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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Strādās ar 
kultūrvēstures 
mantojumu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
24. aprīļa sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu izveidot 
jaunu projektu vadītāja amata 
vienību pašvaldības 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļā. Šī 
darbinieka pienākums 
būs strādāt ar kultūr-
vēsturiskā mantojuma 
attīstību tā saglabāšanas un 
izaugsmes veicināšanai.

 Alūksnē un arī visā novadā ir 
daudz kultūrvēsturiski nozīmīgu 
objektu. Domes komiteju sēdēs 
jau iepriekš vairākkārt deputāti 
diskutēja par to, ka viens no 
nozīmīgākajiem Alūksnes kul-
tūrvēsturiskajiem objektiem, kas 
ir ļoti svarīgs tūrisma attīstībai 
ne tikai pilsētā, bet visā novada 
teritorijā, ir Pilssala ar Livonijas 
ordeņa pilsdrupām. 
 Lai šo teritoriju varētu sakārtot 
un attīstīt kā nozīmīgu, tūristiem 
atraktīvu apskates objektu, strā-
dāt pie projektiem un finansēju-
ma piesaistes, kā arī mārketinga 
aktivitātēm kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu popularizēša-
nai, tam jāveltī lielāka uzmanība.
 Līdz ar to deputāti, gan diskutē-
jot komiteju sēdēs, gan uzklausot 
attiecīgo jomu pašvaldības admi-
nistrācijas darbinieku redzējumu, 
pieņēma lēmumu šo mērķu 
sasniegšanai Plānošanas un at-
tīstības nodaļā izveidot projektu 
vadītāja amata vietu. Šī speciā-
lista atbildības lokā tātad būs 
pienākums strādāt pie nozīmīgu 
kultūrvēstures objektu attīstības 
veicināšanas kā Alūksnē, tā arī 
citviet novada teritorijā.

„SARKANĀ KRĀSA – DZINTARS”
2014. gada 17. maijā Muzeju nakts iedzirkstī Alūksnes novadā

ALŪKSNES MUZEJĀ  
  
16:00 Novadpētniecības 
konkursa “Zudušais laikā” 
noslēguma pasākums
18:00 – 22:00 “Barona laboratorija”
  Dzintara tējas degustēšana, 
auduma apgleznošana dzintarainās 
nokrāsās, iespēja piedalīties izstādes 
“Mans sapņu dzintars” tapšanā, tik-
šanās ar raidījuma “Dzintara puse” 
veidotājiem un vadītājiem Martu 
Selecku un Gustavu Terzenu.

ATPŪTAS UN IZKLAIDES 
KLUBĀ “CITA OPERA”

22:00 – 03:00 Vēsturisko filmu 
skatīšanās, un Muzeju nakts 
noslēguma ballīte kopā ar 
DJ AI-VA.

KALNCEMPJU PAGASTA
VIKTORA ĶIRPA 
ATES MUZEJĀ
 
19:00 – 24:00 “Cik ziedu 
daudz, cik bišu maz” 
  izstāžu zālē - muzeja dibinātāja 
Viktora Ķirpa 85 gadu jubilejai 
veltītās izstādes „Es esmu tas, ko 
daru” atklāšana, filmu par Viktora 
Ķirpa dzīvi un darbu un 
Kalncempju pagasta mājvietām 
demonstrējumi,
  ratnīcā - Alūksnes novada 
mazpulku prezentācijas 
„No sveķiem par dzintaru”,
  klētī - bitenieku darba rīki, 
Alūksnes novada bitenieku stāsti un 
produkcija „Dzintaraini medus līst”,
  saimes mājā - vaska sveču lieša-
nas radošā darbnīca.

ZELTIŅU MUZEJĀ  
   
20:00 – 24:00 “Dzintara graudiņi 
Zeltiņu zemē”
  Jestro zeltiniešu izbārstīto dzintara 
graudiņu skaitīšana caur “vēstures 
aci” un  “rokas bagāžas cilāša-
na”.    
 
PEDEDZES MUZEJĀ  
  
21:00 – 24:00 “Rets kā sarkanais 
dzintars” 
  Izstāde “Vīrieša skats: vīrietis se-
najās fotogrāfijās” un reti interesan-
tas aktivitātes. 
    
JAUNLAICENES 
MUIŽAS MUZEJĀ

19:00 – 01:00 “Malēniešu dzintars 

- izglītība”
  - izstāde “330 skolas gadi”,
  - 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
24.00 aktīva līdzdarbošanās mācību 
stundās - rakstīšana, rēķināšana, 
malēniešu valoda, rokdarbi,
  - starpbrīžu draiskulības, kopgalds 
un sodu kambaris - bez laika 
ierobežojuma.
  
BEJAS NOVADPĒTNIECĪBAS 
CENTRĀ

17:30 – 24:00 “Saules akmens 
gaismā”
 Dzintara tēmai veltīta izstāde “Sau-
les akmens rotā”,  Bejas amatier-
teātra komēdija “Ak, šī jaukā lauku 
dzīve”, novadnieces, dzejnieces 
Vēsmas Kokles – Līviņas muzikālā 
filma “Kad dvēsele zied. Romeo 

un Džuljetas mīlestības vēstules”, 
nakts sarunas sveču gaismā par 
Bejas puses nostāstiem un teikām.

VECLAICENES PAGASTA
MUZEJĀ KORNETOS

18:00 – 23:00 „Lai neaizaug taka 
uz kaimiņmāju”
  18.00 īsfilma par Veclaicenes 
mājām un cilvēkiem tautas 
nama zālē,
  19.00 aktivitātes muzejā: „Tev 
galva, man aste”, „Stūru stūriem 
tēvu zeme”, „Es tev saku no sirds”, 
„Galu galā vajag tik likt!”, 
„Pasitīsim klačiņu!”, „Ideāla 
kaimiņa meklējumi”. 
 Vienlaikus ar muzeja aktivitātēm 
no 19.00 stādu un puķu apmaiņas pla-
cis „Lai zied pie tava pakša ar’!”.

Rit rekonstrukcijas darbi

Muižas apbūves brūža ēkā tiek veikti demontāžas darbi                                                                                                                          Evitas Aplokas foto

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē turpinās pirms mēneša 
uzsāktā muižas apbūves brūža 
ēkas (Alūksnes pilsētas Tautas 
nams) rekonstrukcija, ko 
veic SIA „Arčers”.

 Šobrīd lielākās pārmaiņas 
vērojamas ēkas aizmugurējā daļā, 
kur demontēta piebūve, un ēkas 
iekšienē, kur arī rit demontāžas 
darbi. Tuvākajā laikā būvnieks 
plāno turpināt demontēt 
konstrukcijas, kur tas nepieciešams, 

montēt pārsedzes, aizbūvēt 
nevajadzīgās ailas, kā arī ir gatavs 
sākt pamatu izbūvi. Ņemot vērā 
ēkas cienījamo vecumu un stāvokli, 
tā sagādā arī pa kādam pārsteigu-
mam būvniekiem, kas, tāpat kā citi 
ar projektā paredzētajiem būvdar-
biem saistītie jautājumi, tiek risināti 
kopā ar autoruzraugu. 
 Kā jau ziņots iepriekš, brūža ēkas 
rekonstrukcija iekļauta projektā 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un 
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā”. Vienlaikus šī projekta 
ietvaros paredzēta arī vairāku 
uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 
rekonstrukcija. Šī projekta laikā tiks 

rekonstruētas Parka, Brūža, Dzir-
navu ielu, kā arī Vidus, Tirgotāju 
(no Lielā Ezera līdz Vidus ielai) un 
Dārza iela (no Jāņkalna ielas līdz 
Tirgotāju/Latgales ielai).
 Šobrīd iepirkuma procedūra ielu 
rekonstrukcijas darbiem izsludināta 
divās kārtās. Pirmajai no tām, kas 
paredz Parka, Brūža un Dzirnavu 
ielu atjaunošanu, laikraksta numura 
sagatavošanas brīdī iepirkuma 
procedūra vēl nebija noslēgusies. 
Otrajā kārtā izsludināts iepirkums 
Vidus ielas un Tirgotāju un Dārza 
ielu minēto posmu rekonstrukcijai.
  Savukārt pilnsabiedrība 
„CEKA M” atsākusi darbus ERAF 

projektā „Tranzīta maršruta 
„Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā”. Līdz Lieldienām būvnieki 
uzmanību veltīja galvenokārt centra 
ietvju sakārtošanai. Ir apzinātas 
vietas, ko nepieciešams labot pēc 
ziemas, un būvnieki plāno strādāt 
gan pie tām, gan vēl nepadarītajiem 
darbiem. Šobrīd pašvaldībai kā 
pasūtītājam ir iesniegtas satiksmes 
organizācijas shēmas darbu laikā, 
kas apskatāmas arī www.aluksne.
lv. Būvsapulcē būvnieki pašvaldību 
informēja, ka tiklīdz rūpnīca sāks 
ražot asfaltu, plānoti asfaltēšanas 
darbi.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada domes 24. aprīļa sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Dome nolēma:

- nodot īpašumā bez atlīdzības 
privātpersonai zemesgabala 
„Bērzi”, Mālupes pagastā, pie 
dzīvokļa īpašuma piederošās 
kopīpašuma domājamās daļas;

- nodot 2 stāvu dzīvojamās 
ēkas ar astoņiem dzīvokļu 
īpašumiem Helēnas ielā 45, 
Alūksnē, pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai – sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību 
„ALŪKSNES NAMI”;

- apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu sarakstu 
ar noteiktām ikdienas uzturēšanas 
klasēm ziemas un vasaras 
sezonām. Saraksts būs pieejams 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv, kā 
arī pagastu pārvaldēs un 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā;

- izdarīt Alūksnes novada 
domes 24.02.2011. instrukcijā 
Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu 
izmantošanas kārtība” grozījumus, 
aizstājot  5.1.apakšpunktā skaitli 
un apzīmējumus „0,35 EUR/km” 
ar skaitli un apzīmējumiem 
„0,51 EUR/km”, 5.2.apakšpunktā 
skaitli un apzīmējumus „0,70 EUR/
km” ar skaitli un apzīmējumiem 
„0,79 EUR/km”, 7.1.apakšpunktā 
skaitli un apzīmējumus „0,35 EUR/
km” ar skaitli un apzīmējumiem 
„0,51 EUR/km” un 7.2.apakšpunktā 
skaitli un apzīmējumus „0,70 EUR/
km” ar skaitli un apzīmējumiem 
„0,79 EUR/km”. Lēmums stāsies 
spēkā 1. maijā;

- iesniegt projekta 
,,Mālupes salas labiekārtošana 
kultūras, sporta, 
brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanai un pilnveidošanai” 
iesniegumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātajam projektu konkursam, 
apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 4840 eiro. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
1240 eiro un projekta 
priekšfinansēšanu no 
2014. gada budžeta;

- atbalstīt biedrības 
„Pierobežas raksti” piedalīšanos 
ELFLA atklātā projektu 

iesniegumu konkursā pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ar projektu 
„Arheoloģisko tērpu daļu 
izgatavošana deju kopai „Olysta””. 
Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt līdzfinansējumu 10% 
apmērā - 398,40 eiro projekta 
realizācijai no pašvaldības 
2014. gada budžeta līdzekļiem;

- iesniegt projekta ,,Aprīkojuma 
iegāde Annas pagasta iedzīvotāju 
fizisko aktivitāšu veicināšanai 
brīvā dabā” iesniegumu ELFLA 
atklātajam projektu konkursam, 
apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 4680,82 eiro. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
1199,23 eiro un projekta 
priekšfinansēšanu no 2014. gada 
budžeta;

- iesniegt projekta ,,E-grāmatu 
lasītava Mārkalnes bibliotēkā” 
iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam, apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 3755 
eiro. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 627,76  eiro 
un projekta priekšfinansēšanu 
no 2014. gada budžeta;

- iesniegt projekta ,,Jaunas 
iespējas brīvā laika pavadīšanai 
Pededzes pagastā” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu 
konkursam, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 3080,07 eiro. 
Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 454,69 eiro un 
projekta priekšfinansēšanu 
no 2014. gada budžeta;

- iesniegt projekta ,,Florbola 
laukuma apmales un aprīkojums 
sporta aktivitāšu dažādošanai 
Ilzenes pagastā” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu 
konkursam, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 3896,50 eiro. 
Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 998,28 eiro 
un projekta priekšfinansēšanu 
no 2014. gada budžeta;

- iesniegt projekta ,,Dažādu 
profesiju tērpu iegāde 
Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādei „Pūcīte” 
sabiedrisko aktivitāšu 
pilnveidošanai” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu 
konkursam, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 930 eiro. 
Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu un projekta 
priekšfinansēšanu no 
2014. gada budžeta;

- atbalstīt biedrības „ILZENES 
ATTĪSTĪBAI” piedalīšanos 
ELFLA atklātā projektu 
iesniegumu konkursā ar projektu 
„Atpūtas laukuma labiekārtošana 
un inventāra iegāde brīvdabas 
aktivitāšu dažādošanai Ilzenes 
pagastā”. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu 10% apmērā - 
391,77 eiro projekta realizācijai 
no pašvaldības 2014. gada 
budžeta;

- apstiprināt maksu par 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja pakalpojumiem, 
organizējot vasaras dienas 
nometni „Amatam ir zelta pamats” 
no 17. līdz 21. jūnijam – 
25 eiro dalībniekam;

- apstiprināt maksu 
par Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra sniegtajiem 
pakalpojumiem - organizētajām 
vasaras aktivitātēm, nosakot 
dalības maksu: nometnei 
„Copes lietas” un nometnei 
„Zīļuka piedzīvojumi” –   
25 eiro dalībniekam, vasaras 
interešu izglītības programmām 
„Nāc un darbojies!”– 
5 eiro dalībniekam; vasaras 
interešu izglītības programmai 
„Vasaras darbnīcas” – 
10 eiro dalībniekam;

- izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 27.03.2014. lēmumā 
Nr.128 „Par līdzekļu izdalīšanu 
no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 
jumta remontam”, izsakot 
lēmuma 1.punktu jaunā 
redakcijā: „1. Izdalīt no 
atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 900,00 EUR 
(deviņi simti euro) apmērā 
Ilzenes pamatskolas ēkas 
jumta remontam.”;

- lai nodrošinātu savlaicīgu 
un kvalitatīvu tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu 
paredzamajai Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta 
projektu konkursa nākamajai kārtai, 
atbalstīt projektu ieceres šādu 
izglītības iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšanai: Mālupes 
pamatskolas ēkai, Jaunlaicenes 
pamatskolas ēkai, Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
ēkai un Ilzenes pamatskolas 
ēkai;

- izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
daļēju finansējumu 12000 eiro 
Alūksnes novada vidusskolas 
sporta zāles vestibila 
rekonstrukcijai;

- piedalīties grāmatas 
„Puķu draugi” izdošanā 

sadarbībā ar grāmatas autoru 
Aivaru Irbi un izdevniecību 
„Sol Vita”, izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 600 eiro grāmatas 
„Puķu draugi” izdošanas 
līdzfinansējumam. Jāuzsver, 
ka nākamajā gadā „Puķu 
draugu saiets” notiks Alūksnes 
novadā;

- valsts budžeta finansējumu 
mācību literatūras un/vai 
mācību līdzekļu iegādei 
2014. gadam sadalīt proporcionāli 
skolēnu skaitam pašvaldības 
izglītības iestādēs 2013. gada 
2. septembrī un apstiprināt 
finansējuma sadali pašvaldības 
izglītības iestādēm, kas īsteno 
licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas, vispārējās 
pamatizglītības programmas 
un vispārējās vidējās izglītības 
programmas;

- apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.12/2014 
„Par grozījumiem Alūksnes 
novada domes 2014.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2014.gadam”” 
un to paskaidrojuma rakstu, 
precizēt 2014. gada 27. marta 
saistošos noteikumus Nr.8/2014 
„Alūksnes novada publisko 
un pašvaldības ūdenstilpju, 
to salu un piekrastes zonas 
uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumi”;

- apstiprināt SIA „METRUM” 
izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam 
Pils ielā 25A, Alūksnē, un 
apstiprināt zemes vienības 
Pils ielā 25A sadali, atdalot 
neapbūvētu zemes gabalu 
0,1636 ha platībā un veidojot 
jaunu īpašumu ar nosaukumu 
Baznīcas iela, Alūksne, Alūksnes 
novads. Noteikt šim projektējamam 
zemes gabalam nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, savukārt 
īpašumā Pils ielā 25A paliekošajam 
projektējamam zemes gabalam  
0,2452 ha platībā noteikt  
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve, kā arī 
zemesgabalam un uz tā esošajām 
ēkām saglabāt adresi: Pils 
iela 25A, Alūksne, Alūksnes 
novads, LV – 4301.

Pilnībā ar domes 
lēmumiem iespējams iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā „Ziņas 

par pašvaldību”, kā arī pagastu 
pārvaldēs un pašvaldības 

administrācijā.

Nojauks 
bijušo katlu māju 
Kārklu ielā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizvadītajā gadā AS „Simone” 
īstenoja projektus „Siltumtrašu  
rekonstrukcija un jaunu 
siltumtrašu izbūve Alūksnē”  
un „Katlu māju darbības 
optimizācija un energoefekti-
vitātes paaugstināšana Alūksnē”, 
kuru rezultātā vairs netiek 
izmantota katlu māja Kārklu 
ielā 5.

 Līdz ar to AS „Simone” 
vajadzībām šo ēku no pašvaldības 
turpmāk nav nepieciešams nomāt, 
tādēļ aprīļa beigās tiks izbeigts 
2007. gadā starp Alūksnes pilsētas 
domi un AS „SIMONE” noslēgtais 
nekustamā īpašuma nomas līgums.
 Būvvalde ir apsekojusi Kārklu 
ielā 5 esošās būves - katlu māju 
un palīgēku – kurināmā noliktavu. 
Būvvaldes atzinumā norādīts, 
ka ēkas ir daļēji sagruvušas un 
nonākušas tādā stāvoklī, ka to 
lietošana ir bīstama un bojā pilsētas 
ainavu, tādēļ tās nekavējoši jāsaved 
kārtībā vai jānojauc.
 Ņemot vērā Valsts Zemes 
dienesta datu bāzē norādīto būvju 
kadastrālo vērtību un ēku bi-
lances vērtību, kā arī to, ka šo ēku 
sakārtošanai nepieciešamie izde-
vumi un vēlāk to administrēšanas 
un uzturēšanas izdevumi nav 
samērojami ar īpašuma fak-
tisko stāvokli, Alūksnes novada 
pašvaldības dome kā būvju 
īpašnieks, 24. aprīļa sēdē nolēma 
nojaukt abas minētās ēkas.
 Nojaukšanu organizēs 
pašvaldības Īpašumu nodaļa, 
pasūtot projektēšanas darbus ēku 
nojaukšanai, sagatavojot darba 
uzdevumu iepirkuma procedūras 
veikšanai un pēc tās rezultātiem 
informējot domi par nepieciešamo 
finansējumu ēku nojaukšanai.

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 
Vēstu”

 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, 
bet savā pastkastītē nesaņem 
pašvaldības laikrakstu „Alūksnes 
Novada Vēstis”, aicinām informēt 
par to pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evitu Aploku, 
zvanot pa tālruņiem 64381488 vai 
26646749. Pašvaldības laikrakstu 
ir iespējams lasīt arī elektroniski 
www.aluksne.lv.
 Nākamais laikraksta numurs 
iznāks 28. maijā.

Zemessardzes 
31.AMII 

bataljons 
aicina

Ja esi Latvijas 
Republikas pilsonis, 
ar labu veselību, tev ir 
vismaz 18 gadi un tu 
vēlies kļūt par 
zemessargu, zvani 
pa tālruni 26129955.
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Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
27. marta sēdē pieņēma lēmumu 
piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda 
līdzekļiem saņemšanai ar projek-
ta pieteikumu ,,Alūksnes ezera 
„iekšezera” 
daļas organisko nogulu slāņa 
kartēšana un iespējamās ietekmes 
uz zivju resursiem izvērtēšana”, 
kur paredzēts veikt Alūksnes 
ezera gultnes, piekrastes zonas 
veģetācijas un ekosistēmas 
pētniecības darbus.

 Šī nozīmīgā projekta aptuvenās 
kopējās izmaksas ir 26000 eiro. 
Lai varētu īstenot vienu no pētījuma 
sadaļām, kas saistās ar „iekšezera” 
izpēti, ir iesniegts projekta 
pieteikums atbalstam no Zivju 
fonda līdzekļiem 5760 eiro, bet 
Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums būs 1500 eiro. 
Pagaidām atbilde par atbalstu 
projektam vēl tiek gaidīta.
 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “ALJA” direktors 
Māris Lietuvietis stāsta, ka projekta 
laikā plānots veikt pētījumu, lai 
izzinātu Alūksnes ezera ekosistēmu 
un tās funkcionēšanu.  Iegūtie dati 
kalpos par pamatu, lai izstrādātu 
ilgtspējīgas ezera apsaimniekošanas 
stratēģiju.
 Pētījuma gaitā vispirms 
jāapkopo vēsturiskie dati, 
lai novērtētu, kādas ezera 
funkcionēšanas izmaiņas laika 
gaitā bijušas un kādus datus par 
ūdenstilpni nepieciešams papildināt.
 Veicamo darbu lokā ezera 
ihtiofaunas novērtējums – 
jānovērtē, kāds ir ezera zivju sugu 
sastāvs, to barošanās paradumi, 
kā arī barības bāze. Pie tam šis 
pētījuma posms jāveic, ņemot 
paraugus trīs sezonās vairākās 
atšķirīgās ezera vietās. Lai to 
noskaidrotu, notiks kontrolzveja, 
un iecerēts, ka arī iedzīvotājiem 

kādā dienā tiks radīta iespēja 
vērot, kā tas notiek.
 Tāpat pētījuma ietvaros plānots 
veikt ezera hidrobioloģisko 
izpēti, analizējot ezera ūdens 
parametrus, novērtējot barības 
vielu koncentrāciju, mikroskopisko 
aļģu izplatību un sugu sastāvu 
ezerā, kā arī iespējamos 
piesārņojuma vai pārlieku liela 
barības vielu daudzuma avotus. 
Arī hidrobioloģiskās izpētes 
veikšanai paraugu ņemšana 
jānodrošina vairākās sezonās un 
atšķirīgās ezera vietās.
 Projekta laikā jāveic ezera 
iekšezera daļas gultnes profilēšana 
ar ģeoradiolokācijas metodi, mērot 
gultnes dziļumu un tajā esošās 
dūņu kārtas biezumu. Līdz ar to 
tiks iegūti dati par ezerdobes 
dziļumu un reljefu, nogulumu slāņa 
biezumu un apjomu, digitālu 
ezerdobes un dūņu slāņa 
trīsdimensiju modeli, kas ļaus 
apjaust, kā un cik daudz dūņas ir 
nosēdušās iekšezerā. Izpēte ļaus 
noskaidrot, ko satur dūņas un kāda 

metodika varētu tikt pielietota, lai 
no tām atbrīvotos.
 Tāpat, izmantojot 
aerofotografēšanas metodi, projekta 
ietvaros jāveic ezera un tā 
piekrastes zonas veģetācijas 
pētījums, lai iegūtu informāciju par 
to, kādi augi ir izplatīti ezerā un tā 
tuvākajā apkārtnē. Šī informācija 
savukārt ļautu noteikt piesārņo-
jumu ezerā, zivju sugu izplatību, 
dziļūdens un seklūdens zonas, kas 
dotu iespēju plānot, kur ierīkot 
zivju nārsta vietas, putnu un zivju 
dzīvotnes.
 - Veicot šo pētījumu, iegūsim 
precīzus datus ar detalizētu 
skaidrojumu, kas sniegs informāciju 
par ezera kopējo ekoloģisko 
stāvokli, un praktiskus ieteikumus, 
kā apsaimniekot ezeru tā, lai 
novērstu pētījumā atklātās 
problēmas, saglabātu dabas vērtības 
un paaugstinātu ezera vērtību 
sabiedrības acīs. Pēc izpētes plānots 
rīkot semināru, lai sabiedrību 
iepazīstinātu ar iegūtajiem datiem, - 
uzsver M. Lietuvietis.

Jāiesaistās Alūksnes kapsētās apbedīto reģistra 
veidošanā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „Spodra” aicina iedzī-
votājus aktīvi iesaistīties Alūksnes 
Lielajos un Mazajos kapos apbe-
dīto personu reģistra veidošanā. 
Šis darbs tiks uzsākts maijā un 
pakāpeniski turpināsies.

Aģentūras darbiniece, kapu pārzine 
Mudīte Melgalve uzsver, ka šāds 
reģistrs turpmāk ļaus izveidot datu 
sistēmu ar informāciju par to, kādas 
personas konkrētos kapu laukumos 
apbedītas, līdz ar to tas atvieglos 
gan kapsētas apsaimniekotāja 
darbu, gan būs noderīgi iedzīvotā-
jiem gadījumos, kad jāatrod kāda 
tuvinieka apbedījuma vieta.
 Pēc pašvaldības aģentūras „Spod-
ra” pasūtījuma ir veikta Alūksnes 
Lielo kapu un Mazo kapu teritori-
jas uzmērīšana un kapavietu datu 
uzskaites sistēmas izveide, kuras 
rezultātā ir tapusi karte ar kapavietu 
robežām un numerāciju, celiņu, lie-
lāko koku, pieminekļu izvietojumu. 
Katrai kapavietai pēc tās atrašanās 
un numura datu bāzē ir iespējams 
pievienot informāciju par to, kādas 
personas konkrētajā kapavietā 
apglabātas.
 - Iepriekš kapsētā nav veidota 
datu bāze, pēc kuras varētu atrast 
konkrētas personas apbedījuma 
vietu. Mūsu rīcībā ir tikai mirušo 
uzskaites reģistra grāmatas un tas, 
kas redzams uz pieminekļiem. 
Tādēļ aicinām iedzīvotājus, kuriem 
Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos ir apbedīti tuvinieki, atbildīgi 
un aktīvi sniegt informāciju apbedī-
to reģistra vajadzībām, kā to nosaka 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.39/2013 „Alūksnes novada paš-
valdības kapsētu darbības noteiku-

mi”, - uzsver M. Melgalve.
 Šāds reģistrs ir nepieciešams, lai 
apzinātu kapsētā apbedītās perso-
nas un nepieciešamības gadījumā 
kapsētas apsaimniekotājs varētu 
atrast konkrēto kapavietu vai par tās 
uzturēšanu atbildīgo cilvēku. Nereti 
šāda informācija vajadzīga, kad 
kapsētas apmeklētāji vēlas apmeklēt 
kādu kapa kopiņu, taču nezina tās 
atrašanās vietu, kad apbedījamai 
personai vairs nav dzīvu tuvinieku 
un apglabāšana jāuzņemas kaimi-
ņiem, arī tad, ja kapa kopiņa ilgstoši 
ir nesakopta un apsaimniekotājam 
nepieciešams sazināties ar personu, 
kas atbildīga par tās uzturēšanu.
 Informāciju par saviem Alūksnes 
kapsētās apbedītajiem tuviniekiem 
ikviens ir aicināts sniegt kapsētas 
pārziņa darba laikā – no otrdienas 
līdz sestdienai (ieskaitot) no 8.00 
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. 
Vēlams informācijas sniegšanai 
izvēlēties laiku no pulksten 8 līdz 
12, jo pēcpusdienās kapsētā parasti 
notiek bēru ceremonijas, vai arī ie-
priekš sazinoties ar kapsētas pārzini, 
vienoties par konkrēto laiku.
 Kopā ar kapsētas pārzini būs 
iespējams kartē atrast jūsu piederīgo 
kapavietas numuru un iesniegumā 
aizpildīt informāciju par tajā apgla-
bātajiem – personu vārdu, uzvārdu, 
ja zināms – arī dzimšanas un  mirša-
nas gadu un datumu, kā arī miršanas 
apliecības numuru. Kapsētas 
pārzine aicina ģimenes savstarpēji 
vienoties par to, kurš no ģimenes 
oficiāli datu reģistrā tiks uzrādīts 
kā kapavietas uzturētājs – ar šo 
cilvēku kapsētas apsaimniekotāji 
– pašvaldības aģentūra „Spodra” 
turpmāk sazināsies nepieciešamības 
gadījumā.
 Ar laiku Alūksnes Lielo un Mazo 
kapu kartes ar kapavietu numu-
riem un iesniegums tiks ievietoti 
arī Alūksnes novada pašvaldības 

mājas lapā www.aluksne.lv. Tad 
iedzīvotājiem būs iespējams mierīgi 
mājās aplūkot karti, atrast tajā savu 
piederīgo apbedījuma vietas, kā arī 
izdrukāt un aizpildīt iesniegumu, lai 
pēc tam to personīgi nogādātu kap-
sētas pārzinim. Iepriekš ir iespējams 
sazināties gan pa tālruni 26161235, 
gan e-pastu aluksneskapi@aluksne.
lv.
 No 2014. gada 6. februāra ir spēkā 
jauni saistošie noteikumi „Alūksnes 
novada pašvaldības kapsētu 
darbības noteikumi”, kas nosaka 
gan kapsētu darbības režīmu un 
apbedīšanas kārtību, gan kapavietu 
kopšanas nosacījumus, iekšējās 
kārtības noteikumus un citu.
 Atgādinām, ka kapavietas uzturētā-
jam – personai, kurai ierādīta zemes 
platība kapsētā kapavietas izveido-
šanai, ir pienākums nodrošināt tās 
regulāru kopšanu, savācot lapas, 
ravējot, apkopjot dekoratīvos stādī-
jumus, uzturot kārtībā pieminekļus, 
sētiņas, soliņus. Labiekārtojot un 
uzturot kapavietu, jāņem vērā arī 
šo saistošo noteikumu nosacījumi, 
piemēram, ka kapavietu ierobežo-
joši stādījumi nedrīkst pārsniegt 80 
cm augstumu, savukārt apmales, 
kas norobežo kapavietu, nedrīkst 

būt augstākas par 20 cm, bet citu 
materiālu un formu norobežojošās 
konstrukcijas drīkst uzstādīt tikai 
pēc saskaņošanas ar kapsētas pār-
zini. Tāpat jāņem vērā, ka veidojot 
piemiņas vietu, nedrīkst sašaurināt 
celiņus starp kapavietu rindām. 
Kapavietu kopšanas atkritumi 
jānovieto tiem paredzētās vietās 
- neorganiskie atkritumi – stikls, 
plastmasa, metāls, mākslīgie ziedi 
un tamlīdzīgi – konteineros, bet bio-
loģiskie atkritumi – ziedi, vainagi, 
zāle, lapas - kaudzēs.
 Saistošie noteikumi paredz arī to, 
ka ik gadu kapsētas apsaimniekotāja 
komisija apsekos kapsētu un pie 
nekoptajām kapavietām izliks brī-
dinājuma zīmi, savukārt kapavietas 
uzturētājam tiks izsūtīts uzaicinā-
jums trīs mēnešu laikā to sakopt. Ja 
apsaimniekotājs konstatē, ka kapa-
vieta ir nekopta piecus gadus pēc 
kārtas, tad tā tiek atzīta par pamestu 
un kapsētas apsaimniekotājam ir 
tiesības to nolīdzināt, paredzētajā 
termiņā ierādīt virsapbedījumam, 
bet šādā kapavietā noņemtās kapu 
plāksnes un pieminekļi tiek saglabā-
ti vienu gadu.

Alūksnes kapos ir vairāki tūkstoši kapavietu, tādēļ pašvaldības 
aģentūra “Spodra” aicina iedzīvotājus aktīvi palīdzēt tajās apbedīto 
personu reģistra veidošanā                                            Evitas Aplokas foto

Lieliska iespēja 
Alūksnes novada 
iedzīvotājiem

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pašvaldības laikraksta 
februārī jau informējām, 
ka Alūksnes novada 
dome pieņēmusi lēmumu 
atbalstīt dalību veselības 
pētījumā GISTAR.

 Šī projekta koncepciju 2012. 
gadā izstrādāja starptautiska 
ekspertu grupa, kuras darbā no 
Latvijas puses piedalījās Latvijas 
Universitātes un Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas 
speciālisti.
  Šī starptautiskā pētījuma 
mērķis ir izpētīt gremošanas 
sistēmas vēža skrīninga un 
agrīnās atklāšanas iespējas. Tas 
izstrādāts, lai meklētu jaunas 
stratēģijas mirstības 
samazināšanai no šī 
ļaundabīgā audzēja augsta 
riska zonās.
  Gremošanas sistēmas 
audzēji ir liela daļa no 
kopējā audzēju skaita visā 
pasaulē. Kolorektālais jeb 
resnās un taisnās zarnas vēzis 
ir visbiežāk izplatītais 
gremošanas sistēmas audzējs. 
Daudzus kolorektālā vēža 
gadījumus iespējams novērst un 
lielāko daļu veiksmīgi 
ārstēt, savlaicīgi diagnosticējot.
 Aprīlī pētījuma speciālisti 
noslēgs darbu Cēsīs un 
plānots, ka no 6. maija līdz 
31. augustam tas noritēs 
Alūksnē. 
 Pētījumā piedalīties ir aicināti 
iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 
64 gadiem ieskaitot. Pēc 
respondenta piekrišanas dalībai 
pētījumā tiks veikta intervija, 
kas apkopos ar dzīvesveidu un 
veselības paradumiem 
saistītos jautājumus, kā arī 
ziņas par sūdzībām un 
iepriekšējām saslimšanām.
  Pētījuma dalībniekiem 
bez maksas tiks veiktas 
asins analīzes, lai identificētu 
kuņģa atrofijas pazīmes, 
kā arī noteiktu helikobaktēriju 
klātbūtni kuņģī. Slēpto asiņu 
tests tiks veikts resnās un 
taisnās zarnas bojājumu 
atklāšanai. Pacienti, kuru 
analīzēs būs novirzes no normas, 
tiks uzaicināti turpmākiem 
padziļinātiem izmeklējumiem un 
saņems speciālistu konsultācijas. 
Slimības agrīnai diagnostikai pa-
pildus var tikt veikti arī elptesti.
 Klienti laipni tiks gaidīti 
Brūža ielā 1, Alūksnē, ēkas 2. 
stāvā (ieeja pa sānu durvīm). 
Lai optimāli izmantotu resursus, 
klientu pieņemšanai iepriekš tiks 
veidota rinda, nosakot apmeklē-
juma datumu un laiku. Jau tagad 
ieinteresētajiem iedzīvotājiem 
ir iespēja zvanīt uz profilakses 
un savlaicīgas diagnostikas 
centra kontakttālruni Alūksnē 
28333347, lai vienotos par sev 
vēlamo vizītes laiku.

Pašvaldība plāno īstenot Alūksnes ezera 
ekosistēmas darbības pētījumu
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SIA ,,Ozolmājas’’ 
negaidītais dāvinājums aprūpes 
centram ,,Alūksne”
Ieva Pētersone,
SAC ,,Alūksne” sociālā darbiniece

 Par kāpņu remontu 
sociālās aprūpes centrā tika 
runāts jau pērnajā gadā, 
bet vienmēr priekšā nostājās 
cilvēcīgais trūkums - nauda. 
Taču redzot, kādas grūtības 
sagādā pārvietošanās klientiem 
ar funkcionāliem traucējumiem 
un darbiniekiem ar nesamo rokā, 
sevišķi, ja jānes augšā ēdiens, 
direktore Rasma Muceniece par 
prioritāti šogad izvirzīja kāpņu 
remontu, lai arī tās nav galve-
nās kāpnes ēkā, taču remontu 
tās nebija piedzīvojušas vismaz 
gadus 50.

 Par to, ka tas nav izdarāms 
pašu spēkiem un būs arī 
jāmaksā par darbu un krietni 
vien patukšos remontdarbiem 
paredzēto budžetu, nebija šaubu, 
tomēr centra direktore izšķīrās 
par labu kāpnēm. Viņa remontdarbu 
veikšanai uzrunāja celtniecības 
un remontdarbu pakalpojumu 
firmas ,,Ozolmājas” vadītāju 
Viktoru Dubovu. Drīz vien firma 
ķērās pie darba un veica kāpņu 
remontu, pilnībā tās atjaunojot. 

Atjaunoja arī koridora daļu zem 
kāpnēm. 
 Mēs visi priecājāmies par 
kvalitatīvo darbu un pateicībā 
noraudzījāmies uz atjaunotajām 
kāpnēm. Pie tam vēl darbinieki 
deva norādes kā kāpnes kopjamas.
 Taču vislielākais pārsteigums vēl 
tikai sekoja - izrādījās, ka 
SIA ,,Ozolmājas” sociālās 
aprūpes centram par darbu veikšanu 

un nepieciešamiem materiāliem 
samaksu neprasīja, bet visu to 
mums uzdāvināja. To uzzinot, 
direktorei aizkustinājumā sariesās 
asaras acīs. 
  - Tā ir dāvana, ko pat sapņos 
nebiju cerējusi saņemt, ir taču 
tik maz cilvēku, kuri dāvina 
no sirds. Lai viņiem spēks, 
izturība un veselība, - saka 
Rasma Muceniece.

Sociālās aprūpes centra ,,Alūksne” direktore Rasma Muceniece un 
centra kolektīvs ir no sirds pateicīgi SIA ,,Ozolmājas” un tās vadītājam 
Viktoram Dubovam par dāvinājumu - atjaunotajām kāpnēm aprūpes 
centrā

Ievas Pētersones foto

Bojāts un bīstams 
koks apdraud

Rudīte Fērmane,
Alūksnes novada pašvaldības
Apstādījumu aizsardzības komisijas 
priekšsēdētāja vietniece

 Aizvadītā ziema bija 
pietiekami silta, lai varētu 
veikt koku kopšanas darbus 
pilsētas apstādījumos, bet 
pavasarī tie norit vēl intensīvāk. 
Darbus veic speciāli apmācīti un 
aprīkoti profesionāļi arboristi – 
kokkopji, kuri veic uzdevumus, 
kas saistīti ar publisko 
apstādījumu, koku un krūmu 
kopšanu, vainagu veidošanu, 
formēšanu un izzāģēšanu, kā 
arī pārzina darba paņēmienus 
augstumā.

 Apstādījumu aizsardzības 
komisija lēmumus par koku 
kopšanu vai nogriešanu izskata, 
balstoties uz iedzīvotāju 
iesniegumiem vai pašvaldības 
aģentūras „Spodra” apsekojuma 
rezultātiem. Kārtību, kādā notiek 
koku ciršana ārpus meža un kā tiek 
izsniegtas attiecīgas atļaujas, nosaka 
Ministru kabineta noteikumi Nr.309 
„Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža”. Ja koks ir sasniedzis 
noteiktus apmērus, kas minēti šajos 
noteikumos, tad tādā gadījumā 
atļauju koka ciršanai ārpus meža 
komisija atļauju dod pēc atzinuma 
saņemšanas no Dabas aizsardzības 
pārvaldes. 
 Ja koku var sakopt, tad tas tiek 
darīts, ja nē, tad tas ir jānogriež, jo 
bojāta, bīstama koka saglabāšana 
var apdraudēt cilvēka veselību vai 
īpašumu.
 Pilsētas iedzīvotājus satrauca lielas 
liepas nozāģēšana Lielā Ezera ielā 
iepretim Sociālajam dienestam. Šī 
koka stāvokli novērtēja arī Dabas 
aizsardzības pārvalde un tās secinā-
jums bija šāds: „Liepa ir sasvēru-
sies brauktuves virzienā. Koks no 
brauktuves atrodas 5 m. Stumbrs ir 
sašķēlies trīs daļās, 
koka apakšējā daļa ir bez mizas. 
Dobumā konstatēta trupe un sēņu 

augļķermeņi”. Jāpiebilst, ka pēc 
Apstādījumu aizsardzības komisijas 
apsekojuma arī Alūksnes kapsētā 
šopavasar tiks nogriezti desmit ļoti 
bīstami koki.
 Arī dažādu rekonstrukcijas projektu 
īstenošanas laikā nākas nogriezt 
atsevišķus kokus, ja bez tā nav 
iespējama projekta realizācija. 
Pirms saskaņot šādu projekta 
risinājumu, katru situāciju uz vietas 
apseko Apstādījumu aizsardzības 
komisija. Tā, ņemot vērā muižas 
apbūves brūža ēkas (tautas nama) 
rekonstrukciju, bija jāizgriež koki 
starp esošo ēku un ezeru, arī Tempļa 
kalnā, kur Valsts Meža dienestam 
tiek būvēts ugunsdrošības 
novērošanas tornis, tika nogriezti 
koki. Līdzīgi arī ielu rekonstrukcijas 
projektos paredz koku griešanu, ja 
tas nepieciešams. Piemēram, nesen 
Apstādījumu aizsardzības
komisija apsekoja liepas Merķeļa 
ielā, kurai tiek izstrādāts rekons-
trukcijas tehniskais projekts. 
Apskatot tās, komisija secināja, ka 
koki ir sliktā stāvoklī, ilgāku laiku 
nepareizi kopti, tuvu tiem atrodas 
inženierkomunikāciju tīkli, tādēļ 
pieņemts lēmums atļaut šīs liepas 
nozāģēt rekonstrukcijas projekta 
laikā un vietā veidot jaunus apstā-
dījumus.
 Lai gan kādam var šķist, ka pilsētas 
zaļā rota sarūk, tā nav, jo izstrādājot 
rekonstrukciju tehniskos projektus, 
tiek domāts par jaunu apstādījumu 
veidošanu un veco stādījumu no-
maiņu pret jauniem, veselīgiem un 
ainavai vērtīgiem kokiem.
 Tā, piemēram, Pils ielas rekons-
trukcijas projekta laikā Pils ielā 
iestādīti vairāk kā simts pīlādži. 
Rudenī pašvaldības aģentūra 
„Spodra” tos papildinās ar vairāk 
kā 200 aroniju krūmiem, kas tiks 
iestādīti arī tajās vietās, kur tuvu 
esošo komunikācijas tīklu dēļ nebija 
iespējams iestādīt pīlādžus. Arī 
Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu 
rekonstrukcijas projekta ietvaros 
iestādīti jauni stādījumi.

  Apsekojot koku, tiek veikta tā mērīšana
Alūksnes novada pašvaldības foto

Apmeklētāju pieņemšana maijā

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 09.05.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 20.05.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 26.05.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 09.05.2014. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris LAZDEKALNS 12.05.2014. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 22.05.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 29.05.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 22.05.2014. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS 16.05.2014. 10.00 – 11.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ 22.05.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 09.05.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 14.05.2014. 13.00 – 15.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
12. un 19. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
12. un 19. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
12. un 19. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
12. un 19. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

9. un 23. 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.



Alūksnes Novada Vēstis  5.29.04.2014.

Izglītība www.aluksne.lv

Mārkalnes pamatskolā aktīvs pavasaris
Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

 Pavasaris ir piepildīts laiks 
gan Mārkalnes pamatskolas 
skolēniem, gan skolotājiem, 
gan bērnu vecākiem.

 Katru gadu marts atnāk ar 
starpnovadu pasākumu „Latviešu 
pēdas Sibīrijā un Tālajos 
Austrumos”. Jau piekto gadu šajā 
starpnovadu pasākumā piedalāmies 
arī mēs. Šogad pasākums notika 
Balvos, un tajā mūsu novadu 
pārstāvēja Mārkalnes 
pamatskolas 8. klases skolniece 
Viktorija Bērziņa, kura bija 
sagatavojusi radošo darbu 
„Deportāciju atceres tradīcijas 
Mārkalnes pamatskolā”. Šo pašu 
darbu viņa prezentēja 25. martā 
skolā un pagasta tautas namā, kur 
bija pulcējušies represētie 
Mārkalnes pagasta cilvēki represiju 
65 gadu atceres pasākumā.
 Skolā organizējām karjeras dienu 
pasākumus. 31. martā skolā viesojās 
lauku attīstības konsultants Nikolajs 
Irtiševs kopā ar kolēģi no Lauku 
atbalsta dienesta. Viņi stāstīja par 
jauniešu iespējām veidot nelielus 
uzņēmumus pašu pagastā un nova-
dā. Iepazīstināja ar Alūksnes un citu 
novadu jauniešu iniciatīvām mazo 
uzņēmumu veidošanā. Viesi aicināja 
jauniešus pēc profesijas apguves 
atgriezties laukos un ar savām 
zināšanām un darbu veicināt lauku 
uzplaukumu – iesaistīties mežiz-
strādes, zivsaimniecības, pārtikas 
ražošanas, dārzkopības, u.c. darbos.
 3. aprīlī ar 6. - 9. klašu skolēniem 
tikās mūsu skolas absolventi - Sol-

vita Saldābola un Kristaps Veselis, 
kuri iepazīstināja ar Smiltenes 
tehnikumu un tur apgūstamajām 
profesijām – viesnīcu pakalpojumu 
speciālists, ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists, pavārs, veterinārārsta 
asistents, celtniecības un ceļu būves 
mehāniķis un automehāniķis.
 7. aprīlī skolā ieradās speciālisti no 
Izglītības iestāžu atbalsta centra – 
Vēsma Kalēja, Ineta Bērziņa, Daiga 
Sliņķe un Laima Aigare. Viņi tikās 
ne tikai ar skolēniem, bet arī ar sko-
lēnu vecākiem, kuri bija ieradušies 
uz vecāku kopsapulci un projektu 
nedēļas noslēguma pasākumu. D. 
Sliņķe sarunā ar vecākiem diskutēja 
par skolēnu disciplinēšanas prob-
lēmām un to risinājumu ģimenēs. 
Vecāki interesējās, ko viņi varētu 
darīt, lai iemācītu saviem bērniem 
pienākuma apziņu, disciplīnas ievē-
rošanu un iecietību pret citiem.
 Tajā pašā dienā notika projek-
tu nedēļas „Labdarības skola” 
noslēgums, kur katra klase stāstīja 

par saviem labajiem darbiem un 
rādīja, kā to paveikuši. Šī mācību 
gada projektu nedēļā izvirzījām 
mērķi visus savus labos darbus 
veltīt skolai. Pasākumi bija ļoti 
dažādi: skolas apkārtnes sakopšana, 
skolas šķūņa tīrīšana, klašu telpu un 
muzeja telpas sakārtošana, mūzi-
kas instrumentu gatavošana, slotu 
siešana, putnu būrīšu gatavošana, 
mācību grāmatu labošana. Skolēni 
apmeklēja dzīvnieku patversmi 
„Astes un Ūsas”. Paldies skolotā-
jiem un klašu audzinātājiem par 
līdzdarbošanos un idejām! Tāpat 
kā pagājušajā gadā kopīgi ēdām 
torti, kuru uzdāvināja Alūksnes un 
Apes novada fonda vadītāja Dzintra 
Zvejniece.
 11. aprīlī skolēni kopā ar Mār-
kalnes pagasta bibliotekāri Sanitu 
Silirovu piedalījās Grāmatu svētku 
pasākumos Alūksnē. Grāmatu svēt-
ki bērniem un jauniešiem ir iespēja 
iepazīties ar jaunākās literatūras 
klāstu no dažādām izdevniecībām. 

Bibliotēka iegādājās grāmatas pēc 
skolēnu izrādītās intereses: vispie-
prasītākā bija „Grega dienasgrāma-
ta” un izdevumi par Smurfiņiem. 
Vērtīgas bija tikšanās ar Smurfiņu 
tulkotāju, kā arī dzejnieka Ronalda 
Brieža dzejas lasījumi.
 12. aprīlī projekta „Garā pupa” ie-
tvaros 13 skolēni kopā ar vecākiem 
un bibliotekāri S. Silirovu devās 
ekskursijā uz Rīgu, ko piedāvāja un 
organizēja biedrība „Ascendum”. 
Ekskursijā tika aicināti čaklākie 
„Bērnu žūrijas” lasītāji. Bērni 
apmeklēja  Latvijas Nacionālo 
teātri, Dekoratīvās mākslas un di-
zaina muzeju, Latvijas Leļļu teātra 
izrādi „Makss un Morics”, sniegta 
ekskursija pa Vecrīgu un saņemtas 
pusdienas Cafe Opera. Paldies 
sociālajai darbiniecei un Pededzes 
pagasta pārvaldei par autobusu!
 Skolā iepazīstam latviešu tautas 
svētku tradīcijas visa gada garumā. 
Aprīlis ir Pavasara saulgriežu mē-
nesis. Tāpēc 1./3. klases skolēni un 
pirmsskolas skolēni devās ekskur-
sijā uz Alūksnes muzeju, lai kopā 
ar muzeja darbiniecēm un klases au-
dzinātāju Diānu Bogdanovu iesaistī-
tos dažādās Lieldienām raksturīgās 
aktivitātēs. Pārējie skolēni gatavoja 
Lieldienu kompozīcijas, krustvārdu 
mīklas, noformēja stendus svētkiem 
un gatavoja jautru Pavasara saul-
griežu sagaidīšanas pasākumu 17. 
aprīlī skolas sporta laukumā.
 Martā noslēdzās „Zaļās jostas” 
organizētais makulatūras vākša-
nas konkurss, kurā piedalījāmies 
arī mēs un kopā savācām 979 kg 
makulatūras. Mēs esam par tīru un 
zaļu Latviju!

Mārkalnes pamatskolas 1./3. klases skolēni Alūksnes muzeja
Foto no Mārkalnes pamatskolas arhīva

Pašvaldība līdzfinansēs 9 bērnu un jauniešu vasaras nometnes
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
pašvaldība arī šogad ir piešķīrusi 
finansējumu bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu organizēšanai. 
Nometņu projektu konkursā 
atbalstīti visi iesniegtie projekti, 
kas kopumā bijuši deviņi. Vasaras 
nometnēs šogad būs iespēja 
piedalīties 225 Alūksnes novada 
bērniem un jauniešiem.

 Dienas nometni “Fantāziju 
varavīksne 3 lauku sētā” organizēs 
Liepnas internātpamatskolas un 
skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība. 
Nometne notiks Liepnas internāt-
pamatskolā no 16. līdz 20. jūnijam 
un tajā varēs piedalīties bērni no 10 
līdz 15 gadu vecumam. Nometnes 
dalībnieki varēs piedalīties dažādās 
radošajās darbnīcās - kokapstrādē, 
pavārmākslā, pirtslietās, dejotpras-
mē, aktiermākslā, ģipša veido-
šanā, apdrukā, floristikā, iepazīt 
lauku sētu zemnieku saimniecībā 
“Mauriņi”, pirti, kā arī iesaistīties 
sportiskās aktivitātēs. Pašvaldības 
finansējums nometnes īstenošanai ir 
776 eiro, bet dalības maksa vienam 
cilvēkam plānota 8 eiro.
 Liepnas vidusskolas rīkotajai no-
metnei “Mazpulcēni - savas zemes 
saimnieki” varēs pieteikties bērni 
no 10 līdz 15 gadiem. Nometne 
noritēs no 16. līdz 20. jūnijam un 
tajā dalībnieki varēs iesaistīties 
keramikas, 

organzas, dekupāžas radošās 
darbnīcās, kā arī nodarbībās - ritma 
vingrinājumi – džambas, ielu 
vingrošana, tāpat varēs doties 
iepazīt Žīguru meža muzeju un 
apmeklēt Meža taku, kā arī 
iepazīties ar savvaļas briežu 
audzēšanu zemnieku saimniecībā 
“Klajalkšņi”. Pašvaldība nometnes 
organizēšanai piešķīrusi 854 eiro 
finansējumu, maksa vienam 
dalībniekam būs 10 eiro.
 Ģimeņu biedrība “Pie pavarda” 
rīkos nometni “Mēs, malēnieši, 
Malēnijā” 10 – 12 gadus veciem 
bērniem. Nometne noritēs no 
28. jūlija līdz 1. augustam Alūksnes 
novada Jaunlaicenē un Veclaicenē, 
Apes novada “Kalnarušķos”, kā 
arī Dienvidigaunijas zināmākajās 
tūrisma vietās – Rusmae, Plaani, 
Munameģis, Vaskna, Rouge, 
Luhasoo. Nometnes dalībnieki 
šīs vietas iepazīs, pārvietojoties 
ar velosipēdiem. Pašvaldība 
nometnes rīkošanai piešķīrusi 
2396 eiro, bet dalības maksa 
dalībniekam būs 37 eiro.
 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
organizētajā dienas nometnē “Copes 
lietas” 10 – 12 gadus veci bērni 
iepazīs makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā, uzzinās, kādas ir zivju 
sugas, prasības makšķerniekiem, 
iepazīsies ar pašvaldības aģentūras 
“ALJA” darbību, dosies apciemot 
zivjaudzētavu “Silenieki”, kā arī 
izbaudīs nakts copi. Nometne notiks 
no 3. līdz 6. jūnijam “Jaunsētās”. 
Pašvaldības piešķirtais finansējums 
nometnei ir 800 eiro, dalības maksa 

dalībniekam – 25 eiro.
 Mazākajiem – bērniem vecumā 
no 7 līdz 9 gadiem Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs rīkos nometni 
“Zīļuka piedzīvojumi”. Tā no 18. 
līdz 22. augustam notiks multifunk-
cionālajā jauniešu iniciatīvu centrā 
“Pa GALMS”. Te ar literārā tēla 
Zīļuks palīdzību bērnus rosinās un 
ieinteresēs lasīt grāmatas, nometnes 
dalībnieki dosies uz dabas muzeju 
un parku, piedalīsies radošās darb-
nīcās, iepazīsies ar aušanas procesu, 
brauks uz Valmieru, kur izbaudīs 
sajūtu parku, braucienu ar plostu pa 
Gauju un iepazīs SIA „Valmieras 
ūdens” darbu. Nometnes laikā bērni 
iesaistīsies sportiskās aktivitā-
tēs, tiksies ar bitenieku un dosies 
pārgājienā pa Alūksni. Šīs nometnes 
darbam pašvaldība piešķīrusi 1000 
eiro, bet 25 eiro būs dalībnieka 
dalības maksa.
 No 3. līdz 6. jūnijam Malienas 
pamatskolā notiks dienas nometne 7 
līdz 12 gadus veciem bērniem “Ie-
rasti neierastā Maliena”. Nometnē 
akcents tiks likts uz kustību -  būs 
norāžu meklēšanas spēle, meklēša-
nas spēle ar bultām, kustību spēles, 
fotoorientēšanās, kā arī radošie dar-
bi – atlējumi ģipsī, spēles atribūtu 
izgatavošana. Nometnei pašvaldība 
piešķīrusi 634 eiro, bet 5 eiro būs 
dalības maksa dalībniekam.
 10 līdz 15 gadus veci bērni no 16. 
līdz 20. jūnijam varēs piedalīties 
dienas nometnē “Raibā nedēļa” Be-
jas pamatskolā. Te dalībniekiem būs 
dažādas darbnīcas - muzicēšanas, 
deju, dabas pētīšanas, rokdarbu, 

zīmēšanas, veidošanas, gleznoša-
nas, keramikas, bērni dosies iepazīt 
Alsviķu pagastu, kā arī notiks līderu 
skoliņa. Šai nometnei pašvaldība 
piešķīrusi 753 eiro finansējumu, bet 
dalības maksa būs 12,50 eiro.
 Viktora Ķirpa Ates muzejā no 17. 
līdz 21. jūnijam dienas nometnē 
“Amatam ir zelta pamats” varēs 
piedalīties 10 līdz 12 gadus veci 
bērni. Te būs iespējams iesaistīties 
dažādās darbnīcās – māla, metāla, 
koka, auduma, piedalīties Maizes 
programmā un uzzināt daudz ko 
interesantu par maizes ceļu līdz 
mūsu ikdienas maltītes galdam, 
notiks nakts orientēšanās, kā arī 
Jāņu ielīgošana. Pašvaldība šīs 
nometnes rīkošanai piešķīrusi 729 
eiro, bet dalībnieka dalības maksa 
būs 25 eiro.
 Alūksnes evaņģēliski luteris-
kās draudzes ikgadējā diennakts 
nometne “Ceļš” šogad ceļotājus 
vedīs tālāk gar Baltijas jūru uz vēju 
un akmeņu zemi – Igaunijas salām 
Sāremā un Muhu. Nometne notiks 
no 5. līdz 11. augustam un tajā 
piedalīties varēs 12 līdz 18 gadus 
veci bērni un jaunieši. Nometnes 
dalībnieki kājām veiks ceļa posmu 
gar jūru no Sirves raga līdz Kure-
sārei un no Orisāres līdz Kuivastu, 
tā iepazīstot Sāremā un Muhu salu 
dabu, vēsturi, kultūru un ģeogrāfiju, 
pilnveidos praktiskas iemaņas telšu 
celšanā, kartes lietošanā, ēst gata-
vošanā, fotografēšanā. Pašvaldība 
šai nometnei piešķīrusi 1640 eiro 
finansējumu, bet dalībnieka dalības 
maksa būs 67 eiro.

Sēdes maijā
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                         9. maijā 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         12. maijā  10.00
Finanšu komitejas sēde 
       14. maijā  10.00

Domes sēde  22. maijā  10.00

Aicina iesaistīties 
jaunā tūrisma 
maršrutā
 
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 To, ka tūrisma sezona teju 
klauvē pie durvīm, jau aprīlī 
sajuta Alūksnes tūrisma 
informācijas centrā – ar-
vien vairāk lielāku un mazāku 
tūristu grupu pieteica ekskursi-
jas maijā un jūnijā.

 Jauno tūrisma sezonu Alūksne 
sagaidīs ar vairākām atjaunotām 
norādēm un tūrisma informācijas 
zīmēm. Par to, kuras tās būs, stāsta 
Alūksnes novada pašvaldības 
tūrisma informācijas speciāliste 
Vita Dravniece.
 - Pateicoties pašvaldības 
īstenotajam projektam „Divas ai-
navu parku pērles Austrumeiropā”, 
atjaunosim norādes uz populā-
rākajiem tūrisma objektiem 
pilsētā. Tās tiks izvietotas 
uz metāla stabiem vairākās 
vietās pilsētā. Tā kā Alūksne 
īpaši vasarā, kad ir lielākais 
tūristu pieplūdums, ir gana zaļa 
pilsēta, norādēm izvēlēta balta 
pamatkrāsa.
 No pašvaldības budžeta šogad arī 
būs vairāki ieguldījumi tūrisma 
informācijas zīmju atjaunošanā. 
Atjaunosim četrās vietās – 
Veclaicenē, Jaunannā, Zeltiņos un 
Alsviķos pie ielākajiem ceļiem, 
iebraucot novada teritorijā, esošos 
informācijas stendus. Tāpat 
plānots atjaunot un uzstādīt  
ezertakas zīmes, kā arī info-
plāksnes muižas parkā. Pilnīgi no 
jauna tiks izvietotas trīs norādes 
uz Ērmaņu muižu Malienā, - saka 
V. Dravniece.
 Jaunajā tūrisma sezonā plā-
nots turpināt attīstīt jauno 
tūrisma maršrutu „Tā saim-
nieko malēnieši”. Šai maršrutā 
iesaistīties aicināti tie mūsu 
novada mājražotāji, amatnieki 
un saimnieki, kas ciemiņiem 
var piedāvāt apskatīt savu 
saimniekošanas pieredzi, nogar-
šot kādu kārumu vai šai pusei 
raksturīgu maltīti vai arī radīt 
tūristiem iespēju izbaudīt kādas 
īpašas sajūtas.
 Tūrisma informācijas speciāliste 
aicina aktīvus un atraktīvus 
saimniekus, kuri vēlētos piedāvāt 
iekļaut minētajā maršrutā savu 
saimniecību, sazināties ar tūrisma 
informācijas centru pa tālruņiem 
64322804, 29130280 vai e-pastu  
tic@aluksne.lv un vienoties 
par iepazīšanās apmeklējumu.
 Plānots, ka par maršrutā 
iekļautajām saimniecībām izgata-
vos bukletu un  
informāciju ievietos arī  
Alūksnes novada tūrisma  
mājas lapā, kas šobrīd tiek  
veidota jauna.
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Turpināsies 
Pededzes 
sabiedriskā centra 
pilnveidošana

Viesturs Zaķis, 
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciālists 

 Nodibinājums 
„Borisa un Ināras 
Teterevu fonds” ir 
apstiprinājis biedrības 
„Pededzes nākotne” 
projektu „Pededzes 
sabiedriskā centra 
labiekārtošana”.

 Projekts paredz Pededzes 
sabiedriskajā centrā iekārtot 
mājturības nodarbību telpu, 
radot pagasta iedzīvotājiem 
jaunas iespējas lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, iegūt 
jaunas zināšanas, kā arī uzturēt 
sociālos kontaktus un satikt 
domubiedrus.
 Pededzes tautas namā 
jau ilgāku laiku darbojas 
vairāki amatiermākslas kolektīvi 
dažāda vecuma deju un 
dziesmu cienītājiem, tādēļ 
jaunais projekts izstrādāts 
ar mērķi iesaistīt pagasta 
sabiedriskajā dzīvē iedzīvotājus, 
kurus vairāk aizrauj 
citādas brīvā laika 
aktivitātes.
  „Borisa un Ināras Teterevu 
fonds” izstrādātā projekta 
ideju atzinis par atbilstošu 
savas programmas „Nāc un 
dari! Tu vari!” stratēģijai, 
un ar fonda atbalstu tuvākajā 
laikā Pededzes sabiedriskā 
centra ēkas līdz šim 
neizmantotajā daļā tiks uzsākta 
mājturības nodarbību telpas 
ierīkošana. Projekta ietvaros 
plānota telpas vienkāršotā 
renovācija un pielāgošana 
virtuves iekārtu prasībām, 
mēbeļu un virtuves 
piederumu iegāde. Pēc telpas 
pilnīgas iekārtošanas paredzētas 
regulāras interesentu tikšanās - 
gan savstarpējas diskusijas un 
pieredzes apmaiņa, gan tematiski 
pasākumi ar uzaicinātu viesu 
līdzdalību.
 Būvmateriālu un 
inventāra iegādei paredzētās 
projekta kopējās izmaksas 
veido 2839 EUR, no kuriem 
90% ir „Borisa un Ināras 
Teterevu fonda” finansējums, 
bet 10% ir Pededzes pagasta 
pārvaldes līdzfinansējums. 
Jaunās mājturības nodarbību 
telpas izveidi plānots 
pabeigt līdz 2014. gada 
septembrim, projekts 
noslēgsies 2015. gada 
31. jūlijā.

„Sprīdītis” tiekas ar projekta partneriem Rumānijā
Ilze Holla,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” pirmsskolas 
izglītības skolotāja 

 No 6. līdz 12. aprīlim 
trīs pirmsskolas izglītības 
skolotājas – Dace Skaistkalne, 
Inese Ratsepa un Ilze Holla 
devās uz COMENIUS projekta 
„Let’s make our world more 
green and clear” („Veidosim 
mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) 
tikšanos Rumānijā, Konstancas 
pilsētā.

 Projekta sadarbības partneri 
ir Konstancas 16. ģimnāzija, kurā 
darbojas arī pirmsskolas izglītības 
grupa. Bērni kopā ar skolas 
darbiniekiem mūs sagaidīja ar 
dziesmām, dejoja Rumānijas 
nacionālās dejas, apdāvināja 
projekta partnerus ar pašu bērnu 
veidotiem rokdarbiem. Īpaši 
gaidīti un uzņemti bijām pilsētas 
Rātsnamā pie izglītības inspektora. 
 Tika dota iespēja iepazīties ar 
Rumāniju, kas ir valsts ar labvēlīgu 
ģeogrāfisko stāvokli, bagātīgiem 
dabas resursiem un daudziem 
unikāliem vēstures un kultūras 
pieminekļiem, lieliskām pastaigu 
un atpūtas vietām, skaistām 
kalnu ainavām. 
 Rumānijas galvenā dabas bagātība 
ir auglīga augsne un krāčainas 
upes, kuras izmanto 

elektroenerģijas ražošanā. Valstī 
ir svina, cinka rūdas un sēra 
atradnes. Vairākumu eksportam 
paredzētās produkcijas izved 
caur valsts lielāko ostu – 
Konstancu. 
 Projekta dalībvalstu prezentācijās 
katras valsts pārstāvji informēja 
par paveikto novembrī, decembrī, 
janvārī, februārī, martā, notika 
apmaiņa ar bērnu gatavotajiem 
darbiņiem – rokdarbiem, izmantojot 

otrreizējos pārstrādes materiālus, 
kolāžām „Eiropas Ziemassvētku 
eglīte”, materiāliem par Pasaules 
ūdens dienu un radošajiem stāstiem  
par tēmu „Ļausim sniegavīram 
pastāstīt savu stāstu”. Tika izvirzīti 
uzdevumi nākošajai tikšanās 
sanāksmei, kas notiks maijā 
Francijā. 
 Projekts saņēmis finansējumu 
Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas ietvaros.

Par publikācijas saturu ir 
atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, 
un tā neatspoguļo Eiropas 
Komisijas vai Aģentūras viedokli, 
un tās nav nekādā veidā par to 
atbildīgas.

Projekta dalībnieki kopīgā foto                                                                                    Foto no PII „Sprīdītis” arhīva

Turpinās izglītības iestāžu siltināšanas projekts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
vidusskolas, Liepnas 
vidusskolas un internāta 
ēkā turpinās Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansētā 
projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai 
Alūksnes novada vidusskolā 
un Liepnas vidusskolā” 
īstenošanai.

 Šī projekta ietvaros plānots 
veikt ēku fasāžu un pamatu, 
kā arī jumta pārseguma siltināšanu 
un jumta segumu nomaiņu, 
neblīvo koka durvju un veco 
koka logu nomaiņu, ierīkot 
energoefektīvu apgaismojumu 

un siltināt sporta zāles 
grīdu Alūksnes novada 
vidusskolā. Darbus projekta 
ietvaros saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veic 
SIA „Ozolmājas”.
 Liepnas vidusskolas 
direktore Liene Stabinge 
uzsver, ka viss skolas kolektīvs 
un arī skolēnu vecāki ir 
ļoti priecīgi par siltināšanas 
darbiem. 
 - Mācību procesam darbi 
netraucē, jo tie notiek ārā, bet jau 
ziemas aukstumā vēsākajās skolas 
telpās mēs sajutām efektu no 
nosiltinātā jumta - telpas bija 
siltākas. Gaidām nākamo 
ziemu, kad skolas budžetā 
vēlamies redzēt ietaupījumu par 
malkas iegādi. Ietaupīto novirzīsim 
jaunu mācību līdzekļu iegādei. 
Domāju, ka tas ir liels ieguldījums 

Liepnas vidusskolas attīstībā - 
sakārtota vide, siltas telpas, 
mazas izmaksas apkurei, - ar pro-
jekta gaitu apmierināta 
ir skolas direktore.
 Arī Alūksnes novada 
vidusskolā darbi rit raiti un 
skolas direktore Ilze Līviņa 
atzīst, ka gan skolas kolektīvs, 
gan būvnieki jau savstarpēji 
pielāgojušies un skolas kolektīvs 
ar sapratni uztver šo laiku.
 - Piemēram, eksāmenu dienās 
ar būvniekiem vienojāmies, 
ka viņi nestrādāja, lai 
izlaiduma klašu audzēkņi 
varētu kārtot pārbaudījumus. 
Jāteic, ka vairums strādnieku 
savu darbu veic ar lielu atbildības 
sajūtu un to ļoti rūpīgi kontrolē 
gan darbu vadītājs, gan arī 
uzņēmuma vadītājs Viktors Dubovs, 
kurš pats regulāri ierodas un 

pārbauda paveikto. Projektu 
īstenojot, primārais, ko 
sagaidām, protams, ir 
siltumefektivitāte, taču 
nozīmīgs ieguvums būs arī 
vizuālās pārmaiņas, jo abas 
skolas ēkas tagad izskatīsies 
vienoti, gaišās, izteiksmīgās 
krāsās. Pēc šiem darbiem varēsim 
iekopt arī skolas apkārtni, - uzsver 
I. Līviņa.
 Projektu finansē Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments. 
Tā kopējās izmaksas ir 
686625,42 EUR, no tām 48,49% 
ir KPFI finansējums, 51,51% 
ir Alūksnes novada 
pašvaldības finansējums.

Projekta norise Alūksnes novada vidusskolā…          Evitas Aplokas foto …un Liepnas vidusskolā                       Foto no Liepnas vidusskolas arhīva
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Mārkalnes ciemā
 2013. gada 6. septembrī SIA 
„Rūpe” noslēdza līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes 
ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/105 īstenošanu.

 Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 172 905,06, no 
tiem ERAF līdzfinansējums (85%) 
– LVL 146 969,30 un privātais fi-
nansējums (15%) – LVL 25 935,76. 
 Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
 Projekta ietvaros tiks rekons-
truēts esošais urbums, kā rezultātā 
uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte. 
Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, 
tiks samazināti ūdens zudumi par 
16%, kā arī uzstādot dīzeļģene-
ratoru, ciematam būs nodrošināts 
nepārtraukts ūdens spiediens arī 
elektroenerģijas pārrāvumu gadī-
jumos. Lai samazinātu risku, ka 
vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi, 
plānots izbūvēt jaunu notekūdeņu 
attīrīšanas staciju un demontēt 
veco. Kanalizācijas tīklu sistēmas 
rekonstrukcija nodrošinās efektīvu 
notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu 
un novērsīs grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošanu.

Jaunlaicenes ciemā
 2013. gada 3. septembrī SIA 
„Rūpe” noslēdza līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā”, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/104 īstenošanu.

 Līguma kopējās attiecināmās iz-
maksas ir LVL 246 311,40, no tiem 
ERAF līdzfinansējums (85%) – 
LVL 209 364,69 un privātais finan-
sējums (15%) – LVL 36 946,71. 
Projekts tiks īstenots Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei 
nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma 
„Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstī-
ba apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.
 Lai uzlabotu ūdensapgādes kvali-
tāti, projekta ietvaros plānots jaunā 
artēziskā urbuma izbūve un esošo 
urbumu tamponāža. Rekonstruējot 
ūdensapgādes tīklus un demontējot 
esošos ūdenstorņus, tiks samazināti 
ūdens zudumi no 26% uz 22%, kā 
arī uzstādot dīzeļģeneratoru, ciema-
tam būs nodrošināts nepārtraukts 
ūdens spiediens arī elektroenerģijas 
pārrāvumu gadījumos. Lai samazi-
nātu risku, ka vidē nonāk neattīrīti 
notekūdeņi, plānots izbūvēt jaunu 
notekūdeņu attīrīšanas staciju. 

 Jaunzemu ciemā
 2013. gada 3. septembrī SIA 
„Rūpe” noslēdza līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta „Alūksnes novada 
Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”, 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/102 īstenošanu.

 Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 346 343,67, no 
tiem ERAF līdzfinansējums (85%) 
– LVL 294 392.12 un privātais fi-
nansējums (15%) – LVL 51 951,55. 
 Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 

vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
 Projekta ietvaros plānota ūdens 
sagatavošanas stacijas rekonstruk-
cija, kas nodrošinās dzeramā ūdens 
sagatavošanu atbilstoši normatī-
vajām prasībām. Rekonstruējot 
ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti 
ūdens zudumi no 60% uz 39%. 
Plānota kanalizācijas tīklu rekons-
trukcija ciema centrā, kanalizācijas 
tīklu paplašināšana un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 
Jaunzemos, kas nodrošinās normatī-
vajām prasībām atbilstošu notek-
ūdeņu attīrīšanu.

Zeltiņu ciemā
 2013. gada 6. septembrī SIA 
„Rūpe” noslēdza līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Alūksnes 
novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu 
ciema ūdenssaimniecības attīs-
tība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/101 īstenošanu.

 Līguma kopējās attiecināmās iz-
maksas ir LVL 299 611,60, no tiem 
ERAF līdzfinansējums (85%) – 
LVL 254 669,86 un privātais finan-
sējums (15%) – LVL 44 941,74. 
 Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
 Projekta ietvaros plānots rekons-
truēt artēzisko urbumu un ūdens 
sagatavošanas staciju, kas nodroši-
nās dzeramās ūdens sagatavošanu 
atbilstoši normatīvajām prasībām. 
Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, 

tiks samazināti ūdens zudumi. 
Kanalizācijas tīklu sistēmas rekons-
trukcija, paplašināšana un notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu rekons-
trukcija - jauna bioloģiskā bloka 
izbūve un asenizācijas pieņemšanas 
kameras izbūve, esošo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu vietā, nodrošinās 
efektīvu notekūdeņu savākšanu, 
attīrīšanu un novērsīs grunts un 
gruntsūdeņu piesārņošanu.

Strautiņu ciemā
 2013. gada 6. septembrī SIA 
„Rūpe” noslēdza līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta „Alūksnes novada 
Alsviķu pagasta Strautiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100 
īstenošanu.

 Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 351 390, no tiem 
ERAF līdzfinansējums (85%) – 
LVL 298 681,50 un privātais finan-
sējums (15%) – LVL 52 708,50.
 Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
 Projekta ietvaros tiks rekonstruēts 
ūdensvads, kā rezultātā tiks sama-
zināti ūdens zudumi. Kanalizācijas 
tīklu sistēmas rekonstrukcija, papla-
šināšana un notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve mehānisko vietā, 
nodrošinās efektīvu notekūdeņu 
savākšanu, attīrīšanu un novērsīs 

grunts un gruntsūdeņu piesārņoša-
nu.

Alsviķu ciemā
 2013. gada 3. septembrī SIA 
„Rūpe” noslēdza līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Alsviķu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība 
” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/099 īstenošanu.

 Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 351 402, no tiem 
ERAF līdzfinansējums (85%) – 
LVL 298 691,70 un privātais 
finansējums (15%) – LVL 52 
710,30. 
 Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.prioritātes 
„Kvalitatīvas vides dzīvei un eko-
nomiskajai aktivitātei nodrošināša-
na” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000” ietvaros.
 Projekta ietvaros tiks 
rekonstruēts ūdensvads, kā 
rezultātā tiks samazināti ūdens 
zudumi. Kanalizācijas tīklu 
sistēmas rekonstrukcija, 
paplašināšana un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūve 
esošo BIO-200 vietā, nodrošinās 
efektīvu notekūdeņu savākšanu, 
attīrīšanu un novērsīs grunts un 
gruntsūdeņu piesārņošanu.

SIA „Rūpe” informācija

Vairākās vietās novadā uzsāks 
ūdenssaimniecības attīstības projektus

Lai zāle nesagādātu problēmas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pavasaris šogad iesācies 
agri, tādēļ namīpašniekiem 
un teritoriju apsaimniekotājiem 
pēdējais brīdis domāt par 
savu saimniecību sakopšanu pēc 
ziemas sezonas un plānot 
uzturēšanas darbus vasarai. 
Īpašniekiem jāņem vērā arī 
dažas svarīgas prasības, 
kas attiecas uz zālienu 
uzturēšanu.

 Šogad 6. februārī stājās 
spēkā jauni Alūksnes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.44/2013 „Alūksnes novada 
teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi”, kas 

nosaka novada teritorijas, 
tostarp gan publisko apstādījumu 
(parku, mežaparku, skvēru, aleju, 
kapsētu, ielu zaļo zonu), gan 
privāto apstādījumu kopšanas un 
būvju uzturēšanas kārtību. 
Tāpat šie noteikumi nosaka 
pienākumus, kādi māju un 
zemesgabalu īpašniekiem vai 
tiesiskajiem valdītājiem, 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldniekiem jāpilda, lai 
uzturētu kārtībā savu īpašumu 
un tam piegulošo teritoriju.
 Jāuzsver, ka iepriekš bija 
spēkā atsevišķi saistošie 
noteikumi ar prasībām teritorijas 
kopšanai un atsevišķi – būvju uztu-
rēšanai. Šobrīd prasības abās jomās 
ir apkopotas vienos saistošajos 
noteikumos, līdz ar to iedzīvotājiem 
ir vienkāršāk sekot līdzi pašvaldī-
bas izvirzītajiem nosacījumiem, 

kas jāievēro būvju uzturēšanai un 
teritorijas kopšanai.
 Vasarā viens no nozīmīgākajiem 
teritorijas uzkopšanas darbiem ir 
zāles pļaušana. Jau iepriekšējos 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
bija iekļauts nosacījums, ka 
teritorijas īpašniekam jāparūpējas 
ne tikai par to, lai sakopts 
un uzturēts būtu viņa īpašums, 
bet arī tam piegulošā teritorija. 
Taču tas nereti radīja problēmas, 
jo nebija skaidri definētas 
piegulošās teritorijas robežas.
 Šobrīd jaunajos saistošajos 
noteikumos noteikts, ka 
māju un zemesgabalu 
īpašniekiem vai to tiesiskajiem 
valdītājiem, kā arī daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldniekiem 
zāle jānopļauj un jāsavāc ne tikai 
savā īpašumā, bet arī tam 
piegulošajā teritorijā, kas 

saskaņā ar noteikumiem, ir 
īpašumam pieguloši publiskā 
lietošanā esoši zālieni līdz ietves 
vai, ja tādas nav - brauktuves 
tuvākajai malai, bet ne tālāk 
par 7 metriem no zemesgabala 
robežas. Tas nozīmē, ka, ja starp 
jūsu īpašuma robežu un ietvi vai 
brauktuvi ir zāliens, tad jums 
jāparūpējas par zāles nopļaušanu 
un savākšanu arī tajā.
 Uzturot zālienu, īpašniekiem 
jāatceras, ka zāle priekšdārzos 
un piegulošajās teritorijās nedrīkst 
būt augstāka par vidēji 20 cm, 
savukārt dabiski ieaugušos zālājos 
(pļavās) Alūksnes pilsētas un 
pagastu ciemu teritorijās zāle 
jānopļauj un jāsavāc divas reizes 
gadā (līdz 22. jūnijam un 
15. augustam), bet citās pagastu 
teritorijās – reizi gadā (līdz 15. 
augustam).

 Pavasaris ir arī dažādu 
stādījumu laiks. Te Alūksnes 
pilsētas iedzīvotājiem jāņem 
vērā saistošo noteikumu prasība, 
ka privāto apstādījumu teritorijās 
ir aizliegts stādīt kokus un krūmus 
ielu sarkano līniju robežās. 
Ielu rekonstrukcijas projektu 
īstenošanas gaitā diemžēl vairākkārt 
nācies sastapties ar situācijām, 
kad iedzīvotāji ir iestādījuši 
kādu kociņu vai košumkrūmu, 
nepārliecinoties, vai konkrētajā 
vietā to vajadzētu darīt un, 
projektu īstenojot stādījumam 
nākas ciest.
 Atgādināsim, ka šo saistošo 
noteikumu ievērošanu, 
atbilstoši savai kompetencei, 
kontrolēs Alūksnes novada 
pašvaldības policija un
Būvvalde.
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Deju kopu 
sadancis Malienā
Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītāja

 Pašos pavasara saulgriežos, 
22. martā, kad dabā beidzot 
pamodies arī astronomiskais 
pavasaris, Malienas tautas namā 
atkal ņirbēja koši raksti un dejas 
virpulī griezās puiši un meitas, 
vīri un sievas.

 No tuvām un tālākām vietām 
uz ikgadējo pavasara sadanci bija 
sabraukuši dejotāji no Jaunannas, 
Apes, Alūksnes un Lēdurgas. 
Viesus uzņēma mājinieki – vidējās 
paaudzes deju kopa „Maliena” 
un vadītāja Tekla Cinglere, ar 
pavasarīgām dziesmām priecēja 
Malienas sieviešu vokālais 
ansamblis.
 Koncertā pavisam tika izdejotas 
22 dejas un skatītāji varēja vērot 
gan klasiskas, gan pavisam jaunas 
un iepriekš neredzētas tautas dejas. 
Tā, līdztekus „Meteņa” dejotajai  
I. Magones dejai „Ģērbies, saule, 
sudrabota”, deju kopa „Maliena” 
skatītāju vērtējumam piedāvāja 
Andra Kozaka „Latgales dančus”, 
„Jaunanna” spilgti un atraktīvi 
izdejoja S. Andževas deju „Mīļā 
Māra man iedeva jeb Raibā govs”, 
bet „Enku – drenku” puišu dejotā 
„Tiroliešu deja” tika nodejota 
pat divreiz!

 Mierīgas dejas mijās ar draiskām 
un atraktīvām, un no dejotāju lūpām 
ne uz mirkli nenozuda smaids, kas 
pauda, ka šis darbs jeb atpūta – 
dejošana – viņiem ir sirds 
aicinājums. Kā koncertā teica 
pasākuma vadītāja, Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 12.c klases 
skolniece Lelde Gusta – deja ļauj 
paust to, ko cilvēks nevar izteikt 
vārdos, un iespēja sajust un saprast 
šo vēstījumu bija visiem sadanča 
apmeklētājiem.
  Koncerta noslēgumā ar siltiem 
aplausiem un ziedu pušķiem tika 
sveikti visi kolektīvi un viņu vadītā-
ji: Jaunannas vidējās paaudzes deju 
kopas „Jaunanna” un „Oga”, vadī-
tāja Aiva Vilciņa, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra deju kolektīvs 
„Enku – drenku”, vadītāja Daiga 
Ozoliņa, Apes vidējās paaudzes 
deju kopa „Metenis”, vadītāja Edīte 
Dauškane un Lēdurgas vidējās 
paaudzes deju kopa „Lēdurga”, 
vadītāja Ilva Luste, kā arī deju kopa 
„Maliena”, vadītāja Tekla Cinglere 
un Malienas sieviešu vokālais 
ansamblis, vadītāja Marita 
Mūrniece.
 Pasākuma noslēgumā gan 
dejotāji, kolektīvu vadītāji, gan 
skatītāji pauda prieku, ka tradīcija 
turpinās un vēlēja vēl kuplākā 
pulkā satikties sadancī, nākamajā 
pavasarī, Malienā!

Zudušās mājvietas 
Kalncempju pagastā
Aiva Lielbārde,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja speciāliste

 Kopš 2013. gada rudens 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja darbinieki, 
sadarbībā ar Kalncempju 
pagasta bibliotēku, aktīvi 
iesaistījās Alūksnes novada 
pašvaldības novadpētniecības 
konkursā novada kultūras 
un izglītības iestādēm 
„Zudušais laikā”. Mūsu mērķis 
konkursa ietvaros ir izzināt 
un apkopot informāciju 
par Kalncempju pagasta 
iedzīvotāju mājvietām, 
akcentējot tās, kas ir 
zudušas. 

 Novembrī un decembrī rīkojām 
deviņas ekspedīcijas un kopīgi 
ar Kalncempju pagasta 
bibliotekāri Dinu Ozolu apsekojām 
visas mums zināmās kalncempiešu 
mājvietas. Savu izpēti balstījām uz 
bijušās muzeja darbinieces Ilgas 
Grabažes 2010. gada pētījumu, 
kurā viņa, tiekoties ar vecākajiem 
pagasta iedzīvotājiem, apkopoja 
informāciju par mājām, kas celtas 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, to 
saimniekiem, vai 2010. gadā māja 
vēl ir apdzīvota un kas tajā 
dzīvo. Sameklējām dabā, 
nofotografējām un uzņēmām 
katras mājas vai mājvietas 
koordinātes. Jāpiebilst, ka 
daudzas no I. Grabažes pētījumā 

minētajām vietām atrast bija ļoti 
grūti, jo saglabājušies ir vairs tikai 
dūmeņu ķieģeļi, kāds nesatrunējis 
mājas paksis vai pamatu 
akmeņi. Paldies mēs sakām 
Kalncempju pagasta iedzīvotājiem 
- Gitai Līviņai, Valdim Birzniekam, 
Jānim Vērsim, Zeltītei Kākerei 
un Jautrītei Graņicai, kas piekrita 
ar mums brist pa nepļautām, 
bebru appludinātām pļavām, 
bieziem krūmājiem un līdz ar 
mums meklēt tās vietas, kur 
vēl ne tik senā pagātnē 
dižojās lielākas un mazākas 
saimniecības.  
 2010. gadā, kad savu pētījumu 
veica I. Grabaže, ārpus pagasta 
centra bijušas 49 apdzīvotas 
mājas. 2013. gada rudenī, kad 
mēs sākām savu izpētes darbu, 
apdzīvotas bija vairs tikai 40 mājas. 
 Šobrīd strādājam pie konkursa 
prezentācijas veidošanas, kurā 
atspoguļosim līdz šim paveikto 
darbu un apkopoto informāciju. 
Ir izveidotas divas kartes - vienā 
būs redzamas saimniecības, kas 
Kalncempju pagasta teritorijā 
bija 1940. gadā un otrā - pašreizējā 
situācija. Jāpiebilst, ka iesāktais 
izpētes darbs pie Kalncempju 
pagasta mājvietām un 
iedzīvotāju gaitām turpināsies. 
 Kalncempieši un citi 
interesenti, mūsu paveikto 
varēs aplūkot Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā, 
Muzeju nakts ietvaros 
17. maijā.

Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra vasaras aktivitātes 

bērniem un jauniešiem
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Kultūras, 
atpūtas un 
sporta pasākumi 
maijā
Sporta pasākumi
 
8. maijā 16.30 – 18.30 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris 2014” III 
kārta.
13. maijā 16.00 - 19.00 pie 
autobusu pieturas „Lāsberģis” 
orientēšanās seriāla „HORIZONTS 
2014” 5. kārta.
15. maijā 16.30 – 18.30 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris 2014” IV 
kārta.
17. - 18. maijā no 11.00 ziemas 
sporta centrā „Mežinieki” 2014. 
gada Latvijas atklātais čempionāts 
apvidus loka šaušanā.
20. maijā 16.00 - 19.00 Gaujienā 
pie Melderīša ezera orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2014” 6. 
kārta.
22. maijā no 16.30 – 18.30 
Alūksnes muižas parkā 
skriešanas seriāla „Alūksnes 
pavasaris 2014” V kārta.
24. maijā pulksten 11.00 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas angārā 
Alūksnes novada kausa izcīņa 
džudo.
27. maijā 16.00 - 19.00 ziemas 
sporta centrā „Mežinieki” 
orientēšanās seriāla „HORIZONTS 
2014” 7. kārta.

Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rīkotie pasākumi 

4. maijā 16.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē 
Neatkarības atjaunošanas dienai 
un Latvijas desmitgadei Eiropas 
Savienībā veltīts Alūksnes novada 
koru un vīru kora „Dziedonis” 
koncerts „Latvija zied un dzied”. 
Ieeja: bez maksas.
8. maijā 19.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
bigbenda koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
29. maijā Alūksnes atbrīvošanas 
95. gadadienai veltīti pasākumi:
11.30 piemiņas brīdis pie piemiņas 
akmens Helēnas un Alsviķu ielas 
krustojumā,
20.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
nama skolotāju kora „Atzele” kon-
certs Alūksnes ev. lut. baznīcā.

Alūksnes muzejā
Izstādes

Līdz 30. maijam izstāde „Stāstiet 
viens otram”.
Līdz 28. maijam izstāde 
„Tuvāk būt”.
Apaļajā tornītī izstāde 
„Motokrosam Vaidavas kauss - 
41”. Izstādes atklāšanas diena un 
laiks tiks precizēts.
Ledus pagrabā izstāde 
„Bērnības laiks”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”, 
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”, „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.

Turpinājums 12. lappusē

Meklē risinājumu sabiedriskā transporta problēmām
 Pēdējo 4 gadu laikā 
sabiedriskā transporta 
intensitāte samazinās, jo reisi 
vairs nav ekonomiski izdevīgi, 
un nobraukums ir sarucis 
vidēji no 6 900 000 km uz 
6 500 000 km. Sabiedriskais 
transports kursē retāk, daudzviet 
nekursē nedēļas nogalēs.

 Transporta jomas eksperti 
secinājuši, ka elastīgas un 
ilgtspējīgas sabiedriskā transporta 
sistēmas trūkums ir būtisks ele-
ments, kas negatīvi ietekmē ikvienu 
vietējās teritorijas attīstības stratē-
ģijas ieviešanu, jo tieši transports 
nodrošina teritorijas konkurētspēju. 
Brīva piekļuve pamatpakalpoju-
miem nodrošina ikvienam cilvēkam 
zināmu dzīves kvalitāti, paralēli 
arī kavējot migrāciju uz lielākām 
pilsētām. 
 Vidzemes plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas transporta sistēmas 
veidošanā ir būtiskas problēmas, 
kuras būtu jārisina. Vietējām un 
reģionālajām pašpārvaldēm jārod 
risinājumi, lai attīstītu publiski 
pieejamus, alternatīvus transporta 
pakalpojumus, nodrošinot savu ie-
dzīvotāju un viesu brīvu pārvietoša-
nos. Attīstot alternatīvus transporta 
pakalpojumus, ir iespēja nodrošināt 
pārvietošanās iespējas tiem, 
kuriem to līdz šim liedz 
tradicionālais sabiedriskais 
transports.

“Transports pēc 
pieprasījuma” - kas tas ir?

 Ideja aizgūta no citu valstu labās 
prakses piemēriem, kur līdzīga 
rakstura problēmām jau atrasts 
risinājums – “Transports pēc piepra-
sījuma”, kas ir papildinājums ieras-
tajam sabiedriskajam transportam. 
Vietās, kur sabiedriskais transports 
kursē neregulāri vai nekursē vispār, 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
individuālu braucienu sev vēlamā 
laikā, lai nokļūtu līdz tuvākajam re-
ģiona centram, kur atrodas galvenās 
pakalpojumu saņemšanas vietas, 
piemēram, ārsts, skola, veikals. 
Pieteikties braucienam iespējams, 
zvanot uz pakalpojumu sniegšanas 
centru vai elektroniski internetviet-
nē. Pakalpojumu sniegšanas centra 
darbinieks saņemtos datus apkopo 
un sazinās ar pakalpojuma sniedzē-
jiem par plānotajiem maršrutiem 
tuvākajās dienās. Labās prakses pie-
mēri ārvalstīs liecina, ka brauciens 
iedzīvotājiem neizmaksā vairāk 
kā biļetes cena ierastajā maršrutā, 
braucot ar autobusu, kamēr starpība 
tiek atlīdzināta no pašvaldības vai 
valsts budžeta. Kāds būtu optimā-
lākais risinājums Vidzemē, par to 
vēl tiek diskutēts, taču nav šaubu, 
ka arī paši iedzīvotāji, to paradumi 
un drosme izmēģināt jauna veida 
pakalpojumus ir viens no nosacīju-
miem, lai šī ideja pāraugtu veiksmī-
gā projektā.

 Kas notiks ar sabiedrisko 
transportu?

Vidzemes plānošanas reģions ar 
jauno risinājumu iepazīstinājis 
arī sabiedriskā transporta pārva-
dātājus, kuriem radusies interese 
par potenciālā projekta ideju. Nav 
noslēpums, ka daudzi sabiedriskā 
transporta maršruti ir nerentabli, 
daudzviet tie ekonomisku apsvē-
rumu dēļ ir slēgti, taču arī pārva-
dātāju pārstāvji atzīst, ka tas nav 
risinājums. Ieviešot pakalpojumu 
“Transports pēc pieprasījuma”, ar 
pārvadātājiem tiktu slēgti sadarbī-
bas līgumi par esošā autoparka - 
mazietilpīgu autobusu izmantošanu 
pakalpojuma nodrošināšanai.

Cik tālu ideja par “Transports 
pēc pieprasījuma” attīstīta?

 Plānotā projekta finanšu aplēses 
liecina, ka, lai izveidotu pakalpoju-
mu “Transports pēc pieprasījuma” 
un izmēģinātu tā ieviešanu dzīvē, 
nepieciešami lieli ieguldījumi. Ce-
rības tiek liktas uz Eiropas Savienī-
bas un citu ārējo finanšu palīdzības 
instrumentiem. Daļa veiksmes būs 
pārdomāts un rūpīgi sagatavots 
projekta pieteikums, ar plašu atbal-
stu no iesaistītajām pašvaldībām – 
projekta pilotteritorijām. 
 Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomes sēdē klātesošie 
pašvaldību pārstāvji tika iepazīsti-

nāti ar projekta ideju, aicinot līdz-
darboties tās attīstīšanā, izveidojot 
īpašu “Transports pēc pieprasīju-
ma” darba grupu. Šobrīd interesi 
izrādījušas un darba grupā darbojas 
Naukšēnu, Alūksnes, Madonas un 
Jaunpiebalgas novada pašvaldī-
bas - tās izteikušas vēlmi kļūt par 
projekta pilotteritorijām, izmēģinot 
jauno pakalpojumu.
 Sadarbībā ar transporta eksper-
tiem, Vidzemes plānošanas reģions 
izstrādājis anketas gan pašvaldību 
pārstāvjiem, gan iedzīvotājiem, kas 
dzīvo potenciālajās pilotteritorijās, 
lai apzinātu esošās problēmas ar 
sabiedriskā transporta izmantoša-
nu, kā arī, lai gūtu apstiprinājumu, 
ka ne tikai pašvaldību pārstāvji, 
bet arī paši iedzīvotāji ir gatavi 
iesaistīties pakalpojuma testēšanā. 
Lai pakalpojumu būtu iespējams 
uzturēt arī pēc projekta noslēguma, 
svarīgi apzināt pašvaldību gatavību 
līdzfinansēt jaunizveidotā pakalpo-
juma darbību arī turpmāk. Veiksmī-
gā gadījumā ir cerības piesaistīt arī 
valsts līdzfinansējumu, kā jau tas ir 
citviet ārzemēs. 

Konkursa „SAKOP, RĀDI, LEPOJIES!”NOLIKUMS
Konkursa organizētājs
Konkursu organizē Alūksnes 
novada pašvaldība ik pēc 
3 gadiem.

Konkursa mērķis
Veicināt Alūksnes novada vides 
sakopšanu un labiekārtošanu.

Konkursa dalībnieki
Konkursā ir aicinātas piedalīties 
visas fiziskās un juridiskās perso-
nas, kuras apsaimnieko īpašumus 
Alūksnes novadā.
Konkursā netiek vērtēti objekti, 
kuru izveidošana un apsaimnieko-
šana notiek par Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās kārtība konkursam
1.  Konkursam jāpiesakās līdz 
2014. gada 15. jūnijam Alūksnes 
novada pašvaldībā vai pagastu 
pārvaldēs pa tālruni, personīgi vai 
elektroniski:
2. Piesakot objektu konkur-
sam, jāmin īpašnieka(u) vai 
apsaimniekotāja(u) uzvārds(i), 
firmas, iestādes nosaukums, adrese 
un, ja iespējams, tālrunis, pieteicēja 
uzvārds. 
3. Pieteikt dalību konkursam 
var pats objekta īpašnieks vai ap-
saimniekotājs, kaimiņi, 
draugi, kolēģi. 

Konkursa norise
Konkursa dalībniekus izvērtēs Kon-
kursa vērtēšanas komisija no 2014.
gada 1. līdz 15. jūlijam. 
Konkursa rezultātu paziņošana un 
apbalvošana notiks Alūksnes 
pilsētas svētkos 2014. gada 
2. augustā.

Konkursa nominācijas
1. Sakoptākā Alūksnes novada 
lauku sēta.
2. Sakoptākā Alūksnes novada 
individuālās mājas vai vasarnīcas 
apkārtne.
3. Sakoptākā Alūksnes novada 
daudzdzīvokļu mājas apkārtne.
4. Sakoptākā Alūksnes novada 
komercobjekta teritorija (kokapstrā-
des uzņēmums, ferma, autoserviss, 
tirdzniecības iestāde, u.c.).
Tiks piešķirtas arī speciālbalvas 
par kaut ko īpašu, vienreizēju un 
aktuālu.

Konkursa vērtēšanas kritēriji
Skatīt tabulā blakus.

Konkursa vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: 
Janīna ČUGUNOVA – Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektore.
Komisijas locekļi:
Līga STRODE – ainavu arhitekte.
Laura OZOLIŅA – Alūksnes nova-
da pašvaldības aģentūras 

„SPODRA” arboriste.
Guntis KOZILĀNS – Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” direktors.
Anda LEJASBLUSA – 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu koordinatore, arhitekte.
Inese RANDA – Alūksnes novada 
pašvaldības zemes ierīkotāja.
Violeta KĻAVIŅA – 
Jaunalūksnes un Malienas 

pagastu teritoriju attīstības 
speciāliste.
Mārīte BALODE – 2011. gada 
konkursa „Skaista mana tēva 
sēta” uzvarētāja individuālo 
māju grupā.

Konkursa uzvarētāju 
apbalvošana
Kopējais balvu fonds līdz 
2000 EUR.
Katrā konkursa nominācijā 
tiek apbalvoti trīs labākie ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
Pateicības rakstu un balvu. 
Vērtēšanas komisija ir tiesīga 
attiecīgajā nominācijā vietas 
nepiešķirt.
Konkursa vērtēšanas 
komisijas lēmumu par konkursa 
rezultātiem apstiprina ar 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja rīkojumu.
Neskaidru jautājumu 
gadījumā zvanīt pa tālruni 
64381488 vai rakstīt uz 
e-pastu: evita.aploka@aluksne.lv.
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Radoši jaunieši īsteno projektu „Iepazīsti Eiropu Alūksnē”
Elīna Sustenberga

 Ir pagājuši gandrīz 
3 mēneši kopš neformālā 
jauniešu grupa „10kW 
radošo citronu” ir uzsākusi 
īstenot projektu „Iepazīsti 
Eiropu Alūksnē”.

 Ir notikušas jau trīs aktīvas 
zumbas nodarbības, kuras pulcēja 
gan patstāvīgos multifunkcionālā 
jaunatnes iniciatīvu centra „Pa 
GALMS”’ apmeklētājus, gan 
pavisam jaunus interesentus. Vēl 
jaunieši devās uz tuvējām novada 
skolām, lai popularizētu gaidāmās 
fotoorientēšanās sacensības, kas 
notiks 1. jūnijā un lai pastāstītu par 
jau izdarīto šī projekta ietvaros. 
 Interesanti, ka 1. jūnijā plānotais 
fotoorientēšanās pasākums nebūs 
vienīgā aktivitāte pirmajā vasaras 
dienā. 1. jūnijs ir bērnu aizsardzības 

diena, tādēļ ir gaidāmas dažādas 
aktivitātes kā bērniem, tā ģimenēm. 
Viena no šādām aktivitātēm būs 

velo sacensības sadarbībā ar 
Gunti Kozilānu. 
 „Jāatgādina, ka šī projekta mērķis 

ir veicināt veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu. Maijā notiks arī 
veselības skrējieni, kuri sagatavos 
noslēguma fotoorientēšanās 
pasākumam 1. jūnijā,” atklāj 
jaunieši. Visu skrējieni sāksies no 
MJIC „Pa GALMS” teritorijas 
un to maršruts vedīs cauri 
ievērojamākajām pilsētas vietām, 
kuras palikušas atmiņā Eiropas 
brīvprātīgajiem jauniešiem, 
kamēr tie uzturējās Alūksnē.
 Skrējieni notiks: 29. aprīlī, 
6. maijā, 14. maijā, 21. maijā.

“Šis projekts tika finansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi 

autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 

informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.”

Projekta „Iepazīsti Eiropu Alūksnē” laikā jau notikušas trīs zumbas 
nodarbības

Foto no „10kW radošo citronu” arhīva

Ierasti neierastā 
Maliena
Ilze Andronova

 Pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārval-
des izsludinātajam vasaras 
nometņu projektu konkursam 
un atbalstam tajā, no 3. līdz 
6. jūnijam Malienā darbosies 
dienas nometne 1. - 6. klases 
skolēniem „Ierasti neierastā 
Malienā”.

 Tā vairāk būs piemērota 
tādiem dalībniekiem, kam 
patīk kustēties, pētīt, meklēt. 
Četru dienu laikā ar dažādu 
spēļu palīdzību veiksim ceļojumu 
pa Malienas pagasta teritoriju, 
cenšoties ieraudzīt iepriekš nepa-
manīto, neparasto, pārsteidzošo 
un kopā labi 
pavadīt laiku.
 Savā pulkā aicinām ikvienu 
Alūksnes novada skolēnu, kuram 
tas interesē. Pieteikties var, 
zvanot uz Malienas pamatskolu 
-  64354315 vai 28674060.

Pašvaldība 
piešķir atbalstu 
par sasniegumiem 
sportā
Evita Aploka

 Alūksnes novada dome 24. 
aprīļa sēdē pieņēma lēmumu 
piešķirt atbalstu vairākiem 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta skolas biatlona 
un džudo nodaļu audzēkņiem 
par viņu augstajiem sasniegu-
miem sportā 2014. gadā.

 Šādu atbalstu dome piešķīra, pa-
matojoties uz domes 30.01.2014. 
noteikumiem Nr.2/2014 „Par 
atbalstu Alūksnes novada paš-
valdības amatierkolektīviem, 
komandām, individuālajiem 
dalībniekiem, sportistiem par 
izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā”.
 Pašvaldības atbalstu 280 eiro ap-
mērā par izciliem sasniegumiem 
2014. gadā Latvijas čempio-
nātā junioriem saņems Rasma 
Rudzīte, 310 eiro apmērā par 
izciliem sasniegumiem Latvijas 
čempionātā junioriem un Latvijas 
čempionātā distanču slēpošanā 
- Regīna Rudzīte, 220 eiro ap-
mērā par izciliem sasniegumiem 
Latvijas čempionātā junioriem 
un Latvijas čempionātā distanču 
slēpošanā - Vladislavs Ņedai-
vodins un 120 eiro apmērā par 
izciliem sasniegumiem Latvijas 
čempionātā junioriem un Latvijas 
čempionātā distanču slēpošanā 
- Ingus Deksnis. Tāpat pašvaldī-
bas atbalstu 50 eiro apmērā par 
izciliem sasniegumiem Latvijas 
Meistarsacīkstēs džudo U-21 
grupā saņems Dairis Golubevs un 
Elvis Kopmanis.
 Savukārt, pamatojoties uz domes 
28.11.2013. saistošajiem noteiku-
miem Nr.47/2013 „Alūksnes no-
vada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”, dome pieņēma lēmumu 
piešķirt 300 eiro naudas balvu 
Didzim Verbickim par izciliem 
sasniegumiem 2014. gada 8. Lat-
vijas čempionātā pankrationā.
 Apsveicam mūsu novada jaunos 
sportistus ar lieliskiem panāku-
miem!

Jauniešu konsultatīvā 
padome aktivizē savu darbību
Daniela Dobrovoļska,
Alūksnes novada
Jauniešu konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāja

 Jau vairākus gadus Alūksnes
novadā darbojas Alūksnes 
novada Jauniešu konsultatīvā 
padome, bet redzamāka darbība 
sākusies šā gada sākumā.

 Lai veicinātu jauniešu 
līdzdalību, Alūksnes novada 
Jauniešu konsultatīvā padome 
15. martā organizēja jauniešu 
forumu Liepnā, savukārt jau 
1. maijā notiks Pededzes un 
Mārkalnes jauniešu forums 
Pededzes tautas namā.
 Liepnas jauniešu forums bija 
lielisks pierādījums tam, ka 
pagastos jaunieši grib un var būt 
aktīvi, tāpēc īpaši priecājamies, ka 
pateicoties forumam Liepnā, 
ir izveidojusies jauniešu grupa, 
kas nu jau noorganizējuši 
Lieldienu pasākumu un drīzumā 
īstenos projektu, piedāvājot 
vietējiem iedzīvotājiem aerobikas 
nodarbības. Pirmais veiksmīgais 
forums bija laba motivācija šo 
pasākumu īstenot arī citos Alūksnes 
novada pagastos.
 2013. un 2014. gadā Jauniešu 
konsultatīvā padome ir ieteikusi 
izmaiņas foto konkursa „Mans 
Alūksnes novads” nolikumā un 
iesaistījusies iesniegto darbu 
vērtēšanā, sniegusi priekšlikumus 

pašvaldībai par nepieciešamajām 
izmaiņām jauniešu biznesa ideju 
konkursa nolikumā, ieteikusi pre-
tendentus jauniešu apbalvojumam 
„Es sabiedrībai un Latvijai”. Tāpat 
padomes pārstāvji ir piedalījušies 
Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa 2013. un 2014. gada 
pieteikumu izvērtēšanā.
 Darbība Alūksnes novada 
Jauniešu konsultatīvajā padomē ir 
lieliska iespēja jauniešiem 
iesaistīties sabiedrībai svarīgu 
lēmumu pieņemšanā. Jauniešu 
forumi ir tikai atspēriena punkts 
padomes veiksmīgai darbībai, tāpēc 
aicinām ikvienu interesentu 
pievienoties, rakstot uz 
e-pastu jkp@aluksne.lv!
 Alūksnes novada Jauniešu konsul-
tatīvā padome ir Alūksnes novada 
domes izveidota institūcija ar pa-
domdevēja tiesībām, kuras mērķis 
ir veicināt pašvaldības un jaunatnes 
sadarbību, sekmējot Alūksnes no-
vada jauniešu iniciatīvas, līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabiedris-
kajā dzīvē, kā arī rosinot jauniešus 
atgriezties savā novadā.
  Padomes sastāvā darbojas as-
toņi jaunieši gan no pilsētas, gan 
pagastiem, Izglītības pārvaldes 
pārstāve Inga Meirāne, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra pārstāve 
Ilze Zvejniece un Alūksnes novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Fomins. Kā padomdevēji padomē 
iesaistījušies vēl vairāki jaunieši.

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajā padomē izveidojies radošs un 
aktīvs kodols, viņu vidū padomes priekšsēdētāja Daniela Dobrovoļska 
(no labās) un padomes dalībniece Amanda Birzgale

Liepnā jaunieši 
sarosījušies

Samanta Incenberga,
Liepnas jauniešu pārstāve

 Kopš šā gada marta Liepnas 
jauniešu foruma aktīvi rosās 
vietējie jaunieši. 21. martā notika 
pirmā Liepnas jauniešu oficiālā 
sēde. Šobrīd sēdes notiek 
katru nedēļas nogali, kur Liepnas 
jaunieši apvienojas, lai ar savām 
domām un idejām pilnveidotu un 
attīstītu mūsu dzimtās mājas.

 Šobrīd savā darbības arhīvā 
varam ievietot nu jau 
aizritējušo Lieldienu pasākumu. 
Ar lielu gandarījumu varu teikt, ka 
tas bija izdevies, visi aktīvi 
iesaistījās, arī pasākuma 
apmeklējuma publika bija plaša 
un atsaucīga. Lielu atzinību guva 
Lieldienu orientēšanās, kurā 
piedalījās vairākas komandas un 
jaunieši no padomes, jo arī mums 
pašiem tas bija aizraujošs 
piedzīvojums. Pasākuma 
atsauksmes ir teicamas, un mēs 
ceram uz tādu pašu atsaucību arī 
turpmāk.
 Mums padomā ir daudz pasākumu 
- gan lielāki, gan mazāki. Mums 
visiem patīk tas, ko mēs darām, jo 
kas gan var būt labāks, par 
gandarījuma sajūtu par labi 
paveiktu darbu!

 Šobrīd esam 22 jaunieši, kas 
aktīvi iesaistās pasākumu 
veidošanā. Mūsu līdere Laura 
Virsniece ir viena no oriģinālāko 
ideju ģeneratorēm. Bet kas gan būtu 
jauniešu grupa bez mitekļa, kur tai 
patverties? Lielu paldies sakām arī  
Liepnas pagasta pārvaldei par to, ka 
piešķīra mums mājīgas telpas, kur 
varam tikties un netraucēti strādāt.
 Taču mēs velti laiku netērējam 
un tikko sākām darboties, dažas 
no meitenēm iesniedza projek-
tu Alūksnes novada „Jauniešu 
iniciatīvu konkursā 2014” un 
guva atbalstu! Projekts ir saistīts 
ar aerobikas nodarbībām Liepnā, 
un, sākot ar maiju, pie mums katru 
nedēļas nogali notiks aerobikas 
nodarbības. Tuvojoties šim laikam, 
tiks palielināta publicitāte un katrs, 
arī citu pagastu iedzīvotājs, varēs 
piedalīties šajās nodarbības. Ikviena 
uzdrīkstēšanās sākas ar sapni. 
Uzdrīksties sapņot un viss 
izdosies!
 Mēs, Liepnas jaunieši, pateicamies 
Alūksnes novada Jauniešu 
konsultatīvajai padomei, 
jo pateicoties sniegtajai 
motivācijai, tika izveidota 
oficiāla Liepnas jauniešu 
padome, kas nu jau rūpējas par 
Liepnas pagasta aktivitāti.

Liepnas pagasta jauniešu forumā viena no jauniešu attīstītajām idejām 
bija par aerobikas nodarbībām pagastā – nu tā būs īstenota

Evitas Aplokas foto
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I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā – noteikumi) nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības ma-
teriālā atbalsta veidus, apmēru, pie-
šķiršanas, saņemšanas un izmaksas 
kārtību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt noteikumos minēto 
atbalstu.
2. Noteikumu izpratnē materiālais 
atbalsts ir atbalsts, kuru piešķir, lai 
nodrošinātu pašvaldības brīvprātī-
go iniciatīvu izpildi, bez ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
ienākumu un materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas.
3. Atbalstu, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, piešķir 
Alūksnes novada pašvaldības 
apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Pašvaldības materiālā atbalsta 
veidi ir:
4.1. bērna piedzimšanas pabalsts;
4.2. svētku pabalsts jaundzimuša-
jam;
4.3. svētku pabalsts 100 un vairāk 
gadus sasniegušām personām.

II. Bērna piedzimšanas pabalsts

5. Bērna piedzimšanas pabalsts ir 
Alūksnes novada pašvaldības brīv-
prātīga iniciatīva ar mērķi uzlabot 
demogrāfisko situāciju Alūksnes 
novadā un, lai sniegtu materiālu at-
balstu jaundzimušā (turpmāk tekstā 
– bērns) vajadzību nodrošināšanai.
6. Bērna piedzimšanas pabalsts 
paredzēts bērna aprūpes priekšmetu 
un preču iegādei.
7. Tiesības saņemt bērna piedzim-
šanas pabalstu ir vienam no bērna 
vecākiem vai personai, kas viņu 
aizstāj, ja šīs personas pamata dzī-
vesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus 
ir deklarēta Alūksnes novadā. 
8. Pabalstu piešķir un izmaksā vie-
nu reizi, un tā apmērs ir EUR75,00 
(septiņdesmit pieci euro un 00 
centi) par katru bērnu.
9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
pieņem Alūksnes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa.
10. Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa pabalstu piešķir:
10.1. vienam no bērna vecākiem;
10.2. personai, kura adoptējusi vai 
ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mē-
nešu vecumam, ja šis pabalsts nav 
izmaksāts bērna vecākiem vai citai 
pilnvarotai personai, kura faktiski 
kopj bērnu, šādos gadījumos:
10.2.1. ja bērna māte mirusi 

dzemdību laikā vai atzīta par 
promesošu;
10.2.2. ja bērna māte nevar saņemt 
pabalstu slimības, traumas vai citu 
ar veselības stāvokli saistītu iemeslu 
dēļ;
10.2.3. ja bērna māte ir 
nepilngadīga;
10.2.4. ja bērna mātei ir ierobežota 
rīcībspēja pilnā apmērā.
11. Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu 
laikā no bērna piedzimšanas dienas. 
12. Lai saņemtu pabalstu, 10.1. vai 
10.2.apakšpunktā minētajām perso-
nām, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, jāiesniedz Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
iesniegums pabalsta saņemšanai 
sakarā ar bērna piedzimšanu.
13. Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa pārliecinās par personas no-
rādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes 
informācijas sistēmās esošajām 
ziņām. 
14. Pabalstu piešķir viena mēneša 
laikā no tā pieprasīšanas dienas.
15. Persona pabalstu saņem dāvanu 
kartes veidā. Dāvanu karti var 
izmantot Alūksnes novada pašval-
dības izvēlētajā aptiekā, lai saņemtu 
bērna kopšanai (vai uzturam) nepie-
ciešamās preces.

III. Svētku pabalsts 
jaundzimušajam 

16. Svētku pabalsts jaundzimušajam 
ir Alūksnes novada pašvaldības 
brīvprātīga iniciatīva ar mērķi 
sniegt materiālu atbalstu pamatvaja-
dzību nodrošināšanai:
16.1. par pirmo Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto 
katrā gadā dzimušo jaundzimušo;
16.2. par katru simto Alūksnes no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-
to katrā gadā dzimušo jaundzimušo;
16.3. par vairākiem vienās dzemdī-
bās dzimušiem un Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētiem 
bērniem.
17. Lēmumu par svētku pabal-
sta jaundzimušajam piešķiršanu 
kādai no šo noteikumu 10.1. vai 
10.2.apakšpunktā minētajām 
personām pieņem Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties 
uz pašvaldības un valsts datu reģis-
tros pieejamām ziņām par personu. 
18. Lēmumu par svētku pabalstu 
jaundzimušajam pieņem viena 
mēneša laikā no jaundzimušā re-
ģistrācijas dienas Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā.

19. Noteikumu 16.1.un 16.2.apakš-
punktos norādītais pabalsts ir 
mantisks un tā apmērs ir līdz 
EUR75,00 (septiņdesmit pieci euro 
un 00 centi), kas tiek noteikts katra 
gada Alūksnes novada pašvaldības 
budžetā.
20. Noteikumu 16.3.apakšpunk-
tā norādītais pabalsta apmērs ir 
EUR300,00 (trīs simti euro un 00 
centi) par dvīņiem un EUR500,00 
(pieci simti euro un 00 centi) par 
trīņiem.

IV. Svētku pabalsts 100 
un vairāk gadu sasniegušām 
personām

21. Svētku pabalsts 100 un vairāk 
gadus sasniegušām personām ir 
Alūksnes novada pašvaldības 
brīvprātīga iniciatīva ar mērķi 
sniegt materiālu atbalstu cienījamu 
vecumu sasniegušām personām 
pamatvajadzību nodrošināšanai.
22. Svētku pabalstu piešķir perso-
nām, kuras savu pamata dzīvesvietu 
ir deklarējušas Alūksnes novadā.
23. Svētku pabalsta apmērs 100 
gadu jubilejā un katrā nākamajā ju-
bilejā pēc 100 gadu sasniegšanas ir 
EUR150,00 (viens simts piecdesmit 
euro un 00 centi).
24. Lēmumu par svētku pabalsta 
piešķiršanu pieņem Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa, 
pamatojoties uz pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamām 
ziņām par personu. 
25. Pabalstu piešķir dienā, kad 
persona sasniegusi šo noteikumu 
23.punktā noteikto gadu skaitu.
26. Svētku pabalstu personai var iz-
maksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt 
personas norādītajā kontā.
27. Svētku pabalstu izmaksā per-
sonai jubilejas dienā, bet ne vēlāk 
kā 5 darba dienu laikā pēc noteiktā 
vecuma sasniegšanas. 

V. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtība

28. Lēmumu par atbalsta piešķir-
šanu vai atteikumu persona var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē, 
bet Alūksnes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem 

Alūksnes novada domes 2012.gada 
23.februāra saistošos noteikumus 
Nr.8/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības pabalstu jaundzimušo 
aprūpei”.
30. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā 
noteikto pabalstu piešķir par tiem 
jaundzimušajiem, kas dzimuši pēc 
2013.gada 31.decembra.
31. Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā 
noteikto pabalstu piešķir personām, 
kuras 100 un vairāk gadus sasniegu-
šas pēc 2013.gada 31.decembra.

Saistošo noteikumu ,,Par 
materiālo atbalstu iedzīvotājiem 

Alūksnes novadā” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis ir Alūksnes novada pašval-
dības brīvprātīgā iniciatīva sniegt 
materiālu atbalstu Alūksnes novada 
iedzīvotājiem, nevērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
tiks noteikti šādi materiālo atbalstu 
veidi: bērna piedzimšanas pabalstu, 
svētku pabalstu jaundzimušajam, 
svētku pabalstu 100 un vairāk 
gadus sasniegušām personām. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Atbalsta īstenošanai 2014.gadā 
šobrīd plānoti EUR10795,00 
(desmit tūkstoši septiņi simti 
deviņdesmit pieci euro un 00 centi). 
Papildus nepieciešams plānot 
līdzekļus līdz EUR1700,00 (viens 
tūkstotis septiņi simti euro un 
00 centi) saistošo noteikumu 
16.3.punktā paredzētajam atbalsta 
veidam.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
 Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas pieņemtos lēmumus perso-
na varēs apstrīdēt Alūksnes novada 
domē, bet Alūksnes novada domes 
lēmumu – pārsūdzēt Administratī-
vajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Par materiālo atbalstu 
iedzīvotājiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.03.2014. lēmumu Nr.111
(protokols Nr.6, 33. punkts)

Spēkā no 30.04.2014.
Alūksnes slimnīcā 
jauni pakalpojumi
 
Evita Aploka

 Šogad maijā Alūksnes slimnī-
cai apritēs 50 gadi. Šos svētkus 
iestādes kolektīvs kopā ar 
bijušajiem darbiniekiem svinēs 
7. jūnijā. Un svinēt patiešām ir 
ko, jo iestāde arvien attīstās.

 SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauli-
ņa informē, ka šogad iestāde 
saņēmusi kvotu no Nacionālā 
veselības dienesta, lai pacientiem 
sniegtu rehabilitācijas 
pakalpojumu, kas Vidzemes 
reģionā ir maz apgūts.
 - Rehabilitācijas ārsts pieņem 
pacientus, sniedz konsultācijas, 
var nosūtīt uz rehabilitācijas 
dienas stacionāru vai arī izsniegt 
nosūtījumu fizioterapeita mājas 
aprūpei. Tā ir saņemama piecām 
diagnozēm, kas saistītas ar 
pacienta stāvokli pēc akūtiem 
asinsrites traucējumiem (trie-
kām) vai asinsvadu plīsuma, 
taču ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc 
saslimšanas. Ja pacientam šāda 
fizioterapeita mājas aprūpe ir 
vajadzīga, tad cilvēkam tā ir bez 
maksas, jo to apmaksā valsts.
 Aicinu cilvēkus, īpaši gadīju-
mos, kad kāds tuvinieks dodas 
mājās no ārstniecības iestādes 
pēc insulta, izmantot slimnīcas 
piedāvāto iespēju, jo pakalpo-
jums ir bez maksas un mums 
pieejamā kvota ir diezgan liela.
 Dienas stacionārā rehabilitācijas 
pakalpojumus daudz izmanto 
bērniem, kam tas ir bez maksas. 
Pārējiem pacientiem dienas 
stacionārā par šādu pakalpojumu 
jāmaksā tikai pacienta līdzmak-
sājums, kas ir 7,11 eiro, - stāsta 
M. Kauliņa.
 Alūksnes slimnīcā nodrošināts 
arī LOR pakalpojums. Tas pieej-
ams trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās pēc pieraksta un arī 
akūtos gadījumos. Arī tas saņe-
mams par pacienta līdzmaksāju-
mu un nav maksas pakalpojums. 
Ar diagnostikas ierīcēm aprīkots 
kabinets. 
 Slimnīcā kopš šī gada sākuma 
modernizētas norēķinu iespējas 
un pacienti par saņemtajiem 
pakalpojumiem var samaksāt, 
arī izmantojot kartes.
 Savukārt pavisam drīz būs pa-
beigti darbi, kas ļaus wi-fi inter-
neta pieeju izmantot gan ārstiem 
kabinetos, gan arī pacientiem 
ķirurģijas un terapijas nodaļās.

Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”                        

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija 
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.03.2014. lēmumu Nr.110
(protokols Nr.6, 32. punkts)

Spēkā no 30.04.2014.

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.5/2010 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā” šādu 
grozījumu: papildināt ar 
7.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.9. Naktspatversmes pakalpojumu 
sniedz no 1.oktobra līdz 
30.aprīlim.”

Alūksnes novada domes saistošo 

noteikumu projekta
„Grozījums Alūksnes novada 
domes 2010.gada 21.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts ne-
pieciešams, lai noteiktu Alūksnes 

novada Naktspatversmes pakalpoju-
ma sniegšanas periodu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredzēs, ka 
turpmāk Alūksnes novada pašvaldī-
bā sociālo pakalpojumu - naktspat-
versmes pakalpojumu - iedzīvo-
tāji varēs saņemt laika periodā no 
1.oktobra līdz 30.aprīlim. 
 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Apstiprinātie saistošie noteikumi 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas. Naktspatversmes 
pakalpojuma sniegšanas perioda 
samazinājums par 5 mēnešiem gadā 
samazinās pašvaldības budžeta 
izdevumus, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu šo pakalpojumu. 
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Visas personas, kuras skar apstipri-
nāto saistošo noteikumu piemēro-
šana, var vērsties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi maijā
29.04.2014.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

7. maijā 14.00 Alūksnes pilsētas 
bērnu literatūras nodaļā ceļojošās 
izstādes „Muminu ģimene no 
Somijas” atklāšana.
Literatūras izstādes: „Caur 
mātes sirdi bērnu dzīves  
iet…” K. Apškrūma (Mātes dienai 
abonementā), „Dārzkopja pavasaris”  
(abonementā), „Latvijas gada balva 
literatūrā” (lasītavā), „Māci mani 
māmuliņa visādam darbiņam” 
11. maijs – Mātes diena (bērnu 
literatūras nodaļa), „Muminu ģimene 
no Somijas” (izstādes veidotājs – 
Somijas institūts Igaunijā; izstādes 
starpnieks – Somijas  
vēstniecība Rīgā – bērnu literatūras 
nodaļa), „Dzejniecei un tulkotājai 
Mārai Cielēnai – 60” (bērnu literatūras 
nodaļa).
Pasākumi: radošā darbnīca „Pirkstu 
veiklībai - pagatavosim krelles no 
dažādiem materiāliem” (21. maijā 
bērnu literatūras nodaļā), Jauno 
grāmatu diena un apskats (26. maijā 
12.00 abonementā).

Alsviķu pagastā

1. maijā 16.00 Alsviķu kultūras 
namā bērnu konkurss – koncerts 
„Mazo dziesmas un dejas Latvijai!”. 
Piedalās mazie „cālēni” no pirms-
skolas izglītības iestādēm, pagasta 
bērnu vokālais ansamblis, bērnu deju 
kolektīva lielie dejotāji, sarīkojumu 
deju kolektīva „Virpulītis” dejotāji. 
Ieeja: 0,71 EUR (0,50 Ls).
11. maijā 13.00 Alsviķu kultūras 
namā Alūksnes novada mazo 
vokālistu konkurss „Cālis – 2014”.
21. maijā Alsviķu pagasta senioru ko-
pas „Noskaņa” izbrauciens „Iepazīsim 
savu novadu!”.
30. maijā 18.00 Alsviķos sporta 
laukumā sportiski atraktīvās izdarības 
bērniem, 19.30 Alsviķu kultūras 
namā vasarīga disenīte bērniem ar 
DJ GAGA DANCE. Ieeja: 0,71 EUR 
(0,50 Ls).
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Dzīvošana divās pasaulēs...” 
- rakstniekiem Andrim Grūtupam - 65, 
Jānim 
Klīdzējam - 100, Vilim Lācim - 110, 
Jānim Niedrem - 105, „Pasakas ir tik-
pat būtiskas kultūrai kā sapņi dzīvei” 
- Mārai Cielēnai - 60; tematiskās 
izstādes: „10 gadi Eiropas Savienībā”, 
„LR Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena. Darba svētki, Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena”, „Mātes diena, 
Starptautiskā ģimeņu diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem Jānim 
Klīdzējam - 100, Vilim Lācim - 110, 
Reinim Kaudzītem - 175, Jānim 
Niedrem - 105, dzejniekam Jānim 
Sudrabkalnam - 120, dzejniecei Mārai 
Cielēnai - 60, tematiskās izstādes: 
„10 gadi Eiropas Savienībā”, „Mīļai 
māmiņai”, „Pavasaris dārzā”.
 
Annas pagastā

10. maijā 12.00 Annas kultūras 
namā koncerts „Es savai māmiņai 
kā sirsniņa azotē”. Piedalās Jaunan-
nas Mūzikas un mākslas pamatskolas 
audzēkņi, bērnudārza ķipari.
16. maijā 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Mums katram ielikts 
šūpulī pa kādam laimes graudam”. 
Annas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Ja es daru ko varu, vai tad nav 
diezgan?” (R. Kaudzīte), rakstniekam 
Reinim Kaudzītem – 175; „Boņs 
skumīgs stāv smiltīs un domā, ka 
dzīve ir grūta” (J. Klīdzējs), rak-
stniekam Jānim Klīdzējam - 100; 

tematiskā izstāde: Apceļosim ES 
dalībvalstis!

Ilzenes pagastā

10. maijā 10.00 Ilzenes centrā „Dai-
les” Mātes dienas koncerts Ilzenes 
pamatskolas sniegumā. 
16. maijā 13.00 Ilzenē pārgājiens 
„Zem zaļa zara”.
17. maijā 19.00 Ilzenes centrā „Dai-
les” eksotisko deju grupas „Luxora” 
koncerts „Ietinies brīnumā”, 22.00 
balle kopā ar grupu „Ginc un es”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Latgales ļaužu dzīves atspoguļojums 
J. Klīdzēja darbos” 
(J. Klīdzējam - 100), „Pulksteņu nakts 
gaitas” (M. Cielēnai - 60), „Vējā 
augušam kokam stipras saknes” 
(R. Kaudzītem - 175).

Jaunalūksnes pagastā

3. maijā 19.00 Kolberģa tautas 
namā deju kopas „Kolberģis” 20 gadu 
jubilejas koncerts „Visam cauri iet...” 
kopā ar draugiem no Cēsu, Siguldas, 
Gulbenes novadiem un Haanjas 
(Igaunija). Ieeja: par ziedojumiem 
(Kārlim Hvalejam).
3. maijā 21.00 Kolberģa tautas 
namā balle kopā ar grupu „OTTO”.
9. maijā 17.30 Kolberģa tautas 
namā bērnu dziesmu un deju koncerts 
„Kad ābeļziedos saule smejas”.
17. maijā 19.00 Bejas pamatskolā 
Bejas amatierteātra pirmizrāde - Bai-
bas Jukņevičas komēdija 5 cēlienos 
„Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
21. maijā Bejas bibliotēkā pasākums 
lasītāju klubiņā „Pipariņš” – „Pieneņu 
pienu padzerties”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Lai saule rotā mātes mīlestību” – 
Mātes diena (11.05.), „Vilis Lācis - 
visvairāk lasītais, visstiprāk nicinātais” 
- rakstniekam V. Lācim – 110, „Lielā 
dzejnieka mazā dzīve” - dzejniekam 
Jānim Sudrabkalnam – 120, „Man 
patīk rakstīt – tāpat kā patīk peldēties 
ezerā, sēdēt pie ugunskura, klīst pa 
svešām, skaistām pilsētām, domāt, 
iztēloties, sapņot” - dzejniecei, 
tulkotājai Mārai Cielēnai – 60.

Jaunannas pagastā

4. maijā 14.00 Jaunannas tau-
tas namā viesojas Jaunlaicenes 
amatierteātri:
A. Brigaderes viencēliens 
„Čaukstenes” senioru dramatiskā 
kolektīva „Viss notiek” izpildījumā, 
M. Zvaigznones luga nenopietni par 
nopietno 3 daļās „meklejamlaimi.lv” 
amatierteātra „Jumts” izpildījumā. 
Režisore Māra Svārupe. Ieeja uz abām 
izrādēm kopā: 1,50 EUR (1,05 LVL).
9. maijā 16.00 Jaunannas tau-
tas namā koncerts māmiņām un 
vecmāmiņām „Es savai māmiņai kā 
sirsniņa azotē”. Piedalās Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
audzēkņi, bērnudārza ķipari. Ieeja: 
brīva.
13. maijā 10.00 Jaunannas tautas 
namā pagasta senioru ikmēneša 
tikšanās – izplānosim vasaras ekskur-
siju.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Cilvēka bērns” rakstniekam 
Jānim Klīdzējam – 100; „Un gaisma 
ar plaukstiņu māj” rakstniecei Mārai 
Cielēnai – 60.

Jaunlaicenes pagastā

1. maijā 12.00 Jaunlaicenes tautas 
namā koncertuzvedums „Darbs dara 
darītāju”.
No 5. maija Jaunlaicenes 
muižas muzejā jauna izstāde 

„330 skolas gadi”.
10. maijā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Mātes dienai un Ģimenes 
dienai veltīts Tihovsku ģimenes 
(Ludza) koncerts „Man pasaule sākas 
no māmiņas mīļās”.
31. maijā 22.00 Jaunlaicenes 
estrādē vasaras sezonas atklāšanas 
zaļumballe. Spēlēs grupa „Liepavots” 
no Jēkabpils. Ieeja: 2,85 EUR.
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Jānim Klīdzējam 
– 100”, „Reinim Kaudzītem – 175”, 
„Mārai Cielēnai – 60”, izstāde „Latvi-
jas 10 gadi Eiropas Savienībā”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
nodarbības: „Kad muižā zvani 
skanēja”, „Vāveru tīšana”, „Pastalu 
darināšana”, „Dārgumu meklēšana 
Jaunlaicenes muižas parkā”, „Cāļu 
sargāšana no žagatām”, nodarbība zie-
mas mēnešiem „Nu ir gaiša istabiņa”, 
nodarbības pirmsskolas vecuma 
bērniem, pamatekspozīcija „Jaunla-
icenes muiža”.

Kalncempju pagastā

8. maijā 9.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā aušanas nodarbība. Nodarbību 
vada Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa.
10. maijā  10.00 Kalncempju 
pagasta pārvaldes zālē koncerts 
mīļajām māmiņām un vecmāmiņām 
“Es savai māmiņai, kā sirsniņa 
azotē”. Piedalās Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolas audzēkņi, 
bērnudārza ķipari. Ieeja: brīva.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: Vilim Lācim - 110, „Mātes 
Mīlestības zelts staro mūžos visām 
pāri!”.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izglītojošās 
programmas: „Čaklā bitīte”, „Veļas 
diena”, „Neba maize pati nāca”, Kāzu 
programma, izzinošas un atraktīvas 
ekskursijas ar apmeklētāju aktīvu 
līdzdarbošanos: amata prasmju 
iemēģināšanu, rotaļām, dziesmām, 
orientēšanās spēlēm un atjautības 
uzdevumiem, kas var būt jauks kopā 
būšanas mirklis gan dažādu vecumu 
radu vai draugu pulkam, gan darba 
kolektīvu atpūtai.

Liepnas pagastā

4. maijā 12.30 Liepnas tautas namā 
animācijas filmas bērniem, 19.00 
dokumentālā filma „Tā dullā Strengas 
dēļ”.
10. maijā Liepnas tautas namā 
Mātes dienai veltīts koncerts.
17. maijā 17.00 Liepnas tautas 
namā teātra izrāde „Ragana”.
30. maijā 19.30 Liepnas estrādē 
„Saidupīte” sezonas atklāšanas 
pasākums un zaļumballe ar Aigaru 
Kaupužu.
Liepnas bibliotēkā bērnu rīts un 
radošā darbnīca „Paskaties, pak-
lausies, māmiņ!” (8.05.), literatūras 
izstāde „Mīļajai mātei!” (2. - 31.05.).

Malienas pagastā

No 1. līdz 11. maijam Malienas tau-
tas namā akcija „Atver skapi!”.
7. maijā 10.00 Malienas tautas 
namā „Avārijas brigādes” animācijas 
filmu programma bērniem „Ledus 
pavēlnieks”. Ieeja: 0,70 EUR (0,50 
Ls), 13.00 dokumentāla filma „Tā 
dullā Strengas dēļ jeb vasara ar zelta 
teļu” (rež. L. Gaisa). Ieeja: 0,70 EUR 
(0,50 Ls).
10. maijā 12.00 Malienas tautas 
namā Malienas pamatskolas skolēnu 
Mātes dienas koncerts, zīmējumu 
izstāde „Es māmiņai atnesu puķi, ne 
tādu, kā citi!”.

11. maijā 9.00 Malienā Lielā 
pavasara andele.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „J. Klīdzējam – 100”, „M. 
Cielēnai – 60”, tematiskās izstādes: 
„Mēs Eiropas Savienībā”, „Māmiņ, 
mīļo māmulīt!”, pasākums „Ko Tu 
zini par Eiropas Savienību?”.

Mālupes pagastā

2. maijā 18.00 Mālupes saieta namā 
Katrīnas Andranovas darbu izstādes 
„Pirmelementi” atklāšana.
10. maijā 16.00 Mālupes saieta 
namā – pasākums senioriem, kas 
veltīts Mātes dienai „Es savā ziedā 
mīlestību nesu”.
31. maijā 19.00 Mālupes salā vasaras 
sezonas atklāšanas koncerts ,,Mēs 
nākam no Pededzes krastiem”.
31. maijā 22.00 Mālupes salā balle.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Jānim 
Klīdzējam – 100, dzejniecei Mārai 
Cielēnai – 60, izstādes: pavasara ziedu 
izstāde, Mātes dienai veltīta Mālupes 
pirmsskolas grupiņas audzēkņu 
zīmējumu un veidojumu izstāde.

Mārkalnes pagastā

3. maijā 17.00 Mārkalnes tautas 
namā koncertēs dziedošā Grīnhofu 
ģimene no Ogres.
26. maijā 11.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes pagasta senioru 
kopas tikšanās.
31. maijā 22.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” 
vasaras sezonas ieskaņas balle kopā ar 
grupu „Ginc un es”.
 Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Rakstniekam 
Jānim Klīdzējam - 100”, „Jaunākās 
grāmatas no Grāmatu svētkiem”, 
zīmējumu konkurss un izstāde 
„Smurfi dodas pie mums”, pasākums 
„Bibliotekārā stunda 9. klases absol-
ventiem”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
tematiskā izstāde „To mēs zinām par 
Eiropas Savienību” (28.04. - 9.05.), 
konkurss „Latvijas desmitgade 
Eiropas Savienībā” (6. - 9.05.), 
galda spēles „Latvija” turnīrs dažāda 
vecuma bibliotēkas apmeklētājiem 
(9.05.). 

Pededzes pagastā

1. maijā 11.00 Pededzes tautas 
namā Mārkalnes un Pededzes 
jauniešu forums.
6. maijā 10.00 Pededzes bibliotēkā 
bibliotekārā stunda ar 1., 2. klašu 
skolēniem „Saule pa dienu staigā”, 
13.00 Mātes dienai veltīta literatūras 
izstāde „Māt, tavs skaistums nav tikai 
zilās acis”.
9. maijā 10.00 Pededzes bibliotēkā 
Mātes dienai veltīts pensionāru darbu 
klāsts, 14.00 ekskursija bibliotēkas 
lietotājiem cienījamā vecumā uz 
vietējo zivju audzētavu.
10. maijā 13.00 Pededzes tautas 
namā Pededzes pamatskolas skolēnu 
koncerts māmiņai.
17. maijā no 21.00 līdz 24.00 Pede-
dzes muzejā Muzeju nakts ,,Rets kā 
sarkans dzintars”.
17. maijā 23.00 Pededzes tautas 
namā Muzeju nakts Retro diskotēka. 
Dominante - sarkana krāsa! 
Ieeja: 1,42 EUR, ja apģērbā būs 
sarkana krāsa - 50% atlaide.
17. maijā Pededzes bibliotēkā 
Muzeju nakts pasākumi: Mākslas 
grāmatu izstāde – apskats, visu intere-
sentu vakarēšana bibliotēkā „Cepu, 
cepu kukulīti”.
21. maijā 13.00 Pededzes bibliotēkā 
Jauno grāmatu piedāvājums 

pieaugušajiem „Pūš vējš, zari sakus-
tas, un pēkšņi nobirst ziedlapu sniegs”.
Pededzes muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija „Pierobežas krievu 
istaba”, maija otrajā pusē mākslinieku 
(akvarelistu) plenērs ,,Pededze 
šodienas acīm”.

Veclaicenes pagastā
3. maijā 19.00 Veclaicenes tautas 
namā līnijdeju grupu pasākums 
„Putnu pasaule”, piedalīsies kolektīvi 
no Latvijas un Igaunijas.
10. maijā 15.00 Veclaicenē 
pārgājiens – ekspedīcija „Kā bērnībā” 
no Romeškalna (bijušās Veclaicenes 
pamatskolas) uz Renciem „iesim pa 
taisno” - dosimies pa kādreizējām 
skolas bērnu takām. 
30. maijā 22.30 Veclaicenes estrādes 
atklāšana. Diskoballe, DJ Edveto, DJ 
Volumen.

Zeltiņu pagastā 

4. maijā 14.00 Zeltiņu tautas namā 
Viktora Zemgala koncerts „Tikai 
Tev”. Ieeja: 2,84 EUR (2 Ls).
7. maijā 15.00 Zeltiņu bibliotēkā 
konkurss pieaugušajiem „10 gadi 
Eiropas Savienībā”.
24. maijā Zeltiņu pagasta atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
„Mizojam, ka prieks” 1. posms 
„Skolas kalns”. Reģistrēšanās no 
10.00 līdz 10.45, starts 11.00 pie Lat-
vijas Sarkanā Krusta Alūksnes novada 
Zeltiņu nodaļas.
30. maijā 17.00 Zeltiņu tautas namā 
videofilma „Zeltiņu ārsts Rūdolfs 
Liepiņš”. Stāsts par ārstu, kas strādāja 
Zeltiņos no 1936. līdz 1977. gadam. 
Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Jānim Klīdzējam – 100”, 
„Katrai mājai ir savs gariņš” (Mātes 
un ģimenes dienai), „Mārai Cielēnai – 
60”, „Latvija un Eiropas Savienība”, 
no 27. līdz 31. maijam iespēja 
noskatīties videofilmu „Zeltiņu ārsts 
Rūdolfs Liepiņš”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: „Rokas bagāža”, 
„Alises ceļš”, foto ekskursijas: 
„Zeltiņi 2013”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi.

Ziemera pagastā

1. maijā 18.00 Māriņkalna tautas 
namā viesosies Alsviķu teātra studija 
ar Edvarda Vulfa viencēlieniem 
„Cienītās kundzes” un „Ko lai 
saka” un Annas amatierteātris ar 
Andreja Upīša viencēlienu „Ra-
gana” (iestudējumu režisore Monika 
Upeniece).
1. maijā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle – spēlēs grupa „Otto”. 
Ieeja: 2,85 EUR (2 Ls), no 23.00 – 
3,56 EUR (2,50 Ls).
21. maijā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
28. maijā 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums 
„Pie tējas tases”.
30. maijā 21.00 Māriņkalna 
tautas namā nakts pasākums skolas 
vecuma bērniem „Urrā! Brīvdienas 
ir klāt!”.
Māriņkalna bibliotēkā tematiskās 
izstādes: „Latvija Eiropas 
Savienībā – 10 gadi” (bibliotekārā 
stunda 8. klasei), „Mēs šodien iesim 
pasaulē…” - dzejniecei, tulkotājai 
M. Cielēnai - 60 (bibliotekārā stunda 
4. klasei), Bībeles tulkotājam, 
mācītājam un skolu dibinātājam 
E. Glikam – 360 (konkurss sadarbībā 
ar Ziemeru pamatskolu). 


