās	uztu-
rēšanā	iegulda,	-	uzsver	V.	Veļķeris.
		Aizvadītajā	sezonā	„Mežiniekos”	
notikušas	gan	vietējā	mēroga,	
gan	arī	valsts	mēroga	sacensības.	
Janvārī	tās	bija	Bruņoto	spēku	
sacensības,	martā	notika	tradicionā-
lais	slēpojums	„Alūksne”,	kas	pulcē	
slēpotājus	no	visas	Latvijas,	jo	ir	arī	
viens	no	SPORTLAT	balvas	izcīņas	
posmiem.	Ar	gandarījumu	V.	Veļķe-
ris	stāsta,	ka	šajā	ziemā	arī	daudzas	
novada	skolas	izrādījušas	aktivitāti	
un	slēpojumā	piedalījušies	skolēni	
no	Strautiņiem,	Ilzenes,	Liepnas.
		Tāpat	arī	tradicionālais	Latvijas	
čempionāts	biatlonā	divu	dienu	
garumā	mājvietu	rada	„Mežinieku”	
trasē.	Šoziem	aktīvs	sporta	bāzes	
viesis	bijis	skolu	sports,	jo	tur	
notikušas	novada	skolu	slēpošanas	
sacensības,	arī	Alūksnes	pilsētas	
sākumskola	savas	slēpošanas	sacen-
sības	rīkojusi	tur.
		-	Analizējot	šo	ziemas	sezonu,	
vērtējot	izteiktos	ierosinājumus,	
domāju,	ka	pie	attiecīgiem	finansu,	
tehnikas	un	cilvēku	resursiem	nāka-

majā	ziemā	varētu	veidot	bērniem	
slidināšanās	kalniņu	Muižas	parkā,	
arī	mazu	slēpošanas	aplīti	iepretim	
Jaunajai	pilij.	Pozitīvi	vērtēju,	ka	no	
„Mežiniekiem”	lietotais	sniega	mo-
tocikls	„Buran”	tika	atdots	skolām,	
lai	iespēju	robežās	gan	sākumsko-
lai,	gan	ģimnāzijai	būtu	iespēja	
sagatavot	slēpošanas	trases	-	vērtē	
V.	Veļķeris.
		Viņš	uzsver,	ka	vasaras	sezona	
„Mežiniekos”	galvenokārt	aizritēs	
treniņu	ciklā	un	te	trenēsies	arī	
izlases	vadošie	sportisti.	Sacensības	
pagaidām	nav	ieplānotas	-	lai	arī	
Alūksne	ir	bijusi	kandidāts	vasaras	
biatlona	čempionāta	rīkošanai,	ir	
tehniskie	speciālisti,	kas	oponē,	
ka	šajā	trasē	atsevišķas	vietas	ar	
asākiem	pagriezieniem	sacensību	
atmosfērā	ir	diezgan	bīstamas.
		Prognozes	liecina,	ka	nākamajā	
ziemā	„Mežiniekos”	notiks	jau	
ierastās	sacensības	un	ir	izteikts	
arī	piedāvājums	uzņemt	Baltijas	
karavīru	ziemas	sporta	spēles	ar	
biatlonu,	distanču	slēpošanu	un	
ziemas	orientēšanos.

Tautas slēpojums „Alūksne” ik gadu pulcē daudz gan mazus, gan lielus slēpotājus

  Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja

  Garā ziema pat mūspusē strauji 
teic atvadas, Ates ceļi atkusuši 
un pamazām uzsūc ziemā krāto 
mitrumu, pakāpeniski pazūd 
kupenas un ar pavasarīgi cerīgu 
noskaņojumu Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
darbinieki sāk gaidīt intensīvāku 
apmeklētāju pieplūdumu. 

		Lai	arī	visos	laikos	V.	Ķirpa	mu-
zejs	bijis	gana	atpazīstams,	nereti	
nākas	sastapties	ar	cilvēkiem,	kuri	
par	šo	vietu	dzird	pirmo	reizi.	No	
maija	muzejs	atkal	atvērts	apmeklē-
tājiem	būs	sešas	dienas	nedēļā.	
		Lai	maksimāli	ātri	un	plaši	
informētu	par	norisēm	Atē,	aktīvi	
darbojamies	interneta	vidē.	Portālā	
draugiem.lv	esam	izveidojuši	lapu,	
kurā	aktīvi	stāstām	par	notikušajām	
un	gaidāmajām	norisēm	muzejā,	
darbojamies	www.twitter.com	un	
www.facebook.com.	Patīkami,	ka	
izdodas	saņemt	tūlītēju	atgriezenis-
ko	saiti.	
		Ļoti	nozīmīga	un	apmeklētājus	
ieinteresējoša	muzejā	ir	iespēja	seno	
darba	rīku	pamēģināt	darbībā.	Šo-
gad	600	latu	atbalstu	muzeja	krāju-

ma	priekšmetu	kopiju	izgatavošanā	
Kalncempju	pagasta	V.	Ķirpa	Ates	
muzejs	saņēmis	Kultūras	ministrijas	
projektu	konkursā	„Par	valsts	finan-
sējumu	Nacionālā	muzeju	krājuma	
uzturēšanai	un	izmantošanai	paš-
valdību,	autonomajos	un	privātajos	
muzejos	un	privātajās	kolekcijās”.	
Sadarbībā	ar	Latvijas	Amatniecības	
kameras	mēbeļu	galdnieka	amata	
meistaru	Ēriku	Kanaviņu	jau	līdz	
Pļaujas	svētkiem	tiks	izgatavotas	
koka	veļas	mašīnas,	divu	kubulu,	
kartupeļu	rīves	un	sola	-	slīmesta	
kopijas,	ko	turpmāk	pavisam	droši	
un	intensīvi	varēs	izmantot	Pļaujas	
svētkos	un	izglītojošās	programmās,	
saglabājot	un	gatavojot	krājuma	
priekšmetus	restaurācijai.	Tā	ir	nau-
das	piesaistīšanas	ziņā	ar	projektu	
palīdzību	pirmā	priecīgā	vēsts,	mēs	
turpinām	šajā	jomā	darboties	un	
līdz	gada	beigām	gribam	vēl	daudz	
paveikt.
		Jauno	sezonu	sākot,	izstrādāta	
izglītojošā	darba	programma	„Kā	
mācījās	zemnieku	bērni”,	atjaunota	
–	„Čaklā	bitīte”.	Tas	būs	piedāvā-
jums	pirmsskolas	bērniem	un	skolu	
jaunatnei,	mācību	gadu	noslēdzot.	
Izbraukumā	uz	mācību	iestādēm	
dodamies	ar	izglītojošo	program-
mu	„Par	dzīvošanas	tikumiem	un	

likumiem”.	Šādu	piedāvājumu	
iecienījuši	Gulbenes	novada	skolās.	
Šosezon	esam	atsvaidzinājuši	
savulaik	Mirdzas	Ķirpes	veidoto	
kāzu	programmu	„Senču	gudrī-
bas”,	kuru	piedāvāsim	sadarbībā	
ar	Alūksnes	novada	Dzimtsarakstu	
nodaļu.	V.	Ķirpa	Ates	muzejs	allaž	
bijis	iecienīta	vieta,	kur	iegriezties	
kāziniekiem,	kur	aizdomāties	par	
maizes	ceļu,	kur	apjaust	ne	tikai	
darba	grūtumu,	bet	arī	vērtību,	kur	
saprast	ģimenisko	attiecību	sūtību.
		Muzeja	norišu	kalendārs	šogad	
iesākās	ar	Ottes	Lieldienām,	kas	
pulcēja	Lieldienu	tradīciju	izzināt	
gribētājus.	Šobrīd	aktīvi	gatavoja-
mies	Muzeju	naktij,	kas	apmeklētā-
jus	bez	maksas	pulcēs	visos	Latvijas	
muzejos.	Atklāsim	Kalncempju	
mednieku	kolektīva	medību	trofeju	
izstādi.	Aicinājumam	piedalīties	
muzeju	naktī	Atē	atsaukušies	arī	
kaimiņi	ilzenieši	-	Viktora	Ķirpa	
novadnieki.	Aldis	Ķeselis	medību	
trofeju	izstādi	bagātinās	ar	savu	
redzējumu	par	dabu	un	mežu	foto-
grāfijās,	bet	muzikālais	viesis	būs	
Olīvijas	Jēģeres	vadītais	jauktais	
vokālais	ansamblis.	Muzeja	dibinā-
tāja	aizsāktā	sadarbība	ar	mazpul-
kiem,	gūst	arvien	lielāku	atsaucību.	
Mūsu	nakts	programmā	iesaistīsies	

Atklājam sezonu Viktora Ķirpa Ates muzejā

Alūksnes muzejs 
piedāvā jaunas 
izglītojošās programmas

  Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja izglītojošā 
darba un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste

  Dabā lieliem soļiem tuvojas 
pavasaris un skolēniem vairs 
aiz kalniem nav tik ļoti gaidītais 
vasaras brīvlaiks. Darba piere-
dze rāda, ka tuvojoties mācību 
gada beigām, skolēni sarosās 
un biežāk apmeklē pasākumus, 
izstādes un izglītojošās prog-
rammas.

		Alūksnes	muzeja	darbinieki	ir	
gandarīti	par	lielo	atsaucību,	ko	
pierāda	Lieldienu	programmas	
„Nāc	nākdama,	Liela	diena”	
apmeklējums.	Šo	programmu	
apmeklēja	335	bērni	ar	grupu	au-
dzinātājām	no	Alūksnes	pilsētas	
un	novada	pirmskolas	izglītības	
iestādēm.	Paldies	šīs	program-
mas	tapšanā	gribam	teikt	SIA	
„Deiwoss”	Andim	Kaktiņam,	kā	
arī	Oskaram	Steberam,	Aivaram	
Puzulim,	Pēterim	Zālītim	un	
brīvprātīgajiem	palīgiem.
		Esam	izveidojuši	jaunas	izglīto-
jošās	programmas,	pilnveidojuši	
un	uzlabojuši	jau	esošās.	Muzejs	
piedāvā	muzejpedagoģiskās	prog-
rammas	-	“Kā	ģērbās	senči?”,	
„Mana	teika	par	Alūksni”	„Cepu,	
cepu	kukulīti”,	„Pagrīdes	stāsti	
–	ieskats	arheoloģijā”	(maijs	-	
septembris),	„Latviskās	gads-
kārtu	tradīcijas”	(Ziemassvētki,	
Lieldienas),	„Kaut	man	būtu	tā	
naudiņa”,	„Iepazīsti	Alūksni!”.
  Uz tikšanos muzejā!

arī	Alūksnes	nova-
da	mazpulki,	kuri	
pēta	zaļās	meža	
krāsas	tēmas	un	
gatavo	uzdevumus	
apmeklētājiem.	
Būs	arī	koka	
spēles	un	radošās	
darbnīcas.	Domā-
jam,	ka	īpaši	inte-
resants	izvērtīsies	
radošais	konkurss,	
kurā	floristi	veidos	
Vidzemes	lauku	sētai	raksturīgus	
darbus	un	atdzīvinās	Ottes	muižas	
aleju.	Tie	mūsu	apmeklētājiem	būs	
skatāmi	visu	sezonu	un	ikviens	
līdz	Pļaujas	svētkiem	14.	septem-
brī	varēs	izteikt	savu	vērtējumu	
balsojumā.	
		Arī	šovasar	turpināsim	sadarbību	
ar	Pirts	skolu,	pulcināsim	kopā	
kalncempiešus	muzeja	dzimšanas	
dienā,	piedalīsimies	Žvartu	dzimtas	
salidojumā,	kopīgi	veidojot	saimes	
koku,	gaidīsim	ikgadējos	Pļaujas	
svētkus	un	Ziemassvētku	laikā	aici-
nāsim	atkal	Ottes	gaismas	takās.
		Šis	gads	sācies	ar	cerību	rast	
risinājumu	krājuma	izvietošanai	un	
papildināšanai,	jaunām	iespējām	
mūsdienīgam	muzeja	piedāvāju-
mam.	Vēlreiz	meklējam	risinājumu	

Ottes	dzirnavu	īpašumam.	Oktobrī	
gaidāma	muzeja	akreditācija.	Laiks	
izvērtēt	paveikto,	sakārtot	nesa-
kārtoto,	izveidot	stratēģiju	nāko-
šajam	akreditācijas	periodam,	kas	
iezīmēsies	ar	muzejam	nozīmīgiem	
notikumiem.	Muzeja	dibinātāja	
Viktora	Ķirpa	85	gadu	jubileju	svi-
nēsim	2014.	gadā.	Esam	izvirzījuši	
nopietnus	uzdevumus,	sagaidot	
muzeja	30	gadu	dzimšanas	dienu	un	
atzīmējot	dzirnavu	ēkas	220	gadus	
2015.	gadā.	2016.	gadā	apritēs	30	
gadi,	kopš	Atē	tiek	rīkoti	rudens	ra-
žas	svētki.	Kaut	tas	ir	vēl	nākošajos	
gados,	gatavoties	šiem	notikumiem	
atlicis	pavisam	maz	laika,	bet	darbu	
un	ieceru	daudz.
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Jauniešu lapa www.aluksne.lv

Kāpēc būt par 
brīvprātīgo?
 Uz šo jautājumu šoreiz  atbild 
Krista Sniķere, kura šobrīd 
mācās Alūksnes pilsētas sā-
kumskolā.

  Kādā organizācijā darbojies?
Brīvprātīgi	darbojos	Alūksnes	
Bērnu	un	jauniešu	centra	pulciņā	
„Estētikas	skola”	pirmsskolas	
vecuma	bērniem.

  Ko tu tur dari?
Es	esmu	palīgs	gan	skolotājam,	
gan	bērniem.	Es	atviegloju	darbu	
skolotājam,	jo	bez	manis	skolo-
tājam	būtu	grūti	tikt	galā.

  Kā nonāci līdz darbam kon-
krētajās vietās?
Runājām	par	to	klasē.	Tā	man	
bija	liela	iespēja	iegūt	pieredzi.

  Kāpēc tur darbojies?
Es	šajā	jomā	darbojos,	jo	nā-
kotnē	vēlos	kļūt	par	bērnudārza	
audzinātāju.

  Kādi ir Tavi ieguvumi, darot 
brīvprātīgo darbu?
Esmu	guvusi	lielu	pieredzi	darbā	
ar	bērniem.

  Pastāsti par īpašu mirkli vai 
spilgtākos iespaidus, darot 
brīvprātīgo darbu!
Atceros	savu	pirmo	reizi,	nākot	
uz	Estētikas	skoliņu.	Biju	ļoti	
satraukta	un	nobijusies.	Pirms	
iet	nodarbības	telpā,	ilgi	stāvēju	
pie	durvīm	un	domāju	–	iet	vai	
neiet.	Beigās,	protams,	iegāju.	
Skolotāja	Kristīne	Vimba	man	
bija	jau	pazīstama,	tāpēc	jutos	
pavisam	labi.

  Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

  Izglītības un zinātnes ministrija 
atbalstījusi Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra projektu 
„NE-SALIEDĒTIES”, kura laikā 
tiks iegādāts aprīkojums pasāku-
mu organizēšanai ārpus telpām 
(projekcijas ekrāns āra apstāk-
ļiem, projektors, nojume), video 
kamera kvalitatīvu video materiā-
lu veidošanai.

		Inventāru	būs	iespējams	izmantot	
ikvienam	jaunietim	multifunkcio-
nālajā	jaunatnes	iniciatīvu	centrā	
„Pa	GALMS”.	Tiks	organizēti	pieci	
dažādi	pasākumi	no	šā	gada	maija	
līdz	septembra	sākumam,	lai	piesais-
tītu	plašu	apmeklētāju	loku	un	radītu	
labvēlīgu	vidi	dažādu	jauniešu	ko-
munikācijai,	radošu	izpausmes	veidu	
un	līdzdalības	iespēju	iepazīšanai.

		Tāpat	tiek	organizēts	jauniešu	
videoklipu	konkurss	„Ko	neteik-
si?”,	kas	jau	ir	izsludināts.		Video	
materiālus	konkursam	var	iesniegt	
jaunieši	un	ne	tikai	no	visas	Latvijas	
plašā	tēmu	spektrā.	Ar	nolikumu	
var	iepazīties	www.abjc.lv	un	www.
aluksne.lv,	sadaļā	Konkursi.	Pietei-
kumus	video	konkursam	gaidām	līdz	
17.	maijam!

		Projekta	„NE-SALIEDĒTIES”	
mērķis	ir	veicināt	jauniešu	savstar-
pējo	sadarbību	radošās	izpausmēs	un	
aktīvu	līdzdalību	sabiedriskās	dzīves	
veidošanā,	īstenojot	savas	iniciatī-
vas,	lai	piesaistītu	plašu	apmeklētāju	
loku	un	radītu	labvēlīgu	vidi	dažādu	
jauniešu	komunikācijai,	radošu	iz-
pausmes	veidu	un	līdzdalības	iespēju	
iepazīšanai.

NE-SALIEDĒTIES – 
ko neteiksi!

  Līva Malteniece,
Jaunlaicenes pamatskolas
pašpārvaldes pārstāve

  Jaunlaicenes pamatskolā jau 
vairākus gadus aktīvi darbojas 
skolēnu pašpārvalde.

		Pašpārvaldē	visradošākās	ir	četras	
meitenes:	Una	Kaktiņa,	Sindija	Bēte-
re,	Līva	un	Līna	Maltenieces.	Katrai	
pašpārvaldes	dalībniecei	ir	savs	
amats,	kas	nosaka	darbības	jomu.
		Skolēnu	pašpārvaldes	uzdevums	ir	
organizēt	dažādas	aktivitātes	un	pa-
sākumus	visiem	skolēniem.	Tie	tiek	
rīkoti,	lai	skolēni	atpūstos,	izkustētos	
un,	protams,	arī	izglītotos.
		Šajā	mācību	gadā	pašpārvalde	katru	
mēnesi	ir	rīkojusi	kādu	pasākumu.	
Visinteresantākie	pasākumi:	Helo-
vīnu	ballīte	-	diskotēka,	kurā	visi	
skolēni	ieradās	ar	maskām.	Vispopu-
lārākā	maska	bija	„kliedzējs”.	
		Lāčplēša	dienā	mēs	noskaidro-
jām	skolas	Lāčplēsi.	Lai	kļūtu	par	

Lāčplēsi,	zēniem	bija	jāveic	dažādi	
uzdevumi,	piemēram,	jāēd	auzu	pār-
slu	putra,	uz	rokām	jānes	meitenes,	
jāzina	jautājumi	par	Latvijas	vēsturi,	
jāliek	puzles,	jānes	spalva	karotē.	
Par	mūsu	skolas	Lāčplēsi	kļuva	
Kalvis	Kaktiņš.	
		Valentīndienas	pasākumā	noskaid-
rojām	erudītāko,	skaistāko,	atraktī-
vāko	pāri	-	zēnu	un	meiteni.	Pāriem	
kopā	bija	jāveic	uzdevumi	-	jādejo,	
teatralizēti	jāstāsta	anekdotes,	jāspēlē	
spēles.	Jaukākais	pāris	izrādījās	
Adrija	Harju	un	Mikus	Cekulis.	
Organizējām	arī	zēnu	un	meiteņu	
pēcpusdienas.	Šajās	dienās	veltījām	
viens	otram	dziesmas,	rādījām	savus	
talantus.	Tika	pasniegts	arī	īpašs	
mielasts.
		Mēs,	skolēnu	pašpārvaldes	dalīb-
nieces,	neatteicāmies	no	brīvprātīgā	
darba.	Brīvprātīgā	darba	ietvaros	
esam	strādājušas	zirgu	stallī,	tīrījušas	
Jaunlaicenes	pagasta	pieturu.	Esam	
apņēmušās	šo	darbu	turpināt,	meklē-
jot	arī	citas	darba	iespējas.

Skolēnu pašpārvaldes aktivitātes Jaunlaicenē

Ziedojums dzīvnieku mājai „Astes un ūsas”

		No	šī	mācību	gada	oktobra	pašpār-
valde	katru	mēnesi	izdod	informatī-
vu	un	izglītojošu	izdevumu	„Bril-
les”.	Tajā	mēs	atspoguļojam	mēneša	
padarītos	darbus,	nākotnes	plānus,	
intervijas	ar	skolēniem	un	skolotā-
jiem,	jautrībai	–	anekdotes.	
		Jau	otro	gadu	piedalīsimies	akcijā,	
ziedojot	dzīvnieku	mājai	„Astes	un	
ūsas”.	Centīsimies	dzīvnieku	māju	
atbalstīt	katru	gadu.

		Reizi	mēnesī	divas	pašpārvaldes	
dalībnieces	dodas	uz	pašpārvalžu	
sanāksmi	Bērnu	un	jauniešu	interešu	
centrā.	Tur	mēs	risinām	problēmas,	
kas	ir	saistītas	ar	pašpārvaldi,	kā	arī	
gūstam	jaunas	idejas	un	zināšanas.	
Sakām	lielu	paldies	Ilzei	Zvejniecei	
par	to,	ka	viņa	mūs	aicina	uz	šādām	
sanāksmēm,	jo	no	tām	mēs	gūstam	
idejas,	ko	izmantot	savā	skolā.

Malienas pamatskolā 
strādā „Bērnu žūrija”

  Gunta Vancāne, 
Malienas pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

  Malienas pamatskolā martā ar 
braucienu uz Balvu peldbaseinu 
darbu beigusi šī  mācību gada 
,,Bērnu žūrija”. Esam viena no 
retajām pamatskolām Latvijā, 
kurā darbojas pašiem sava 
,,Bērnu žūrija”.

		,,Bērnu	žūrija”	skolā	darbojas	
jau	daudzus	gadus	un	esam	par	
to	gandarīti.	Tā	mēs	tiekam	pie	
jaunām	grāmatām,	kuras	pusgada	
laikā	jāizlasa	un	jānovērtē.	
		Ar	dažādiem	līdzekļiem	soli	pa	
solītim	šajā	moderno	tehnoloģiju	
uzvaras	laikmetā	cenšamies	lasī-
šanā	ieinteresēt	skolēnus,	pierādot,	
ka	lasīt	grāmatu	ir	moderni,	intere-
santi,	noderīgi	un	arī	jautri,	tāpēc	
katru	gadu	darba	beigās	braucam	
uz	baseinu!
		Šogad	,,Bērnu	un	jauniešu	
žūrijā”	darbojās	22	bērnu	grāmatu	
eksperti	un	pirmo	gadu	arī	vecāku	
ekspertu	grupa.	Mūsu	vecāku	žū-
rija	saka	paldies	par	pamācošajām	
grāmatām,	bet	visvairāk		tomēr	
sirdis	aizkustinājis		8.	-	12.	klašu	
grupas	lietuviešu	rakstnieces	Rūtas	
Šepetis	romāns	,,Starp	pelēkiem	
toņiem”.	Paldies	Malienas	pagasta	
pārvaldei	par	dāvanu	labākajiem	
lasītājiem	-	autobusu	braucienam	
uz	Balvu	peldbaseinu!

Starpkultūru diena 18. maijā
  Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe 

  Pagājušajā pavasarī Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra (ABJC) 
Eiropas brīvprātīgās organizēja 
dienu, kad jaunieši no dažādām 
valstīm ieradās Alūksnē, lai kopā 
ar vietējiem dalītos kultūru daudz-
veidībā. Arī šī gada brīvprātīgie 
Klarisa (Portugāle) un Levans 
(Gruzija) izvēlējušies aizsākto 
turpināt, organizējot Alūksnē jau 
otro Starpkultūru dienu.

		Dažādu	valstu	brīvprātīgie	jaunieši,	
kas	pašlaik	uzturas	un	strādā	Lat-
vijā,	Alūksnē	ieradīsies	18.	maija	
pusdienlaikā,	iepazīsies	ar	pilsētu	un	
vietējiem	jauniešiem,	vadīs	dažādas	
darbnīcas	un	sporta	aktivitātes	Ilze-
nes	„Dailēs”,	bet	vakarā	MJIC	„Pa	
GALMS”	gan	vietējie,	gan	ārzemju	
jaunieši	prezentēs	savas	valstis	un	
kultūru.	
		Ikviens	jaunietis	aicināts	pievieno-

ties	Klarisai,		Levanam	un	pārējiem	
brīvprātīgajiem	starpkultūru	piedzī-
vojumā.	Ja	ir	vēlēšanās	piedalīties	
brīvprātīgo	vadītajās	darbnīcās	un	
sporta	aktivitātēs	Ilzenē,	lūgums	
savu	dalību	pieteikt	MJIC	„Pa	
GALMS”	(Dārza	ielā	8a,	Alūksnē)	
personīgi,	pa	tālruni	64322402	vai	
pa	e-pastu	liga.kriskijane@aluksne.
lv	līdz	13.	maijam!	
	Pasākums	top	ar	ES	programmas	
„Jaunatne	darbībā”	finansiālu	
atbalstu	projekta	„EVS	pagalmā!”	
ietvaros,	kur	ABJC	darbojas	Clarissa	
Rodrigues	no	Portugāles.	

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

Vienā katlā – 
nometne 
jauniešiem!
  Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe 

  No šā gada 17. līdz 21. jūnijam 
Zeltiņos notiks jau tradicionālā 
nometne Alūksnes novada  
jauniešiem.

		Šogad	tā	saucas	„Vienā	katlā”,	
kurā	14	līdz	18	gadus	veciem	jau-
niešiem	būs	iespēja	attīstīt	saskars-
mes	un	sadarbības	prasmes,		āra	
dzīves	prasmes,	tās	pielietot	divu	
dienu	ekspedīcijā.	Programmu	vadīs	
āra	dzīves	apmācību	centra	„Pelē-
kais	vilks”	pārstāvis	Nils	Klints.
		Dalības	maksa	ir	15	lati.	Pieteik-
ties	nometnei	iespējams	līdz	3.	jūni-
jam,	personīgi	MJIC	„Pa	GALMS”,	
pa	tālruni	64322402	vai	pa	e-pastu	
jauniesi.abjc@gmail.com!	

  Alūksnes Bērnu un jaunie-
šu centrs Multifunkcionālajā 
jaunatnes iniciatīvu centrā „Pa 
GALMS” Dārza ielā 8a, Alūksnē 
piedāvā bērniem un jauniešiem 
dažādas aktivitātes vasarai.

		31. maijā 18.00	fotoorientēšanās	
sacensības	pa	Alūksnes	pilsētu.	
Aicināts	jebkurš	Alūksnes	novada	
jaunietis	(13	–	30	gadi),	komandā	5	
dalībnieki.	
		3. – 7. jūnijā	Lauku	tūrisma	un	
atpūtas	centrā	„Jaunsētas”	dienas	
nometne	„Copes	lietas”	(pēdējā	
naktī	nakšņošana	teltīs).	Dalībnieku	
vecums	10	–	14	gadi.	Galvenā	tēma	
-	makšķerēšana	un	veselīgs	dzī-
vesveids.	Lai	pieteiktos	nometnei,	
dalībniekam	jāraksta	motivācijas	
vēstule	līdz	17.	maijam.	Nometnes	
vadītāja	Kristīne	Vimba.	Dalības	
maksa	Ls	15.
		17. - 21. jūnijā	Zeltiņos	jauniešu	
vasaras	nometne	„Vienā	katlā”.
Dalībnieku	vecums	14	-	18	gadi.	
Dalības	maksa	Ls	15.	Nometnes	
vadītāja	Ilze	Zvejniece.	Program-

mas	vadītājs	Nils	Klints	(āra	dzīves	
apmācību	centrs	“Pelēkais	vilks”).	
Komandas	veidošanas	spēles,	
izaicinājuma	uzdevumi,	divu		dienu	
ekspedīcija	-	pārgājiens.
		19. – 23. augustā	dienas	nometne	
„Karlsons	lido	atkal!”.	Dalībnieku	
vecums	7	-	9	gadi.	Nometnē	iepa-
zīsim	Karlsonu,	veidosim	radošus	
darbiņus,	dosimies	ekskursijā	uz	
Poķu	zemi	Igaunijā	(dalībniekiem	
jābūt	pasei	vai	identifikācijas	
kartei).	Nometnes	vadītāja	Kristīne	
Vimba.	Dalības	maksa	Ls	15.
		3. – 7. jūnijā vasaras	interešu	iz-
glītības	programma	„Vasaras	skola”	
-	1.	un	2.	klases	skolēniem.		Lego,	
velo,	sarīkojuma	un	sporta	dejas,	
teātris	un	citas	interešu	izglītības	
programmas.	Dalības	maksa	Ls	6	
(iekļautas	siltas	pusdienas).
		10. – 14. jūnijā	3.	un	4.	klases	
skolēniem		vasaras	interešu	izglī-
tības	programma	„Vasaras	skola”	-	
Lego,	dzīvesprasmju	skoliņa,	teātris	
un	citas	interešu	izglītības	program-
mas.	Dalības	maksa	Ls	6	(iekļautas	
siltas	pusdienas).

		1. – 5. jūlijā	vasaras	interešu	
izglītības	programma	„Nāc	un	dar-
bojies!”	-	Velo	pulciņš.	Dalībnieki	
1.	-	4.	klases	skolēni.	Dalības	maksa	
Ls	3.
		8. - 12. jūlijā	vasaras	interešu	iz-
glītības	programma	„Nāc	un	darbo-
jies!”	-	laikmetīgā	deja.	Dalībnieki	
3.	-	6.	klase,	7.	-	12.	klase.	Dalības	
maksa	Ls	3.	
		2. - 30. jūlijā	1	reizi	nedēļā		
vasaras	interešu	izglītības	program-
ma	„Nāc	un	darbojies!”	-	džambu	
pulciņš.	Dalībnieki	3.	-	12.klases	
skolēni.	Dalības	maksa	Ls	3.
		12., 14., 16. augustā vasaras	inte-
rešu	izglītības	programma	„Nāc	un	
darbojies!”	-	animācijas	darbnīca.	
Dalībnieki	1.	-	6.	klase.	Dalības	
maksa	Ls	3.
		2. septembrī pulksten 17.00	
Zinību	dienas	pasākums	Multifunk-
cionālajā	jaunatnes	iniciatīvu	centrā	
„Pagalms”!
  Sīkāka informācija un jaunumi  
www.abjc.lv maijā!
abjc@aluksne.lv, 643 22402, 
29190552

„Pa GALMS” aicina kopā pavadīt vasaru!



Aizsaulē aizgājuši
līdz 25. aprīlim

  

Alūksne	
Pēteris	Grebuns	55	gadi	
Anatolijs	Žukovs	87	gadi
Anatolijs	Maļiņins	63	gadi
Velta	Podele	88	gadi
Gaļina	Stīpniece	70	gadi
Guntis	Vilsārs	55	gadi

Alsviķi
Māris	Mazulis	37	gadi

Anna
Baiba	Zelča	53	gadi

Ilzene
Dailonis	Bērziņš	72	gadi
										
Jaunalūksne
Kārlis	Vuškalns	50	gadi

Jaunanna
Anna	Dimitrijeva	88	gadi

Jaunlaicene
Ausma	Kļaviņa	86	gadi

Liepna
Herta	Zitāne	91	gads
Valda	Irbe	77	gadi
Ausma	Fedotova	72	gadi
Leontīna	Sīkā	80	gadi

Maliena
Aleksandra	Vinogradova	75	gadi

Mālupe
Anna	Sisene	75	gadi
Astrīda	Daktiņa	56	gadi
Jevgenija	Kubuliņa	85	gadi

Pededze
Nikolajs	Bobrovs	61	gads
Vladimirs	Dubovs	85	gadi

Zeltiņi
Lidija	Gāršniece	84	gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Alūksnes Novada Vēstis  11.26.04.2013.

Sveicam
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos
jaundzimušos!

līdz 25. aprīlim

Alūksne
Lauma	Gorbāne
Andžejs	Magaziņš
Paula	Marķitāne
Raivo	Šadurskis
Ingus	Logins	

Alsviķi
Katrīna	Laurinoviča
Elza	Donska

Mālupe
Tomass	Trifonovs

Veclaicene
Signe	Kimberlija	Matvejeva

Deputāts Pieņemšanas
datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 08.05.2013. 13.00	–	14.00 Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 23.05.2013. 9.00	–	10.00 Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	103.telpā

Elita LAIVA 20.05.2013. 9.00	–	10.00 Zeltiņu	pagasta	pārvaldē
Ainars MELDERS 08.05.2013. 9.00	–	10.00 Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 08.05.2013. 13.00	–	14.00 Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	103.telpā
Marina RAMANE 22.05.2013. 9.00	–	10.00 Alsviķu	pagasta	pārvaldē
Zinaida SILIRAVA 08.05.2013. 9.00	–	10.00 Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	103.telpā
Laimonis SĪPOLS 23.05.2013. 15.00	–	16.00 Liepnas	pagasta	pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 10.05.2013. 10.00	–	11.00 „Ozolos	1”,	Jaunlaicenes	pagastā
Askolds ZELMENIS 23.05.2013. 15.00	–	16.00 SIA	„4	Plus”	Merķeļa	ielā	20,	Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 08.05.2013. 9.00	–	10.00 Dārza	ielā	11,	Alūksnē,	103.telpā
Valda ZELTIŅA 10.05.2013. 15.00	–	16.30 Ziemera	pagasta	pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Apmeklētāju pieņemšana maijā
Alūksnes	novada	domes	priekšsēdētājs	Aivars FOMINS	apmeklētājus	pieņems

20. maijā 	no	plkst.	15.30	līdz	plkst.	17.30	Dārza	ielā	11,	3.stāvā,	Alūksnē	

Alūksnes	novada	domes	priekšsēdētāja	vietnieks	Dzintars ADLERS apmeklētājus	pieņems
27. maijā  no plkst.	15.30	līdz	plkst.	17.30	Dārza	ielā	11,	3.stāvā,	Alūksnē	

Alūksnes	novada	pašvaldības	izpilddirektore	Janīna ČUGUNOVA	apmeklētājus	pieņems
20. maijā  no	plkst.	15.30	līdz	plkst.	17.30	un

10. un 24. maijā 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.

Noderīga informācija www.aluksne.lv

Dzīvnieku māja
“Astes un ūsas’’
Alūksnē, Ošu ielā 5.

Kontakti: Modris Briedis	
26523096,	brīvprātīgā	Santa Aprak-
sina  27618287,	dzīvnieku	adopcijas	
jautājumos	Elīna Dambe	29477535

Suņuvīrs	Vargo	„Astēs	un	Ūsās”	
nonācis	no	Gulbenes.	Būs	labs	sargs	
lauku	mājās.

Astoņi	kucēni	kopā	ar	mammu.	
5	puikas	un	3	meitenītes.	Suņu	
mamma	ir	paliela	auguma,	tādēļ	
kucēni,	kad	paaugsies,	arī	būs	braši.	
Kucēnu	tētis	esot	liela	auguma,	
garspalvains.

  16. maijā 17.30 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11 Lielajā zālē ikviens 
interesents ir aicināts uz Maksāt-
nespējas administrācijas rīkoto 
semināru par fi ziskas personas 
maksātnespējas procesu.

		Fiziskās	personas	maksātnespējas	
process	ir	Maksātnespējas	likumā	
paredzēts	darbību	kopums,	kas	fi	zis-
kai	personai	dod	iespēju	atbrīvoties	
no	pārlieku	smagām	parādsaistī-
bām,	iespējami	pilnīgi	apmierināt	
savu	kreditoru	prasījumus	un	uzsākt	
jaunu	ekonomiski	aktīvu	dzīvi.	
Fiziskās	personas	maksātnespējas	
process	nav	beznosacījuma	proce-
dūra	–	pastāv	noteiktas	maksātnes-

pējas	procesa	pazīmes,	kurām	būtu	
jāiestājas,	lai	varētu	uzsākt	šo	pro-
cesu,	kā	arī	virkne	ierobežojumu,	
kas	liedz	personai	iespēju	izmantot	
šo	procedūru.
		Semināra	laikā	Maksātnespējas	
administrācijas	lektori	pastāstīs	
iedzīvotājiem	par	iespējām	uzsākt	
fi	ziskās	personas	maksātnespējas	
procesu	(tai	skaitā	par	maksātnes-
pējas	procesa	pazīmēm,	ierobežo-
jumiem	un	izmaksām)	un	tā	gaitu,	
tāpat	iedzīvotāji	tiks	informēti	par	
iespējām	saņemt	līdzekļus	no	dar-
binieku	prasījumu	garantiju	fonda	
līdzekļiem	darba	devēja	maksātnes-
pējas	gadījumā.	Dalība	seminārā	ir	
bez	maksas.

Aicina uz semināru par fi ziskas 
personas maksātnespējas procesu

		Beidzot	arī	mazajiem	uzņēmējiem	
ir	iespējams	apmācīt	darbiniekus	
Eiropas	Savienības	(ES)	fondu	
atbalstītos	projektos	-	visā	Latvijā	
šobrīd	tiek	īstenots	projekts	„Tehno-
loģijas	mazo	un	mikro	uzņēmumu	
produktivitātes	un	konkurētspējas	
celšanai”.	Projekta	ietvaros	mazie	
uzņēmēji	var	apmācīt	darbiniekus	
un	uzlabot	to	zināšanas	par	dator-
programmu	lietošanu	(Ms	Excel,	
Word,	PowerPoint	u.c),	projektu	
vadību,	klientu	apkalpošanu	u.c.
		Iesaistoties	projektā,	katram	
uzņēmumam	ir	iespējams	izvēlēties	
savai	specifi	kai	un	darbinieku	kvali-
fi	kācijai	atbilstošas	apmācības.	Ap-
mācību	izmaksas	80%	apmērā	tiek	
līdzfi	nansētas	no	Eiropas	Sociālā	
fonda,	kas	ļauj		mikro	un	mazajiem	
uzņēmumiem	vieglāk	iesaistīties	
apmācību	aktivitātēs.
		Šobrīd	apmācības	aktīvi	notiek	
Rīgā,	bet	jau	tuvākā	nākotnē	tiek	
plānotas	visā	Latvijā,	arī	pie	mums	
–	Alūksnē.	
		No	uzņēmumiem,	kuri	jau	apmek-
lējuši	projekta	apmācības,	dzirda-

mas	labas	atsauksmes:
„Tiem,	kas	vēl	domā	par	to,	vai	
izmantot	šo	iespēju	–	pieteikties	
kursiem,	es	iesaku,	izmantojiet	
ikvienu	iespēju,	ko	dzīve	sniedz,	arī	
tad,	kad	šobrīd	šķiet,	ka	nevajag.	
Mēs	nezinām,	ko	rīt	dzīve	no	mums	
prasīs.	Šī	ir	tik	tiešām	laba	iespēja	
kopā	ar	zinošiem	pasniedzējiem	
nostiprināt	esošās	un	iegūt	jaunas	
zināšanas	un	prasmes.”
(Ita	Bekerta,	SIA	“EK	Sistēmas”	
galvenā	grāmatvede)
		Ja	arī	Tu	vēlies	izmantot	šo	iespēju	
un	pilnveidot	savu	darbinieku	zinā-
šanas,	tad	raksti	projekta	reģionā-
lam	koordinatoram:	
mmuprojekts@inbox.lv	vai	zvani	
25640044,	20232692.
		Sīkāka	informācija	ar	apmācību	
aprakstiem	un	projekta	ietvaros	
papildus	iespējām	www.mmu.lv.

Mazajiem uzņēmumiem iespēja 
apmācīt darbiniekus

EIROPAS	SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS	TAVĀ	NĀKOTNĒ

  Indra Levane,
„Alūksnes un Apes novada fonda”  
valdes locekle 

		Marta	sākumā	saņēmām	priecīgu	
ziņu,	ka	atbalstīts	fonda	iesniegtais	
sociālā	atbalsta	projekts	„Mēs	kopā	–	
Labdarībai”,	fi	nansētājs	AS	„Latvijas	
valsts	meži”.	Projekta	ietvaros	fonds	
realizēs	divas	ieceres	–	izveidos	
Labdarības	tirgotavu	un	labiekārtos,	
aprīkos	Labdarības	noliktavas	telpu.	
Sabiedrības	centrā	vienā	telpā	iekār-
tosim	Labdarības	tirgotavu.
	Ideja	par	Labdarības	tirgotavu	
Alūksnē	radusies	pēc	iedzīvotāju	
iniciatīvām.	Fonds	ir	noorganizējis	
5	labdarības	pasākumus,	kuros	tika	
vākti	naudas	līdzekļi	konkrētiem	
mērķiem.	Redzot	cilvēku	atsaucību	
ziedot	savus	darinājumus	pasāku-
ma	izsolei	un	loterijai,	radās	iecere	

izveidot	Labdarības	tirgotavu,	lai	tā	
darbotos	ne	tikai	konkrēta	pasākuma	
laikā,	bet	pastāvīgi.	
	Otra	mūsu	iecere	–	labiekārtot	un	
aprīkot	Labdarības	noliktavas	telpu,	
lai	iegūtu	estētiski	sakārtotu	un	pie-
vilcīgu	telpu.	Sadarbībā	ar	Alūksnes	
uzņēmējiem,	kuri	atvēl	telpu	Rūp-
niecības	ielā	8f,	Alūksnē,	Labdarības	
noliktava	darbojas	jau	otro	gadu,	
katru	trešdienu	no	pulksten	11.00	līdz	
13.00.	2012.	gadā	Labdarības	nolik-
tavu	apmeklēja	617	trūcīgās	ģimenes,	
kopumā	1982	cilvēki.		Pērn	ziedotāji	
ir	bijuši	privātās	personas,	organi-
zācijas	–	Ziedot.lv,	AS	Latvenergo,	
Svētā	Jāņa	baznīca,	biedrība	„Lat-
vijas	Samariešu	apvienība”.	Gada	
garumā	saziedoti	8082	apģērbu,	304	
apavu	pāri,	397	dažādas	saimniecības	
preces.	Projekta	kopējais	fi	nansējums	
Ls	1216.	

Informē Alūksnes un Apes 
novada fonds

  Aiva Zalviņa,
Alūksnes NVO atbalsta centra
brīvprātīgā

  Pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības atbalstam, Alūksnes 
novada Sabiedrības centrs savu 
mājvietu radis  Alūksnē, Dārza 
ielā 8a.

		Tajā	katru	darba	dienu	darbojas	
biedrības	„Alūksnes	nevalstisko	or-
ganizāciju	atbalsta	centrs”,	„Alūksnes	
lauku	partnerība”,	„Astes	un	Ūsas”,	
„Alūksnes	invalīdu	biedrība”,	kā	arī	
nodibinājums	„Alūksnes	un	Apes	
novada	fonds”.	Sabiedrības	centrā	
aktivitātes	veic	un	plāno	darbo-
ties	Neredzīgo	biedrības	Alūksnes	
nodaļa,	„Dr.	Al.	Misiņa	medicīnas	
vēstures	muzejs”,	Alūksnes	novada	
sieviešu	apvienība	„Katrīna”,	novada	
pensionāru	apvienība,	represēto	klubs	
„Sarma”	un	Jauno	māmiņu	klubs.	
	Aicinām	arī	citas	Alūksnes	novada	

organizācijas	iepazīties	ar	Sabiedrī-
bas	centra	koncepciju	un	darboties	
tajā,	jo	centru	izmantot	ir	tiesīgas	
visas	novadā	darbojošās	biedrības,	
nodibinājumi,	reliģiskās	organizāci-
jas,	arodbiedrības,	neformālās	grupas	
un	aktīvie	indivīdi.	
		Alūksnes	novada	Sabiedrības	centra	
1.	stāvā	tiek	iekārtots	informācijas	
centrs.	Organizācijai,	kam	vajadzīgas	
telpas	semināriem	vai	apmācību	rī-
košanai,	aicinām	pieteikties	Alūksnes	
nevalstisko	organizāciju	atbalsta	
centrā,	tālruņi	64322236,	26185282.	
		Aicinām	Jūs	uz	„Trešās	ceturtdienas	
rīta	sarunu”,	kas	notiks	16.	maijā	no	
pulksten	10.00	līdz	12.00	Alūksnes	
novada	Sabiedrības	centrā.	Uz	
tikšanos	aicinātas	NVO,	pašvaldības	
deputāti,	pašvaldību	un	valsts	iestāžu	
darbinieki,	uzņēmēji	-	visi,	kuriem	ir	
informācija,	kuri	meklē	sadarbības	
partnerus	pasākumiem,	projektiem	
u.c.	

Aicina uz „Trešās ceturtdienas 
rīta sarunām”



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi maijā
26.04.2013.

Sporta pasākumi
2. maijā Alūksnes muižas parkā 
skriešanas	seriāls	„Alūksnes	pavasaris	
2013”.	Starts	no	16.30	līdz	18.30.
12. maijā 10.00 Pilssalas stadionā	
sezonas	atklāšanas	turnīrs	minifutbolā.
14. maijā Kornetos	orientēšanās	seriāls	
„Horizonts”.	Starts	no	16.00	līdz	19.00.
16. maijā Alūksnes muižas parkā 
skriešanas	seriāls	„Alūksnes	pavasaris	
2013”.	Starts	no	16.30	līdz	18.30.
21. maijā Strautiņos	orientēšanās	
seriāls	„Horizonts”.	Starts	no	16.00	līdz	
19.00.
23. maijā Alūksnes muižas parkā 
skriešanas	seriāls	„Alūksnes	pavasaris	
2013”.	Starts	no	16.30	līdz	18.30.
25. maijā 11.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā Alūksnes	
novada	kausa	izcīņa	džudo.
28. maijā Ziemerī orientēšanās	seriāls	
„Horizonts”.	Starts	no	16.00	līdz	19.00.

Alūksnē
4. maijā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā J.	Gulbe	-	Paškeviča	
(Latvija),	H.	Antehed	(Zviedrija)	kon-
certu	projektā	„Latvijas	sajūtas”.	Biļešu	
iepriekšpārdošana	Alūksnes	pilsētas	
Tautas	namā	no	20.03.2013.	Ieeja:	Ls	4,	
pensionāriem	un	bērniem	līdz	12	gadu	
vecumam	-	Ls	3.
10. maijā 18.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Dailes	teātra	viesizrāde	
„Noslēpumainā	zvaigzne”.	Lomās:	I.	
Dzelme,	G.	Grāvelis,	Ģ.	Ķesteris,	M.	
Martinsone,	A.	Līvmane,	J.	Žagars,	
J.	Bartkevičs,	V.	Liepiņš,	A.	Siliņš,	S.	
Rubule,	O.	Dreģe.	Biļešu	iepriekšpār-
došana	Alūksnes	pilsētas	Tautas	nama	
un	Biļešu	paradīzes	kasēs.	Ieeja:	Ls	
5	-	Ls	8.
11. maijā 11.00 Alūksnes pilsētas Tau-
tas namā Liliputu	cirks.	Ieeja:	Ls	2.
25. maijā no 11.00 Alūksnē	3.	
Alūksnes	novada	svētki	„NOVADS,	
KURĀ	SATIKTIES”	(programmu	
skatīt	8.	lappusē)
29. maijā pie piemiņas akmens 
Helēnas un Alsviķu ielu krustojumā	
Alūksnes	atbrīvošanas	dienai	veltīts	
piemiņas	brīdis.

Alūksnes muzejā
Izstādes
„...Un dvēsele mana”. Mākslinieka,	
dizainera,	arhitekta,	gleznotāja	Vitālija	
Jermolajeva	gleznu	teātris.	Gleznas	
veidotas	unikālā	tehnikā	(fluorescentās	
glezniecības	efekts)	–	gleznas	īpašā	ap-
gaismojumā	sāk	mirdzēt,	un	skatītājam	
redzamās	gleznas	vietā	parādās	cits,	
tās	iepriekš	it	kā	paslēptais	variants.	
Darbiem	piemīt	tā	saucamie	„dienas”	
un	„nakts”	efekti.	Pāreja	no	dienas	uz	
nakts	gleznu	var	būt	ļoti	pakāpeniska,	
piedāvājot	skatītājam	milzīgu	transfor-
mējošu	tēlu	daudzveidību.	Mākslinieka	
gleznas	ir	pārpilnas	ar	romantiskām	aso-
ciācijām.	Daudzi	no	viņa	darbiem	ir	kā	
tilts,	kas	savieno	apziņu	ar	zemapziņu.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. IV	izstāde	no	
cikla	„Alūksnes	amatnieki	20.	gs.	
sākumā”.	Izstāde	iepazīstina	ar	20.	gs.	
20.	-	30.	gadu	galdnieka	amatu.
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. Alūksnes	viduslaiku	
pilsdrupas	ir	valsts	nozīmes	arhitektūras	
un	reizē	arī	arheoloģijas	piemineklis.	
Pilsdrupas	atrodas	Alūksnes	ezera	
lielākajā	salā	-	Pilssalā.	

Pastāvīgā ekspozīcija 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.	1941.,	1949.	gada	represiju	
atceres	ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. Atmiņas	par	laiku,	kad	
Alūksnes	parkā	bija	skulptūrdārzs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.	
Gleznotājs,	portretists,	jauno	māksli-
nieku	darbu	izstāžu	tradīcijas	iniciators,	
tautā	populārs	un	iemīlēts	mākslinieks,	
viens	no	talantīgākajiem	sava	laika	
gleznotājiem.
	

Pasākumi
Šogad	Muzeju	naktī	ļausim	iemirdzēties	
zaļajai	krāsai!
18.	maijā	Alūksnes	muzeja	nakts	2013	
„Barona	Zaļā	diploma	sacensības	
muižā”
19.00	-	22.00	–	svētku	atklāšana,	skrie-
šanās	sacensības,	cirka	programmas,	
priekšnesumi,	barona	kukņa	un	citas	
izdarības,
22.00	-	01.00	-	ballēšanās	barona	gaumē	
pie	Alūksnes	Jaunās	pils.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02.	–	31.05.	„Man	saplaukst	sirds/No	
domām	par	tevi/Māmiņa	māmulīt”	(M.	
Laukmane)
(Mātes	diena)	(abonementā)
02.	–	31.05.	„Parunā	ar	mani,	pasau-
līt...”	(M.	Laukmanei	–	60)	(abone-
mentā)
02.	–	31.05.	Aizbraukt	vai	palikt?	(lat-
vieši	Eiropā)	(abonementā)
02.	–	31.05.	Latvijas	gada	balva	literatū-
rā	2012	(lasītavā)
01.	–	10.05.	Laiks	nevienam	nepieder...	
(I.	Ziedonim	–	80)	(bērnu	literatūras	
nodaļā)
13.	–	31.05.	Manī	gavilē	prieks!	(M.	
Laukmanei	–	60)	(bērnu	literatūras	
nodaļā)
02.	–	31.05.	Igora	Kolosova	gleznu	
izstāde	(bērnu	literatūras	nodaļā)

Pasākumi:
09.05.2013.	Tematisks	pasākums	
„Eiropasaka	-	2013”	Alūksnes	pilsētas	
sākumskolas	audzēkņiem	(ES	informā-
cijas	punktā)
14.05.2013.	Bibliotekārā	stunda	
Alūksnes	novada	vidusskolas	12.	kla-
sēm	„Kultūras	aktualitātes	Latvijā	2012.	
gadā”	(bērnu	literatūras	nodaļā)
20.	–	24.05.	Ekskursija	pa	bibliotēku	PII	
„Sprīdītis”	un	PII	„Pienenīte”	audzēk-
ņiem	(bērnu	literatūras	nodaļā)
28.05.2013.	Nominācija	„Čaklākais	
lasītājs	2012./2013.	mācību	gadā”
29.05.2013.	Jauno	grāmatu	diena	
(abonementā)

Alsviķu pagastā
3. maijā 18.00 Alsviķu kultūras namā 
bērnu	konkurss	–	koncerts	„Mazo	
dziesmas	un	dejas	Latvijai”.	Piedalās	
kultūras	nama	bērnu	kolektīvi,	PII	
„Saulīte”	un	„Zemenīte”	mazie	vokālisti	
un	viesi.	Ieeja:	Ls	0,50,	bērniem	–	bez	
maksas.
9. maijā senioru	kopas	„Noskaņa”	
sanākšana	-	izbraukums	pa	novadu.	
11. maijā 17.00 Alsviķu kultūras 
namā	Liliputu	cirks	no	Ukrainas.	Ieeja:	
Ls	2,	bērniem	līdz	3	gadu	vecumam	–	
bez	maksas.
11. maijā 19.30 Alsviķu kultūras 
namā Jāņa	Norda	spēlfilma	„Mammu,	
es	tevi	mīlu”.	Ieeja:	Ls	1,50,	bērniem	
Ls	0,50.
18. maijā 19.00 pie Alsviķu kultūras 
nama	atraktīvi	izglītojošs	ceļojums	
„Iepazīsti	pagastu!”.
18. maijā 22.00 Alsviķu kultūras 
namā (īpaši	labvēlīgos	laika	apstākļos	
-	estrādē)	balle	ar	Ēriku	Gruzniņu.	Līdzi	
var	ņemt	„groziņus”.	Ieeja:	līdz	22.30	-	
Ls	1,50,	vēlāk	–	Ls	2.
1. jūnijā 11.00 Alsviķos uz sporta 
laukuma SPORTA	diena	bērniem	un	
pieaugušajiem.
Alsviķu bibliotēkā literatūras	izstādes:	
dzejniekam	Imantam	Ziedonim	–	80,	
dzejniecei	Maijai	Laukmanei	–	60,	
vēsturniekam,	rakstniekam,	tiesībzi-
nātniekam	Arvedam	Švābem	–	125,	
rakstniekam,	publicistam	Ērikam	Hān-
bergam	–	80,	tematiskās	izstādes:	LR	
Satversmes	sapulces	sasaukšanas	diena,	
LR	Neatkarības	deklarācijas	pasludinā-
šanas	diena,	Mātes	un	Starptautiskajai	
ģimeņu	dienai	izstāde	„Cik	maz,	cik	
maz	mēs	varam	bērniem	no	savas	sirds-
gudrības	dot...”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: dzejniekiem	Imantam	Ziedonim	–	
80,	Maijai	Laukmanei	–	60,	rakstnie-

kiem	Jurim	Kosam	–	135,	Jukumam	
Palevičam	-	140,	Anitai	Daugulei	–	105;	
tematiskās	izstādes:	„Ko	sēsim	un	stādī-
sim”,	„Mana	mīļa	māmuliņa”.

Annas pagastā
3. maijā 18.30 Annas kultūras namā 
pašdarbnieku	koncerts	„Ak,	šis	pava-
sara	prieks!”.	Piedalās:	Annas	dāmu	
deju	kopa	„Anniņas”	(vad.	N.	Slišāne),	
Annas	kultūras	nama	jauktais	vokālais	
ansamblis	(vad.	A.	Līdaciņa),	Malienas	
deju	kopa	„Maliena”	(vad.	T.	Cinglere),	
Jaunannas	deju	kopa	„Oga”	(vad.	A.	
Vilciņa),	Mālupes	deju	kopa	„Nāc	līdz”	
(vad.	I.	Orbidāne),	Jaunalūksnes	deju	
grupa	„Džalila”.	Ieeja:	Ls	1.
3. maijā 21.00 Annas kultūras namā 
balle,	mūziku	dažādām	gaumēm	nodro-
šinās	mūziķis	Ilmārs.	Ieeja:	Ls	1,50.
17. maijā 13.00 Annas kultūras namā 
koncertprogramma	„Dvēseles	dzies-
mas”.	Tikšanās	ar	literāti	Irisu	Puidzi	un	
mūziķi	Antru	Zelču	no	Lejasciema.
Annas bibliotēkā izstādes:	dažādu	
darbu	un	kolekciju	izstāde	„Mans	
vaļasprieks”,	„Gribas	viegli,	cik	vien	
viegli,/tā,	lai	smiekli,	maziņi	smiekli”	
(dzejniekam	Imantam	Ziedonim	–	80),	
„Tepat	līdzās	un	ļoti,	ļoti	tālu”	(Ērikam	
Hānbergam	–	80).

Ilzenes pagastā
5. maijā 14.00 Ilzenes sporta zālē Ilze-
nes	ceļojošais	kausa	izcīņa	florbolā.	
11. maijā 19.00 centrā „Dailes”	pa-
vasara	koncerts	„Pa	varavīksnes	ceļu”,	
22.00	balle	kopā	ar	grupu	„Marchello”.	
Ieeja:	Ls	2.
16. maijā 13.00 centrā „Dailes” kora	
„Brūklenājs”	koncerts.	Ieeja:	Ls	1.
17. maijā Ilzenes sporta zālē	interaktī-
vā	diena	„Palec,	palec	pietupies”.

Jaunannas pagastā
5. maijā 19.00 Jaunannas tautas 
namā Litenes	amatierteātra	„Nebēdnie-
ki”	izrāde	„Līnis	murdā”.	Ieeja:	Ls	1,	
pamatskolas	skolēniem	Ls	0,50.
10. maijā 16.00 Jaunannas tautas 
namā koncerts	mīļajām	māmiņām	un	
vecmāmiņām	„Es	mazā	sirdī	mīles-
tību	nesu”.	Ieeja:	brīva.	Pirms	un	pēc	
koncerta	izstāde	-	prezentācija,	kas	
tapusi	„Sorosa	fonda	Latvija”	projekta	
ietvaros.	
21. maijā 10.30 Jaunannas tautas 
namā senioru	ikmēneša	tikšanās	-	vasa-
ras	ekskursijas	plānošana.	
Jaunannas bibliotēkā izstādes:	„Tu-
vumā	būt”	(Imantam	Ziedonim	-	80),	
„Sirds	mācās	dzīvot”	(Maijai	Laukma-
nei	-	60).

Jaunlaicenes pagastā
4. maijā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā pasākums	„Ar	R.	Blaumaņa	
amata	prasmēm”,	kurš	savienojas	
ar	Latvijas	Republikas	neatkarības	
deklarācijas	pasludināšanas	gadadienu,	
un	kurā	piedalās	trīs	pagastu	(Ziemera,	
Veclaicenes,	Jaunlaicenes)	amatierteātru	
kolektīvi.	Ieteicams	pasākumā	ierasties	
„Blaumaņa	laika”	tērpos.	Par	mūziku	
gādās	grupa	„Laikam	līdz”.	Lieti	node-
rēs	līdzpaņemtie	„groziņi”	un	izturīgas	
kurpes.	Ieeja:	Ls	2,	„blaumaņlaika”	
tērpos	tērptajiem	-	Ls	1.
12. maijā 13.00 Jaunlaicenes tautas 
namā	Mātes	dienai	veltīts	pasākums	–	
izstāde	„Bērnu	vaļasprieki”,	koncertuz-
vedums	„Saulainie	talantiņi”.	Ieeja:	bez	
maksas.
Muzeju naktī 18. maijā no 19.00 – 
01.00 Jaunlaicenes muižas muzejā 
„Zāļu	purva	noslēpumi”	-	Jaunlaicenes	
muižas	muzeju	iekārojuši	purva	iemīt-
nieki	Vilkkūļi.	Viņiem	pretim	stāsies	
muižas	saime.	Vakara	gaitā	atklāsies	
visi	noslēpumi.
19. maijā 14.00 Jaunlaicenes tautas 
namā U.	Sedlenieka	Alūksnes	Tautas	
teātra	izrāde	-	M.	Zīverts	„Kropļi”.	
Ieeja:	Ls	1.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā	
ekspozīcija	„Jaunlaicenes	muiža”,	
izstāde	„Še	kaltiņš,	še	adatiņa”,	nodar-

bības:	vāveru	tīšana,	pastalu	darināšana,	
dārgumu	meklēšana,	malēniešu	vārdu	
spēle,	galda	spēle	„no	muižas	uz	baz-
nīcu”;	jaunas	nodarbības:	par	baronesi	
un	zeķu	lāpīšanu,	ēvelēšana	ar	rokas	
ēveli,	pastaigas	stāstnieka	pavadībā:	pa	
muižas	teritoriju,	Dēliņkalnā	pa	stāvāko	
nogāzi,	Opekalna	baznīca	un	draudzes	
skolas	vieta.
Malēniešu	valodas	skolas	nodarbības	
datums	un	laiks	maijā	tiks	precizēts	
papildus.

Kalncempju pagastā
Muzeju naktī 18. maijā no 19.00 – 
01.00 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
-	Kalncempju	medību	kolektīva	medību	
trofeju	un	Alda	Ķeseļa	fotogrāfiju	izstā-
des	atklāšana.	Piedalās	Ilzenes	jauktais	
vokālais	ansamblis	un	mājražotāja	
Santa	Melece	ar	priežu	čiekuru	sīrupu	
degustāciju,
	-	floristu	darbu	konkurss.	Konkursa	
darbu	„Ottes	aleja	atdzīvojas”	veidoša-
na	un	izstāde	„Mežs	ienāk	pagalmā”,
	-	radošās	darbnīcas:	ratnīcā	-	klūdziņu	
pīšana,	saimes	mājā	-	rotu	no	koka	un	
ziepju	no	dabas	materiāla	gatavošana	
(dalība	ar	ziedojumu);
	-	spēles	ar	koka	spēlēm	(lego,	domino,	
koka	kājas	u.c.).
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā vasaras	sezonā	piedāvā	
izglītojošās	programmas	„Kā	mācījās	
zemnieku	bērni”	(jauna	programma)	un	
„Čaklā	bitīte”.	Izbraukumā	uz	skolām	
dodamies	ar	„Dzīves	likumiem	un	
tikumiem”.	Kāziniekiem	piedāvājam	
programmu	„Senču	gudrības”.	Muzejs	
slēgts	būs	30.	aprīlī	un	1.	maijā,	ar	
maiju	sākas	vasaras	sezona,	muzejs	būs	
atvērts	arī	4.	un	5.	maijā.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: jubilārs	Ēriks	Hānbergs	un	
„Mātes	Mīlestības	zelts	staro	mūžos	
visam	pāri!”	(veltīta	Mātes	dienai).

Liepnas pagastā
15. maijā 19.00 Liepnas tautas namā	
Liliputu	cirks	no	Ukrainas.	Ieeja:	Ls	2.
17. maijā 20.00 Liepnas tautas namā 
filma	„Migla”.	Kannu	kinofestivāla	
2012.	gada	oficiālā	konkursa	filma,	kura	
šajā	festivālā	ieguva	ārvalstu	kino	kri-
tiķu	FIPRESCI	balvu	kā	labākā	filma.	
Filma	par	centieniem	pieņemt	morālu	
lēmumu	amorālā	situācijā.	Režisors:	
Sergejs	Loznica.	Žanrs:	kara	drāma,	
garums:	127	min.
Liepnas pagasta bibliotēkā radošā	
darbnīca	bērniem:	„Māmiņ,	drīz	būs	
tava	diena!”,	literatūras	izstāde:	„Tomēr	
skaistākais	no	visiem	-		Mātes	svētums,	
Mātes	sirds”	(Mātes	tēls	latviešu	litera-
tūrā	un	mākslā).

Malienas pagastā
11. maijā 19.00 Malienas tautas 
namā	Malienas	pašdarbnieku	sezonas	
noslēguma	koncerts	„Malienā	skan”,	
22.00	balle.	Ieeja:	līdz	23.00	-	Ls	1,50,	
pēc	23.00	-	Ls	2.
12. maijā 9.00	Malienas	Zaļā	pavasara	
andele.	

Mālupes pagastā
18. maijā 20.00 Mālupes salā	ievziedu	
laika	lustīgs	TRĀDIRIDI	ar	dziesmām	
un	dejām.	Piedalās	kolektīvi	no	Mālu-
pes,	Pededzes,	Liepnas	un	Viļakas.
18. maijā 22.00 Mālupes salā	zaļum-
balle.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Rīt	mēs	netiksimies,	
parīt	–	netiksimies...”	(dzejniekam	I.	
Ziedonim	–	80),	„Viss	ir	dzīvošanas	
vērts”	(dzejniecei	M.	Laukmanei	–	60),	
rakstniekam,	publicistam	Ē.	Hānbergam	
–	80;	tematiska	izstāde	Mātes	dienai	
un	Starptautiskajai	ģimenes	dienai	„Tu,	
mana	visbaltākā	diena,	tu	man	vislabā-
kā,	māt!”;	pavasara	ziedu	izstāde.

Mārkalnes pagastā
Senioru	kopas	tematisks	sarīkojums	
brīvā	dabā.

31. maijā atpūtas vietā „Lakstīgalas” 
un Mārkalnes pamatskolas teritorijā 
bērnu	spēļu	un	aktivitāšu	diena	„Iele-
cam	vasarā!”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā	lite-
ratūras	izstāde	„I.	Ziedonim	-	80”	(2.	
-	10.05.),	jaunāko	grāmatu	izstāde	„Iz	
Grāmatu	svētku	lādes”	(13.	–	17.05),	
pasākums	„Bibliotekārā	stunda	9.	klases	
absolventiem”	(laiks	tiks	precizēts).

Pededzes pagastā
9. maijā 10.00 Pededzes tautas namā	
rokdarbu	pamatu	apgūšana	„Darbnīca	
dvēselei”.
10. maijā 13.00 Pededzes tautas namā 
Pededzes	pamatskolas	skolēnu	koncerts	
māmiņai	,,Māte	dvēseli	manu	savā	
priekšautā	glabā”.
16. maijā 10.00 Pededzes tautas namā	
rokdarbu	pamatu	apgūšana	,,Darbnīca	
dvēselei”.
18. maijā 22.00 Pededzes tautas namā 
Muzeju	nakts	-	RETRO-zaļā-diskotēka.
23. maijā 10.00 Pededzes tautas namā 
rokdarbu	pamatu	apgūšana	,,Darbnīca	
dvēselei”.

Veclaicenes pagastā
3. maijā 19.00 Veclaicenes tautas 
namā	līnijdeju	pasākums	„Ūdens	
pasaule”.
18. maijā Veclaicenē no 19.00 – 23.00	
izglītojoši	atraktīvs	muzeju	nakts	pasā-
kums	„Atšķir	zaļo	no	zaļā”	-	palīdzēsim	
zāļu	sieviņai,	malkas	skaldītājam,	
fotogrāfam	un	citiem	labiem	cilvēkiem,	
gūstot	kādu	labumu	arī	sev.
24. maijā Alūksnes novada Senioru 
svētki Veclaicenē „Ceļš saved kopā”:
16.00 - 17.00	svētku	atklāšana,	koncerts	
(Dina	Bitēna,	Atvars	Sirmais),
17.00 - 18.00 Veclaicenes	iepazīšana	–	
aktivitātes,	ekskursija,
18.30	koncerts,	piedalās	Alūksnes	un	
Apes	novadu	senioru	kolektīvi,
20.00 saviesīga	zaļumballe	kopā	ar	
grupu	„Andrejs	un	draugi”.

Zeltiņu pagastā 
4. maijā 16.00 Zeltiņu tautas namā 
Bērnu	un	jauniešu	radošo	ideju	pēcpus-
diena	„Kas	ir	manā	ķiverītē?”.
18. maijā	Muzeju	nakts	Zeltiņos	„Zaļo	
lakatu	cakās”:
20.00 Zeltiņu tautas namā Zeltiņu	
teatrāļu	izrāde	„Pasaka	par	ģimenes	
laimi”	(ieeja	par	ziedojumiem	biedrībai	
„Astes	un	Ūsas”),
20.30 - 21.00 Zeltiņu muzejā –	„Ķīķe-
rēšana	muzeja	kambaros	i	pa	gaismu,	i	
pa	tumsu”	(līdzi	ņemiet	lukturus,	citādi	
būs...ai,	kā	sāp!),
21.00 - 21.30 Zeltiņu muzejā	–	
„Puspajokam,	pusnopietni	„ganīsimies”	
Zeltiņu	zaļajās	pļavās...”,
21.30 - 22.00 pie Zeltiņu muze-
ja	–	„Kaļimbamba	un	citas	jautras	
izdarības”,
22.00 Zeltiņu sporta un atpūtas 
parkā -	balle	zaļumos	„Platēm	skanot,	
zolēm	dipot”.

Ziemera pagastā
11. maijā 19.00 Māriņkalna tautas 
namā	Liliputu	cirks	no	Ukrainas.	Ieeja:	
Ls	2.
11. maijā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā	balle,	spēlē	Kaspars	Maks.	Ieeja:	
Ls	2,	pēc	23.00	–ieeja:	Ls	2,50.
13. maijā 14.00 Māriņkalna tautas 
namā	Mātes	dienai	veltīts	Ziemeru	
pamatskolas	skolēnu	koncerts.	
18. maijā 19.00 pie Ziemera pagasta 
pārvaldes ēkas	-	Muzeju	nakts:	zaļas	
darbnīcas,	atjautības	uzdevumi	un	citas	
jautras	izdarības,	zaļās	tējas	degustācija.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: „Es	
gribu	ar	tevi	parunāt...”	(dzejniekam,	
eseju	un	pasaku	autoram,	publicistam	I.	
Ziedonim	–	80;	02.	-	30.05.),	,,Bērni	ir	
kā	puķes,	vecāki	–	dārznieki”	(Ģimenes	
dienai	veltīta	tematiska	izstāde),	,,Manī	
kūsā	dzīvības	prieks	–	kā	mazi	gaisa	
burbulīši”	(dzejniecei	M.	Laukmanei	-	
60;	15.	–	24.05.).


