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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnes novada 
pašvaldība
2012. gada 24. aprīlī rīko 
dzīvokļa īpašuma Pils ielā 
40 - 60, Alūksnē, Alūksnes 
novadā izsoli. 
  Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties: www.aluksne.lv. 
Tālrunis uzziņām 64381499.

  Artūrs Melgalvis,
„Strauti - 1” komandas dalībnieks

  5. martā Rīgas Motormuzejā 
mēs, Strautiņu pamatskolas 
komanda „Strauti - 1” (Artūrs 
Melgalvis, Roberts Āboliņš, Alvis 
Ļeļevs, Signe Rappa) piedalī-
jāmies konkursā „Gribu būt 
mobils”.

  Šo iespēju mums piedāvāja skolo-
tāja Tija Āboliņa. Lai nokļūtu līdz 
finālam, vajadzēja daudz strādāt 
ar uzdevumiem, kas saistīti ar 
dažādām ceļu satiksmes situācijām, 
pilnveidot prasmi organizēt satiksmi 
noteiktā pilsētās posmā, iepazīties 
ar ceļu satiksmes noteikumu izmai-
ņām, prezentēt un pamatot prob-

lēmas, ar kurām sastopas mopēdu 
vadītāji un velosipēdisti. 
  Aizpildījām neklātienes uzdevu-
mus, kuri bija vietnē www.gribu-
butmobils.lv. Uzvarējām klātienes 
pusfinālā, kas notika Gulbenē. Kad 
uzzinājām, par uzvaru pusfinālā 
bijām priecīgi. Arī mūsu skolas otra 
komanda „Strauti - 2” veiksmīgi 
startēja, iegūstot 4. vietu starp 10 
komandām.
  Finālā piedalījās kopumā septiņas 
komandas no visas Latvijas (katra 
pusfināla uzvarētājas). Bija 
jāveic līdzīga tipa uzdevumi kā 
pusfinālā - datortesta uzdevums, 
makets, mājas darba uzdevuma 
„Velosipēdistu dienas un nedienas 
ceļu satiksmē” prezentācija, kur 
dalībnieki apzināja, analizēja un 

aprakstīja vismaz trīs velosipēdis-
tiem aktuālas lietas, ar kurām viņi 
saskaras ceļu satiksmē savā pilsētā, 
novadā vai pagastā, bet bija arī 
viens uzdevums, kuru no sākuma 
neatklāja. Katra komanda izlozē-
ja uzdevumu, par kuru vajadzēja 
paust viedokli - 3 apgalvojumus 
ar pamatojumu, kā arī prezentēt 
šo situāciju gan dzejā, gan dejā, 
gan dziesmā. Mēs izlozējām ceļu 
satiksmes noteikumu punktu par to, 
ka mopēdists vairs nedrīkst braukt 
pa velosipēdistu celiņu. Man šķita, 
ka tas bija visgrūtākais no uzdevu-
miem, jo to visu vajadzēja veikt 5 
minūšu laikā un bija jāapvieno un 
jādemonstrē gan zināšanas par ceļu 
satiksmes drošību un aktuālāko ceļu 
satiksmes noteikumos saistībā ar 

velosipēdiem, gan jāprot tās atraktī-
vi pasniegt.
  Pienāca laiks, kad paziņoja rezul-
tātus, sākot ar septīto. Uztraukums 
bija liels, jo mēs nevarējām sagaidīt 
brīdi, kad nosauks pirmo trijnieku. 
Bija arī tādas prognozes, ka būsim 
pēdējie. Vislielākais satraukums bija 
tad, kad nosauca otro vietu, kļuva 
skaidrs, ka mūsu komanda ir pirmā. 
Mūs visus pārņēma prieka gaviles 
un patīkams uztraukums.
  Šo konkursu filmēja raidījuma 
„Zebra” komanda. Par uzvaru sa-
ņēmām balvu - ceļojumu uz Polijas 
Zinātnes Centru Varšavā. Ir liels 
gandarījums par paveikto. Paldies 
skolotājai, kura mūs mācīja un 
atbalstīja, vecākiem par īkšķu turē-
šanu un, protams, mums pašiem.

Strautiņu komanda uzvar konkursā 
„Gribu būt mobils”!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Piektdien, 23. martā Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 
pulcēsies Alūksnes, Apes, Gul-
benes, Viļakas, Balvu, Lubānas 
un Madonas novadu skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu 
autori, Latvijas politiski represēto 
apvienības nodaļu pārstāvji, lai 
jau ceturto reizi tiktos zinātnis-
kajā konferencē „Latviešu pēdas 
Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 
un mītu Sibīrijas atmiņu takas.

  1941. gada 14. jūnijs un 1949. 
gada 25. marts. Šie divi datumi 
pārsvītroja ierasto dzīves ritumu 
daudzās ģimenēs arī pašreizējā 
Alūksnes novada teritorijā. Lai cik 
ļoti to dienu notikumu aculiecinieki 
censtos sāpīgās atmiņas aizmirst, ik 
gadu šajās dienās tās uzjundī atkal, 
atklājot tūkstošiem salauztu mūžu, 
traģisku dzīvesstāstu.
  Nu jau ceturto gadu bijušo 
Alūksnes, Balvu, Madonas un 
Gulbenes rajonu teritorijās esošo 
novadu skolēni pēta izsūtījumu 
pārcietušo novadnieku dzīvesstās-
tus. Ar saviem zinātniski pētnie-
ciskajiem un radošajiem darbiem 
veiksmīgākie autori piedalās starp-
novadu zinātniskajā konferencē 
„Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos 
Austrumos”.
  14. martā Alūksnes muzejā notika 
Alūksnes un Apes novadu zinātnis-
kā konference, kurā noskaidrojās, 
ka Alūksnes un Apes novadus 
starpnovadu konferencē pārstāvēs 
divu labāko darbu autori. Pamatsko-
lu grupā tās ir Mārkalnes pamat-
skolas 6. klases audzēknes Viktorija 
Bērziņa un Raimonda Paķonka, 
kuras savā darbā atklājušas Gunas 
Priedes dzīvesstāstu, savukārt 10. 
– 12. klašu grupā – Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolas 10. klases audzēk-

Sibīrijas atmiņu takas minot

ne Paula Rezgoriņa, kura pētījusi 
Annas Gonšteines dzīvi.
  Alūksnes un Apes novadu zināt-
niski pētniecisko darbu konferencē 
kopumā piedalījās 12 skolēni no 
abiem novadiem, dalībnieku vidū 
bija Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7. klases skolēns Artis 
Alksnis, 9. klases skolniece Andra 
Umure, 11. klases skolniece Jūlija 
Irtiševa un 12. klases skolniece 
Arita Bērziņa, Alūksnes novada 
vidusskolas 9. klases audzēkne 

Santa Sīle, Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolas 8. klases audzēknes 
Elīna Bondare, Līva Lārmane, 
Dita Poševa un Lāsma 
Harkina.
  Laikraksta 5. – 8. lap-
pusē aicinām iepazīties 
ar konferences norises 
programmu, Alūksnes, 
Apes, Gulbenes, 
Lubānas, Madonas, 
Cesvaines, Viļakas sko-
lēnu pētniecisko darbu 

fragmentiem, kā arī citiem materiā-
liem, kas stāsta par latviešu tautas 
piedzīvoto 1941. un 1949. gadā!

Pateicas 
pašvaldībai par 
atbalstu 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai
 
  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldī-
ba, piešķirot līdzfinansējumu 
novadā dzīvojošo jauniešu 
biznesa ideju īstenošanai, at-
balstu sniegusi trim jaunajiem 
komersantiem. Viens no atbal-
stu saņēmušajiem jaunajiem 
komersantiem – SIA „Projekts 
EAE” valdes loceklis Edgars 
Krūmiņš pašvaldībai nosūtījis 
pateicības vēstuli par sniegto 
atbalstu uzņēmējdarbības uz-
sākšanai Alūksnes novadā.

  „Jauniešu biznesa ideju kon-
kurss ir ne tikai iespēja iegūt 
finansiālu atbalstu biznesa idejas 
realizēšanai, bet arī ļoti labs 
pamats pašas idejas radīšanai un 
tālākai attīstīšanai. Bieži cilvēku 
māc šaubas vai ieceri izdosies 
realizēt, vai kādam to vispār 
vajadzēs, vai man to izdosies 
realizēt? Pēc paša pieredzes 
varu teikt, ka noteikti izdosies! 
Galvenais ir noticēt savai idejai, 
saviem spēkiem un iesākumā 
smagi jo smagi strādāt. Pateico-
ties Alūksnes novada pašvaldī-
bas atbalstam, ticībai idejai un 
paša spēkiem 2012. gada 31. 
janvārī tika dibināts SIA „Pro-
jekts EAE””, - tā vēstulē raksta 
E. Krūmiņš.
  Jaunais komersants iegādājies 
nepieciešamās iekārtas un licen-
ces, lai varētu sniegt projektēša-
nas pakalpojumus un konsultā-
cijas, slēdz pirmos līgumus par 
pakalpojumu sniegšanu.
  Ar jaunā komersanta sniegta-
jiem pakalpojumiem var iepazī-
ties jaunizveidotajā mājas lapā 
www.projektseae.lv.

Alūksnes novada 
pašvaldība
2012. gada 24. aprīlī rīko 
dzīvokļa īpašuma Ganī-
bu ielā 1 - 45, Alūksnē, 
Alūksnes novadā izsoli. 
  Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties: www.aluksne.lv. 
Tālrunis uzziņām 64381499.

Politiski represēto apvienības “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika pateicas konkursa 
“Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” dalībniecēm Mārkalnes pamatskolas skolniecēm 

Viktorijai Bērziņai un Raimondai Paķonkai par interesanto pētījumu 
Evitas Aplokas foto
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Malienas pagasta pārvalde informē, ka ar 21.03.2012. uz 2012.gada pa-
vasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze uz 
ass pārsniedz 3,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļiem Malienas pagastā:

  Jaunalūksnes pagasta pārvalde informē, ka ar 21.03.2012. uz 2012.gada 
pavasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze 
uz ass pārsniedz 3,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldī-
bas autoceļiem Jaunalūksnes pagastā:

Nr.p.k. Autoceļa nosaukums Autoceļa īpašuma 
kadastra numurs

Posma garums, 
km

1. Tomsona pagrieziens - Se-
bežnieki

3672 002 0092
3672 004 0046 5.15

2.

Ponkulene - Sviestiņi 3672 001 0037
3672 001 0005
3672 001 0119
3672 001 0019

3.63

3.
Miezīša ceļa gals - Baltaissils 3672 004 0043

3672 005 0033
3672 005 0092

5.70

4.
Brenci - Sakvārne 3672 002 0099

3672 001 0112
3672 001 0111

4.74

5. Kaķi - Lenkava 3672 002 0097 0.65

Nr.p.k. Autoceļa nosaukums Autoceļa īpašuma 
kadastra numurs

Posma garums, 
km

1. Upeskakts - Līgotņi 3656 001 0098 3.75
2. Auseji - Garjuri 3656 001 0099 3.55
3. Bundzene - Matisene 3656 005 0072 5.40
4. Karitāni - Paideri 3656 008 0196 3.15

5. Kanaviņas - Lejasšķinķi 3656 008 0194
3656 008 0070 5.55

6.
Kolberģis - Karitāni 3656 003 0146

3656 009 0156
3656 009 0089

3.59

7.

Dudas - Paideri 3656 008 0191
3656 008 0208
3656 008 0192
3656 008 0206
3656 008 0109

4.32

8. Strunķene - Laines 3656 010 0268 2.05

9.
Jaunzemi - Karitāni 3656 010 0269

3656 009 0082
3656 009 0090

2.46

10. Garjuri - Lašķi 3656 004 0149 2.95
11. Garjuri - Nikolska 3656 004 0148 0.60

12.
Zariņi - Lenkava 3656 014 0062

3656 014 0008
3656 014 0063

1.92

13. Beja - Cukurkalni 3656 010 0304 0.67

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežoju-
miem uz Alūksnes novada pašvaldības autoce-
ļiem Malienas pagastā klimatisko apstākļu dēļ

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem 
uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem 
Jaunalūksnes pagastā klimatisko apstākļu dēļ

Minētais ierobežojums neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:
     1. valsts speciālās nozīmes un operatīvajiem transportlīdzekļiem;
     2. maršruta autobusiem un autobusiem – skolēnu pārvadāšanai;
     3. piena savācējmašīnām;
     4. autoveikaliem;
     5. pārtikas mašīnām, kas apkalpo pagasta teritorijā esošos veikalus;
     6. lauksaimniecības tehniku, kas pārvadā lopbarību.

Minētais ierobežojums neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:
     1. valsts speciālās nozīmes un operatīvajiem transportlīdzekļiem;
    2. maršruta autobusiem un autobusiem – skolēnu pārvadāšanai;
    3. piena savācējmašīnām;
    4. autoveikaliem;
    5. pārtikas mašīnām, kas apkalpo pagasta teritorijā esošos veikalus;
    6. lauksaimniecības tehniku, kas pārvadā lopbarību.

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Viena no bagātībām, kas atšķir 
Alūksni no citām Latvijas pil-
sētām, ir Pilssala. Šī teritorija 
paver plašas iespējas kā kultūras 
un sporta pasākumu norisēm, tā 
dažāda veida atpūtai, tādēļ pēc 
Alūksnes novada pašvaldības 
pasūtījuma SIA „Nams” izstrā-
dāja Alūksnes Pilssalas attīstības 
koncepciju.

  Šobrīd SIA „Nams” pēc pašval-
dības pasūtījuma gatavo Pilssalas 
attīstības skiču projektu, lai precīzi 
piesaistītu konkrētus objektus terito-
rijai. Skiču projekts ir svarīgs posms 
attīstības plānošanā, jo tas dod pama-

tu tehniskā projekta izstrādei katram 
objektam, lai būvniecība varētu 
notikt autonomi.
  Iecerēts, ka projektētājs sagatavos 
Pilssalas attīstības skices grafisko 
materiālu, kuru ievietosim pašval-
dības mājas lapā, kā arī administra-
tīvajā ēkā, lai aicinātu iedzīvotājus 
izteikt savu viedokli par plānotajiem 
risinājumiem Pilssalas attīstībai.
  Līdztekus ir izstrādāts tehniskais 
projekts bērnu rotaļu laukuma būv-
niecībai Pilssalā. Tā kā visa rotaļu 
laukuma būvniecības izmaksas ir lie-
las, izvēlējāmies to sadalīt divās kār-
tās. Pirmajā kārtā paredzēts ierīkot 
rotaļu laukumu mazajiem bērniem, 
bet otrajā - lielajiem bērniem.
  Lai īstenotu šī projekta pirmo kārtu, 
finansējuma saņemšanai pieteikumu 
iesniegsim „Leader” programmai.

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Alūksnes novada dome ir pieņē-
musi lēmumu, ka policentriskajai 
attīstībai paredzēto finansējumu 
no Eiropas Savienības fondu lī-
dzekļiem izlietosim Mākslas skolas 
ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai 
un atlikušo daļu - iespēju robežās 
arī Rūpniecības ielas rekonstruk-
cijai.

  Par Rūpniecības ielas slikto 
stāvokli, īpaši tās vidusposmā pie 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas, 
pašvaldībā bieži esam saņēmuši ie-
dzīvotāju sūdzības. Ielas rekonstruk-

Sāksim īstenot Pilssalas 
attīstības koncepciju

cijas koncepciju esam veiksmīgi 
aizstāvējuši Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.6. prioritātes „Policentriska at-
tīstība” Koordinācijas padomē. 
Ir izstrādāts tehniskais projekts 
Rūpniecības ielas rekonstruk-
cijai visā tās garumā. Rekons-
trukcija sadalīta trīs posmos 
un šobrīd aktuālākā ir darbu 1. 
kārta, kurā plānots atjaunot 190 
metrus garu ielas vidus posmu, 
kurš ir vissliktākajā stāvoklī. 
Rekonstrukcijas otrajā kārtā 
ieplānota ielas sākuma un beigu 
posmu, bet trešajā – atzara uz 
SIA „Vitalitas” Rūpniecības ielā 
4 atjaunošana.

  Rūpniecības ielas pirmās kārtas 
būvniecības tāme ir 149 tūkstoši latu 
un tajā esam plānojuši atjaunot ielas 
brauktuves segumu, no jauna ierīkot 
ietvi, kas iepriekš tur nav bijusi, 
sakārtot lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu. Rekonstrukcijas plānā gan 
nav iekļauta ielu apgaismojuma 
ierīkošana, jo tas projektu ievērojami 
sadārdzinātu, taču ielai ir gana plaša 
zaļā zona, līdz ar to nākotnē ir iespē-
ja domāt par apgaismojuma izveidi, 
nebojājot ielas segumu.
  Rūpniecības ielas rekonstrukcijas 
pirmās kārtas būvniecība varētu 
sākties gada otrajā pusē.

Attēlā ar pārtraukto līniju iezīmēta rotaļu laukuma 1. kārtas 
būvniecības teritorija

Rūpniecības ielas vidus posmu, par ko iedzīvotāji sūdzas visvairāk, 
sakārtosim primāri 
Evitas Aplokas foto

Rekonstrukcijas 1. kārtu 
Rūpniecības ielā plānojam šogad

Priekšsēdētājs 
piedalīsies 
Baltkrievijas un 
Latvijas forumā
  No 28. līdz 30. martam 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Fomins 
piedalīsies 1. Baltkrievijas 
un Latvijas sadraudzības 
pilsētu forumā „Baltkrievijas 
un Latvijas reģionālās un 
sadraudzības pilsētu sadar-
bības perspektīvie virzieni”, 
kas notiks Vitebskas apgabala 
Novopolockā.

  Alūksnes novada pašvaldība 
2011. gadā noslēdza vienošanos 
par sadarbību ar Ļahoviču paš-
valdību Baltkrievijas Republikā 
un šajā forumā piedalīsies abu 
pašvaldību pārstāvji.
  - Sadraudzības pilsētu forums 
būs laba iespēja tikties ar mūsu 
partneriem un turpināt attīstīt 
sadarbības saites. Tāpat tikšanās 
investīciju forumā un kontaktu 
biržā, kā arī vietējo uzņēmumu 
apmeklējums varētu kalpot 
sadarbības veidošanai starp uz-
ņēmējiem, - uzskata A. Fomins.
  Foruma mērķis ir veicināt 
abu valstu sadarbības attīstību, 
paplašināt un nostiprināt starpre-
ģionālos sakarus tirdzniecības 
un ekonomikas, investīciju un 
kultūras jomās.
  Foruma laikā notiks plenārā 
sēde, kurā apspriedīs Baltkrie-
vijas un Latvijas sadarbības 
aktuālos jautājumus, piedaloties 
abu valstu ieinteresēto ministriju 
un resoru pārstāvjiem, investīciju 
forums un arī kontaktu birža.



Alūksnes Novada Vēstis  3.21.03.2012.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada Sociālais 
dienests  klientiem visā novada 
teritorijā turpmāk varēs piedāvāt 
vairākus jaunus pakalpojumus.

  Sociālā dienesta sociālo pakalpo-
jumu klāsta palielināšana kļuvusi 
iespējama, pateicoties Eiropas Soci-
ālā fonda finansējuma piešķiršanai 
projektam Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/
APIA/NVA/070 „Alternatīvu soci-
ālās aprūpes pakalpojumu attīstīša-
na Alūksnes novadā”.
  Projektu īstenos līdz 2013. gada 
31. jūlijam un šajā laikā Sociālā die-
nesta klientiem būs pieejams biroja 
„Aprūpe mājās” sociālās aprūpes 
pakalpojums dzīvesvietā personām 
ar funkcionāliem traucējumiem un 
pensijas vecuma cilvēkiem visā 
novada teritorijā, kas līdz šim bija 
saņemams tikai Alūksnē. Tāpat mi-
nēto grupu iedzīvotāji varēs saņemt 
dienas aprūpes centra „Saules stars” 

pakalpojumus, būs pieejamas psiho-
loga konsultācijas, kā arī profesio-
nāļa konsultācijas jeb supervīzija 
Sociālā dienesta darbiniekiem. Pie 
tam jāuzsver, ka projekta laikā visi 
šie pakalpojumi būs saņemami bez 
maksas.
  Sociālā dienesta vadītāja vietniece 
Vija Vārtukapteine norāda, ka biroja 
„Aprūpe mājās” pakalpojumus 
plānots sākt sniegt no 2. aprīļa. Jau 
šobrīd ir noslēgusies iepirkuma 
procedūra par trīs automašīnu nomu 
mobilo aprūpes vienību darbam un 
notiek iepirkums degvielas iegādei.
  - Ar pagastu sociālo darbinieku 
palīdzību esam apzinājuši biroja 
„Aprūpe mājās” iespējamos klientus 
novada teritorijā. Pagastos cilvēki 
bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti sa-
ņemt šo pakalpojumu. Paredzēts, ka 
apkalposim 60 cilvēkus un šo darbu 
veiks trīs mobilās aprūpes vienības. 
  Alūksnes mobilā aprūpes vienī-
ba sniegs pakalpojumu klientiem 
Alūksnē, Jaunalūksnē, Ziemeros, 
Mārkalnē, Jaunannā, Annā un 
Kalncempjos.

 Alsviķu mobilā vienība strādās 
Alsviķos, Jaunlaicenē, Veclaicenē, 
Ilzenē un Zeltiņos, bet Mālupes 
mobilā aprūpes vienība – Mālupē, 
Malienā, Liepnā un Pededzē. Katrā 
vienībā strādās divi darbinieki – 
autovadītājs un aprūpētājs, pie 
tam arī autovadītājs daļēji veiks 
aprūpētāja funkcijas, palīdzot tādos 
fiziski smagākos darbos kā malkas 
un ūdens nešana, sniega tīrīšana 
un citos, - uzsver Sociālā dienesta 
biroja „Aprūpe mājās” vadītāja 
Zanda Poruka.
  Viņa norāda, ka šis jaunais Sociālā 
dienesta pakalpojums ļaus cilvē-
kiem iespējami ilgāku laiku pavadīt 
savā ierastajā vidē, savā dzīvesvie-
tā, saņemot nepieciešamo aprūpi 
mājās.
  Klientam biroja „Aprūpe mājās” 
sociālās aprūpes pakalpojumu viņa 
dzīvesvietā piešķirs ar Sociālā die-
nesta lēmumu, izvērtējot nepiecie-
šamību. 

Turpinājums 4. lappusē

Sociālajam dienestam jauni pakalpojumi

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

  Alūksnes novada pašvaldība 
martā izsludināja iepirku-
mu Alūksnes pilsētas tranzīta 
maršruta „Pils iela” būvdar-
biem saskaņā ar SIA „VERTEX 
PROJEKTI” izstrādāto tehnisko 
projektu.

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītajā projektā galvenie pare-
dzētie darbi ir ielas brauktuves se-
guma rekonstrukcija, gājēju celiņu 
izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot 
tos personām ar īpašām vajadzībām 
un nodrošinot drošu pārvietošanos, 
ielas apgaismojuma sistēmas re-
konstrukcija, paaugstinot satiksmes 
dalībnieku un gājēju pārvietošanās 
kvalitāti diennakts tumšajā laikā, 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 
izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens 
aizvadīšanu no brauktuves, ielai 
piekrītošo ūdensapgādes komu-
nikāciju rekonstrukcija, autobusu 
pieturvietu rekonstrukcija.
  Tranzīta maršruta rekonstrukciju 
veiks 2980 metru garumā. Rekons-
truējamās ielas posma sākums ir no 
Pils, Miera un Rīgas ielu krustoju-
ma, bet beigas – pie krustojuma ar 

Notiek atklāts konkurss Pils ielas 
rekonstrukcijas veikšanai

Pleskavas ielu.
  Tā kā Pils iela ir centrālā iela 
Alūksnē, protams, rūpīgi jādomā 
par satiksmes ierobežošanu vai 
transportlīdzekļu kustības novirzī-
šanu uz citām ielām būvdarbu laikā. 
Būvuzņēmējam, kurš iepirkuma 
procedūras rezultātā iegūs tiesības 
būvēt šo objektu, par satiksmes 
organizāciju būvdarbu laikā būs 
jāinformē sabiedrība.
  Ņemot vērā piešķirto finansējumu 
un atbilstoši inženierģeoloģiskās 
izpētes datiem, rekonstrukcijas gaitā 
plānots veikt ielas seguma klātnes 
pilnu, bet vietām daļēju atjauno-
šanu. Līdz šim Pils iela dažādos 
posmos bija atšķirīgā platumā – no 
7 līdz pat 12 metriem. Realizējot 
projektu, ielas platums visā garumā 
būs vienāds – 8 metri. Pie tam, iela 
būs par pusmetru platāka nekā nor-
mālprofils, taču šī atkāpe ir tādēļ, ka 
Alūksnē ir raksturīgs liels nokrišņu 
daudzums ziemā.
  Projektu īstenojot, tranzīta maršru-
tā esošās automašīnu stāvvietas pie 
Hipotēku bankas un veikala „Maks” 
saglabās, taču pēc projekta pabeig-
šanas automašīnas tajās nevarēs 
novietot perpendikulāri brauktuvei, 
bet tikai slīpi braukšanas virzienā. 
Rekonstruēs arī iepretim Bībe-
les muzejam esošās automašīnu 
stāvvietas, saglabājot novietošanu 
paralēli ielas brauktuvei. Autobusu 
stāvvietas paplašinājumu projektā 
paredzēts izbūvēt Pils ielas labajā 
pusē aiz Jaunās pils, lai būtu iespē-
jams novietot tūristu autobusus.
  Būtiskas pārmaiņas piedzīvos Pils, 
Miera un Rīgas ielu krustojums, 
kur drošības apsvērumu dēļ veiks 
satiksmes plūsmas rekonstrukci-
ju, likvidējot Pils ielas brauktuvi 
no krustojuma ar Miera ielu līdz 
pašreizējai izbrauktuvei no Pils 
ielas uz Rīgas ielas. Arī Miera ielas 
pievads Pils ielai mainīsies – to 
iztaisnos krustojuma pārredzamības 
uzlabošanai. Līdzīgi redzamības 
uzlabošanai projektā paredzēts 

taisnot arī Siguldas un Latgales ielu 
krustojumus ar Pils ielu.
  Rekonstruējamajā ielas posmā 
paredzēta slēgtā tipa lietus ūdens 
novadīšanas sistēma. Ielas rekons-
trukcijas laikā nomainīs un izbūvēs 
jaunas plastmasas gūlijas – lietus 
ūdens uztvērējus, mainīs esošās 
caurtekas, veiks apgaismojuma 
rekonstrukciju. 
  Projekts paredz arī jaunu ietvju iz-
būvi. Būtisks ieguvums būs ietve no 
Miera ielas līdz „Saules veikalam” 
ielas kreisajā pusē centra virzienā. 
Jauna ietve būs arī no Pils ielas 
krustojuma ar Dzirnavu ielu līdz pat 
krustojumam ar Brūža ielu.
  Izmaiņas būs arī gājēju pāreju 
risinājumos. Būs jauna pāreja 
posmā starp Ojāra Vācieša ielu un 
Rijukalna ielu, mainīs pārejas pie 
„Saules veikala” atrašanās vietu 
un rekonstruēs pāreju Miera ielas 
noslēgumā pie Pils ielas. Būtisks 
ieguvums gājējiem būs pāriešanas 
vieta uz Pils ielas pie krustojuma 
ar Miera ielu, kur līdz šim gājējiem 
nav bijis drošas pārejas vietas. 
Pāriešanas vieta ir pārejai piemērota 
vieta ar pazeminātām ielas apma-
lēm, ar saliņu ielas vidū vai bez tās, 
apgaismojumu, taču šeit gājējiem 
nav priekšroka attiecībā pret trans-
portlīdzekļiem. Transportlīdzekļu 
kustība Alūksnē nav tik intensīva, 
lai gājējiem būtu nepieciešams ielu 
šķērsot tikai gājēju pārejā, tādēļ 
projekts paredz Pils ielā ierīkot 
vairākas šādas pāriešanas vietas. 
  Pils ielas garumā rekonstruēs arī 
autobusu pieturvietas. Vairākās vie-
tās būs mainīts to novietojums, lai 
nodrošinātu atbilstību standartiem. 
Visās pieturvietās būs nojumes, 
atkarībā no pasažieru plūsmas un 
konkrētās vietas iespējām nojumes 
būs lielas vai mazākas. Pieturvie-
tās izvietos arī atkritumu tvertnes. 
Autobusu pieturu pasažieru plat-
formām, tāpat kā jaunajām ietvēm, 
paredzēts mākslīgā betona bruģak-
mens segums. Projektā paredzēts 

uzstādīt arī jaunus soliņus. 
  Ielas zaļo zonu papildinās ar apstā-
dījumiem – ir paredzēti lielizmēra 
koku – pīlādžu – stādījumi, tomēr 
atsevišķās vietās projekta īsteno-
šanai vajadzēs nogriezt kādu jau 
esošu koku. Pils ielas vidus posmā 
tur jau augošie kastaņu stādījumi 
saglabāsies. 
  Paldies visiem Pils ielasi pieguļošo 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, 
kuri atsaucās uzaicinājumam un 
ieradās uz sanāksmi, lai uzklausītu 
informāciju par rekonstrukcijas 
projektu un izteiktu savas domas.
  Vēršam nekustamo īpašumu īpaš-
nieku un lietotāju uzmanību uz to, 
ka pēc Pils ielas rekonstrukcijas pie-
cu gadu laikā pašvaldība neizsniegs 
nekādas rakšanas atļaujas šajā teri-
torijā, līdz ar to aicinām sarosīties 
tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas 
saviem nekustamajiem īpašumiem 
Pils ielā plānojuši kādus inženierko-
munikāciju (ūdensvada, kanalizāci-
jas) pieslēgumus no maģistrālēm un 

izmantot būvdarbu sagatavošanas 
un izpildes laiku.
  Projektu „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/
SM/001 realizē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda prioritātē „Teritori-
ju pieejamības un sasniedzamības 
veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes 
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros. Lai veiksmīgāk 
varētu realizēt projektu un sasniegt 
plānotos uzraudzības rādītājus, ir 
pagarināts projekta īstenošanas 
termiņš līdz 2013. gada 31. decem-
brim.
  Plānotās projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas sastāda Ls 1 484 
078,00. No Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 
1 261 466,30 (85%), valsts budžeta 
finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), 
bet pašvaldības finansējums – Ls 
178 089,36 (12%).

Biroja “Aprūpe mājās” vadīt aja Zanda Poruka atzīst, ka pagastu iedzīvotāji ir  
ieinteresēti saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu mājās 

 Evitas Aplokas foto
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Jaunlaicenē 
turpinās sakārtot 
siltumapgādes 
sistēmu
  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Jaunlaicenē, turpinot attīstīt 
pagasta centra infrastruktūru, 
realizē Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Pa-
matpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” projektu 
„Jaunlaicenes ciema siltumap-
gādes infrastruktūras moder-
nizācijas 2. kārta”.

  Projekts ir turpinājums pagā-
jušajā gadā īstenotajai 1. kārtai, 
kuras rezultātā divas lokālās 
katlu mājas apvienoja, izveidojot 
vienu, kas aprīkota ar moder-
niem apkures katliem, vienlaikus 
rekonstruējot esošo siltumtrasi. 
Katlu mājai pieslēgtas 4 ēkas. 
Tā kā katlu jauda bija plānota ar 
mērķi, lai centralizētajai siltum-
apgādes sistēmai varētu pieslēgt 
arī citas ēkas, tad realizējot 
projekta 2. kārtu, siltumtrasei 
pieslēgs arī Jaunlaicenes tautas 
namu un muižas muzeju.
  Tehnisko projektu ir izstrā-
dājis SIA „Belss” un šobrīd 
norit iepirkuma procedūra, kurā 
noskaidros rekonstrukcijas 
darbus veicēju. Siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācijas 
projekta kopējās izmaksas ir 
23057,28 lati bez PVN, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jums projekta realizācijā ir 10%.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Inga Strauta,
biedrības „Alūksnes Novada 
Attīstībai” valdes priekšsēdētāja

  Jaunais 2012. gads biedrībai 
„Alūksnes Novada Attīstībai” ir 
sācies ar gaišām domām, jaunām 
idejām, projektiem un interesan-
tām nodarbībām.

  Aktīvi darbojoties ikdienas darbos 
un piedaloties dažādos projektos, 
2012. gadā Māriņkalnā sekmīgi 
turpinās vecāku atbalsta grupu 
nodarbības, kas ir turpinājums pa-
gājušajā gadā realizētajam Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) projektam „Atbalsta 
grupa vecākiem sekmīgai socializā-
cijai no disfunkcionālām ģimenēm”. 
Tā februārī atsākām vienas grupas 
nodarbības, bet martā - nodarbības 
arī vecāku atbalsta otrai grupai. 
Notikušajās nodarbībās aplūkotas 

aktuālas tēmas par ģimenes locekļu 
savstarpējām attiecībām, bet turp-
māk, pieaicinot speciālistus, plānots 
apskatīt tādus jautājumus, kā ģi-
menes budžeta plānošana, veselīgs 
un sportisks dzīvesveids, sievietes 
veselība un labsajūta.
  Šajā gadā biedrība iesaistījusies 
arī Nodarbinātības valsts aģentūras 
piedāvātajā bezdarbnieku aktīvās 
nodarbinātības pasākumā „Atbalsts 
jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 
   No marta Ziemera pagasta 
Māriņkalna sabiedriskajā centrā 
brīvprātīgo darbu uzsākusi Kristī-
ne Jaunzema. Sabiedrisko centru 
Māriņkalnā izveidojām ar mērķi, lai 
tas kļūtu par vietu, kur laiku varētu 
pavadīt gan pirmsskolas vecuma 
bērni, gan skolas jaunieši pēc stun-
dām, par vietu, kur pulcēties vecāka 
gada gājuma ļaudīm un dažādu 
amatu pratējiem uz kopīgiem vaka-
riem. Šobrīd Kristīnes pienākumos 

Māriņkalna sabiedriskajā centrā 
aicina uz nodarbībām

  Ieva Mellīte,
projekta vadītāja

  Ar Alūksnes un Apes novada 
fonda un „Sorosa fonds Latvija” 
devītajā projektu konkursā „At-
balsts iedzīvotāju idejām” gūto 
atbalstu - 70,12 latiem realizēts 
projekts „Radošās darbnīcas 
„Pūcīte””. 

  Kolberģī un pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte” telpās no 2011. 
gada 1. jūlija līdz šī gada 27. febru-
ārim īstenojām projektu, kura ideja 
radusies PII padomes sanāksmē 
- kā variants iestādes un vecāku 
sadarbības veicināšanā. Projekta 
ietvaros notika nodarbības, iesaistot 
bērnu vecākus, kā arī citus kopienas 
interesentus. 
  Radošajā darbnīcā „Ziedu raksti 
Kolberģī” veidojām dažādus 
etnogrāfiskus ornamentus no rudens 
ziediem un to tapšanā aktīvi iesaistī-
jās Jaunalūksnes pagasta pensionāru 
padome. Ir iecere šos svētkus veidot 
par skaistu tradīciju arī turpmāk.
  Nodarbībā „Koka norādes” tapa 
koka norādes, kas rāda ceļu uz 
pagasta iestādēm. Pie pirmsskolas 
izglītības iestādes norādes kokā ie-
sēdusi pati pūce - vieduma simbols.
  Darbnīcā „Uzglezno šalli/lakatu 
sev pats” apgleznojām zīdu. Šajā 
darbnīcā bija vislielākais interesen-

tu loks.
  Radošajā aktivitātē „Filcēšana ir 
lieliska” apguvām filcēšanu. Vilnas 
velšana ir viens no senākajiem tek-
stilmateriāla - vilnas filca izgatavo-
šanas paņēmieniem.
  Nodarbībā „Dekupāža? Tas ir 
vienkārši!” mācījāmies dekupāžas 
tehniku, kas ir priekšmetu dekorē-
šana ar papīra aplikācijām, imitējot 
glezniecību.
  Radošajā darbnīcā „Sašūsim 
astes” tapa greznas piespraudes 
no organzas auduma, kā arī filca 
burti pirmsskolas izglītības iestādes 
vajadzībām.
  Radoši darbojoties, esam guvuši 
jaunas prasmes, skaistus interjera 
priekšmetus un kopā būšanas prie-
ku. Viens var daudz, bet visi kopā 
vēl vairāk.
  Vēlreiz izsaku pateicību visām 
nodarbību vadītājām par nesavtīgo 
un atbildīgo darbu, visiem atbalstī-
tājiem gan lielos, gan mazos darbos, 
visiem, kas iesaistījās projekta 
realizācijā un aktīvi apmeklēja 
nodarbības, paldies PII „Pūcīte” va-
dītājai Ligitai Belovai par atbalstu 
un AANF par iespēju darboties.
  Nodarbībās tapušie priekšmeti būs 
aplūkojami Kolberģa bibliotēkā 
marta pēdējās nedēļās. Visi intere-
senti laipni aicināti!
  Lai gan projekts ir beidzies, turpi-
nāsim radoši darboties arī turpmāk!

Projekts „Radošās darbnīcas 
„Pūcīte”” noslēdzies

Projekti www.aluksne.lv

ietilpst organizēt aktīvus atpūtas un 
tematiskos pasākumus, uzraudzīt 
to īstenošanas gaitu un sekot līdzi 
kārtībai Māriņkalna sabiedriskajā 
centrā. Organizētās nodarbības 

vienlaikus palīdzēs apgūt zināša-
nas un praktiskās iemaņas kultūras 
pasākumu organizatora profesijā 
pašai jaunietei.

Turpinājums no 3. lappuses

 Atbilstoši katras personas indi-
viduālajām vajadzībām, noteiks 
nepieciešamo pakalpojuma apjomu, 
kas var ietvert gan pārtikas, me-
dikamentu un saimniecības preču 
piegādi, gan komunālo maksājumu 
kārtošanu, dzīvojamo telpu uzkop-
šanu, malkas un ūdens ienešanu, 
veļas nodošanu mazgāšanā, palīdzī-
bu mazgājoties, ģērbšanā, medika-
mentu lietošanā, protēžu kopšanā, 
individuālo tehnisko palīglīdzekļu 
nodrošināšanā.
  Par projekta līdzekļiem iegādātas 
arī piecas jaunas veļasmašīnas, ko 
izvietos Jaunlaicenes, Jaunannas, 
Liepnas, Pededzes un Mārkalnes 
pagastu pārvalžu norādītajās telpās. 
Vairākās novada teritorijās veļas 
mašīnas ir pieejamas jau iepriekš, 
līdz ar to klientu veļu mazgās viņu 
dzīvesvietai tuvākajās vietās.
  Ir iegādāti arī trīs drošības telefoni 
ar priekšapmaksas kartēm, kurus uz 
noteiktu laiku, izvērtējot nepiecieša-
mību, izmantos klienti, kam nav te-
lefona, bet kuru veselības stāvoklis 
ir nestabils un viņiem nepieciešams 
ziņot par kritiskām situācijām so-
ciālajam darbiniekam, aprūpētājam, 
mediķim vai uzticības personai.
  - Apmeklējot pagastu iedzīvotājus, 
novērojām, ka laukos ir ļoti attīs-
tīta pašpalīdzība – kaimiņš palīdz 
kaimiņam, tādēļ gribu uzsvērt, ka 
Sociālā dienesta sniegtais pakalpo-
jums nekādā ziņā neizslēdz arī šo 
palīdzības veidu. Kaimiņi tāpat var 
turpināt cits citu atbalstīt, bet die-
nesta darbinieki sniegs profesionālu 
palīdzību, - uzsver Z. Poruka.
  Sākot ar jūliju, ik dienu Alūksnē 
būs pieejami dienas aprūpes centra 
pakalpojumi, ko nodrošinās par 
projekta līdzekļiem.

 Tos arī varēs saņemt personas 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Sociālā dienesta darbinieki aicina 
klientus, kam šis pakalpojums 
varētu būt nepieciešams, sazināties 
ar savai dzīvesvietai tuvāko sociālo 
darbinieku. Dienas aprūpes centrā 
būs pieejamas mūzikas, mākslas un 
teātra nodarbības, arī individuālas 
nodarbības. Ja personai nepiecie-
šama aprūpe un uzraudzība dienas 
laikā, ģimenes locekļi no rīta varēs 
viņu atvest uz centru un savukārt 
vakarā - vest mājup.
  Projekta laikā nodrošinās arī 
individuālā psiholoģiskā atbalsta 
pakalpojumu. Tas nozīmē, ka 16 
cilvēkiem būs iespēja saņemt līdz 
desmit psihologa konsultācijām 
katram.
 Plānots, ka no tiem 10 būs per-
sonas, kuras aprūpē slimu bērnu 
vai citu ģimenes locekli, ja tām 
nepieciešams psiholoģisks atbalsts, 
lai sekmētu krīzes situāciju pārva-
rēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, 
un 6 personas ar funkcionāliem 
traucējumiem. Konsultācijas būs 
pieejamas Alūksnē. Taču jāuzsver, 
ka līdz šim pieaugušām personām 
psihologa konsultācijas bez maksas 
nebija iespējams saņemt.
 Psiholoģisko konsultēšanu sniegs 
pēc vajadzības visu projekta laiku 
un to nodrošinās divi psihologi un 
psihoterapeits. Ja šis pakalpojums ir 
nepieciešams, aicinām vērsties pie 
sociālā darbinieka savā dzīvesvietā.
  Tāpat projekta laikā ir notikušas 
divas grupu supervīzijas jeb konsul-
tatīva atbalsta nodarbības Sociālā 
dienesta darbiniekiem.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 99 999,98. Projektu 
pilnībā finansē no Eiropas Sociālā 
fonda līdzekļiem.

Sociālajam dienestam 
jauni pakalpojumi

Radošajās darbnīcās apgūtas dažādas prasmes 
Foto no projekta arhīva

Māriņkalna sabiedriskajā centrā ir interesanti ikvienam
Ivetas Veļķeres foto

Cienījamie 
,,Alūksnes Novada 
Vēstu” lasītāji!
  Sakarā ar to, ka Alūksnes 
novada pašvaldības laikraksta 
„Alūksnes Novada Vēstis” marta 
numurs iznāk pirms Alūksnes 
novada domes sēdes, lūdzam 
iedzīvotājus par Alūksnes novada 
domes deputātu pieņemšanas 
laikiem un komiteju sēžu grafiku 
aprīlim interesēties pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv, 
pašvaldības administrācijas telpās 
Dārza ielā 11, Alūksnē un pagastu 
pārvaldēs!

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Annas pagasta 
pārvalde iznomā telpas
 
  Annas pagasta pārvalde 
iznomā BIROJA telpas - 40,8 m2 
- bijusī pasta nodaļa. 
Tālrunis: 26375360

Lasi vairāk
www.aluksne.lv
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Mūsu sirdīs liesmo vienas domas:
Latvju tautai mūžam nebūs zust!
L. Sāgameža - Nāgele
 

Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos
Starpnovadu zinātniskā konference 2012. gada 23. martā

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Glika ielā 10

9.00 - 9.40 Ierašanās, reģistrēšanās 
9.40 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē svei-
ciens
10.00 Muzikāls sveiciens – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunie-
šu koris un solisti
10.15 Konferences atklāšana
     • Uzruna – Aivars Fomins, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
     • Uzruna - Jānis Vanags, idejas autors
     • Uzruna – Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja
     • Uzruna - Latvijas politiski represēto apvienības pārstāvis
     • Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas ievēlēšana
10.30 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas
     • Madonas nodaļa (Madona, Lubāna, Cesvaine, Ērgļi, Varakļāni)
     • Gulbenes nodaļa 
     • Balvu nodaļa (Balvi, Baltinava, Rugāji, Viļaka)
     • Alūksnes nodaļa (Alūksne, Ape)
Katra novada prezentāciju ievada LPRA novadu nodaļu vadītāju uzrunas un 
simboliska piemiņas uguns aizdegšana. 
12.10 Vārds ielūgtajiem LPRA nodaļu vadītājiem no citiem novadiem
12.30 Referāts „Otrais pasaules karš: mīti un realitātes”- vēstures pētnieks 
Jānis Polis
12.50 Referāts „Jaunatnes pretošanās kustība Alūksnes vidusskolā. 1945. - 
1949. gads” - Alūksnes Politiski represēto kluba „Sarma” vadītāja Dzidra 
Mazika, sadarbībā ar dzejnieci, represēto, jaunatnes pretošanās kustības 
„Tālavas sili” dalībnieci - Lūciju Sāgamežu - Nāgeli
13.10 Filmu „Salauztie mūži atmiņās sāp” retrospekcija - Alūksnes Politiski 
represēto kluba „Sarma” vadītāja Dzidra Mazika
13.50 Otrās grāmatas „Rūgtais vērmeļu kauss” prezentācija - Ilona Vītola, 
izdevēja
14.00 Darbu izvērtēšana, skolas muzeja, izstāžu apmeklēšana
15.30 Noslēguma pasākums
     • Pateicību pasniegšana zinātniski pētniecisko darbu konkursa dalībnie-
kiem 
     • Stafetes nodošana Madonas novadam
     • Rezolūcijas pieņemšana
     • Alūksnes dziedošo ģimeņu un Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra 
„Slieksnis” studijas priekšnesumi
     • Sibīrijā dziedāto dziesmu dziedāšana kopā ar dziedošajām ģimenēm 
17.30 Piemiņas brīdis pie Mātes tēla, kopīga himnas dziedāšana, uguns 
sliežu izveidošana
Piedalās:  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, Kājnie-
ku skola, ATT „Slieksnis”
18.00 Atvadīšanās Alūksnes muzejā, represēto piemiņas ekspozīcijas ista-
bā.   

  Jānis Vanags,
konferences idejas autors

  Ziemīgi skaistajā Alūksnē 23. 
marts pārvērties par svētku 
dienu. Tā ir jaunākās un vecākās 
Latvijas paaudzes tikšanās diena, 
kurā jau ceturto gadu tiek disku-
tēts par nozīmīgākajiem notiku-
miem mūsu valsts vēsturē.

  Šajā reizē svarīgi apzināties, ka 
katrs no mums piedalās sava nova-
da, pilsētas, reģiona un visas valsts 
vēstures veidošanā. Kāda tā bija, ir 
un būs - to nosaka katrs no mums. 
Latvijas vēsturi veido mūsu zinā-
šanas, izpratne, prasme un spējas 
orientēties sarežģītajā pasaulē. Tas 
viss nerodas pats par sevi. Kārtējā 
skolu jaunatnes zinātniskā konfe-
rence ir kļuvusi par lielisku mācību 
stundu tiem, kuriem jau tuvākajā 
nākotnē vajadzēs uzņemties atbil-

dību par sava novada, pilsētas un 
visas Latvijas sociāli ekonomisko 
attīstību. 
  Vecākās paaudzes lielā dzīves 
pieredze, pārdzīvotās represijas, 
spēja saglabāt ticību savai valstij ir 
neizsīkstošs izziņas un garīgā spēka 
avots jaunajai paaudzei. 
 Apstāsimies savā ikdienas steigā un 
pamēģināsim iedomāties, kas bija 
jāpārdzīvo šiem sirmgalvjiem 1941. 
gada jūnijā un 1949. gada martā, 
necilvēcīgos apstākļos dodoties 
pretī lielajam nezināmajam. Daudzi 
no viņiem, klausoties skolu jaunat-
nes pētījumu rezultātus, atcerēsies 
sevi Sibīrijā vai Tālajos Austrumos 
un smelsies spēku no neizsīkstošā 
jaunības spēka avota. 
  Sena paruna māca – kaut jaunība 
zinātu un vecums varētu. Alūksnē 
jaunieši ir sanākuši, lai vairāk uz-
zinātu un saprastu savu vietu valsts 
pamatu stiprināšanai. Sirmgalvjiem 

tā ir lieliska izdevība saglabāt un 
vairot savu varēšanu, lai turpinātu 
gadu desmitos iegūtās dzīves gud-
rības nodošanu jaunākai paaudzei. 
Nozīmīgs ir pedagogu ieguldījums 
skolēnu zināšanu vairošanā un 
pētniecības iemaņu veidošanā, 
radot iespēju jauniešiem maksimāli 
lietderīgi izmantot jaunības degsmi 
un varēšanu šajos dažādu paaudžu 
tikšanās svētkos.  
  Sirsnīgi sveicieni Alūksnes kon-
ferences dalībniekiem – politiski 
represētajiem, skolu jauniešiem, 
pedagogiem, novadu pašvaldī-
bu darbiniekiem! Konferences 
dalībnieku vārdā gribētu pateikties 
alūksniešiem par paveikto darbu 
konferences organizēšanā. Visiem 
konferences dalībniekiem vēlu būt 
aktīviem un radošiem konferences 
norisē!

Sveiciens paaudžu tikšanās 
konferencē Alūksnē!

Fragmenti no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 10. klases 

audzēknes Paulas Rezgoriņas darba par Annas Gonšteines 

dzīvesstāstu

 “1941. gadā „Rumpānos” siens palika nenopļauts. Kādā jaukā vasaras rītā Annas 

mamma redzēja, kā pa ceļu tuvojas nepazīstama mašīna. Tā apstājusies pie tilta, bet no 

tās izkāpuši savādi, svešas armijas tērpos ģērbti cilvēki. Tēvu pārņēma nelaba nojauta. 

Viņš mēģināja pārliecināt ģimeni bēgt, kamēr vēl nav nodarīts pāri. Māte uzskatīja, ka 

viņi neko sliktu nav nodarījuši, lai radītu draudus ģimenei. Tēva nojautas piepildījās. 

Bez paskaidrojuma, bez iepriekšēja brīdinājuma ģimenei lika doties uz mašīnu, neļaujot 

paņemt līdzi kaut ko no  mantām. (...) Taču mazā Anna ļoti gribēja paņemt līdzi mazā 

koferītī savu iemīļoto spēļu lelli. Viens no apbruņotajiem vīriem to pamanīja, pārskaities 

nometa koferīti zemē, atgādinot, ka mantas ņemt līdzi nedrīkst neviens. Arī abi brāļi, no 

kuriem vienam bija 18, bet otram 22 gadi, stāvēja kā sastinguši, slēpjot savas bailes no 

nepazīstamajiem. (…)
 Pateicoties veselības problēmām, 19 gadu vecumā Annai radās 1946. gada vasarā 

iespēja tikt prom no izsūtījuma. Meitene to izmantoja, kaut arī viņai nebija naudas. Taču 

liktenis bija labvēlīgs, viņas ceļi krustojās ar meiteni, kura arī brauca uz Latviju. Svešā 

meitene samaksāja par Annas vilciena biļeti. (…) Ņemot vērā jaunās sievietes pagātni, 

skauģi nosūdzēja viņas izbēgšanu no izsūtījumu, un Anna tika apcietināta. Sākumā viņa 

tika ieslodzīta Rīgas centrālcietumā, tad pēc galīgā lēmuma pieņemšanas tika pārsūtīta uz 

Soļikamsku. Pēc astoņu mēnešu ieslodzījuma Rīgā sekoja 3 gadu ieslodzījums nomet-

nē, kur bija jādzīvo kopā ar noziedzniekiem un slepkavām. Naktis pagāja bezmiegā un 

šausmās, it īpaši tad, kad nakts melnumā, blakus istabā bija dzirdama nažu asināšana un 

nejauki smiekli. (…) Anna izturēja šo moku posmu. 1953. gadā pēc ieslodzījuma, jaunā 

sieviete atgriezās pie mātes vecajā kolhoza saimniecībā.”

Fragmenti no Mārkalnes pamatskolas 6. klases skolniečuViktorijas Bērziņas un Raimondas Paķonkas darba „Ja atradīšu adatu, tad...” par Gunas Priedes (Baltiņas) dzīvesstāstu
 „(...) „To jau nevar cilvēks vārdos pateikt,” savu stāstījumu sāk Guna Priede, „ tas bija prātam neaptverams mirklis, kad 1949. gada 25. martā pusdivos naktī mūsu mājās ielau-zās bruņoti vīri. Man jau iepriekšējā vakarā bija ļoti nemierīgs prāts, nevarēju aizmigt. Arī mamma savā gultā visu laiku grozījās, jutu, ka viņa arī neguļ. Kad pēc spēcīgajiem sitieniem durvīs tās atvēru, istabā iebruka vīri ar šautenēm rokās. (...) Varas kalpi bija tik „labvēlīgi”, ka mūsu apgrūtināšanai neļāva paņemt līdzi pat kripatiņu 

maizes. Klētī mums bija žāvētā gaļa, milti, putraimi, bet mums neļāva tur iet un kaut ko paņemt līdzi ceļā. Mazais brālis, kuram bija tikai četri gadiņi, negribēja celties un visu laiku kāpa atpakaļ gultiņā. Viens no bruņotajiem vīriem ar šautenes aso galu izgrūda brāli no gultas, atstādams asiņainu rētu uz brālīša kājas. Šī zīme palika uz mūžu. (...) Tā kā mūsu ģimenē bija mazi bērni un nebija darbā gājēju, mēs neko nevarējām nopel-nīt, lai varētu paēst. Tāpēc visu laiku bijām badā. Bet pasaulīte nav bez labiem cilvē-kiem, tā arī tur bija labi cilvēki, kas palīdzēja, kā varēja. Daudz ko mums mācīja. Mācīja, 
kuru zāli var ēst, kuru nē, bet slikti bija tas, ka es nesapratu krievu valodu. Vārījām zupu no sagrieztiem kartupeļu lakstiem. (...) Mēs ar brāli Rolandu gājām visādos darbos, lai varētu kaut nedaudz nopelnīt. (...) Tādus 
vārdus kā – „nevaru, negribu” tur nemaz nepazina, kur norīkoja, tur arī bez iebildumiem bija jāiet. (...) Zāle tur auga bieza, gara pat bez mēslošanas. Vasarās nācās ganīt govis. Bieži ganos adīju zeķes. Kādā reizē man zālē iekrita un pazuda adata. Es to meklēju ļoti neatlaidīgi un ilgi, jo sev teicu: „Ja atradīsi adatu, tad atgriezīsies mājās, ja nē – būs jāpaliek te uz visiem laikiem.” Es atradu adatu!”



Fragmenti no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieces Andras Umures darba par represētā Oskara Umura atmiņām
 „1949. gada 25. martā no Stāmerienas pagasta tika izsūtīta Oskara Umura ģimene. Māte, tēvs un dēls. „Izsūtīšanas oficiālais pamatojums - bijām turīgi. Iespēja paņemt līdzi bija. Mums bija paņemts koferis, kur bija pārtika un drēbes. Mums piederēja 54h. Man bija 26 gadi, kad tikām izsūtīti. Uz nometinājuma vietu lopu vagonos pavadījām mēnesi. Pēc mēneša nonācām Tomskas apgabalā, Parabeļas rajonā, Sādžas pilsētā, Belkas ciemā. Dzīvojām slikti, lai pietiktu tikai izdzīvošanai. Darba normas bija nepieņemamas. Iespējas saņemt medicīnisko palīdzību bija mazas. Zāles jāpērk bija pašam. Būdā dzīvojām 6 – māte, tēvs, es un sieviete ar 2 bērniem. Sibīrijā pava-

Fragmenti Alūksnes novada 

vidusskolas 9. a klases skolnieces 

Santas Sīles darba „Birutas 

Smekalovas atmiņu stāstījums”

 „Alūksniete Biruta Smekalova ar savu ģimeni tika izsūtīta tikai 9 gadu vecumā. 

Ģimenes izsūtīšanas oficiālais pamatojums - ģimenei pieder turīga saimniecība. Kaut 

gan nekas dižens ģimenei nemaz nepiederēja. (...) Birutas ģimene pirms tam bija 

daudz ko dzirdējusi par necilvēcīgo izsūtīšanu, bet nekad nevarēja iedomāties, ka tā 

kādreiz piemeklēs arī viņus. (...) 

 Izsūtīšanas dienas rītā Biruta ar mazo brālīti, neko nenojauzdami, atradās Malienas 

skolā. Birutas kundze atceras, ka iepriekšējā dienā pirms izsūtīšanas skolas bērni 

sēdēja pie loga un skatījās, kā pie skolas ēkas pastaigājas karavīri. Bija runas, ka būs 

izsūtīšana.Tad pēkšņi skolas direktore ieskrēja klasē un raudādama pasauca vairākus 

bērnus. Tajā skaitā bija arī Biruta ar brāli. Viņi tika iesēdināti zirga ratos un aizvesti 

uz Vecannu. Tikmēr mājās bija palikusi vecmāmiņa. Pie viņas mājās ieradās kāds 

nepazīstams kareivis un teica, lai ņem līdzi visu, ko var. Viņš bija diezgan labvēlīgi 

noskaņots un pat palīdzēja savākt mantas. Paņēma gaļu, drēbes, visu ko vien spēja. 

Tobrīd mammas nebija mājās. Bērni ar vecmammu satikās Annas pagastā. Vēlāk 

viņiem pievienojās arī mamma, kura bija uzzinājusi par izsūtīšanu. Visi tika vesti uz 

Gulbeni vaļējā mašīnā.

 Gulbenes stacijā pavērās neaizmirstams skats - ļoti daudz cilvēku, kuri raudāja, bija 

izmisumā, neizpratnē, neziņā. Tad visus sasēdināja vagonā ar 36. numuru un garais 

ceļš sākās. (...) Birutas ģimene tika izsēdināta Tomskas apgabala Tarskā. Tarska bija 

mazs ciematiņš, kurā bija ļoti daudzas represētās latviešu ģimenes gan no 1941. gada, 

gan tikko atvestās. Tāpēc ciematā valdīja latvisks gars. Vietējo iedzīvotāju praktiski 

nebija. Visi viens otram palīdzēja, atbalstīja. Dalījās ar visu, ko bija paņēmuši līdzi. 

Visi kopā Sibīrijas plašumos atzīmēja latviešiem nozīmīgus svētkus - Jāņus, Ziemas-

svētkus, Lieldienas utt. Apstākļi bija samērā labi. Dzīvoja viņi mazā mājiņā ar salmu 

jumtu un krāsni. Neko daudz jau nevarēja vēlēties. (...) Vasarā veikals atradās turpat 

netālu, bet ziemā bija jāiet veseli 12 kilometri. Tāpat 12 kilometri bērniem bija jāsoļo 

katru nedēļu, jo skola diemžēl neatradās turpat uz vietas.”

9. klases skolnieces Andras Umures darba par represētā 

6.  Alūksnes Novada Vēstis

Sibīrijas atmiņu takas minot www.aluksne.lv

21.03.2012.

Fragmenti no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas12. klases skolnieces Aritas Bērziņas darba “Represētās Dzidras Mazikas atmiņstāsts par izsūtījumā piedzīvoto” „Dzidra Mazika un viņas ģimene tika izsūtīta 1949. gada 27. martā. Tajā laikā Dzidrai 
bija tikai 11 gadi. (...) Pirmdienā Dzidras ģimene tika aizvesta uz Kalnienas staciju un visi 
tika ielikti lopu vagonos. Gulbenē visus pārlika lielajā vagonā. Braukšanas apstākļi bija 
šausmīgi. Iekāpjot vagonā, neko līdzi nevarēja ņemt, tikai to, kas mugurā. Saiņi tika no-
vietoti citur. Vēlāk visi uzzināja, ka savas mantas tiem vairs neredzēt, jo tās tika atņemtas. 
Ēdināšana bija tikai tad, kad tika pārbraukta robeža. Dzidra atceras, ka brauciena laikā 
tika dota zupa un maize, kas bija ļoti negaršīga. Gulēts tika uz divstāvīgam koka lāvām. 
Bērni gulēja otrajā stāvā un pa mazu loga spraudziņu skatījās, kas notiek ārā un stāstīja 
pārējiem. (...)
 Stāvoklis izsūtījumā mainījās pēc Staļina nāves 1953. gadā. 1954. gada augustā parādījās 
paziņojums, ka bērni līdz 16 gadu vecumam, ja Latvijā ir radinieki, var atgriezties dzim-
tenē. Dzidras ģimene nerakstīja sūdzības par nepamatotu izsūtīšanu un nezināja nevienu, 
kurš izmantoja šādu iespēju. Domas par bēgšanu uz Latviju nebija, taču jau no paša sākuma bija ticība, ka ģimene 
atgriezīsies atpakaļ Latvijā. Dzidras ģimene ātri pieņēma jaunos apstākļus izsūtījumā, jo 
nebija citas iespējas, galvenā doma bija izdzīvot. (...) Kad Dzidras ģimene uzzināja par iespējamo atgriešanos Latvijā, viņas ģimene nešaubī-
jās, ka tas ir viņu sapnis. 1955. gadā Dzidras ģimene tika izsaukta uz rajona centru, kur 
viņiem paziņoja, ka ir atbrīvoti. Viņiem piedāvāja sataisīt pases, lai varētu doties atpakaļ. 
Priekšniecība labprāt nevēlējas viņus laist projām, jo ģimene bija labi strādnieki. Viņiem 
pat solīja labāku atalgojumu. Bija jānostrādā līdz gada beigām, vēlāk tika dotas arī pie-
maksas, lai var aizbraukt mājās. Līdz gada beigām bija 2 nedēļas, kas vilkās kā mūžība, 
bija dziļš sniegs un pat cirvis likās neass, taču tās pagāja un 1956. gada janvārī Dzidra ar 
ģimeni atgriezās mājās.”

Fragmenti no Ernsta Glika Alūksnes Valsts

ģimnāzijas 7. a klases skolēna Arta Alkšņa darba 

“Mana vectēva Jura Rebana atmiņu stāstījums”

 “(…) Manam vectēvam bija astoņi gadi, brālim - seši gadi. 24. marta rītā ap 

10.00 māju aplenca tā dēvētie ,,iztrebiķeļi” (iznīcinātāji). Pavēlēja ģimenei 

divu stundu laikā sakravāties. Līdzi varēja paņemt tikai tik, cik var panest. 

Un zirga pajūgā tika nogādāta uz Alsviķu centru, kur bija citi izsūtāmie. (…) 

Pēc mēnesi ilgā brauciena, aprīļa beigās, ģimeni nogādāja Tomskas apgabala 

Tomskas rajona Lučanova sādžā, kopā tika nobraukti apmēram 4500 km. (…) 

Vecāki sāka strādāt kolhozā. Pirmie gadi bija ļoti grūti. Jo neviens nemācēja 

krievu valodu. Vienīgi vectēva tēvs prata runāt krieviski sarunu līmenī. Ar 

gadiem dzīves līmenis uzlabojās. Vecāki iegādājās savu gotiņu, audzēja kartu-

peļus un citus dārzeņus. (…)

 „Mēs, kopā ar pārējiem bērniem, gājām uz skolu, kurā visi mācījāmies 

krievu valodā, neviens neprasīja - vai protat un saprotat krievu valodu. Kopīgi 

darījām dažādas palaidnības, palīdzējām vecākiem. Skolā kopā mācījās gan 

vietējās sādžas bērni, gan mēs - izsūtīto latviešu bērni”, atceras vectēvs. (…)

 1956. gadā ģimene saņēma Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Nr. 350 

„Par pilsoņu nepamatotu administratīvu izsūtīšanu no Latvijas PSR 1949.

gadā”, bet ģimenei tādas naudas nebija, lai uzreiz varētu atgriezties mājās. 

Vecāki izlēma pielikt visas pūles, lai iekrātu nepieciešamo naudas summu un 

1958. gada pavasarī Rebanu ģimene atgriezās Latvijā. Tiesa biļetes uz Latviju 

bija jānopelna pašiem.”

Fragmenti no Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
8. klases skolnieces Līvas Lārmanes darba „Agneses
Kamzoles ģimenes Sibīrijas stāsts” „(...) 1949. gada 25. martā izsūtīja visu ģimeni - tēvu, māti, brāli, Agnesi un 

vecvecākus. Agnese, kas toreiz bija nepilnus deviņus gadus veca, vairs neatceras, 

bet domā, ka uz mājām pēc viņas ieradās kāds vietējais cilvēks kopā ar zaldātiem. 

Izsūtīto sarakstā viņu nebija. Iemesla izsūtīšanai nebija, jo piederēja tikai 3 hektāri 

zemes, bija govs, zirgs un nepabeigta māja. Agnese domā, ka viņus paņēma kāda 

vietā. (...) Ap pulksten 6.00 Agnesi pamodināja un teica: „Jābrauc prom”. Agnese 

                  Fragmenti no Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 8. klases skolnieces Ditas Poševas darba “Nellijas un Lilijas Pliškinu dzīve Sibīrijā”
 “Līdz pat aiziešanas brīdim Lilijas mammai 1941. gada 14. jūnijs atmiņās palika kā sāpīgs pārdzīvojuma laiks. (…) Lilijas mammu sauca Nellija. Viņa apprecējās ar Mārtiņu Strautu un dzīvoja Dobelē. Tur viņiem piedzima divas meitas: Ilga un Aija. (…) Liktenīgajā dienā, 14. jūnijā, meita Ilga bija aizbraukusi pie vectēva. Dobelē pie viņiem mājās ieradās čekists un pavēlēja likt mantas maisos. Tā kā Nellija nerunā-ja krieviski, tad ar žestiem parādīja Nellijai, kas ir jāliek maisos. Viņa nojauta, ka ģimeni vedīs prom, bet nezināja kur. Viņš paņēma dārglietu kastīti un rādija Nellijai, ka jāliek maisā dziļi, dziļi. No Dobeles līdz Jelgavai viņus veda kopā, bet Jelgavā Mārtiņu Strautu izrāva no vagona. Vairāk ģimene viņu neredzēja. Tālāk ceļoja Nellija ar savu meitu Aiju.

 No sākuma Nellija ar Aiju atradās Krasnojarskas apgabala Sojanskas rajona Uņieras ciemā no 1941. gada līdz 1943. gadam. (...) Vēlāk ap 1945. gadu Nellija sāka strādāt pienotavā, kur iepazinās ar vietējo sibīrieti Alekseju Pliškinu. Abi apprecējās. (...) Sibīrijā piedzima trīs bērni: Lilija, Georgijs, Alberts. (…) Lilijai bija iespēja no diviem gadiem apmeklēt bērnudārzu. Lai nokļūtu bērnudārzā, viņai bija jāpāriet pāri gaisa tiltam. Tās bija viņai vislielākās bailes, jo tilta dēļi bija neēvelēti – ļoti skabargaini un viņai vienmēr kājas bija pilnas ar skabargām. Parasti Lilija tilta otrā pusē raudot vilka ārā skabargas. To bija ievērojis viens invalīds. Pēc trijām dienām šis pats cilvēks uzdāvināja Lilijai lupatu čībiņas, kuras viņa varēja uzvilkt, kad gāja pāri tiltam. Reizēm šim ubagam cepurē bija ielikta maizīte, ar ko viņš dalījās ar Liliju, kad viņa nāca no bērnudārza. Dažreiz šī cilvēka nebija pie tilta, un viņa pārejot tad nolika kādu mazu ziediņu tai vietā, kur viņam būtu jāsēd.”

esot piecēlusies un teikusi: „Kur paliks mana gultiņa?”. 
(...) Agnese ar ģimeni uz Tomsku brauca aptuveni divas 
nedēļas. (...) Tomskā viņa ar ģimeni dzīvoja, līdz atkusa 
Oba. Tad, kad Oba atkusa, viņus ar kuģi pārveda tai pāri 
uz Koževņikovu. Sādža no Koževņikovas atradās 40 km 
attālumā. Koževņikovā viņus sagaidīja ar pajūgiem un 
tālāk aizveda uz sādžas „Staraja Juvola” pagastmāju, kur 
viņi arī uzzināja savu nākošo dzīvesvietu. Ar pajūgiem 
viņus visus izvadāja pa mājām. Bija jau krēsla, kad 
Agnesi ar ģimeni ievietoja pie kādas ļoti jaukas krievu 
tantiņas. Otrā rītā tantiņa Agnesi izveda pagalmā un viņai 
garām skrēja gailis. „Petuh” - bija pirmais vārds, ko viņa 
iemācījās krievu valodā Sibīrijā.”

dīju 7 gadus. Māte ar tēvu nomira turpat no bada. Latvijā atgriezos 1956. gada 1. oktobrī. Ģimenes man nebija. Uz mājām nebraucu, jo tur neviena nebija. Dzīvoju pie krusttēva. Māju es neatguvu un zemes gabalu arī nē. Ienākumi bija mazi, tikai izdzīvošanai.”” 

vidusskolas 9. a klases skolnieces

 „Alūksniete Biruta Smekalova ar savu ģimeni tika izsūtīta tikai 9 gadu vecumā.                   Fragmenti no Ojāra Vācieša Gaujienas



Alūksnes Novada Vēstis  7.21.03.2012.

Sibīrijas atmiņu takas minotwww.aluksne.lv

 „Klausoties Melānijas Martiņenko plašo un patieso stāstījumu par Sibīrijā piedzīvoto, bieži vien 

skudriņas skrēja par muguru un acis aizmigloja patiesas asaras. Mums sāpēja sirds par viņas 

pārdzīvotajiem dzīves brīžiem, par to, ka viņa nespēja iegūt tādu profesiju, pēc kuras ilgojas viņas 

sirds – skolotāja. (…) Šeit paliek jautājums – kā būtu, ja nebūtu…? 

 Patiess prieks par šo kundzi, kas neraugoties uz skarbo pagātni un piedzīvoto, spēj būt optimis-

tiski noskaņota un dzīvespriecīga. Melānija Martiņenko spēj atcerēties pārdzīvotos notikumus 

smaidot un jokojot. Šī gada aprīlī Melānijas kundzei apritēs apaļa jubileja – 80 gadi. Apsveicam 

un sakām paldies!”

Dagnija Kokoreviča, Samanta Kokoreviča,

Viļakas novada Mežvidu pamatskola 

 Stāmerenietes Palmīras Griestiņas atmiņas
 „Esmu dzimusi 1937. gada 8. septembrī. Mani izsūtīja 11 gadu vecumā. Manu māti sauca Helēna un tēvu Pāvels. Tad mans uzvārds vēl bija Vanaga. Dzīvojām Balvu rajona Rugāju pagastā ciemā Lielāsalā. Vispār jau vajadzēja izsūtīt kādu citu Vanagu ģime-ni, toties aizvesti tikām mēs. Mūsu ģimenei piederēja 7 ha zemes, 2 govis un zirgs, tā ka nekādi bagātnieki nebijām, neviens ģimenes loceklis pret valsti noziedzies nebija, tādēļ nebija nekāda pamatojuma mūsu izvešanai, bet tajā laikā valdīja citi likumi, un, ja vajadzēja izvest Vanagus, tad tā arī darīja, pilnīgi neiedziļinoties lietas būtībā. Tā arī visiem stāstījām, ka tikām izvesti tādēļ, ka bijām ģimene bagāta ne ar īpašumiem, bet ar bērniem, jo ģimenē bijām 9 bērni: 5 brāļi, 4 māsas: Juris, Antonija, Donats, Kazimirs, Vitolds, Marianna, Palmīra un Janīna.
 Mēs neviens nenojautām, ka kādā dienā ieradīsies armija un liks mums pārvākties. Bija agrs rīts, visi vēl gulēja. Un tad ieradās armija ar zirgiem. Pateica, lai ņemam visu iespē-jamo līdzi, bet tajā brīdī jau nesapratām, ko ņemt, ko atstāt. Nesapratām, ko darīt. Bijām apjukuši. Pēc tam tikām aizvesti uz Balviem, kur tikām iesēdināti vagonos un tālāk vesti uz Pitalovu, tagadējo Abreni, kur notika sadale pa vagoniem, jo tur tika savesti cilvēki no tuvākas un tālākas apkaimes. Braukšana bija ļoti apgrūtinoša, bet pārtiku paspējām pa-ņemt līdzi, pieticīgai ēšanai pietika, vagonos bija arī pa kādam ārstam, tā ka tika sniegta arī primārā medicīniskā palīdzība.”

 Fragments no Gulbenes 2.vidusskolas 10. c klases skolnieču Ligitas Baltaisbrences un Dainas Rēderes zinātniski pētnieciskā darba „1949.gada 25. marta masu 
deportācijas Latvijā un stāmereniešu atmiņas par tām”

„Vagonā, kurā atrados, bez vecākiem bija divi Garās kundzes bērni - trīs gadus vecais Andrītis un septiņus gadus vecā Mudrīte. Nekad neaizmirsīšu, cik bēdīgi viņi abi sēdēja uz koka lāvas. Vieni, pārbiedēti, bez mātes. Pilni neziņas un šausmu...
  Andrītim un Mudrītei nebija nekā... Līdz pat Tomskai viņus vagonā uzpasēju... Tomskā mūs izmitināja barakās. Abus bērnus pie sevis uz lāvas, lai viņiem būtu siltāk gulēt, jo bija auksts. Andris un Mudrīte saslima, tāpēc man pateica, ka viņus līdz ar citiem slim-niekiem atstās Tomskā. Abi ar vīru prasījām, lai mums atļauj palikt pie viņiem, ka viņi ir mūsu bērni. Atbildēja, ka viņiem esot cits uzvārds. Atļauju nedeva, Andri ar Mudrīti aizveda. Tā mūs izšķīra.”

Fragments no Gulbenes 2. vidusskolas 6. klases skolnieces Veronikas Kaktiņas darba 
par savas vecmāmiņas izsūtījuma gadiem

„Manas vecmammas Vijas Kupčas ģimene dzīvoja Rīgā, viņas tēvs bija dienējis leģionā un bija mežabrālis. Viņu arestēja un izsūtīja jau iepriekš. Masu deportācijām sākoties, ģimene cerēja, ka viņus tas neskars, jo tēvs jau izcieta sodu, tomēr „1949. gada 25. marta naktī ģimeni pamodināja durvju dauzīšana un armijas formās ģērbtu vīriešu ielauša-nās dzīvoklī. Vīri bija bruņoti un lika savākties momentāli, bez paskaidrojumiem, jo ir jābrauc” (Dīvāns, E. 1949. gada notikumu pēdas manā ģimenēs. Pētījums. Gulbenes 2. vidusskola; 2011. 8. lpp.). Izsūtīšana tika gatavota slepenībā, tomēr par to daudzi jau nojauta, arī manas vecmammas ģimene, bet lielākā daļa cilvēku cerēja, ka tas viņus neskars, jo nejutās neko noziegušies pret valsti.”

Fragments no Tirzas pamatskolas 8. klases skolēna Dāvja Untāla
zinātniski pētnieciskā darba „Sibīrijas stāsti - dažādi un tomēr līdzīgi”

No Madonas novada Ļaudonas

iedzīvotājas Skaidrītes Andersones teiktā

 „1983. gadā devos uz Sibīriju apciemot mātes kapu un brāli Tālajos 

Austrumos. Šoreiz braucu ar lidmašīnu un plašo Sibīriju vēroju no aug-

šas, kaut gan bieži aizverot acis, atcerējos braucienu lopu vagonos. 

 Daudz kas pa šiem gadiem izmainījies arī Sibīrijā. Iepriecināja tas, ka 

sibīrieši sākuši kopt savus tuviniekus. Kapsētas ir izkoptas, pa kapiem 

vairs nestaigā lopi. Grūti spriest, vai to viņi mācījušies no latviešiem, kas 

vienmēr godā turējuši kapus.
 Vietējie tagad ir nodrošināti pret plūdiem. Pali vairs neapdraud saimnie-

cības.”

No intervijas ar ļaudonieti
Zentu Bērziņu

 „Mēs, visas Bērziņas un vēl 3 ģimenes, kuras var strādāt mežā, ar savām 

mantām tikām sasēdinātas baržā un vestas pa Zejas upi uz ziemeļiem. ... 

Taigā mums bija jāzāģē koki ar garo rokas zāģi, jācērt zari un jāsadedzi-

na. Tās bija mūsu dzīves grūtākās dienas. (...) Ja zari nebija sadedzināti, 

kokus nepieņēma. Pa dienu bijām noskrējušās, zarus dedzinot no vienas 

čupas pie otras. Tā bija laime, ja kādam kokam bija sveķu bumba, ko 

varēja arī košļāt un labāk zarus sadedzināt. Visgrūtāk bija tad, kad zāģis 

iestrēga kokā – ne uz priekšu, ne atpakaļ, vēl cirvīti ieštopējām apakšā 

un tad sēdējām.”

Lauma Iesalniece un Egita Rizga,

Madonas novada Ļaudonas vidusskolas 8. klases skolnieces

 Viktora Tulinska dzīves stāsts

 „Viktors bija 16 gadu vecs, kad pie viņa un viņa ģimenes ieradās zaldāti, kuri pēc at-

tiecīga saraksta paziņoja, ka Viktoram un viņa ģimenei jāpamet mājas, jo tiks izvesti 

no Latvijas. Izsūtījuma oficiālais iemesls esot bijis tas, ka Viktora ģimene bija nacio-

nālisti. Tāds bijis arī viņu tēvs, kurš pirms tam jau tika apcietināts par to, ka bijis na-

cionāli noskaņots. Zaldāti Viktoram atļāvuši paņemt līdzi tikai dažas mantas. Viktors 

stāsta, ka tajā mirkli līdzi paņēmis tikai segu un dažas grāmatas. Aizvesti, svešumā, 

prom no Latvijas. Viņi tika sasēdināti lopu vagonos un ceļā uz Sibīriju pavadīja 14 

diennaktis. Ģimene tika nosūtīta uz Omskas apgabalu. Ceļā uz Sibīriju saslima viņa 

mamma. Sākumā tas bija tikai plaušu karsonis, kurš vēlāk pārgāja tuberkulozē un pēc 

gada visu mīlētā mammīte nomira.

  Viktors un viņa ģimene tika ielikti kādā lauku saimniecībā. Protams, latvieši, nebija 

vienīgie, kuri atradās šajā saimniecībā, bija arī citu tautu cilvēki, piemēram, ukraiņi, 

tatāri, vācieši un citi. Dzīvošanas apstākļi, protams, nebija no tiem labākajiem. Jautā-

jot Viktoram par izsūtījumu, mani ļoti interesēja, vai viņam bija ienākusi prātā doma 

bēgt atpakaļ uz Latviju. Viņš man pastāstīja, ka vienam jaunam puikam tāda doma 

gan ir bijusi un viņš esot bēdzis, ticis aiz Maskavas un tā arī viņa bēgšana beigusies, 

viņu noķēra un aizsūtīja atpakaļ.

 Pirmā saimniecība, kurā strādājuši, neesot bijusi īpaši laba, tāpēc viņi esot jautājuši 

darba vadītājam, vai viņus nevar pārvietot uz blakus saimniecību, kur esot bijuši labā-

ki apstākļi un arī bijušas lielākas algas. Kā teica Viktors, darba vadītājs bijis diezgan 

sakarīgs un atļāvis viņiem doties uz blakus saimniecību.  

  Viktors Tulinskis no izsūtījuma atgriezās 1957. gadā Līgo vakarā. Pēc atgriešanās 

mājās viņš sastapa kādu jauku sievieti Emīliju, nu jau viņa mīļoto dzīvesbiedri un 

sievu, kura strādāja par medmāsu. Ģimenē izaudzināta meita un dēls, visu laiku tiek 

turēta rūpe par mazbērniem, kuriem jau pašiem ir savas ģimenes un ir sagaidīti arī 

mazmazbērni. Tulinsku ģimeni Cesvainē pazīst visi, jo viņu mūžs ir bijis patiess un 

mīlestības pilns. Ar tādiem cilvēkiem jālepojas un par viņiem jāstāsta jauniešiem. 

Tāpēc mans radošais darbs ir veidots tā, lai tas varētu ceļot no skolas uz skolu un jau-

nieši varētu lasīt un uzzināt par latviešu tautas milzīgo sāpi, kuru ļoti daudzi šodien 

vēl nesaprot un neizprot!”

  Alise Krasta,

Cesvaines vidusskolas 9. b klases audzēkne

  Meirānu Kalpaka pamatskolas 9. klases audzēkne Paula Bidiņa raksta zinātniski pētniecisko darbu „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” par izsūtīto Valdu Janumu, kura ir bijusī meirāniete, bet tagad ar ģimeni dzīvo Cesvaines pilsētā, izau-dzinājusi meitu Daigu un dēlu Agri, izauklējusi mazbērnus, darbojas savā puķu dārzā un skaisti vada savas vecumdienas.
  Valdas Janumas mammu Idu Akmeni kopā ar divām meitām Valdu un Astrīdu izsūtīja no Meirānu pagasta „Ārēm” uz Tomskas apgabalu 1946. gada 10. oktobrī, bet pirms tam Idas vīram Voldemāram 1945. gada janvārī kara tribunāls piesprieda nāvessodu. 
  Šogad paiet 63 gadi kopš 1949. gada 25. marta deportācijas, tāpēc ir ļoti svarīgi apzināt cilvēkus, kuri ir piedzīvojuši šo sāpju ceļu un vēl svarīgāk, lai par mūsu tautas vēsturi interesētos un uzzinātu arī šodienas jaunieši. 
  „Daudzi latvieši šodien ir pazaudējuši lepnumu par to, ka ir tāda valsts - Latvija. Latvija ir tieši tāda, kādu to katrs un visi kopā spējam uzturēt ar savu darbu un do-mām,” saka Valdas Janumas meita Daiga. 
  Deportācijas, vārds, kas sevī slēpj cilvēku sāpes un ciešanas, bēdas un priekus. Bet skaidrojums gauži sāpīgs visiem, kuri to piedzīvoja, tā bija masveida piespiedu iedzīvotāju pārvietošana un tā skāra vai ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tāpēc to nedrīkst aizmirst un par to būs Paulas darbs.”

  Ina Šulce,
Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolas vēstures skolotāja

Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolas
skolnieces Paulas Bidiņas stāsts par izsūtīto 
Valdu Janumu



8.  Alūksnes Novada Vēstis 21.03.2012.

  Irēna Šaicāne, vēstures maģistre, 
Viļakas vidusskolas absolvente, 
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja, 
Balvu novada muzeja pedagoģe 

  Abrenes apriņķis (no 1945. gada 
12. oktobra - Viļakas apriņķis) 
bija viens no pirmajām Latvijas 
teritorijām, kur 1944. gada jūlija 
beigās atkal nodibinājās padomju 
režīms. Jaunatnes organizāciju 
dibināšanu, kas būtu palīgorgani-
zācija galvenokārt ziņu un pārti-
kas piegādei, paredzēja vairākas 
Latvijas nacionālo partizānu 
organizācijas.

  2011. gada 11. martā un 10. aprīlī 
apritēja 65 gadi, kopš padomju 
tiesa 67 personām par mēģinājumu 
pretoties padomju totalitārajam režī-
mam pasludināja tiesas spriedumu 
– brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, 
tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem un 
mantas konfiskāciju.
  Vienu no pirmajiem pretpadomju 
pulciņiem „Brīvās Latvijas jauno 
partizānu organizācija” nodibināja 
jaunieši, kuri par vienu no uzdevu-
miem izvirzīja palīdzēt nacionāla-
jiem partizāniem atjaunot neatkarī-
go Latvijas valsti. Par organizācijas 
vadītāju ievēlēja Robertu Sprukuli, 
kurš tajā laikā bija Viļakas vidus-
skolas 9. klases skolēns (ar viņu au-
tore ir vairākkārt personīgi tikusies, 
viņš uzrakstīja plašu atmiņu mate-
riālu, tagadējais alūksnietis). Tomēr 
Brīvās Latvijas jauno partizānu 
organizācija pastāvēja neilgu laiku – 
no 1945. gada maija līdz septembra 
beigām, kad sākās pirmie aresti. Or-

ganizācija bija neliela, 1946. gada 
11. martā spriedums tika pasludi-
nāts astoņiem jauniešiem. Tomēr 
viņi bija izstrādājuši statūtus, kā arī 
nodibinājuši sakarus ar nacionālo 
partizānu komandieri Pēteri Supi. 
Ar pretpadomju lapiņām viņi centās 
izglītot apkārtnes iedzīvotājus. 
  Latvijas Nacionālo partizānu 
apvienības (LNPA) komandieris 
P. Supe 1944. gada beigās izstrā-
dāja statūtus Latvijas Nacionālajai 
jaunatnes apvienībai (LNJA). LNJA 
statūtos uzsvērts, ka organizācijas 
galvenais mērķis ir apvienot visu 
latvju jaunatni vienā nacionālā orga-
nizācijā, ar mērķi atjaunot demo-
krātisko Latvijas valsti. Jau 1945. 
gada martā Viļakas vidusskolas 11. 
klases nacionāli noskaņotie jaunieši 
izdeva žurnāla „Degsme” divus vai 
trīs numurus. Sāka veidoties LNJA 
nodaļas vairākos Latvijas apriņķos. 
Arī Balvu vidusskolas nacionāli 
noskaņotie skolēni un daži no 
skolotājiem iesaistījās šīs organi-
zācijas darbā. Taču jau 1945. gada 
23. septembrī notika pirmais arests. 
Visvairāk cilvēku arestēja 3. no-
vembrī, kad apcietināja 13 cilvēkus, 
no tiem četri bija Balvu jaunieši, 
viens no Rīgas, bet astoņi – Viļakas 
iedzīvotāji.
  Pēc krimināllietas materiāliem 
1946. gada 10. aprīlī (arī 26. aprīlī, 
20. septembrī) padomju tiesas sprie-
dums tika pasludināts 59 cilvēkiem, 
no kuriem 25 bija Viļakas jaunieši, 
13 – balvenieši, lielākā daļa no 
tiem bija skolotāji. Taču pārējās 
personas, kas arī tika aizturētas un 
tiesātas, bija vai nu pazīstamas ar 

jauniešiem, vai arī sniegušas kādu 
materiālu palīdzību nacionālajiem 
partizāniem, jo to rindās atradās 
tuvi ģimenes locekļi – vīrs, brāļi vai 
brālēni. 1946. gada 10. aprīļa tiesas 
spriedums mācības pārtrauca 18 Vi-
ļakas vidusskolas jauniešiem un 11. 
marta spriedums - četriem Brīvās 
Latvijas jauno partizānu organizāci-
jas jauniešiem. 
  Visas 59 personas, kuras tika 
apsūdzētas un tiesātas pēc padomju 
ideoloģijas priekšstatiem, ir reabili-
tētas. Lielākā daļa 50. gadu vidū un 
beigās atgriezās Latvijā, taču divi 
Balvu vidusskolas skolotāji – Irma 
Ašme un Miķelis Laizāns vairs 
neredzēja dzimto Latvijas zemi, 
jo atdusas nezināmā vietā plašajā 
Sibīrijā. Arī Viļakas skolotāja Tekla 
Locāne gāja bojā čekas cietumos, 
nesagaidot tiesu.
  Kā uzskata to gadu jaunieši (inter-

viju un atmiņu pieraksti, vēstules), 
nevardarbīgā pretošanās, kaut toreiz 
tika fiziski un varmācīgi salauzta, 
viņus stiprināja garīgi. Viņi nekad 
nav aizmirsuši Latvijas valsti, tāpēc 
arī vieni no pirmajiem iesaistījās 
atmodas notikumos, kad atkal atjau-
nojās brīva, demokrātiska valsts.
  2006. gada 8. aprīlī toreizējie jau-
nieši no Balviem un Viļakas atkal 
tikās Balvos, lai viens otru atpazītu, 
lai ieklausītos šī raksta autores 
pētījuma „Padomju tiesas spriedumi 
1946. gada 11. martā un 10. aprīlī: 
jaunieši stāsta… pēc 60 gadiem” 
prezentācijā, ko viņai bija izdevies 
izpētīt, balstoties uz arhīvu un atmi-
ņu materiāla. Vēl vēsturisks raksts 
lasāms Latvijas Vēsturnieku ko-
misijas rakstu 21. sējumā „Viļakas 
jauniešu nevardarbīgās pretošanās 
organizācijas 1945. gadā”.

Jaunatnes nevardarbīgās pretošanās organizācijas 
Viļakas un Balvu vidusskolās 1945. gadā

Sibīrijas atmiņu takas minot www.aluksne.lv

No Alūksnes 
apriņķa
izsūtītie 
 
  1949. gadā no 25. līdz 29. 
martam no Alūksnes izsūtītas 
468 ģimenes – pavisam 1516 
cilvēki.

  Kā „kulaki” izsūtīta 281 ģime-
ne – pavisam 940 cilvēki, kā na-
cionālisti izsūtītas 187 ģimenes 
– pavisam 576 cilvēki.
  Pēc vecuma izsūtīti: bērni līdz 
7 gadiem – 132, no 7 līdz 16 
gadiem – 268, no 16 līdz 60 
gadiem – 866, virs 60 gadiem 
250 cilvēki.
  Ceļā uz izsūtījuma vietu 
piedzima 2 bērni, bet līdz 1949. 
gada decembrim - 8 bērni. Ceļā 
uz izsūtījuma vietu nomira 11 
cilvēki, bet atrodoties izsūtījumā 
– 173 cilvēki.
  Pavisam no Alūksnes apriņķa 
izsūtījumā bija 1577 cilvēki.
  Alūksnes apriņķa iedzīvotāji 
pārsvarā nosūtīti uz Tomskas 
apgabala Koževņikovas, Mol-
čanovas, Parabeļas un Toms-
kas rajoniem, bet uz Amūras 
apgabala Tigras rajonu nosūtīti 
329 cilvēki.

Informācija no žurnāla „Latvijas 
arhīvi” pielikuma 1/1995.

Piemiņas 
pasākums 25. 
martā Alūksnē
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Svētdien, 25. martā kā ik 
gadu atcerēsimies 1949. gada 
notikumus, kas uz Sibīriju 
aizveda simtiem ģimeņu arī no 
Alūksnes novada teritorijas.

  Kā ierasts, Alūksnē pulksten 10 
notiks piemiņas brīdis pie Mātes 
tēla, savukārt pēc tam, aptuveni 
pulksten 10.40 no autoostas ik-
viens interesents varēs aizbraukt 
uz Lielajiem kapiem, kur pie 
piemiņas akmens „Tiem, kuri ne-
atgriezās”, notiks atceres mirklis.
  Vēlāk - pulksten 12 represētie 
ļaudis pulcēsies Alūksnes pil-
sētas Tautas namā uz koncertu, 
kurā piedalīsies Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
ansamblis, Alūksnes pilsētas 
sākumskolas ansamblis un 
Alūksnes Mūzikas skolas au-
dzēkņi. 

  Anatolijs Savickis,
Gulbenes novada vēstures
un mākslas muzeja vēstures nodaļas 
vadītājs

  Iedzīvotāju masveida piespiedu 
pārvietošana jeb deportācija 
bija viena no Staļina represiju 
politikas formām. 1949. gada 25. 
martā uzsāktā operācija „Krasta 
banga” bija otrais Staļina repre-
siju kulminācijas vilnis Latvijas 
PSR. Izsūtīto skaita ziņā, tā bija 
vislielākā Latvijas iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošana (42 125 
izsūtīto), kura, galvenokārt, skāra 
zemnieku ģimenes. 

  Kopš 1947. gada pastāvēja Gul-
benes apriņķis, kas teritoriāli tikai 
daļēji ietver 2009. gadā izveidoto 
Gulbenes novadu. Tas noteikti 
jāņem vērā atspoguļojot statistiku 
par represēto skaitu no Gulbenes 
novada. 
  Gulbenes dzelzceļa mezgls bija 
divu ešelonu (Nr. 97321 un Nr. 
97331) formēšanas vieta. Turklāt 
vienam ešelonam (Nr. 97321) „ie-
kraušanas” punkti bija gan Gulbenē, 
gan Cesvainē, gan Lubānā. Šī eše-
lona atiešana no Gulbenes stacijas 
notika 26. martā un tajā izveda 
1346 cilvēkus. 27. martā notika arī 
otra Gulbenē saformētā ešelona (Nr. 
97331) atiešana ar 1476 izsūtīšanai 
pakļautiem cilvēkiem. Ešelonam 
Nr. 97331 vienīgais „iekraušanas” 
punkts bija Gulbenes stacijā, tādēļ 
uz Gulbeni atveda cilvēkus no ļoti 

plašas apkārtnes. 
  Operācijas „Krasta banga” (1949. 
gada 25. - 29. marts) rezultātā 
Gulbenes apriņķa 15 pagastu un 
pilsētas iedzīvotāju skaits samazi-
nājās vismaz par 1668 cilvēkiem. 
Represijas pret Gulbenes apriņķa 
(rajona) iedzīvotājiem turpinājās 
vēl vairākus gadus pēc 1949. gada 
marta, bet mazākos apmēros. Latvi-
jas Valsts arhīva dati liecina, ka no 
1949. gada marta beigām līdz 1950. 
gadu vidum no Gulbenes apriņķa 
tika izsūtīti 1723 cilvēki: no Gul-
benes pilsētas – 41, no Adulienas 
pagasta – 97, no Beļavas pagasta 
– 104, no Cesvaines pagasta – 135, 
no Dzelzavas pagasta – 89, no 
Galgauskas pagasta – 88, no Grašu 
pagasta – 57, no Jaungulbenes pa-
gasta – 319, no Karzdabas pagasta 
– 62, no Kraukļu pagasta – 119, no 
Litenes pagasta – 47, no Lubānas 
pagasta – 133, no Stāmerienas 
pagasta – 94, no Tirzas pagasta – 
102, no Vecgulbenes pagasta – 147, 
no Virānes pagasta – 89. Izsūtīto 
Gulbenes apriņķa iedzīvotāju skaits 
sastādīja vairāk nekā 5% no kopējā 
Gulbenes apriņķa iedzīvotāju skaita 
(trešais augstākais rādītājs no 
visiem Latvijas valsts apriņķiem). 
Gulbenē saformēto ešelonu Nr. 
97321 nosūtīja uz Amūras apgabalu 
ar galastaciju Tigdā. Galapunktā 
tas nonāca 1949. gada 17. aprīlī. 
Otrs Gulbenē formētais ešelons (Nr. 
97331) tika nosūtīts uz Tomskas 
apgabalu. Galastacijā Čeremošņiki 
tas ieradās 8. aprīlī.

Operācija „Krasta banga” Gulbenes apriņķī
  Izsūtīšanas laikā represēto zem-
nieku saimniecību vietā veidoja 
kolektīvās saimniekošanas vienības. 
Gulbenes apriņķī jau no 1949. gada 
26. līdz 31. martam tika nodibināti 
16 kolhozi. Tieši šim procesam vai-
rākus gadus bija traucējuši zemnie-
ki. Neapšaubāmi - izsūtīšana bija arī 
viens no paņēmieniem, ko padomju 
vara izmantoja cīņā pret nacionālo 
pretošanās kustību. Gulbenē un 
apkārtnē jau ar 1944. gada rudeni 
darbojas nacionālās pretošanās gru-
pas. Spriežot pēc speciālo dienestu 
ziņojumiem, Gulbenes apkārtne 
pēc II. pasaules kara bija viena 
no nacionālo partizānu visvairāk 
apdraudētajām teritorijām. 
  Mūsdienu Gulbenes novada 
administratīvajā teritorijā ietilpst arī 
kādreizējo Cēsu apriņķa Lizuma, 

Druvienas un Rankas pagastu, kā 
arī Alūksnes apriņķa Dūres, Lejas-
ciema un Sinoles pagastu teritorijas. 
1949. gada martā viena ešelona (Nr. 
97323) formēšanas vieta bija arī 
Lizuma dzelzceļa stacijā. Ešelona 
(736 cilvēki) atiešana no Lizuma 
notika 27. martā. No Cēsu apriņķa 
Lizuma pagasta izsūtījumā nonāca 
57 cilvēki, no Druvienas pagasta - 
56 un Rankas pagasta - 143 cilvēki. 
Savukārt no Alūksnes apriņķa 
Lejasciema pagasta - 125, Dūres 
pagasta - 32 un Sinoles pagasta - 67 
cilvēki.
  Kopumā 1949. gada marta beigās 
caur Gulbenes dzelzceļa mezglu 
uz specnometinājuma vietām tika 
nosūtīti 8 ešeloni ar Latvijas iedzī-
votājiem.

Skarbās atmiņas vieno tikšanās mirkļos

Latvieši meža darbos Kolimā, 1957. gads
Foto no Alūksnes muzeja krājuma
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Alūksnē koncerts 
„Bez skaistām 
sievietēm nav dzīvot 
vērts”
  24. martā pulksten 19 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
„Izklaides producentu apvienī-
ba 7” piedāvā  koncertu „Bez 
skaistām sievietēm nav dzīvot 
vērts”.

  Populāras, draiskas un tautā ie-
mīļotas dziesmu spēļu melodijas, 
neapolitāņu dziesmas, pasaules 
labāko mūziklu skaistākās ārijas 
un mīlas dueti lielisko dziedātāju 
Daiņa Skuteļa, Endijas Rez-
gales, Andra Ērgļa, Ievas Su-
tugovas, Oranžā kora meiteņu 
Anitas Levšas, Intas Ļaksas, 
Olgas Stupiņas un instrumentā-
lās grupas jaukā un mūsdienīgā  
sniegumā. 
  Ieeja: Ls 4; Ls 5; Ls 6 
  Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
un “Biļešu paradīzes” kasēs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Hameleoni” aicina 
uz vakara koncertu 
„Vēlreiz 2012”
 
  31. martā pulksten 19 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
grupa „Hameleoni” aicina vi-
sus savas mūzikas cienītājus uz 
vakara koncertiem, romantiski 
dinamiskā gaisotnē.

  Koncertos skanēs gan populā-
rākās, gan arī jaunākās “Hame-
leonu” dziesmas. Kopā ar Ēriku 
Budēvicu un Andri Veinbergu 
vēl krāsainākus šos vakarus pa-
darīs saksofonisti Raivo Stašans 
vai Vadims Makarovs, dziedā-
tājas Kristīne Grundmane un 
Inga Karpiča. Koncerta garums 
1h 30 min. Pasākumam vecuma 
ierobežojumu nav.
  Pirmsskolas vecuma bērniem 
(kopā ar vecākiem un neaizņe-
mot papildus sēdvietu) ieeja ir 
bez maksas.
  Biļetes iepriekšpārdošanā 
Ls 3, Ls 4.
  Biļetes iepriekšpārdošanā 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
kasē, kā arī visās „Biļešu Pa-
radīze” tirdzniecības vietās un 
internetā –  
www.bilesuparadize.lv

ALŪKSNES UN APES NOVADU 
11. GRĀMATU SVĒTKI  

Alūksnē 2012.gada 13.aprīlī
PROGRAMMA

11:00 – 16:00 Grāmatu komercizstāde
    Administratīvās ēkas foajē Dārza ielā 11

Piedalās izdevniecības “Lauku Avīze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, 
“Nordik”, “Tapals”, “Avots”, „Divpadsmit”, Rēriha grāmatnīca u.c.                                 
Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” svētku 
noslēgumā!

Visiem svētku dalībniekiem

11:00 Grāmatu svētku atklāšana
    Administratīvās ēkas lielā zāle Dārza ielā 11

15:00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs” un novada jauno 
talantu koncerts

    Administratīvās ēkas lielā zāle Dārza ielā 11

Pieaugušajiem

11:30-13:30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija “Iedzīvotāju labklājī-
ba - valsts vai pašu rokās?”. Piedalās: Labklājības ministre Ilze Viņķele 
(„Vienotība”)

    Administratīvās ēkas lielā zāle Dārza ielā 11

14:00 „Zāles latvieša pašapziņai”: saruna ar grāmatas “Latvieši ir visur” 
autoru Otto Ozolu („Atēna”)

     Administratīvās ēkas lielā zāle Dārza ielā 11
14:00 „Vidzemes mazajos lielceļos”: tikšanās ar grāmatas autoru Edvīnu 
Jansonu

    Administratīvās ēkas 214. kabinets Dārza ielā 11

Lasīšanas svētki bērniem un jauniešiem

12:00 pirmsskolas un jaunākā skolas vec.bērniem „Koko un Riko” Evija 
Gulbe

    Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā Ezera iela 24

12:00 Pirātu šovs pēc romāna „Mellsila pirāti” („Jumava”) motīviem, 
pirāta lomā iejutīsies romāna autors Arvīds Dinijs Deģis 
     Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā Ezera iela 24

12:00 “Latvijas leģendas - stāsti par personībām, kas ir veidojušas mūsu 
Latviju” („Jumava”)

     Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā Ezera iela 24

11:30 „Es un mani zvēri”: tikšanās ar  „Lāču mammu” Velgu Vītolu
    Alsviķu Profesionālajā skolā

13:30 „Lācenīte Ilzīte, Ūdrītis Ķūķis, Alnis Fredis un citi zvēri”: tikša-
nās ar Līgatnes dabas taku zvērkopi Velgu Vītolu

    Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā Ezera iela 24

Atbalstītāji:
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Latvijas Rakstnieku savienī-
ba, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Bērnu Fonds, Anita 
Mellupe, SIA „Skapīc”, Alūksnes novada pašvaldība, Europe Direct 
informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle

Informatīvie atbalstītāji: laikraksti “Alūksnes Ziņas”, “Malienas Zi-
ņas”, Alūksnes novada pašvaldības laikraksts „Alūksnes Novada Vēstis”

Lūdzam sekot precizētai informācijai par Grāmatu svētku programmu 
www.aluksne.lv,  www.albibl.lv, kā arī laikrakstos!

  Antoņina Girs,
Pededzes bibliotēkas vadītāja

  Pededzes bibliotēkā šis gads ir 
pārpilns ar dažādām aktivitātēm, 
un viena no bibliotēkas darbības 
sastāvdaļām ir veltīta pensionā-
riem.

  Uzskatu, ka kopā sanākšana ir 
iespēja cilvēkiem satikties un, ja ir 
grūti, var padalīties ar savu prob-
lēmu vai bēdu. It sevišķi tiem, kuri 
jau gados, nestrādā un nepiedalās 
aktīvā dzīvē. Kopīgās sarunās visas 
rūpes piemirstas un vismaz uz kādu 

brīdi paliek vieglāk. Tieši tas ir 
mūsu pasākumu mērķis. 
  Aicinām un gaidīsim 30. martā 
pulksten 12 Pededzes bibliotēkā 
šoreiz tos pensionārus, kuri dzimuši 
janvārī, februārī un martā. Sanāk-
sim kopā pie tējas galda, saņemsim 
apsveikumus, stāstīsim anekdotes, 
sasmīdināsim citus, klausīsimies 
mūziku, dziedāsim, jo, ticiet man - 
dzīve ir skaista.
  Lūgums pieteikties pie Antoņinas 
Girs personīgi vai zvanot pa tālru-
ņiem 25608756, 29230530.
  Uz tikšanos!

Pededzes bibliotēkā aicina 
uz tikšanos jubilārus

  Dzirnavas, plostnieki, pārceltu-
ves, dzelzceļš, krogi un citi stāsti 
par dažādu vēsturisku notikumu 
un cilvēku nesaimnieciskas darbī-
bas rezultātā zaudētiem, iznīcinā-
tiem vai pārveidotiem objektiem 
un vērtībām Latvijas tautsaimnie-
cībā un infrastruktūrā no 19. gs. 
beigām līdz II Pasaules karam.

  Izstāde „Zudusī darbīgā Latvija”, 
kas veidota Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) digitālās biblio-
tēkas „Letonika” projekta „Zudusī 
Latvija” ietvaros, Alūksnes muzejā 
būs apskatāma līdz 30. aprīlim. 
  Izstādē izmantotas fotogrāfijas 
un citi materiāli no LNB, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas, Rīgas Kuģniecības un 
vēstures muzeja, Latvijas Foto-
grāfijas muzeja, Alūksnes muzeja, 

Limbažu novada muzeja, Jaņa Ro-
zentāla Saldus vēstures un mākslas 
muzeja, Pļaviņu novada bibliotēkas 
krājumiem, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas, Māra Loča, 
Daiņa Puncula, Vitolda Mašnovska, 
Aināra Radovica privātarhīviem.
  Izstāde nesaraujami saistīta ar por-
tālu „Zudusī Latvija”. Portāls satur 
digitalizētas senu zīmējumu kopijas, 
atklātnes un fotogrāfijas, objektu 
aprakstus par arhitektūras un māks-
las pieminekļiem, pilsētu un apdzī-
votu vietu skatiem, sabiedriskajām 
ēkām, saimnieciskajām būvēm, 
infrastruktūras objektiem, Latvijas 
iedzīvotāju mājvietām, lauksaimnie-
cības celtnēm, dabas objektiem u.c. 
Projektā dokumentēta arī Latvijas 
sabiedrības ekonomiskā, sociālā un 
kultūras dzīve.

www.lnb.lv

Izstāde „Zudusī darbīgā 
Latvija” Alūksnes muzejā

Alūksnes muzejā izstādi „Zudusī darbīgā Latvija” varēsiet aplūkot līdz 30. aprīlim 
Elīnas Āboltiņas foto

  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  24. februāris bija svētki ne tikai 
rakstniecei – novadniecei Skaid-
rītei Kaldupei, bet arī Annas bib-
liotēkas apmeklētājiem, jo viņiem 
bija iespēja iepazīt rakstnieci, 
viņas darbus un izjust to atmos-
fēru, ko vārda māksliniece domā 
par mājām.

  Notikuma tēma „Sapnī es nāku uz 
mājām” izvēlēta apzināti, jo rakst-
niece savā cienījamā vecumā nevar 
atbraukt uz tēva mājām un domā-
jam, ka viņa tur paviesojas savās 
domās un atmiņās. Viņas darbos ir 
samērā daudz rakstīts par dabu, no-
tikumiem, cilvēkiem Annas pagastā. 
Tie ir uzrakstīti tik izjusti un tēlaini, 
ka sava dzimtā puse liekas ļoti 
skaista, mīļa un neatkārtojama. 

  Pasākumā skandējām Skaidrī-
tes Kaldupes dzeju, lasījām īpaši 
izraudzītus fragmentus no viņas 
daudzajām literārajām pasakām, 
romāniem, stāstiem. Ļoti sirsnīgas 
un piemērotas bija Aivas Lielbārdes 
dziedātās dziesmiņas, kas papil-
dināja noskaņu. Paldies Aivai par 
izjusto dziedāšanu! Vienu dziesmu 
„Dzeltenie aizkari” ar Skaidrītes 
Kaldupes vārdiem dziedājām visi 
kopā, jo vārdus, ja nezinājām, varē-
jām lasīt uz ekrāna. Tāpat skatījām 
internetā Skaidrītes Kaldupes mājas 
lapu un iepazināmies ar prezentāci-
ju par rakstnieces dzīvi un daiļradi, 
skatījāmies foto, kur novadniece ir 
kopā ar anneniešiem svētkos. Viņa 
bija goda kūma bērnības svētkos un 
piedalījās pilngadības svētkos Annā 
tālajā 1970. - to gadu sākumā.
  Pasākuma noslēgumā noskatī-
jāmies videofilmu „Manas mājas 

Skaidrīti Kaldupi jubilejā sveica Annas ļaudis

ir te”, kurā ir uzfilmēta lielākā 
daļa no Annas pagasta mājām (arī 
Skaidrītes Kaldupes „Rūnāni”). 
Visinteresantākie un nedzirdētākie 
notikumi par rakstnieces ģimeni 

atklājās sarunās pie tējas tases, kad 
savos piedzīvojumos dalījās tuvākas 
un tālākas kaimiņienes. Lai stipra 
veselība un radošs mūžs rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei!

Skaidrītei Kaldupei veltītā pasākuma apmeklētājas Annas bibliotēkā 
Inas Balaņukas foto
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I. Vispārīgie jautājumi

  1. Šie saistošie noteikumi nosaka 
pakalpojumus, ko Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „ALJA”, 
(turpmāk tekstā - Aģentūra) sniedz 
Alūksnes novada fiziskām un juri-
diskām personām, kā arī apstiprina 
vienotu cenrādi par šo pakalpoju-
miem apmaksu.
  2. Aģentūra sniedz pakalpojumus 
atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajai pašvaldības kompeten-
cei, Alūksnes novada pašvaldības 
uzdevumu īstenošanai, ar mērķi 
- nodrošināt sabiedrības vajadzības 
publiskajos ezeros Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā.

II. Aģentūras sniegtie pakalpojumi 
un to cenrādis

  3. Alūksnes novada dome nosaka 
šādus Aģentūras sniegtos pakalpoju-
mus un apstiprina šādu šo pakalpoju-
mu cenrādi (maksa noteikta ar PVN 
maksājumu):
  3.1. Par Aģentūras izveidoto un 
apsaimniekoto auto/moto trašu un 
transporta pārvietošanās trašu izman-
tošanu uz Alūksnes novada admi-
nistratīvajā teritorijā esošo publisko 
ūdenstilpju ledus - 12 stundas - Ls 
2,00.
  3.2. Kutera „BLESSER ERGO 440 
(ar kutera vadītāju) izmantošana - 1 

stunda - Ls 30,00.
  3.3. Laivas, ūdens velosipēda (kata-
marāna) noma - 1 stunda - Ls 2,00.

III. Maksāšanas kārtība un atvieg-
lojumi

  4. Maksa par Aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem samaksājama pirms 
pakalpojuma saņemšanas. Gadījumā, 
ja maksa par pakalpojumiem vien-
laicīgi paredzēta vairākos saistošo 
noteikumu punktos, tiek piemērota 
maksa, ko sastāda pakalpojumu 
summa.
  5. Atvieglojumi saņemot Aģentūras 
sniegtos pakalpojumus: 
  5.1. šo noteikumu 3.1. - 3.2. 
punktos noteiktajos gadījumos - no 
maksas tiek atbrīvotas personas, lai-
kā, kad tās sniedz palīdzību cilvēka 
dzīvības vai veselības apdraudējuma 
gadījumā;
  5.2. saskaņā ar Publisko aģentūru 
likuma 17.panta trešo daļu, Aģentū-
ra, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā noteiktos sadarbības ietvara 
pamatprincipus, sniedz pakalpo-
jumus citām valsts un pašvaldības 
iestādēm un privātpersonām, kas 
īsteno pārvaldes uzdevumus, par 
maksu, kas saistīta ar Aģentūrai 
radušos papildu resursu izmantošanu 
datu apstrādei un analīzei.
 

IV. Nobeiguma noteikumi

  6. Pašvaldības aģentūras sniegto 
pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā 
likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanas dienu spēku zaudē 
visi iepriekš pieņemtie pašvaldības 
domes lēmumi par maksas noteik-
šanu par Aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem.
  7. Kontroli par šo Noteikumu 
izpildi veic Alūksnes novada pašval-
dības aģentūras „ALJA” direktors, 
Alūksnes novada pašvaldības finanšu 
nodaļas darbinieki, Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors, Alūksnes 
novada pašvaldības pilnvarotās 
personas.

 
Alūksnes novada domes saistošo 

noteikumu  „Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 

sniegtajiem pakalpojumiem un to 
cenrādi” paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
  1.1. Saistošie noteikumi nosaka 
pakalpojumus, ko Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra „ALJA”, 
sniedz fiziskām un juridiskām perso-
nām, kas izmanto Alūksnes novada 
publisko ūdenstilpju - upju un ezeru, 
sniegtās atpūtas un sporta aktivitāšu 
iespējas, kā arī apstiprina vieno-

tu cenrādi par šo pakalpojumiem 
apmaksu.
  1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti 
atbilstoši Publisko aģentūru likuma, 
prasībām.

  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  2.1. Saistošie noteikumi tiek 
izdoti, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punkta, 43.panta pirmās daļas 
13.punkta un publisko aģentūru 
likuma 2.panta otrās daļas, 17.panta 
otrās un ceturtās daļas prasībām.
  2.2. Saistošie noteikumi izdoti ar 
mērķi:
  2.2.1. radīt iespēju fiziskām un juri-
diskām personām izmantot Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
„ALJA” pakalpojumus Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā;
  2.2.2. noteikt pakalpojumu klāstu, 
ko Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „ALJA” sniedz fiziskām un 
juridiskām personām;
  2.2.3. apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegto pakalpojumu cenrādi;
  2.2.4. noteikt maksāšanas kārtību 
un atvieglojumus šo pakalpojumu 
saņemšanai. 

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Saistošie noteikumi vērsti uz 

Alūksnes novada pašvaldības finanšu 
resursu racionālu izmantošanu un 
saglabāšanu, Alūksnes novada paš-
valdības aģentūras „ALJA” budžeta 
līdzekļu papildināšanu, līdz ar ko 
– uz pašvaldības budžeta līdzekļu 
ietaupīšanu.

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Noteikumi vērsti uz vides sakārto-
šanu Alūksnes novadā, iedzīvotāju 
kvalitatīvas atpūtas iespēju palieli-
nāšanu Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā esošo ūdenstilpju krastos, 
šo ūdenstilpju izmantošanas iespēju 
palielināšanu, Alūksnes novada paš-
valdības iestāžu un aģentūru sniegto 
pakalpojumu un vienotu to cenrāžu 
noteikšanu.

  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  Nav.

  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Ņemti vērā privātpersonu ieteikumi 
par Alūksnes novada ūdenstilpju un 
to krastu  izmantošanai nepiecieša-
mo pašvaldības iestāžu un aģentūru 
sniegto pakalpojumu apjomu.

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.6/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

23.02.2012. lēmumu Nr.41
(protokols Nr.4, 12.p.)

spēkā no 22.03.2012

  Linda Dobre,
Bejas pamatskolas 9. klase 
skolniece

  Februāris un marts Bejas pa-
matskolā atnesis daudz interesan-
tu un aizraujošu notikumu. 

  Jautriem un interesantiem mir-
kļiem pilna izvērtās Meteņdiena. 
Visinteresantāk svētki tika svi-
nēti 4. klasē. Jau no paša rīta par 
zēniem pārģērbušās meitenes un par 
meitenēm pārģērbušies zēni veica 
dažādus uzdevumus grupās. Ce-
turtklasniekiem ļoti patika dzejoļa 
sacerēšana un Meteņa izveidošana 
no aplikāciju papīra. Dienas otrajā 
pusē skolēni darbojās pieturās.  
  Pirmā bija latviešu valodas pietura, 
tajā vārdos vajadzēja ievietot trūk-
stošos burtus. Matemātikas pieturā 
bija jāveic matemātiski aprēķini, lai 

uzminētu dažādus vārdus. Māj-
turības pieturā katrs izcepa divas 
pankūkas. Pēc tam ceturtklasnieki 
vizinājās ar ragavām no kalniņa un 
pat straujās sniegpārslu dejas ne-
spēja traucēt viņu jautrās izpriecas. 
Dienas piedzīvojumus pārrunājot, 
labi garšoja pašu ceptās pankūkas 
un smaržīga tēja.
  Februārī mūsu skolā notika arī 
„Dzimtās valodas dienas” pasā-
kums. Tajā 5. - 9. klases skolēni 
atcerējās savas dzimtās valodas vēs-
turi un uzzināja par tās vietu starp 
pasaules valodām, izspēlēja nelielus 
skečiņus par valodas lietojumu, 
veica dažādus uzdevumus, kas palī-
dzēja saprast, cik latviešu valoda ir 
bagāta un skanīga.
  13. - 17. februāris bija veltīts 
mīlestībai. Katru dienu 15 minūtes 
spēlējām dažādas mīļuma pilnas 
spēles. 14. februārī notika arī neliels 

Februāris un marts Bejas pamatskolā

  Karikatūra vienmēr ir biju-
si sava laika kultūrvēsturiska 
refleksija un reizē arī ietekmīga 
sabiedriskās apziņas veidotāja. 
Jo īpaši nozīmīgu vēsturisku noti-
kumu krustcelēs, kā tas vērojams 
Latvijā.

  Izstādes „Latvijas vēsture 
karikatūrās” autori centušies uz 
savas valsts vēsturi paskatīties no 
neparasta un nedaudz ironiska skatu 
punkta, jo stipra un vitāla ir tā tauta, 
kas var pati par sevi pasmieties. 
  Izstāde piedāvā 38 latviešu māksli-
nieku politisku notikumu redzējumu 
sākot no Latvijas valsts izveidoša-
nās 1918. gadā līdz mūsdienām 105 
karikatūrās.
  Starptautiskā izstāde veidota, 
sagaidot Latvijas Republikas 90. 
gadadienu, sadarbībā ar Latvijas 
Republikas vēstniecību Nīderlandē, 
un 2007. gada novembrī ar lieliem 
panākumiem tika eksponēta Hāgā, 
Nīderlandes Karaliskajā bibliotēkā. 
Pēc tām izstāde ir bijusi Oulu (So-
mija), Prāgā, Parīzē, Tallinā, Rīgā, 
Liepājā un Kuldīgā.  
  Šobrīd aicinām izmantot iespēju 
un apskatīt izstādi Alūksnes muzejā!

 
www.lnb.lv

Latvijas
vēsture
karikatūrās

Bejas pamatskolēni radoši atzīmēja Meteņdienu
Foto no Bejas pamatskolas albuma

pasākums par godu 
mīlestības svētkiem. 
Sacentās klašu 
komandas: minūtes 
laikā bija jāpasaka 
pēc iespējas vairāk 
mīļvārdiņu, jāizvei-
do Valentīndienas 
teiciens, jāattēlo 
neliels pasakas frag-
mentiņš un jāatzīstas 
mīlestībā kā pasaku 
varonim, kā kādas 
noteiktas profesijas 
pārstāvim vai kā 

valsts ministriem un prezidentam. 
Skolā notika arī Valentīndienai vel-
tīta Pop - iela, kurā skolēni izpildīja 
lieliskas dziesmas. 
  Mūsu skolas skolēni aktīvi pieda-
lās arī novada un starpnovadu kon-
kursos. 10. februārī jau otro gadu 
piedalījāmies teātra sporta turnīrā 
„Balvu vilks”. Ancei Rozei,  
Daniilam Volkovam, Emīlijai Pal-
mai, Lainei Bērziņai un Ritvaram 
Zābakam spēle izvērtās veiksmīga, 
jo ar dažu punktu pārsvaru tika 
uzvarēta Balvu ģimnāzijas koman-
da. 1. - 4. klases meiteņu ansamblis 
(Samanta un Laine Bērziņas, Ance 
Roze, Vanesa Koka un Emīlija 
Palma) latviešu tautasdziesmu 
dziedāšanas sacensībās „Lakstīgalai 

10” ieguva otro vietu sava vecuma 
grupā, bet 8. un 9. klases meiteņu 
ansamblis (Līga Melnūdre, Diāna 
Lielmane, Linda Dobre, Alīna Zel-
ča) konkursā „Balsis” ieguva otrās 
pakāpes diplomu.
  Liels prieks par skolēnu sasniegu-
miem novada olimpiādēs. Mate-
mātikas olimpiādē 9. klasei Daiga 
Dambe - Kļaviņa ieguva trešo vietu, 
3. klasei Deivids Struckis – atzinī-
bu, latviešu valodas olimpiādē 3. 
klasei - Ance Rūta Roze - 2. vietu, 
2. klasei Mārtiņš Ozols un 4. klasei 
Paula Koščavceva - atzinību, bet 
atklātajā latviešu valodas olimpiādē 
7. klasei Linda Cīrule ieguva otro 
vietu.Skolēni veiksmīgi iejutās lomu spēlēs
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  Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka 2012. gada 8. martā 
stājas spēkā Ministru kabineta 
noteikumi Nr.112 „Noteikumi par 
valsts atbalstu lauksaimniecībai 
un tā piešķiršanas kārtību” un 
aicina lauksaimniekus pieteikties 
atbalstam kredītprocentu daļējai 
dzēšanai.

  Pieteikumus atbalstam kredītpro-
centu daļējai dzēšanai var iesniegt 
LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai centrālajā aparātā 
Rīgā līdz 2012. gada 1. aprīlim. 
Šo atbalstu var saņemt pretendenti, 
kuri nodarbojas ar primāro lauk-
saimniecības produktu ražošanu, 
ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu 
vai finanšu līzingu investīcijām 
lauksaimnieciskās ražošanas būvju 
būvniecībai un to darbībai nepie-

ciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī 
programmatūras), kā arī lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes iegādei 
(izņemot iegādes, kas jau subsidētās 
no Latvijas Hipotēku un zemes ban-
kas kreditēšanas programmas).
  Lūdzam ņemt vērā, ka lauksamnie-
cībā izmantojamās zemes iegādes 
gadījumā atbalstu nepiešķir par 
aizdevumu darījumiem, kuri veikti 
līdz 2002. gada 1. janvārim. Tāpat 
atbalstu nepiešķir par aizdevumiem, 
kuri ņemti sertifikātu iegādei lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 
izpirkšanai.
  Šo atbalstu var saņemt komersanti, 
kuriem piešķirts ilgtermiņa kredīts 
vai finanšu līzings investīcijām 
piena pārstrādes būvju būvniecībai 
un to darbībai nepieciešamo iekārtu 
un aprīkojuma (arī programmatūras) 
iegādei.

Var pieteikties kredīta
procentu daļējai dzēšanai

  Alisa Bērziņa,
Alūksnes novada pašvaldības 
praktikante

  Vairāki Alūksnes novada iedzī-
votāji vērsušies pašvaldībā ar 
jautājumu, kas nepieciešams, lai 
bez maksas Valsts zemes dienesta 
Kadastra reģistrā varētu dzēst 
dabā neesošas palīgēkas.

  Valsts zemes dienests piedāvā līdz 
1. oktobrim no Kadastra reģistra 
bez maksas dzēst dabā neesošas pa-
līgēkas, kas ir reģistrētas Kadastra 
reģistrā, taču dažādu iemeslu dēļ 
vairs nepastāv.
  Vispirms jānoskaidro, vai konkrētā 
ēka vispār ir Kadastra reģistrā. 
Informāciju par to, kādas būves, 
tai skaitā palīgēkas, ir reģistrētas 
īpašuma sastāvā, jebkurš interesents 
var saņemt bez maksas Latvijas 
valsts portālā http://www.kadastrs.
lv, izmantojot pakalpojumu „Mani 
dati kadastrā”, portālā http://www.
kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts 
zemes dienesta Klientu apkalpoša-
nas centros vai pašvaldībās un pa 
Valsts zemes dienesta informatīvo 
tālruni 67 038 677.
  Ja dabā neesošā palīgēka ir re-
ģistrēta Kadastra reģistrā, lai to no 
reģistra dzēstu, Alūksnes novada 
iedzīvotājiem vispirms jāvēršas 
Alūksnes novada pašvaldības 
Būvvaldē ar iesniegumu izziņas sa-

gatavošanai par būves neesību dabā. 
Kopā ar iesniegumu jāiesniedz 
inventarizācijas lietas īpašnieka 
apliecināta kopija ar atzīmēm par 
bijušo ēku vai ēkām, kuru dabā 
vairs nav, kā arī zemesgrāmatas ap-
liecības kopija, ja īpašums reģistrēts 
zemesgrāmatā. Izziņas saņemšanas 
termiņš ir līdz 30 dienām. Būtis-
kākais, kas jāatceras - ēkai jābūt 
pilnībā nojauktai, jo pussabrukušas 
ēkas netiek atzītas par neesošām. 
Būvvaldes darbinieki pirms izziņas 
sagatavošanas apsekos konkrēto 
vietu arī dabā.
  Samaksa par Būvvaldes izsniegto 
izziņu, pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes saistošajiem noteiku-
miem Nr.16/2010 „Par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā”, ir 5 
lati. 
  Ar Būvvaldes izsniegto izziņu 
jāvēršas Valsts zemes dienestā, kas 
10 dienu laikā bez maksas dzēsīs 
būvi no Kadastra reģistra.
  Ar šādu lūgumu Būvvaldē var 
griezties būves, telpu grupas īpaš-
nieks (kopīpašuma gadījumā visi 
kopīpašnieki), ja tāda nav – tiesis-
kais vadītājs; zemesgrāmatā reģis-
trēta nekustamā īpašuma īpašnieks, 
uz kura nekustamā īpašuma sastāvā 
esošas zemes vienības atrodas būve 
ar nenoskaidrotu piederību; persona, 
kurai ar tiesas nolēmumu  ir atzītas 
īpašuma tiesības vai iepriekšminēto 
personu pilnvarota persona.

Atbildam lasītājiem
Neesošu ēku dzēšanai no 
Kadastra reģistra
vajadzīga būvvaldes izziņa

  Vidzemes plānošanas reģions 
INTERREG IVC projekta 
„Waterways Forward” ietvaros 
turpina iesāktās upju kopšanas 
aktivitātes. 
 
  Pavasara cikla ietvaros aprīlī 
nedēļā, kas ir pēc Lieldienām, 
rīkos upju sakopšanas praktiskās 
apmācības, kurās aicināti piedalī-
ties visi interesenti, kam rūp upes 

un kuri vēlas uzzināt, kā pareizi 
tās sakopt. Apmācības vadīs ūdeņu 
eksperti Loreta un Andris Urtāni. 
 Aicinām tos Alūksnes novada 
iedzīvotājus, kas vēlētos piedalī-
ties šajās apmācībās, līdz marta 
beigām sazināties ar Alūksnes 
novada pašvaldības ainavu ar-
hitektu Agri Veismani pa tālruni 
26433153 vai e-pastu: agris.
veismanis@aluksne.lv!

Upju sakopšanas apmācības

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lielās Talkas ietvaros „Latvijas 
Radio 2” uzsāks izglītojošo kam-
paņu ar aicinājumu iedzīvotājus 
šķirot atkritumus. Kampaņas lai-
kā plānota akcija, kurā piedalīties 
var ikviens Latvijas iedzīvotājs.
 
  Uzdevums katram iedzīvotājam 
ir šāds – krāt plastmasas pudeļu 
korķus, no kuriem pēc tam Rīgā, 
Lielās Talkas dienā veidos pasau-
les karti ar mērķi radīt rekordlielu 
korķu karti.
 Vēlāk ar šīs kartes attēlu veidos at-
klātnīti ar sveicienu visām pārējam 
pasaules valstīm, kurās šogad 

notiks Lielā Talka.
 Alūksnes novada iedzīvotājus 
aicinām iesaistīties šajā akcijā 
un no 2. līdz 13. aprīlim vest 
sakratos korķus uz administratī-
vo ēku Dārza ielā 11, kur 1. stāva 
foajē atradīsies maisi, kuros tos 
ievietot.
 Pēc tam pašvaldība savāktos 
maisus ar korķiem nogādās Rīgā, 
lai tos varētu pievienot korķu 
kartei.
  Aicinām iedzīvotājus savāk-
tos korķus ievietot maisiņā, klāt 
pievienojot savu vārdu, uzvārdu, 
tālruņa numuru un korķīšu skaitu. 
Tie, kuri būs savākuši visvairāk 
korķu, no akcijas rīkotājiem saņems 
arī balvas!

Aicinām piedalīties
korķu vākšanas akcijā

  Lielās Talkas laikā 21. aprīlī 
Alūksnes novadā rosība būs ikvie-
nā teritorijā.

  Aicinām Alūksnes novada iedzī-
votājus pievienoties Lielās Talkas 
norisēm savā dzīvesvietā. Šobrīd 
publicējam jau zināmās talkošanas 
vietas, taču jebkurš, kas vēlas orga-
nizēt sakopšanu kādā novada vietā, 
vēl var pieteikt talkošanas vietas, 
sazinoties ar Alūksnes novada 
pašvaldības ainavu arhitektu Agri 
Veismani pa tālruni 26433153 vai 
e-pastu: agris.veismanis@aluksne.
lv, kā arī pēc tam piereģistrēt savu 

talkas vietu Lielās Talkas mājas 
lapā www.talkas.lv.

Lielā Talka – 21. aprīlī

Teritorija Vieta Veicamie darbi
Alūksne Alūksnes ezera taka, krasts Atkritumu vākšana

Alūksnes ezera Tīklu sala Publiskās teritorijas sakopšana

Ievu un Jaundārzu ielas 
krustojums

Atkritumu vākšana

Jāņkalniņš Krūmu izgriešana, slēpošanas 
trases izveidošana

Alsviķi Indzera pussalas peldvieta Peldvietas sakopšana, labiekār-
tošana

Alsviķu pagasta centrs Publiskās teritorijas sakopšana

Strautiņu centrs Publiskās teritorijas sakopšana

PII „Saulīte” un „Zemenīte” Publiskās teritorijas sakopšana

Anna Ugunsdzēsības dīķis pie Sporta 
centra

Dīķa krasta sakopšana

Pagastmājas dīķa teritorija Dīķa krasta sakopšana

Vilkupīte Upes sakopšana - tīrīšana

Ilzene Jaunzemu centrs Publiskās teritorijas sakopšana

Ezersloku ezera peldētava Peldvietas sakopšana

Jaunalūksne Bejas skola Skolas upītes krastu sakopšana

Jaunanna Pededzes upes krasts, Zaķu 
sala, pastaigas taka

Publiskās teritorijas sakopšana

Jaunlaicene Jaunlaicnes muižas parks Parka dīķu sakopšana

Kalncempji Pagasta centrs Publiskās teritorijas sakopšana

Ugunsdzēsības dīķis Dīķa krasta sakopšana

Liepna Liepnas vidusskola Liepnas upes krasta sakopšana

„Avotiņš” Liepnas upes krasta sakopšana

Maliena SPII „Mazputniņš” teritorija Dīķa krasta sakopšana

Mālupe Mālupes sala Pededzes upes krasta un salas 
sakopšana

Mārkalne Alūksnes ezera Šūpalas Ezera krasta sakopšana – tīrīšana

Meistarīša ezers Ezera krasta sakopšana – tīrīšana

Pededze Pededzes centrs, dīķis Dīķa krasta sakopšana, publiskās 
teritorijas sakopšana

Veclaicene Ievas un Dzērves ezeri Peldvietu sakopšana

Zeltiņi Zeltiņu kapi Publiskās teritorijas sakopšana

Melnupes krasti sākot no  
dambja līdz kapiem

Melnupes krastu sakopšana

Ziemeris Atpūtas vieta pie Vaidavas upes Publiskās teritorijas sakopšana

Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
no 29. februāra 
līdz 19. martam

 
Pavaicāju māmiņai,
Kāda koka līksti cirst;
Ja meitiņa, tad liepiņas,
Ja dēliņš, tad ozola.

(Latviešu tautas dziesma)
 
Alūksne
Roberts Rezgoriņš 

Maliena
Edžus Birznieks
Keita Adriana Aleksejeva 

Mālupe
Luīze Vilde 

Zeltiņi
Santa Zvirbule
 
Ziemeri
Regnārs Rencis 

Aizsaulē 
aizgājuši

 
no 29. februāra 
līdz 19. martam

 
Viss jāatstāj. Kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā puķu pumpurus.
Ar saviem straujiem ziemeļvēja 
zirgiem
Būs ziema viņu aizvedusi līdz.

(Ā. Elksne)

 
 

Alūksne
Biruta  Tempa 80 gadi
Māris  Svārups 45 gadi
Mudīte  Tomiņa 70 gadi
Adele  Tīlane 86 gadi
Ilga  Prokofjeva 81 gads
Aina  Kravale 86 gadi
Uldis   Mazulis 70 gadi

Alsviķi
Vladimirs  Čistjakovs 78 gadi
Sandis  Lūsis 37 gadi
Erna  Lapacinska 86 gadi

Jaunalūksne
Lidija Egle 85 gadi 
Imants  Vuškalns 46 gadi

Jaunanna
Zelita  Skudre 79 gadi
Elza  Ijaba 87 gadi 

Maliena
Ilga  Vēvere 86 gadi
Marga  Brilte 78 gadi 
Ausma  Rēdele 72 gadi
Jānis Arnolds Rēdelis 68 gadi

Mālupe
Raivis  Teterovskis 36 gadi 

Pededze
Anastasija  Tarnovska 77 gadi 
 
 
Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Sporta pasākumi
31. martā no 9.00 līdz 13.00 
Alūksnes ezera „Šūpalās” zemledus 
makšķerēšanas sacensības „Alūksne 
2012”. Sacensību dalībnieku reģis-
trācija 31. martā no 8.00 līdz 8.45 
sacensību vietā. Sacensību nolikums 
www.aluksne.lv.
1. aprīlī 11.00  Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāta 
basketbolā vīriešiem fināls.
1. - 28. aprīlī Liepnas un Apes 
sporta zālē Alūksnes un Apes nova-
du čempionāts florbolā.
17. aprīlī Zeltiņu apkārtnē orien-
tēšanās seriāla „Horizonts 2012”  I 
kārta. Starts no 16.00 līdz 19.00.
19. aprīlī Alūksnes Muižas parkā 
Parka skriešanas seriāla I kārta. Starts 
no 16.30 līdz 18.30.
22. aprīlī 10.00 Pilssalas stadio-
nā sezonas atklāšanas sacensības 
minifutbolā.
24. aprīlī Šūpalās orientēšanās seri-
āla „Horizonts 2012”  II kārta. Starts 
no 16.00 līdz 19.00.
26. aprīlī Alūksnes Muižas parkā 
Parka skriešanas seriāla II kārta. 
Starts no 16.30 līdz 18.30.

Alūksnē
1. aprīlī 13.00 pie Alūksnes Tautas 
nama (organizē ABJC Jauniešu klubs 
„The Others”).
7. aprīlī 14.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Lieldienu ieskaņas pa-
sākums „Glabāsim Lieldienu saulīti 
sirdīs”.
7. aprīlī 22.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā atpūtas pasākums kopā 
ar grupu „OTTO” (Balvi).
9. aprīlī 12.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Alūksnes pensionāru 
biedrības rīkots Lieldienu pasākums.
21. aprīlī 18.00 cikla „Novads 
viesojas Alūksnes pilsētas Tautas 
namā” pasākums – Mālupes vokālā 
ansambļa „Mālupīte” 20 darbības 
gadu jubilejas koncerts „Neviena nav 
mājās”.
26. aprīlī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā komēdija „Balkona 
ragneši”. Lomās: Nacionālā teātra ak-
trise Z. Jančevska, Neatkarīgā teātra 
„Kabata” aktrise A. Ozoliņa, Dailes 
teātra aktieris J. Kalniņš, Nacionālā 
teātra aktieris M. Brūveris, Nacio-
nālā teātra aktieris V. Šoriņš vai K. 
Anitens. Ieeja: Ls 3, Ls 4, Ls 5.
28. aprīlī 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā dāmu deju kolektīvu 
saiets „Tikšanās Marienburgā!”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
„Muzeja jaunieguvumi”; „Lūzera 
arka”; „Krustpunktā”; „Vijoles 
pieskāriens dvēselei”; „Senču istaba”.
Līdz 10. aprīlim „Neskati vīru no 
cepures!”. 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” izstāde „Satiec savu meis-
taru!”
Līdz 30. aprīlim Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ceļojošā izstāde „Zudusī 
darbīgā Latvija” .
„Latvijas vēsture karikatūrās”. 
5. aprīlī 11.00 izklaidējoši stāsti „Par 
kurpju modi pagājušā gadsimta 20. - 
30. gados”.

Pastāvīgā ekspozīcija 
„Totalitārā režīma cietušo piemi-
ņas istaba” atjaunota 1941., 1949. 
gada represiju atceres ekspozīcija.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01.- 10.04. „Ir sācies lielās Atdzimša-
nas laiks...” (Lieldienas gaidot)
05. - 30.04. „Ar pūces vērību un 
tvērienu” (Kornēlijai Apškrūmai - 75)
01. - 30.04. „Vislielākā vērtība - 
veselība” (7. aprīlis - Vispasaules 

veselības diena)
23. - 30.04. „Oriģinālliteratūras 
karuselis 2011”
23. - 30.04. „Magones mākslā un 
literatūrā”
01. - 30.04. „Aktuāla informācija”
01. - 30.04. „Pavasaris uz šķīvja”
20. - 30.04. „Raibajā pasaulē” (dzej-
niekam Pēterim Brūverim - 55)
01.- 10.04. „Zinu, zinu, bet neteikšu/ 
Kur Lieldienu zaķis guļ” 
01. – 30.04. „Dānijas prezidentūra 
ES” 

Pasākumi:
23. - 29.04. Bibliotēku nedēļa 
01. - 30.04. Mākslinieces Dainas 
Rudzītes gleznu izstāde 30.04. Jauno 
grāmatu diena 

Alsviķu pagastā
No 1. līdz 30. aprīlim Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē izstāde 
„Atmiņas mežos un laukos” (Igau-
nijas - Latvijas programmas projekts 
„Neapzinātās kultūras mantojuma 
vērtības kopējā dabas un kultūras 
telpā”). 
2. aprīlī 13.00 Alsviķu kultūras 
namā piemiņas brīdis un ziedu nolik-
šana Karvas Brāļu kapos, veltīts Zušu 
kauju 93. gadadienai. 
8. aprīlī 16.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta amatiermākslas kolek-
tīvu koncertuzvedums „Ar pavasara 
pieskārienu...”. Ieeja: viena Lieldienu 
ola (izstādei un atrakcijām).
12. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
tikšanās Lieldienu gaisotnē, saruna 
ar SIA „Jūs un mēs” pārstāvi par 
jaunākām tendencēm sēklu pasaulē 
un to iegāde. 
28. aprīlī 22.30 Alsviķu kultūras 
namā diskotēka jauniešiem ar DJ 
CHERRY un DJ GAGADANCE, 
īpašais viesis - LNT Šova „Okartes 
skatuve” dalībniece Anete Kotoviča 
ar koncertprogrammu. Ieeja: Ls 2, no 
23.00 – Ls 2,50.
3. maijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā konkurss - koncerts „Mazo 
dziesmas un dejas Latvijai”. Pie-
dalās PII „Saulīte” un „Zemenīte” 
mazie vokālisti, kultūras nama bērnu 
vokālais ansamblis un bērnu deju 
kolektīvs. Viesi – ritma grupa no 
Jaunpiebalgas (LNT šova „Zelta 
talanti” finālisti). Ieeja: Ls 0,50.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekiem Andrejam 
Skailim – 85, Veltai Spārei – 90, Ilzei 
Indrānei – 85; dzejniekiem – Kornēli-
jai Apškrūmai – 75, Andrim Vējānam 
– 85, Pēterim Brūverim – 55; aktie-
rim Uldim Pūcītim – 75; tematiskās 
izstādes: „Zušu kauju atceres diena”, 
„Vispasaules veselības diena – „Augi 
tavai veselībai””, „Nāc, nākdama 
Lielā diena”; Bibliotēku nedēļā indi-
viduālas apmācības darbā ar datoru, 
iepazīsim elektronisko kopkatalogu, 
bibliotēku portālu un citas iespējas.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekiem A. Skailim – 
85, V. Spārei – 90, I. Indrānei – 85; 
dzejniekiem K. Apškrūmai – 75, A. 
Vējānam – 85; tematiskās izstādes: 
„Lieldienas – Saules svētki”, „Diži 
putni, skaisti putni”, „Mani draugi – 
grāmatas”.

Annas pagastā
1. aprīlī 12.00 Annas kultūras 
namā pagasta vecākajai paaudzei 
draudzības pasākums „Par prieku 
sev un citiem” kopā ar Malienas un 
Jaunannas pensionāriem. Ar M. Blei-
fertes izrādi „Turi uz acs” viesosies 
Veclaicenes teātris.
7. aprīlī 14.00 Annas kultūras 
namā mazajiem anneniešiem kopā ar 
vecākiem un vecvecākiem  Jaunan-
nas tautas nama bērnu teātris ar A. 
Miglas, V. Rūmnieka izrādi  „Mež-

rozīte”. 
20. aprīlī Annas bibliotēkā tikšanās 
„Annas pagasta atmiņu albums” – 
dalies savā stāstā un atmiņās. 
23. - 27. aprīlī Annas bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļas laikā - katru dienu 
kāds pārsteigums apmeklētājiem: 
„Piedalies un padalies!”.
Annas bibliotēkā izstādes: „Saule 
dejo Lieldienu šūpolēs” (dekori un 
rotājumi Lieldienās), „Ar zvaigzni 
kabatā / pa dzīvi staigā...” (K. Apš-
krūmai – 75).

Ilzenes pagastā
7. aprīlī 12.00 Ilzenē pie centra 
„Dailes” izklaides pasākums bērniem 
un pieaugušajiem  „Lieldienu zaķu 
skolā”. 
27. aprīlī 13.00 centrā „Dailes” 
„Ilzenes Cālis 2012”.
Ilzenes bibliotēkā: literatūras izstāde 
„Mūža garumā mācos, dabu, gaismu 
un pasauli” (K. Apškrūmai – 75; 
(1.- 30. aprīlis), Jauno grāmatu diena 
(27. aprīlī), Lieldienu pasākums kopā 
ar Ilzenes pamatskolas pirmskolas 
bērnu grupu (4. aprīlī).

Jaunalūksnes pagastā
No 2. līdz 13. aprīlim Kolberģa 
tautas nama foajē PII „Pūcīte” au-
dzēkņu Lieldienu darbiņu izstāde.
21. aprīlī 18.00 Kolberģa tautas 
namā Jaunalūksnes pagasta ama-
tierkolektīvu teatralizēts uzvedums 
„Ceļā”.
 
Jaunannas pagastā
8. aprīlī 20.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas dramatiskā kolektī-
va izrāde A. Banka „Meitiņa”. Ieeja: 
Ls 1, skolēniem Ls 0,50.
8. aprīlī 22.00 Jaunannas tautas 
namā Lieldienu balle, spēlē Nor-
munds un Arnis. Ieeja: līdz 23.00 - Ls 
1,50, vēlāk Ls 2.
11. aprīlī 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru tikšanās.
13. un 20. aprīlī Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē Mākslas studijas 
nodarbības.
14. aprīlī 22.30 Jaunannas tautas 
namā latviešu deju mūzikas ballīte 
(DJ Cherry, DJ GaGadance). Ieeja: 
līdz 23.00 - Ls 1,50, vēlāk – Ls 2.
28. aprīlī 13.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas pamatskolas kon-
kurss „Ko tu proti?”.
Jaunannas bibliotēkā izstādes 
„Dzīvo viss, kas mīlestībā dots” (K. 
Apškrūmai 75), „Lieldienas - saules 
svētki”.

Jaunlaicenes pagastā
8. aprīlī 11.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Lieldienu pasākums „Lieldie-
nu olu noslēpumi”.
8. aprīlī Jaunlaicenes tautas namā 
izstāde „Lieldienu Zaķu skaistuma 
konkurss”.
8. aprīlī 13.00 Opekalna ev. lut. 
baznīcā Lieldienu svētku dievkal-
pojums.
21. aprīlī 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Jaunlaicenes, Veclaicenes, 
Ziemera pagastu Teātrmīļu tikšanās 
„Atnāc - kaut ko parādīšu”. Ieeja: Ls 
0,50.
21. aprīlī 22.00 Jaunlaicenes tautas 
namā atpūtas vakars. Spēlē grupa 
„Laikam līdz”. Ieeja: Ls 1,50, vēlāk 
- Ls 2.
28. aprīlī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas 10. nodarbība.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Kornēlijai Apškrūmai – 
75”, „Ilzei Indrānei – 85”, izstāde 
„Lieldieniņas sabraukušas...”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastā-
vīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes mui-
ža”, izstāde „Novēlējums”, nodarbī-
bas, pastaigas stāstnieka pavadībā.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: Ilzei Indrānei - 85. 
Viktora Ķirpa Ates muzejā projektā 
„Satiec savu meistaru” 30., 31. martā 
un 1. aprīlī filcēšanas meistardarbnī-
ca. 31. martā nodarbības no 12.00 
līdz 16.00, 31. martā un 1. aprīlī - no 
11.00 līdz 15.00. Lūdzam iepriekš 
pieteikties pa tālruni 26563597. Līdzi 
jāņem materiāli filcēšanai.

Liepnas pagastā
8. aprīlī 10.00 Liepnas tautas namā 
Lieldienu pasākums – tirdziņš „Raiba 
nāca Liela diena”.
No 16. līdz 27. aprīlim Liepnas 
tautas namā izstāde „Māksla - 
nostaļģijas krāsās”, atklāšana 16. 
aprīlī 17.00.
28. aprīlī Liepnas tautas namā vo-
kālo ansambļu sadziedāšanās „Zelta 
dziesmas”.
Liepnas bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Pasmejies par sevi!” 
(smieklīgais tekstos un bildēs; 2. - 
30. aprīlis), „Kurat guni, vāriet olas, 
nākat ciemos Lieldienās!” (2. - 10. 
aprīlis), pasākumi Bibliotēku nedēļai 
(23. - 29. aprīlis).
  
Malienas pagastā
5. aprīlī 13.00 Malienas tautas 
namā sadarbībā ar Malienas pamat-
skolu Lieldienu zaķu maratons „Ko 
kājas nes”.
13. aprīlī 21.00 Malienas tautas 
namā atpūtas vakars. Starpbrīžos 
izklaidēs Malienas radošais kolektīvs 
„Smieklu terapija”. Ieeja: Ls 2, pēc 
23.00 – Ls 2,50. Galdiņu rezervēšana 
pa tālruni 26241461.
20. aprīlī 18.30 Malienas tautas 
namā grupas „Galaktika” koncerts. 
Biļetes iepriekšpārdošanā no 26. mar-
ta Ls 1,50, koncerta dienā Ls 2.
Malienas bibliotēkā izstādes: „Pava-
sara vēstneši klāt” (I. Indrānei – 85), 
„Nu atnāca Lielā diena”.

Mālupes pagastā
8. aprīlī 13.00 Mālupes Saieta 
namā „Mālupes cālis” Lieldienu 
šūpolēs, 22.00 balle.
27. aprīlī Mālupes Saieta namā 
senioru pavasara balle.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Mīļumvārdu” autorei Kornēlijai 
Apškrūmai – 75, rakstniecei Ilzei 
Indrānei – 85, Lieldienām veltīta 
izstāde „Lieldieniņa braukšus brauca, 
asnus veda vezumā”; Bibliotēku ne-
dēļā: konkurss „Zinošākais lasītājs”, 
iepazīsim bibliotēku elektronisko 
kopkatalogu un grāmatu izsniegša-
nu elektroniski, foto akcija „Diena 
bibliotēkā”.

Mārkalnes pagastā
8. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas 
namā Lieldienu balle. Spēlēs Jānis 
Keišs. Ieeja brīva.
22. aprīlī 14.30 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes interešu klubiņa 
tikšanās.
28. aprīlī Mārkalnes tautas namā 
Mazās formas izrāžu pēcpusdiena.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Klausījos, brīnījos,/Kas aiz 
kalna gavilēja:/Lieldieniņa braukšus 
brauca,/Asnus veda vezumā”, „Dzej-
niecei Kornēlijai Apškrūmai – 75”, 
„Rakstniecei Ilzei Indrānei - 85”. 

Pededzes pagastā
No 30. marta – 30. aprīlim Pede-
dzes muzejā izstāde - eposs ,,Lāčplē-
sis” ilustrācijās 1888. – 2008. gads.
10. aprīlī Pededzes bibliotēkā 
izstāde - prezentācija „Olai goda 
vieta“ (Lieldienu tradīcijas). Lūdzam 
vietējām saimniecēm izstādes veido-
šanai nest olas un arī tradicionālus 
Lieldienu ēdienus.
15. aprīlī 14.00 Pededzes tautas 

namā sadancis „Pavasara nojaus-
mās”.
21. aprīlī 21.00 Pededzes tautas 
namā balle.
Pededzes bibliotēkā 23. aprīlī 
pasaku pēcpusdiena pirmsskolas 
skolēniem „Palasīsim pasaciņu“, 24. 
aprīlī informācijpratības nodarbības 
pusaudžiem „Gribi tici, gribi nē!” 
(Horoskopi 2012), 25. aprīlī – Jauno 
grāmatu apskats „Vajadzīgs ir tikai 
nieks: grāmata un lasītprieks“ (pen-
sionāriem), 26. aprīlī – bibliotekāra 
stunda ar vecāko klašu skolēniem 
„Kā piekļūt datu bāzes resursiem?“, 
27. aprīlī – grāmatu remonts, 28., 29. 
aprīlī bibliotēka strādās papildus no 
10.00 līdz 14.00.

Veclaicenes pagastā
6. aprīlī 13.00 Veclaicenes tautas 
namā Lieldienu pasākums Veclai-
cenes vecākajai paaudzei „Lieldienu 
brīnums”.
7. aprīlī 12.00 Veclaicenes tautas 
namā Veclaicenes bērni tiek gaidīti 
uz Lieldienu sarīkojumu „Spīdi nu, 
Saulīte, Lieldienu rītā!”.
7. aprīlī 22.00 Veclaicenes tautas 
namā diskotēka kopā ar DJ Cherry, 
LisaPoļana, GaGadance, L - Jay.
Veclaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: aktierim Uldim Pūcītim – 
75 (15. aprīlī), publicistam, valodnie-
kam, pedagogam Atim Kronvaldam 
- 175 (15. aprīlī), skolotājai, rakstnie-
cei, dramaturģei Ilzei Indrānei – 85 
(23. aprīlī), 23. - 29. aprīlī - Bibliotē-
ku nedēļas pasākumi.

Zeltiņu pagastā
8. aprīlī 10.00 pie Zeltiņu tautas 
nama olu ripināšana, šūpošanās, 
rotaļas un pasaku tēlu - Ruksīša, 
Zaķīša, Lācīša un Žagatas darboša-
nās izrādē „Draugu lokā prieks būt 
kopā”.
8. aprīlī 11.00 Zeltiņu tautas namā 
biedrības „Slepenie aģenti” (Rīga) 
koncertprogramma ar dziesmām, 
dejām un humoru „Marijas ielas 
koķetes”. Ieeja: Ls 1,50, bērniem, 
skolēniem - brīva.
8. aprīlī 20.00 Zeltiņu tautas namā 
uz atpūtas pasākumu aicinām pagasta 
pašdarbības un sporta kolektīvu eso-
šos un bijušos dalībniekus. Pieteik-
šanās līdz 2. aprīlim pie tautas nama 
vadītājas personīgi vai, zvanot pa 
tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde  
„Ilzei Indrānei - 85”, „Puķu pilna 
pasaulīte” (idejas pavasara darbiem), 
izstāžu cikls „Latviskā dzīvesziņa” 
(Lieldienas, Ūsiņi), 23. - 29. aprīlī 
Bibliotēku nedēļas aktivitātes.
Zeltiņu muzejā no aprīļa jaunas 
izstādes: „Šādi raksti, tādi raksti - visi 
manā pūriņā”, „Kā taurenim lidot - 
nozīmē dzīvot”, „Zeltiņi 2011”.

Ziemera pagastā
4. aprīlī 14.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu pasākums „Liela 
nāca Lielā diena” Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes, 
Mārkalnes un Ziemera pagastu pen-
sionāriem.
7. aprīlī 13.00 Māriņkalna tautas 
namā Lieldienu pasākums „Lieldie-
niņa raiba diena...”.
7. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā biedrības „Gaismas stars” rī-
kotā labdarības balle. Dzied un spēlē 
„Marčello” un „Patrioti.lg”. Ieeja: Ls 
2,50.
27. aprīlī 18.00 Māriņkalna tautas 
namā piektdienas vakara pasākums 
„Pie tējas tases” - „Ko mēs šogad 
dārzā sēsim”.
28. aprīlī 16.00 Māriņkalna tautas 
namā Ziemera amatierteātra „Kronis 
visam” sniegumā - Andra Niedz-
viedža lugas „Trīsarpus atraitnes” 
pirmizrāde. Ieeja: Ls 0,50.

21.03.2012.




