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Alūksnē 1. aprīlī 
notiks seminārs 
par daudzdzīvokļu 
māju renovāciju un 
ilgtspēju
Evita Urpena,
Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

 1. aprīlī Alūksnē notiks 
seminārs „Daudzdzīvokļu 
māju renovācija. Kvalitatīva 
projektu īstenošana un 
ilgtspēja”. Semināra mērķis 
ir informēt par kvalitatīvu 
mājokļu renovāciju un 
prasībām reglamentētās 
sfēras būvizstrādājumiem, kā 
arī par ēkas uzturēšanu pēc 
renovācijas. 

 Semināra apmeklētāji 
tiks informēti par projektu 
ieviešanu, atskaišu sagatavošanu 
un iepirkuma procedūras 
veikšanu, kā arī pieļautajām 
kļūdām projektu realizācijā. 
Pasākumā tiks sniegti ieteikumi 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
ilgtspējai, kā arī informācija 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju siltumenerģijas maksas 
aprēķiniem, korektu apkures 
sistēmas lietošanu un ventilāciju 
dzīvojamajās telpās. Seminārā 
piedalīsies arī Patērētāju tiesību 
aizsardzības centra pārstāvji, 
kas informēs par reglamentētās 
sfēras būvizstrādājumiem un to 
atbilstību apliecinošajiem 
dokumentiem, kā arī 
aktualitātēm normatīvajos aktos 
šajā jomā. 
 Seminārs notiks 1. aprīlī 
pulksten 10.00 Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza 
ielā 11, Alūksnē. Dalība 
pasākumā - bezmaksas. 
Semināra dienas kārtība 
publicēta Ekonomikas 
ministrijas mājas lapā http://
em.gov.lv/em/2nd/?cat=30319. 
 Dalībai seminārā aicinām 
pieteikties līdz 31. marta pulk-
sten 15.00 elektroniski dzivosilt-
ak@em.gov.lv vai 67013240.  
 Semināru organizē Ekonomikas 
ministrija un Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra sadarbībā 
ar Vidzemes plānošanas 
reģiona ES informācijas centru 
informatīvās kampaņas „Dzīvo 
siltāk” ietvaros. 

Sēdes martā
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                         6. martā 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         12. martā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       19. martā 10.00

Domes sēde  27. martā 10.00

Pašvaldība pateicas 
labākajiem kultūrā un sportā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Sestdien, 1. martā Māriņkalna 
tautas namā, atskatoties uz 2013. 
gadā paveikto kultūrā un sportā, 
Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumus „Pagodinājums 
kultūrā”, „Pagodinājums sportā” 
un naudas balvas saņēma 
15 personas. Šajā dienā īpaši 
sumināti tika arī tie Alūksnes 
novada sportisti, kuri nesen 
atgriezušies no Soču olimpiska-
jām spēlēm – biatlonisti Andrejs 
Rastorgujevs un Žanna Juškāne, 
bobslejists Intars Dambis un 
Andreja treneris Intars Berkulis.

 Šos apbalvojumus piešķir 
saskaņā ar pašvaldības apbalvojumu 
nolikumu un saistošajiem 
noteikumiem „Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”. Līdz ar Pagodinājumu 
un naudas balvu ikviens apbalvo-
tais šogad saņēma arī mākslinieka 
Harija Stradiņa no ozolkoka veidoto 
balvu, kas simboliski atveido ūdens 
lāsi.
 Pašvaldības apbalvojums par īpa-
šiem sasniegumiem kultūrā 2013. 
gadā un naudas balvas tika pasnieg-
tas septiņiem šīs jomas pārstāvjiem. 
Alūksnes pilsētas Tautas nama Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra 
„Slieksnis” režisore un aktrise 
Daiga Bētere apbalvojumu saņēma 
par radošumu un augstiem sa-
sniegumiem amatierteātru nozarē 
aizvadītajā gadā, bet Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Kalme” dalīb-
niece Māra Krieviņa tika apbalvota 
par nemateriālā kultūras mantojuma 
popularizēšanu Latvijā un pasaulē.
 Alsviķu pagasta kultūras nama 
vadītāju Marinu Ramani pašvaldība 
apbalvoja par profesionalitāti iestā-
des darbā un kultūras piedāvājuma 
dažādošanu Alsviķu pagastā 2013.
gadā, savukārt Jaunlaicenes tautas 
nama vadītājai Mārai Svārupei 

apbalvojums piešķirts par 
radošumu un sasniegumiem 
amatierteātru nozarē pērn.
 Šajā dienā pašvaldības 
apbalvojumu „Pagodinājums 
kultūrā” par mūža ieguldījumu 
kultūrā saņēma bijusī Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas ilggadējā 
darbiniece Aija Plūme.
 Apbalvojumu par īpašiem sasnie-
gumiem kultūrā saņēma arī divi 
Alūksnes novada amatiermākslas 
kolektīvi - Alūksnes pilsētas Tautas 
nama deju kopa „Jukums” - par 
radošu darbību un Alūksnes novada 
popularizēšanu Latvijā un ārpus tās 
robežām un Pededzes tautas nama 
folkloras kopa „Labā oma” - par 
radošu darbību un sasniegumiem 
folkloras un vokālo ansambļu 
nozarēs. Tā kā „Jukums” šajā dienā 
piedalījās koncertā Balvos, kolektī-
vam piešķirto apbalvojumu saņēma 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa.
 Pašvaldības apbalvojums „Pago-
dinājums sportā” un naudas balvas 
sestdien nonāca pie astoņiem šīs 
jomas pārstāvjiem. To saņēma 

kinologs Raivis Podrezovs par 
augstiem sasniegumiem nacionā-
lajā suņu daudzcīņā. Biatlonistam 
Linardam Zēmelim apbalvojums 
piešķirts par augstiem sasniegu-
miem biatlonā jauniešu grupā pērn. 
Tā kā Linards šajā laikā kopā ar vēl 
diviem Alūksnes novada jaunajiem 
biatlonistiem Latviju pārstāv Pasau-
les čempionātā jauniešiem biatlonā 
ASV, viņa apbalvojumu saņēma 
tēvs Kārlis Zēmelis.
 Pašvaldības apbalvojums “Pago-
dinājums sportā” arī vieglatlētam 
Raimondam Siliņam par augstiem 
sasniegumiem vieglatlētikā vete-
rānu grupā, ūdens motosportistam 
Normundam Sniķeram par augstiem 
sasniegumiem ūdens motosportā, 
kā arī Cauku ģimenei no Zeltiņiem 
– Vandai un Andrejam kopā ar 
dēliem Māri un Ivo par ieguldījumu 
veselīga dzīvesveida un sportisku 
aktivitāšu popularizēšanā Alūksnes 
novadā.
 Apbalvojums par īpašiem sasnie-
gumiem sportā aizvadītajā gadā 
nonāca arī pazīstamāko Alūksnes 
novada sportistu rokās. To saņēma 

biatlonists Andrejs Rastorgujevs par 
augstiem sasniegumiem biatlonā 
un bobslejists Intars Dambis par 
augstiem sasniegumiem bobslejā. 
Apbalvojums piešķirts arī spilgtā-
kajam Latvijas orientēšanās sporta 
pārstāvim Edgaram Bertukam. Arī 
viņš apbalvojuma saņemšanas pasā-
kumā piedalīties nevarēja, tādēļ tas 
tika pasniegts viņa vecākiem Ārijai 
un Uldim Bertukiem.
 Svētku pasākumā ar skaļiem aplau-
siem un pieceļoties kājās, klātesošie 
īpaši sumināja mūsu novada olim-
piešus – Žannu Juškāni, Andreju 
Rastorgujevu un viņa treneri Intaru 
Berkuli un Intaru Dambi. Katrs no 
viņiem dāvanā saņēma sporta somu, 
ko rotā novada ģerbonis un uzraksts 
“Alūksnes novads”.
 Bez tam, ņemot vērā Andreja Ras-
torgujeva panākumus, kļūstot par 
Eiropas čempionu 20 km distancē 
un iegūstot bronzu sprintā, saskaņā 
ar pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem, viņš no pašvaldības saņems 
arī 1500 eiro, bet viņa treneris Intars 
Berkulis – 30% no šīs summas – 
450 eiro.

Vienkopus Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” un 
„Pagodinājums sportā” saņēmēji un pašvaldības pārstāvji                                                      Evitas Aplokas foto

No pašvaldības budžeta piešķir papildu finansējumu skolēnu ēdināšanai
Evita Aploka

 Alūksnes novada dome 
27. februāra sēdē pieņēma 
lēmumu, ka no 1. aprīļa novada 
izglītības iestāžu 5 un 6 gadīga-
jiem bērniem un 3. - 12. klašu 
skolēniem piešķirs vēl papildu 
30 centus dienā ēdināšanas 
maksai izglītības iestādēs.

 Šādu lēmumu pašvaldības dome 
pieņēma, apstiprinot grozījumus 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
,,Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”. 
Grozījumi saistošajos noteikumos 
stāsies spēkā 1. aprīlī. 
 Dome nolēma, ka 30 centus 
dienā papildus jau iepriekš 
pašvaldības noteiktajiem ēdināša-
nas maksas atvieglojumiem (0,30 
centi dienā izglītības iestādēs, kur 
ēdināšanu nodrošina pati iestāde, un 
0,50 centi dienā izglītības iestādēs, 
kur ēdināšanas pakalpojumu sniedz 
uzņēmējs) no pašvaldības budžeta 
piešķirs šī budžeta ietvaros, tātad 
līdz 2014. gada 31. decembrim. Par 
līdzīgu atvieglojumu 
piešķiršanu nākamajā gadā 

pašvaldība varēs lemt, plānojot 
nākamā gada budžetu.
 Izdarot grozījumus iepriekš 
minētajos saistošajos noteiku-
mos, dome nolēma, ka ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem neizlietoto 
finansējumu iestādes nedrīkst izlie-
tot citiem mērķiem.
 Alūksnes novada pašvaldība jau 
otro gadu piešķir līdzekļus skolēnu 
ēdināšanai. Arī šī gada pašvaldības 
budžetā jau bija paredzēti līdzekļi - 
EUR 27 787 (Ls 19 529), lai piecus 
un sešus gadus vecajiem bērniem 
un 3. - 12. klašu skolēniem 
finansētu ēdināšanas maksu. Kā 

zināms, 1. - 2. klašu skolēniem 
ēdināšanu finansē valsts.
 Palielinot ēdināšanas maksas at-
vieglojuma apmēru no 1. aprīļa līdz 
31. decembrim, pašvaldības 
budžetā nepieciešami vēl 
papildu 60 000 eiro.
 Veicot šos grozījumus 
saistošajos noteikumos, pašvaldība 
dod iespēju palielināties tam 
skolēnu skaitam, kas izmanto 
ēdināšanas pakalpojumus 
izglītības iestādēs, lai atvieglotu 
finansiālo stāvokli ģimenēs 
ar bērniem. 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Precizējot 
iepriekš publicēto
 Alūksnes novada dome informē:
 Alūksnes novada domes 
2013.gada 28.novembra 
saistošo noteikumu Nr.44/2013 
„Alūksnes novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi” (publicēti 2014.gada 
5.februāra laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”, Nr.1 (40))  
24.punkta redakcija ir šāda:
“24. Saistošo noteikumu 23.punktā 
un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā minēto amat-
personu sastādītos administratīvā 
pārkāpuma protokolus izskata un 
lēmumu administratīvā pārkāpuma 
lietā pieņem Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

Alūksnes pensionāru 
biedrības „Sudrabs” 
klubiņā  pasākumi
5. martā 10.00
Tikšanās ar Valsts Sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 
inspektori Ritmu Kolisti
12. martā 10.00
Tikšanās ar pašvaldības 
aģentūras „Spodra” dārznieci 
Ingrīdu Ribozolu
19. martā 10.00
Tikšanās ar Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
Aivaru Fominu
26. martā 10.00
Filma par represēto gaitām Sibīrijā.  
Runās Dzidra Mazika

Uz tikšanos aicina 
mājražotājus un 
amatniekus

  Alūksnes novada pašvaldība 
12. martā pulksten 14 admi-
nistratīvās ēkas lielajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, uz 
tikšanos aicina novada esošos 
un topošos mājražotājus un 
amatniekus.

 Tikšanās laikā runāsim par:
- Lieldienu tirdziņu, ikmēneša 
tirgošanās iespējām un citiem 
pasākumiem Alūksnē, kaimiņu 
novados un Igaunijā,
- Mājražotāju piedāvājumu tūrisma 
maršruta izveidei,
- Alūksnes zīmolu un tā 
izmantošanu mājražošanā,
- Par pasākumu „Lauksaimniecības 
produktu pievienotās vērtības 
radīšana”,
- Biedrība „Alūksnes lau-
ku partnerība” aktivitāti 
lauksaimniecības produktu 
ražošanai, pārstrādei un 
pirmapstrādei. 

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 
Vēstu”

 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, 
bet savā pastkastītē nesaņem 
pašvaldības laikrakstu, aicinām 
informēt par to pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālisti 
Evitu Aploku, zvanot pa tālruņiem 
64381488 vai 26646749.  Laikrak-
stu ir iespējams lasīt arī elektroni-
ski www.aluksne.lv.
 Nākamais laikraksta numurs 
iznāks 2. aprīlī.

Alūksnes novada domes 27. februāra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
domes 27. februāra 
sēdē piedalījās 14 deputāti 
un tika izskatīts 31 darba 
kārtības jautājums. 

 Dome nolēma: 

 - nepārņemt Alūksnes novada paš-
valdības īpašumā par bezmantinieka 
mantu atzītos nekustamos īpašumus 
– būves „Ozolkalni” un „Lāčplēši 
2”, Annas pagastā;

 - apstiprināt noteikumus Nr.3/2014 
„Par kārtību, kādā tiek atsavināti un 
iznomāti pašvaldības nekustamie 
īpašumi”; 

 - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.2/2014 „Par neapbūvētu, 
Alūksnes novada pašvaldībai pie-
derošu vai piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksas noteikšanas kārtību”;

 - izdarīt grozījumu domes 
26.09.2013. lēmumā Nr. 428 ,,Par 
maksas apstiprināšanu Alūksnes no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem”, 
papildinot to ar šādu punktu: „1.9. 
Par ceremonijai sagatavotas, svinīgi 
noformētas telpas īri solījuma par 
uzticību Latvijas Republikai doša-
nai un parakstīšanai (maksa par 1 
stundu) EUR 15,00 (piecpadsmit 
euro)”. Lēmums stājas spēkā  1. 
februārī;

 - izdarīt grozījumu domes 
26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības sporta 
zālēs, laukumos un citās sporta bū-
vēs sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem”, papildinot to ar punktu, kas 
paredz noteikt atvieglojumu – daļē-
ju maksu par sporta zāļu izmantoša-
nu sporta aktivitātēm 50% apmērā 
no noteiktās maksas, Alūksnes 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, 
ja sporta zāles izmantošanas mērķis 
nav saimnieciskā darbība. Lēmums 
stājas spēkā 1. martā;

 - izskatot pašvaldības 
Administratīvās komisijas 

locekļa Anša Gailīša iesniegumu 
par atbrīvošanu no pienākumu 
pildīšanas komisijā, atbrīvot 
A. Gailīti no minēto pienākumu 
veikšanas;

 -  Alūksnes novada pašvaldībai 
piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar projekta 
pieteikumu ,,Sīgu pavairošana 
Alūksnes ezerā”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 
EUR 10 500, ko sastāda Zivju 
fonda finansējums EUR 9000 un 
pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 1500. Projekta atbalsta 
gadījumā pašvaldība 
līdzfinansējumu nodrošinās 
no šī gada budžeta;

 - Alūksnes novada pašvaldībai 
piedalīties projektu konkursā 
Valsts atbalsta zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā” ar 
projekta pieteikumu ,,Līdaku 
pavairošana Alūksnes ezerā”. 
Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas ir EUR 7500, ko sastāda 
Zivju fonda finansējums EUR 6000 
un pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 1500. Projekta atbalsta 
gadījumā pašvaldība 
līdzfinansējumu nodrošinās no šī 
gada budžeta;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.3/2014 „Par Nolikuma par 
licencēto makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā apstiprināšanu”. Saistošie 
noteikumi šobrīd vēl nav spēkā, 
vispirms saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām”, pašvaldība tos nosūta 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai un pēc tās 
pozitīva atzinuma saistošie 

noteikumi tiks publicēti pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un stāsies spēkā nākamajā 
dienā pēc publikācijas;

 - apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem;

 - apstiprināt domes saistošos 
noteikumus Nr.4/2014 ,,Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2013.gada 31.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
,,Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”;

 - izskatot Būvvaldes vadītājas - 
arhitektes Līgas Šķepastes 
iesniegumu par atbrīvošanu no 
Būvvaldes vadītāja - arhitekta  
amata, atbrīvot L. Šķepasti no 
minēto pienākumu veikšanas;

 - atbalstīt Alūksnes Jaunās 
pils pirmā stāva pārseguma 
nesošo konstrukciju pastiprināšanu, 
rezervējot tam pašvaldības 
2014. gada pamatbudžetā 
finansējumu, uzdot Alūksnes 
muzeja direktorei organizēt 
iepirkuma procedūru un pēc 
iepirkuma rezultāta izziņošanas 
informēt domi par nepieciešamā 
finansējuma apmēru;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem EUR 14 000  
vieglās automašīnas iegādei 
mežziņa darba nodrošināšanai;

 - ar mērķi veicināt investīciju 
(investoru) piesaisti Alūksnes 
novadam, sekmēt bezdarba 
samazināšanu, darbavietu 
radīšanu un pakalpojumu 
pieejamību, atbalstīt ieceri 
rehabilitācijas centra Alūksnē 
izveidei - veselības uzlabošanas, 
ūdens procedūru un rehabilitācijas 
pakalpojuma sniegšanai, piesaistot 
investoru. Nodrošināt Alūksnes 
novada pašvaldības atbalstu 
investīciju projekta realizēšanai: 
rezervējot projekta īstenošanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr. 3601 029 3718, 

Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, 
nepieciešamības gadījumā veicot 
inženierkomunikāciju un 
pievedceļu izbūvi un projekta 
īstenošanas gadījumā pašvaldības 
budžetā plānojot peldbaseina 
izmantošanu (pakalpojuma 
pirkšanu) peldētapmācības 
nodrošināšanai pašvaldības 
vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem, kā arī uzdot 
Plānošanas un attīstības 
nodaļai sagatavot investīciju 
piedāvājumu un sekmēt 
investoru piesaisti projekta 
realizācijai;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.5/2014 „Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2014.gada 23.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2014 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2014.gadam””;

 - nodot stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā 
Vides pārskata projektu Alūksnes 
novada teritorijas plānojumam 
2015. - 2027. gadam publiskai 
apspriešanai, nosakot publiskās 
apspriešanas termiņu no 
03.03.2014. līdz 25.04.2014. 
Ar Vides pārskata projektu var 
iepazīties pašvaldības 
administratīvās ēkas 1. stāva 
foajē,  Dārza ielā 11, Alūksnē, 
darbdienās no plkst. 8.00 – 17.00, 
piektdienās no plkst. 8.00 – 16.30;

 - nodot Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
1. redakciju   publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai, 
nosakot publiskās apspriešanas 
laiku no 03.03.2014. līdz 
25.04.2014. Ar Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 
2027. gadam 1. redakciju var 
iepazīties pašvaldības 
administratīvās ēkas 1. stāva foajē,  
Dārza ielā 11, Alūksnē, darbdienās 
no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās 
no plkst. 8.00 - 16.30.

 Pilnībā ar domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem 

iespējams iepazīties 
www.aluksne.lv.

Pašvaldība piedāvā alternatīvas teritorijas kokogļu ražotnei
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pēc 18. februārī notikušās 
sākotnējās sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes par 
SIA „Carbon energy systems” 
Alūksnē, Rūpniecības ielā 
plānotās kokogļu ražotnes 
būvniecību, Alūksnes novada 
pašvaldība sagatavojusi un 
minētajam uzņēmumam 
iesniegusi informāciju par 
citām alternatīvām vietām 
šādas ražotnes izveidei novada 
teritorijā.

 Starp četrām uzņēmumam 
piedāvātajām alternatīvām ir divi 

pašvaldības īpašumā esoši 
objekti - zemesgabali Zeltiņu 
pagastā bijušās raķešu bāzes 
teritorijā un Jaunalūk-snes pagasta 
Visikumā. Pašvaldībā vērsās arī 
divas privātpersonas, piedāvājot 
kokogļu ražotnes būvniecībai savus 
īpašumus, kas atrodas Pededzes pa-
gastā un Jaunalūksnes pagastā. Arī 
par šiem piedāvājumiem pašvaldība 
ir informējusi uzņēmumu.
 Tāpat Alūksnes novada pašvaldība 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 
Vides pārraudzības valsts birojam 
iesniedza savus priekšlikumus un 
jautājumus attiecībā uz minētā 
uzņēmuma plānoto kokogļu ražotni 
Alūksnē, Rūpniecības ielā.
 Šonedēļ gan pašvaldība ir saņēmusi 
informāciju, ka SIA „Carbon energy 

systems” vadība un investoru 
padome pieņēmusi lēmumu par 
projekta „Inovatīvā kokogļu 
ražotne” apturēšanu Rūpniecības 
ielā, Alūksnē un lūgusi Vides 
pārraudzības valsts birojam 
pārtraukt piemēroto ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru, kā arī 
informējusi biroju par pašvaldības 
piedāvājumu izvērtēt citas teritorijas 
kokogļu ražotnes celtniecībai.
 Atgādinām novada iedzīvotājiem, 
ka ir uzsākta Alūksnes novada jaunā 
teritorijas plānojuma 1. redakci-
jas sabiedriskā apspriešana, tādēļ 
aicinām iedzīvotājus aktīvi tajā 
iesaistīties, izsakot savus priekšliku-
mus. Informācija par plānojumu ir 
pieejama gan www.aluksne.lv, gan 
administratīvās ēkas foajē Dārza 

ielā 11, Alūksnē. Katrā novada 
teritorijā notiks arī sanāksmes, 
tādēļ aicinām tās apmeklēt un 
paust viedokļus. Tāpat aicinām 
iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri 
nākotnē plāno kādas darbības ar 
savu nekustamo īpašumu, šobrīd 
pārliecināties, kāda izmantošana 
ir paredzēta konkrētajai teritorijai 
saskaņā ar teritorijas plānojumu un 
izteikt savus priekšlikumus tagad, 
lai vēlāk, kad būs vēlme uzsākt 
kādu darbību, tas būtu saskaņā ar 
teritorijas plānojumu.
 Vēršam uzmanību uz to, ka jaunajā 
teritorijas plānojumā pašvaldība 
plāno iekļaut ierobežojumus, kāda 
veida uzņēmumi drīkst atrasties 
ciemu un pilsētu teritorijā.
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Paziņojums par sabiedrības līdzdalības 
procesu Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
1. redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides 
pārskata projekta Alūksnes novada 
teritorijas plānojumam 
2015. - 2027. gadam publiskās 
apspriešanas laikā
       Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2014. gada 27. februāra lēmumu Nr. 71 „Par Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai” un lēmumu Nr. 70 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
ietvaros izstrādātā Vides pārskata projekta Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015. - 2027. gadam 
nodošanu publiskai apspriešanai”, tiek organizēta Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 
2027. gadam 1. redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides 
pārskata (tālāk tekstā – Vides pārskats) projekta Alūksnes novada teritorijas plānojumam 
2015. - 2027. gadam publiskā apspriešana.
      Publiskā apspriešana Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam 1. redakcijai 
un Vides pārskata projektam tiek noteikta no 2014. gada 3. marta līdz 
2014. gada 25. aprīlim.

Iesniegs 4 projektus siltināšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
27. februāra sēdē pieņēma 
lēmumu pašvaldībai piedalīties 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu 
atklātā konkursā „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai, ceturtā 
kārta” ar četru Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
– Mālupes pamatskolas, Jaun-
alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte”, Alsviķu pirms-
skolas izglītības iestādes „Sau-
līte” un Malienas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Mazputniņš” 
siltināšanas projektiem.

 Mālupes pamatskolas projekta 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju 
samazināšanai Mālupes pamat-
skolas sporta zāles ēkā” kopējās 
izmaksas tika apstiprinātas 
EUR 133105,91 apmērā, 
pašvaldības līdzfinansējums - 
līdz EUR 65221,91 no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām. 
 Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pūcīte” 
projekta kopējās izmaksas 
apstiprinātas EUR 114640,73 
apmērā un pašvaldības līdzfinan-
sējums - līdz EUR 20635,34 no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām.
 Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” projekta 
kopējās izmaksas ir EUR 111773,37 
un pašvaldības līdzfinansējums - 
EUR 51415,76 no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām.
 Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Mazputniņš” projekta 
kopējās izmaksas ir 
EUR 144810,51, pašvaldības 
līdzfinansējums projektā - līdz 
EUR 75301,48.
 Dome lēmumos arī noteica, ka 
projektu iesniegumos norādītajām 
visu četru izglītības iestāžu ēkām ne 
mazāk kā piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas netiks mainīts lietošanas 
veids un tās netiks demontētas. Ja 
projekti tiks apstiprināti, pašvaldība 
līdzfinansējumu nodrošinās no šī 
gada budžeta.
 Jāuzsver, ka projektā plānotie 
ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes 
novada attīstības programmu 
2011. - 2017. gadam.

Apstiprināti budžeta grozījumi
Arturs Dukulis,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs

 Alūksnes novada domes 
27. februāra sēdē deputāti 
apstiprināja grozījumus 
pašvaldības šī gada budžetā, 
no pagājušā gada budžeta 
pārpildes, kā arī atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
piešķirot finansējumu vairākām 
aktivitātēm. 

 Budžeta grozījumos finansēju-
mu piešķīrām gan lielākiem, gan 
mazākiem projektiem.  Alūksnes 
Pilssalas tālākai attīstībai, lai 
izbūvētu bērnu rotaļu laukuma 
2. kārtu, paredzējām 64400 eiro, 
bet plānotajai pludmales un piknika 
teritorijas labiekārtošanai Pilssalā – 
170000 eiro. Bērnu rotaļu laukuma 
2. kārtas izbūvei veiksim iepirkuma 
procedūru un tad arī redzēsim, cik 
līdzekļu būs vajadzīgs. Savukārt 
pludmales un piknika teritorijas 
labiekārtošanai iepirkuma procedū-
ru pagaidām vēl nerīkosim. Esam 
vienojušies, ka maksimāli centīsi-
mies pašvaldības budžeta līdzekļus 
neieguldīt projektos, kur nākotnē ir 
kaut mazākās cerības iegūt Eiropas 
struktūrfondu finansējumu.
 Budžeta grozījumos paredzējām 
16400 eiro bērnu rotaļu laukumu 
izbūvei pagastos, kā arī līdzekļus 
vairākiem steidzami risināmiem 
jautājumiem izglītības iestādēs - 
2000 eiro Strautiņu bērnudārza „Ze-
menīte” dūmvada ierīkošanai, 4000 
eiro bērnudārza „Pūcīte” virtuves 
remontam, Strautiņu pamatskolai 
tualetes un dušas ierīkošanai pie 
virtuves – 2000.
 10000 eiro budžeta grozījumos 
paredzēti Alūksnes Mūzikas skolas 
pedagogu darba samaksai šī mācību 
gada otrajam pusgadam sakarā ar 
samazināto valsts mērķdotāciju 
piešķirto finansējumu 2014. gadam. 
Šāds lēmums bija nepieciešams tā-
dēļ, lai varētu saglabāt šajā mācību 
gadā noteikto izglītības programmu 
finansēšanas kārtību un nebūtu 

jāpārskata mācību plāna samazinā-
šana mācību gada vidū.
 Piešķirti 4200 eiro, lai ziemas spor-
ta centrā „Mežinieki” nostiprinātu 
asfaltētās rollertrases sānu malas, 
9000 eiro zibens aizsardzības sistē-
mas ierīkošanai Liepnas vidussko-
las, Alūksnes novada vidusskolas 
un Zeltiņu muzeja ēkām, 4000 eiro 
grāmatas „Kultūrvēsturiskie avoti 
un Alūksnes novads” izdošanai, 
12000 eiro Alūksnes pilsētas 
bibliotēkai divu abonementa telpu 
remontam, 2845 eiro datortehnikas 
iegādei bāriņtiesas darba nodroši-
nāšanai, 3600 eiro Alūksnes novada 
suvenīrmonētas izgatavošanai, 
Jaunās pils ēkas izgaismošanai – 
4000 eiro.
 No atsavināšanas procesā iegūta-
jiem līdzekļiem 14000 eiro paredzē-
ti, lai iegādātos automašīnu pašval-
dības aģentūrā „Spodra” strādājošā 
mežziņa darba nodrošināšanai, 
kam līdz šim darbinieks izmantoja 
savu privāto autotransportu. Ņemot 
vērā, ka mežziņa darba pienākumos 
ietilpst pašvaldības īpašumā esošo 
mežu apsaimniekošana, apsekoja-
mās mežu teritorijas ir gandrīz visos 
pagastos.
 No atsavināšanas procesā iegūta-
jiem līdzekļiem 14020 eiro pare-
dzēti Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7. - 9. klašu ēkas jumta 
remontam un 10205 eiro - Ilzenes 
pamatskolas jumta remontam. Pro-
tams, skatīsimies – ja būs iespējams 
kādai no šīm ēkām saņemt finansē-
jumu no cita avota, tad no pašvaldī-
bas budžeta paredzētā nauda netiks 
tērēta. Šo finansējumu piešķiršanu 
deputāti konceptuāli ir atbalstīju-
ši, bet konkrēti par to vēl plānots 
lemt finanšu komitejā, lai pēc tam 
pieņemtu domes lēmumus.
 Vēl no citiem finanšu līdzekļu at-
likumiem tika pārdalīti un piešķirti 
29819 eiro tautas tērpiem skolēnu 
kolektīviem dalībai Dziesmu un 
deju svētkos, kā arī skolām mācību 
ekskursiju organizēšanai – 6 eiro uz 
skolēnu, kas kopumā ir 10086 eiro.
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Gaidīs „Balttour” atgriezenisko saiti
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Februārī notikušajā 
starptautiskajā tūrisma izstādē 
„Balttour” Alūksnes novads 
piedalījās kopā ar Gulbenes
novadu un SIA „Gulbenes – 
Alūksnes bānītis” vienotā 
stendā, ko varēja atpazīt 
gan pēc bānīša vizuālā izskata, 
gan skaļajām vilcieniņa 
taures skaņām.

 Alūksnes novadu šajā izstādē 
pārstāvēja lielākie novada muzeji, 
ar dažādām aktivitātēm rādot savu 
piedāvājumu. Pašvaldības tūris-
ma informācijas speciāliste Vita 
Dravniece, kura novada stendā 
apmeklētājus sagaidīja visas trīs 
dienas, vērtē, ka izstāde bijusi labi 
apmeklēta.
 - Ļoti daudzu cilvēku uzmanību 
piesaistīja dažādās aktivitātes, ko 
piedāvāja mūsu novada muzeji, 
piemēram, veclaiceniešu piedāvātā 
robežu nospraušana, Jaunlaicenes 
muižas muzeja vāverīšu tīšana un 
malēniešu valoda. Greznie Alūksnes 
muzeja tērpi un kroketa spēle arī 
piesaistīja lielu uzmanību, taču 
likās, ka cilvēki ir pārāk kautrīgi, lai 
spēlētu kroketu vai pārģērbtos ba-
roneses un barona tērpos. Domāju, 
ka bānītim kā stenda risinājumam ir 
laba vizuālā piesaiste, bet bija grūti 
veikt šīs aktivitātes iekšpusē, kur ir 

pārāk maz vietas, savukārt, ja kaut 
kas notika vagona iekšpusē, tad 
no ārpuses to neredzēja. Kopumā 
Alūksnes novads un pilsēta tika 
labi prezentēta un domāju, ka būs 
atgriezeniskā saite no šī pasākuma, 
- uzskata V. Dravniece.
 Jaunlaicenes muižas muzeja izglī-
tojošā darba un darba ar apmeklē-
tājiem vadītāja Inga Strauta atzīst, 
ka, strādājot novada stendā, varējis 
manīt, ka apmeklētāji nākuši uz 

izstādi jau ar konkrētiem mērķiem - 
uzzināt vairāk par Alūksnes novada 
piedāvājumiem tūrisma, kultūras un 
aktīvās atpūtas jomā.
 - Apmeklētāji jautāja par akti-
vitātēm bijušajā Zeltiņu raķešu 
bāzē, kādi pasākumi brīvā dabā 
būs pieejami Veclaicenē. Runājot 
par Jaunlaicenes muižas muzeju, 
bija ģimenes, kuras atkārtoti nāca 
iemācīties izgatavot seno malēniešu 
rotaļlietu „vāverīte”. Vienlaikus 

apmeklētāji interesējās arī par 
naktsmītnēm, kuras būtu tuvāk 
piedāvātajām aktivitātēm, apskates 
objektiem. Bija arī pieprasījums 
pēc ievērojamāko vietu apskates 
maršruta dienas laikā visā novadā, 
braucot ar automašīnām. Lielāku 
uzmanību ceļot gribētāji pievērš, 
ja piedāvājums izskan atraktīvi, 
netradicionāli, interesanti, - secina 
I. Strauta.

  Alūksnes muzejs izstādes apmeklētājiem piedāvāja gan uzspēlēt kroketu, gan pārģērbties baronu tērpos, 
prezentējot savu jauno piedāvājumu                                                                                           Evitas Aplokas foto

Potenciālie investori iepazīstina 
ar uzņēmējdarbības iecerēm novadā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
tautsaimniecības komitejas 
sēdē februārī divi uzņēmumi 
deputātus iepazīstināja ar 
savu investīciju piedāvājumu 
Alūksnes novadam. Tas sasaucas 
ar nepieciešamību pēc jaunām 
darba vietām mūsu novada 
ļaudīm un nākamā plānošanas 
perioda virzienu Eiropas 
struktūrfondu finansējumu 
izmantot jaunu darba vietu 
radīšanai.

 SIA „J.I. tehnoloģijas” 
Jaunlaicenes pagastā iecerējuši 
atjaunot vienu no bijušajām fermu 
teritorijām, izveidojot tur būvmate-
riālu ražotni, kur tiktu ražotas fibro-
līta kokskaidu plātnes. Uzņēmuma 
pārstāvji Edmunds Bērziņš un Ralfs 
Kļaviņš uzsvēra, ka fibrolīts kā 
būvmateriāls ir pazīstams jau no 
padomju laikiem un ir diezgan plaši 
izmantojams.
 - Fibrolīta ražošanā izmanto 
koksni, kas netiek izmantota 
zāģmateriālu ražošanā, līdz ar 
to tas ir viens no nekvalitatīvās 
koksnes potenciāliem izmantošanas 
veidiem. Tā ir Eiropā atzīta tehnolo-
ģija, kuras ietvaros no 50 cm gariem 
baļķu nogriežņiem tiek sagatavotas 
skaidas un sapresētas kopā ar 
cementu un ūdeni. Kokskaidu 
plāksnes izmanto siltināšanai, 
akustiskiem risinājumiem sienām, 
griestiem. Atšķirībā no putu 
polistirola, ko lieto līdzīgiem 

mērķiem, fibrolīts ir gaisu 
caurlaidīgs un tam ir laba siltuma 
inerce. Bez tam, fibrolīta ražošanas 
process nav saistīts ar ķīmijas iz-
mantošanu. Materiāls uzskatāms par 
ekoloģiski draudzīgu, tam ir salīdzi-
noši vienkārša ražošanas tehnoloģi-
ja, bet liels eksporta potenciāls. 
Šobrīd strādājam pie tehniskā 
projekta, līdz šī gada beigām 
plānojam pabeigt pirmo ražotnes 
kārtu un nākamgad ceram sākt 
ražot, - komitejas sēdē deputātiem 
stāstīja R. Kļaviņš. 
 Plānotā ražotne Jaunlaicenē 
būtu aptuveni 5000 m2 liela un daļai 
no tās izmantotu vecās fermas ēkas. 
Iecerēts, ka ar darba vietām 
tā varētu nodrošināt aptuveni 30 - 
35 cilvēkus. Daļa no uzņēmumā 
nodarbinātajiem varētu būt 
sievietes, arī personas ar invaliditā-
ti. Atsevišķus vadošos speciālistus 
uzņēmums plāno piesaistīt no citām 
vietām.
 - Esam plānojuši arī sadarbību 
ar citiem uzņēmumiem – tā kā 
produkciju ir plānots eksportēt, 
būs vajadzīgas taras paletes, līdz 
ar to varētu būt papildu pasūtījums 
vietējiem gateriem, sadarbība 
varētu veidoties ar pārvadātājiem, 
kas veiktu pasūtījuma piegādi līdz 
Eiropas patērētājam. Tāpat būtu 
iespējas veidot sadarbību ar citiem 
kokapstrādes jomas uzņēmumiem 
par materiālu iegādi vai 
pārpalikumu pārstrādi.
 R. Kļaviņš uzsvēra, ka šī projekta 
ietvaros varētu izveidot vēl vienu 
uzņēmumu, kas iekļautos novada 
tautsaimniecības struktūrā, dodot 
darba vietas un sastrādājoties ar 

citiem vietējiem uzņēmumiem un 
tas varētu būt saistīts ar saliekamo 
māju ražošanu.
 Uzņēmums, iepazīstinot ar saviem 
plāniem, pauda lūgumu arī pēc 
pašvaldības atbalsta atsevišķu jau-
tājumu risināšanā - elektrisko jaudu 
palielināšanai, ceļa infrastruktūras 
sakārtošanai un speciālistu 
izmitināšanai.
 Savukārt SIA „Eiro – Āzijas inves-
tīciju aģentūra” domes deputātus 
iepazīstināja ar piedāvājumu, kas 
paredz Alūksnē, Merķeļa ielā, izvei-
dot koģenerācijas staciju un ražot 
elektrību.
 Uzņēmuma valdes loceklis Jānis 
Timma deputātiem pastāstīja, ka 
šobrīd uzņēmums ir saņēmis visas 
atļaujas koģenerācijas stacijas 
būvniecībai, un informēja, ka ir 
iesniegts piedāvājums pašvaldības 
kapitālsabiedrībai „Simone” iegādā-
ties uzņēmumā saražoto siltumu.
 - Esam izvērtējuši Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora apstiprināto 
„Simones” tarifu un esam gatavi 
piedāvāt siltumenerģiju apjomā 
līdz 3 megavatiem par 24,5 eiro 
(17,1 latiem) par megavatu.  Mūsu 
piedāvājums „Simonei” paredz, 
ka pašvaldības siltumapgādes 
uzņēmums varētu pirkt tik daudz 
siltuma, kāds ir tā patēriņš vasaras 
periodā. Siltumenerģijas apgāde 
notiktu, sekcionējot zonās. Tas nozī-
mē, ka vasarā pilnīgi visa elektrība, 
kas tiek patērēta siltumenerģijas cir-
kulācijai pa pilsētu, tiktu finansēta 
no mūsu puses. Attiecīgi ziemā tās 
būtu atsevišķas sadaļas, kuras mēs 
apgādājam, visticamāk - apmēram 
puse. Galvenais, ko gribam uzsvērt, 

ir, ka „Simonei” nav pienākums 
pieņemt vairāk siltumenerģijas, kā 
ir tās patēriņš un arī otrādi – mums 
nav pienākums piegādāt vairāk 
kā esam spējīgi saražot. Lai gan 
mūsu stacijai būs lielāka jauda, un 
nākotnē varētu tikt izskatīta iespēja 
piegādāt vēl vairāk siltuma, sākot-
nējā posmā runa varētu būt par 3 
megavatiem, - uzsvēra J. Timma.
 Viņš deputātus informēja, ka pa-
ralēli koģenerācijas stacijai, turpat 
iecerēts būvēt arī granulu rūpnīcu. 
Investīcijas koģenerācijas stacijā 
plānotas 9 miljoni eiro, bet granulu 
rūpnīcā – 5 miljoni eiro, līdz ar to 
kopējais investīciju apjoms būtu 
14 miljoni eiro. Savukārt plānotais 
darba vietu skaits būtu aptuveni 
20 - 25.
 Deputāti uzklausīja abu uzņēmumu 
pārstāvju piedāvājumus, diskutēja 
par tiem un pieņēma izskanējušo in-
formāciju zināšanai, taču jāuzsver, 
ka nekādi lēmumi sakarā ar tiem 
pieņemti netika.
 Jautājumā par iespējamo pašvaldī-
bas atbalstu SIA „JI tehnoloģijas” 
fibrolīta ražotnes izveidei Jaunlai-
cenes pagasta teritorijā, pašvaldība 
turpinās strādāt, pētot, kā tai ir 
iespējams sniegt uzņēmumam ne-
pieciešamo atbalstu infrastruktūras 
sakārtošanā.
 Savukārt attiecībā uz 
SIA „Eiro – Āzijas investīciju 
aģentūra” deputāti vienojās, ka 
primāri būtu nepieciešams saprast, 
kāda varētu būt pašvaldības 
kapitālsabiedrības AS „Simone” 
turpmākā darbība gadījumā, ja 
tiek pirkts koģenerācijas stacijā 
saražotais siltums.

Veclaicenē 
spēlē teātri divās 
valodās
Maija Bleiferte,
Veclaicenes amatierteātra 
kolektīva vadītāja

 24. februāris, 
kaimiņvalsts Igaunijas 
neatkarības diena, Veclaicenes 
pagastā tiek atzīmēta katru 
gadu. Šoreiz ierasto svinīgo 
pasākumu aizstāja jautras 
teātru izrādes, jo latvieši 
un igauņi pierobežā viens 
otram ir ne tikai palīdzējuši 
grūtos un valstij svarīgos 
brīžos, bet arī kopīgi 
ballējušies.

  Uz pasākumu „Daudz laimes 
dzimšanas dienā, Igaunija” 
pulcējās gan veclaicenieši, gan 
tuvākie kaimiņi no abām valstīm. 
Priekšnesumus sniedza Veclai-
cenes pagasta un Varstu pagasta 
Krabu ciema teātru kolektīvi.
 Veclaicenieši, kā ierasts, savā 
lauku sētā pēc pašu veidota 
scenārija atainoja igauņu valodas 
mācīšanas kursus latviešiem. 
Izrādē vienlaicīgi skanēja 
latviešu un igauņu valodas. 
Savukārt Krabu teātra aktieri 
uzvedumā „Turku zirga ola” 
mēģināja izperēt kumeļu no 
ķirbja. Lai priekšnesumi būtu 
saprotami un baudāmi abām 
tautām, tos tulkoja Jānis Pran-
gels, un, spriežot pēc skatītāju 
atsaucības, tas arī izdevās.
 Kā jau dzimšanas dienā, tika 
nobaudīts arī svētku kliņģeris 
un uzdancots, jo Varstu pagasta 
sekretāre līdzi bija paņēmusi, 
kā pati teica, senu garmošku. 
Viņas spēlētās melodijas lieliski 
papildināja arī tautas nama 
vadītājas Maijas Rozītes svei-
cienu igauņu tautai. 
Pēc pasākuma apmeklētāji 
nesteidzās izklīst. Gan latviešu, 
gan igauņu valodās tika apspri-
esta šābrīža dzīve pierobežā 
un cilātas atmiņas. Noslēgumā 
interesenti devās apskatīt pagasta 
pārvaldes ēku, ilgāk uzkavējoties 
muzeja telpās.
 Pirmā kaimiņvalstu teātru 
tikšanās noritēja labestīgā 
gaisotnē. Ceram, ka citreiz 
mums pievienosies arī vistuvākie 
kaimiņi - Hānjas pagasta 
Lūcinieku ciema teātra kolektīvs.

Igauņi un latvieši Veclaicenē 
kopā dara ne tikai nopietnas 
lietas, bet arī joko

Maijas Bleifertes foto
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Jaunlaicenes dziedātājiem - 
1. pakāpes diploms
Daiga Birkenberga,
Jaunlaicenes pamatskolas direktore

 Februāris ir mēnesis, kad 
skolā notiek daudz pasākumu, 
kad ir prieks par skolotāju 
darbu un skolēnu varēšanu. 

 Tautas dziesmu zinošie 
un mīlošie skolēni - Kristīne 
Šagarova, Lelde Kaktiņa, Paula 
Priedīte, Dāniels Eglītis, Armīns 
Rēdelis piedalījās tautas 
dziesmu dziedāšanas 
sacensībās „Lakstīgala – 2014” 
Alūksnē, kur ieguva 2. vietu. 
Komanda tika izvirzīta dalībai 
Vidzemes zonas konkursā Valkā, 
kur ieguva 1. pakāpes diplomu. 
Paldies  komandai un skolotājai 
Ingai Ārstei par lielo darbu! Milzīgs 
paldies vecākiem, kuri 
atbalstīja savus bērnus un 
nodrošināja nokļūšanu skolā arī 
sestdienās un svētdienās. 
 Skolā notika skatuves runas 
konkurss, kurā dzeju runāja visi 

1. - 4. klašu skolēni un 24 skolēni 
no 5. - 9. klasēm. Tā kā konkurss 
būs arī Alūksnē, tad žūrijā piedalījās 
pagasta bibliotekāre Iveta Šķep-
aste un tautas nama vadītāja Māra 
Svārupe. Uz konkursu Alūksnē tika 
izvirzīti Ernests Muriņš, Rimants 
Vērzemnieks, Armīns Rēdelis un 
Mikus Cekulis. 
 Februārī atzīmējam izcilās latviešu 
mākslinieces Margaritas Stārastes 
100 gadu jubileju. Skolā izveidota 
viņas grāmatu izstāde. Skolēni paši 
kļūs par rakstniekiem un māksli-
niekiem, rakstot un ilustrējot savas 
pasakas. 
 Sarosījusies arī skolēnu 
pašpārvalde. Pašpārvaldes skolēni 
un skolotāja Karīna Semjonova  
noorganizēja skolā pasākumu Ēnu 
dienā, kad skolēni tika iepazīsti-
nāti ar pavāra, viesmīļa, bārmeņa, 
skolotāja, mūziķa, ārsta profesi-
jām. Uz tikšanos ar skolēniem tika 
uzaicināta  ārste A. Prindule, pavāre 
B. Laizāne, mūziķi Gunārs un Zane 
Plukši.  Skolēni uzzināja, kur un 

cik daudz jāmācās, lai iegūtu šīs 
profesijas, kādām īpašībām jāpiemīt 
cilvēkam, kurš grib tās apgūt. 
Noklausījāmies dziedātāja Gunāra 
Plukša jaunākās dziesmas pirmat-
skaņojumu. 
 Šogad 9. klases skolēni arī paši 
kļuva par „ēnām”. Meitenes ēnoja 
„Alūksnes Ziņās” un frizētavā, 
daži puiši Jaunlaicenes muižas 
muzejā, daži intervēja skolotājus, 
viens piedalījās ugunsdzēsēju darbā 
Valmierā. 

 Jau par tradīciju kļuvis 
Valentīndienas pasākums skolā, ko 
arī organizē skolēnu pašpārvalde. 
Šogad bija izveidots foto stūrītis, 
kur katrs varēja nofotografēties 
ar sev tuvākajiem un mīļākajiem 
skolas biedriem. Konkursā bija jā-
nosaka Valentīndienas pāris. Žūrija 
par simpātiskāko, nopietnāko atzina 
Beāti Pori un Kristiānu Laizānu. 
 Lai arī turpmāk skolotājiem un 
skolēniem netrūkst radošu ideju un 
vēlmes tās piepildīt! 

Jaunlaicenes pamatskolas audzēkņi kopā ar skolotāju Ingu Ārsti
Foto no Jaunlaicenes pamatskolas arhīva

Gardais 
apciemojums 
Strautiņu 
„Zemenītē”
Kristīne Kuzera, Klinta Apsīte,
Strautiņu PII „Zemenīte” 
5 – 7 gadus veco bērnu grupas 
„Kāpēcīši” skolotājas 

 10. februāra rītā Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zemenīte” 5 - 7 gadus veco 
bērnu grupiņu „Kāpēcīši” 
apciemoja Laimas Zvirbules 
māmiņa. Ciemiņa viesošanās 
mērķis bija iepriecināt bērnus 
un pedagogus, kopīgi 
darboties, cepot cepumus. 
Radoši darboties kopā ar 
„Kāpēcīšu” grupas audzēknes 
māmiņu ieradās arī 
1 - 2,5 gadus veco bērnu 
grupiņa „Cālīši” un 3 - 4 gadus 
veco bērnu grupiņa „Bitītes” 
kopā ar pedagogiem.

 Māmiņa bija izvēlējusies 
pagatavot cepumus sirds 
veidā, tā atgādinot par 
Valentīndienas tuvošanos. 
Bērni aktīvi iesaistījās smilšu 
mīklas sagatavošanā, pašiem 
bija iespēja no katram izdalītā 
mīklas gabaliņa izveidot 
sirsniņveida cepumus. Katrs 
bērns, izmantojot formiņu, 
izveidoja vairākus sirds veida 
cepumiņus. Tie tika likti divās 
kārtās, starp kurām māmiņa 
bija izvēlējusies ievietot gardu 
zemeņu pildījumu. Kad 
cepumi bija izkārtoti uz 
cepamās pannas, devāmies 
uz pirmsskolas izglītības iestādes 
plašo un mājīgo virtuvi, lai 
varētu izcept kopīgi ar māmiņu 
pagatavotos sirsniņcepumus.
 Pēc pavisam neilga laika 
„Kāpēcīšu” grupas telpu 
piepildīja gards cepumu aromāts. 
Visi kopā varējām priecāties 
ne tikai par pašu pagatavoto 
cepumu vizuālo noformējumu 
un patīkamo aromātu, bet arī 
izbaudījām iespēju palutināt 
mūsu garšas kārpiņas un 
piepildīt vēderiņus ar ļoti 
garšīgajiem cepumiņiem. 
 Bērni, dodoties mājās, ar lielu 
prieku līdzi ņēma vecākiem 
paredzētos cepumus, lai arī 
vecākiem būtu iespēja nobaudīt 
gardumus, kas tika pagatavoti 
kopā ar „Kāpēcīšu” grupas 
māmiņu.
 Lielu un mīļu paldies 
sakām Laimas Zvirbules 
māmiņai Inai Zvirbulei par 
jauko un garšīgo ciemošanos 
„Kāpēcīšu” grupā!

Skolā Kanaviņu kalnā
Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

 Skolai Kanaviņu kalnā šogad 
atzīmējām 75. gadskārtu. 
SIA „Valērijas Belokoņas 
izdevniecības” Rīgā 2002. gadā 
izdotajā Latvijas enciklopēdijas 
1. sējumā rakstīts, ka vecā ēka 
celta 1939. gadā un mācības 
notikušas nepārtraukti pie 
dažādiem skolu nosaukumiem un 
politiskajām valsts iekārtām.

 Ir ļoti būtiski, ka ēkai visus šos ga-
dus tās pamatfunkcija ir bijusi tāda, 
kā tas sākotnēji iecerēts, kad zemi 
skolas būvniecībai uzdāvināja vietē-
jais saimnieks Eižens Lejasisaks.
 Ļoti sarežģīta un bieži arī nesa-
protama ir skolas vēsture, bet šeit 
gribētu teikt paldies visiem, visiem, 
kas strādājuši, mācījuši, mācījušies, 
atbalstījuši skolu visos laikos, aug-
stu turējuši darba tikumu. Lai varētu 
ceļot sarežģītajos vēstures līkločos, 
jubilejas pasākumā par skolām, 
kuras darbojās šeit, Kanaviņu ielā, 
stāstīja Tētis Karlo jeb mūsu valsts 
aizsardzības mācības skolotājs 
Andris Čečiņš un katras skolas 
Buratino.
 Paideru skolu pārstāvēja Artis 
Maksims, Alūksnes 2. vidusskolu 
- Aleksandrs Mellītis, Vakarskolu 
– Māris Ozoliņš, Alūksnes vidus-
skolu - Elvis Strapcāns un Alūksnes 
novada vidusskolu - Everts Dzelzs-
kalējs – Kalējs. Koncertā muzikālos 
priekšnesumus sniedza Alūksnes 
novada vidusskolas zēnu kora grupa 
un meiteņu ansamblis, solists Artūrs 
Pūpols, akordeona solo Reinis 
Riekstiņš, dejoja Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra deju kolektīva „Vir-
pulītis” dejotāji. Paldies koncert-
meistarei Ilvai Liepiņai, skolotājiem 
Inesei un Zigmāram Krūmiņiem, 
Sandoram Līviņam. Paldies par 
digitālo noformējumu un prezentā-

ciju Rolandam Hollam un Guntim 
Meisteram, par kvalitatīvu skaņu 
un gaismu Jurim Marinovam ar 
komandu.
 Jubileja ir laiks, kad atskatāmies 
uz paveikto, tāpēc tika sveikti un 
paldies vārdi teikti gan skolotājiem, 
gan skolas tehniskajiem darbinie-
kiem. Alūksnes novada Izglītības 
pārvalde pie laba vēlējumiem un 
cerībām tikties skolas simtgadē 
pasniedza Izglītības un zināt-
nes ministrijas Atzinības rakstus 
Dacei Alksnei un Līgai Krūmiņai 
par nozīmīgu pedagoģiskā darba 
ieguldījumu izglītības sistēmas 
attīstībā. Alūksnes novada pašval-
dības Izglītības pārvaldes Atzinības 
rakstus saņēma Ilona Apsīte, Anita 
Stilve, Guntis Meisters, Inita Lāce, 
Pārsla Meistere, Lāsma Baltiņa, 
Aija Vilande, Lāsma Gibala, Jeļena 
Graņicina, Ligija Grase un Vadims 
Savkovs.
 Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Fomins un 
domes deputāts Jānis Sadovņikovs 
Alūksnes novada pašvaldības vārdā 

pasniedza Pateicības Maijai Sem-
jonovai, Andrim Čečiņam, Vinetai 
Kovaļevskai, Pēterim Petrovam, 
Mārai Verbickai. Alūksnes novada 
pašvaldības Atzinības saņēma Silva 
Zariņa, Anita Svikle, Inese Krū-
miņa, Normunds Strupiņš, Janīna 
Petrova un Irēna Semeika.
 Sveicot skolas jubilejā, no skolas 
administrācijas pateicības saņēma 
Aina Dobrovoļska, Inta Jaunkal-
ne, Heino Rābe, Igors Galancevs, 
Rolands Holla, Anita Kalniņa, Anna 
Kurčastova, Melānija Kovtun, Gun-
tārs Misiķis, Lidija Monastirska, 
Svetlana Razmislova, Liāna Berķe, 
Baiba Dzelzskalēja – Kalēja, Sa-
nita Čibala, Inese Kaulakane, Aina 
Ezeriņa, Marina Saveļjeva, Ilma 
Kondratjeva, Aleksandrs Kondrat-
jevs, Svetlana Koroļova, Daiga 
Kozule, Vizma Orlovska, Sergejs 
Sverčkovs, Iveta Taimiņa un Ņina 
Urlapova.
 Gatavojoties jubilejai, daļēji tika 
īstenots viens no sapņiem – izga-
tavots vimpelis skolas logo formā. 
Par to jāsaka paldies skolotājai 

Initai Lācei. Vecāko klašu meite-
nes ar skolotāju Daces Alksnes un 
Lāsmas Baltiņas līdzdalību veidoja 
atslēgu piekariņus ar skolas logo 
formā. Skolas jaunā korpusa 2. stā-
vā aplūkojama skolotāju metodiskās 
komisijas „Cilvēks un sabiedrī-
ba” izveidotā izstāde, kurā skola 
Kanaviņu kalnā redzama dažādos 
laika posmos, dažādos gadalaikos 
atbilstoši latvju zīmēm, kas stiprina 
un sargā. Vēstures kabinetā, patei-
coties skolotājiem Maijai Semjo-
novai, Vadimam Savkovam, Daigai 
Kozulei, tehniskajiem darbiniekiem 
Normundam Strupiņam un Igoram 
Galancevam, tika sākti iekārtot 
skolas muzeja materiāli. Buratino 
visiem dalīja piparkūku „Zelta at-
slēdziņas”, kuras izgatavoja un cepa 
Dace Alksne un Lāsma Baltiņa.
 Paldies visiem, kas atnāca, kas bija 
klāt, kas domās juta līdzi un sveica 
skolu, tās darbiniekus, vēlēja turp-
māku izaugsmi un pastāvēšanu. Ar 
pozitīvām emocijām bagāts bija arī 
nākošajā dienā absolventu vakars. 
Paldies visiem!

Alūksnes novada vidusskolas kolektīvs 75. gadskārtas svētkos                                                Evitas Aplokas foto

„Zemenītes” audzēkņi mācās 
gatavot cepumus 

Foto no PII „Zemenīte” arhīva
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Harijs Ozols un 
Santa Zapacka 
jaunā koncert-
programmā 
“...par Sievieti !”
 
   

15. martā Jaunannas tautas namā 
ar jaunu koncertprogrammu “... 
par Sievieti!” ciemosies Santa 
Zapacka un Harijs Ozols. Īpašu 
uzmanību sievietei pievēršam 8. 
martā un tāpēc Santa un Harijs 
vēlas runāt par sievieti ne tikai 
vienu dienu, bet jau no paša 
gada sākuma. Kā runās, kāpēc 
runās, ko runās un dziedās, to jūs 
redzēsiet koncertā. Jāpiemin, ka 
dziedātāja Santa Zapacka šogad 
svin apaļu jubileju un tāpēc 
sveiksim arī viņu!

Vaivaru 
palīglīdzekļu 
centrs 25. martā 
Alūksnē
 25. martā Vaivaru 
tehnisko palīglīdzekļu 
centrs (turpmāk - VTPC) 
izbrauks uz Alūksni un 
Alūksnes novada Sociālā 
dienesta telpās, Lielā Ezera 
ielā 11, no pulksten 13.00 
līdz 14.00 pieņems 
apmeklētājus.

 Pieņemšanas laikā klienti 
varēs ierasties iesniegt 
dokumentus tehniskā 
palīglīdzekļa saņemšanai, 
kā arī interesēties par iespēju 
saņemt tehniskos palīglīdzekļus. 
VTPC darbinieks sniegs 
informāciju par pieejamiem 
tehniskiem palīglīdzekļiem un 
iesniedzamajiem dokumentiem, 
kā arī iepriekš piesakoties, 
varēs saņemt pasūtītos tehniskos 
palīglīdzekļus. Līdz 
izbraukuma dienai klienti 
var pieteikties gan tehniskā 
palīglīdzekļa saņemšanai, gan 
mājas vizītēm. Mājas vizītes 
VTPC  veic par maksu.
 VTPC plāno izbraukumus 
atbilstoši klientu aktivitātēm. Lai 
ieplānotu vizīti, lūdzam klien-
tus, kas saņēmuši vēstules par 
tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu 
vai nodošanu un vēlas tos saņemt 
vai nodot Alūksnē, paziņot 
VTPC pa telefonu 67552350 vai 
piesakoties e-pastā vtpc@nrc.lv.
 Ar VTPC plānotājiem izbrauku-
miem var iepazīties mājas 
lapā www.nrcvaivari.lv, 
informācija mainās katra 
mēneša sākumā.

Īsteno vairāku muzeja priekšmetu restaurāciju
Astrīda Ievedniece,
Alūksnes muzeja krājuma glabātāja

 Alūksnes muzeja krājums 
ir veidojies vairāk nekā 50 gadu 
laikā. Priekšmeti muzejā 
nonākuši pa dažādiem ceļiem 
un ar dažādu saglabātības 
pakāpi - dāvināti, pirkti, iegūti 
ekspedīciju laikā, atrasti 
arheoloģiskajos izrakumos, 
nejauši atrasti rakšanas darbu 
gaitā. Viens no grūtākajiem 
uzdevumiem ir šo vēstures 
notikumu liecinieku 
saglabāšana.
 
 2013. gadā Alūksnes muzejā veik-
smīgi realizēti vairāki interesanti 
krājuma priekšmetu restaurācijas 
projekti. Nozīmīgākie no tiem ir 
gleznotāja Leo Kokles skiču restau-
rācija/ konservācija. 2014. gads ir 
L. Kokles 90 gadu jubilejas gads un 
muzeja apmeklētāji varēs iepazī-
ties ar vēl neredzētiem novadnieka 
darbiem. Šos restaurācijas darbus 
izpilda SIA „Sēpija” restauratore 
- meistare Ārija Ubarste, ar kuru 

muzejam jau ir bijusi sekmīga 
sadarbība arī citu projektu 
realizēšanā.
 Šajā gadā interesantu sadarbību 
Alūksnes muzejs uzsāka ar Rīgas 
Celtniecības koledžu. Restaurācijas 
nodaļas pasniedzējs Uģis Baļļa ar 
saviem audzēkņiem restaurēja divus 
18. gadsimta beigu - 19. gadsimta 
sākuma krēslus. Tie būs muzeja 
topošās pastāvīgās vēstures 
ekspozīcijas sastāvdaļa un labi 
iekļausies pils interjerā. Savukārt 
arheoloģiskā materiāla un metāla 
restauratore - meistare Ieva Baļļa 
atjauno interesantu 17. - 
18. gadsimta holandiešu tabakas 
kastīti, kas atrasta Alūksnes ezerā. 
Arī šī kastīte būs apskatāma muzeja 
vēstures ekspozīcijā. 
Tuvojas nobeigumam ļoti 
sarežģīta 13. - 14. gadsimta 
villaines fragmenta restaurācija. Tā 
būs interesanta liecība par Alūksnes 
novada senāko vēsturi. Restaurāciju 
veic restauratore - meistare Anita 
Burkovska.
 Līdzekļus šo projektu īstenošanai 
Alūksnes muzejs ieguva gan ar 

pašvaldības atbalstu, gan ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda projektu 
finansējumu. Pirmo reizi finansēju-
mu restaurācijas darbiem Alūksnes 
muzejs ieguva ar dalību Alūksnes 
un Apes novada fonda rīkotajā 
Labdarības akcijā „Kultūrai”, kuras 
noslēgums bija šogad Alūksnes 

pilsētas svētku laikā. Par to liels 
paldies visiem atsaucīgajiem ziedo-
tājiem.
 Restaurācija ir lēns, darbietilpīgs 
un dārgs process, tomēr turpināsim 
meklēt iespējas piesaistīt finansē-
jumu un saglabāt Alūksnes novada 
kultūrvēsturisko mantojumu.

  Pērn sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu Alūksnes muzejā 
restaurēti divi krēsli                                   Foto no Alūksnes muzeja arhīva

Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas galvenā 
bibliotekāre

  Konkursu rīko Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centrs sadarbībā ar 
Latvijas skolām un bibliotēkām. 
Tā mērķauditorija – Bērnu 
un jauniešu 2013 žūrijas 
eksperti vecumā no 10 līdz 
14 gadiem. 

  Konkurss tiek rīkots ar mērķi dot 
dalībniekiem iespēju piedzīvot 
Rīgas – Eiropas kultūras galvas-
pilsētas svētkus, radīt plašāku 
publicitāti jaunajai Nacionālās 
bibliotēkas ēkai, bērnu literatūrai, 
lasošajiem bērniem un lasīšanai kā 
ģimenes vērtībai, kopīgi atspēkot 
aizspriedumu, ka „bērni mūsdienās 
vairs nelasa”.
 Domraksti tiks vērtēti 2 kārtās. 
1.kārtā darbiņus izskatīs vietējās 
bibliotēkās un skolās, labākos iesū-

tot vērtēšanai 2.kārtā, kad Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā žūrija atlasīs 
pašus labākos un nosūtīs uz LNB. 
Tā kā 2014.gads ir īpašs ar to, ka 
Latvija būs Eiropas kultūras galvas-
pilsēta, tad labāko domrakstu auto-
riem 8. septembrī Eiropas kultūras 
galvaspilsētas  programmas ietvaros 
paredzēts karnevāla gājiens pašgata-
votās maskās uz jauno Nacionālās 
bibliotēkas ēku – Gaismas pili. 
 Konkursa dalībnieki tiek aicināti 
radīt jaunu leģendu par Stikla kalnu, 

Saulcerīti, Gaismas pili, Antiņu un 
viņa brāļiem.
 Kam tiks pievērsta īpaša uzma-
nība? Tam, lai darbiņi ir atbilstoši 
dotajam uzdevumam, ir oriģināli 
un uzrakstīti literāri un gramatiski 
pareizi.
 Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
radošos darbiņus gaidīsim līdz 
7.aprīlim!
 Sīkāk ar konkursa nolikumu var 
iepazīties Alūksnes pilsētas bibliotē-
kas Bērnu literatūras nodaļā!

Aicinām piedalīties domrakstu 
konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”

Jaunannā aicina uz tautasdziesmu 
sadziedāšanu ar Ingu Karpiču
Iveta Baltā – Vanaga,
Jaunannas tautas nama vadītāja

 Biedrība „Interešu centrs 
„Jaunanna”” kopā ar 
dziesminieci Ingu Karpiču 
Jaunannā  organizē mediatīvu 
tautasdziesmu sadziedāšanu.

 22. martā pulksten 14.00 
Jaunannas Tautas namā kopā 
sanākšanas pasākums „Dziesmā 
ir spēks”. Pati māksliniece to 
definē kā meditāciju, ko spējam iz-
just, dziedot tautasdziesmas kokles 
pavadījumā.
 Par to, kā atklāta kokle un ceļš pie 
tautasdziesmas, stāsta Inga: „Visu 
dzīvi esmu dziedājusi. Iesākumā 
vienkārši - lai dziedātu, jo 
iekšēja vēlme būt mūzikā vienmēr 
ir saukusi un atgādinājusi par sevi. 
Piedalījos mūzikas šovā 
„O! Kartes skatuve” un saskāros ar 
lielās skatuves netīrajām aizkuli-
sēm, kurās nācās atrast veidu, kā 
būt. Paši jau ne reizi vien dzīvē 
piedzīvojam grūtības, kas sirdi plēš 
pušu, tomēr tas vienmēr pāriet. Agri 
vai vēlu, bet pāriet. Man šoreiz 
lielākais ieguvums caur šiem 
pārbaudījumiem ir iegūtās 
atziņas - kā vēlos dzīvot, ko vēlos 

panākt caur mūziku! Divas 
svarīgākās jomas manā dzīvē: 
mūzika un joga. Pēc šova sapratu, 
ka šīs abas lietas varu apvienot - 
izpildīt mūziku ar garīgu vērtību, 
kas cilvēkiem spēj dot ļoti daudz, 
spēj nest harmoniju! Un tāda ir 
mūsu senā tautasdziesma, kurā 
ierakstīta liela gudrība, caur kuru 
pamazām veras vaļā mūsu dvēsele 
un iekšēji spējam atsākt smaidīt, 
jo dvēsele nāk mājās pie sevis, pie 
sava pirmavota, kas 
savukārt atver mūs iekšējam 
mieram, un patiesībā ir mūsu 
dabiskais stāvoklis! Kā saka 
tautasdziesmas - kokle ir Dieva 
dota. Koklei ir stīgas un arī mūsu 
dvēselei ir stīgas, kas jānoskaņo, lai 
tās skanētu harmoniski. Mūsu senči 
zināja - tautas dziesma ceļ tautas 
garu, pašapziņu un liek apzināt 
dvēseles spēku.”
 Tautasdziesmu sadziedāšana 
notiek, sēžot aplī. Katram tiek 
izdalīti tautasdziesmu vārdi. Šī 
nav parasta dziedāšana - šeit katrs 
koncentrējas uz iekšējām sajūtām, 
kas raisās, dziedot tautasdziesmu 
vārdus, jo nereti tautasdziesma spēj 
veidot vizuālas ainas mūsu acu 
priekšā. Tāda ir šī iepriekšminētā 
meditācija - ļauties 

tautasdziesmu maģisko vārdu 
dziedinošām vibrācijām. Protams, 
sajūtas un rezultāts ir atkarīgs no 
katra paša - cik mēs spējam būt šeit 
un tagad ar dziesmu, „atslēdzot” 
visas liekās ikdienas domas par 
to, kurā veikalā vēl jāieskrien, ko 
gatavosim vakariņās vai tamlīdzī-
gi. Galvenais ir atvērt sevi iekšēji, 
atvērt savu sirdi dziesmai un rūpīgi 
vērot, ko tā mums stāsta. Ikdienā 
būt brīvam un nesasaistītam ne 
vienmēr izdodas, bet, kad 
aizveram acis vai vienkārši no 

sirds dziedam un esam paši ar sevi 
un dievišķo mūsos, tad brīvība ir 
daudz vieglāk panākama. Aicinu 
katru, kura sirdi šie vārdi uzrunāja 
vai lika sajusties līdzīgi, 
pievienoties tautasdziesmu 
sadziedāšanai, lai kopīgi rastu ceļu 
atpakaļ pie sevis un iekšēja miera, 
kas savukārt ikdienā mums palīdz 
sasniegt to, ko vēlamies.
 Pēc dziedāšanas ikviens no dalīb-
niekiem tiek aicināts pie siltas tējas 
tases pakavēties kopīgās sarunās vai 
vienkārši pabūt kopā.

Inga Karpiča 22. martā Jaunannas tautas namā aicinās klausītājus 
dziedāt tautas dziesmas kopā ar viņu
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Apstrīd 
iepirkuma 
rezultātu
Evita Aploka

 SIA „RBSSKALS 
Būvsabiedrība” Iepirkumu 
uzraudzības birojā (IUB) 
apstrīdējusi Alūksnes no-
vada pašvaldības iepirkumu 
komisijas lēmumu, ar kuru par 
atklātā konkursa „Alūksnes 
muižas apbūves brūža ēkas 
rekonstrukcija” uzvarētāju tika 
atzīts SIA „ARČERS”.

 Pēc pašvaldības iepirkumu 
komisijas pirmā lēmuma par 
atklātā konkursa uzvarētāju 
tika atzīts pretendents SIA 
„RBSSKALS Būvsabiedrība”. 
Šo rezultātu apstrīdēja SIA 
„ARČERS”. Saskaņā ar IUB 
Iesniegumu izskatīšanas komisi-
jas lēmumu, pašvaldības iepir-
kumu komisija vēlreiz izvērtēja 
iesniegtos piedāvājumus, 
pieprasīja papildu informāciju no 
pretendentiem un rezultātā par 
iepirkuma uzvarētāju tika atzīts 
SIA „ARČERS”. Šo rezultātu, kā 
iepriekš minēts, apstrīdējis otrs 
pretendents.
 Martā plānota IIUB Iesniegumu 
izskatīšanas komisijas sēde, 
taču kāds būs tās lēmums SIA 
„RBSSKALS Būvsabiedrība” 
iesniegtās sūdzības sakarā, šobrīd 
nav zināms. Līdz ar to pašvaldība 
vēl nevar slēgt līgumu par tautas 
nama ēkas rekonstrukcijas darbu 
veikšanu.

Nakts pas  ākums 
Māriņkalnā
Inta Tolstiha

  Māriņkalna tautas namā 
notika nakts pasākums skolas 
vecuma bērniem. Pasākuma 
apmeklētāji ieradās ar 
guļampiederumiem, gaismas 
lukturīšiem un vecāku raks-
tisku atļauju.

 Vispirms iekārtojām guļamvietas, 
iepazināmies un sarakstījām 
uzvedības noteikumus. Va-
kars tika pavadīts jautrās 
rotaļās, dažādās stafetēs, seju 
apgleznošanā, mīklu minēšanā 
un spociņu saģērbšana. Viens 
no tumsas simboliem ir zirnek-
lis. Ap pusnakti, bruņojušies ar 
kabatas lukturīšiem, devāmies 
to meklējumos uz tautas nama 
pagrabu. Dzīvos zirnekļus atrast 
neizdevās, bet zīmētie gan 
sasēduši visneiedomājamākajās 
vietās.
 Atgriežoties t zālē, varēja 
turpināt izklaidēties disenītē. 
Ap pieciem no rīta lieti noderēja 
sagatavotās guļamvietas. No 
rīta visi dalībnieki tika pie goda 
diplomiem un saldām balviņām.
 Paldies visiem izturīgajiem 
pasākuma apmeklētājiem un 
manām palīdzēm Ivetai Vo-
ropajevai un Aivai Luikai.
 Nākošais šāds pasākums „Nesēdi 
tumsā” Māriņkalna tautas namā 
notiks 14. martā. Pieteikšanās 
līdz 10. martam tautas namā vai 
pa tālruni 26413370. (Dalībnieku 
skaits ierobežots.)

Malienas tautas namam šogad aprit 100
Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītāja

 Malienas tautas namam 
jaunais gads iesācies tautas 
nama simtgades zīmē, jo 
šogad aprit tieši 100 gadi, 
kopš tautas nams darbojas 
tā tagadējā ēkā „Brencos”. 
    
 Šā gada 4. oktobrī, kad lielie 
rudens darbi būs apdarīti un raža 
sabērta apcirkņos, sirmajā tautas 
namā ikviens būs mīļi aicināts uz 
simtgades svinībām „Malienas 
tautas namam - 100”.
 Kultūrai un latviešu tradīciju 
saglabāšanai Malienā allaž ir bijusi 
liela nozīme. Par to liecina 
amatiermākslas kolektīvi, kas 
veiksmīgi darbojas arī šodien, lielā 
Dziesmu un deju svētku mīlestība, 

daudzi tradīcijām bagātie pasākumi, 
kas šeit notikuši un notiek.
 Tā 1. februārī, gaidot sveču dienu, 
Malienas senioru padome, 
sadarbībā ar pagasta pārvaldi, tautas 
namā aicināja sešu kaimiņpagastu 
seniorus no Jaunannas, Annas, 
Mālupes, Mārkalnes un Malienas, 
lai kopīgi palustētos, atkalredzētos 
ar draugiem un atpūstos no ikdienas 
rūpēm un darbiem jaukā pasākumā 
„Sveču gaismā”. Patīkamā gaisotnē 
klātesošos uzrunāja Malienas 
senioru kopas vadītāja Tekla Cin-
glere, bet Malienas un Jaunalūksnes 
pagastu  pārvalžu vadītāja Inta 
Cinglere visiem vēlēja pašu 
dārgāko – veselību un dāvināja 
koka laimes pakaviņu veselīgam 
Zirga gadam. Pasākuma 
dalībniekus jaukā koncertā priecēja 
Malienas sieviešu vokālais 

ansamblis, meiteņu ansamblis 
„Marmelādes” un vidējās paaudzes 
deju kopa „Maliena”, bet Bejas 
amatierteātra kolektīvs visus 
pamatīgi uzjautrināja ar 
A. Rakstiņas izrādi „Da Reigs kai 
da dabasu, pusi dzeives var 
izrunot!”. Dzejniece Biruta 
Koknese senioru vērtējumam 
piedāvāja sava literārā darba 
„Pasaka par mīlestību” 
pirmatskaņojumu, kas guva īpašu 
skatītāju atzinību.
 Savukārt 8. februārī, 
Valentīndienas priekšvakarā, 
Malienas sieviešu vokālais 
ansamblis uz sadziedāšanās 
koncertu „Tā es Tevi mīlēšu!” 
aicināja kaimiņpagastu vokālos 
ansambļus no Annas, Jaunannas 
un Mālupes. Koncertā skanēja 
populāras un mazāk zināmas, 

nopietnas un jestras dziesmas par 
mīlestību, bet dejotpriekā ar 
skatītājiem dalījās vidējās paaudzes 
deju kopa „Maliena”.
 15. martā tautas namā viesosies 
Baltinavas tautas teātris 
„Palādas” ar izrādi „Ontans i Anne” 
(8. daļa), bet 22. martā jau 
tradicionāli ikviens būs mīļi aicināts 
uz deju kolektīvu sadanci „Ak, 
pavasar!” un jautru lustēšanos ballē 
kopā ar Zinti no Ludzas.
 Simts gados ir izdarīts daudz, 
paveiktais ir nenosverams un 
vārdos nepasakāms, taču skaidrs ir 
viens – Malienas tautas namā visos 
laikos vissvarīgākais ir bijis cilvēks. 
Tāpēc ikviens pasākums, tautas 
nama simtgadi svinot, tiek veltīts un 
dāvināts ikvienam no mums.

Pārgājieni Veclaicenes dabas ainavā
Maija Bleiferte

 Sestdien, 8. februārī notika 
pasākumu cikla „Četri gadalaiki 
Veclaicenē” pirmais pārgājiens 
„Zvēru pēdas sniegā”.
 
 Pārgājienu, sadarbībā ar Vidzemes 
plānošanas reģionu un biedrību 
„Veclaicenes Avotiņš”, organizēja 
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).
 Lai gan laika apstākļi sākumā 
iecerēto slēpojumu pārvērta 
pārgājienā, interesentu pulciņš bija 
pietiekošs. Ja vien priekšgalā ir 
zinošs gids, jebkura iziešana dabā, 
var pārvērsties aizraujošā ekspedī-
cijā. Tā bija arī šoreiz, jo pārgājienu 
vadīja vides inspektors, mednieks 
Jānis Pērle. Apmēram 
5 kilometrus garajā ceļojumā pa 
Peļļu pakalniem un ezeriem tika 
pētītas zvēru pēdas, ko slapjajā 
sniegā bija atstājuši brieži, caunas, 
mežacūkas un gan baltais, gan 
pelēkais zaķis. Izrādās, ka šie 
garauši nēsā atšķirīgus apavus. 
Gadījās šķērsot arī bebru valstību, 
un nenobrīnīties par viņu celto 
aizsprostu stiprumu. Arī mežacūkas 
bija pierādījušas savas, vareno 

buldozeru spējas, izrakņājot 
purviņu, par ko sekoja J. Pērles 
stāstījums.
 Notika arī draudzīga sapikošanās 
starp Veclaicenes un Valmieras 
jauniešiem, bet mēģinājumi 
griezties Ilgāja ezera ledū 
iesaldētajā vilka ratā beidzās ar vēl 
lielāku saslapināšanos. Rīdzinieki 
un citi tālāki viesi šķērsoja arī 
Latvijas - Igaunijas robežu un 

simboliski iekāpa kaimiņvalstī. 
Pārgājiena noslēgumā enerģiju atgūt 
palīdzēja vietējo saimnieču sarūpētā 
zupa, un sildīja tēja.
 Paldies DAP pārstāvjiem par to, 
ka savam pasākumu ciklam viņi 
izvēlējās tieši Veclaicenes 
aizsargājamo ainavu apvidu! Vēl 
priekšā trīs aizraujoši pārgājieni: 
pavasarī (26. - 27. aprīlī, datums var 
tikt mainīts) „Putni vakarā, 

naktī un no rīta”, vasarā 
(1. jūnijā) veloekspedīcija 
„Spāres un citi bezmugurkaulnieki”, 
rudenī (4. oktobrī) „Rudens 
ainavas Veclaicenes 
kalnos un lejās” ar 
ieskatu ģeoloģiskajos procesos 
dabā.
 Pirms katra pasākuma sīkāka 
informācija tiks publicēta mājas 
lapās: www.daba.gov.lv, 
www.vidzeme.lv, www.aluksne.lv, 
www.veclaicene.lv, kā arī 
reģionālajos laikrakstos.
Esiet ieinteresēti ceļabiedri šajos 
pārgājienos!
 Pavasaris vienmēr ir gaidīts, bet 
sirdi aizkustinošais smaržu - 
skaņu - skatu kokteilis izgaist tik 
ātri! Ja esiet nokavējuši 
sasveicināšanos ar pavasari, tad 
brauciet uz Veclaicenes pauguraini: 
kad citur vizbuļu zilās galviņas jau 
bālēs, mūsu zilpuķītes būs vēl gana 
spriganas, lai pavadītu jūs ceļā pa 
Veclaicenes dabas takām, 
lepodamās ar jaunajām lapiņām, 
ezeros spoguļosies ievas, un varbūt, 
ka cīrulis uzdāvinās kādu trelli 
tieši jums.

Pārgājiena „Zvēru pēdas sniegā” dalībnieki gatavi doties 
iepazīt dzīvnieku pēdas                                                        Jāņa Pērles foto

Pasākumiem bagātais februāris Alsviķu bibliotēkā
Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

 Ir nodotas gada atskaites 
un noslēgusies lasīšanas 
veicināšanas programma 
„Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija - 2013”. Alsviķu bibliotēkā 
kā grāmatu eksperti tajā pieda-
lījās 26 dalībnieki. Lai atskatītos 
uz paveikto, bibliotēka rīkoja 
pasākumu skolēniem, vecāku žū-
rijas dalībniekiem un bērnudārza 
„Saulīte” audzēkņiem.

 Pasākums skolēniem notika 11. 
februārī, kas ir Droša interneta 
diena. Pasākumā piedalījās 13 
dalībnieki. Noskatījāmies video par 
drošību internetā, noklausījāmies 
patiesus stāstus par viltus profilu un 
par virtuālām attiecībām. Pēc dzir-
dētā un redzētā veidojās diskusija 
un pārspriedumi, kā pasargāt sevi 

internetā. Vienojāmies, ka arī in-
ternetā jāuzvedas tā, kā tu uzvestos 
uz ielas. Skatījāmies filmu, ikviens, 
kam bija jāmācās, starplaikos va-
rēja sagatavoties nākamajai skolas 
dienai. Noslēgumā katrs saņēma 
nelielu pateicību par ieguldīto darbu 
grāmatu vērtēšanā. 
 Paldies par darbu Solvijai un 
Sanijai Ozoliņām, Ingaram un Es-
terei Mukstiņiem, Laurai Siļķēnai, 
Agnesei Stradiņai, Amandai Ievai 
Kalniņai, Martai Līvai Ziņģei, Līvai 
Briedei, Ērikai Loginai, Dainai 
Lūsei, Klāvam Klīdzējam, Simo-
nai Ruciņai - Vējiņai un Samantai 
Nikolai Širakai.
 14. februārī notika vecāku žūrijas 
noslēguma pasākums. Arī šī diena 
bija izvēlēta ar nolūku, jo tā ir 
mīlestības diena - Valentīndiena. 
Jau par tradīciju ir izveidojies, ka 
vecāku žūrijas dalībniekus un viņu 
vērtējumu par izlasītajām grāma-

tām uzklausa senioru datorapmā-
cību grupa. Ieklausoties grāmatu 
ekspertos, ikvienam bija ko piebilst 
par katru no vērtētajām grāmatām. 
Vecāku žūrijas dalībnieki saņēma 
balvas par labi padarītu darbu un 
arī pārējie dalībnieki saņēma kādu 
jauku mīlestības dāvaniņu savam 
sirdspriekam. Par darbu paldies 
Gunai Loginai, Anitai Rutkai, Irēnai 
Sīlei.
 18. februārī Bērnu žūrijas noslēgu-
ma pasākums pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” audzēkņiem un 
audzinātājam. Par darbu paldies 
audzinātājai Initai Gailītei, audzēk-
ņiem – Artai Līgai Sopulei, Polam 
Edvardam Zilkalnam, Sandijam 
Meistaram, Lāsmai Vadinskai, 
Danielai Orehovai, Edītei Jansonei, 
Amandai Zaharenokai un Adrianam 
Bušam. Atcerējāmies izlasītās un 
novērtētās grāmatas, iepazināmies 
ar jaunākajām grāmatām, lasījām 

U. Ausekļa jaunākos dzejoļus, ie-
sākām lasīt pasaku „Runcis, kuram 
patīk staigāt, kur pats grib”, kuru 
turpinās tālāk lasīt ar savu 
audzinātāju, noskatījāmies 
multiplikācijas filmas „Madagaska-
ra” un „Runcis zābakos”. Noslēgu-
mā ikviens saņēma pateicību par 
labi padarītu darbu. 
 Visu pasākumu dalībnieki iepazinās 
ar fotogrāfijām un iespaidiem par 
bibliotekāres piedalīšanos grāmatu 
draugu ķēdē Rīgā 18. janvārī. 
12. februārī bibliotēka sveica 
senioru kopu „Noskaņa” 10 gadu 
jubilejā. Kopš 5. februāra vienu rei-
zi nedēļā tiekas seniori un papildina 
zināšanas informācijas tehnoloģiju 
apguvē un iegūto zināšanu nostipri-
nāšanā. Vairāk fotogrāfijas no šiem 
pasākumiem un citus notikumus, 
ikviens var atrast portālā www.
bibliotēka.lv, sameklējot Alsviķu 
bibliotēkas galerijas.
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Pašvaldības iestādēs www.aluksne.lv

Ilzenes un 
Jaunlaicenes 
skolēni – labākie 
tautasdziesmu 
dziedātāji Vidzemē

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Trīs Alūksnes 
novada izglītības 
iestāžu – Jaunlaicenes, 
Ilzenes un Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolu 
audzēkņi bija izvirzīti 
latviešu tautas dziesmu 
dziedāšanas sacensību 
„Lakstīgala” Vidzemes 
reģiona kārtai un divi 
muzikālie kolektīvi –  no 
Jaunlaicenes un Ilzenes ieguva 
augstākos novērtējumus –
1. pakāpes diplomu ar 
augstākajiem punktiem, 
savukārt jaunanniešiem – 
1. pakāpes diploms ar 
nedaudz mazākiem 
punktiem.

 31. janvārī Alūksnē notikušajās 
Alūksnes un Apes novadu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensībās 
1. – 4. klašu grupā piedalījās 
dziedošie skolēni no Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamat-
skolas (skolotāja Ināra Kravale), 
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 
(sk. Līvija Karro), Bejas 
pamatskolas 1. – 3. klases 
(sk. Mārcis Kalniņš), Alūksnes 
novada vidusskolas (sk. Inese 
Krūmiņa) un Bejas pamat-
skolas 2. - 4. klases 
(sk. Mārcis Kalniņš).
 No šīs grupas labākais sniegums 
un iespēja piedalīties Vidzemes 
reģiona dziedāšanas sacensībās 
tika Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas un 
D. Ozoliņa Apes vidusskolas 
dziedātājiem.
 Savukārt 5. – 9. klašu grupā 
piedalījās seši kolektīvi 
no abiem novadiem. Te uz 
Vidzemes reģiona sacensībām 
tika izvirzīti 1. vietas ieguvēji 
Ilzenes pamatskolas (sk. Olīvija 
Jēģere), Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskolas (sk. Sandra Otto) 
komandas un 2. vietas ieguvēji 
no Jaunlaicenes pamatskolas 
(sk. Inga Ārste).
 Vēl vecāko klašu konkurencē 
Alūksnes un Apes novadu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensībās 
dalībnieku pulkā bija komandas 
no Strautiņu (sk. Sandra Reķe), 
Ilzenes (sk. Olīvija Jēģere) un 
Bejas pamatskolām (sk. Mārcis 
Kalniņš).

Bāriņtiesu kompetencē arī apliecinājumi, 
mantojumu lietas un citi uzdevumi
 Inga Ozoliņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 Ierasts, ka bāriņtiesa 
asociējas ar aizbildnības un 
aizgādnības iestādi, kas rūpējas 
par bērnu un aizgādnībā esošu 
personu interesēm, taču 
bāriņtiesas kompetencē ir 
arī citu funkciju veikšana, un 
vajadzībai vērsties šajā iestādē 
nebūt nav jābūt saistītai vienīgi 
ar bērniem.

 Likumdevējs bāriņtiesai ir 
deleģējis arī tādas funkcijas kā:
 - apliecināt darījumu, ja to slēdz 
attiecīgās bāriņtiesas darbības 
teritorijā savu dzīvesvietu deklarē-
jušie iedzīvotāji savstarpēji un ar 
citām personām un darījuma summa 
nepārsniedz 8537 euro;
 - apliecināt līdzmantinieku un kop-
īpašnieku vienošanos par mantoju-
ma vai kopīpašuma sadali (neatkarī-
gi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā 
manta vai tās daļa atrodas attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā;
 - ierakstīt testamentu grāmatā 
to iedzīvotāju testamentus, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā, 
pieņemt glabāšanā šo iedzīvotāju 
privātos testamentus (neatkarīgi no 
novēlētās mantas vērtības), kā arī 
pieņemt bāriņtiesai glabāšanā 
nodoto testamentu atsaukumus 
(neatkarīgi no testatora 
dzīvesvietas);
 - apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras 
(izņemot universālpilnvaras), kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā, un 
pieņemt šo iedzīvotāju pilnvaru 
atsaukumus;
 - apliecināt uz dokumentiem to 
iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā;
 - apliecināt tāda dokumenta 
noraksta, kopijas vai izraksta 
pareizību, kurš attiecas uz konkrēto 
personu;
 - pēc līdzēju iesnieguma 
saņemšanas izsniegt paziņojumu 
par līguma grozīšanu vai 
uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, 
ja to deklarētā dzīvesvieta ir 
attiecīgās bāriņtiesas darbības 
teritorijā;
- apliecināt parakstus uz 
nostiprinājuma lūguma 
zemesgrāmatai, ja viens no 
lūdzējiem ir deklarējis savu 
dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas 
darbības teritorijā.
 Vēl viena bāriņtiesas kompetence 
- palīdzības sniegšana mantojuma 
lietu kārtošanā. Bāriņtiesa palīdz 
mantiniekam, ja viņš grib sastādīt 
mantojuma sarakstu un tiesa vai 
notārs mantojuma saraksta 
sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai.
 Iepriekšminētie pakalpojumi 
iedzīvotājiem tiek sniegti pagastu 
pārvaldēs, jo likums paredz, ka 
bāriņtiesa minētos uzdevumus veic 
tajās novada teritoriālā iedalījuma 
vienībās, kurās nav notāra. Alūksnes 
novada bāriņtiesas darbības 
teritorijā ietilpst visi novada pagasti 
un Alūksnes pilsēta. Tā kā Alūksnes 

pilsētā ir notārs, tad šeit minētos 
pakalpojumus bāriņtiesa neveic, 
taču iedzīvotājiem, kuri savu 
dzīvesvietu deklarējuši Alūksnē, 
ir tiesības doties uz pagastu, lai pie 
bāriņtiesas darbinieka varētu veikt 
nepieciešamo darbību. Iepriekš būtu 
lūgums sazināties telefoniski un 
vienoties par tikšanās un darbības 
veikšanas laiku. Tas nepieciešams 
tādēļ, ka bāriņtiesas primārais 
uzdevums ir nodrošināt bērna vai 
aizgādnībā esošās personas tiesību 
un tiesisko interešu aizsardzību, un 
darbiniekiem var būt nepieciešams 
savus amata pienākumus pildīt 
ārpus pagasta pārvaldes telpām.
 Iedzīvotāju ērtībai bāriņtiesa ir 
tiesīga arī apliecinājumus veikt 
ārpus savām telpām, ja cilvēks nav 
spējīgs ierasties bāriņtiesā klātienē, 
piemēram, slimības, invaliditātes 
vai cita svarīga iemesla dēļ, tad 
bāriņtiesas darbinieks konkrētajā 
pagastā var apmeklēt šo cilvēku 
mājās vai tikties automašīnā, ja ir 
apgrūtināta iespēja pārvietoties. 
Šāda iespēja ievērojami atvieglo 
pakalpojuma saņemšanu.
 Apliecinājumu veikšana ir maksas 
pakalpojums, par ko tiek iekasētas 
šādas valsts nodevas: 
 - par darījuma akta projekta 
sagatavošanu — 11,38 euro;
 - par darījuma apliecināšanu — 
7,11 euro;
 - par testamenta sastādīšanu vai 
atsaukšanu — 18,50 euro;
 - par testamenta pieņemšanu 
glabāšanā — 34,15 euro;
 - par pilnvaras sagatavošanu — 

4,27 euro;
 - par pilnvaras apliecināšanu — 
2,85 euro;
 - par paraksta apliecināšanu — 
2,85 euro;
 - par apliecinājumu un citu darbību 
reģistra izraksta sastādīšanu un 
izsniegšanu — 1,42 euro (par katru 
lappusi);
- par noraksta vai izraksta 
sastādīšanu — 1,42 euro (par katru 
lappusi);
- par noraksta, izraksta vai kopijas 
apliecināšanu — 0,43 euro (par 
katru lappusi);
- par paziņojuma izsniegšanu — 
4,27 euro;
- par apliecības izsniegšanu par 
izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 - par nostiprinājuma lūguma 
sastādīšanu — 7,11 euro;
 - par paraksta apliecināšanu uz 
nostiprinājuma lūguma — 
4,27 euro;
 - par mantojuma saraksta 
sastādīšanu — 48,38 euro;
 - par cita veida dokumentu 
sastādīšanu — 4,27 euro (par 
katru lappusi).
 Ar bāriņtiesas darbinieku 
pieņemšanas vietu un laikiem, kā 
arī valsts nodevu apmēru var 
iepazīties pagastu pārvaldēs un 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv. 
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā 
spēka ziņā pielīdzināms 
notariālajam apliecinājumam, taču 
izvēle pie kā griezties - bāriņtiesā 
vai pie notāra - paliek pašu 
iedzīvotāju ziņā.

2013. gadā pieaudzis jaundzimušo skaits novadā
 Anita Grīvniece,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

    2013. gadā Alūksnes 
novada dzimtsarakstu nodaļā 
dzimšanas reģistru grāmatā 
izdarīti 136 ieraksti par dzimšanu 
- dzimuši 69 zēni un 67 meitenes, 
kas, salīdzinot ar 2012. gadu, 
ir par 8 jaunajiem novada 
iedzīvotājiem vairāk.

 Tas nav liels cipars, tomēr 
priecē, ka kaut pamazām, bet 
dzimušo skaits pieaug. Šī tendence 
vērojama arī valstī kopumā. Vārdu 
izvēle ļoti ,,raiba” un daudzveidī-
ga. 10 dzimšanas reģistros esam 
ierakstījuši vecāku izvēlētos un 
likumā atļautos divus vārdus. Tas ir 
salīdzinoši daudz. 
 Meitenēm 2013. gadā 
populārākais vārds veiktajos 
reģistros - Emīlija, šo vārdu 
dzimšanas apliecībā ierakstījām 
5 reizes. 3 reizes pirmais dokuments 
izdots ar vārdu Paula un Katrīna. 
Izdarīti 2 ieraksti ar vārdiem 
Amanda, Ariana, Renāte, Ksenija, 
Marta, Gabriela, Amanda, Valērija, 
Estere. Zēniem iecienītākais vārds 
2013. gadā - Roberts un Aleksandrs, 
ar šiem vārdiem izsniegtas 
3 dzimšanas apliecības. 2 reizes 
dzimšanas apliecībās ierakstīti vārdi 
Daniels, Edgars, Emīls, Gustavs, 

“
”

Marats, Lauris, Kārlis un Markuss. 
Pārējiem vecāku izvēlētie vārdi 
cilvēka mūža pirmajā dokumentā 
ierakstīti vienreiz. Starp 
jaunvārdiem, aizgūtajiem un 
kalendārā neiekļautajiem vārdiem 
vecāki saviem bērniem izvēlas arī 
skanīgus, skaistus un latviskus 
vārdus. Jaundzimušajiem doti arī 

seni un reti sastopami cittautu vārdi.
 Skumji, bet palielinājies mūžībā 
aizgājušo skaits – 288, 
salīdzinājumā 2012. gadā - 274. 
102 no aizgājušajiem bija deklarēti 
Alūksnē, 165 – pagastos. Mirušo 
vidējais vecums vīriešiem bija 
66,6 gadi, sievietēm - 72,3 gadi.
 Priecē tas, ka laulības reģistru 
grāmatā 2013. gadā esam 
izdarījuši 59 ierakstus. Laulību 
skaits pērn pieaudzis par 13!  
10 pāriem laulības reģistrētas 

baznīcā, visiecienītākā ir Opekalna 
baznīca, kur ,,jā” vārdu teikuši 
5 pāri. Opekalna baznīcā laulību 
reģistrējis arī citas valsts - 
Čehijas pilsonis. 3 laulības 
noslēgtas Alūksnes luterāņu 
baznīcā, 2 - Alūksnes Romas katoļu 
draudzē.
 Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2013.gadā reģistrētas 4 laulī-
bas, kur viens no laulātajiem ir citas 
valsts pārstāvis. Pie mums uzticības 
un mīlestības solījumu savai izre-
dzētajai izteicis Nīderlandes, Īrijas, 
Slovākijas un Gruzijas pilsonis. 37 
laulībās abi laulātie laulībā stājas 
pirmo reizi, 8 laulībās - atkārtoti 
un 14 laulībās viens no laulātajiem 
laulību noslēdz atkārtoti. Laulību 
noslēguši 38 pāri, kur abi laulātie 
ir Alūksnes novada iedzīvotāji, 
12 pāri, kur abi laulības slēdzēji ir 
no citiem novadiem, bet 9 pāriem 
vienam no laulātajiem deklarētā 
dzīvesvieta Alūksnes novadā. 
 Pagaidām kāzas svinējušie nav bi-
juši īpaši aktīvi, izmantojot iespēju 
reģistrēt laulību citā piemērotā vie-
tā. Bijām gandarīti par doto iespēju 
2 pārus salaulāt ārpus ierastajām 
nodaļas telpām. Ceram, ka turpmāk 
šādu ieceri un vēlmi izteiks vairāk 
pāru kā līdz šim. 
 Priecīgs noskaņojums un satrau-
kums bijis sestdienās, kad nodaļā 
skanējusi kūmu iegūšanas svētku 
mūzika dažāda vecuma bērniem. 

Īpašs prieks bijis par tām svētku rei-
zēm, kad kūmas vienlaikus ieguvuši 
vairāki vienas ģimenes vai dzimtas 
dažāda vecuma bērni.
 2013. gadā dzimtsarakstu nodaļā 
kārtotas 9 uzvārda, vārda maiņas 
lietas. Saņemtie citu dzimtsarakstu 
nodaļu paziņojumi par šīm 
darbībām ļauj secināt, ka 
iedzīvotāji izmantojuši iespēju 
iesniegt iesniegumu par savu 
vēlmi nomainīt vārdu, 
uzvārdu vai tautības ierakstu 
arī citur, neatkarīgi no deklarētās 
vai faktiskās dzīves vietas.
 2013. gadā novada 
dzimtsarakstu nodaļa saviem ap-
meklētājiem pavisam izsniegusi 
759 ģerboņa apliecības.
 Nodaļas apmeklētāji vēlas 
noskaidrot, kādi dokumenti 
nepieciešami  laulības reģistrācijai 
ārzemēs. Tas ir apliecinājums, ka 
ievērojama daļa novada iedzīvotāju 
izbraukusi no valsts un vēlas ģimeni 
dibināt savā tagadējā mītnes zemē. 
Interesenti zvana un lūdz 
skaidrojumu par iespēju iegūt 
dubultpilsonību.
 Atgādinām iedzīvotājiem, ka 
labprāt palīdzēsim no jebkuras citas 
dzimtsarakstu nodaļas pieprasīt 
nepieciešamo civilstāvokļa 
reģistrācijas dokumentu 
elektroniski. Tā saņemšanai 
vairs nav nepieciešams rakstīt 
vēstuli un nosūtīt to pa pastu. 

        Meitenēm 2013. gadā 
populārākais vārds – 
Emīlija, šo vārdu dzimšanas 
apliecībā ierakstījām 
5 reizes. Zēniem iecienītākais 
vārds 2013. gadā – Roberts 
un Aleksandrs, ar šiem 
vārdiem izsniegtas 
3 dzimšanas apliecības

Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas 
1. - 4. klašu komanda tautas 
dziesmu dziedāšanas 
sacensībās “Lakstīgala” Valkā
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Jauniešu lapa www.aluksne.lv

Jaunieši ir par veselīgu dzīvesveidu
Elīna Sustenberga

 2013. gada maijā Alūksnes 
novada Jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursa ietvaros 
īstenotais projekts „Fotoorien-
tēšanās Alūksnē jauniešiem” 
pierādīja, ka svarīgs ir veselīgs 
dzīvesveids, fiziskas aktivitātes 
un pats galvenais, dalība 
pasākumā, kas veicina 
radošumu un uzņēmīguma 
garu. 

 Šogad šie paši jaunieši, kas 
darbojas Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra neformālajā 
jauniešu grupā „10kW radošu 
citronu”, ir nolēmuši organizēt 
vērienīgāku pasākumu, kurā 

akcentēt paaudžu vienotību, 
aicinot piedalīties jebkuru 
interesentu - jauniešus, ģimenes 
ar bērniem un pieaugušos.
 Ko īsti gaidīt no šī projekta? 
Projekta mērķis ir veicināt veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu. 
Veselības un spēka vakaros tiks 
akcentēta veselīga dzīvesveida 
nozīme un sniegta informācija par 
pareizu fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību ikdienā. Šo 
aktivitāšu dalībnieki gatavos svaigi 
spiestas sulas un veselīgus našķus, 
piedalīsies diskusijās par uztura 
nozīmi, pārbaudīs savu izturību 
sporta nodarbībās un uzzinās par 
iespējām, kā ar sportiskajām 
aktivitātēm veicināt veselīgu 
dzīvesveidu. Maijā notiks veselības 

skrējieni, kas sagatavos noslēguma 
fotoorientēšanās pasākumam 
1. jūnijā. 
 Paši organizatori vēlas kļūt 
par izcilu komandu, kas saprot 
viens otru no pusvārda, tas noderēs 
ne tikai šī projekta realizācijai, bet 
arī nākotnē. „Svarīgi ir mācīties 
pareizu projekta norises un 
pasākuma plānošanu, tāpēc 
vēlamies atrast treneri, kas mūs 
iedvesmotu un ar neformālu 
apmācības metožu palīdzību sniegtu 
nepieciešamās zināšanas. Iegūtās 
prasmes un pieredzi mēs 
izmantosim, iesaistot projekta 
aktivitātes Alūksnes novada skolu 
jauniešus, pie kuriem ciemosies 
jau aprīlī,” stāsta jaunieši, 
„mēs redzam, kas notiek mums 

apkārt - pārmērīga TV skatīšanās, 
spēles un čats datorā, ātrās uzko-
das... Ir pienācis laiks to mainīt 
un mūsu izstrādātā iniciatīva būs 
sākums tam. Mēs uzrunāsim 
jauniešus un aicināsim sekot mūsu 
piemēram!’’
 Visi tiek aicināti sekot līdzi šā 
projekta jaunumiem un aktivitātēm. 
Tiks izplatītas afišas, skrejlapas, kā 
arī būs informācija visos populā-
rākajos sociālajos tīklos. Projekta 

ietvaros realizētie pasākumi ir 
bezmaksas, tādēļ uz ikvienu 
šī projekta aktivitāti tiek aicināts 
ikviens jaunietis, ikviena ģimene!

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

2013. gads Alūksnes novada jauniešiem
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 2013.gads Alūksnes novadā bijis 
jauniešu pasākumiem piesātināts. 
Visu vienuviet satilpināt būtu 
pārlieku gari, tāpēc šeit apkopoti 
nozīmīgākie.
 
 Lai noskaidrotu novada jauniešu 
viedokli par viņu dzīves kvalitāti 
un iespējām, aizvadītajā gadā tika 
veikts vērienīgs pētījums „Jaunat-
nes politikas īstenošanas indekss 
Alūksnes novadā”. Pētījums parādī-
ja, ka kopumā Alūksnes novada jau-
niešu noskaņojums daudz neatšķiras 
no vidējā Latvijas rādītāja, tomēr 8 
pētāmajās jomās (izglītība un apmā-
cība, brīvprātīgais darbs, līdzdalība, 
nodarbinātība un uzņēmējdarbība, 
jaunrade un kultūra veselība un 
labklājība, sociālā iekļaušana un 
jaunatne un pasaule) situācija ir 

nedaudz atšķirīga. Ar pētījuma zi-
ņojumu iespējams iepazīties www.
aluksne.lv (sadaļā jauniešiem), 
www.abjc.lv vai papīra formātā pa-
gastu pārvaldēs, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā (ABJC) un novada 
pašvaldībā.
 Pagājušajā gadā notikuši vairāki 
konkursi, lai atbalstītu jauniešu ide-
jas.  Pirmo rezi tika rīkots Alūksnes 
novada Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkurss, lai veicinātu jauniešu ak-
tīvu līdzdalību. Konkursa rezultātā 
5 jauniešu neformālās grupas no 
Alūksnes un Ilzenes varēja īstenot 
savas idejas, kā izglītot sabiedrību 
par drošu internetu, netradicionāli 
iepazīt Alūksni, iesaistīt bērnus un 
viņu vecākus netradicionālās sporta 
spēlēs, veidot sadarbību starp jau-
niešiem un popularizēt teātra sportu. 
Vēl viens nozīmīgs atbalsts jauniešu 
idejām bijis „Alūksnes novada 
jauniešu biznesa ideju konkurss”, 

kā rezultātā novads kļuvis par 2 
jaunām uzņēmējām vairāk, veidojot 
pasākumu aģentūru un audzējot 
zemenes un to stādus.
 Savukārt mākslinieciski noskaņo-
tajiem atkal bija iespēja sevi parādīt 
foto konkursā „Mans Alūksnes 
novads”, kurā piedalījās 7 jaunie 
autori ar ļoti dažādu un tāpēc tik 
interesantu skatījumu uz cilvēkiem, 
notikumiem un ainavu. Labāko 
darbu izstāde joprojām apskatāma 
administratīvās ēkas vestibilā Dārza 
ielā 11, Alūksnē. Tāpat ABJC rīkoja 
video konkursu „Ko neteiksi!” ar 
lietainu, bet ļoti draudzīgu balvu 
pasniegšanas ceremoniju „Alūksnes 
austrumu labumi” jūnija vidū. Vi-
deo redzami ABJC Youtube kanālā. 
 Tiem, kuri savu brīvo laiku 
pavada, palīdzot citiem un pilnvei-
dojot savas prasmes, kopš 2013. 
gada decembra ir iespēja noslēgt 
brīvprātīgā darba līgumu ar ABJC, 

nodibinājumu „Alūksnes un Apes 
novada fonds” un biedrību „Astes 
un Ūsas”, skaitīt savas brīvprātī-
gajā darbā ieguldītās stundas un 
pēc minimums 80 stundām saņemt 
sertifikātu, kas apliecinās gūto 
pieredzi. Noslēgtas jau vairāk kā 20 
vienošanās. Tas ir pirmais vietēja 
mēroga solis Alūksnes novadā, lai 
veicinātu brīvprātīgajā darbā gūtās 
pieredzes atzīšanu sabiedrībā. ABJC 
mājas lapā www.abjc.lv pieejami 
izveidotie materiāli, lai organizāciju 
skaits, kas brīvprātīgajiem nodroši-
na šādu atzīšanas dokumentu, kļūtu 
aizvien lielāks.
 Domājams, ka viens no aiz-
vadītā gada emocionālākajiem 
pasākumiem 19 Alūksnes novada 
jauniešiem bijis konkursa „Es 
sabiedrībai un Latvijai” noslēgums 
11. novembrī, kur viņi tika godināti 
par nesavtīgu darbu, iniciatīvu un 
uzņēmīgumu, atbildīgumu un 

apkārtējo iedvesmošanu, lai labāks 
kļūtu novads, Latvija un tās cilvēki. 
Šāds konkurss tika rīkots trešo reizi 
– pirmo reizi 2008. gadā, otro 2010. 
gadā.
 Visvairāk jauniešu veidotu un 
pasākumu jauniešu auditorijai 
notikuši Alūksnē, bet arī pagastos 
tautas namu vadītāji, bibliotēkas, 
skolas un paši jaunieši nav slinko-
juši, jo notikušas radošās darbnī-
cas, konkursi, koncerti, labdarības 
akcijas, sporta spēles u.c. pasākumi 
Mārkalnē, Pededzē, Liepnā un 
citviet. Jaunannā turpina darboties 
jaunieši klubs „Tikšķis”, bet skolās 
sabiedrisko dzīvi veido skolēnu 
pašpārvaldes. Šķiet, ka 2013. gads 
iezīmējies ar iniciatīvas bagātiem 
un uzņēmīgiem jauniešiem, kuri arī 
kūtrākos spēj paraut līdzi, lai savu 
dzīvi un vidi sev apkārt uzlabotu 
paši.

Radošās ceturtdienas „Pa GALMĀ”
Laura Bērziņa,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

 Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra 
„Multifunkcionālajā 
jaunatnes iniciatīvu centrā 
„Pa GALMS” brīvā laika 
telpā ik ceturtdienu 
pulcējas bērni un jaunieši, 
lai radoši un aktīvi 
pavadītu savu brīvo laiku.

 Turpinot iepriekšējā mācību 
gadā ieviesto tradīciju, ceturtdie-
nās tiek organizētas daudzveidī-
gas aktivitātes bērniem. Pirmais 
pusgads aizritējis darbīgā gaisotnē, 
piemēram, lejot sveces un ziepes, 
gatavojot ziedu pušķus no netradi-
cionāliem materiāliem, kā arī, ga-
tavojoties Ziemassvētkiem, veidoti 
apsveikumi un ceptas piparkūkas. 
Jūtot bērnu darbošanās prieku, ak-
tivitāšu organizēšana tika turpināta 
un šogad jau esam paspējuši liet 
sveces, kā arī gatavot Valentīna 
dienas pārsteigumus sev mīļajiem.
 Īpaši kuplā skaitā apmeklētas un 
bērnu iecienītas ir „Spēļu dienas”, 
kas kā ierasts tiek organizētas katra 
mēneša ceturtdienās. Bērniem ļoti 

patīk izaicināt sevi dažādu āķīgu 
uzdevumu risināšanā, veiklības un 
atjautības uzdevumu veikšanā.
 Turpmāk katru pirmdienu no 
pulksten 17.00 notiks galda tenisa 
turnīri, lai katru mēnesi noskaidrotu 
ABJC veiklāko galda tenisa 
spēlētāju, kā arī pusgada beigās 
noteiktu veiksmīgāko dalībnieku. 
Tāpat arī darba dienās bērniem un 
jauniešiem ir iespēja izmantot brīvā 
laika telpu, lai spēlētu galda spēles, 

izmantotu datorus un bezmaksas 
pieejamo internetu, kā arī vienkārši 
malkotu tēju un satiktos ar 
draugiem.
 MJIC „Pa GALMS” ir atvērts 
ikvienam, kurš vēlas aktīvi un 
interesanti pavadīt savu brīvo laiku. 
Mēs labprāt atbalstīsim jaunas 
idejas un iniciatīvas, lai padarītu 
tavu ikdienu aktīvāku. Nāc un 
pievienojies!

Konkursi Alūksnes novada 
jauniešiem 2014. gadā
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs sadarbībā 
ar Alūksnes novada 
pašvaldību februāra sākumā 
izsludinājis Alūksnes 
novada Jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursu 2014, kurā 
13 - 30 gadus veci jaunieši 
var pretendēt uz 290 eiro lielu 
finansējumu savas idejas 
īstenošanai. Maksimālais 
projektu konkursa 
finansējums ir 1450 eiro, 
ko piešķīrusi Alūksnes 
novada pašvaldība.

 Projekta pieteikums jāiesniedz 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 
(ABJC) līdz šā gada 19. martam. 
Konkursa nolikums atrodams mājas 
lapās www.aluksne.lv (sadaļā 
„Konkursi”) un www.abjc.lv.
 Konsultācijas par projekta 
veidošanu un pieteikuma anketas 
aizpildīšanu var saņemt MJIC 
„Pa GALMS” (Dārza iela 8a, 

Alūksne) pie Ilzes Zvejnieces 
vai pa e-pastu 
jauniesi.abjc@gmail.com. 
Tāpat 6. martā 
pulksten 16.30 MJIC „Pa 
GALMS” notiks seminārs 
potenciālajiem projektu 
iesniedzējiem, kur kopā 
noskaidrosim, kā veiksmīgāk 
aprakstīt savu ideju.
 Savukārt februāra beigās 
izsludinājām konkursu „Es - 
brīvprātīgs Alūksnes novadā”, 
kas ilgs visu 2014. gadu. Šajā 
konkursā 13 - 25 gadus veci 
jaunieši varēs pieteikt savu 
brīvprātīgo darbu nominācijās 
„Pirmais solis brīvprātīgajā darbā”, 
„Ietekmīgs brīvprātīgais darbs” 
un „Brīvprātīgais darbs no sirds”.
 Savu dalību konkursā varēs 
pieteikt līdz 6. novembrim! 
Konkursa nolikums atrodams 
www.aluksne.lv (sadaļā 
„Konkursi”) un www.abjc.lv.
 Izmanto iespēju un padari 
savu un citu ikdienu 
neparastu!

„Pa GALMS” aicina bērnus un jauniešus iesaistīties radošajās 
aktivitātēs

Foto no ABJC arhīva
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Sociālais atbalsts www.aluksne.lv

Atbalsta grupas vecākiem
 „Velku biedrība” 
darbojas ar mērķi 
piedāvāt pilnveidošanās 
iespējas ģimenēm, kurās aug 
bērni ar garīgās attīstības un 
citiem funkcionāliem 
traucējumiem. Pašreizējā 
„Velku biedrības” darbība ir 
vērsta uz ģimenes izglītošanu 
mācīties turpināt dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. 

 Ģimenē ir paši labākie un 
dabiskākie apstākļi, kuros 
bērnam uzaugt. Katram bērnam ir 
nepieciešami stipri un laimīgi 
vecāki, kuri zina, kas vajadzīgs 
viņu bērna attīstībai, un zina, 
kā to sasniegt. Atbalsta grupas ir 
viens no efektīgākajiem, lētākajiem 
un nepieciešamākajiem cilvēku sav-
starpējās palīdzības pakalpojumiem.
 „Velku biedrības” uzkrātā 
pieredze apstiprina, ka neskatoties 
uz aprūpējamā tuvinieka vecumu, 
ģimeņu atbalsta grupa dod iespējas 
līdzdarboties, risināt grūtības un 
dalīties dzīves pieredzē.

 Bērna funkcionālie traucējumi 
vecākiem pārsvarā nozīmē to, ka 
agrīnās bērnības periods būs ļoti 
ilgs vai vispār nekad nebeigsies. 
Bērnu eksistence vienmēr ir saistīta 
ar atbalsta pakalpojumiem. Viņiem 
jāpalīdz tikt galā ar personīgo 
higiēnu, ģērbšanos, ēdināšanu, 
stimulēšanu, rotaļām, pieskatīšanu 
u.c. 
 Bērna praktiskās vajadzības 
ģimenei rada virkni papildu 
uzdevumu saistībā ar aprūpi, 
komunikāciju, uzraudzību un 
sadarbību ar bērnu. Jāapgūst jaunas 
zināšanas, lai vienkāršotu 
kontaktēšanos ar sabiedrību, 
veselības un sociālās aprūpes 
sistēmām.
 Tēva un mātes meklējumi pēc 
palīdzības ir atšķirīgi. Tēvi ir 
praktiskāk orientēti, īpaši tie, kuri 
pieņēmuši bērna garīgās attīstības 
traucējumus. Mātēm ir grūtāk lūgt 
palīdzību. To skaidro ar mātes 
bažām par savu nespēju tikt ar visu 
galā. Ir vēl viens mīts – ja māte lūgs 
palīdzību, kādam var šķist, ka viņa 

ir slikta māte.
 Atbalsta grupu mērķi ir sniegt un 
saņemt cilvēcisku cieņu, palīdzēt 
sadzīvot ar zaudējumu, ar sāpēm. 
Grupu dalībniekos veicināt savu 
spēku apzināšanos, izaugsmi un 
pašcieņu.
 „Velku biedrības” organizētās 
atbalsta grupas balstās uz 
pašpalīdzības un atbalsta 
principiem. Grupas dalībnieki 
aktualizē savas grūtības, 
uzklausa citu klātesošo pieredzi 
dažādu jautājumu risināšanā, rod 
spēku un cerības mainīt savu dzīvi. 
Grupas darba procesā, iepazīstot 
paši sevi, cilvēki pilnveidojas un 
uzlabo savas attiecības un dzīves 
kvalitāti.
 Tikšanās notiek reizi mēnesī 
profesionāļa vadībā. Viņa uzdevums 
ir sniegt informāciju un vadīt 
grupas procesus.
 Atbalsta grupā apgūst prasmes:
•  apzināties, ka ir cilvēki, kas viens 
otru saprot un pieņem tādu, kāds 
katrs ir;
•  izprast savas grūtības;

•  izreaģējot savas jūtas (katrs 
var „izlādēties”, kā viņam 
nepieciešams, iegūt drošības 
izjūtu);
•  atjaunot ticību sev;
•  atzīt, ka cilvēks nav vientuļš 
savās problēmās;
•  saņemt savstarpēju atbalstu un 
palīdzību;
•  dzirdēt un redzēt citu viedokļus 
uz tuvu problēmu;
•  novērtēt, saprast to, ko reāli dara;
•  iegūt jaunu informāciju.
 Ikviens interesents, kura ikdienas 
rūpju lokā ir ienācis cilvēks ar 
funkcionāliem traucējumiem, ir 
laipni aicināts atnākt un 
iesaistīties „Velku biedrības” 
organizētās vecāku atbalsta 
grupas nodarbībās, kas Alūksnē 
notiek katra mēneša priekšpēdējā 
vai pēdējā svētdienā, Dārza ielā 8a. 
Pirms katras tikšanās, lai vienotos 
par laiku un vietu, lūdzam 
sazināties ar atbalsta grupas vietējo 
koordinatoru Jeļenu Loginu 
pa tālruni 26326355.

Aicina iesaistīties 
atveseļošanās 
programmā 
atkarīgajiem
Daiga Sliņķe,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
psiholoģe

 Alūksnē darbu uzsākusi 
atbalsta grupa cilvēkiem, kuri 
cieš no dažādām atkarībām. 
Grupas darba pamatā ir 
starptautiski atzītā 
atveseļošanās programma 
„Īsta brīvība”, ko izveidojis 
Sedlbekas (Anglija) draudzes 
mācītājs Riks Vorens.

 Programmas mērķis 
ir palīdzēt cilvēkam iegūt 
brīvību no dzīves sāpēm, 
atkarībām un sliktiem 
ieradumiem, ko rada 
alkoholisms, narkotiku lietošana, 
līdzatkarība, seksuāla vardarbība, 
šķiršanās, dusmas, depresija, 
pornogrāfija, smēķēšana u.c. Tā 
balstās uz astoņiem kristīgiem 
principiem. Programmas ievadā 
R. Vorens raksta: „Jūs noteikti 
būsiet dzirdējuši teicienu 
„Laiks dziedē visas rētas”. 
Diemžēl tā nav patiesība, 
jo esmu sastapis daudzus 
cilvēkus, kuri nes sevī pirms 
trīsdesmit vai četrdesmit gadiem 
gūtus ievainojumus. Un 
viņu stāvoklis ar laiku 
parasti pasliktinās. Neapkopti 
un neārstēti ievainojumi 
sastruto un izplata infekciju pa 
visu ķermeni. Ja problēma 
netiek novērsta, sāpes laika gaitā 
tikai pastiprinās”. Programma 
dod iespēju paraudzīties 
uz dzīvi no cita skatu 
punkta.
 Grupas tikšanās notiek reizi 
nedēļā Alūksnes evaņģēliski 
luteriskās draudzes ēkā 
(Mācītājmuižā) Pils ielā 15, 
Alūksnē, un tās vada Daiga un 
Vilnis Sliņķi. Jaunos dalībniekus 
aicinām uz ievadnodarbību 11. 
martā 19.00 Mācītājmuižā, bez 
iepriekšējās pieteikšanās. Pārējā 
laikā, lai iesaistītos programmā, 
lūdzam sazināties ar Daigu Sliņķi, 
mob. telefons 26697192, 
e-pasts: daiga.slinke@inbox.lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 
2013.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

1.Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 3.3.punktu šādā redak-
cijā:
,,3.3.Kārtību par ēdināšanas uzskaiti 
nosaka izglītības iestādes vadītājs.”
1.2.Papildināt ar 3.4. punktu šādā 
redakcijā:
,,3.4.Ēdināšanas maksas atvieg-
lojumiem neizlietoto finansējumu 
nedrīkst izlietot citiem mērķiem.”
1.3.Papildināt  ar 5. nodaļu šādā 
redakcijā:
,,5.Noslēguma jautājums
Papildus 3.1.punktā noteiktajiem 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem, 
no 2014.gada 1.aprīļa. līdz 2014. 
gada 31.decembrim tiek piešķirti 
papildus ēdināšanas maksas atvieg-
lojumi EUR 0,30 apmērā dienā 

vienam izglītojamajam.”
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.aprīlī.

Saistošo noteikumu Nr.4/2014 
,,Par grozījumiem Alūksnes no-

vada domes 2013.gada 31.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
,,Par ēdināšanas maksas atvieglo-
jumiem Alūksnes novada pašval-
dības izglītības iestādēs” izdošanu 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums     
 2013.gadā 431 izglītojamajam (5 
un 6 gadīgiem bērniem un 3.-12.
klašu skolēniem, kas sastāda 28 % 
no kopējā skaita) tika piešķirts pa-
balsts ēdināšanai izglītības iestādēs 
par kopējo summu EUR 27 787 (Ls 
19 529). 
Ievērojams skaits ģimeņu Alūksnes 
novadā ir tuvu trūcīgās ģimenes 

statusam.
Saistošo noteikumu izdošanas rezul-
tātā palielinātos skolēnu skaits, kas 
izmanto ēdināšanas pakalpojumus 
izglītības iestādēs, un vienlīdzīgi 
atvieglotu finansiālo stāvokli ģime-
nēs ar bērniem, kā arī ēdināšanas 
pabalstu izmaksai nepieciešamais 
finansējums. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumi 
paredz palielināt ēdināšanas maksas 
atvieglojumus novada izglītības 
iestādēs izglītojamajiem no piecu 
gadu vecuma līdz 12.klasei par 
EUR 0,30 dienā no 
01.04.-31.12.2014.
Saistošo noteikumu grozījumi 
paredz, ka turpmāk ēdināšanas 
maksas atvieglojumu neizlietoto 
finansējumu nedrīkstēs izlietot 
citiem mērķiem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Palielinot ēdināšanas maksas 
atvieglojumu apmēru laikā no 
01.04.-31.12.2014.gadam ir 
nepieciešams papildus pašvaldības 
finansējums EUR 60 000 apmērā.

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

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 Nav ietekmes. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
 Konsultācijas nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.4/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.02.2014. lēmumu Nr.61
(protokols Nr.4, 17. punkts)

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

NVA šogad plāno izveidot 300 valsts līdzfinansētās 
darba vietas bezdarbniekiem ar īpašām vajadzībām
Iveta Kancēna,
Nodarbinātības Valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

  Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus 
izveidot valsts līdzfinansētās 
darba vietas bezdarbniekiem 
ar invaliditāti, iesaistoties NVA 
„Pasākumā noteiktām personu 
grupām”. 
 Darba devējiem NVA sniedz šādu 
finansiālu atbalstu:
  •  dotāciju ikmēneša darba algai 
bezdarbniekam ar invaliditāti valstī 
noteiktās minimālās darba algas 
apmērā;
  •  sedz valsts sociālās apdrošinā-

šanas obligātās iemaksas no algas 
dotācijas daļas, ja darba devējs ir 
biedrība vai nodibinājums, kas 
bezdarbniekus ar invaliditāti no-
darbina šādās profesijās – asistents, 
pavadonis, surdotulks, latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas tulks, 
interešu pulciņa audzinātājs, 
speciālais pedagogs;
  •  vienreizēju finansējumu 
aprīkojuma un iekārtu iegādei, 
kā arī tehnisko palīglīdzekļu 
izgatavošanai un iegādei, lai 
pielāgotu darba vietas 
bezdarbniekiem ar invaliditāti;
  •  nepieciešamības gadījumā 
pasākumā iesaistītie bezdarbnieki 
var saņemt ergoterapeita, surdotulka 
vai asistenta pakalpojumus. 

 Darba devējam bezdarbnieks ar 
invaliditāti jānodarbina viņa norā-
dītajā dzīvesvietā. Nodarbinātības 
laiks - līdz 24 mēnešiem.
 Ja 2013. gadā NVA „Pasākuma 
noteiktām personu grupām” ietvaros 
tika izveidota un līdzfinansēta 121 
darba vieta bezdarbniekiem ar 
invaliditāti, tad šogad plānots 
izveidot kopumā 300 valsts 
līdzfinansētās darba vietas 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 Pasākums tiek īstenots, lai bez-
darbniekiem ar īpašām vajadzībām 
sniegtu iespēju iesaistīties darba 
tirgū, palīdzētu izprast darba tirgus 
prasības, iekļauties sabiedrībā un 
iekārtoties patstāvīgā darbā. 
 Detalizētāka informācija par 

„Pasākumu noteiktām personu 
grupām”  - NVA mājas lapā 
(nva.gov.lv) vai tuvākajā NVA 
filiālē.
 Pērn pastāvīgā darbā iekārtojušies 
3338 NVA reģistrētie bezdarbnie-
ki ar invaliditāti, no kuriem 1806 
(54,1%) ir iekārtojušies darbā pēc 
dalības kādā no NVA piedāvātajiem 
pasākumiem.
 Kā darba devējam pieteikties valsts 
līdzfinansēto darba vietu izveidei?
1. solis: 
Jāizdrukā pieteikuma forma NVA 
mājaslapā (www.nva.gov.lv -> Dar-
ba devējiem -> Pasākums noteiktām 
personu grupām (valsts līdzfinansē-
tā nodarbinātība) -> Pieteikums).

2. solis: 
Jāaizpilda pieteikuma forma un 
jāpievieno prasītā informācija.
3. solis: 
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz 
klātienē vai jānosūta pa pastu 
filiālei, kuras administratīvajā teri-
torijā plānots veidot darba vietu.
 NVA filiāle ne retāk kā reizi divos 
mēnešos organizē Aktīvo nodarbi-
nātības pasākumu īstenotāju izvēles 
komisiju, kura izskata pieteikumus 
un pieņem lēmumu apstiprināt vai 
atteikt darba devējam pasākuma īs-
tenošanu. NVA filiāle paziņos darba 
devējam par pieņemto lēmumu un, 
pozitīvas atbildes gadījumā, aicinās 
slēgt līgumu par valsts līdzfinansē-
tās darba vietas izveidi.
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Aktuālā 
informācija 
lauksaimniekiem

  Ar 28. februāri 
pagastos tiek uzsākta 
ikgadējo informatīvo 
semināru lauksaim-
niekiem „Aktuālā 
informācija par ES un 
Valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecās 
uz lauku 
teritoriju iedzīvotājiem” 
organizēšana:

28.02. plkst.10:00 
Kolberģa tautas namā;
04.03. plkst.10:00 
Jaunannas tautas namā;
06.03. plkst.10:00 
Kalncempju pagasta 
pārvaldes ēkā;
06.03. plkst.12:00 
Annas pagasta pārvaldes ēkā;
17.03. plkst.10:00 
Zeltiņu tautas namā;
19.03. plkst.10:00 
Pededzes tautas namā;
19.03. plkst.14:00 
Malienas tautas namā;
21.03. plkst.10:00 
Alsviķu tautas namā;
24.03. plkst.10:00 
Ilzenes pagasta SKIM „Dailes”;
25.03. plkst.10:00
Mālupes saieta namā;
26.03. plkst.10:00 
Liepnas pagasta pārvaldes 
ēkā.
 Semināru norises 
kontaktpersona 
Sarmīte Svilāne 
(mob. tālr. 26384907).

Bezmaksas 
juridiskās 
konsultācijas 
dabas aizsardzības 
jautājumos

 Biedrība „BALTA 
DABA” piedāvā bezmaksas 
juridiskās konsultācijas 
dabas aizsardzības 
jautājumos.

  Konsultācijas 
pieejamas darba dienās iepriekš 
sazinoties. Konsultācijas 
notiek Valmierā, taču iespējams 
konsultācijas saņemt arī 
sazinoties pa epastu vai tālruni.
 Kontakti:
Ģirts Baranovskis, tel.nr. 
26141259, e-pasts: 
dababalta@gmail.com 
mājas lapa -
www.baltadaba.lv
 Projektu finansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija. EEZ finanšu 
instrumenta programmas 
“NVO fonds” apakšprogramma 
„NVO darbības atbalsta 
programma”. Vairāk 
informācijas par EEZ 
Finanšu instrumentu un tā 
piedāvātajām programmām 
Sabiedrības integrācijas fonda 
mājas lapā http://www.sif.lv/
un http://www.eeagrants.lv/

Sporta pasākumi

1. - 22. martā 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Ilzenes 
un Ziemera sporta zālēs Alūksnes 
novada čempionāts volejbolā.
1. - 30. martā 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā.
7. martā 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 spēle basketbolā STASIS/
ALŪKSNE – RTU.
8. martā 10.00 uz Ķiploka ezera 
notiks zemledus makšķerēšanas 
sacensības „Noķer mani, ja vari!”. 
Reģistrācija dalībai sacensībās 
sacensību dienā līdz 9.45. Dalības 
maksa EUR 1,50. Informācija pa 
tālruni 26228286 (Ivars Laiva).
15. martā 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada čempionāts 
galda tenisā.
28. martā 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 spēle basketbolā STASIS/
ALŪKSNE – RUGĀJI.
29. martā 10.00 Ziemera 
pamatskolas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts florbolā. 
30. martā 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
sporta angārā Alūksnes novada 
atklātā kausa izcīņa III kārta.

Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rīkotie pasākumi 

7. martā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā deju kolektīvu 
sadancis – koncerts „Iedejosim 
pavasari”. Piedalās: deju kolektīvi 
„Olysta”, „Enku – drenku”, „Malie-
na”, „Dancari” (Preiļi) u.c. Ieeja: EUR 
1,42 (Ls 1). 
9. martā 14.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Labdarības koncerts 
„Ar sirdi plaukstā” - atbalsts Kārlim 
Hvalejam. Piedalās: Krūmiņu un 
Eglīšu dziedošās ģimenes, A. Plīse, 
L. Sloģe, T. Sloģe, E. Baldiņa, D. 
Miķelsons, P. Pūpola, A. Pūpols, L. 
Gusta, I. Dorofejeva, L. E. Zālīte, Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
instrumentālais ansamblis, deju 
kolektīvu „Kolberģis” un „Virpulītis” 
dalībnieki. Ieeja: par ziedojumiem.
13. martā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Ditas Balčus 
teātra izrāde, itāļu komēdija „Pa-
domi precētiem pāriem”. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu paradīzes” 
kasē. Ieeja: EUR 3 - EUR 5 
(Ls 2,11 – Ls 3,51).
15. martā 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā deju kolektīvs „Sidraba 
pavediens” un viesi ielūdz uz koncertu 
„Tikšanās Marienburgā”. Piedalās: 
senioru deju kolektīvs „Pīlādzītis”  
(Smiltene), dāmu deju grupa 
„Vijolītes” (Vijciems), senioru deju 
kolektīvs „Papardes” (Blome), senioru 
deju kolektīvs „Smiltesele” (Smiltenes 
pagasts), senioru deju grupa „Rūtas” 
(Kubuļu pag.), dāmu deju grupa 
„Vējiem līdz” (Brantu pag.), dāmu 
deju grupa „Aliance” (Žīguru pag.), 
senioru deju grupa „Feja” (Vaidavas 
pag.), senioru deju grupa „Veldze” 
(Liepnas pag.), senioru līnijdeju grupa 
„Leno” 

Kultūras, 
atpūtas un
sporta 
pasākumi martā

(Gulbene), dāmu deju grupa „Sidraba 
pavediens” (Alūksne), senioru tautas 
deju kolektīvs „Vēlreiz” (Alsviķi), 
austrumu deju grupa (Gulbene), 
dāmu deju grupa „Anniņas” (Annas 
pag.), austrumu deju grupa „Džalila” 
(Jaunalūksnes pag.), senioru tautas 
deju kolektīvs „Vērdiņš” (Gulbene), 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Avots” (Alūksne), soliste Amanda 
Bašmakova (Alūksne). Ieeja: EUR 
0,71 (Ls 0,50).
22. martā 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Alūksnes pilsētas 
Tautas nama skolotāju kora „Atzele” 
dzimšanas dienas koncerts. Ieeja: 
EUR 0,71 (Ls 0,50).
25. martā 10.00 pie Mātes tēla 
Alūksnes novada Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas svētbrīdis 
„1949.-2014. Kad apstājas laiks...”.
25. martā 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Austras Pumpures un 
Austras bērnu koncerts „1949.-2014. 
Kad apstājas laiks...”.
Ieeja: bez maksas.
29. martā 19.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā lustīgas un 
romantiskas dziesmas brīvdabas 
izrāžu koncertprogrammā „Dziesmu 
kokteilis”. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
„Biļešu paradīzes” kasēs. Ieeja: EUR 
6 - EUR 8, (Ls 4,22 - Ls 5,62).

Atpūtas un izklaides klubā 
„Cita opera” Alūksnē
7. martā 20.00 Kino. Filma „Netica-
mais stāsts par Bendžaminu Batonu”. 
Ieeja no 19.30 - EUR 3.
8. martā 21.00 Sieviešu dienas 
pasākums kopā ar grupu „Dakota”, 
pārtraukumos spēlēs DJ Ivars Lipskis /
Sigulda/. Ieeja: EUR 5.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
No 1. līdz 15. martam Annas 
Murašovas (Balvi) gleznu izstāde.
No 18. līdz 31. martam Guļsinas 
Razmislovas gleznu izstāde.

14. martā tematisks pasākums 
skolēniem „Skolas un skolēni Alūksnē 
laiku lokos”.
20. martā 15.00 radošā darbnīca 
„Grāmatzīme Tavai grāmatai” (bērnu 
literatūras nodaļā).
24. martā 10.00 - 18.00 Jauno 
grāmatu diena - izstāde un apskats 
(abonementā).
No 24. līdz 28. martam E-prasmju 
nedēļa Alūksnes pilsētas bibliotēkā.
25. martā praktiskā nodarbība 
bērniem „Atrodi grāmatu!”.
Literatūras izstādes: „Alūksnes 
ezers” (22. marts - Pasaules ūdens 
diena (lasītavā)), „Sievietes mūžs 
kā ziedēšana no pavasara viz-
bules līdz rudens miķelītei” (8. 
marts - Starptautiskā sieviešu diena 
(abonementā)), „Dzīve uz skatuves” 
(27. marts - Starptautiskā teātra diena 
(abonementā)), „Bērnu dzejas meista-
ram Vilim Plūdonim – 140” (bērnu 
literatūras nodaļā), „Populārākās 
bērnu un jauniešu grāmatas 2013. 
gadā” (bērnu literatūras nodaļā).

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 1. marta „Daba krāso” Latvijas 
Dabas muzeja ceļojošā izstāde.
Līdz 20. martam „Latvijas Sarkanais 
Krusts”.
No 22. marta „Tuvāk būt“. Atklāšana 
22. martā 16.00.

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

Pasākumi
29. martā „Gleznotājam Leo 
Koklem – 90”. (Pasākuma laiks tiks 
precizēts. SEKOJIET REKLĀMAI!).

Alsviķu pagastā
8. martā 19.00 Alsviķu kultūras 

namā pagasta uzņēmēju un zem-
nieku atpūtas vakars „Ar mīlestības 
pieskārienu...” – 
pagasta amatiermākslas kolektīvu 
priekšnesumi, atraktīvās izdarības 
ar vakara vadītāju Aldu Liepiņu 
un deju mūzika ar Kasparu Maku. 
Pieteikšanās līdz 6. martam pie 
M. Ramanes. 
12. martā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā pagasta senioru kopas 
„Noskaņa” kopā sanākšana – jubilāru 
sveikšana, tikšanās ar z/s „Paipalas” 
īpašnieci Violu Kaparšmiti.
12. martā 14.00 Alsviķu kultūras 
namā Alūksnes un Apes novada fonds 
aicina uz Ausekļa Limbažu teātra 
izrādi - Anšlavs Eglītis „Bezkaunīgie 
veči”. Izrādi finansē Borisa un Ināras 
Teterevu fonds AANF projekta 
„Svētku pakas un pasākumi Alūksnes 
un Apes novadu sirmgalvjiem” 
ietvaros.
21. martā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem ar DJ GAGA 
DANCE. Ieeja: EUR 0,71 (Ls 0,50).
27. martā 18.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība – ziedu piespraudes no 
rāvējslēdžiem, vada Nora Līce ar 
palīgiem. 
5., 19., 26. martā 9.00 – 13.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
apmācības.
24. – 30. martā Alsviķu bibliotēkā 
E-prasmju nedēļas ietvaros apmācības 
un individuālās konsultācijas darbā ar 
jaunajām informācijas tehnoloģijām.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Brīvās Latvijas dzimšanas 
laiks – šīs dzīves tuvs un emocionāls 
liecinieks” - rakstniecei Aīdai Niedrai 
- 115, dzejniekam Gunāram Selgam 
- 85; tematiskās izstādes: „Pulkveža 
O. Kalpaka piemiņas diena”, „„Vēl 
ilgi maldīšos es moku naktī melnā” – 
Komunistiskā terora upuru piemiņas 
diena”, „Teātra diena”, „Pasaules 
ūdens diena”.

 Turpinājums 12. lappusē



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi martā
06.03.2014.

Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekiem Jānim An-
eraudam – 90, Aīdai Niedrai – 115, 
dzejniekiem Kristīnei Sadovskai - 45, 
Vilim Plūdonim - 140; tematiskā 
izstādē: „Bij’ tādi laiki. 25. marts 
– Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena”.
Bibliotēka piedāvā apmācības 
iedzīvotājiem: pamatprasmes darbam 
ar datoru un internetu. Pieteikties pa 
tālruni 64300829.

Annas pagastā
7. martā 10.00 Annas bibliotēkā 
tematisks pasākums pagasta senioriem 
„Īpaši Jums!”.
8. martā 20.00 Annas kultūras namā 
atpūtas pasākums pie galdiņiem 
„Krāšņuma kokteilis” - teātru tērpu 
parāde, dejas, dziesmas, mūzika, 
pārsteigumi, sveicieni. Spēlē grupa 
„Ceļavējš”. Ieeja: no 20.00 līdz 
22.00 – EUR 2,13 (Ls 1,50), pēc 
22.00 - EUR 2,85 (Ls 2).
30. martā 13.00 Annas kultūras 
namā Jaunannas bērnu teātra „EJam!” 
izrāde „Spociņu piedzīvojumi”. 
Ieeja: EUR 0,71 (Ls 0,50).
Annas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Māksla ir dvēseles dziļums” – 
dzejniekam Gunāram Selgam – 85, 
rakstniekam Kārlim Ķezberam – 
100, latviešu literatūras klasiķim, 
dzejniekam Vilim Plūdonim 140; 
tematiskā izstāde: „65 gadi kopš marta 
traģiskajiem notikumiem Latvijā”. 
25. martā Ezeriņu kapos 
Komunistiskā genocīda upuru atcerei 
veltīts piemiņas brīdis.
26. martā 10.00 Annas bibliotēkā 
e-prasmes ikvienam, iepazīšanās ar 
e-pakalpojumiem.

Ilzenes pagastā
22. martā 12.00 centrā 
„Dailes” ikgadējā Ilzenes, Zeltiņu, 
Alsviķu senioru tikšanās „Pavasari 
gleznojot!” kopā ar Annas pagasta 
pašdarbniekiem.
Ilzenes bibliotēkā: literatūras 
izstādes Trīs novēlējumi nākamajām 
paaudzēm” (veltīta komunistiskā 
genocīda upuru atcerei), „Cilvēks ar 
tālumiem skatienā” (G. Selgam - 85), 
„Mēs slavinot mīlēsim dzīvi” (E. 
Vēciņai - 100), „Kad izplēn vieglu 
skumju dzirkstis” (A. Skujiņai - 105).

Jaunalūksnes pagastā 
22. martā 19.00 Kolberģa tautas 
namā koru sadziedāšanās koncerts 
„Mēs tikāmies martā” sadziedāsies 
Jaunalūksnes pagasta jauktais koris 
„Ezerlāse”, vīru koris „Gaiziņš” un 
Lejasciema jauktais koris.
22. martā 21.00 Kolberģa tautas 
namā balle, spēlē Krūmiņu ģimene.
29. martā 16.00 Kolberģa tautas 
namā teātra pēcpusdiena, Kolberģa 
amatierteātris ar Edvarda Vulfa 
„Vaļsirdīgās” un Pētera Ētera „Šurrī 
murrī”, Alsviķu teātra studija ar 
Edvarda Vulfa „Cienītās kundzes” 
un Edvarda Vulfa „Ko lai saka” un 
Annas amatierteātris ar Andreja Upīša 
„Ragana” (visu iestudējumu režisore 
Monika Upeniece).

Jaunannas pagastā
11. martā 12.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē senioru ikmēneša 
tikšanās. Viesis -ģimenes ārsta palīgs 
Rūta Dreimane.
15. martā 19.00 Jaunannas tautas 
namā Santa Zapacka un Harijs Ozols 
sirsnīgā koncertprogrammā „...par 
Sievieti”. Ieeja: EUR 3,50 (Ls 2,46).
22. martā 14.00 Jaunannas tautas 
namā tautasdziesmu sadziedāšanas 
pasākums dziesminieces Ingas 
Karpičas vadībā „Dziesmā ir spēks”. 
Ieeja brīva (aicinājums līdzi ņemt 

mājās ceptus pīrāgus un spilventiņu 
sēdēšanai).
29. martā 14.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas bērnu teātra 
„EJam!” 5 gadu ceļojums pasaku 
lugu valstībā un pirmizrāde „Spociņu 
piedzīvojumi”. Ieeja: EUR 1,50 ( Ls 
1,05).
Jaunannas bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Gudrais no mirkļiem mūžību 
kaļ” – dzejniekam Vilim Plūdonim 
- 140, Pasaules ūdens dienai veltīta 
izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
8. martā 17.00 Jaunlaicenes tautas 
namā pasākums „Ir laime aiztrauk-
ties brīnumu pļavās” pāriem, kuri 
reģistrētā laulībā nodzīvojuši 10 un 
vairāk gadus.
22. martā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
nama amatierteātru kolektīvu „Viss 
notiek” un „Jumts” pirmizrādes. 
A. Brigadere „Čaukstenes” un 
M. Zvaigznone „meklejamlaimi.lv”. 
Ieeja: EUR 2,85 (Ls 2).
29. martā 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 
kārtējā nodarbība.
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes „Jānim 
Aneraudam - 90”, „Vilim Plūdonim - 
140”, „Aīdai Niedrai - 115”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas „Malēnieši 
Opekalna draudzē”, „Jaunlaicenes 
muiža”, izstāde „Še kaltiņš, še 
adatiņa”. Muzejs piedāvā tradicionālās 
nodarbības;  ģimenēm - kāzu, 
dzimšanas dienu pasākumus, 
darba kolektīviem nozīmīgu svētku 
svinēšanas pasākumus.

Kalncempju pagastā
15. martā 11.00 Kalncempju 
sabiedriskajā centrā Malienas dāmu 
klubiņa „Ābele” koncerts.
20. martā Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā kārtējā 
aušanas nodarbība. Nodarbību vada 
TLMS „Kalme” vadītāja Renāte 
Pilipa.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā patstāvīgā ekspozīcija 
„Vidzemes lauku sēta”.
Kalncempju bibliotēkā: literatūras 
izstāde „Aīdai Niedrai – 115”.

Liepnas pagastā
9. martā 16.00 Liepnas tautas namā 
koncerts ar māsām Legzdiņām „Kā 
mēs braucām puišus lūkoties”. Biļetes 
iepriekšpārdošanā.
15. martā 11.00 Liepnas tautas 
namā Liepnas pagasta Jauniešu 
forums.
24. - 28. martā no 12.00 Liepnas 
pagasta bibliotēkā E-prasmju nedēļa 
ikvienam, kurš vēlas apgūt dator-
prasmes.
29. martā 19.00 Liepnas tautas 
namā pasākums „Joku vakars”, pēc 
pasākuma balle, spēlē „Ginc un es”.

Malienas pagastā 15. martā 12.00 
Malienas tautas namā Baltinavas 
dramatiskā teātra „Palādas” izrāde 
„Ontans i Anne” 7. daļa „Ontans 
i rodne”. Ieeja: EUR 2,84 (Ls 2), 
bērniem – EUR 1,42 (Ls 1).
22. martā 19.00 Malienas tautas 
namā deju kolektīvu sadancis „Ak, 
pavasar!”. Ieeja: EUR 1,42 (Ls 1).
22. martā 22.00 Malienas tautas 
namā atpūtas vakars kopā ar Zinti no 
Ludzas. Ieeja: EUR 2,84 (Ls 2).
Malienas bibliotēkā: „Rakstniekam 
V. Plūdonim – 140”, „Rakstniecei A. 
Niedrai – 105”; tematiskās izstādes: 
„Sieviete - mīļā, labā, vienīgā”, „ 
Likteņa griežos salauzts mūžs”; E - 
prasmju nedēļa.

Mālupes pagastā
8. martā 14.00 Mālupes 
saieta namā Tihovsku ģimenes 
koncerts. Ieeja: EUR 3 (Ls 2,11).
No 4. līdz 9. martam Mālupes saieta 
namā rokdarbu izstāde „Kamolīti 
ritināju”.
15. martā 22.00 Mālupes saieta 
namā diskotēka.
29. martā 13.00 Mālupes saieta 
namā Mālupes senioru pēcpusdiena.
Mālupes bibliotēkā: jauno 
grāmatu izstāde; tematiskās izstādes 
„Gleznotājam novadniekam Leo 
Koklem – 90”, „Un tad apstājās 
laiks” - Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas 65. gadskārta, Sieviešu 
dienai veltīta rokdarbu izstāde 
„No I. Zvejnieces pūra lādes”.

Mārkalnes pagastā
8. martā 16.00 Mārkalnes tautas 
namā lirisks koncertuzvedums 
„Es neeju, es lidoju virs zemes” 
(piedalās soliste Skaidrīte Melne, 
ģitārists Andris Voicišs). 
15. martā 17.00 Mārkalnes 
tautas namā dramatiskās kopas 
„Palādas” izrāde no komēdiju 
cikla „Ontans i Anne”, 4. daļa - 
„Ontana tragedeja” (Antona traģēdija).
No 24. līdz 30. martam Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā E - prasmju 
nedēļa „E - prasmes ikvienam, vai esi 
mazs vai liels”.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Dzejniekam Vilim 
Plūdonim - 140”, „Jaunākās grāmatas 
čakliem lasītājiem”; zīmējumu izstāde: 
„Pieminot rakstnieci un bērnu grāmatu 
ilustratori Margaritu Stārasti”.

Pededzes pagastā
25. martā Pededzē represēto dienai 

veltīts pasākums.

Veclaicenes pagastā
8. martā 19.00 Veclaicenes tautas 
namā Veclaicenes sieviešu vokālā 
ansambļa 15 gadu jubilejas pasākums 
„Tiekamies dziesmā jau 15 gadus”.
15. martā 22.30 Veclaicenes tautas 
namā diskotēka jauniešiem „Pavasari, 
ko Tu dari!”. Spēlē dj Gagadance, dj 
Lisapolana un dj Salvis.

Zeltiņu pagastā 
8. martā 10.00 uz 
Ķiploka ezera notiks zemledus 
makšķerēšanas sacensības 
„Noķer mani, ja vari!”. Reģistrācija 
dalībai sacensībās sacensību dienā 
līdz 9.45. Dalības maksa 
EUR 1,50. Informācija pa tālruni 
26228286 (Ivars Laiva).
8. martā 16.00 Zeltiņu tautas 
namā koncertprogramma „Tik 
maigs kā pieskāriens”. Piedalās 
vīru vokālais ansamblis „Namejs” 
(Gulbene), Ilzenes jauktais vokālais 
ansamblis „Olivers” un Zeltiņu 
amatiermākslas kolektīvi - senioru 
teātra studija „Pārsteigums” ar M. 
Voides skečiem „Dāvana 8. martā” 
un „Dāmu sarunas”, Zeltiņu dziedošie 
talanti „Jautrie Toņi” un Sigita 
Šaicāne. Ieeja: EUR 1,42 (Ls 1).
11. - 31. martā Zeltiņu 
bibliotēkā Monētu dienas 
„Nāc un piedalies konkursos!”
24. - 30. martā Zeltiņu 
bibliotēkā e-prasmju nedēļā 
individuālas apmācības 
„Pirmais klikšķis” (tiem, kas uzsāk 
datora un interneta lietošanu).
29. martā 11.00 Zeltiņu 
bibliotēkā nodarbība „Jaunas 
zināšanas - jaunas iespējas” 

(e-prasmes ikvienam).
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Likteņstāsts” (25.03. 
- Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena); „Aīdai Niedrai - 
115”; „Naudas stāsti”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: „Bērnība bez 
transformeriem”, „Bruņurupuci 
meklējot”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, „Brīži iz zeltiniešu 
dzīves”, foto ceļojumi: „Zeltiņi 2012”, 
„Mani zaļie lakati”, ekskursijas uz 
bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
12. martā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
14. martā 21.00 Māriņkalna 
tautas namā nakts pasākums 
skolas vecuma bērniem 
„Nesēdi tumsā”.
22. martā 18.00 Māriņkalna tautas 
namā dāmu olimpiāde un radošās 
apvienības „Krelles” humora šovs 
„Blondīnes”. Ieeja: EUR 1,42 (Ls 1).
22. martā 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle, spēlēs MARČELLO. 
Ieeja: EUR 2,85 (Ls 2), no 23.00 – 
EUR 3,56 (Ls 2,50).
28. martā 18.00 Māriņkalna tautas 
namā pasākums „Pie tējas tases”. 
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Siltajā saulītē šūpojas, 
Pūpolu pūkainie vaidziņi”, dzejniekam 
V. Plūdonim – 140 (bibliotekārā 
stunda 1. klasei); rakstniekam J. 
Aneraudam – 90; tematiskās izstādes: 
„Atmiņu smeldze piemiņas gaismā” 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas 65. gadadiena; „Rīga – Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta”.

Apmeklētāju pieņemšana martā

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS

06.03.2014. 9.00 – 10.00
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 25.03.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 10.03.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 24.03.2014. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 12.03.2014. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 27.03.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 28.03.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 21.03.2014. 13.00 – 14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS

12.03.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 27.03.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 06.03.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 11.03.2014. 13.00 – 15.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 17. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

14. un 28. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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


