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“Mežinieki” pulcē Latvijas labākos biatlonistus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Februāra pēdējā nedēļas 
nogalē Alūksnes ziemas sporta 
centrs “Mežinieki” pie sevis 
uzņēma labākos Latvijas 
biatlonistus un ātrākos 
slēpotājus – te norisinājās 
Latvijas čempionāts biatlonā un 
slēpojums “Alūksne”.

 Lai gan lielā daļa Latvijas sniega 
nav nemaz vai ir pavisam nedaudz, 
Alūksnē pilnībā dabiskā sniega 
veidota slēpošanas trase pārsteidza 
daudzus sacensību dalībniekus.
 Sestdien, 27. februārī ar Latvijas 
biatlona izlases līdera, alūksnieša 
Andreja Rastorgujeva pārliecinošu 
uzvaru 20 kilometru distancē 
“Mežiniekos” noslēdzas tautas 
slēpojums “Alūksne“.
 Finiša taisnē 2. vietu izcīnīja 
vēl viens alūksnietis, pērnā gada 
slēpojuma uzvarētājs Oskars 
Muižnieks, kurš visu sacīksti trasē 

pavadīja soli solī ar pieredzējušo 
biatlonistu Ilmāru Brici, kurš 
slēpojumu noslēdza 3. vietā. 10 
kilometru distancē vīru konkurencē 
savā vecuma grupā uzvarēja 
alūksnietis Mairis Arājs, bet 
dāmu konkurencē kopvērtējumā 
– Latvijas  Biatlona federācijas 
prezidente Baiba Broka.
 Tautas slēpojumā piedalījās 
vairāk kā 200 dalībnieku dažādās 
distancēs vairākās vecuma grupās, 
viņu vidū arī daudzi alūksnieši, 
kuri slēpojuma dalībnieku sarakstā 
redzami ik gadu. Pasākumu vadīja 
Jēkabs Nākums, kura dzīve arī kādu 
laiku ir bijusi saistīta ar Alūksni.
 Piektdiena, 26. februāris un svēt-
diena, 28. februāris savukārt bija 
atvēlēta biatlona sacīkstēm. Abās 
dienās startēja gan paši mazākie 
biatlonisti, kuri uz starta līnijas 
vēl stājas bez šautenēm, gan jau 
pieredzējušie sportisti, kuru vidū 
arī visi Latvijas izlases dalībnieki. 
Piektdien sprinta distancē vīru 
konkurencē uzvaras laurus plūca 
alūksnietis Andrejs Rastorgujevs, 
otrs mājinieks – Oskars Muižnieks 

ar pieciem kļūdainiem šāvieniem 
šoreiz trešajā vietā. Dāmu konku-
rencē startēja arī Latvijas labākā 
biatloniste Baiba Bendika, viņa gan 
arī neprecīzas šaušanas dēļ piekāpās 
lietuvietei Dianai Bricei. Junioru 
grupā startēja divi alūksnieši, 
abi nu jau Latvijas izlases 

dalībnieki – Vladislavs 
Ņedaivodins, kurš izcīnīja 1. vietu, 
un Ingus Deksnis, kam 4. vieta. 
Citi Alūksnes jauno biatlonistu 
rezultāti šādi - starp A grupas 
jaunietēm Regīna Rudzīte trešā, 
B grupas jauniešu konkurencē 
Kristaps Deksnis trešais, C grupā 

jauniešiem Emīls Pometuns un 
Aleksandrs Kuzņecovs attiecīgi 4. 
un 5. vietā, bet Roberts Minings – 
18. vietā. C grupā jaunietēm uzvarē-
tāja alūksniete Anastasija Ņedaivo-
dina, 2. vieta Sanitai Buliņai un 5. 
vieta Sandrai Buliņai. Starp pašiem 
jaunākajiem arī vairāki alūksnie-
ši – Reinis Volbergs, Aleksandrs 
Pometuns, Daniels Kodaļevs, 
Matīss Zēmelis attiecīgi 2., 7., 8. un 
16. vietās.
 Savukārt svētdien iedzīšanas dis-
tancē C grupā jauniešiem alūksnieši 
Aleksandrs Kuzņecovs, Emīls Po-
metuns un Roberts Minings attiecīgi 
6., 9. un 18. vietā, bet šai pašā grupā 
jaunietēm Anastastija Ņedaivodina, 
Sanita Buliņa un Sandra Buliņa 
attiecīgi 2., 5. un 7. vietā. Vīriešu 
konkurencē nepārspēts palika 
alūksnietis Oskars Muižnieks, 
junioru grupā pirmās divas vietas 
alūksniešiem Vladislavam 
Ņedaivodinam un Ingum Deksnim. 
B grupā jauniešiem Kristaps Deks-
nis trešais un A grupā jaunietēm 
Regīna Rudzīte – arī trešā.

Slēpojumā “Alūksne” 20 kilometru distancē šogad divas no 
augstākajām vietām uz goda pjedestāla alūksniešiem – Andrejam 
Rastorgujevam un Oskaram Muižniekam, trešā – Ilmāram Bricim
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Pašvaldība apbalvo labākos kultūrā un sportā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Piektdien, 26. februārī Alūksnes 
Kultūras centrā pie 14 
personām nonāca Alūksnes 
novada pašvaldības apbalvoju-
mi “Pagodinājums kultūrā” un 
“Pagodinājums sportā”.

 Klātesošos uzrunāja un par pa-
veikto kultūrā un sportā pateicās 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks, Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas 
vadītājs Aivars Fomins, pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte un sporta darba orga-
nizators Vilnis Veļķeris.
 Kultūras jomā pašvaldības apbal-
vojumi šogad pasniegti piecām 
personām. Līdz ar “Pagodinājumu 
kultūrā” tās saņēma keramiķa 
Uģa Puzuļa īpaši darinātu sveč-
turi, kas simbolizē apbalvojuma 
ideju – ūdens lāse šķeļ akmeni ne 
ar spēku, bet ar neatlaidību, kā arī 
naudas balvu. Par īpašiem sasnie-
gumiem kultūrā ar pašvaldības 
apbalvojumu un 300 EUR naudas 
balvu (pirms nodokļu nomaksas) 
apbalvota Pededzes tautas nama 
deju kolektīvu vadītāja Ludmila 
Uglovska par nozīmīgu ieguldījumu 
Pededzes kultūras dzīvē un deju 
mākslas attīstībā, Alūksnes Kultūras 
centra direktore Sanita Bērziņa par 
nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes 
novada kultūras dzīves un Alūksnes 
Kultūras centra attīstībā, Veclaice-
nes tautas nama vokālo ansambļu 
vadītāja Ilze Briediņa par ieguldīju-
mu novada kultūras dzīves attīstībā 

un augstiem sasniegumiem darbā ar 
amatierkolektīviem, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes izglītības metodiķe, Skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
koordinatore Alūksnes novadā Inga 
Meirāne par nozīmīgu ieguldījumu 
Dziesmu svētku procesa nodrošinā-
šanā un paaudžu pārmantojamības 
stiprināšanā.
 Savukārt par augstiem sasniegu-
miem darbībā un mūža ieguldījumu 
kultūrā ar pašvaldības apbalvojumu 
„Pagodinājums kultūrā” un naudas 

balvu 400 EUR apbalvots Vec-
laicenes pagasta senioru vokālais 
ansamblis. Naudas balva piešķirta 
Veclaicenes tautas namam, kas to 
varēs izmantot ansambļa darbības 
nepieciešamībām. Balvas ieguvēji 
arī veltīja dziesmu visiem pasākuma 
apmeklētājiem.
 Pašvaldības apbalvojums “Pagodi-
nājums sportā” šogad piešķirts de-
viņām personām. Treniņu un sacen-
sību grafika dēļ gan daži no viņiem 
personīgi pēc apbalvojuma ierasties 
nebija varējuši, tādēļ to saņēma 

viņu pārstāvji. “Pagodinājumu”, 
mākslinieka Ivara Vecāna darināto 
piemiņas balvu un 300 EUR naudas 
balvu saņēma vieglatlēte Zanda 
Šķetika par augstiem sasniegumiem 
vieglatlētikas sacensībās Latvijā 
un veselīga dzīvesveida aktivitāšu 
rīkošanu Liepnā, aerobikas trenere 
Ingūna Dovgāne par iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida veicināšanu un 
sportisku aktivitāšu popularizēšanu 
Alūksnes novadā, sportists Oskars 
Muižnieks par augstiem sasniegu-
miem Latvijas 2. Ziemas olimpiādē, 

biatlonā un distanču slēpošanā, kā 
arī riteņbraucējs Andris Vosekalns 
par augstiem rezultātiem riteņ-
braukšanā Latvijā un neatlaidību 
sportā. Viņa vietā gan balvu saņemt 
ieradusies bija viņa mamma.
 Ar pašvaldības apbalvojumu 
„Pagodinājums sportā” un naudas 
balvu 400 EUR apbalvots Latvijas 
biatlona izlases līderis Andrejs 
Rastorgujevs par augstiem sa-
sniegumiem Pasaules un Eiropas 
biatlona sacensībās un Alūksnes 
atpazīstamības veicināšanu pasaulē. 
Šāds apbalvojums piešķirts arī 
bobslejistam Intaram Dambim par 
augstiem sasniegumiem Pasaules un 
Eiropas līmeņa bobsleja sacensībās 
un Alūksnes atpazīstamības vei-
cināšanu pasaulē. Tā kā Intars vēl 
aizvadītās nedēļas nogalē startēja 
sezonas pēdējās sacensībās, viņa 
vietā balvu saņēma dzīvesbiedre 
Elīna kopā ar bērniem. Vieglatlētes 
Ilonas Marheles vietā apbalvojumu 
par augstiem sasniegumiem Latvijas 
un starptautiska mēroga sacensī-
bās vieglatlētikā, pusmaratona un 
maratona distancēs saņēma viņas 
treneris Ilgvars Vaskis. Savukārt 
orientierista Edgara Bertuka balvu, 
kas viņam piešķirta par augstiem 
sasniegumiem orientēšanās sportā 
Pasaules čempionātā un Alūksnes 
atpazīstamības veicināšanu pasaulē, 
saņēma viņa mamma.
 Arī sporta jomā šogad viens 
apbalvojums par mūža ieguldījumu 
un tas kopā ar 400 EUR naudas 
balvu pasniegts bijušajam Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas trenerim Raitim Salakam par 
mūža ieguldījumu biatlona tradīciju 
izveidē Alūksnē.

Apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” un “Pagodinājums sportā” saņēmēji kopā 
ar pašvaldības pārstāvjiem
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Alūksnes pensionāru 
biedrībā “Sudrabs”

2. martā – Sanita Eglīte, 
Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja
9. martā -  Nata Meģe, Valsts 
ieņēmumu dienesta darbiniece
16. martā -  Lolita Krūmiņa, 
Alūksnes novada Sociālā die-
nesta sociālās palīdzības nodaļas 
vadītāja
30. martā - Rolands Puriņš, 
SIA „Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs” 
(poliklīnika) izpilddirektors

Invalīdu biedrības
Lieldienu pasākums

Alūksnes Invalīdu biedrība 
organizē Lieldienu pasākumu 
22. martā pulksten 10.00 
Alūksnes Kultūras centra 
Mazajā zālē.
Reģistrācija no pulksten 9.00.

Aicina uz 
semināru par 
veselīgu uzturu

 12. martā no pulksten 
11 līdz 13.30 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11 
notiks veselīga uztura 
seminārs.

 Veselīgi ikdienas ieradumi 
ir pamats veselīgai un 
stiprai ģimenei un viena 
no galvenajām lietām ir uzturs. 
Seminārā plānots runāt par 
šādiem jautājumiem – kas ir 
veselīgs uzturs, kā vairot 
enerģiju visas dzīves garumā, 
kas nepieciešams pieaugušajiem 
un kas bērniem, veselīga 
uztura pamatlietas, 
kā veidot ikdienas ēdienkarti.
 Semināra lektore būs 
Anda Radziņa. Aicināti visi 
iedzīvotāji, kuri vēlas būt 
veseli un vairot veselību sev 
apkārt!

Domes 25. februāra sēdē
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Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       10. martā 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
14. martā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
17. martā 10.00

Domes sēde           24. martā 9.00

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
25. februāra sēdē deputāti 
izskatīja 25 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala 
„Silaine”, Jaunannas pagastā pie 
dzīvokļa īpašuma Nr. 9 piederošās 
kopīpašuma domājamās daļas;

 - piešķirt Alūksnes novada Zeltiņu 
pagasta apdzīvotai vietai “Zel-
tiņi” ciema statusu,  saskaņā ar 
Alūksnes novada domes  2015. 
gada 27. augusta saistošo noteiku-
mu Nr.14/2015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 2027. 
gadam, Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” grafiskās daļas kartē “Zeltiņu 
pagasta teritorijas Zeltiņu ciema 
funkcionālā zonējuma karte” 
noteiktajām robežām, kā arī mainīt 
ciema robežās iekļauto zemes vie-
nību un uz tām esošo ēku adreses, 
tajās iekļaujot norādi uz Zeltiņu 
ciemu;

 - sniegt pozitīvu atzinumu 
sabiedrības ar ierobežotu atbildī-
bu “ESTONIAN, LATVIAN & 
LITHUANIAN ENVIRONMENT” 
izstrādātajam dabas lieguma “Jau-
nanna” dabas aizsardzības plānam. 
Tas izstrādāts pēc Dabas aizsar-
dzības pārvaldes pasūtījuma laika 
posmam no 2016. gada līdz 2028. 
gadam. Lieguma lielākā platība - 
1277,3 ha ir valsts īpašumā, 39,8 ha 
ir privātīpašums, 1 ha  pašvaldības 
īpašums. Dabas aizsardzības plāna 
sabiedriskā apspriešana norisinājās 
no 11. janvāra līdz 1. februārim, kā 
arī 22. janvārī notikusi sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme. Pašvaldī-
ba pārliecinājusies, ka saskaņā ar 
iesniegtiem priekšlikumiem veikti 
attiecīgi labojumi, būtisku iebildu-
mu izstrādātajam dabas aizsardzības 

plānam nav un pašvaldībā nav vēr-
sušies iedzīvotāji ar pretenzijām;

 - ar mērķi uzlabot starptautisko 
sadarbību, lai attīstītu pārrobežu 
sadarbību un īstenotu kopīgus pro-
jektus, ņemot vērā Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011. – 2017. 
aktualizēto Rīcības plānu 2015. – 
2017. gadam iestāties organizācijā 
“Innovation Circle Network” un 
paredzēt no pašvaldības šī gada bu-
džeta 300 EUR 2016. gadam biedra 
naudas nodrošināšanai;

 - atzīt Alūksnes novada domes 
2010. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 
387 “Par darba grupas sadarbībai 
ar valsts un pašvaldību iestādēm, 
kā arī komercstruktūrām Krievijas 
Federācijā izveidošanu” par spēku 
zaudējušu;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumiem, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, kuru kom-
petencē ir zivju resursu aizsardzība” 
ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes 
novada publisko ūdenstilpju zivju 
resursu aizsardzība” un apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas līdz 
3500 EUR, ko sastāda Zivju fonda 
finansējums līdz 2800 EUR un 
pašvaldības līdzfinansējums līdz 
700  EUR. Projektā paredzēts iegā-
dāties zemūdens radaru, kas vairāku 
desmitu metru rādiusā ap laivu spēj 
noteikt objektus, piemēram, tīklus, 
murdus. Tas nepieciešams cīņa ar 
maluzvejniekiem;

-  piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu ,,Zandartu pavairošana 
Sudala ezerā”, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas līdz 2900 EUR, 

ko sastāda Zivju fonda finansējums 
līdz 2200 EUR un pašvaldības līdz-
finansējums līdz 700 EUR;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zinātniskās pētniecības 
programmu finansēšanai un līdzda-
lībai starpvalstu sadarbībā zinātnis-
kajos pētījumos zivsaimniecībā, iz-
ņemot tādu iesniegto programmu un 
pētījumu finansēšanu, kuri pretendē 
uz finansējuma saņemšanu no citu 
valsts vai ES fondu finansējuma” ar 
projekta pieteikumu ,,Pētījums par 
jūras kraukļu ietekmi uz Alūksnes 
ezera zivju resursiem”, apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas līdz 4800 
EUR, ko sastāda Zivju fonda finan-
sējums līdz 4000 EUR un pašvaldī-
bas līdzfinansējums līdz 800 EUR 
apmērā;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu ,,Zandartu pavairošana 
Alūksnes ezerā”, apstiprināt projek-
ta kopējās izmaksas līdz 7200 EUR, 
ko sastāda Zivju fonda finansējums 
līdz 6000 EUR un pašvaldības līdz-
finansējums līdz 1200 EUR;

- piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu ,,Zandartu pavairošana 
Indzera ezerā”, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas līdz  2700 EUR, 
ko sastāda Zivju fonda finansējums 
līdz 2000 EUR un pašvaldības līdz-
finansējums līdz 700 EUR;

- apstiprināt maksu par Alūksnes 
novada pašvaldības Pededzes pa-
gasta pārvaldes sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem Kūdupes kapos 
no 2016. gada 1. aprīļa (maksa 
norādīta ar PVN): apbedījuma 
vietas ierādīšana - 4,74 EUR, jaunas 
vienvietīgas kapavietas ierādīša-
na – 2,99 EUR, jaunas divvietīgas 
kapavietas ieradīšana – 4,27 EUR, 
jaunas trīsvietīgas kapavietas ierā-
dīšana – 5,54 EUR, jaunas četrvie-
tīgas kapavietas ierādīšana – 6,82 
EUR. Jāpiebilst, ka šobrīd maksa 
ir noteikta tikai Alūksnes pilsētas 
kapsētās, tādēļ arī par pārējo pašval-
dībai piederošo kapsētu sniegtajiem 
pakalpojumiem, kur tas vēl nav iz-
darīts, plānots aprēķināt un noteikt 
maksu, lai ieviestu vienotu kārtību 
šī pakalpojuma sniegšanā novadā;

- piedalīties Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras organizētā, 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2016. gadam finansētā 
atklātā projektu konkursā “Atbalsts 
jauniešu centru darbības nodrošinā-
šanai pašvaldībās ar mērķi veidot 
un stiprināt jauniešu piederības 
apziņu”, ar projektu “AUTOBUSS” 
un apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 3500 EUR;

- atbalstīt biedrības “C.ALBULA” 
projektā “Bērnu un jauniešu izglī-
tošana par dabā esošajām ekosistē-
mām un to savstarpējām mijiedarbī-
bām” plānoto aktivitāšu īstenošanu 
par kopējo summu 2631,11 EUR, 
kuru paredzēts iesniegt Zivju fonda 
pasākumam “Sabiedrības informē-
šanas pasākumi”  projektu konkur-
sam. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt līdzfinansējumu projekta 
realizācijai 260 EUR apmērā no 
pašvaldības 2016. gada budžeta 
līdzekļiem.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties

www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

Iebraukšanai Tempļakalna parkā arī vajadzēs atļauju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
25. februāra sēdē deputāti 
izdarīja grozījumus Alūksnes 
novada domes 2014. gada 27. 
marta noteikumos Nr.5/2014 
“Par atļauju izsniegšanu 
iebraukšanai Alūksnes Pilssalā 
un Alūksnes muižas parkā”, 
nosaukumā un visā tekstā 
aizstājot vārdus “Alūksnes 
Pilssala un Alūksnes muižas 
parks” attiecīgajā locījumā ar 
vārdiem “Alūksnes Pilssala, 

Alūksnes muižas parks, 
Tempļakalna parks” attiecīgajā 
locījumā.

 Minētie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā tiek izsniegtas 
atļaujas iebraukšanai ar 
transportlīdzekļiem tādās 
pašvaldības teritorijās ar ierobežotu 
kustību, kā Alūksnes Pilssala un 
Alūksnes muižas parks. Ar 
25. februārī pieņemto lēmumu šīm 
divām teritorijām pievienots arī 
Tempļakalna parks. Noteikumu 
mērķis ir nodrošināt, lai saglabātu, 
aizsargātu un uzturētu kārtībā minē-
to objektu teritorijā esošos dabas un 

kultūras pieminekļus, to 
infrastruktūru, kā arī publiskā lieto-
šanā esošās Alūksnes ezera ūdeņu 
aizsargjoslas, sekmētu sabiedrisko 
kārtību.
 Tempļakalna parks iekļauts no-
teikumos tādēļ, ka pēdējos gados 
arvien pieaug to iedzīvotāju skaits, 
kas šai teritorijā vēlas rīkot ģimenes 
svētkus, piemēram, kāzu ceremo-
nijas. Lai nodrošinātu, ka šādos 
gadījumos minētā teritorija pasāku-
ma norises laikā un pēc tās paliek 
nesabojāta, iebraukšanai teritorijā 
ieviesti šādi ierobežojumi.
 Bezmaksas atļauju iebraukšanai 
izsniedz Alūksnes novada 

pašvaldības licencēšanas komisija.  
Atļaujas saņemšanai Licencēšanas 
komisijai jāiesniedz iesniegums 
ar iesniedzēja vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un adresi (fiziskai 
personai) vai nosaukumu, reģistrā-
cijas numuru un adresi (juridiskai 
personai), atļaujas saņemšanas 
nepieciešamības pamatojumu, 
transporta līdzekļa veidu, marku un 
reģistrācijas numuru, kam attiecīgā 
atļauja paredzama, kā arī konkrē-
tu datumu vai termiņu, uz kādu 
iesniedzējs vēlas saņemt atļauju. 
Iesniegumus par atļauju izsniegšanu 
Licencēšanas komisija izskata 7 
darba dienu laikā.

24. martā 
no 12.00 līdz 18.00

mājražotāju un 
amatnieku izstrādājumu

Alūksnē, administratīvās 
ēkas laukumā, 
Dārza ielā 11

Pieteikšanās līdz 
18.03.2015. pa 

tālruņiem 29207776 vai 
25425222

TIRDZIŅŠ
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Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 21. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
7. un 21. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

11. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 11.03.2016. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 23.03.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 21.03.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 21.03.2016. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 315.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 14.03.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 24.03.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 29.03.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 16.03.2016. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 14.03.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 24.03.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 10.03.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 10.03.2016. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

5. martā trešais Alūksnes 
novada jauniešu forums
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Ikviens Alūksnes novada un 
ar novadu saistīts jaunietis (par 
jaunieti mēs uzskatām cilvēku 
VISMAZ līdz 30 gadu vecumam) 
5. martā no pulksten 10.00 līdz 
14.00 Alūksnes Mākslas skolā 
ir laipni aicināts uz 3. Alūksnes 
novada jauniešu forumu!

 Forumā piedalīsies jaunieši, 
pašvaldības pārstāvji un eksperti, 
piemēram, Valsts Policijas, Valsts 
probācijas dienesta, Alūksnes Kul-
tūras centra u.c. pārstāvji, lai nodro-
šinātu iespējami plašu informāciju 
un viedokļu dažādību.
 Runāsim par šādām tēmām:
1. KUR SEVI LIKT? Brīvprātīgais 
darbs, neformālā izglītība, projekti, 
informācija, motivācija
2. SADARBOTIES? Jaunieši ar 
jauniešiem, jaunieši un pašvaldība
3. PATS SAVAS ALGAS KALĒJS? 
Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
4. DAŽĀDI JAUNIEŠI. KĀ SA-
DZĪVOT?
5. KĀ SEVI SARGĀT? Drošība un 
veselība ikdienā,internetā, veselīgs 
dzīvesveids, reputācija, uzticība 
dažādām institūcijām

 Jauniešu foruma mērķis ir dot 
iespēju jauniešiem izteikties par 
viņiem un novadam aktuālām 
problēmām, un galvenais – meklēt 
jaunus un interesantus risinājumus, 
lai kopīgi šīs problēmas risinātu. 
Forums ir viens no jauniešu 
līdzdalību veicinošiem 
instrumentiem Alūksnes 
novadā.
 Pirmais Alūksnes novada jauniešu 
forums notika 2009. gada nogalē, 
uz otro jaunieši pulcējās 2012. gada 
novembrī. Savukārt 2014. un 

2015. gadā Alūksnes novada 
Jauniešu konsultatīvā padome 
kopā ar Alūksnes novada 
pašvaldību, ABJC un pagastu 
pārvaldēm un iestādēm pagastu 
jauniešus aicināja uz mazajiem 
jauniešu forumiem Liepnā, 
Pededzē, Veclaicenē un 
Jaunannā. Jauniešu forumu 
laikā apzināti dažādi viedokļi, 
radītas idejas un apvienojušies 
jaunieši, lai savu un citu dzīvi 
veidotu labāku.

Klimatiskie apstākļi 
rada ierobežojumus 
transportlīdzekļu satiksmei
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Klimatisko apstākļu ietekmē 
uz Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļiem Jaunalūksnes un 
Malienas pagastos noteikti 
transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežojumi. No šī gada arī 
stājies spēkā jauns normatīvais 
regulējums par transportlīdzekļu 
loku, uz ko neattiecas 
minētie klimatisku apstākļu 
radītie ierobežojumi.

 Jaunalūksnes un Malienas 
pagastos no 12. februāra ir 
ierobežota transportlīdzekļu 
satiksme uz pašvaldības autoceļiem. 
Ilgstoša atkušņa, šķīdoņa un 
lietus ietekmē, grants seguma ceļu 
nestspēja būtiski samazinās. Lai 
novērstu šo ceļu sabrukumu, ieviesti 
pagaidu satiksmes ierobežojumi 
transportlīdzekļiem, uzstādot 
ceļazīmi “Masas ierobežojums” 
3,5 t.
 Šādos klimatiskajos apstākļos 
smagais autotransports nodara 
vislielāko kaitējumu autoceļiem un 
tie kļūst neizbraucami. 
Ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti 
pēc ceļu faktiskā stāvokļa 
un iespējamo bojājumu 
izvērtēšanas. Minētais ierobežojums 

neattiecas uz transportlīdzekļiem, 
kas kravas transporta cisternās 
pārvadā svaigpienu.
 Jāuzsver, ka šī gada 22. janvārī 
stājušies spēkā jauni Ministru 
kabineta noteikumi “Kārtība, 
kādā aizliedzama vai 
ierobežojama satiksme”, kas 
regulē šādu ierobežojumu 
noteikšanu. Jaunie noteikumi ir 
samazinājuši to transportlīdzekļu 
loku, uz ko neattiecas klimatisko 
apstākļu ietekmē radītie 
satiksmes ierobežojumi. Novada 
lauksaimnieku zināšanai 
informējam, ka šai skaitā vairs 
nav transportlīdzekļi, kas piegādā 
lopbarību.  Tas zemniekiem jāņem 
vērā pavasara šķīdoņa periodā. 
Ierobežojumi gan joprojām 
neattiecas uz transportlīdzekļiem, 
kas kravas transporta cisternās 
ar valsts akciju sabiedrību 
“Latvijas Valsts ceļi” vai 
pašvaldību saskaņotā maršrutā 
pārvadā svaigpienu, ja par tiem 
valsts akciju sabiedrības “Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” 
transportlīdzekļu un to vadītāju 
valsts reģistrā ir izdarīta atzīme 
“Svaigpiena transportlīdzeklis”. 
Saskaņošanai pašvaldībā jāie-
sniedz iesniegums, kam pievienota 
maršruta shēma un transportlīdzekļa 
tehniskās pases kopija.

Tuvojas pirmais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
termiņš
 Pašvaldība nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) 
maksātājiem ir izsūtījusi 
maksāšanas paziņojumus par 
aprēķināto nodokli 2016. gadam.

 Nodokli par zemi un mājokli 
aprēķina uz gadu, un tas tiek sada-
līts četros maksājumos ar šādiem 
termiņiem - 31. marts, 16. maijs, 
15. augusts un 15. novembris. 
Maksājumu var veikt gan pa daļām 
norādītajos termiņos, gan arī avansa 
veidā, līdz pirmajam maksājuma 
termiņam – 31. martam samaksājot 
visu summu. 
 Savukārt, ja samaksas termiņi ir 
nokavēti, tad, atbilstoši likumam 
par termiņa kavējumu, maksātājam 
tiek aprēķināta nokavējuma nauda - 
no laikā nenomaksātā pamatparāda 
0,05 procenti par katru nokavēto 
dienu.
 Nomaksāt nodokli ir iespējams 
bankā, internetbankā, kā arī portālos 
www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu 
veicot caur internetbanku, būtiski ir 
pārliecināties, vai pārskaitījums tiek 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 
paziņojumu par NĪN nomaksu, un 
pārskaitījumu veikt uz kādu no tiem 
pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņo-
jumā. Tāpat arī maksājuma mērķī 
precīzi jānorāda nodokļa maksātāja 
personīgā konta numurs par zemi un 
personīgā konta numurs ēkām, īpa-

šuma adrese vai kadastra numurs, 
par kuru veikts maksājums.
 Viens no ērtākajiem veidiem no-
maksāt nodokli ir portālā www.epa-
kalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo 
tur pieejami pašvaldību banku konti 
nodokļu samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās 
visa nepieciešamā informācija.  
 Portālā www.epakalpojumi.lv lie-
totāji, kuri autorizējušies pakalpoju-
mam, var arī iegūt informāciju par 
maksājamo nodokli un to apmaksāt, 
pieteikties maksāšanas paziņojuma 
saņemšanai e-pastā, kas ir daudz 
ērtāk un būtiski taupa resursus, kā 
arī pieteikties saņemt atgādinājumu 
e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos 
NĪN samaksas termiņu.
 Vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv 
ir pieejams e-pakalpojums “Nekus-
tamā īpašuma nodokļa apmaksa 
tiešsaistē”, kas ļauj apmaksāt nekus-
tamā īpašuma nodokli, izmantojot 
Latvijas komercbanku tiešsaistes 
pakalpojumus – internetbankas. 
 E-pakalpojums “Nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” 
nodrošina arī vairākas papildus 
iespējas: apmaksāt nodokli par citai 
personai piederošu īpašumu, mak-
sājuma uzdevumu lejupielādēt PDF 
datnes formātā un, nepārtraucot 
e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev 
atgādinājumus ar brīvi ievadāmu 
tekstu, piemēram, par turpmākajiem 
nodokļu maksājumiem.

Aicinām jauniešus no visa novada būt aktīviem un piedalīties forum ā
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„Vidzemes uzņēmēju 
dienas 2016”
Juris Sleņģis,
LTRK Vidzemes nodaļas vadītājs

 Tuvojoties pavasarim, sākas 
gatavošanās „Vidzemes 
uzņēmēju dienām”, kuras šogad 
svinēs 19. gadskārtu. Tās kļūst 
arvien nozīmīgākas, jo bez Vid-
zemes novadu uzņēmējiem, kuri 
veido lielu īpatsvaru pasākumā, 
arvien vairāk piedalās uzņēmēji 
un amatnieki no visas Latvijas. 
Tā ir iespēja demonstrēt savus 
ražotos produktus, esošos un 
jaunos pakalpojumus klientiem, 
esošajiem un potenciālajiem 
sadarbības partneriem, kā arī 
Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. 

 Arī šogad gaidām visu nozaru 
pārstāvjus - izglītības iestādes, IT 
un tehnoloģiju izstrādātājus, visu, 
kas saistīts ar mūsu ikdienu un 
izaugsmi. Paralēli izstādei norisinā-

sies Biznesa forums, kur seminā-
ros un diskusijās varēs uzklausīt 
priekšlikumus ar biznesu saistītām 
aktualitātēm, saņemt atbildes uz 
interesējošiem jautājumiem.
 Izstādes kodolu veido pastāvīgie 
dalībnieki, kuri vienmēr piedā-
vā arī ko jaunu, kā arī ceram uz 
jauniem dalībniekiem, kas līdz šim 
pasākumu ir vērojuši no malas, tā 
uzņēmumiem ir laba reklāma un 
arī pieredze. Aicinām izstādes ik-
gadējos dalībniekus laicīgi pieteikt 
savu dalību izstādē un sev vēlamo 
platību. Pieteikumu reģistrācija ir 
atvērta līdz 22. aprīlim sūtot pietei-
kumu – līgumu uz www.
valmiera@chamber.lv.
 Sīkāka informācija 
www.vidzemesizstade.lv 
Izstādi organizē: Latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības 
kameras Vidzemes nodaļa sadarbībā 
ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists

 Aizvadītajā gadā Alūksnes 
novada domes deputāti no 
pašvaldības Ceļu un ielu rezerves 
fonda izdalīja finansējumu 
pagastu pārvaldēm plānoto 
autoceļu pārbūves projektēšanas 
un autoruzraudzības darbiem.

 Finansējums grants ceļu pārbūvēm 
paredzēts no Eiropas Savienības 
struktūrfondu plānošanas periodā īs-
tenojamās programmas, kura paredz 
piešķirt valsts un ES finansējumu 
lauku ceļu atjaunošanai.
 Kopumā finansējums projektēšanai 

un autoruzraudzībai tika piešķirts 
piecpadsmit pagastu pārvaldēm. 
Šobrīd noslēgusies projektēšana 
četru pagastu pārvalžu autoceļiem. 
Alsviķu pagastā ceļam Karvas 
pagrieziens – Skujenieki – Dim-
denieki – Čukstu karjers, Liepnas 
pagastā ceļam Franciskopole – 
Kavaci, Pededzes pagastā ceļam 
Pļevna – Stuborova, Jaunalūksnes 
pagastā ceļiem Auseji – Garjuri, 
Garjuri – Lašķi.
 Saskaņā ar domes lēmumu no-
teikts, ka vienā gadā varēs realizēt 
ne vairāk kā 5 projektus. Projektu 
secību iesniegšanai un īstenošanai 
nosaka pagastu pārvalžu vadītāji, 
savstarpēji vienojoties.

Iedzīvotāji aicināti pieteikt 
idejas Alūksnes novada attīstībai
“Latvijas Mobilais Telefons” 
(LMT) projekta “LMT Latvijai” 
ietvaros piecu gadu laikā ir 
atbalstījis reģionu iedzīvotāju 
iniciatīvas vairāk nekā 320 
tūkstošu eiro apjomā, bet šī gada 
atbalsts būs 64 tūkstoši eiro. LMT 
sadarbībā ar Alūksnes novada 
pašvaldību šodien, 29. februārī, 
izsludina pieteikšanos projektu 
konkursa jaunajam posmam. 
Iespēja iesniegt projekta ideju 
sava novada un novadnieku 
dzīves uzlabošanā ir ikvienam 
interesentam.

 “LMT kā stratēģiski svarīgs 
uzņēmums nodrošina plašāko 
4G interneta pārklājumu visā Lat-
vijā, ļaujot straujāk attīstīties reģio-
niem. Ātrgaitas interneta pieejamība 
veicina gan uzņēmējdarbību, gan arī 
plašākas atpūtas, izklaides iespējas 
katram iedzīvotājam. Savukārt ar 
projektu „LMT Latvijai” varam 
dot vēl papildu impulsu vietējiem 
darītājiem viņu ideju realizācijai. 
Apsveicama ir pieaugošā aktivitāte 
ne tikai iesniedzot projektu idejas, 
bet arī balsojot par to īstenošanu ap-
kārtnes attīstībā. Aicinām Alūksnes 
novada iedzīvotājus, savas pilsētas, 
ciema vai novada patriotus, nebai-
dīties uzdrošināties un izmantot 
sniegtās iespējas!” uzsver 
LMT prezidents Juris Binde.
 Lai piedalītos konkursā, 

līdz šī gada 14. aprīlim ikviens 
Alūksnes novada iedzīvotājs, 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska 
organizācija vai juridiska persona, 
kuras deklarētā vai juridiskā adrese 
ir Alūksnes novadā, var iesniegt 
projekta pieteikumu. Projektu 
īstenošanai novadam paredzēts 
piešķirt astoņus tūkstošus eiro, 
katram projektam ir iespēja saņemt 
no 500 līdz 2000 eiro finansējumu 
vai līdzfinansējumu. 
 Ar detalizētiem konkursa noteiku-
miem var iepazīties novada mājas-
lapā www.aluksne.lv, kā arī portālā 
www.lmt.lv/lmtlatvijai 
 “Alūksnes novada iedzīvotāji sevi 
allaž ir pierādījuši kā rosīgus ļaudis, 
kas vēlas iesaistīties sava novada 
dzīves uzlabošanā. Pateicoties 
projekta “LMT Latvijai” iniciatīvai, 
šī būs vēl viena iespēja paveikt ko 
labu un paliekošu mūsu nova-
dam, tādēļ aicinu iedzīvotājus būt 
aktīviem un iesniegt savus projektu 
pieteikumus!” mudina Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
 Projektu izvērtēšana norisināsies 
aprīlī, savukārt balsot par tiem 
varēs maijā. Pirmajā kārtā projektus 
vērtēs LMT un Alūksnes novada 
domes pārstāvju žūrija, savukārt 
otrajā kārtā uzvarētājus un finansē-
juma saņēmējus noteiks tikai paši 
iedzīvotāji, elektroniski balsojot 

portālā http://www.lmt.lv/lmtlatvijai 
vai aizpildot balsošanas anketas 
novada domē. Savukārt LMT 
klientiem būs iespēja balsot arī ar 
īsziņas palīdzību. 
 Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir 
veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas 
novados, atbalstīt privātpersonu, 
juridisku personu un nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas novadu 
sabiedriskās dzīves izaugsmei, 
īpaši atbalstot vides uzlabošanas 
projektus, projektus ar plašu sabied-
rības iesaisti un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu. 
 Kopš 2011. gada visā projektu 
konkursa realizācijas laikā kopumā 
īstenoti vairāk nekā 110 iedzīvotā-
jiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, 
kam LMT atvēlējis vairāk nekā 320 
tūkstošus eiro. Iepriekš projekti 
realizēti 24 Latvijas pilsētās un 
novados – Bauskā, Cēsīs, 
Daugavpilī, Daugavpils novadā, 
Dobelē, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, 
Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, Madonā, 
Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, 
Saldū, Skrundā, Talsos, Tukumā, 
Valkā, Valmierā un Ventspilī.
Vairāk par realizētajiem projektiem: 
www.lmt.lv/lmtlatvijai

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
25. februāra sēdē deputāti 
atbalstīja Mālupes, Jaunannas, 
Annas, Ilzenes, Mārkalnes, 
Veclaicenes un Malienas pagastu 
pārvalžu projektus, kas šogad 
tiks finansēti no pašvaldības 
budžeta mērķprogrammas 
pagastu pārvalžu infrastruktūras 
sakārtošanai un vides 
kvalitātes uzlabošanai.

 Tā Mālupes pagasta pārvaldē par 
šiem līdzekļiem plānots īstenot 
ceļa Mālupe – Priedulāji asfalta 
seguma atjaunošanu. Plānoto darbu 
prognozējamā summa ir līdz 
40 000 EUR.
 Jaunannas pagasta pārvalde plāno-
jusi iegādāties dārza mini traktoru 
ar pļaušanas iekārtu pagasta publis-
ko teritoriju kopšanai, paredzot tam 
līdzekļus līdz 4 000 EUR.
 Annas pagasta pārvaldē plānots 
labiekārtot vidi pie pagasta iestā-
dēm – pagasta pārvaldes un sporta 

zāles ēkām. Šī projekta indikatīvā 
summa ir līdz 10 000 EUR.
 Ilzenes pagasta pārvalde iecerējusi 
īstenot divus projektus, kuru kopējā 
prognozējamā summa apstiprināta 
līdz 30 000 EUR - pašvaldības auto-
ceļa “Jaunzemi - Zvirgzdiņi” posma 
atjaunošanu un Ilzenes pamatskolas 
telpu remontu.
 Mārkalnes pagasta pārvalde plāno 
labiekārtot estrādi “Lakstīgalas” un 
Mārkalnes pamatskolas telpās iz-
veidot jauniešu interešu telpu. Abu 
aktivitāšu kopējā paredzamā summa 
ir līdz 21 153 EUR.
 Veclaicenes pagasta pārvalde 
īstenos Ievas ezera krasta teritorijas 
labiekārtojumu Kornetu ciemā ar 
projekta paredzamo summu 
līdz 14 847 EUR.
 Savukārt Malienas pagasta pār-
valde plānojusi atjaunot Malienas 
pamatskolas ēkas fasādi, paredzot 
tam līdzekļus līdz 40 000 EUR.
 Plānoto darbu īstenošanai vispirms 
iestādes veiks iepirkuma proce-
dūras, par to rezultātiem informēs 
pašvaldību un darbus varēs uzsākt 
pēc Finanšu komitejas saskaņojuma 
saņemšanas.

Pagastu pārvaldes 
plāno šī gada projektus

Noslēgusies projektēšana 
vairākiem pagastu autoceļiem Dome vēl neapstiprina novada 

izglītības attīstības programmu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Lai gan 25. februāra domes sēdes 
darba kārtībā bija paredzēts 
jautājums par Alūksnes novada 
izglītības attīstības programmas 
apstiprināšanu, tomēr, sešiem no 
balsojuma laikā klātesošajiem 13 
deputātiem balsojot “par”, trim 
“pret” un četriem “atturoties”, 
minētais dokuments sēdē 
apstiprināts netika. Plānots, 
ka martā šo dokumentu dome 
izskatīs atkārtoti.

  Programmas projekta izstrādes 
laikā darba grupa apmeklēja katru 
novada izglītības iestādi, tikās ar 
tās vadību, pedagogiem, iestādes 
padomi, pagastu pārvalžu vadī-
bu, uzklausīja izglītības iestāžu 
skatījumu uz to attīstības iespējām. 
Ar dokumentu dažādās tā izstrādes 
stadijās ir iepazinušies izglītības 
iestāžu vadītāji un programma 
papildināta ar pirmsskolu vadītāju, 
skolu direktoru, novada pārvalžu 
vadītāju un speciālistu priekšliku-
miem, izglītības iestāžu vecāku un 
pedagogu viedokļiem. Arī iedzī-
votāji bija aicināti iepazīties ar 

programmas projektu un izteikt par 
to savus viedokļus.
 Rīcības plāns sastāv no trīs galve-
najiem blokiem – izglītības vide, 
indivīdu kompetences un efektīva 
pārvaldība, kas sadalīti vairākos 
atsevišķos rīcības virzienos. Viens 
no tiem saistīts ar izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošanu novadā un paredz 
kritērijus, kas ņemami vērā, lai 
novadā veidotu optimālu izglītības 
iestāžu tīklu. Rīcības plānā noteikti 
arī kritēriji, pie kādiem izglītības 
iestāde var tikt reorganizēta par 
pakāpi zemāku iestādi.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Februāra sākumā Alūksnes 
novada domē tika saņemts 
iesniegums no SIA “Eiro – Āzijas 
investīciju aģentūra” sakarā ar 
biomasas koģenerācijas stacijas 
projekta attīstīšanu Merķeļa ielā 
20, Alūksnē. Iesniedzēji SIA “Eiro 
– Āzijas investīciju aģentūra” 
savā iesniegumā minēja iespēju 
arī iegādāties AS “Simone” kapi-
tāldaļas.

 Iesniegums februārī tika izska-
tīts Tautsaimniecības un Finanšu 
komiteju sēdēs, kurās tas raisīja 
plašas deputātu diskusijas par 
sabiedrībai izdevīgāko risinājumu. 
Finanšu komitejā vairākums deputā-
tu nobalsoja par jautājuma tālāku 

risināšanu, izvērtējot jautājumu pēc 
būtības, vai šāds risinājums ir paš-
valdībai un iedzīvotājiem izdevīgs, 
un vai netiktu pārkāpti  2013. gadā 
noslēgto projektu “Katlu māju dar-
bības optimizācija un energoefek-
tivitātes paaugstināšana Alūksnē” 
un “Siltumtrašu rekonstrukcija un 
jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” 
nosacījumi.
 Jāuzsver, ka iepriekš minētā uzņē-
muma primārais piedāvājums paš-
valdības domei bija sadarboties ko-
ģenerācijas stacijas izveidē Alūksnē 
un cita starpā izteikts priekšlikums 
arī apsvērt iespēju atsavināt AS 
“Simone” kapitāldaļas. Pašvaldības 
kapitālsabiedrības atsavināšana šajā 
gadījumā pašvaldībai ļautu segt sil-
tumapgādes modernizācijas projek-
tu īstenošanai ņemto aizņēmumu. 
Līdz ar to samazinātos pašvaldības 
kredītsaistību apjoms, tādejādi rodot 

iespēju finansēt citus sabiedrībai 
nozīmīgus projektus. Tomēr, lai par 
šādu jautājumu lemtu, primāri ir 
nepieciešams saņemt informāciju 
no Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, kas bija projektu finansē-
juma administrētājs, vai šobrīd šāda 
rīcība būtu saskaņā ar augšminēto 
projektu nosacījumiem.
 Jautājums izskanējis arī medijos, 
kas raisījis neizpratni iedzīvotāju 
vidū, tādēļ vēlamies informēt, ka 
jautājums par biomasas koģenerā-
cijas stacijas projekta attīstīšanu un 
AS “Simone” kapitāldaļu pārdošanu 
domes sēdē 25. februārī netika iz-
skatīts. Šobrīd pašvaldība vēl gaida 
atbildi no LIAA un tikai pēc tās 
saņemšanas varēs turpināt izskatīt 
uzņēmuma iesniegumā izteiktos 
piedāvājumus, lai sniegtu tam argu-
mentētu atbildi.

Vēl nelems par iespējamo 
AS “Simone” pārdošanu
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Alūksni apmeklē viesi no Sundbibergas pašvaldības
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 No 10. līdz 12. februārim 
Alūksni apmeklēja pārstāvji 
no Sundbibergas pašvaldības 
Zviedrijā. Vizītes laikā Alūksnē 
viesojās pašvaldības Kultūras 
nodaļas vadītāja Sofija 
Aspekvista, Duvbo skolas 
direktors Ēriks Bistrēms, kā arī 
trīs šīs skolas skolotāji.

 Zviedru vizītes mērķi bija apzināt 
konkrētas sadarbības iespējas un 
uzsākt sadarbību starp Duvbo skolu 
un Alūksnes pilsētas sākumskolu, 
izstrādājot kopīgus projektus izglītī-
bas jomā, kā arī pārrunāt sadarbības 
iespējas kultūras jomā starp abām 
pašvaldībām. 
 Pirmajā vizītes dienā viesi apmek-
lēja Zviedrijas vēstniecību Latvijā, 
kur tikās ar vēstniecības projektu 
vadītāju Gaļinu Aizvakaru un 
vēstnieka otro sekretāru Johanne-
su Danielsonu, ar kuriem notika 
sarunas par to, kā vēstniecība varētu 
palīdzēt veiksmīgai sadarbībai starp 
Sundbibergu un  Alūksni. Vēlāk 
viesi devās uz Alūksni, kur iepa-

zinās ar Alūksnes Mākslas skolas 
darbu un iespējām mākslas izglītī-
bas jomā Alūksnē. Dienas noslē-
gumā zviedru delegācija apskatīja 
izgaismotos objektus Alūksnē, par 
ko izteica atzinīgus vārdus.
 Otrajā vizītes dienā speciālisti no 
Sundbibergas iepazinās ar Alūksnes 
pilsētas sākumskolas telpām, tās 
skolēniem, skolotājiem un skolas 
administrāciju, kā arī piedalījās 
matemātikas un mūzikas stundās. 
Sundbibergas pašvaldības kultūras 

nodaļas vadītāja Sofija Aspekvis-
ta, savukārt, tika iepazīstināta ar 
Alūksnes Kultūras centru, par ko 
izrādīja neviltotu prieku, un atzina, 
ka viņu pilsētā ar 47 000 iedzīvotāju 
nav nevienas tik lielas un skaistas 
koncertzāles. Viešņa izrādīja ļoti 
lielu interesi par Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Kalme” darbiem, 
un atzina, ka Skandināvijā šādi rok-
darbi esot ļoti pieprasīti. Pēc centra 
apskates viņa piedalījās diskusijā 
ar Alūksnes novada pašvaldības 

Kultūras un sporta nodaļas vadītāju 
Sanitu Eglīti, Kultūras centra di-
rektori Sanitu Bērziņu un Kultūras 
centra mārketinga un sabiedrisko 
attiecību speciālistu Gintu Skulti 
par sadarbības iespējām kultūras 
sektorā. Dienas noslēgumā viesi 
apmeklēja Alūksnes muzeju un 
rokenrola grupas “Keksi” koncertu. 
 Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore Anita Junkure norāda, 
ka šobrīd notiek aktīva saziņa 
ar zviedru kolēģiem ar e-pasta 

starpniecību. “Esam vienojušies par 
pirmajiem sešiem interešu blokiem, 
pie kuriem strādāt. Katram no tiem 
esam paredzējuši citu izpildes veidu 
un formu, lai būtu interesantāk,” 
informē sākumskolas direktore. Sa-
darbības ietvaros plānots plaši pie-
lietot tehnoloģiju sniegtās iespējas. 
Pirmajā sadarbības etapā paredzētas 
video prezentācijas, kurās katrs 
skolnieks prezentē un iepazīstina ar 
sevi, pēc tam skolas apmainīsies ar 
šiem video.

Alūksnē 5. martā notiks 
Vidzemes jauniešu kamerorķestru 
festivāls
Evita Aploka
 
 Sestdien, 5. martā  Alūksnes 
Kultūras centrā notiks jau 
16. Vidzemes jauniešu 
kamerorķestru festivāls, kurā 
dažādus klasiskās mūzikas 
skaņdarbus, sākot no baroka līdz 
mūsdienu mūzikai, atskaņos ap 
pusotra simta jauno mūziķu.

 - Vidzemes jauniešu kamerorķestru 
festivāla tradīcija aizsākās 2000. 
gadā  Cēsīs, kad pirmajā festivālā 
piedalījās Cēsu, Valmieras,  Mado-
nas un Ogres orķestri. Turpmākajos 
gados festivāla norisei izvēlēta kāda 
no pilsētām, no kurām nāk orķestri 
– festivāla dalībnieki. Līdz šim fes-
tivāls organizēts arī Madonā, Ogrē, 
Valmierā, Siguldā, Lēdurgā, Lim-
bažos un Valkā, pie tam vairākās 
pilsētās jau divas reizes. Gadu gaitā 
vairāki orķestri festivālam pievieno-
jušies vienu vai vairākus gadus, bet 
no kādreizējā Rīgas rajona orķestra 
izveidojušies vairāki patstāvīgi 
orķestri. Pirmo reizi šogad festivālā 
piedalīsies Alūksnes Mūzikas sko-
las vijolnieku ansamblis, - norāda 
festivāla rīkotāju pārstāvis Aivars 
Tomiņš.
 Festivāla iedvesmots, radies arī 
jauns muzikāls kolektīvs - Vidze-
mes apvienotais jauniešu simfonis-
kais orķestris, kas nu jau izveidojies 
kā patstāvīga koncertvienība. Tas 
reizi gadā muzicē kopā šajā festi-
vālā un jau piedalījies trijos Skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. 
Šogad festivālā uz Alūksnes Kul-
tūras centra Lielās zāles skatuves 
muzicējam varēs dzirdēt jaunos mū-
ziķus no Cēsu, Valmieras, Madonas, 
Krimuldas, Limbažu Valkas, kā arī 

Alūksnes mūzikas skolām.
Vidzemes jauniešu kamerorķestru 
festivālā katrs orķestris atskaņos 
atsevišķu aptuveni 15 minūšu garu 
programmu, bet galvenais notikums 
būs apvienotā orķestra priekšne-
sums koncerta noslēgumā.

 - Festivāla ilgajā norises laikā ir 
augusi mākslinieciskā izpildījuma 
kvalitāte, tāpēc visi interesenti 
laipni aicināti klausīties Vidzemes 
jauniešu simfoniskā orķestra snie-
gumu, - aicina A. Tomiņš.

Zviedru delegācija tiekoties ar Alūksnes pilsētas sākumskolas un paš-
valdības Izglītības pārvaldes pārstāvjiem 

Druvja Mucenieka foto

Viesi aplūko Alūksnes muzeja ekspozīcijas
Foto:  Gabriel Riveros Vilches

Detektīvizrāde
pie galdiņiem ar muzikālu 
intrigu “Bīstamais plāns”
Ieva Šteinberga,
Koncertaģentūras “BRAVISSIMO” 
izrādes producente

 25. martā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā pie ikviena 
īstenu detektīvu cienītāja, kurš 
vēlas kļūt par liecinieku kādam 
mistiski baisam notikumam, 
dosies Dž. Mudla detektīvizrāde 
pie galdiņiem ar muzikālu intrigu 
“BĪSTAMAIS PLĀNS”. 
Notikumu gaitu izrādē skatītāji 
atšķetinās, sēžot pie galdiņiem, 
malkojot izsmalcināto Prosecco 
Mionetto vīnu un baudot 
gardas uzkodas.  

 Kādā nomaļā Francijas viesnīcā 
pie Deševrē ezera, kuru iecienījuši 
angļu atpūtnieki, ierodas turīgais 
vecpuisis Garets Bensons, lai relak-
sētos no nemitīgajām darba stun-
dām, ik dienas vadot savu grāmat-
vedības pakalpojumu uzņēmumu 
“Bensons & Partneri”. Kādu dienu 
Garets iepazīstas ar divām viesnīcas 
atpūtniecēm - skaisto Leisiju Dei-
visu un viņas māti - Misis Hobsu. 
Taču dienā, kad uzplaiksnī Gareta 
romantiskās jūtas pret trauslo Misis 
Deivisu, ciemata viesnīcā ierodas 
noslēpumainā francūziete Heriete 
Šantona un Garets tiek ierauts kādā 
ļoti bīstamā plānā. Slepkavība, 
nelaimes gadījums? Kurš gan var 
to labāk zināt kā detektīvs Ērkils, 
kuru uz viesnīcu atgūt spēkus no 
izslimotā bronhīta uzaicinājusi viņa 
talanta cienītāja - ekstravagantā 
Debora Tomsone.
 Lomās: Misis Hobsa - Liepājas 
teātra aktrise Anita Kvāla, kura 
daudziem televīzijas skatītājiem 
vēl joprojām palikusi labā atmiņā 

kā populārā seriāla “Ugunsgrēks” 
ļaundare Solveiga, Leisija Deivisa 
- aktrise Marija Linarte, kura šajā 
sezonā ik vakarus pazīstamajā seri-
ālā iejūtas dvīņumāsas Kristas lomā, 
detektīvs Ērkils - Latvijas Nacionā-
lā teātra lieliskais aktieris Jānis Ska-
nis, Debora Tomsone - ekstravagan-
tā aktrise Antra Jakovļeva, Garets 
Bensons - profesionālais leļļu teātra 
aktieris, vīru kopas “Vilki” vadītājs, 
aktieris - Edgars Lipors un citi.
 Izrādes muzikālo noformējumu 
1930. gadu atmosfērai piešķirs 
šarmantā džeza dīva Madam Žuzī, 
īstajā vārdā dziedātāja Sabīne 
Žuga, kura muzicējusi kopā ar trio 
“Ladie’s Sweet”  un dziedātāju Igo, 
kā arī  izcilais ģitārists un ģitār-
spēles pedagogs Misjē Magrē jeb 
Mārcis Vasiļevskis.
 Izrādes režisore Laila Kirmuška. 
Scenogrāfs un gaismu mākslinieks 
Egils Kupčs. Kostīmu stiliste Lidija 
Lamsone, producente Ieva Štein-
berga, projekta direktors Intars 
Gegusts. Organizē koncertaģentūra 
“BRAVISSIMO”.
 Izrādes ilgums: 2 stundas ar starp-
brīdi.  Biļetes – “Biļešu Paradīze” 
kasēs un izrādes norises vietās, 
biļešu cena pie galdiņiem 17 EUR, 
sēdvietas 7 - 10 EUR.



6.  Alūksnes Novada Vēstis 02.03.2016.

Aktuāli www.aluksne.lv

Sporta pasākumi
4. martā 19.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 divīzijas spēle basketbolā 
Alūksne/BJSS – Vidzemes augstsko-
la (Valmiera).
5., 6. martā 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā.
6. martā 16.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 divīzijas spēle basket-
bolā Alūksne/BJSS – SK Ezerzeme 
(Rēzekne).
12., 13. martā 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā.
13. martā 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada čempionāts 
galda tenisā.
18., 19. martā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā.

Alūksnē
4. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē lielākais profe-

sionālais vīru koris pasaulē - Igau-
nijas Nacionālais vīru koris RAM 
(diriģents Miks Ileoja). Ieeja: 5 EUR.
5. martā no 10.00 līdz 14.00 
Alūksnes Mākslas skolā 3. 
Alūksnes novada jauniešu forums.
5. martā 16.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē Vidzemes 
kamerorķestru festivāls. Ieeja: bez 
maksas.
7. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē dziesmu spēle 
“Īsa pamācība mīlēšanā”. Lomās: 
A. Dzērve, S. Rubule, E. Skulte, A. 
Ozoliņa, I. Kļavinskis, K. Kareļins, 
J. Kalniņš, V. Šoriņš, A. Daņiļenko, 
V. Zilveris, Z. Jančevska.  Ieeja: 5 un 
7 EUR.
9. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Daumanta Kal-
niņa jaunā soloprogramma “Atspul-
gi“. Ieeja: 10, 12 un 15 EUR.
12. martā Alūksnes Kultūras cen-
tra Lielajā zālē Alūksnes Kultūras 
centra Skolotāju kora “Atzele” 30 
gadu jubilejas koncerts.
13. martā 15.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē Atis 
Auzāns, Igo, Samanta Tīna un Ginta 
Krievkalna koncertprogrammā “No 
četriem novadiem austs”. Ieeja: 8, 

10, 12 un 15 EUR.
15. martā 13.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Valmieras kino-
studijas teātra izrāde bērniem “Kung 
fu panda”. 
18. martā 19.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē Kurzemes 
pērles - “Rumbas kvartets” jaunā 
diska “Cita dziesma” prezentācija 
“Jaunības atmiņās...”. Ieeja: 6, 7 un 
8 EUR.
19. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē tautas deju an-
sambļa “Daiļrade” 25 gadu jubilejas 
koncerts “Cieši, cieši”. Ieeja: 2,50 
EUR. Iepriekšpārdošanā no 20. 
februāra.
25. martā 10.00 pie Mātes tēla 
piemiņas brīdis, 10.40 autobuss uz 
Lielajiem kapiem, 11.00 piemiņas 
brīdis Lielajos kapos pie pieminekļa 
“Tiem, kuri neatgriezās”, 12.00 kon-
certs administratīvās ēkas zālē.
25. martā 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē detektīvizrāde 
pie galdiņiem ar muzikālu intrigu 
“Bīstamais plāns”. Lomās: A. Kvāla, 
M. Linarte, J. Skanis, A. Jakovļeva, 
E. Lipors. Ieeja: 10 un 17 EUR.
28. martā pie Alūksnes Kultūras 
centra Zaķu skrējiens. Reģistrācija 

no 11.00, sākums 12.00. Pazīšanās 
zīme katram dalībniekam – zaķa 
ausis. Būs dažādas aktivitātes. 
Turpmāka informācija www.abjc.lv, 
sociālajos tīklos, kā arī afišās.
2. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Dzintars Čīča 
solokoncertā “Dvēsele vaļā”. 
Ieeja: 6 un 8 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 5. martam gleznotāja Kristapa 
Zariņa personālizstāde.
Līdz 30. aprīlim fotoizstāde “Daba 
un cilvēks Alūksnē” satiekas divi 
alūksnieši - Vilnis Blūms un Kris-
tiāna Zelča.
8. – 31. martā savijas divas izstādes, 
gluži kā dzīvē sieviete un vīrietis. 
Izstādes “Sievietes fotomirklis” un 
“Vīrieša skats: vīrietis senajās foto-
grāfijās”. Izstādes atklāšana Sieviešu 
dienā, 8. martā 16.00.
12. marts – 30. aprīlis fotoizstāde 
“Alūksnes Lielie kapi”. Fotogrāfs 
Roberts Ozoliņš mākslu saskata 
arī tādās klusās vietās kā kapsēta 
- cilvēka pēdējā mājvietā. Izstādes 
atklāšana 12. martā 12.00, kurā būs 
arī iespēja piedalīties Roberta Ozoli-

ņa lekcijā par pieredzi, apmācību un 
ieteikumiem fotografēšanā!

Muzejpedagoģiskā programma
No 14. marta muzejpedagoģiskā 
programma par arheoloģiju “Ko 
ēda, kur dzīvoja un ar ko nodarbojās 
Alūksnes iedzīvotāji aizvēsturē”. 
Mērķauditorija 6. - 12. klašu skolēni 
un pirmsskolas vecuma bērni līdz 5. 
klasei. Iepriekš pieteikties pa tālruni 
25665538, 64381321 vai e-pastu 
muzejs.info@aluksne.lv.

Pasākumi
17. martā 13.00 tikšanās un atmiņu 
stāsti ar Bruno Javoišu. 1963. gada 5. 
decembrī - PSRS konstitūcijas dienā 
23 gadīgs latviešu jaunietis, Bruno 
Javoišs izlēma uzvilkt Latvijas brīv-
valsts karogu Rīgas radiotornī, kurš 
atradās pašā pilsētas centrā blakus 
galvenajai milicijas pārvaldei.
23. martā 10.00 Alūksnes un Apes 
novadu skolu pētniecisko un radošo 
darbu konkurss “Latviešu pēdas 
Sibīrijā un tālajos austrumos”.

Turpinājums 12. lappusē
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Izstrādāts AAA “Veclaicene” 
dabas aizsardzības plāns
Lūcija Kursīte,
SIA”Estonian, Latvian & Lithuani-
an Environment” projekta vadītāja

 Aizsargājamo ainavu apvidum 
(AAA) “Veclaicene” ir izstrādāts 
dabas aizsardzības plāns 
turpmākajiem 12 gadiem (2016.-
2028.). Plāna sabiedriskā 
apspriešana notika no 2016. gada 
19. janvāra līdz 16. februārim. 
Atbilstoši dabas aizsardzības 
plānu izstrādes procedūrai, 
dabas aizsardzības plāns pēc 
sabiedriskās apspriešanas ir 
iesniegts pašvaldībās, kurām ir 
jāsniedz atzinums par izstrādāto 
dabas aizsardzības plānu. 
Papildinātais plāns pēc 
sabiedriskās apspriešanas ir at-
rodams šeit: http://www.environ-
ment.lv/lv/jaunumi/dabas-
aizsardzibas-plani/veclaicene

 Lai aizsargātu dabas vērtības, kuru 
dēļ AAA “Veclaicene” ir izveidots 
kā īpaši aizsargājama dabas terito-
rija (ĪADT), t. sk. kā ES nozīmes 
aizsargājama teritorija Natura 2000, 
ir izstrādāts priekšlikums terito-
rijas funkcionālajam zonējumam 
jeb teritoriju iedalījums dažādās 
apsaimniekošanas zonās – regulē-
jamā režīma zona, dabas lieguma, 
dabas parka, ainavu aizsardzības 
un neitrālajā zonā. Priekšlikums 
zonējumam ir izstrādāts esošo AAA 
“Veclaicene’’ robežu ietvarā.
 Lielāko ainavu apvidus teritorijas 
daļu (~86,8 %) tiek piedāvāts atstāt 
aizsargājamo ainavu zonā. Ja Jūsu 
zemes īpašums atrodas šajā zonā, 
Jūs, tāpat kā iepriekš, drīkstēsiet 
veikt dažāda veida mežsaimniecisko 
darbību – dažāda veida cirtes, t.sk. 
kailcirtes ar maksimālo platību – 
3 ha. Mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojums no 15. marta līdz 
31. jūlijam visā ainavu apvidū ir 
spēkā no 2010. gada un tāds paliks 
spēkā arī turpmāk, neatkarīgi no tā, 
vai dabas aizsardzības plānā ieteik-
tie zonējumi tiek virzīti uz Ministru 
kabinetu apstiprināšanai vai nē. Jūs 

varat turpināt esošo lauksaimniecis-
ko darbību bez jauniem ierobežo-
jumiem.
 Aptuveni 2,5 % no ainavu teri-
torijas ir ierosināts iekļaut dabas 
lieguma zonā, kur atrodas vērtīgā-
kās sugu atradnes un to dzīvotnes 
(biotopi), kuru dēļ ainavu apvidus ir 
iekļauts īpaši aizsargājamo teritoriju 
sarakstā. Arī dabas lieguma zonā 
ir pieļaujama dažāda apsaimnie-
košana, piemēram, meža zemēs 
līdz noteiktam vecumam var veikt 
kopšanas cirtes: priežu mežiem līdz 
60 gadu vecumam, eglēm līdz 50 
gadu vecumam.
 Aptuveni 4,6 % no teritorijas tiek 
piedāvāts iekļaut dabas parka zonā, 
kur ir pieļaujami visi ciršu veidi, 
izņemot kailcirti. Dabas lieguma un 
dabas parka zonās īpašnieki savā 
meža zemē drīkst vākt malku savām 
vajadzībām – izvācot sausus stāvo-
šus kokus, svaigi vēja gāztus kokus 
un kritalas, atstājot tos, kuru dia-
metrs resnākajā vietā lielāks par 25 
centimetriem un apjoms ir lielāks 
par 20m3 uz ha. Pieļaujams izvākt 
arī svaigi vēja gāztas egles, kuru 
apjoms pārsniedz piecus kubikmet-
rus uz hektāru. Tāpat ir pieļaujamas 
sanitārās izlases un iespējams izvākt 
bojātos kokus, izņemot sausos un 
kritušos.
 Jāatzīmē, ka jau šobrīd AAA 
“Veclaicene’’ atrodas vairāki mik-
roliegumi, dabas liegumi: “Korneti 
– Peļļi’’, “Dēliņkalns’’ un “Avotu 
mežs”. Šos mikroliegumus un 
atsevišķas meža biotopu platības no 
dabas liegumiem “Korneti – Peļļi”, 
“Dēliņkalns’’ un “”Avotu mežs” ir 
piedāvāts iekļaut stingrākajā zonā – 
regulējamā režīma zonā, kas pēc šī 
brīža priekšlikuma aizņem 
4,1 % no AAA. 
 Ainavu apvidū ir daudz 
ezeru. To izmantošana un 
apsaimniekošana nemainīsies, 
izņemot ezerus Kornetu – Peļļu 
gravā. Ir izstrādāts priekšlikums, 
ka 50m joslā ap šīm ūdenstilpnēm 
varētu tikt ierobežota ēku un būvju 
būvniecība un dīķu ierīkošana. 

Tomēr tiks atļauta īslaicīgas lieto-
šanas būvju un mazēku būvniecība 
(vienstāva ēka, tostarp nojume un 
palīgēka, kuras apbūves laukums 
nav lielāks par 25 m2), kā arī esošo 
būvju atjaunošana un pārbūve u.c. 
Laipu būvniecība netiks aizliegta. 
Jāpiebilst, ka pēc dabas aizsar-
dzības plāna apstiprināšanas 
zemes īpašniekiem zemes īpašuma 
apsaimniekošanas nosacījumos 
nekas nemainīsies un joprojām būs 
jāievēro Ministru kabineta 2010. 
gada 16. marta noteikums Nr.264 
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izman-
tošanas noteikumi” un Ministru 
kabineta 2011. gada 25. janvāra 
noteikumu Nr. 71 “Dabas lieguma 
“Korneti–Peļļi” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. Iespējamās izmaiņas 
skars Jūsu īpašumu tikai tad, kad 
Ministru kabinets apstiprinās 
dabas plānā iekļauto individuālo 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu projektu (~ 1-2 gadu 
laikā pēc plāna apstiprināšanas). 
Taču būtiski ir uzsvērt, ka 
zonējumam stājoties spēkā, 
zemes īpašnieki varēs pretendēt 
uz kompensāciju par 
mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem.
 Dabas aizsardzības plāns un 
individuālo aizsardzības noteikumu 
projekts neatceļ iepriekš izsnieg-
tās atļaujas un sniegtos atzinumus 
dažādu darbību veikšanai!
Šobrīd aizsargājamo ainavu apvidū 
atrodas 2271 kadastra vienības, 
no kurām izstrādātajā zonējuma 
priekšlikumā 42 kadastra vienības 
skar regulējamā režīma zona, 85 ka-
dastra vienības skar dabas lieguma 
zona un 95 vienības – dabas parka 
zona. Jāatzīmē, ka aizsargājamo 
ainavu apvidū atrodas arī valsts 
īpašumā esošās kadastra vienības 
(AS “Latvijas Valsts meži”), kuri 
ir iekļauti gan regulējamā režīma 
zonā, gan dabas lieguma, gan dabas 
parka zonā. 

Deputāti tiekas ar aizsardzības plāna 
pasūtītājiem un izstrādātājiem
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 25. februārī Alūksnes 
novada domes deputāti tikās ar 
Veclaicenes aizsargājamo ainavu 
apvidus dabas aizsardzības plāna 
pasūtītājiem, pārstāvjiem no  
Dabas aizsardzības pārvaldes, 
kā arī pašiem plāna 
izstrādātājiem no uzņēmuma 
SIA “Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment”.  

 Tikšanās organizēta, jo pēc dabas 
aizsardzības plāna sabiedriskās ap-
spriešanas 2. februārī Alūksnes no-
vada pašvaldība saņēmusi vairākus 
satrauktu zemju īpašnieku zvanus. 
 Tikšanās mērķis bija pārrunāt 

daudzās neskaidrības, kuras radu-
šās iedzīvotāju vidū par to, kādi 
papildus ierobežojumi tiks noteikti 
viņu īpašumiem saskaņā ar šo dabas 
aizsardzības plānu.  Par visām 
izmaiņām, kuras attiecas uz kādu 
konkrētu zemes gabalu, tā īpašnieki 
tiks  informēti un būs aicināti sniegt 
savus priekšlikumus tālākai rīcībai. 
 Deputātu diskusiju ar SIA “Estoni-
an, Latvian & Lithuanian Envi-
ronment” un Dabas aizsardzības 
pārvaldes pārstāvjiem pilnā garumā 
iespējams noklausīties Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv sadaļā “Pašval-
dības ziņas” pie raksta “Deputāti 
tiekas ar AAA “Veclaicene” dabas 
aizsardzības plāna pasūtītājiem un 
izstrādātājiem”.

Iedzīvotāju forumā 2. aprīlī 
runās par Latvijas simtgadi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2. aprīlī no pulksten 10 Alūksnes 
Kultūras centrā notiks 3. 
Alūksnes novada Iedzīvotāju 
forums Latvijai 100”. Tā moto ir
“Nāc, domā, dari!” un uzmanība 
šoreiz būs veltīta īpašam noti-
kumam, ko mūsu valsts sagaidīs 
2018. gadā - Latvijas simtgadei.

 Aicinām forumā piedalīties ikvienu 
Alūksnes novada iedzīvotāju, jo 
šī pasākuma laikā varēs dalīties ar 
idejām un priekšlikumiem, kā mūsu 
valsts nozīmīgo jubileju sagaidīt un 
svinēt tieši šeit, Alūksnes nova-
dā. Lai gan valsts 100. jubileja ir 
konkrētā gadā un datumā, tomēr šo 
nozīmīgo notikumu visā Latvijā un 
arī Alūksnes pusē plānots atzīmēt 
ilgāku laiku, tādēļ forumā ikviens 
varēs izteikt savas domas par to, ko 
būtisku paveikt jubilejas gaidās, kā 
svinēt pašus valsts svētkus un kā 
valstisko  identitāti turpināt stiprināt 
arī pēc Latvijas simtgades sasnieg-
šanas.

 - Aicinām par Latvijas jubileju 
domāt ne tikai kā par svētku pasā-
kumiem, bet par dažādiem - gan 
ikdienišķākiem, gan nozīmīgākiem 
darbiem, ko jubilejas sakarā varam 
paveikt katrs savā mājā, savā pa-
gastā, pilsētā un novadā kopumā, - 
uzsver Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.
 Aktīvos novada iedzīvotājus, kas 
vēlas iesaistīties foruma rīkošanā, 
aicinām pieteikties darbam rīcības 
komitejā, darba grupu vadītāju un 
rakstvežu pienākumiem. Lai to 
izdarītu, lūgums līdz 10. martam 
sazināties ar Dzintru Zvejnieci pa 
tālruni 28642250.

Foruma norise:
No pulksten 9.30 foruma dalībnie-
ku pulcēšanās,
No pulksten 10.00 līdz 15.00 
foruma norise.

 Forumu organizē Alūksnes nevals-
tisko organizāciju atbalsta centrs 
sadarbībā ar Alūksnes novada paš-
valdību, Alūksnes lauku partnerību 
un Alūksnes un Apes novada fondu.
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Semināri un radošās darbnīcas 
Alūksnes novada vidusskolā
Aina Ezeriņa,
projekta koordinatore 

 Skolas un vecāku kopējais 
mērķis ir ieinteresēt skolēnus 
mācību procesā, motivēt ap-
meklēt skolu, padarīt skolas 
dzīvi interesantāku, saistošāku 
skolēniem, tāpēc Alūksnes novada 
vidusskolā projekta “Erasmus +” 
ietvaros tika organizētas vairākas 
aktivitātes gan skolēniem, gan 
skolotājiem, gan vecākiem, tādas 
kā radošās darbnīcas, apmācības 
un semināri. Vairākas aktivitātes 
notika vienā dienā.

 “Skolas sirdspuksti ir skolēni. 
Bet skolas stiprums – skolotāji.” 
(L. Štasule) Ja skolotājs ir priecīgs, 
ar jaunām idejām, tad arī skolēniem 
noteikti vairāk patīk mācīties. Tāpēc 
skolotājus uzmundrināja Narmadas 
tautskolas lektore Anda Pēkšēna ar 
apmācības kursu  “Profesionālās 
izdegšanas draudu mazināšana, 
saskarsmes prasmju uzlabošana un 
radošu metožu apguve”. Skolotāji 
dienas garumā praktiski darbojās, 
ieguva zināšanas kā būt saskaņā ar 
sevi, kas var palīdzēt sevis izzi-
nāšanai un kā strādāt, lai nebūtu 
profesionālās izdegšanas. Skolotāji 
mācījās praktiskas lietas, izvirzīja 
savus mērķus un nosprauda uzdevu-
mus kā tos sasniegt, kā arī atbildēja 
uz jautājumu: Kas dod skolotājam 
gandarījumu par ieguldīto darbu?”.
 Dienas noslēgumā notika skolas 
konference, kurā piedalījās skolēnu 
vecāki. Ikdienā bieži rodas situā-
cijas, kad starp skolu un skolēna 
vecākiem veidojas komunikācijas 
barjeras. Tas notiek dažādu iemeslu 
dēļ, liedzot visām iesaistītajām 
pusēm sasniegt kopīgu mērķi. Kā 
šādas situācijas risināt? Kādas ir 
tipiskākās saziņas problēmas? Ko 
skolotājs var darīt, lai komunikāciju 
uzlabotu? Sociālais pedagogs Anna 
Zaula no Rīgas Centra humanitārās 
vidusskolas dalījās pieredzē par 
skolēnu un skolotāju sadarbību 
un vecāku lomu tajā. Lektore ar 
reāliem piemēriem no prakses 
stāstīja vecākiem par skolotāju pie-
nākumiem un atbildību, par to, ka 
skolotājs ir tāds pats cilvēks kā viņi 

un ir ļoti ieinteresēts, lai viņu bērni 
ar prieku mācītos un pabeigtu skolu. 
 Skolēni tajā pašā dienā darbojās 
radošajā darbnīcā “TĀSI TAISI”. 
Ceļojošās darbnīcas “TĀSI TAISI” 
galvenais mērķis ir iepazīstināt sko-
lēnus, skolotājus un bērnu vecākus 
ar vienu no senākajiem amatiem 
– bērza tāss apstrādi. Šī mērķa 
sekmīgai īstenošanai tika izvēlēta 
konkrēta mērķauditorija – skolē-
ni, paredzot, ka viņi dalīsies savā 
jauniegūtajā pieredzē arī ar saviem 
ģimenes locekļiem, tādā veidā 
nododot informāciju tālāk. Nodarbī-
bas  rīko un vada amatnieki Madara 
Putna un Kaspars Zvirbulis. 
 Vecākie skolēni mācījās kā būt 
līderim, nodarbību vadīja Biznesa 
vadības koledžas direktors Jānis 
Stabiņš. Meistarklases “Esi līderis” 
mērķis ir iedrošināt vidusskolēnus 
un topošos studentus mērķtiecīgai 
karjeras izvēlei, tādēļ šajā nodarbībā 
jaunieši uzzināja veiksmīgas kar-
jeras priekšnoteikumus, diskutēja 
par interesējošiem jautājumiem un 
dalījās savos nākotnes mērķos.
 Būt līderim, tas nenozīmē tikai 
būt galvenajam, tas nozīmē prast 
prezentēt savas idejas, aizstāvēt tās, 
būt pārliecinātam par sevi un mācēt 
strādāt komandā. Jauniešiem šīs 
prasmes noderēs ikvienā darbā. 
 Mēs uzskatām, ka skolēnu moti-
vācija mācībām arī ir motivācija 
iet uz noteikto skolu, kura piedāvā 
interesantas nodarbības, citādākas 
no obligātās vielas. Tāpēc mūsu 

skolā tika organizētas radošā meis-
tarklase “Tehniskā jaunrade”, kur 
skolēni (jaunākie ar vecākajiem), 
kā arī skolēnu vecāki konstruēja no 
izlietotajām lietām mašīnas, robo-
tiņus u.c. Tāpat notika meistarklase 
“Datorika”, kurā tiek apgūti prog-
rammēšanas un jaunāko tehnoloģiju 
izmantošanas pamati. Šīs nodarbī-
bas vada Līga Krūmiņa. 
 Pēc semināriem un meistarklasēm 
tika veikta aptauja visām iesaistīta-
jām grupām. 97% no aptaujātajiem 
vecākiem un skolotājiem uzskatīja, 
ka bija ļoti nepieciešamas šādas 
nodarbības. Respondenti piedāvāta-
jos semināros un lekcijās uzzināja 
jaunas metodes, tās deva ierosmi 
nebaidīties darīt lietas citādi un dalī-
ties ar idejām, kā arī sadarboties, 
lai atrisinātu kopējās problēmas. 
85% no aptaujātajiem vecāko klašu 
skolēniem pauda, ka “Esi līderis” 
meistarklases palīdzēja noticēt 
savām spējām un uzdrīkstēties sāk 
kaut ko jaunu. 100% no jaunāka-
jiem skolēniem bija sajūsmā par 
meistarklasēm un ir gatavi nākt uz 
skolu pat brīvdienās. Apkopojot 
aptaujas rezultātus, secinām, ka 
izvēlētās meistarklases un semināru 
tēmas bija ļoti noderīgas un vienoja 
mūs kopējam mērķim - sadarbo-
joties, motivēt skolēnu izglītības 
ieguvi.
 Ja skola piedāvā interesantas 
nodarbības, iesaistot vecākus, tad 
skolēns grib un vēlas nākt uz skolu! 

Nodarbību vecākajiem skolēniem par to, kā būt līderim, vadīja Biznesa 
vadības koledžas direktors Jānis Stabiņš

Foto no Alūksnes novada vidusskolas arhīva

Pededzes pamatskola turpina dalību Izglītības attīstības centra projektā
Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

 28. janvārī projektā “Dažādība 
kā izglītības un kopienas attīstī-
bas resurss” notika reģionālais 
seminārs Lielvārdē. Piecu skolu 
– Špoģu vidusskolas, Pededzes 
pamatskolas, Daugavpils pilsētas 
Bērnu un jauniešu centra „Jau-
nība”, Aglonas vidusskolas un 
Olaines 2. vidusskolas komandu 
dalībnieki dalījās pieredzē par 
programmas materiālu aprobā-
ciju, apguva jaunus satura un 
metodikas jautājumus darbam 
daudzkultūru klasēs. 

 Pededzes pamatskolas komanda no 
2015. gada septembra līdz decem-
brim dalījās ar projekta pieredzi un 
materiāliem metodisko apvienību 

sanāksmēs, kā arī domes sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu ko-
mitejā. Tika vadīta atklātā audzinā-
šanas stunda “Dažādība ap mums”, 
kurā piedalījās projekta eksperte 
Daina Zelmene.  Tāpat skolēni vei-
doja video materiālu par dažādību 
dabā, mākslā, apkārtnē. Dažādības 
tēmas risinātas sociālo zinību un 
latviešu valodas stundās.
 Reģionālajā seminārā par pozitīvo 
aprobācijas laikā projekta dalībnieki 
uzskata neierobežotās materiālu 
izmantošanas iespējas – tie “strādā” 
gan sākumskolā, gan vidussko-
lā. Atzinīgi tiek vērtēts aktuālais 
programmas saturs un metodika, 
kas ļauj skolēniem saprotamā veidā 
runāt, piemēram, par sarežģītajiem 
migrācijas un bēgļu jautājumiem. 
Programma sniedz iespēju līdz ar 
bērniem izglītot arī viņu vecākus, 

kā arī profesionāli uzrunāt plašāku 
izglītības sabiedrību – kolēģus citās 
novada skolās, skolu direktorus, 
izglītības pārvalžu darbiniekus, 
vietējo kultūras iestāžu un NVO cil-
vēkus. Kā lielākie problēmjautājumi  
tiek nosaukti skolēnu un vecāku 
bailes no nezināmā, kādēļ diskusijās 
nereti ieskanas agresīvi viedokļi. 
Aprobācijā nācies saskarties arī 
ar attieksmi “mūs tas neskar” un 
sabiedrības stereotipiem par citādo, 
svešo. Izaicinājums ir arī pedagogu 
aizņemtība un līdz ar to ierobežotās 
iespējas pievērsties tēmām, kas 
ir svarīgas, bet nav “tiešā mācību 
viela”. Semināru dalībnieki bija 
vienoti atziņā, ka skolai ir izšķiroši 
būtiska loma saliedētas sabiedrības 
veidošanā.
 Tālākajā semināra gaitā projekta 
ekspertes iepazīstināja ar jauniem 

Izglītības iestādēs www.aluksne.lv

Projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” 
(Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

materiāliem. Liesma Ose vadīja 
nodarbību “Elastīgās identitātes – 
kā sadzīvot ar iekšējo dažādību”, 
Daina Zelmene “Valodas Latvijā un 
pasaulē”, Ingūna Irbīte “Reliģijas 
Latvijā un pasaulē”. Projekta dalīb-
nieki ieguva vērtīgu un daudzvei-
dīgu izdales materiālu par latviešu 
valodas vēsturi, interesantus faktus 
par latviešu valodu un pasaules 
valodām, izdales materiālus par 
reliģijām Latvijā un pasaulē.
 Projekta komandas aicināts, pie-
redzē dalījās arī Ilhoms Khalimozda 
(Ilhom Khalimzoda) no Tadži-
kistānas. Viņš jau vairākus gadus 
dzīvo Latvijā, doktorantūrā studē 

starpkultūru komunikāciju un aktīvi 
darbojas nevalstiskā organizācijā 
“Balturka”. Savā stāstījumā Ilhoms 
veiksmīgi apvienoja ieskatu starp-
kultūru komunikācijas pētnieku 
atziņās, praktiskus vingrinājumus 
kultūru atšķirību identificēšanai un 
interesantus piemērus no personīgās 
pieredzes, kas saistīti ar pārstei-
gumiem un pat pārpratumiem 
saskarsmē starp dažādu kultūru 
pārstāvjiem.
 Nākamā tikšanās paredzēta 30. 
martā Rīgā, kad komandu pārstāvji 
vērtēs projektā paveikto un gatavo-
sies 21. aprīļa projekta noslēguma 
pasākumam.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija aicina uz iepazīšanos 
8.un 9. klašu skolēnus
 Esi sveicināts un gaidīts mūsu 
skolā! Vai zināji, ka ģimnāzija ir 
viena no vecākajām un arī lielākā 
skola Alūksnes un Apes novados?

 Mēs lepojamies ar lielu skaitu 
skolēnu, kas sekmēs gūst labus 
un teicamus vērtējumus, piedalās 
olimpiādēs, konkursos. 
 Ģimnāzijā strādā pieredzējuši, 
profesionāli pedagogi. Mācību 
kabineti tiek nodrošināti ar 
modernām tehnoloģijām, 
nepārtraukti tiek meklētas iespējas 
un finansējums, lai mācību procesu 
veidotu interesantāku un 
daudzpusīgāku. Skolai ir sadarbība 
ar Krievijas, Igaunijas, Vācijas, 
Lietuvas u.c. valstu skolām. 
 Garajos starpbrīžos plašajā 
sporta zālē skolēni labprāt 
uzspēlē basketbolu vai iet gardi 
un lēti paēst skolas ēdnīcā. Daudzi 
labprāt uzturas mājīgi iekārtotajā 
skolas bibliotēkā, uzspēlē novusu, 
lasa grāmatas vai žurnālus. 
 Pēc stundām piedāvājam 
pilnveidot savu talantu mūzikā, 
spēlējot orķestrī, dziedot korī, 
ansambļos vai muzicējot vokāli 
instrumentālajā grupā, vai  arī 

papildināt zināšanas dabas zinībās, 
eksperimentēt ķīmijas un fizikas 
laboratorijās, darboties skolēnu 
Ministru kabinetā, mazpulkā, 
jaunsargos, jauniešu Award 
programmā. 
 Arī skolas pasākumi veido ikdienu 
krāsaināku. Kādi tie bijuši, aicinām 
ieskatīties ģimnāzijas mājaslapā 
www.aluksne.edu.lv  foto galerijās. 
 Tu varēsi iepazīties ar labiekārtotu, 
mūsdienīgu internātu, kurā visi jūtas 
kā mājās. Tevi pārsteigs mājīgā 
atpūtas istaba un virtuve, iepriecinās 
draudzīgā gaisotne, kas tur valda. 
 Par visu šo vari pārliecināties 
klātienē, piesakot savu dalību 
pavasara brīvdienu aktivitātēs 
“AIZRAUJOŠĀS DIENAS 
ĢIMNĀZIJĀ”, kas notiks 
15. un 16. martā. Šajās dienās 
jums plānojam interesantas 
nodarbības, spēles, eksperimentus, 
trīsreizēju ēdināšanu un nakšņošanu 
internātā.
 Pieteikšanās līdz 7. martam pa 
e-pastu idazelca@yahoo.com vai pa 
tālruni 26577619. Dienu kārtība tiks 
izsūtīta e-pastos līdz 10. martam. 

Ģimnāzijas administrācija 

Aicinām jauniešus 
īstenot savas idejas!
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Jau ceturto gadu Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) 
organizē pašvaldības finansēto 
Alūksnes novada Jauniešu ini-
ciatīvu projektu konkursu, kurā 
jauniešu grupas var pretendēt uz 
300 EUR lielu finansējumu savas 
idejas īstenošanai.

 Konkursā aicinātas piedalīties ne-
formālas jaunieši grupas (grupā vis-
maz trīs 13 - 30 gadus veci jaunieši) 
un jauniešu nevalstiskās organizā-
cijas, kas darbojas novada teritorijā. 
Iepriekšējos gados uz finansējumu 
pretendējušas gan skolēnu pašpār-
valdes, gan pagastu jauniešu grupas 
un klubi, gan projekta īstenošanai 
īpaši apvienojušies jaunieši.

 Konkursā var piedalīties, līdz šā 
gada 21. marta pulksten 17.00 
atbilstoši konkursa nolikumam ie-
sniedzot projekta pieteikumu. 2016. 
gada konkuram izvēlētās prioritātes 
ir 1) dažādu jauniešu sapratne un 
sadarbība; 2) starppaaudžu sadar-
bība; 3) identitātes meklējumi;  4) 
drošs un veselīgs dzīvesveids.
 Nolikums un pieteikuma veidlapa 
atrodama Alūksnes novada pašval-
dības mājas lapā www.aluksne.lv 
(sadaļās Konkursi un Jauniešiem) 
un ABJC mājas lapā www.abjc.lv 
(sadaļās Jaunumi un Dokumenti).  
Ar nolikumu var iepazīties minēta-
jās mājas lapās vai klātienē ABJC.
 Papildus informācija un konsultā-
cijas pieejamas ABJC ar iepriekšēju 
pieteikšanos pa talruni 64322402 
vai e-pastu jauniesi.abjc@gmail.
com (Ilze Zvejniece).
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„Sasildīsim Ziemeļvēju”
Iveta Baltā – Vanaga,
Jaunannas Tautas nama vadītāja

 13. februāra vakarā 
Jaunannas Tautas namā 
pulcējās jaunanniešu deju 
draugi no tuvākiem un tālākiem 
pagastiem, lai priecētu skatītājus 
ar savu dejotprasmi, sirsnīgiem 
smaidiem un patiesu dejas 
mīlestību. Lai gan tuvojās 
Valentīndiena, mēs ļoti 
vēlējāmies vēl pabūt ziemā un 
izbaudīt visus ziemas priekus 
pikojoties, slēpojot, slidojot, veļot 
sniegavīrus. Pēkšņi...... Čuššš, 
prom visi jautrie ziemas prieku 
baudītāji.  Kur tad ziemu 
redzējuši? Tikai slapjš sniegs un 
lietus no debesīm krīt. Ziemeļvējš 
to pavisam aizpūtis prom. 

 Ziema! Visa zeme balta un tīra. 
Koki tikuši pie jauniem, spīdīgiem 
tērpiem. Sniegpārslas draiski dejo, 
kaitinādamas Ziemeļvēju. Šobrīd 
tās jau ir tikai atmiņas.  Jumtus 

vairs nerotā dzidrās, spīdīgās 
lāstekas, kuras tik ļoti atgādināja 
ledenes. Bērni neveļ sniegavīrus, 
neslēpo, neslido, nepikojas un 
nevārtās mirdzošajā sniegā. It kā 
iestājusies ziema, bet no gaisa lietus 
līst. Nu jā, viss slikti, viss slikti... 
Bet šobrīd visi kopā mēs varētu 
ienest vairāk krāsu un gaismas šajā 
drūmajā ziemeļa laikā! 

 Nu tik iet vaļā dancošana, kad 
papēži pie zemes nemetas, dan-
cotājiem paliek karsti, iesilst arī 
skatītāji, pirmie gaismas stari un 
krāsas,  jau iemirdzas nebēdnīgā 
rotaļā. Tomēr... nāksies pacīkstēties 
pirms krāsas pārņems vienmuļo, 
kailo pelēkumu. 
 Dejas paliek straujākas, skatītāji 
pieprasa atkārot kādu mīļāku deju 

un Ziemeļvējš straujā dancī lec 
līdzi, smiedamies un dziedādams, 
palīdz krāsot dienu pēc dienas un 
solās būt maigāks un mīlīgāks. 
 Dejas izdejotas, dziesmas izdzie-
dātas un vējš norimies. Ja rīt no rīta 
atverot aizkarus vēl neieraudzīsim 
sniegpulkstenītes, tad varbūt kādu 
Ziemeļa dāvāto leduspuķi loga 
rūtī gan! 

 

Paldies deju kopām “Rieda”, 
“Vēlreiz”, “’Maliena”, “Litenietis”, 
“Oga”, “Jaunanna”, vokālajam 
ansamblim “Trallas” un Ziemeļvēja 
savaldītājai Sandijai Dovgānei, 
kuri dāvanā no jaunanniešiem 
saņēma mūsu gatavotu karsto 
dzērienu.

Pasākuma dalībnieki vienojušies kopbildē Jaunannas deju kopa “Jaunanna”
Foto no Jaunannas tautas nama arhīva

Pirmais Jaunlaicenes Danču vakars izdejots!
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Vēlos dalīties priekā par tiem 
aktīvajiem, atraktīvajiem, 
labestīgajiem un enerģiskajiem 
cilvēkiem, kuri līdz “septītajiem” 
sviedriem vairāk kā divu stundu 
garumā bez atelpas izdancoja 
vismaz trīsdesmit dančus!

 Kā jau vēstīju iepriekšējā 
avīzes numurā, šāds pasākums 
Jaunlaicenē notika pirmo reizi un 
tagad droši varu apgalvot, ka 
ne pēdējo. Sākot vakaru, folkloras 

kopas “Ores” un arī folkloras kopas 
“Vērtumnieki” dalībnieks Tālis 
Karlsons apmeklētājus īsumā  
informēja par to, kā Latvijā ir 
radusies danču kustība, kādas 
dejas šajos dančos tiek 
dejotas.
 Šajā vakarā atraktīvie muzikanti 
spēlēja straujākus un ne tik straujus, 
vieglākus un grūtākus latviešu un 
cittautu dančus. Folkloras kopas 
“Putnis” dalībnieks Pāvels Melnis 
ierādīja danču soļus, un dancotāji 
dancoja līdz pilnam pagurumam, 
ik pa brītiņam veldzējoties 
ar ūdens malku.
 Uzmundrinājumu un pārliecību, 

ka šāda veida sadancošanās ir 
jāturpina, nostiprināja pasākuma 
apmeklētājas Guntas teiktais: te ir 
baigi foršā atmosfēra, kaut nevienu 
personīgi nepazīstu, jūtos kā savējā. 
Ir pilnīgi vienalga, māku lekt polku 
vai nē. Sajūsmina, ka viss notiek 
neformāli, ir dzīva mūzika un visi 
mēs te esam tādi mazliet 
“nenormāli”!
 Nākošais danču vakars 
notiks aprīlī. Kustību mīļotāji, - 
tas ir priekš JUMS! Galvenais, ko 
neaizmirstiet līdz paņemt ir: viegli 
ērti apavi, ērts, elpojošs apģērbs un 
dvielītis! Jaunlaicenē pirmais Danču vakars bijis apmeklēts

Foto no Jaunlaicenes tautas nama arhīva

Alūksnē mazpulcēni tikās ar pašvaldību
Zane Šteinberga,
Mazpulku sabiedrisko attiecību 
speciāliste

 17. februārī Alūksnes novada 
pašvaldībā mazpulcēni satikās 
ar domes deputātiem, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu 
darbiniekiem un kopīgā darbā 
meklēja sadarbības iespējas.

 Diskusijā „Augsim savam 
novadam” piedalījās Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks sociālajos, izglītības un 
kultūras jautājumos Aivars Fomins, 
deputāti Elita Laiva un Jānis 
Sadovņikovs, Izglītības pārvaldes 
pārstāve Inga Meirāne, pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus 
Berkulis, uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Sanita Ausēja, Plāno-
šanas un attīstības nodaļas vadī-
tāja Arita Prižavoite, sabiedrisko 
attiecību speciāliste Evita Aploka, 
Alūksnes novada mazpulcēni un 
mazpulku vadītāji, Mazpulku 
brīvprātīgā Ieva Kalniņa, Mazpulku 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zane Šteinberga. Diskusiju vadīja 
moderatore Austra Pavāre.
 Dienas pirmajā pusē mazpulcēni 
spēlēja iepazīšanās spēles, guva 
ieskatu prezentēšanas mākslā, 

dalījās projektu prezentēšanas 
pieredzē viens ar otru, kā arī apguva 
komunikācijas prasmes, lai varētu 
pēcpusdienā pārliecinoši prezentēt 
savus labos darbus pašvaldības 
pārstāvjiem. Mazpulcēniem bija arī 
iespēja pasapņot par to, kādu viņi 
redz ideālo Alūksnes novadu un 
savus pagastus.
 Pēcpusdienā mazpulcēni 
prezentēja pašvaldības pārstāvjiem 

to, ko dara savos mazpulkos un ko 
paveikuši novada labā. Turpinājumā 
jaunieši uzzināja, kā domē tiek 
pieņemti lēmumi, un to, ka arī 
viņi kā jaunieši var sniegt savus 
ierosinājumus un panākt, ka viņu 
idejas tiek ieviestas dzīvē. Ar domes 
deputātu un pašvaldības darba 
ikdienu mazpulcēnus iepazīstināja 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Evita Aploka. Turpinā-

jumā sekoja pašvaldības pārstāvju 
un mazpulcēnu diskusija par diviem 
jautājumiem – kā mazpulki var 
palīdzēt attīstīties novadam un - kā 
novads var palīdzēt attīstīties maz-
pulkiem? Diskusijas laikā mazpul-
cēni domniekiem prezentēja savu 
sapņu Alūksnes novadu.
 Diskusijas dalībnieki secināja, ka 
mazpulkiem ir liela nozīme vidē, 
novadā un Latvijā. Mazpulku 

vadītāji atzina, ka šāda tikšanās 
dod atkal jaunu enerģiju un prieku 
darboties tālāk! 
Kā pasākuma izskaņā atzina 
29.Ziemeru mazpulka vadītājs 
Jānis Bērtiņš, tikšanās bija izde-
vusies: “Jaunas idejas rosinoša, 
uzmundrinoša un iedvesmojoša 
tikšanās!”. Kā kopīga atziņa no pa-
sākuma jāuzsver tas, ka mazpulcēnu 
aktivitāte ir kā gaismas stars labākai 
nākotnei. Lai kaut ko sasniegtu, ir 
cītīgi jāmācās, jāstrādā, jāsadarbo-
jas. Tad viss izdosies!
 Projekts „Augsim savam novadam” 
ir Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ finansēts projekts, kuru 
īsteno biedrība „Latvijas Mazpul-
ki”. Tā mērķis ir veicināt strukturētu 
dialogu starp jauniešiem un lēmumu 
pieņēmējiem, kā arī atbildīgajiem 
par jaunatnes jomu, lai jaunieši 
apzinātos, kādu devumu viņi sniedz 
savai un novada attīstībai, mudi-
nātu jauniešus darīt vairāk savam 
novadam vajadzīgus darbus un 
iedvesmotu pašvaldības atbalstīt šo 
jauniešu darbus un idejas, lai kopī-
giem spēkiem uzlabotu sava novada 
iedzīvotāju dzīves. 
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Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centra darbinieku apmeklētāju pieņemšanas 
martā – aprīlī

 Lauku attīstības 
konsultants

Diena/
Datums Laiks Vieta

Nikolajs Irtiševs
27843936

nikolajs.irtisevs@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00–16.00
8.00–12.00 Pededzes pagasta pārvaldē 

Piektdienās 9.00-12.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē

Otrdienās 9.00-12.00 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde

Vaira Vērse 26588968
vaira.verse@llkc.lv

Pirmdienās
 Trešdienās 9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde

Otrdienās
Piektdienās 9.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvalde

Ceturtdienās 9.00–12.00 Kalncempju pagasta 
pārvalde

Signe Skudra
26168619

signe_skudra@inbox.lv

16.marts
20.aprīlis 12.30-15.00 Ziemera pagasta pārvalde

16.marts
20.aprīlis 9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta 

pārvalde

15.marts
19.aprīlis 9.00-12.00 Jaunannas pagasta pārvalde

14.marts
18.aprīlis 9.00-12.00 Annas pagasta pārvalde

Viola Kaparšmite 
29166807

viola.kaparsmite@llkc.lv

vai Sarmīte Svilāne
26384907

sarmite.svilane@llkc.lv

Konsultācijas klātienē, 
iepriekš saskaņojot laiku

15.marts
15.aprīlis 9.00-12.00 Veclaicenes pagasta 

pārvalde

16.marts
13.aprīlis 12.30-15.00 Liepnas pagasta pārvalde

18.marts
22.aprīlis 9.30-12.00 Mālupes pagasta pārvalde

16.marts
13.aprīlis 9.30-12.00 Malienas pagasta pārvalde

14.marts
18.aprīlis 9.30-12.00 Zeltiņu pagasta pārvalde

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu 
apmeklētāju pieņemšanas martā - aprīlī

Teritorijas attīstības 
speciālists

Diena/
Datums Laiks Vieta

Violeta Kļaviņa
20232692

violeta.klavina@aluksne.lv

Pirmdienās
 Otrdienās
Trešdienās

9.00–12.00 Malienas pagasta 
pārvaldē

Ceturtdienās 
Piektdienās 9.00–12.00 Jaunalūksnes pagasta 

pārvaldē

Ārija Rone
28351792

arija.rone@aluksne.lv

Pirmdienās
Piektdienās

8.00-13.00
8.00-15.00 Zeltiņu pagasta pārvalde

Otrdienās 9.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvalde

Trešdienās
Ceturtdienās

9.00-14.00
13.00-16.00 Alsviķu pagasta pārvalde

Viesturs Zaķis
20236801

viesturs.zakis@aluksne.lv

Pirmdienās, 
Trešdienās, 
Piektdienās

9.00–12.00 Pededzes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās, 
Ceturtdienās 9.00–12.00 Mārkalnes pagasta 

pārvaldē
Vija Zaķe
22042791

vija.zake@aluksne.lv Pirmdienās 8.30–15.00 Annas pagasta pārvaldē

Otrdienās 8.00–15.00 Jaunannas pagasta 
pārvaldē

Ceturtdienās 9.00–11.00 Kalncempju pagasta 
pārvaldē

Aiga Mūrniece
20239937

aiga.murniece@aluksne.lv

Trešdienās 
Ceturtdienās

13.00-16.30
9.00-12.00 Ziemera pagasta pārvaldē

Trešdienās 9.00-12.00 Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās 9.00-12.00 Veclaicenes pagasta 
pārvaldē

Laima KAŅEPE
20237325

laima.kanepe@aluksne.lv

Otrdienās,
Piektdienās 9.00-12.00 Mālupes pagasta  

pārvaldē

Pirmdienās,
Trešdienās,

Ceturtdienās

9.00-12.00
13.00-15.00
9.00-12.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Par Opekalna kapu apsaimniekošanu
 Paldies visiem tiem, kuri bija, 
ir saprotoši, nesavtīgi un 2015. 
gadā atsaucās aicinājumam, 
ziedot līdzekļus Opekalna 
kapsētas apsaimniekošanai!  

 Opekalna kapsētas zeme kopš 
neatminamiem laikiem ir 
Opekalna evaņģēliski 
luteriskās draudzes īpašumā. 
Īpašuma tiesības atjaunotas 
20.05.2014. Kapsētas zemē tiek 
apbedīti gan draudzes ļaudis, gan 
aizgājēji, kuri nepieder draudzei.
 Lai kapsētu labiekārtotu, 
sakārtotu un uzturētu ir 
nepieciešami līdzekļi, tādēļ, 
ļaudis, kuru piederīgie ir apbedīti 
Opekalna draudzes kapos, lūdzam 
ziedot ikgadējo kapu 
apsaimniekošanas ziedojumu 
7 EUR par vienu kapu laukumu, 
kurā atdusas jūsu tuvinieks vai 
tuvinieki. Par maksājumu tiks 
izsniegta maksājuma kvīts. 
(Opekalna ev. lut.draudzes 
protokols nr.3, lēmums nr.
1 07.09.2014.).

Iegūtie līdzekļi tiek izmantoti -
• atkritumu izvešanai, 
• ārpus kapavietām esošo 
apstādījumu, zāliena un koku 
kopšanai,
• teritorijas labiekārtošanai, 
• smilts piegādei,
• dažādu pasākumu 
organizēšanai (kapu svētki, 
svecīšu vakari, talkas u.c.)
 Kapu apsaimniekošanas 
ziedojumu variet maksāt pie 
Opekalna ev.lut.draudzes 
priekšnieces Santas Pilskalnes 
tel. 28388894 - Apē, kasieres Sel-
gas Kauliņas tel. 29491630 - Apē,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldē pie 
Judītes Kaktiņas tel. 29489910,
Jaunlaicenes bibliotēkā pie Māras 
Svārupes tel. 26411417.
 Par apbedīšanas jautājumiem 
lūdzam vērsties pie Judītes Kak-
tiņas. Maksājumu var veikt arī ar 
pārskaitījumu draudzes kontā.
 Mūsu rekvizīti:
Opekalna evaņģēliski luteriskā 
draudze, reģ.nr. 99500002593,
adrese: Apekalns, Jaunlaicenes 

pagasts, Alūksnes novads
konta nr.: 
LV37HABA0551032223430.
HABALV22, Swedbank.
 Lūdzam saudzēt pašu sakopto un 
atkritumus mest tikai norādītajās 
vietās! Atkritumu konteinerā 
lūdzam mest tikai stiklu, 
plastmasu, politelēna maisiņus! 
Uzklausīsim ikvienu ieteikumu 
par to kā optimālāk izlietot ieņē-
mumus, apsaimniekojot kapsētu!
 Saņemtie un izlietotie ziedojumi 
par kapu apsaimniekošanu 
2015. gadā: ieņēmumi 1076 EUR 
no kvītīm 663 EUR, ieskaitījums 
bankā  413 EUR  (ar norādi zie-
dojums kapu apsaimniekošana),
izdevumi: 2041,10 EUR
uzņēmuma līgums (darbiniekam, 
kurš kopa kapsētas teritoriju) 6 
mēn. x 250 EUR=1500 EUR
smiltis 3 kravas x 108,90 
EUR = 326,70 EUR,
atkritumu izvešana (SIA “Rūpe”) 
214,40 EUR.

Opekalna ev.lut. draudzes valde

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, 
lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi
 Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka turpmāk pieteikties 
platību maksājumiem varēs 
tikai elektroniski, izmantojot 
Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS).

 Piesakoties platību 
maksājumiem elektroniski, 
lauksaimniekiem būs vairāki 
būtiski pozitīvi ieguvumi. 
Palielināsies to lauksaimnieku 
skaits, kas platību maksājumus 
saņems jau oktobrī. 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā kļūdas ir iespējams 
novērst jau pieteikuma 
iesniegšanas brīdī, tas savukārt 

ļauj izvairīties no sankcijām. 
LAD ir digitalizējis visus ie-
priekšējā gada pieteikumus, tāpēc 
klientiem, kas lietos EPS pirmo 
reizi, arī ir iespēja kopēt iepriek-
šējā gada pieteikumus. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī 
gadījumos, ja klients aizmirsīs 
pieteikties kādam no atbalsta 
veidiem, kuru būs saņēmis 
iepriekšējos gados, kā arī neļaus 
pieteikt neatbilstošas platības.
 Pieteikties platību maksājumiem, 
iesniedzot Vienoto iesniegumu, 
varēs no šā gada 11. aprīļa līdz 
22. maijam. 
 Lai varētu lietot EPS un iesniegt 
tajā iesniegumu, lauksaimniekiem 

jānoslēdz līgums par LAD EPS 
izmantošanu. Līguma forma ir 
pieejama gan elektroniski LAD 
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
“Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan 
arī jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā. Aizpildītu 
līgumu var iesniegt gan personīgi 
LAD klientu centros, gan elek-
troniski, izmantojot elektronisko 
parakstu.
 29. martā pulksten 11.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē notiks 
mācības lauksaimniekiem par 
pieteikšanos 2016. gada platību 
maksājumiem un citiem jaunu-
miem.

Plāno veidot kārtību ēku numura un
nosaukuma zīmju pasūtīšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad 1. jūlijā stāsies spēkā 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā”.

Noteikumu mērķis ir atvieglot 
nekustamā īpašuma atrašanās 
vietas noteikšanu Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā, 
kas īpaši būtiski ir neatliekamās 
palīdzības un avārijas dienestiem, 
kā arī veidot un uzturēt vienotu 
Alūksnes novada vizuālo tēlu.
 Noteikumi paredz šādu zīmju 
izgatavošanu un izvietošanu – 
ielu nosaukumu plāksnes, ēku 
numura vai nosaukuma zīmes un 
telpu grupu informācijas zīmes 
daudzdzīvokļu mājās.
 Ielu nosaukuma plāksnes izgata-
vo, uztur un uzstāda pašvaldība 
par saviem līdzekļiem. Pašvaldī-
ba šīs plāksnes izvietos pilsētas 

un ciemu teritorijās ielu sarkano 
līniju krustpunktos uz brīvi 
stāvošiem stabiņiem vai apgais-
mes balstiem. Gadījumā, ja ielas 
apbūves līnija sakrīt ar sarkano 
līniju, tad ielu plāksnes izvietos 
pie ēkas sienas.
 Savukārt par ēku numura vai 
nosaukuma zīmēm un telpu grupu 
numura zīmēm daudzdzīvokļu 
mājās ir atbildīgi ēkas īpašnie-
ki vai tiesiskie valdītāji. Šis 
nosacījums attiecas arī uz lauku 
viensētām, kur māju nosaukuma 
zīmes tāpat izvietojamas pie ēkas 
sienas.
 Lai iedzīvotājiem, kam jāmai-
na vai no jauna jāizvieto ēkas 
numura vai nosaukuma zīme pie 
savas mājas, zīmes pasūtīšanas 
un saņemšanas procesu atvieg-
lotu, pašvaldība plāno izveidot 
kārtību, kā pagastu un pilsētas 
iedzīvotāji varēs vērsties pēc pa-
līdzības pašvaldībā. Par to, kāda 
šī kārtība būs, varēsim infor-
mēt turpmāk. Protams, ikviens 
iedzīvotājs, kas vēlēsies arī pats 
varēs parūpēties par noteikumiem 
atbilstošas zīmes pasūtīšanu 

savam īpašumam.
 Noteikumos definēts zīmju un 
plākšņu vizuālais izskats un 
izmantotais materiāls (alumīnija 
plāksnes ar profilētu malu, baltu 
atstarojošu fona krāsu, melnu, 
virs profilējuma noapaļotiem 
stūriem, apmali un uzrakstiem 
melnā krāsā, noteiktā šriftā) un 
izvietošanas principi.
 Kopumā jāteic, ka ielu  norāžu, 
ēku un telpu grupu numura zīmju 
grafiskais dizains netiek radikāli 
mainīts, izņemot to, ka ievies-
ta atstarojoša balta fona krāsa. 
Personām, kas Alūksnes pilsētas 
teritorijā ir izvietojušas zīmes at-
bilstoši iepriekš spēkā bijušajām 
normām, tās nevajadzēs izgatavot 
no jauna līdz tās nebūs fiziski 
nolietojušās.
 Jāpiebilst, ka saistošajos noteiku-
mos paredzētajiem ēku apzīmē-
jumiem nav jābūt izvietotiem 
uzreiz no šī gada 1. jūlija. To 
īpašniekiem vai tiesiskajiem val-
dītājiem būs atļauts izdarīt viena 
gada laikā no noteikumu spēkā 
stāšanās dienas.
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013.gada 24.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.31/2013 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem pa-
kalpojumiem un to cenrādi” šādus 
grozījumus:

1. aizstāt 3.6. punktā  skaitļus un 
vārdus “5,00 EUR (pieci euro)” ar 
skaitļiem un vārdiem “10,00 EUR 
(desmit euro)”;

2. papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.10.punktu šādā redakcijā:
„3.10. Maksa par zušu zvejas proce-

sa nodrošināšanu 
15,00 EUR (piecpadsmit euro) 
par vienu nozvejoto zušu 
kilogramu”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta Nr.3/2016 

„Grozījumi Alūksnes novada do-
mes 2013.gada 24.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.31/2013 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā  
nepieciešamību noteikt dalības 
maksu makšķerēšanas sacensībām 
pēc sezonalitātes un papildus 
noteikt maksu par zušu zvejas 
procesa nodrošināšanu, sedzot p/a 
„ALJA” izmaksas šo pakalpojumu 
nodrošināšanā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts
Saistošie noteikumi noteiks 
pakalpojumus, ko Aģentūra 
sniedz fiziskām un juridiskām 

personām un vienotu cenrādi 
par šo pakalpojumu 
apmaksu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Samazina pašvaldības finansējumu 
šādu pasākumu līdzfinansēšanā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv un p/a „ALJA” mājas 
lapā www.aluksnesezers.lv.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem 
un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta 
otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu,

Saistošie noteikumi Nr.3/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016.  lēmumu Nr.19
(protokols Nr.1, 19.punkts)

Spēkā no 03.03.2016.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2014.gada 27. novembra saistošajos 
noteikumos Nr.24/2014 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai” 
šādus grozījumus:

1. aizstāt saistošo noteikumu 
tekstā vārdu “pretendents” 
(attiecīgajā locījumā) ar vārdiem 
“līdzfinansējuma saņēmējs” 
(attiecīgajā locījumā);

2. svītrot 3.7.apakšpunktu;

3. papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.11.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“3.11.dzīvojamās mājas 
kopīpašumā esošajai daļai 
nav nepieciešami citi – neatliekami 
izdevumi.”;

4. izteikt 5.punktu šādā 
redakcijā:
“5. Pašvaldības līdzfinansējumu 
nepiešķir ja:
5.1.šo Noteikumu 8.punktā minētās 
atbalstāmās izmaksas pasākumi ir 
pieteikti vai jau tikuši līdzfinansēti 
no Eiropas Savienības fondu, valsts 
budžeta vai Pašvaldības budžeta 
līdzekļiem;
5.2.projektā paredzētie risinājumi 
nenodrošina attiecīgā nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas un 
uzturēšanas plānveidīgu secību, 
nenodrošina funkcionalitāti vai 
neiekļaujas pilsētvides ainavā.”

5. aizstāt 8.1. un 8.2.apakšpunktos 
vārdu “atjaunošana” ar vārdiem 
“atjaunošana vai pārbūve”;

6. Aizstāt 10.punktā vārdu 
“saņemšanas” ar vārdu 
“pieņemšanas”;

7. papildināt 14.punkta pirmo 

teikumu aiz vārdiem “tirgus cenām” 
ar vārdiem “vai atbalstāmajām 
izmaksām”;

8. svītrot 16.punktā vārdus “kuru 
iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt 
Pašvaldības domē Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā”;

9. svītrot 23.punktu;

10. izteikt pielikumu šādā redakcijā 
(skatīt attēlā pa labi).

Alūksnes novada pašvaldības 
domes saistošo noteikumu 

Nr.1/2016
„ Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2014. gada 
27. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 24/2014 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu mērķis ir 
pilnveidot normatīvo regulējumu, 
lai nodrošinātu iespējami lietderīgu 
un efektīvu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu daudzdzīvok-
ļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanā.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts 
Ar saistošajiem noteikumiem 
tiek:
- novērsta normu un terminu 
konfliktēšana;
- paplašinātas atbalstāmās 
izmaksas no atjaunošanas darbiem 
uz atjaunošanu vai pārbūvi;
- konkretizēts, ka norēķins tiks 
izdarīts pēc projekta izpildes 
pieņemšanas dienas, nevis 
attiecīgo faktu apliecinošu 

dokumentu saņemšanas dienas;
- paplašināts iesniedzamo 
dokumentu kopums.
Pretendējot uz pašvaldības 
līdzfinansējumu, iesniedzējam 
turpmāk būs jāsaņem arī 
pārvaldnieka apliecinājums, ka 
mājai nav nepieciešami citi – 
neatliekamie izdevumi.
Lai projekta pieteikumu 
izvērtēšanas procesā pašvaldībai 
būtu pamatota informāciju, ka ar 
iesniegtajā tāmē iekļautajām 
izmaksām ir iespējams realizēt 
projektu un tā realizēšana būs 
saskaņā ar trešo personu (piemēram, 
komunikāciju īpašnieku, blakus 
esošo zemju īpašnieku) tiesiskajām 
interesēm, turpmāk, kopā ar 
projekta pieteikumu būs jāiesniedz 
būvniecību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem atbilstošs 
kompetentajās institūcijās 
saskaņots zemesgabala 
labiekārtošanas projekts.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Neietekmē.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām 
procedūrām 
Par saistošo noteikumu 
piemērošanu var vērsties 
Alūksnes novada pašvaldības 
Administrācijas Īpašumu nodaļā 
vai Būvvaldē.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Nav.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 24/2014 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta piekto daļu

Saistošie noteikumi Nr.1/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016.  lēmumu Nr.17
(protokols Nr.1, 17.punkts)

Spēkā no 03.03.2016.

Pielikums 
Alūksnes novada domes
2014. gada 27. novembra
saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2014
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Par Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta  piekto daļu 

Saistošie noteikumi Nr.2/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016.  lēmumu Nr.18
(protokols Nr.1, 18.punkts)

Spēkā no 03.03.2016.

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu.
2. Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu publicēšanas 
vieta ir Alūksnes novada 
pašvaldības laikraksts „Alūksnes 
Novada Vēstis”.
 

Alūksnes novada domes 
2016. gada 28.janvāra 

saistošo noteikumu Nr.2/2016
„Par Alūksnes novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas 
vietu” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Ar 08.10.2015. grozījumiem likuma 
„Par pašvaldībām” 
45.pantā noteikts, ka novada 

domes saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu publicē 
oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, 
vai bezmaksas izdevumā. Minētais 
likums nosaka pašvaldības domes 
pienākumu līdz 2016.gada 
30. jūnijam noteikt tās saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu, 
un attiecīgos saistošos noteikumus 
publicēt oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka, ka 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta ir Alūksnes 
novada pašvaldības laikraksts 
„Alūksnes Novada Vēstis”, 

10.05.2010. reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra 
Masu informācijas līdzekļu 
reģistrā ar reģistrācijas numuru 
000703368. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Saistošie noteikumi neparedz 
ietekmi uz budžetu, jo saglabājas 
esošā kārtība, ka domes pieņemtie 
saistošie noteikumi tiek publicēti 
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

Saistošie noteikumi tiešā 
veidā neietekmēs uzņēmējdarbību 
novadā, jo netiek mainīta līdzšinējā 
sabiedrības informēšanas kārtība 
par pašvaldības domes izdotajiem 
saistošajiem noteikumiem.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Pašvaldības domes saistošo 
noteikumu publicēšanu nodrošina 
administrācijas Kanceleja. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts ir 
publicēts pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv. 

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā
katru darba dienu 9.00 laudes, 
18.00 vespere
otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
trešdienās 18.00 Bībeles stunda
ceturtdienās 19.00 Alpha kurss
piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00 iesvētes apmācības kurss
piektdienās 18.00 „Taize” 
lūgšanu vakars svētdienās 10.00 
Svētdienas skola, 11.00 
dievkalpojums

13. martā 12.30 dāmu tikšanās
27. martā (pēc nakts Vigīlijas) 
Jēra mielasts
 
Baznīcā
20. martā 11.00 Palmu svētdie-
nas dievkalpojums
24. martā 19.00 Zaļās ceturtdie-
nas dievkalpojums
25. martā 12.00 Krusta ceļš, 
15.00 Lielās piektdienas dievkal-
pojums
26. martā 22.00 Lieldienu nakts 
Vigīlija
27. martā 11.00 Kristus augšām-
celšanās svētku dievkalpojums

Opekalna ev. lut. baznīcā
6., 20. martā 16.00 
dievkalpojums
25. martā 19.00 dievkalpojums
27. martā 16.00 dievkalpojums

Aicinām arī citas 
novada draudzes sniegt 
informāciju par saviem 

aktuālajiem pasākumiem, līdz 
mēneša 20. datumam iesūtot to 

uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki un vietas  Alūksnes novadā
 Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Apska-
tes vietā obligāti jābūt ar traktorteh-
niku.   

 Samaksa par apskati tiek veikta pie 
inspektora (Iespējami bezskaidras 
naudas norēķini).   
    
 
 Valsts tehniskās uzraudzības aģen-

tūra atgādina, lai piedalītos ceļu 
satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara 
darbu uzsākšanas, traktortehnikas 
un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskai 
apskatei. 

Aktuālā informācija lauksaimniekiem
Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes konsultāciju 
biroja uzņēmējdarbības 
konsultante

 Turpmāk pieteikties platību 
maksājumiem varēs tikai 
elektroniski, izmantojot LAD 
Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS), lūgums laikus 
noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta 
dienestu par iespēju darboties 
EPS. Neskaidrību gadījumā 
griezties pie lauku konsultantiem 

vai pie LAD speciālistiem katru 
otrdienu Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 110. 
kabinetā no 9.00 – 16.00.

 Svarīga informācija bišu 
dravu īpašniekiem - turpmāk 
medus bišu saimju īpašniekiem 
vai turētājiem LDC būs jāsniedz 
informācija par bišu saimju 
skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā 
gada 1. maiju un 1. novembri.
 Medus bišu saimju īpašnieki 

vai turētāji ir jau iesnieguši 
informāciju par bišu saimju skaitu 
uz 1. janvāri, jo līdz šim 
informācija bija jāsniedz par 
ganāmpulka stāvokli uz gada 
1. janvāri un 1. jūliju. Tā kā 
turpmāk informācija būs jāsniedz 
par stāvokli uz 1. maiju un 
uz 1. novembri, tad šogad 
dravniekiem informāciju iznāks 
sniegt trīs reizes.
 Informācija par bišu saimju skaitu 
uz 1. jūliju turpmāk, arī šogad, 
jāsniedz nebūs.

 Martā SIA LLKC Alūksnes 
konsultāciju birojs sadarbībā ar 
Alūksnes novads pašvaldību 
organizē informatīvās dienas 
lauku iedzīvotājiem par aktuālāko 
informāciju lauku un mežu 
apsaimniekošanā, nodokļu 
politikā:
Liepnas pagasta pārvaldes ēkā 
15. martā plkst.10:00;
Mālupes saieta namā 15. martā 
13:00;
Veclaicenes tautas namā 
16. martā.

Alūksnes novada Mārkalnē 
pieklīdis jauns, draudzīgs suņuks, 
bez kakla siksnas. Nogādāts 
“Astēs un ūsās” Alūksnē.  

Divas jaukas, sterilizētas 
mazsunītes meklē jaunas mājas. 
Kucītes atņemtas saimniekam, jo 
turētas nepiemērotos apstākļos. 
Mazā melnbaltā kucīte ir gadu 
veca, draudzīga klēpjsunīte.

Augumā nedaudz lielākā Zuzīte ir 
2 - 3 gadus veca.
Abas sunītes ir vakcinētas, čipētas 
un gatavas doties uz jaunām 
mājām!

Dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā
Turpinājums no 6. lappuses

Pastāvīgās ekspozīcijas 
“Asaru senkapi”. 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Viens no 
Latvijas dižākajiem Jāņiem”: glez-
notājam Janim Rozentālam – 150 
(01. – 31.03. abonementā); “Saules 
staru zeltainās rīkstes palu steidzī-
gos ūdeņus per…”:  izstāde veltīta 
Lieldienām (14. – 31.03. abonemen-
tā); “Sasalusī sieviete, sieviete būrī, 
viena lustīga sieviete…”: veltījums 
Sieviešu dienas mēnesim - grāmatas, 
kuru nosaukumā izmantots vārds 
“sieviete” (01.–31.03. lasītavā); 
“Ap Lieldienām šūpojoties…” (01.- 
25.03. bērnu lit.nod.).

Pasākumi, izstādes: 
3. - 31. martā Gaļinas  Kavaces 
akvareļu izstāde (bērnu literatūras 
nodaļā)
7. - 12. martā E-prasmju nedēļa
8. martā 14.00 “Sievietes apdzie-
dātājs fotogrāfijās”: tikšanās ar 
fotomākslinieku Gunāru Bindi un 
viņa darbu izstādes atklāšana.
10. martā 10.00 Alūksnes un Apes 
novadu bibliotēku darbinieku semi-
nārs (bibliotēkā)
10. martā 12.00 lekcija „Fantāzijas 
žanrs latviešu un ārzemju literatūrā”. 
Lektore literatūrzinātniece un kritiķe 
Bārbala Simsone 
11. martā Radošā darbnīca “Raibās 
Lieldienas”
22. martā Bibliotekārā stunda “Liel-
dienu tradīcijas”
29. martā Jauno grāmatu diena, 
12.00 jauno grāmatu apskats (abo-
nementā)

Alsviķu pagastā
2., 16., 23., 30. martā 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā senioru datorapmācības.
4. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā viesosies leļļu teātris “Tims” 
ar koncertprogrammu “Šis un tas par 
vilcieniņu”. Ieeja: 1,50 EUR.
No 7. līdz 11. martam Strauti-
ņu bibliotēkā E-prasmju nedēļas 
pasākumi.
9. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” ik-
mēneša tikšanās – jubilāru sveikšana, 
prezentācijas par Tālivaldi Birziņu 
“Dzīvoja, strādāja lai paspētu…” 
demonstrēšana.
11. martā 19.00 Alsviķu kultū-
ras namā Brīvdienu Diskoballīte 
bērniem ar DJ Mike Kelly. Ieeja: 1 
EUR.
17. martā 17.00 Alsviķu biblio-
tēkā pasākums skolēniem „Nakts 
bibliotēkā”.
22. martā 18.00 Alsviķu kultūras 
namā multiplikācijas filmu “Lupa-
tiņi pavasarī” programma bērniem. 
Ieeja: 1 EUR.
27. martā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta amatierkolektīvu kon-
certs “Kādas Zaķu saimes stāsts…”. 
Ieeja: 1,50 EUR; bērniem līdz 12 
gadu vecumam - bez maksas.
27. martā 21.00 Alsviķu kultūras 
namā Lieldienu balle ar grupu “RO-
LISE”. Līdzi var ņemt “groziņus”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Kas reiz bijis važās slēgts, 
tas vislabāk zina, ka cīnīties ir 
laime” - rakstniekam, publicistam 
Miervaldim Birzem - 100, aktierim 
Jānim Paukštello - 65, „Drīz aiz 
apvāršņa vasara aizgrims un smaržot 
sāks tumsa…” - dzejniecei Amandai 
Aizpurietei - 60; tematiskās izstādes 
„Ar skaudru sāpi sirdī” - (pulkveža 
O. Kalpaka un  Komunistiskā terora 
upuru piemiņai), Pasaules ūdens 
diena, „Iešūposim Lieldieniņas”.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes Miervaldim Birzem - 95, 
dzejniecei V. Koklei - Līviņai - 85, 
aktierim Jānim Paukštello – 65; 

tematiskās izstādes: “Teātra diena”, 
“Pasaules ūdens diena”.

Annas pagastā
8. martā 10.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Sievietes smaidam”.
24. martā 10.00 Ezeriņu kapos Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
mirklis.
26. martā 13.00 Annas kultūras 
namā pasākums visai ģimenei „Rai-
bās Lieldienas”.
Annas bibliotēkā izstādes: latviešu 
profesionālās mākslas pamatlicējam, 
gleznotājam Janim Rozentālam – 
150, „Pūpola maigumā izplaucēt 
dienu”, „Marts, kas sāp un kuru 
neaizmirst”. 

Ilzenes pagastā
8. martā 14.00 SKIM centrā “Dai-
les” vecvecāku pēcpusdiena “Es tavā 
sirsniņā”.
12. martā 11.00 pie “Amatnie-
kiem”, Ilzenē seriāla I posms (slēpo-
šana, ja būs piemēroti laika apstākļi).
25. martā Ilzenē ziedu nolikšana un 
svecīšu aizdedzināšana pie politiski 
represēto ilzeniešu piemiņas zīmes.
27. martā 14.00 SKIM centrā 
“Dailes” Lieldienu pasākums lieliem 
un maziem.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Ar Tēvzemes spēku dvēselēs”, 
“Lielā diena latviešu folklorā”, “Viss 
par telpaugiem”.

Jaunalūksnes pagastā
4. martā 13.00 Bejas novadpēt-
niecības centrā pasākums “Gadi 
pilnbrieda vārpās šalko”, sagaidot 
novadnieces, dzejnieces Vēsmas 
Kokles – Līviņas 85 gadu jubileju.
5. martā 17.00 Kolberģa tautas 
namā grupas “Ginc un Es” koncert-
programma “Mīlot dziesmu”.
19. martā 12.00 Bejas novadpētnie-
cības centrā nodarbība Seno amatu 
darbnīcā “Dekoratīvs spilvens”.
19. martā 17.00 Kolberģa tautas 
namā Lubānas amatierteātra viesiz-
rāde - Mārtiņš Zīverts “Minhauzena 
precības”.
24. martā 17.00 Kolberģa tautas 
namā Sporta svētku darbnīca “Brī-
numu kalēji” aicina uz aizraujošām  
Lieldienu aktivitātēm  ģimenes ar 
bērniem.

Jaunannas pagastā
12. martā 14.00 Jaunannas Tautas 
namā sadarbībā ar Alūksnes un Apes 
novada fondu Limbažu Ausekļa 
teātra izrāde  „Dūdotāji”. Ieeja: brīva 
(tel. informācijai 28642250).
16. martā 12.00 Jaunannas Tautas 
nama mazajā zālē senioru ikmēne-
ša tikšanās – turpinām spēlēt galda 
spēles.
27. martā 11.00 parkā pie Jaunan-
nas Tautas nama Zaķu skrējiens, 
olu ripināšana, vārīšana,  olu kaujas.
27. martā 19.00 Jaunannas Tautas 
namā amatierteātra „Šūpoles” 30 
gadu jubilejas pasākums „Ar mīlestī-
bu par mīlestību”. Ieeja: 1,50 EUR.
27. martā 22.00 Jaunannas Tautas 
namā balle (spēlē grupa „Blēži” no 
Valmieras). Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā izstādes 
“Mākslinieka darbnīca” - glez-
notājam Janim Rozentālam 150, 
“Veras plaša debestiņa, atnāk gaiša 
Lieldieniņa”.

Jaunlaicenes pagastā
2., 9., 16. martā 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā apģērbu piegrieztņu 
veidošanas un šūšanas nodarbības.
19. martā 19.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā sadziedāšanās “Latvieša 
tautas dziesma un ziņģe”.
28. martā 12.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā atvadu sveicieni Lieldie-
nām “Aizgāja Lieldiena pār augstu 
kalnu”. Piedāvājumā: šūpošanās, 
zupas “Atvadas gavēnim” vārīšana 
un baudīšana, dažādas atraktīvas ak-
tivitātes, dziesmas, rotaļas un danči.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Nodarbība ziemas mēnešiem „Nu 
ir gaiša istabiņa”. Saruna par telpu 
apgaismošanu 18. - 20. Gs., vēs-
turisku apgaismošanas priekšmetu 
apskate. Dalībnieki izgatavo sveces 

ar mērcēšanas metodi, katrs savu iz-
gatavoto sveci ņem līdzi, min mīklas, 
iet rotaļās.  
Izstāde: „Mājas” stāsta par senām 
mājvietām un apmetnes vietām Ope-
kalna apkārtnē.
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē.
Jaunas izglītojošās programmas: 
“Teatralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem” (literatūra 
8. klasei, folklora - cilvēka mūža 
ritums latviešu tautas dziesmās),
“Zemnieku ēšanas paradumi” - 
iepazīt un izprast latviešu zemnieku 
ēšanas paradumus,
vāveru tīšana – vingrinot pirkstus un 
prātu, satin vāverīti – suvenīru,
pastalu darināšana – apgūst pamatie-
maņas pastalu taisīšanā, izgatavo sev 
suvenīru – pastaliņu.
Lekcijas: „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām. 
„Lintenes meitu skola” un boksterē-
šanas spēle. Caur sadzīves lietām par 
meiteņu augstskolas darbību Opekal-
na draudzes teritorijā 19. gs.

Kalncempju pagastā
5. martā 19.30  Kalncempjos 
atpūtas vakars pagasta iedzīvotā-
jiem “Kad marta saule sirdi sildīt 
sāk...” (par pasākuma norises vietu 
informācija sekos). Pasākumu vadīs 
Lolita Vanaga. Par mūziku dažādām 
gaumēm gādās Andris Maks. Līdzi 
ņemt labu omu un “groziņu”. Ieeja: 
bez maksas.
12. martā 13.00 Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
pasākums “Pēc trešā zvana...”. Pie-
dalās Annas dramatiskais kolektīvs 
ar A. Upīša viencēlienu “Ragana” 
un Zeltiņu, Ilzenes pagastu amatier-
teātris “Ligzda” ar J. Dzintarnieka 
iestudējumu “Suņu dienas”. Ieeja: 
bez maksas.
No 15. marta līdz 2. maijam 
Viktora Ķirpa Ates muzejā TLMS 
“Sagša” izstāde “Četras krāsas”. 
Ieeja: 0,70 EUR.
27. martā 11.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Lieldienu pasākums “Ottes 
Lieldienas” sadarbībā ar Kalncemp-
ju sabiedrisko centru. Ieeja: bez 
maksas.
No 12. marta līdz 30. aprīlim 
Viktora Ķirpa Ates muzejā izstāde 
par Annas, Kalncempju un Zeltiņu 
dramatisko kolektīvu teātra spēlēša-
nas tradīcijām.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde “25. marts - tautas piemiņas 
un smeldzes diena”.

Liepnas pagastā
3. martā 9.50 Liepnas tautas namā 
leļļu teātra “Tims” izrāde “Šis un tas 
par vilcieniņu”.
22. martā Liepnas tautas namā 
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas dienas koncerts.
27. martā 13.00 Liepnas tautas 
namā Lieldienu pasākums andele, 
olu ripināšana, šūpošanās (gaidī-
sim amatniekus tirgot savu preci). 
Pulksten 16.00 Lieldienu orientēša-
nās bērniem (reģistrācija no 15.30), 
pulksten 20.00 nakts orientēšanās 
lielajiem. Sīkāka info pa e-pastu: 
liepnas.jauniesi@gmail.com.
28. martā 13.00 Liepnas tautas 
namā multenītes bērniem.
Liepnas pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes “25. marts - 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena” (21. - 31.03.), 
“Atnāca Lieldiena dziedādama, zelta 
zīlītes bārstīdama; aizgāja Lieldiena 
raudādama, zelta zīlītes lasīdama” 
(21. - 31.03.); Bibliotēku nedēļa; „E 
- prasmju nedēļa: dažādas aktivi-
tātes bibliotēkas apmeklētājiem, 
saistītas ar datubāzu izmantošanu, 
datorapmācību, atraktīvas spēles un 
uzdevumi (7.03.- 12.03.); rītausmas 
stunda bērnudārza bērniem “Kā un 
kāpēc putni dzied?” (10.03.).

Malienas pagastā
3. martā 12.00 Malienas tautas 
namā koncertprogramma bērniem 
“Šis un tas par vilcieniņu”. Dzies-

mots un atraktīvs stāsts par biju-
šajām, topošajām un neesošajām 
dzelzceļa stacijām, par kontrolieriem 
un bezbiļetniekiem. Ieeja: 2 EUR.
19. martā 19.00 Malienas tautas 
namā vidējās paaudzes deju kolek-
tīva “Maliena” jubilejas pasākums 
“Nāc ar mani padejot!”. Ieeja: 1,50 
EUR.
19. martā 22.00 Malienas tautas 
namā atpūtas vakars ar grupu “Otto” 
no Balviem. Ieeja: 3 EUR.
24. martā 13.00 Malienas tautas 
namā Lieldienu pasākums visai 
ģimenei “Zaķenes Jeppes un Vilka 
Tūtiņa Lieldienu rokenrols”. Ieeja: 
brīva.
26. martā 19.00 Malienas tautas 
namā Malienas amatierteātra kopas 
“Pakāpiens” pirmizrāde A. Banka 
“Meitiņa”. Ieeja: 1,50 EUR.
Malienas bibliotēkā: izstādes dzej-
niecei, literātei V. Koklei – Līviņai 
- 85, grāmatzinātniekam, bibliotekā-
ram O. Zanderam - 85, “Dejo, un tu 
būsi kas vairāk...”, “Un atceroties, 
tālo baiso martu”, “Nāc nākdama 
Lielā diena...”; pasākumi - “E-pras-
mju nedēļa - 2016”.

Mārkalnes pagastā
3. martā 15.00 Mārkalnes tautas 
namā leļļu teātris „Tims” ar muzi-
kālo izrādi bērniem „Šis un tas par 
vilciņu”.
9. martā 15.00 Mārkalnes tautas 
namā Pankūku pēcpusdiena senio-
riem.
19. martā 14.00 Mārkalnes tautas 
namā viesosies Baltinavas  novada 
teātris „Paladas” ar izrādi „Pareizuo 
stidzine”.
22. martā 15.00 Mārkalnes tautas 
namā pēcpusdiena Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai.
27. martā 16.00 Mārkalnes tautas 
namā Lieldienus zaķis aicina lielus 
un mazus pie šūpolēm. Plkst. 21.00 
Lieldienu balle ar Ēriku Gruzniņu.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: jau-
nākās literatūras izstāde (1. - 30.03), 
literatūras izstādes „Zaķis mums 
ar asti māj, lielā diena nu ir klāt” 
(25. -30.03), „Dzejniecei Amandai 
Aizpurietei - 60” (28.03); pasākums 
„Sacenšoties ar Lieldienu zaķi” 
(26.03.).

Mālupes pagastā
24. martā 10.00 Mālupes kapos 
ziedu nolikšana un sveču aizdeg-
šana Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai, no 10.30 pagasta represēto 
apciemošana.
27. martā 11.00 Mālupes Saieta 
namā Lieldienu šūpolēs „Mālupes 
Cālis” kopā ar Zaķeni Jepi un vilku 
Tūtiņu.
Mālupes bibliotēkā: literatūras  iz-
stādes „Tev pienākas spožākais gais-
mas stars, kurā mirdz mūža darbīgais 
gars” - dzejniecei  Vēsmai Koklei 
- Līviņai – 85, gleznotājam Jānim 
Rozentālam – 150, „Jūs aizveda tālu 
svešajos ceļos” -  pieminot Komu-
nistiskā genocīda upurus; tematiskās 
izstādes - „Sagaidām Lieldieniņas”; 
Sieviešu dienai veltīta rokdarbu pul-
ciņa dalībnieču rokdarbu izstāde.

Pededzes pagastā
1. martā 13.30 Pededzes tautas 
namā leļļu  teātra „Tims” koncert-
programma „Šis un tas par vilcieni-
ņu”.
No 1. līdz 31. martam Pededzes 
muzejā izstāde ,,Patvāri mans, 
patvāri...”.
No 7. līdz 11. martam Pededzes 
muzejā izglītojoši izklaidējošā 
programma visām interesentu 
grupām ,,Masļeņicas ziemas prieki!” 
ar iepriekšēju pieteikšanos pa tel. 
29222818.
No 12. līdz 25. martam Pededzes 
tautas namā Pededzes muzeja foto-
izstāde ,,Masļeņicai 50”.
13. martā Pededzē Masļeņica:
11.00 Pededzes gadatirgus,
12.00 - 15.00 Teatrāla izrāde “Ziemu 
pavadām pavasari sagaidām”,
15.00 - koncerts, piedalās Pededzes 
tautas nama pašdarbības kolektīvi un 
viesi. Ieeja: 1,50 EUR,
17.00 - 21.00 Balle, līdzi var ņemt 

groziņu.
22. martā Pededzes muzejā muzeja 
stunda padomju represiju atcerei.
25. martā Pededzē Represēto dienai 
veltīts pasākums.
29. martā 13.00 Pededzes tau-
tas namā Lieldienu pēcpusdiena 
„Lieldienu šūpolēs lai augstu gaisā 
lidojam” dziesmas dejas un olas 
ilggriešanas sacensības”.

Veclaicenes pagastā
28. martā 14.00 Veclaicenes tautas 
nams, bibliotēka, muzejs aicina ap-
meklēt Lieldienu pasākumu Kornetā 
„Kūciņa un Pankūciņa Lieldienās 
satikās un lielījās”.
Veclaicenes muzejā martā veclai-
ceniešu izšuvumu izstāde „Pa kuru 
laiku?”.

Zeltiņu pagastā
27. martā 17.00 Zeltiņu tautas 
namā svētku koncertprogramma 
„Sēj, saulīte, sidrabiņu”. Dejos 
Kalncempju līnijdeju grupa „Dejot-
prieks”, Lejasciema līnijdeju grupa 
„Dzinteles” un Zeltiņu jaunrades 
deju kopa „Alise”. Dziedās Latvijas 
šlāgeraptaujas koncertu dalībniece, 
dziesmu albūma „Sapņu šūpolēs” 
un dzejas, eseju, miniatūru autore 
Anita Ozola. Būs iespēja iegādāties 
A. Ozolas grāmatu „Ar dvēselīti” un 
mūzikas diskus. Ieeja: 2 EUR.
2. aprīlī 14.00 Zeltiņu tautas namā 
Gaujienas kamerkora pavasarīgs 
sveiciens - koncerts „Laika lāses”, 
dziesmas ar M. Laukmanes dzeju. 
Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā martā: literatū-
ras izstādes “Klāt Monētu dienas”, 
“Uzausa saulīte Lieldienu rītā”, 
“Kad dvēselei auksti”, “Lasīsim 
kopā - Lieldienu tradīcijas” (sko-
lēniem); bibliotēkas lietotāji tiek 
aicināti piedalīties Latvijas bankas 
rīkotajās aktivitātēs (1. - 22.03.); 
e-prasmju nedēļā nodarbības 
datoriesācējiem “Pirmais klikšķis” 
(7. - 12.03.), “Filmas, mūzika un 
klausāmās grāmatiņas”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
“Zeltiņi 2015”, izstādes: “Ceļš uz 
mājām”, “Ziemeļu zvaigzne” 
(veltīta Edgaram Liepiņam); 
ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
2. martā 13.00 Māriņkalna tautas 
namā leļļu teātra “Tims” koncert-
programma “Šis un tas par vilcieni-
ņu”.
5. martā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā tulpju dienas balle. Spēlē 
Kaspars Maks. Ieeja: 3 EUR.
24. martā Ziemera pagasta repre-
sēto iedzīvotāju apciemošana un 
godināšana.
26. martā 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu pasākums „Nāc, nāc 
Lieldieniņa” Jaunlaicenes, Veclaice-
nes, Alsviķu, Jaunalūksnes, Mārkal-
nes un Ziemera pagastu senioriem. 
Lieldienu noskaņu radīs un par deju 
mūziku rūpēsies muzikālā apvienība 
“Krelles”.
28. martā 13.00 pie Māriņkalna 
tautas nama Lieldienu pasākums 
“Raibie pavasara svētki”. Darbosi-
mies radošās darbnīcās, krāsosim 
un vārīsim olas lielajā katlā, cepsim 
Lieldienu pankūkas, piedalīsimies 
olu ripināšanā un jestrās olu kaujās.
2. aprīlī 16.00 Māriņkalna tautas 
namā humora pēcpusdiena joku die-
nas noskaņās “Smieties ir veselīgi! “. 
Ieeja: 1 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
“Dedz gaismu savā dvēselē, lai 
tā tev spēku dod…” (literātei V. 
Koklei - Līviņai – 85), “Un atkal 
atmiņās sirds nemiers kad zvana”, 
(25. marts – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena), gleznotājam 
J. Rozentālam – 150; bibliotekārā 
stunda skolēniem: e-prasmes – tavai 
pilnveidei; pasākums senioriem: 
“Ir dzejai dots brīnišķīgs spēks…”.


