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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnes Kultūras centrs un Tempļakalna ielas gājēju tilts – 
godalgoti Latvijas mēroga būvniecības konkursos

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 10. martā Rīgā tika paziņoti 
konkursa “Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2015” laureāti. To 
vidū godalga arī Alūksnes 
novada pašvaldības objektam – 
Tempļakalna ielas gājēju tilts. 
Savukārt nedēļu vēlāk - 
17. martā, noslēdzās skate 
„Gada labākā būve Latvijā 
2015”, kurā divi Alūksnes 
novada pašvaldības objekti – 
Alūksnes muižas apbūves 
brūža ēka un Tempļakalna 
gājēju tilts savās nominācijās 
novērtēti ar augsto 2. vietu.

 Konkursam “Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2015”, kura devīze ir 
drošība un kultūras mantojuma 
saglabāšana, bija pieteikti kopumā 
95 objekti. Nominācijā “Jauna 

inženierbūve” 3. vietu ieguva ob-
jekts Tempļakalna ielas gājēju tilts 
Alūksnē, kura pasūtītājs ir Alūksnes 
novada pašvaldība, projekta izstrā-
dātājs SIA “Projekts 3” un būvfirma 
SIA “Tilts”. Apbalvojumu saņēma 
gan projekta izstrādātāja un būvfir-
mas, gan arī pasūtītāja - pašvaldības 
pārstāvji.
 Svinīgās ceremonijas laikā apbal-
voti arī labākie nozares speciālisti 
un nominācijā “Gada būvdarbu 
vadītājs 2015” 3. vieta  Kirilam 
Loškarjovam (SIA “Tilts”), kurš 
bija būvdarbu vadītājs Tempļakalna 
ielas gājēju tilta rekonstrukcijas 
projektā.
 Šo konkursu organizēja žurnāli 
“Latvijas Būvniecība” un “Latvijas 
Architektūra”, sadarbojoties ar 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, Ekonomikas 
ministriju, Valsts Kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekciju, Rīgas 
domes Īpašumu departamentu, 
Latvijas Būvkonstrukciju projek-

tētāju asociāciju, biedrību “Zaļās 
mājas”, Latvijas Restauratoru 
biedrību, Latvijas Amatniecības 
kameru, biedrību “Building Design 
and Construction Council”.
 Savukārt skate “Gada labākā būve 
Latvijā 2015” notika trīs kārtās. 
Pirmajā kārtā žūrija iepazinās ar 
iesniegtajiem dokumentiem par 
objektiem, otrajā – apmeklēja katru 
no tiem uz vietas. Pēc pirmajām 
divām kārtām prominenta žūrija, 
kuras sastāvā bija būvniecības 
nozares profesionālo organizāciju 
un sabiedrisko organizāciju izvirzīti 
39 profesionāļi un eksperti, nosauca 
skates finālistus, kas skates trešajā 
kārtā prezentēja savu veikumu žū-
rijai, argumentējot, kāpēc konkrētā 
būve pelnījusi titulu „Gada labākā 
būve Latvijā 2015”.
 Alūksnes novada pašvaldība skatei 
“Gada labākā būve Latvijā 2015” 
pieteica divus pērnā gada nozīmī-
gākos būvobjektus – Tempļakalna 
ielas gājēju tiltu (projekta autors 

SIA “Projekts 3”, galvenais būv-
uzņēmējs SIA “Tilts”) nominācijā 
“Inženierbūve” un Alūksnes muižas 
apbūves brūža ēku (projekta autors 
SIA “Arhitekta L. Šmita darbnī-
ca”, galvenais būvuzņēmējs SIA 
“Arčers”) nominācijā “Pārbūve”. 
 Inženierbūvju nominācijā no 
pieciem finālam izvirzītajiem 
objektiem Tempļakalna ielas gājēju 
tiltu žūrija novērtējusi ar 2. vietu. 
Alūksnes muižas apbūves brūža 
ēka saņēma pat divus apbalvojumus 
- 2. vietu nominācijā “Pārbūve” 
astoņu objektu konkurencē un arī 
skates ģenerālsponsora “Ergo” 
simpātiju balvu “Ēka ar dvēseli”. 
Apbalvojumus par iegūto 2. vietu 
saņēma visi abu objektu būvniecībā 

iesaistītie, tostarp pašvaldība kā 
pasūtītājs, projektu autori, būvuz-
ņēmēji, būvuzraugi. Šobrīd skates 
rīkotāji izgatavo arī īpašas plāksnes 
ar gravējumu, kas apliecinās abu 
objektu panākumus šajā būvniecī-
bas konkursā.
 Līdz ar būvniecības skati nos-
lēdzies arī bērnu un jauniešu 
zīmējumu konkurss „Mana novada 
dārgakmens – jaunā būve”, kurā 
topošie mākslinieki zīmēja kon-
kursam pieteiktās būves. Konkursā 
piedalījās arī Alūksnes bērni un jau-
nieši un viena no viņiem – Monta 
Sustenberga no Alūksnes Mākslas 
skolas ieguvusi Atzinību 4. – 6. 
klašu grupā.

Pasūtītāja - Alūksnes novada pašvaldības, projektu autoru, būvnieku, būvuzraugu pārstāvji skates “Gada 
labākā būve Latvijā 2015” noslēgumā

Foto no skates rīkotāju arhīva

Alūksnes Kultūras centrs saņēma arī skates galvenā
atbalstītāja “Ergo” simpātiju balvu - “Ēka ar dvēseli”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2. aprīlī no pulksten 10 Alūksnes 
Kultūras centrā notiks novada 
iedzīvotāju forums ar moto 
“Nāc, domā, dari!”, kura 
uzmanība šoreiz būs veltīta 
īpašam notikumam, ko mūsu 
valsts sagaidīs 2018. gadā - 
Latvijas simtgadei.

 Aicinām forumā piedalīties ikvienu 
Alūksnes novada iedzīvotāju, jo 
šī pasākuma laikā varēs dalīties ar 
idejām un priekšlikumiem, kā mūsu 

valsts nozīmīgo jubileju sagaidīt un 
svinēt tieši šeit, Alūksnes nova-
dā. Lai gan valsts 100. jubileja ir 
konkrētā gadā un datumā, tomēr šo 
nozīmīgo notikumu visā Latvijā un 
arī Alūksnes pusē plānots atzīmēt 
ilgāku laiku, tādēļ forumā ikviens 
varēs izteikt savas domas par to, ko 
būtisku paveikt jubilejas gaidās, kā 
svinēt pašus valsts svētkus un kā 
valstisko  identitāti turpināt stiprināt 
arī pēc Latvijas simtgades sasnieg-
šanas.
 - Aicinām par Latvijas jubileju 
domāt ne tikai kā par svētku pasā-
kumiem, bet par dažādiem - gan 
ikdienišķākiem, gan nozīmīgākiem 
darbiem, ko jubilejas sakarā varam 

paveikt katrs savā mājā, savā pagas-
tā, pilsētā un novadā kopumā, - uz-
sver Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.

Programma:
No pulksten 9.30 foruma dalībnie-
ku pulcēšanās,
No pulksten 10.00 līdz 15.00 foru-
ma norise.

 Forumu organizē Alūksnes nevals-
tisko organizāciju atbalsta centrs 
sadarbībā ar Alūksnes novada paš-
valdību, Alūksnes lauku partnerību 
un Alūksnes un Apes novada fondu.

Iedzīvotāju forumā 2. aprīlī runās par Latvijas simtgadi
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
26.04.2016. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa “Zīlītes” 
- 2, Mālupē, Mālupes pagastā, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 64321456. Sākumcena 
- 883 EUR, nodrošinājums – 
88 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 22.04.2016. 
Samaksa jāveic līdz 10.05.2016. 
vai izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 - 
11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
22.04.2016. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
26.04.2016. rīko nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa “Zīlītes” 
- 3, Mālupē, Mālupes pagastā, 
Alūksnes novadā mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 64321456. Sākumcena 
- 703 EUR, nodrošinājums – 70 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 22.04.2016. Samaksa 
jāveic līdz 10.05.2016. vai izvē-
loties nomaksas variantu. Pie-
teikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 22.04.2016. 
pulksten 16.00.

Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrības 
„Sudrabs” telpās 

6. aprīlī  -  Tikšanās ar Alūksnes 
muzeja izglītojošā darba speciā-
listi Diānu Pelaku.
13. aprīlī  - Tikšanās ar 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli. 
20. aprīlī  - Biedrībai „Sudrabs” 
uzticētās  puķu dobes  
sakopšana.
27. aprīlī  - Sezonas noslēguma 
pasākums biedrības „Sudrabs” 
biedriem.

Biedrības “Sudrabs” valde

Domes 24. marta sēdē

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       13. aprīlī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
18. aprīlī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
21. aprīlī 10.00

Domes sēde           28. aprīlī 10.00

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 24. marta 
sēdē izskatīja vairāk kā 50 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - piešķirt Alūksnes novada Jau-
nannas pagasta apdzīvotai vietai 
“Jaunanna” ciema statusu, saskaņā 
ar Alūksnes novada domes 2015. 
gada 27. augusta saistošo noteiku-
mu Nr.14/2015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums 2015. - 2027. 
gadam, Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” grafiskās daļas kartē “Jaunan-
nas pagasta teritorijas funkcionālā 
zonējuma karte” noteiktajām robe-
žām un mainīt ciema teritorijā esošo 
zemes vienību adreses, ietverot 
tajās ciema nosaukumu;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai pašvaldībai piekri-
tīgu zemes starpgabalu Malienas 
pagastā, piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus, saistītus ar zemes 
robežu plānu izstrādi, zemesgabala 
īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz atsavināša-
nas ierosinātājs, pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos ieskaita 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā, bet, ja zemesgabals tiek 
atsavināts citām personām, izdevu-
mus atmaksā ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai, pārdodot izsolē 
par brīvu cenu noteiktam personu 
lokam, minēto īpašumu, uzdot nosa-
cītās cenas noteikšanu un atsavinā-
šanu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Akmeņkalns”, Ziemera pagastā, 
sastāvā esošu, neapbūvētu pašval-
dībai piekritīgu zemes, par kuru  
Ziemera pagasta pārvalde 2009. 
gadā noslēgusi zemes nomas līgu-
mu ar fizisku personu. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz pro-
cesa ierosinātājs, ar kuru noslēgts 
nomas līgums, pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos ieskaitīs 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai minē-

to īpašumu, pārdodot to par brīvu 
cenu personai, ar kuru pašvaldība 
noslēgusi zemes nomas līgumu. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Bajāros”, 
Veclaicenes pagastā, pārdodot to 
par brīvu cenu dzīvojamās mājas īr-
nieka ģimenes loceklim. Piekrist, ka 
pircējs sedz atsavināšanas izdevu-
mus, ko pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas iekļaus pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un dzī-
vokļa īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu: pasažieru autobusu 
MAN 11.230, noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē un uzdot 
Īpašumu atsavināšanas komisijai 
veikt mantas novērtēšanu, kā arī 
noteikt nosacīto cenu un organizēt 
tās izsoli;

 - piecos gadījumos dzēst mirušu 
personu nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādus par īpašumiem, kam nav 
pieteikušies mantinieki;

- atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes 
novada domes 23.12.2015. lēmumu 
Nr.407 „Par plānoto zema enerģijas 
patēriņa ēku projektu”. Minētais 
lēmums bija saistīts ar Pededzes 
pagasta tautas nama ēkas projek-
ta pieteikumu atklātam projektu 
konkursam “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana – zema 
enerģijas patēriņa ēkas”. Attiecīgā 
finansējuma piešķiršanu regulējo-
šo Ministru kabineta noteikumu 
izstrādes gaitā tajos veikti grozījumi 
atbilstības kritērijos, kas Alūksnes 
novada pašvaldības iecerētajam 
projektam nedod iespēju pretendēt 
uz finansējumu;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanu Alūksnes novadā”, 
saistošos noteikumus Nr.7/2016 
“Alūksnes novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi”, saistošos 
noteikumus Nr.8/2016 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010.gada 
26.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrē-
šanas kārtība Alūksnes novadā””, 

precizēt Alūksnes novada domes 
2016. gada 28. janvāra saistošos no-
teikumus Nr.4/2016 „Par pašvaldī-
bas stipendiju piešķiršanu speciālis-
tu piesaistei Alūksnes novadā”;

 - Alūksnes novada pašvaldībai 
piedalīties projektu konkursā Valsts 
atbalsta zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda līdzekļiem pasā-
kumā „Zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem, ko veic valsts iestādes 
vai pašvaldības, kuru kompetencē 
ir zivju resursu aizsardzība” ar pro-
jekta pieteikumu ,,Zivju resursu aiz-
sardzība Alūksnes novada Veclai-
cenes pagasta ezeros”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 8100,01 
EUR, ko sastāda paredzamais Zivju 
fonda finansējums 6480 EUR apmē-
rā un pašvaldības līdzfinansējums 
1620,01 EUR apmērā. Projekta 
ietvaros paredzēts iegādāties kvadri-
ciklu, ko pagasta pārvalde izmantos 
ezeru apsekošanai;

 - izdarīt Alūksnes novada domes 
2013. gada 28. novembra notei-
kumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
grozījumu un svītrot noteikumu 9.2. 
punkta otro teikumu, kas noteica, 
ka, ja vairāki ģimenes locekļi atro-
das darba attiecībās ar pašvaldību, 
tad tiesības uz pabalstu sakarā ar 
ģimenes locekļa vai apgādājamā 
nāvi darbiniekam vai amatpersonai 
ir tikai vienam no viņiem;

 - noteikt maksu par Zeltiņu pagasta 
pārvaldes sniegto higiēnas pakalpo-
jumu  - dušas izmantošanu skolas 
ēkā 3,30 EUR (tai skaitā PVN - 
0,57 EUR). Lēmums stājas spēkā 
1. aprīlī;

 - noteikt maksu par Mālupes 
pagasta pārvaldes sniegto higiēnas 
pakalpojumu – dušas izmantošanu 
“Mārās”, Mālupes pagastā  1,94 
EUR (bez PVN). Lēmums stājas 
spēkā 1. aprīlī;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 860 EUR 
sporta kreklu ar apdruku iegādei 
Alūksnes novada mazpulkiem;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
83 472 EUR 2015. gadā uzsākto 
Alūksnes pilsētas grants ielu re-

montdarbu pabeigšanai. 2016. gadā 
Peldu ielas posmā jāveic virsmas 
apstrāde un labiekārtošanas darbi, 
bet Ievu, Sīļu un Jaundārzu ielās  
- seguma pastiprināšana, nomaļu 
labiekārtošana un virsmas apstrāde 
ar pretputekļu absorbentu;

 - piešķirt finansējumu 3200 EUR 
Jaunannas pagasta pārvaldes 
skolēnu pārvadājumu autotrans-
porta - autobusa “Mercedes - Benz 
INTOUURO E” remontam;

 - atbrīvot 15. aprīlī Inu Rubeni no 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja vadītāja amata;

 - piešķirt finansējumu 7722 EUR 
Ilzenes pagasta pārvaldes skolēnu 
pārvadājumu autotransporta - auto-
busa “Mercedes - Benz Sprinter 516 
CDI KA 4x2 90665713” remontam;

 - nodot Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam Alūksnes 
novada pašvaldības kustamo mantu 
– ģeneratoru ECT 6500P GV, 
automašīnu MERCEDES BENZ 
Nr.GS112, automašīnu IVECO 
MAGIRUS Nr.GP112, kravas 
automobili MERCEDES BENZ 
Nr.DU112, ar mērķi nodrošināt 
nepārtrauktu dienesta darbu un 
pakalpojumu sniegšanu Alūksnes 
novadā. Ģeneratoru 2008. gada 
decembrī iegādājās Alūksnes 
pilsētas dome, kravas automobili 
MERCEDES BENZ 2003. gadā,  
automašīnas IVECO MAGIRUS 
un MERCEDES BENZ 2007. gadā 
pilsētas dome saņēma dāvinājumā 
no Binnenmaas pašvaldības Holan-
dē. Alūksnes novada pašvaldība, kā 
Alūksnes pilsētas tiesību un saistību 
pārņēmēja, 2010. gadā nodeva 
iepriekšminēto kustamo mantu bez-
maksas lietošanā (patapinājumā) uz 
pieciem gadiem VUGD Vidzemes 
reģiona brigādes Alūksnes daļai. Tā 
kā patapinājuma līguma termiņš ir 
beidzies, izvērtējot minētās pašval-
dības kustamās mantas atbilstību un 
nepieciešamību pašvaldības funk-
ciju realizēšanai, dome pieņēma 
lēmumu nodot to dienestam.

Ar domes sēdē pieņemtajiem
lēmumiem pilnībā var iepazīties 

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

Pagarināta pieteikšanās novada uzņēmēju pasākumam
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 8. aprīlī pulksten 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
notiks novada uzņēmēju 
godināšanas pasākums, kurā 
vairākiem uzņēmējiem pasniegs 
pašvaldības apbalvojumu 
“Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā”.

 Pasākuma svinīgajā daļā 
muzicēs ģitārists Mārcis Auziņš 
un dziedātāja Aija Vītoliņa jeb 
Amber, bet pasākumu vadīs 
Māris Grigalis. Savukārt otrajā 
daļā būs sarūpēta deju mūzika 
un cienasts, darbosies 
arī kafejnīca.
 Piedalīties pasākumā 
aicinām ikvienu novada 
uzņēmēju, vien vēršam uzmanību 
uz to, ka vietu skaits būs ierobežots. 

Pieteikšanās laiku pagarinām 
līdz 4. aprīlim. Dalības maksa 
pasākumā būs 12 EUR personai. 
Jāuzsver, ka no dalības maksas 
būs atbrīvoti divi pārstāvji no 
katra uzņēmuma, kas saņems 
pašvaldības apbalvojumu. 
Novada uzņēmējus aicinām 
pieteikties dalībai šajā pasākumā, 
zvanot pa tālruni 25425222.
 Apbalvojumu “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” Alūksnes 

novada pašvaldība pasniegs 
trešo gadu. 24. marta sēdē 
Alūksnes novada domes deputāti 
pieņēma lēmumu par apbalvojuma 
piešķiršanu 12 novada 
uzņēmumiem. Uzņēmumu 
nosaukumi, kam piešķirts 
pašvaldības apbalvojums, 
tiks atklāti pēc 8. aprīlī paredzētā 
svinīgā pasākuma.

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš 

23. martā no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 13.00

Laukumā pie administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē

Pieteikšanās līdz 18.04.2015. pa 
tālruni 29207776 vai uz e-pastu 

gundegaand@gmail.com
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Maina dēļus Pilssalas
estrādes pakāpieniem

 Alūksnes Pilssalas estrādē 
uzsākta podestus klājošo dēļu 
atjaunošana.
 Līdzšinējie dēļi, kas sedza visus 
estrādes mutē izvietotos pakāpie-
nus, ir savu laiku nokalpojuši 
un vairs nebija izmantojami to 
sākotnējam mērķim. Arī turpmāk 
pakāpienu klājums būs no 
dēļiem, kas ir estētiskāk un vidē 
iederīgāk nekā betona pakāpieni.
 Līdztekus dēļu seguma 
atjaunošanai tiks sakārtota arī 
lietusūdens novadīšanas sistēma 
aiz estrādes. Darbus veic SIA 
“Ozolmājas”.

Demontē laipas 
uz Tīklu saliņu
 Šoziem pašvaldība demontējusi 
laipas no Alūksnes ezera krasta 
uz Tīklu saliņu. Laika gaitā tās 
bija kļuvušas nedrošas un varēja 
radīt bīstamību tiem, kas gribētu 
pār tām nokļūt uz saliņu.
 Laipas ir demontētas un teritori-
ja sakārtota. Pašvaldība nākotnē 
arī plāno rast risinājumu tam, kā 
nodrošināt piekļuvi salai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība iegādājās uzņēmējdarbības 
vides attīstībai nepieciešamu zemesgabalu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Lai varētu īstenot uzņēmējdar-
bības vides attīstībai plānoto 
projektu, Alūksnes novada dome 
17. marta ārkārtas sēdē pieņēma 
lēmumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības un iegādāties 1,3 ha lielu 
zemesgabalu Rūpniecības ielā 1A, 
Alūksnē.

 Minētā zemesgabala iegādei no 
pašvaldības budžeta atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem de-
putāti izdalīja nepieciešamos 59743 
eiro. Šis zemesgabals pašvaldībai 
ir būtiski nepieciešams, lai īstenotu 
uzņēmējdarbības vides attīstībai no-
zīmīgu projektu Alūksnē, jo, kā jau 
uzsvērts agrāk, jaunajā Eiropas Sa-

vienības struktūrfondu plānošanas 
periodā ar ES atbalstu īstenojama-
jiem projektiem paredzētais finan-
sējums ir vērsts uz uzņēmējdarbības 
atbalstu. Tā kā par zemesgabalu ir 
arī citu pircēju interese, ņemot vērā 
normatīvajos aktos noteikto kārtību, 
pašvaldība to iegādājās, izmantojot 
pirmpirkuma tiesības.
 Alūksnes novada pašvaldība līdz 
šim ir ieguldījusi apjomīgu darbu, 
lai pretendētu uz finansējumu no 
tā sauktās Latgales programmas 
- 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
(SAM) projektu atlases 3. pasāku-
ma, kur paredzamais Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda finansējuma 
apjoms mūsu novadam ir vairāk 
nekā 2 miljoni eiro.
 Projekta “Alūksnes novada rūpnie-
ciskās apbūves teritorijas attīstības 
1. kārta” ietvaros ekonomiskās 

aktivitātes sekmēšanai plānoti iegul-
dījumi novada lielākajā industriālajā 
zonā - Rūpniecības ielas teritorijā, 
lai tā būtu pievilcīga uzņēmējdarbī-
bas attīstībai un atbilstoša uzņēmēju 
vajadzībām.
 Plānots uzlabot industriālās zonas 
pieguļošo ielu infrastruktūru, pār-
būvējot Rūpniecības ielu un Ganību 
ielas posmu, iegādāties zemesga-
balu, uz kura izveidot industriālo 
teritoriju, kas būtu aprīkota ar 
nepieciešamajām inženierkomu-
nikācijām – elektroapgādi, ūdens-
apgādi, laukumu ar cieto segumu, 
kā arī industriālo ēku. Jāuzsver, ka 
šāda projekta realizēšana ir pare-
dzēta Alūksnes novada attīstības 
programmā 2011. – 2017. gadam 
un novada Investīciju plānā 2015. – 
2017. gadam.

Alūksnes novada pašvaldība 
pievienojas  starptautiskam 
sadarbības tīklam

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 18. martā Alūksni apmeklēja 
organizācijas “Inovāciju apļa 
tīkls” (Innovation Circle 
Network) pārstāvji Rita Merca 
un Alfs Johansens, lai tiktos ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
vadību un parakstītu vienošanos 
par pašvaldības iestāšanos 
organizācijā.

 Sadarbības organizācija “Inovāciju 
apļa tīkls” ir nevalstiska organizā-
cija, kura darbojas jau kopš 2008. 
gada. Tās misija ir attīstīt mazās 
un vidēji lielās Ziemeļeiropas 
teritorijas, veicinot to ilgtspējīgu 
attīstību un pievilcību. “Inovāciju 

apļa tīkls” ik gadu rīko konferenci, 
veic speciālistu apmācības un iniciē 
pārrobežu sadarbības projektus.
 Organizācijas mērķis ir 
veicināt nelielu teritoriju attīstību 
un patstāvību, pulcēt dažādu jomu 
speciālistus, lēmumu pieņēmējus, 
uzņēmējus, brīvprātīgos, 
organizācijas, biedrības un 
jauniešus, lai meklētu partnerus 
kopīgiem projektiem, gūtu 
starptautisku pieredzi un visbeidzot, 
lai atbalstītu, attīstītu un ieviestu 
dzīvē labas idejas.
 Lēmumu iestāties šajā 
organizācijā Alūksnes novada 
dome  pieņēma 25. februārī, 
paredzot  arī nodrošināt 300 eiro 
organizācijas ikgadējās biedra 
naudas maksai.

Saņem finansējumu 
savas idejas īstenošanai!
Projektus “LMT Latvijai” konkursam var iesniegt vēl līdz 14. aprīlim
Valdis Jalinskis,
LMT Sabiedrisko attiecību daļas 
vadītājs

 Līdz 14. aprīlim ikviens 
Alūksnes novada iedzīvotājs, 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska 
organizācija vai juridiska 
persona, kuras deklarētā vai 
juridiskā adrese ir Alūksnes 
novadā, var iesniegt projekta 
pieteikumu “Latvijas Mobilais 
Telefons” (LMT) projekta 
“LMT Latvijai” projektu 
konkursam.

 Piecu gadu laikā, kopš LMT īsteno 
šādu projektu konkursu, uzņēmums 
ir atbalstījis reģionu iedzīvotāju 
iniciatīvas vairāk nekā 320 tūkstošu 
eiro apjomā, bet šī gada atbalsts būs 
64 tūkstoši eiro. LMT 
sadarbībā ar Alūksnes novada 
pašvaldību pieteikšanos projektu 
konkursam izsludināja 29. februārī. 
Iespēja iesniegt projekta ideju sava 
novada un novadnieku dzīves uzla-
bošanā ir ikvienam interesentam.
 Lai piedalītos konkursā, līdz šī 

gada 14. aprīlim ikviens Alūksnes 
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju 
grupa, nevalstiska organizācija vai 
juridiska persona, kuras deklarētā 
vai juridiskā adrese ir Alūksnes no-
vadā, var iesniegt projekta pieteiku-
mu. Projektu īstenošanai novadam 
paredzēts piešķirt astoņus tūkstošus 
eiro, katram projektam ir iespēja 
saņemt no 500 līdz 2000 eiro finan-
sējumu vai līdzfinansējumu. 
 Ar detalizētiem konkursa noteiku-
miem var iepazīties novada mājas-
lapā www.aluksne.lv, kā arī portālā 
www.lmt.lv/lmtlatvijai 
 Projektu izvērtēšana norisināsies 
aprīlī, savukārt balsot par tiem 
varēs maijā. Pirmajā kārtā projektus 
vērtēs LMT un Alūksnes novada 
domes pārstāvju žūrija, savukārt 
otrajā kārtā uzvarētājus un finansē-
juma saņēmējus noteiks tikai paši 
iedzīvotāji, elektroniski balsojot 
portālā http://www.lmt.lv/lmtlatvijai 
vai aizpildot balsošanas anketas 
novada domē. Savukārt LMT klien-
tiem būs iespēja balsot arī ar īsziņas 
palīdzību. 
 Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir 

veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas 
novados, atbalstīt privātpersonu, 
juridisku personu un nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas novadu 
sabiedriskās dzīves izaugsmei, 
īpaši atbalstot vides uzlabošanas 
projektus, projektus ar plašu sabied-
rības iesaisti un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu. 
 Kopš 2011. gada visā projektu 
konkursa realizācijas laikā kopumā 
īstenoti vairāk nekā 110 iedzīvotā-
jiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, 

kam LMT atvēlējis vairāk nekā 
320 tūkstošus eiro. Iepriekš projekti 
realizēti 24 Latvijas pilsētās un 
novados – Bauskā, Cēsīs, 
Daugavpilī, Daugavpils novadā, 
Dobelē, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, 
Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, Madonā, 
Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, 
Saldū, Skrundā, Talsos, Tukumā, 
Valkā, Valmierā un Ventspilī.
Vairāk par realizētajiem 
projektiem: 
www.lmt.lv/lmtlatvijai

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (no labās) 
un “Inovāciju apļa tīkla” pārstāvis Alfs Johansens paraksta līgumu par 
pašvaldības pievienošanos starptautiskajam sadarbības tīklam

Druvja Mucenieka foto

Pieņem dāvinājumā projekta 
īstenošanai nepieciešamu teritoriju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
24. marta sēdē izskatīja 
jautājumu par nekustamā 
īpašuma “Krautnes”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā, dāvinājumu.

 Minētais nekustamais īpašums 
atrodas sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “JI TEHNOLOĢIJAS” 
īpašumā. Šī teritorija Alūksnes 
novada pašvaldībai ir nepieciešama, 
lai varētu īstenot Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011. – 2017. 
gadam Investīciju plānā 2015. – 
2017. gadam paredzēto projektu 
“Infrastruktūras attīstība ražošanas 
teritorijas uzlabošanai Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā”. Šo 
projektu Alūksnes novada pašval-
dība plāno īstenot speciālā atbalsta 
mērķa (SAM) 3.3.1. “Palielināt pri-
vāto investīciju apjomu nacionālās 
un reģionālās nozīmes centros, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām” Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
ietvaros.

 Paredzēts, ka šajā vietā pašvaldība 
minētā projekta ietvaros izveidos 
industriālo teritoriju, kas tiks ap-
rīkota ar uzņēmējdarbības veik-
šanai nepieciešamu infrastruktūru 
– apgaismotu materiālu novietnes 
laukumu ar lieljaudas elektroenerģi-
jas pieslēgumu.
 Līdz ar to dome nolēma pieņemt 
Alūksnes novada pašvaldības īpa-
šumā dāvinājumu - iepriekšminēto 
nekustamo īpašumu “Krautnes”, 
kura sastāvā ir neapbūvēts zemes 
gabals 0,79 ha platībā. Pārreģistrā-
cijas izdevumus segs no pašvaldības 
budžeta.
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Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
4. un 18. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

15. un 29. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 08.04.2016. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 19.04.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 25.04.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 13.04.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 18.04.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 28.04.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 29.04.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 20.04.2016. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 18.04.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 28.04.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 13.04.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 13.04.2016. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

Izstrādāti vēl vairāku 
pagastu ceļu projekti
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Martā pašvaldības speciālisti 
un pagastu pārvalžu pārstāvji 
iepazinās ar Jaunlaicenes, 
Annas, Jaunannas un 
Kalncempju pagastu ceļu 
izstrādātajiem tehniskajiem 
projektiem.

 Kā jau esam informējuši 
iepriekš, uzņēmējdarbībai un 
lauksaimnieciskai ražošanai 
nozīmīgu pagastu autoceļu 
atjaunošana un pārbūve jaunajā 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
plānošanas periodā būs iespējama 
par valsts un ES finansējumu.
 Tehniskie projekti izstrādāti 
Jaunlaicenes ceļiem Jaunlaicene – 
Jānīši – Balti, Bambāļi – 
Tortuži – Dēliņkalns, Jaunlaicene – 
Dauguļi – Vidzemes šoseja. 
Jau šobrīd pēc projektiem redzams, 
ka plānotā finansējuma būs par 
maz, lai visus minētos ceļus 
sakārtotu pilnībā, tādēļ plānots tos 
izvērtēt pēc domē apstiprinātajiem 
kritērijiem. Pērn 24. septembra sēdē 
Alūksnes novada dome, pamatojo-
ties uz Ministru kabineta noteiku-
miem Nr.475 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā”, apstipri-
nāja atlases kritērijus pašvaldības 
grants seguma ceļu vai ceļa posmu 
pārbūvei valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta saņemšanai pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. Šie 
kritēriji ir šādi: pārbūvētais ceļš 
tiek izmantots - lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju apsaimnie-
košanai, uzņēmējdarbības, t. sk. 
lauksaimniecības uzņēmumu 
produkcijas ražošanai, pārstrādei 
vai pārvadāšanai, nodrošināšanai, 
skolēnu pārvadājumu nodrošinā-
šanai, nokļūšanai no apdzīvotas 
vietas ārpus ciema teritorijas uz 
pakalpojumu saņemšanas vietu, 
ceļam ir sasaiste ar integrēta tipa 
projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar 
pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības 
objektiem apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā”. Dome noteica, ka 
projektam jāatbilst vismaz diviem 
minētajiem kritērijiem.
 Tāpat tehniskie projekti izstrādāti 
Annas pagasta autoceļam Atte – Le-
jas, Kalncempju pagasta autoceļam 
Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi un 
Jaunannas pagasta autoceļam Rūķīši 
– Gribažas. Jāpiebilst, ka autoceļa 
Atte – Lejas plānots pārbūvi plānots 
īstenot vienā kārtā, bet Kalncempju 
un Jaunannas ceļu rekonstrukciju 
– divās.
 Saskaņā ar domes lēmumu no-
teikts, ka vienā gadā varēs realizēt 
ne vairāk kā 5 projektus. Projektu 
secību iesniegšanai un īstenošanai ir 
noteikuši pagastu pārvalžu vadītāji, 
savstarpēji vienojoties. Šogad iepir-
kuma procedūru par ceļu pārbūves 
īstenošanu plānots izsludināt Liep-
nas, Jaunalūksnes, Alsviķu, Annas 
un Pededzes pagastu projektiem. 
Noslēdzoties iepirkuma procedū-
rām, būs precīzi zināmas būvnie-
cības izmaksas un varēs spriest, 
vai viss plānotais ir izdarāms. Pēc 
iepirkuma procedūru noslēgšanās 
pagastu pārvaldes gatavos projektu 
pieteikumus, ko iesniegs Lauku 
atbalsta dienestā. Projektu vērtēšana 
varētu ilgt līdz trim mēnešiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Lai nodrošinātu pieejamu, 
kvalitatīvu visu pakāpju 
izglītību, izveidotu optimālu un 
kvalitatīvu izglītības iestāžu 
institucionālo tīklu Alūksnes 
novadā, un nodrošinātu 
resursu racionālu un efektīvu 
izmantošanu, Alūksnes novada 
dome 24. marta sēdē apstiprināja 
Alūksnes novada izglītības 
attīstības programmu 
2016. - 2020. gadam.

 Programma ietver pirmsskolas, 
vispārējās, profesionālās ievirzes 
un speciālās izglītības jautājumus. 
To izstrādāja Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvalde 
sadarbībā ar izglītības iestāžu, 
pagastu pārvalžu un vecāku 
pārstāvjiem.
 Programmas mērķis ir nodrošināt 
mūsdienīgu izglītības vidi ar atbil-
stošu tehnisko bāzi, kas nodrošina 
izglītības programmu kvalitatīvu 
realizēšanu, veikt pedagogu profe-
sionālo pilnveidi, nodrošināt mūž-
izglītības iespējas iedzīvotājiem, 

veidot optimālu izglītības iestāžu 
tīklu un nodrošināt efektīvu finanšu 
investīciju ieguldījumu, ņemot vērā 
sociāli ekonomisko un demogrā-
fisku situāciju un izglītības iestāžu 
darbības rādītājus. 
 Programmā analizēts demogrāfis-
kās attīstības raksturojums un prog-
noze, kas apliecina, ka dzimstības 
samazinājuma sekas ilgtermiņā vēl 
vairāk ietekmēs pašreizējo izglītības 
iestāžu  noslogojumu, telpu piepil-
dījumu un nozares efektivitāti.
 Tāpat programmā analizēts izglīto-
jamo skaits un to prognozes, kas lie-
cina, ka nākamo gadu laikā novadā, 
tāpat kā visā Latvijā, turpināsies 
izglītojamo skaita samazināšanās, 
un šīs tendences dēļ ievērojami 
samazinās telpu noslogojums izglī-
tības iestādēs.
 Atsevišķi analizēta pirmsskolas 
izglītības sistēma novadā, izglītības 
kvalitāte, pedagogu nodrošinājums, 
interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes piedāvājums, izglītojamo 
tālākizglītība, izglītības iestāžu 
infrastruktūra, kā arī veikta novada 
izglītības iestāžu tīkla SVID ana-
līze.
 Programmas rīcības plānā starp 
veicamajiem uzdevumiem un 
sasniedzamajiem mērķiem iekļauts 

arī efektīvas pārvaldības virziens, 
kas paredz izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošanu un skolas attīstības 
vīzijas noteikšanu katrai izglītības 
iestādei.
 Veicot izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošanu, noteikti šādi vērā 
ņemamie kritēriji:
1. Pirmsskolas vecuma bērni un 
1. – 6. klašu skolēni mācās izglītī-
bas iestādē pēc iespējas tuvāk dzī-
ves vietai, ja izglītības programmās 
ir ne mazāk kā 8 audzēkņi, skolā 
ir piemērota infrastruktūra mācību 
procesa un ārpusstundu darba 
organizēšanai un atbilstošs 
pedagogu nodrošinājums, ja valsts 
mērķdotācijas finansējums ir pie-
tiekošs pedagogu darba samaksai, 
kā arī skolas telpas tiek racionāli 
izmantotas un telpu uzturēšanas 
izmaksas ir pamatotas;
2. Pamatskola tiek reorganizēta par 
sākumskolu sākot ar 2017./2018. 
mācību gadu, ja tajā 7. – 9. klasē 
skolēnu skaits ir mazāks par 24 
bērniem, lai mācības varētu organi-
zēt trīs atsevišķos komplektos, par 
pamatu ņemot skolēnu skaitu tekošā 
gada 1. oktobrī;
3. Pamatskola ar mazu skolēnu 
skaitu (līdz 48 bērniem) netiek 
reorganizēta, ja: skolā ir piemērota 

infrastruktūra mācību procesa un 
ārpusstundu darba organizēšanai, 
ir labi mācību un ārpusklases darba 
rezultāti, atbilstošs pedagogu no-
drošinājums, ja valsts mērķdotācijas 
finansējums ir pietiekošs pedagogu 
darba samaksai, ja skolas telpas tiek 
racionāli izmantotas un to izmaksas 
ir pamatotas;
4. Pamatskola tiek slēgta, ja skola 
nevar nodrošināt 1., 2. un 3. punktā 
minētos kritērijus.
 Programmā iekļauta katras 
izglītības iestādes attīstības vīzija 
2016. – 2020. gadam, kā 
arī ieskicētas iespējamās izmaiņas 
iestādes statusā šajā laika periodā. 
Protams, ņemot vērā gan iepriekš 
aprakstītos kritērijus, gan izmaiņas 
skolēnu skaitā, programmā iekļautās 
izmaiņas var arī nenotikt, bez tam, 
arī pašā attīstības programmā var 
tikt veiktas izmaiņas. Tomēr martā 
apstiprinātajā programmas redakcijā 
paredzēts, ka Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai, Alūksnes novada 
vidusskolai, Alūksnes pilsētas 
sākumskolai, Liepnas internātpa-
matskolai, pirmsskolas izglītības 
iestādēm “Cālis”, “Pienenīte”, 
“Sprīdītis”, “Saulīte”, “Pūcīte”, 
“Mazputniņš”, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram, Alūksnes Mākslas 

skolai, Alūksnes Mūzikas skolai 
un Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai laika posmā 
no 2016. līdz 2020. gadam izmaiņas 
iestādes statusā nav plānotas.
  Liepnas vidusskolu par pamat-
skolu plānots reorganizēt ar nākošo 
mācību gadu, kad vidējās izglītības 
ieguvi skolā ir pabeiguši 10., 11. un 
12. klasē uzņemtie skolēni.
 Bejas pamatskolai, atbilstoši 
kritērijiem un ņemot vērā situāciju 
2016. gada 1. janvārī, ir iespējama 
reorganizācija par sākumskolu no 
2020./2021. mācību gada.
 Ilzenes pamatskolai, atbilstoši 
kritērijiem un ņemot vērā situāciju 
2016. gada 1. janvārī, ir iespējama 
iestādes slēgšana no 2018./2019. 
mācību gada.
 Jaunlaicenes, Malienas un Mālupes 
pamatskolas, atbilstoši kritērijiem 
un ņemot vērā situāciju 2016. gada 
1. janvārī, par sākumskolām plānots 
reorganizēt no 2017./2018. mācību 
gada.
 Savukārt Mārkalnes pamatskolas 
turpmāko statusu jau nosaka pērn 
februārī domes pieņemtais lēmums, 
ka skola tiek slēgta no nākošā – 
2016./2017. mācību gada.
 Ar novada izglītības program-
mu pilnā redakcijā var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv.

Apstiprina novada izglītības attīstības programmu
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Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Alsviķos, Alūksnes novadā

aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas 
vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību 2016./2017. M./g. uzņemšana šādās 
profesijās jau sākusies:
•  Galdnieks - 3 gadi
•  Galdnieks - 1 gads (gan ar 9 klašu, gan vidējo izglītību)
•  Datoroperators – 3 gadi
•  Šuvējs – 3 gadi
•  Pavāra palīgs – 2 gadi
•  Būvstrādnieks – 3 gadi (pedagoģiskās korekcijas grupa no 15 gadu 
vecuma ar 7 klašu izglītību ar un bez invaliditātes grupas)

Atvērto durvju diena 
2016. gada 22. aprīlī pulksten 12.00 Alsviķos

Pakalpojumi: 
•  dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8,50 mēnesī) 
•  ēdnīca (valsts apmaksāta 4 reizes dienā ēdināšana personām ar 
1.,2.,3. grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; 
pārējiem maksas pakalpojums);
•  fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, 
logopēda, zīmju valodas tulka pakalpojumus;
•  pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta 
aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums).

Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Tālrunis informācijai par uzņemšanu:
64307132, 26158008; fakss 64307135

e-pasts: arodskola@alsviki.lv; mājaslapa: www.alsviki.lv 

Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļus ieguldīs divās skolās
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
17. marta ārkārtas sēdē 
pieņēma lēmumu Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansējumu ieguldīt divās 
Alūksnes novada izglītības 
iestādēs - Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā un Alūksnes 
novada vidusskolā.

 Šogad janvārī izsludināts 
Ministru kabineta noteikumu 
projekts par 8.1.2. specifiskā 
atbalsta mērķa „Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” īstenošanu. Tā otrā 
kārta paredz realizēt projektus 
skolu mācību vides 
modernizēšanai reģionālās 
nozīmes attīstības centros.
 Alūksnes novada pašvaldība 
otrajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā plāno piedalīties 
ar projektu “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana”. Ministru 
kabineta noteikumu projekts 

paredz stratēģiskos priekšatlases 
kritērijus izglītības iestādēm, 
kurām var tikt paredzēta atbalsta 
sniegšana, un Alūksnes novadā 
šiem kritērijiem atbilst 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija un Alūksnes 
novada vidusskola.
 Projektā iecerēts abās minētajās 
izglītības iestādēs veikt ieguldī-
jumus, kas paredz ergonomiskas 
mācību vides izveidi (telpu 
iekārtojums, aprīkojums, apgais-
mojums), inovatīvu informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu 
un aprīkojuma iegādi, dabaszinātņu 
kabinetu aprīkošanu vai izveidi 7. 
- 9. klašu grupām, sporta infrastruk-
tūras sakārtošanu un aprīkojuma 
iegādi, Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai arī dienesta viesnīcas 
sakārtošanu un atbalstu reģionālā 
metodiskā centra funkciju attīstībai. 
 Precīzāka informācija par to, kādas 
konkrētas aktivitātes pieejamā 
finansējuma ietvaros katrā skolā 
no ES līdzekļiem varēs īstenot, būs 
skaidra, kad Izglītības un zinātnes 
ministrija būs saņēmusi visu 
iesaistīto pašvaldību domju 
lēmumus un būs apstiprināti 
Ministru kabineta noteikumi.

Noslēdzies projekts “Mazpulks 
Ziemera pagastā – īstā laikā un vietā”
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 No 2015. gada maija līdz 
2016. gada februārim biedrība 
“Alūksnes novada attīstībai” 
realizēja projektu “Mazpulks 
Ziemera pagastā – īstā laikā un 
vietā”, kura īstenošanai saņemts 
finansējums no nodibinājuma  
“Borisa un Ināras Teterevu 
fonds” un biedrības “Latvijas 
Mazpulki”.

 Projekta ietvaros veikts 
nodarbību telpas – vēstures istabas 
remonts, tā aprīkota ar mēbelēm, 
organizētas radošās nodarbības, 
veicināta uzņēmējdarbības un amata 
prasmju nodošana Alūksnes novada 
mazpulcēniem, izveidots buklets 

par 29. Ziemeru mazpulka 
aktivitātēm. 
 - Realizējot Borisa un Ināras 
Teterevu fonda atbalstīto projektu, 
ar gandarījumu varam sacīt, ka nu 
mazpulka dalībniekiem ir skaisti 
izremontēta telpa, kurā var eksponēt 
materiālus par mazpulka 
atjaunošanas vēsturi, metodiskos 
materiālus, - saka 29. Ziemeru 
mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš.
 Te sakrāti materiāli arī par 
mazpulku nometnēm, forumiem, 
sporta spēlēm, mazpulcēniem – 
“Sudraba karotītes” īpašniekiem. 
Tapis arī Ziemeru mazpulka 
buklets, kas stāsta par mazpulka 
aktivitātēm un darbošanos. Telpā 
notika Vidzemes mazpulku foruma 
dalībnieku tikšanās, viņus 
iepriecināja projekta “Sarkanie 
sīpoli” dalībnieku izstāde. Turpinot 
pilnveidot materiālu klāstu, tos 
papildina foto materiāli par 

radošajām darbnīcām projekta 
ietvaros, tās bija “Zābaciņa 
pārvērtības”, “Ar linu kulīti uz 
tirgu”, kurā piedalījās arī 20 
Ziemera pagasta pensionāri, “Plates 
pārvērtības” u.c. 
 28. janvārī uz jauno mazpulcēnu 
svinīgā solījuma svētkiem ieradās 
Ilzenes, Liepnas, Bejas un Strauti-
ņu mazpulcēni, kuri tika uzņemti 
mazpulku rindās. Pēc svinīgās daļas 
notika tikšanās ar Alūksnes novada 
uzņēmējiem A. Plaumu, A. Cekulu, 
S. Meleci. Mazpulcēni turpina dar-
boties, ir ievēlēta darbīga Ziemeru 
mazpulka padome, lai strādātu pie 
jauniem projektiem un ar 
pārliecību varētu teikt - “Kopā 
varam un darām””.
 Paldies visiem projekta dalībnie-
kiem, kas ar savu brīvprātīgo darbu 
aktīvi iesaistījās projekta aktivitāšu 
īstenošanā, īpašs paldies par atbal-
stu Edītei un Raimondam Ojām.

“Pienenīte” pavasara saulgriežu gaidās
Dace Gailāne,
PII “Pienenīte” 

 Viens no svarīgākajiem 
Lieldienu priekšdarbiem ir 
apkārtnes sakopšana un 
greznošanās. Raibas kā 
Lieldienu oliņas ir arī mūsu 
dienas pirms svētkiem, jo, lai 
aizgaiņātu pelēko noskaņu un 
priecīgi sagaidītu Lieldienas, 
radām krāsainību visapkārt.

 Lieldienu nedēļā pirmsskolas 
izglītības iestādē „Pienenīte” 
bērni un darbinieki katru dienu 
tērpās noteiktas krāsas apģērbā. 
Pirmdienā bijām dzelteni kā 
saulīte, otrdienā – zili kā debesis, 
trešdienā – sarkani kā sirsniņa, 
bet Zaļajā ceturtdienā zaļi kā 
zālīte. Plānojot rotaļnodarbības, 
skolotājas akcentēja attiecīgo 
krāsu gan saskaitīšanā, gan lasīšanā, 
gan arī dziedāšanā.
 Mainīšanās ar olām un to 
dāvināšana kalpo simpātiju, 
draudzības un labvēlības 
radīšanai, tāpēc, gaidot 
Lieldienas, katrā ģimenē bērni 
kopā ar vecākiem tika aicināti 
gatavot krāsainas Lieldienu olas, 
ko dāvināt savai iestādei. Paldies 

vecākiem par jaukajām, radošām 
idejām un lielo atsaucību. Liels 
prieks mums visiem ir par krāšņi 
noformēto „Lieldienu koku” 
iestādes pagalmā, kurš katru rītu 
mūs sveicina ar skaistām, košām, 
bērnu un vecāku gatavotām oliņām. 
 Liela rosība un gatavošanās notika 
ikkatrā grupiņā. Bērni mācījās 
Lieldienu ticējumus, tautasdziesmas 
un latviešu tradīcijas. Grupas telpas 
rotāja plaucēti bērza zari, tikko 
izdīgusi zālīte, Lieldienu zaķi, cāļi 
un bērnu gatavotās raibās oliņas. 
Nedēļu noslēdza jaukais Lieldienu 
pasākums. Pie bērniem ciemojās 

Stirniņa un Lieldienu Zaķis. Bērnus 
priecēja abu jautrās izdarības un 
joki. Noslēgumā Lieldienu Zaķis 
bērniem sagādāja grozu ar 
krāsainām un raibām Lieldienu 
olām. Grupiņās jautrība turpinājās 
ar olu ripināšanu un olu kaujām. 
 Iestādes laukumā, ievērot 
tradīcijas, greznotās Lieldienu 
šūpolēs pirmā šūpojās bērnudārza 
saimniece. Šūpojāmies augstu, 
cerot uz labu ražu nākamgad un 
draudzīgām attiecībām ar odiņiem 
masalīšiem. Šūpojoties palīdzēsim 
arī saulītei iešūpoties un pieveikt 
ziemu.

Lieldienu nedēļā bērnudārzā raibu raibās norises
Foto no PII “Pienenīte” arhīva

Meteņa dienas svinības Alūksnes novada vidusskolā
Dace Alksne,
Alūksnes novada vidusskolas 
skolotāja, Skolēnu pašpārvaldes-
konsultante

 Kā ik pavasari, arī šogad ikviens, 
kas rūpējas par savas dzimtās 
zemes sakoptību, varēs pieda-
līties Lielajā Talkā 23. aprīlī. 
Taču pirms tās talkas rīkotāji 
iedzīvotājus aicināja piedalīties 
konkursā “Atvadies no ziemas - 
pavasaris nāk!”.

 Alūksnes novada vidusskolas 
skolēnu pašpārvaldes dalībnieki 
aicināja klašu kolektīvus piedalīties 
konkursā, un veidot savas skulp-
tūras. Konkurss saistīts ar latviešu 

tradicionālajiem svētkiem – Me-
teņiem, kas ir laiks, kad pavadām 
ziemu un sākam gaidīt pavasari, tā 
simboliski atvadoties no visa vecā 
un atverot sirdis jaunām cerībām. 
Lai piedalītos konkursā, klašu 
kolektīvi veidoja skulptūras, kurās 
tie simboliski ielika tās neveiksmes, 
sliktās domas un pārdzīvojumus, 
kas iepriekšējā gada garumā bijuši 
un no kuriem gribējās atvadīties, 
lai visi kopā tās sadedzinātu pie 
ugunskura.
 Kas gan būtu Meteņa diena bez 
jautrām izdarībām. Skolas sporta 
laukumā skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieki aicināja izmēģināt savus 
spēkus dažādās ziemas pavadīšanas 
un pavasara sagaidīšanas aktivitā-

tēs – Sniega pasts, Trāpi pavasarī, 
Gadalaiku cīņas, Ieveļam Pavasari, 
Sniega rallijs „Pamani balto”, „Ne-
darbu izrādīšana”, „Masku parāde”, 
puišus aicināja izmēģināt izturību 
„Ziemas spēkavīrs” aktivitātē. Kopā 
jautri un aktīvi sadarbojoties pienā-
ca laiks „Nedarbu dedzināšanai”, 
kad iekurtajā ugunskurā sadedzi-
nājām Ziemu, salmus, nedarbus, 
lietuvēnu jeb veli. 
 Paldies Meteņa dienas svinību rī-
kotājiem, Samantai Bricei, Sonorai 
Ludekai, Evelīnai Kalniņai, Eliza-
betei Korpai, Viktorijai Āboltiņai, 
Anastasijai Ņedaivodinai, Mikum 
Cekulim, Artjomam Taratenkovam, 
Artim Podzigunam, Aleksandram 
Mellītim. Par karstu tēju aktivitāšu 

dalībniekiem bija parūpējušās virtu-
ves darbinieces. Paldies, vecākiem 
un deputātam Mārtiņam Augstkal-
nietim par atbalstu izejmateriālu 

piegādē aktivitāšu organizēšanai.
 Lai visiem dalībniekiem laba 
veselība un priecīgs noskaņojums, 
sagaidot pavasari!
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Mūzikas gardēžiem – Alūksnē 
viesosies Latvijas Radio koris

 22. aprīlī pulksten 19.00 
Alūksnes Kultūras centra 
Lielajā zālē ar koncertprogram-
mu “Imanta Ziedoņa un 
Ojāra Vācieša dzeja mūzikā” 
viesosies Latvijas Radio koris ar 
diriģentu Sigvardu Kļavu.

 Imants Kalniņš un Imants Ziedonis, 
Ojārs Vācietis un Artūrs Maskats – 
šajā koncertā ir sadarbība un savīša-

nās šo radošo personību starpā gan 
ciešā emocionālā saķerē, gan dziļā 
garīgā esībā.
 Stingri turēdamies pie Ojāra Vācie-
ša vienmēr paceltā karoga, Imants 
Kalniņš iet rokrokā ar Imantu 
Ziedoni – kā filosofs publicists, kā 
virzienrādītājs, kas vējagriežu ne-
baidās, kam nebūtiskas bažas – ko 
par mani domās, ja es raudāšu; kas 
nekautrējas savas dvēseles kailuma 

un mīlestības spēka. Koncertā 
mūzika mijas ar Imanta Ziedoņa 
balss ierakstiem dzejoļa lasījumu 
jeb jēdzienu spēlēm, kas 
ierakstītas Latvijas Radio pirms 
desmit gadiem, godinot dzejnieku 
70. dzimšanas dienā.
 Programmā: A. Maskata un 
I. Kalniņa mūzika, I. Ziedoņa un 
O. Vācieša dzeja.
 Biļešu cena: 5 un 7 eiro.

Līdzfinansē sabiedriski nozīmīgus biedrību projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
24. marta sēdē vairākām 
biedrībām piešķīra 
līdzfinansējumu to iesniegtajiem 
sabiedriski nozīmīgajiem 
projektiem.

 Alūksnes novada domes 2012. gada 
22. novembra saistošie noteikumi 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes nova-
da pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” nosaka, ka pašvaldī-
ba projektu konkursa kārtībā var 
līdzfinansēt biedrību, nodibinājumu 
un reliģisko organizāciju sabiedriski 
nozīmīgas aktivitātes.
 Pašvaldība līdzfinansējumu var pie-
šķirt sabiedriski nozīmīgu projektu 
realizēšanai novadā šādās piecās 
jomās - izglītība, kultūra un māksla, 
sports, sociālā joma un veselība, kā 
arī vide.
 Vides jomā pašvaldības dome pie-
šķīra līdzfinansējumu četru sabied-
riski nozīmīgu projektu īstenošanai. 
Biedrībai „Veclaicenes avotiņš” 
piešķirti 268,80 EUR projekta „Ap-
kārtnes labiekārtošana Kornetos” 
realizācijai. Projekts paredz veikt 
esošā celiņa pārbūvi un apstādījumu 
korekciju Kornetu centrā, kas kļūst 
par arvien nozīmīgāku vietu dažādu 
tūrisma un kultūras pasākumu 
norisē.
 Biedrībai „Nāc pretim” projekta 
„Annas pagasta centra teritorijas 
sakopšana un labiekārtošana” 
realizācijai dome piešķīra 600 EUR. 

Projektā paredzēts izvedot gājēju 
celiņu centrā esošā teritorijā, ierīkot 
dzīvžogu, atjaunot un sakopt centrā 
esošo aku, kā arī papildināt dekora-
tīvos stādījumus.
 Arī draudzei „Alūksnes Romas 
katoļu draudze” projekta „Alūksnes 
Romas katoļu baznīcas teritorijas 
labiekārtošana” realizācijai dome 
piešķīra 600 EUR līdzfinansējumu. 
Draudze iecerējusi ierīkot metālka-
luma sētu un saimniecības vārtus 
pret Helēnas ielu esošajā teritorijā, 
kas radīs praktisku un estētisku 
skatu uz baznīcu no ielas.
 Biedrības „Mēs - skolai” iesnieg-
tais projekts „Zināšanu apguve ar 
netradicionālu pieeju” ir sabiedriski 
nozīmīgs vides un izglītības jomās. 
Tā īstenošanai piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums 599,20 EUR apmē-
rā. Projektā paredzēts labiekārtot 
teritoriju Māriņkalnā pie Ziemeru 
pamatskolas, nodrošinot nodarbību 
un mācību stundu, pasākumu rīko-
šanu brīvā dabā.
 Pārējie projekti saistīti ar kultūras, 
izglītības un sporta jomām. Bied-
rībai “Alūksnes Svētās Trijādības 
pareizticīgo draudze” projekta 
„Mēs - vecākiem, vecvecākiem un 
vienaudžiem” realizācijai pašvaldī-
bas piešķirtais līdzfinansējums - 235 
EUR. Šis projekts paredz turpināt 
attīstīt draudzes Svētdienas skolas 
aktivitātes, rīkojot pasākumu dažā-
du paaudžu vienotas izpratnes par 
kristīgajām vērtībām veicināšanai.
 Pašvaldības līdzfinansējums 
biedrībai „Latviskais mantojums” 
projekta „Mans laiks Strautiņu 
skolā: bijušo un esošo skolotāju, 
darbinieku un skolēnu ieguldījums 
skolas izaugsmē” realizācijai pie-

šķirts 598,50 EUR apmērā. Projektā 
iecerēts gatavoties Strautiņu pamat-
skolas 150. jubilejai 2018. gadā, 
apkopojot un saglabājot nozīmīgas 
bijušo skolotāju un darbinieku 
atmiņas, izveidojot izstādi, brošūru 
un citas aktivitātes.
 Biedrībai „Ziemerpils” projekta 
„Putnu svētki Ziemeru muižā” rea-
lizācijai piešķirti 595 EUR. Projekta 
laikā plānots Ziemeru pilī un tās 
apkārtnē organizēt Putnu dienu pa-
sākumu visiem interesentiem, kura 
laikā iecerēta ornitologa lekcija, 
putnu būrīšu izgatavošana un uz-
stādīšana, kā arī citas sadraudzības 
aktivitātes.
 Līdzfinansējumu biedrības 
„Latviešu - Igauņu kultūras biedrība 
“STĪGA – KEEL”” projekta 
„Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu 
- šķērsu Kornetos” realizācijai dome 
piešķīrusi 540 EUR apmērā. Igauņu 
diena jau kļuvusi par tradīciju un ne 
tikai novada, bet arī starptautiska 
mēroga nozīmīgu pasākumu. Šoreiz 
pasākuma laikā plānots atklāt jauno 
dabas izziņas orientēšanās mācību 
trasi, kā arī rīkot dažādas kultūras 
un sporta aktivitātes.
 Biedrībai „Pededzes nākotne” 
projekta “Latvisko tradīciju 
iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu 
teātra pulciņu” realizācijai piešķirti 
300 EUR. Īstenojot projektu, 
paredzēts bērnu teātra pulciņam 
izgatavot latviešu ieražu svētkos 
izmantojamus masku tērpus, 
rīkot vairākus ziemas sezonas 
pasākumus, lai dažādu tautu 
iedzīvotāju vidē popularizētu 
latviskās tradīcijas.
 Biedrībai „Interešu centrs 
“Jaunanna”” projekta “Nāc un dari, 

jo - TU VARI!” realizācijai 
piešķirtais līdzfinansējums ir 
254,50 EUR. Projektā iecerēts 
veicināt Jaunannas pagasta 
kopienas dažādu interešu grupu 
sabiedrisko rosību, piedāvājot 
aktivitātes jauniešiem, senioriem, 
jaunajām māmiņām, ieviešot jaunas 
tradīcijas, tādejādi iesaistot vairāk 
pagasta iedzīvotāju.
 Biedrībai „Kultūras un izglītības 
centrs “STILI”” projekta 
„Ceļojošā izstāde “Rakstniecei 
Mārai Svīrei - 80”” realizācijai 
piešķirti 600 EUR. Šī projekta laikā 
biedrība plānojusi izveidot novad-
niecei M. Svīrei veltītu izstādi, 
kas vēlāk tiks dāvināta rakstnieces 
dzimtajai pusei – Jaunlaicenes mui-
žas muzejam.
 Biedrībai „Remis” projekta „Suņu 
apmācības laukuma aprīkojuma – 
šķēršļu un inventāra papildināšana” 
realizācijai dome piešķīrusi 600 
EUR, kas paredzēti jaunu laukuma 
aprīkojuma elementu izgatavošanai.
 600 EUR līdzfinansējumu projek-
ta „Koncertsezona 2016 Ērmaņu 
muižā” realizācijai  dome piešķīra 
arī biedrībai „Ērmaņu muiža”. Šī 
projekta ietvaros Ērmaņu muižā 
plānots organizēt trīs klasiskās mū-
zikas koncertpasākumus, kas gadu 
gaitā jau iekarojuši popularitāti ne 
tikai pašu novadā, bet arī kaimiņu 
novados.
 Līdzfinansējums biedrībai 
„Alūksnes novada sieviešu apvie-
nība “Katrīna”” projekta “Vasaras 
skola Kalncempjos “Radīsim ik 
mirkli ar sirdi”” realizācijai pie-
šķirts 505 EUR apmērā. Jau vairāku 
gadu garumā organizētā sieviešu 
vasaras skola šogad notiks Kaln-

cempjos un tiks rīkota sadarbībā ar 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeju.
 Biedrībai “Sidraba pavediens” 
projekta „Senioru kopienas sadarbī-
bas un Eiropas deju popularizējošs 
pasākums “Tikšanās Marienburgā”” 
realizācijai dome piešķīra 600 EUR 
līdzfinansējumu. Pasākums, kurā 
tiksies senioru netradicionālu deju 
kolektīvi no dažādām vietām, jau 
aprīlī notiks Alūksnē.
 Savukārt biedrībai „Dr. A. Mi-
siņa medicīnas vēstures muzejs” 
projekta “Šurp mediķi - jaunie un 
pieredzes bagātie!” realizācijai 
piešķirti 475 EUR. Projektā iecerēts 
Alūksnes pilsētas svētku laikā 
esošos un topošos novada mediķus, 
kā arī jomas profesionālus aicināt 
pulcēties mediķu forumā.
 Daļēju līdzfinansējumu – 250 EUR 
dome piešķīra biedrībai “Sporta 
klubs „Lagūna”” projektam  „Galda 
tenisa inventāra iegāde un sacensību 
organizēšana”, kas paredz papildu 
aprīkojuma iegādi kvalitatīva tre-
niņu un sacensību procesa rīkoša-
nai, lai popularizētu galda tenisu 
Alūksnes novadā.
 Tāpat daļēju līdzfinansējumu – 
450 EUR dome piešķīra biedrībai 
„Sporta klubs Zeltiņi” jau populari-
tāti ieguvušo skriešanas sacensību 
rīkošanai projekta „Zeltiņu pagasta 
atklātās krosa skriešanas seriāla 
sacensības „Mizojam, ka prieks”” 
ietvaros.
 Dome nolēma nepiešķirt finan-
sējumu biedrības “Balvu olūts” 
projekta “Foto grāmata “Vidzemē 
man būt!”” un biedrības „Ilzenes 
attīstībai” projekta “Dārgumu lāde 
Ilzenē” realizācijai.

Aicina uz starptautisku 
mūziķu koncertu
 Alūksnes  Kultūras centrā 15. 
aprīlī pulksten 20.00 notiks Inter-
nacionālu mūziķu apvienošanās 
koncerts “Harmonijā: Londona – 
Rīga - Alūksne”.

 Koncerts iecerēts kā vēstījums par 
alūksnietes Sanijas Būmanes izjū-
tām viņas dzīves lielākajās pilsētās. 
Katrā no tām pavadīts kāds īpašs 
laiks, kas ir licis daudz ko pārvērtēt. 
Sanijas solokoncerts mājās kopā ar 
izciliem, pasaulē koncertējošiem 
mūziķiem. lai rosinātu ikvienu būt  
atvērtam, esot pasaules telpā. Mums 
ir jāiepazīst, jāizzina, jādraudzējas 
un jāapvienojas dažādos projek-
tos. Par šo stāstu vairāk uzzināsiet 
koncertā!
 Koncertā piedalīsies: Sanija Bū-

mane – izpildīs divu daļu koncertu, 
kurā izskanēs kā latviešu melodi-
jas, tā arī pasaulē slavena mūzika 
džeza noskaņās, IGO - goda viesis 
vakaram. Īpašs cilvēks arī Sanijas 
muzikālajā ceļā, Leon Greening – 
augsti cienījams džeza pianists no 
Londonas, Adam King – lielisks  
kontrabasists no Londonas, Ainis 
Zavackis – sitamo instrumentu  un 
perkusiju meistars no Latvijas estrā-
des. Gaidāms arī kāds noslēpumains 
viesis!
 Vakara gaitā būs iespēja aplūkot  
un iegādāties skaistumlietas no mū-
ziķa un mākslinieka  IGO darbiem!
Ieeja no pulksten 19.00. Biļetes 
cena:  5 un 7 EUR. Biļetes iegādāja-
mas www.bilesuparadize.lv.
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Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas tikšanās Alūksnē
Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

 9. martā Alūksnes Kultūras 
centrā notika Latvijas Bāriņtiesu 
darbinieku asociācijas valdes
pārstāvju – Baibas Melderes, 
Aivara Krasnogolova un 
Rudītes Krūmiņas tikšanās ar  
Ziemeļvidzemes bāriņtiesu 
darbiniekiem, kurā tika 
pārrunāti par bāriņtiesu 
darbu un izmaiņām Bāriņtiesu 
likumā saistītie jautājumi.

 Tostarp apspriedām problēmas 
ar kurām ikdienas darbā saskaras 
Alūksnes, Gulbenes, Jaungulbenes, 
Balvu, Rankas, Lejasciema, Litenes, 
Lizuma, Rugāju, Baltinavas, Viļa-
kas, Apes novadu bāriņtiesas.
 Kolēģi tika iepazīstināti ar 
Alūksnes novada bāriņtiesas darbu, 
prezentējot bāriņtiesas pārskatu par 
paveikto 2015. gadā, daloties savā 
pieredzē. Valdes pārstāvji informēja 

par asociācijas 2016. gadā plānota-
jiem darbiem un likumdošanas 
iniciatīvām, un kopīgi analizēja 
masu medijos izskanējušo infor-
māciju par pēdējiem notikumiem 
Latvijā, kas skar bāriņtiesu 
kompetenci.
 Saistībā ar gaidāmo Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 20 
gadu jubileju, tika apspriesti kolēģu 

priekšlikumi, ierosinājumi un idejas 
jubilejas pasākuma organizēšanai. 
Plānots, ka jubilejas pasākums 
notiks oktobrī, Rīgā kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”. Tikšanās dalībnie-
kiem tika organizēta ekskursija, lai 
iepazītos ar jaunā Kultūras centra 
telpām un iespējām, kā arī bija 
iespēja gūt pozitīvas emocijas ap-
meklējot Alūksnes Mākslas skolu.

Alūksnes novada bāriņtiesas kolektīvs tikšanās laikā

Bērnu vajadzības 
un palīdzības iespējas
Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

 Alūksnes novada bāriņtiesas 
darbinieces 24. februārī 
piedalījās starptautiskajā 
konferencē “Bērnu vajadzības un 
palīdzības iespējas” Smiltenē.

 Konference bija organizēta OAK 
projekta “Drošu ģimenes vidi Latvi-
jas bērniem” ietvaros, ko īsteno no-
dibinājums “Sociālo pakalpojumu 
aģentūra” un Latvijas Profesionālo 
audžuģimeņu apvienība “Terēze”. 
Galvenā konferences pamatdoma 
saistīta ar to, ka katra bērna dabiskā 
vajadzība ir augt ģimenē.
 Latvijā vēl arvien ap 1860 bērnu 
atrodas sociālās aprūpes iestādēs, 
no tiem 500 pavisam mazi bērni, 
kur bērniem pietrūkst emocionālas 
tuvības un sirds siltuma. Konfe-
rences mērķis - pievērst sociālā, 
tiesību, izglītības un medicīnas 
jomā strādājošo speciālistu uzma-
nību bērnu vajadzību respektēšanai 
un ģimeniskas vides nodrošināšanai 
bērniem ārpusģimenes aprūpē. 
Konferencē bija iespēja iepazī-
ties ar inovatīvām idejām bērnu 
atbalstam, ja viņiem ir grūtības augt 
savā ģimenē. Latvijas Profesionālo 
audžuģimeņu apvienības “Terēze” 

vadītāja Ārija Martukāne informēja 
par atbalsta sistēmu audžuģime-
nēm, aizbildņiem un adoptētajiem 
Latvijas reģionos un institucionālās 
aprūpes ietekmi uz bērnu. Sociālā 
darba jomā maģistra grādu ieguvusī 
Ulla Antona akcentēja ģimenes 
asistenta pakalpojumu kā iespēju 
bērnam nezaudēt ģimeni. Bērnu un 
jauniešu radošās apvienības „Opā-
Opā” jauniešu līderis Deniss Stepa-
novs runāja par to, kāpēc ir svarīgi 
īstenot uz bērna vajadzībām balstītu 
pieeju, bērnam paliekot bez vecāku 
gādības. Ar savu pieredzi, kā no-
drošināt ģimenisku vidi pašvaldības 
izveidotā bērnu aprūpes iestādē, 
dalījās bērnu nama “Ozoli” vadītāja 
Sarmīte Pabērza. Par bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmu Nīderlandē, 
audžuģimeņu attīstības posmiem 
Nīderlandē iepazīstināja eksperte no 
Nīderlandes Nynke Annemiek Zaal.
 Bāriņtiesas darbinieki meklē iespē-
jas un risinājumus, lai bez vecāku 
gādības palikušie bērnu saņemtu 
iespējami labāku, viņu vajadzībām 
atbilstošāku ārpusģimenes aprūpi, 
taču jebkuras iestādes, kura saistīta 
ar bērniem, katra pilsoņa un sabied-
rības kopumā pienākums ir reaģēt 
un ieguldīt maksimālas pūles, lai 
situācijas nenonāktu tik tālu, ka 
bērni no ģimenēm būtu jāšķir. 

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Šī gada 12. martā Amsterdamā 
(Nīderlande) notika EDF jeb 
Eiropas foruma cilvēkiem ar 
invaliditāti valdes tikšanās un 
konference “No globāla līdz 
vietēja mēroga – iekļaujošu 
vietējo kopienu veidošanās 
Eiropas Savienības perspektīvā”. 
Alūksnes novada pašvaldību 
konferencē pārstāvēja sabied-
risko attiecību speciālists Druvis 
Mucenieks.

 Konference iesākās ar ievadvār-
diem ar EDF prezidenta Jannis 
Vardakastanis un organizācijas 
“ieder(in)” valdes locekļa Sandera 
Hilberinka uzrunām un turpinājās 
ar pirmo paneļdiskusiju, kurā Nī-
derlandes Veselības, Labklājības un 
Sporta ministrijas valsts sekretārs 
Martins Van Rijns, Eiropas komisi-
jas darba grupas par ar invaliditāti 
saistītajiem jautājumiem vadītāja 
Emanuela Granže un EDF Vice 

prezidente un Latvijas cilvēku ar 
īpašām vajadzībām sadarbības orga-
nizācijas “Sustento” valdes priekš-
sēdētāja Gunta Anča pauda savu 
redzējumu par iekļaujošu vietējo 
kopienu veidošanos no starptautisko 
cilvēktiesību viedokļa. 
 Otrajā no diskusijām, kura bija 
vērsta uz praktiskiem piemēriem 
par iespējām un izaicinājumiem, 
īstenojot Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām, par Alūksnes 
novada pašvaldības pieredzi stāstīja 
Druvis Mucenieks.

 Šajā diskusijā īpaša uzmanība 
tika pievērsta diviem jautājumiem, 
pirmais no kuriem bija vietējo paš-
valdību un valsts nozīme vienlīdzī-
gu iespēju nodrošināšanā cilvēkiem 
ar invaliditāti, savukārt otrais par 
decentralizācijas radītajām atšķirību 
starp sociālo līmeni kopumā un so-
ciālā atbalsta pasākumiem dažādās 
vietās. 
 Konferenci rīkoja EDF, “ieder(in)”, 
kas apvieno cilvēku ar invaliditāti 
vai hroniskām slimībām organizā-
cijas Nīderlandē un Nīderlandes 
valsts invalīdu padome. 

Konferencē stāsta par pašvaldības pieredzi vienlīdzīgu 
iespēju nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Apstiprināta Alūksnes lauku partnerības 
teritorijas attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam
 Stratēģijas vīzija: 
 Alūksnes lauku partnerības 
teritorija attīstās, balstoties uz 
vietējiem resursiem un vērtībām, 
veidojot, inovatīvus risinājumus, 
kas nodrošina teritorijas 
konkurētspējīgo priekšrocību 
izmantošanu

 Biedrība “Alūksnes lauku 
partnerība” 21.03.2016. saņēma 
Lauku atbalsta dienesta lēmumu 
par Alūksnes lauku partnerības 
teritorijas attīstības stratēģijas 
2015. - 2020. gadam apstiprināšanu 
(turpmāk – ALP Stratēģija 
2015. - 2020. gadam). Kopējais 

projektiem pieejamais publiskais 
finansējums no Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai būs 
1 071 185,78 EUR, tajā skaitā 
535 592,89 EUR (50%) 
uzņēmējdarbības projektiem. 

 Vasaras sākumā plānota 
projektu iesniegšanas kārta 
uzņēmējdarbības projektiem, savu-
kārt rudenī plānotas kārtas sabied-
riskām aktivitātēm un 
teritorijas sakārtošanai. Jau aprīlī 
notiks informatīvie semināri, kuros 

tiks sniegta precīzāka informāci-
ja par nosacījumiem un projektu 
sagatavošanas procesu. Par visiem 
datumiem un pasākumiem 
informācija tiks ievietota biedrības 
mājas lapā www.aluksnespartneriba.
lv un reģionālajos laikrakstos 
“Malienas Ziņas” un “Alūksnes 
Ziņas”. 

 Aicinām iepazīties ar 
ALP Stratēģiju 2015. - 
2020. gadam biedrība mājas 
lapā www.aluksnespartneriba.lv. 

Aicina reģistrēt talku 
vietas Lielajai Talkai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad Lielā Talka norisināsies 
23. aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā 
un par tās vadmotīvu izvēlēts 
sauklis “Latvijai BŪT zaļai!”, 
tādējādi iedzīvinot Latvijas 
mērķi virzīties uz zaļākās valsts 
pasaulē statusu.

 Līdz pat 21. aprīlim Lielās 
Talkas mājas lapā www.talkas.lv 
jāreģistrē talku vietas, pirms 
tam sazinoties ar novada talkas
koordinatoru. Alūksnes 
novadā Lielās Talkas 
koordinatore ir pašvaldības 
ainavu arhitekte Laura Mazule, 
kontaktinformācija – 22028275, 
laura.mazule@aluksne.lv. Ar 
koordinatori sazinoties, 
arī saņemsiet informāciju par 
Lielās Talkas norises 
nodrošināšanu.
 Jau šobrīd vairākos Alūksnes 
novada pagastos ir zināms, kur 
notiks Lielā Talka un kādi 
darbi tās laikā būs darāmi. 
Aicinām novada iedzīvotājus 
sekot līdzi informācijai 
www.talkas.lv un izvēlēties sev 
tuvāko vai vēlamāko talkas 
vietu, bet tos, kas vēl nav reģistrēju-
ši talkas vietu, to izdarīt.
 Tā Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu darbinieki 
Lielajā talkā sakops pašvaldības 
objektu teritorijas.

 Veclaicenē talkas dienā plānots 
labiekārtot pagasta pārvaldes 
administratīvās ēkas apkārtni -
izveidot jaunas puķu dobes, 
apstādījumus, atjaunot zālāju.
 Annā paredzēts veikt pagasta 
centra labiekārtošanu. Ikviens, 
kas vēlas pievienoties, gaidīts pie 
pagasta pārvaldes ēkas pulksten 
9.00.
 Mālupes pagastā Lielās Talkas 
dienā strādās Mālupes salā.
 Ziemera pagasts sakops pašvaldībai 
piederošos īpašumus “Marijkalns” 
un “Nākotnes purvs”, kā arī Māriņ-
kalna ciema teritoriju, bet Ziemera 
ciema centrā vāks atkritumus 
ceļmalās.
 Mārkalnes pagasta iedzīvotāji un 
pārvaldes darbinieki talciniekus ai-
cina sakopt pagasta centru, atpūtas 
vietas un vākt atkritumus autoceļu 
malās.
 Savukārt Jaunannas pagasta Lielās 
Talkas dalībniekus aicina pulcēties 
pulksten 8.45 pie tautas nama, līdzi 
ņemot darbarīkus un labu noska-
ņojumu, lai varētu doties sakopt un 
labiekārtot pagasta centra un Zaķu 
salas teritoriju.
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Apstiprina maksu par 
pakalpojumiem pašvaldības kapsētās
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 24. marta sēdē Alūksnes 
novada dome apstiprināja maksu 
par sniegtajiem pakalpojumiem 
pašvaldībai piederošajās Alūksnes 
novada kapsētās Annas, Liepnas 
un Mālupes pagastos.

 Līdz šim šāda maksa bija apstipri-
nāta tikai Alūksnes pilsētas teritorijā 
esošajiem Lielajiem un Mazajiem 
kapiem. Iepriekšējā mēnesī dome 
apstiprināja maksu Pededzes 
pagasta Kūdupeskapos sniegtajiem 
pakalpojumiem. Lēmums apstip-
rināt maksu arī pārējo pašvaldībai 
piederošo kapsētu sniegtajiem 
pakalpojumiem saistīts ar nepiecie-
šamību ieviest līdzīgu kārtību visās 
pašvaldības kapsētās.
 Dome apstiprināja maksu par 
Mālupes pagasta Mālupes kapos 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 
apbedījuma vietas ierādīšana jau 
esošā kapu laukumā - 3,83 EUR, 
jaunu kapa vietu ierādīšanai - 
vienvietīgas kapa vietas ierādīšana 
- 5,13 EUR, divvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 5,70 EUR, trīsvietīgas 
kapa vietas ierādīšana - 6,26 EUR, 
četrvietīgas kapa vietas ierādīšana - 
6,82 EUR.
 Maksa par Liepnas pagasta Saidu 
kapos sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem būs šāda: apbedījuma vietas 
ierādīšana - 3,91 EUR, vienvietīgas 
kapa vietas ierādīšana - 5,75 EUR, 
divvietīgas kapa vietas ierādīšana - 

6,54 EUR, trīsvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 7,32 EUR, četrvietīgas 
kapa vietas ierādīšana - 8,11 EUR.
 Liepnas pagasta Liepnas kapos 
sniegto maksas pakalpojumu maksa 
apstiprināta šādā apmērā: apbedī-
juma vietas ierādīšana - 3,63 EUR, 
vienvietīgas kapa vietas ierādīša-
na - 5,89, divvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 6,86 EUR, trīsvietīgas 
kapa vietas ierādīšana - 7,82 EUR, 
četrvietīgas kapa vietas ierādīšana - 
8,79 EUR.
 Maksa par Liepnas pagasta Sprin-
duļkalna kapos sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem apstiprināta šāda: 
apbedījuma vietas ierādīšana - 4,60 
EUR, vienvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 6,70 EUR, divvietīgas 
kapa vietas ierādīšana - 7,60 EUR, 
trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana - 
8,50 EUR, četrvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 9,40 EUR.
 Apstiprināta arī maksa par Annas 
pagasta Ezeriņu kapos sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem (bez PVN): 

apbedījuma vietas ierādīšana - 6,69 
EUR, vienvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 8,63 EUR, divvietīgas 
kapa vietas ierādīšana - 9,17 EUR, 
trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana - 
10,00 EUR, četrvietīgas kapa vietas 
ierādīšana - 10,83 EUR.
 Maksas par kapsētās sniegtajiem 
pakalpojumiem aprēķinātas, pama-
tojoties uz pašvaldības 2013. gada 
7. novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.39/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
kapsētu darbības noteikumi” un 
pašvaldības noteikumiem “Sniegto 
maksas pakalpojumu izcenoju-
mu aprēķināšanas metodika un 
izcenojumu apstiprināšanas kārtība 
Alūksnes novada pašvaldības iestā-
dēs un struktūrvienībās”.
 Jāteic, ka atšķirība kapsētu sniegto 
pakalpojumu maksās saistāma ar 
izmaksām, kas katrai kapsētai ir 
atšķirīgas. Visas šīs maksas būs 
spēkā no šī gada 1. aprīļa.

Uzņēmējus aicina piedalīties 
“Vidzemes uzņēmēju dienās”
Juris Sleņģis,
LTRK Vidzemes nodaļas vadītājs

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

 Arī šogad gaidām visu nozaru 
pārstāvjus - izglītības iestādes, 
IT un tehnoloģiju izstrādātājus, 
visu, kas saistīts ar mūsu ikdienu 
un izaugsmi.
 Paralēli izstādei norisināsies 
Biznesa forums, kur semināros 
un diskusijās varēs uzklausīt 
priekšlikumus ar biznesu saistītām 
aktualitātēm, saņemt atbildes uz 
interesējošiem jautājumiem.
 Izstādes kodolu veido pastāvīgie 

dalībnieki, kuri vienmēr 
piedāvā arī ko jaunu, kā arī ceram 
uz jauniem dalībniekiem, kas līdz 
šim pasākumu ir vērojuši no malas, 
tā uzņēmumiem ir laba reklāma un 
arī pieredze.
 Aicinām izstādes ikgadējos 
dalībniekus laikus pieteikt savu 
dalību izstādē un sev vēlamo 
platību. Pieteikumu reģistrācija 
ir atvērta līdz 22. Aprīlim, sūtot 
Pieteikumu – līgumu uz 
valmiera@chamber.lv. Sīkāka 
informācija par pieteikšanos - 
www.vidzemesizstade.lv
 Izstādi organizē Latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības 
kameras Vidzemes nodaļa 
sadarbībā ar Valmieras pilsētas 
pašvaldību un Vidzemes Plānošanas 
reģionu.

Veclaicenes seniori – 
pārstāvēs novadu reģiona skatē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes, Apes, Balvu un 
Gulbenes novadu senioru un 
jaukto vokālo ansambļu 
konkursā, kas 4. martā 
notika Balvos, piedalījās 
četri Alūksnes novada mazie 
muzikālie kolektīvi.

 Veclaicenes pagasta senioru 

vokālais ansamblis (vadītāja 
Ilze Briediņa) tika novērtēts ar 
I pakāpi un šis kolektīvs 
novadu pārstāvēs reģiona skatē. 
Jāatgādina, ka Veclaicenes senioru 
ansamblis februāra nogalē saņēma 
Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumu “Pagodinājums 
kultūrā” par augstiem 
sasniegumiem darbībā un mūža 
ieguldījumu kultūrā.
 Mārkalnes tautas nama 
ansamblis “Akava” (vadītāja 

Leonora Dambīte), Ilzenes kultūras, 
sporta, interešu, izglītības un 
mūžizglītības centra “Dailes” an-
samblis “Olivers” (vadītāja 
Maira Lisovska) un Veclaicenes 
tautas nama jauktais vokālais 
ansamblis par savu sniegumu 
saņēma II pakāpes novērtējumu.
 Vokālo ansambļu skanējumu 
vērtēja žūrijas komisija, kuras 
sastāvā bija diriģenti Roberts 
Liepiņš, Uldis Kokars un Jānis 
Baltiņš.

Veclaicenes senioru vokālais ansamblis labprāt veltīja dziesmu klātesošajiem pēc pašvaldības apbalvojuma 
“Pagodinājums kultūrā saņemšanas”                                                                                         Evitas Aplokas foto

Veicinās bērnu un jauniešu 
uzņēmēju spēju attīstību
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Skolēnu brīvdienu laikā 
Alūksnes un arī Apes novadu 
izglītības iestāžu pārstāvji tikās 
seminārā, apgūstot uzņēmēju 
spēju veicināšanas prasmes 
skolēnu vidū.

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs, sadarbībā ar Alūksnes 
novada Izglītības pārvaldi un 
pašvaldības uzņēmējdarbības 
speciālisti Sanitu Ausēju, šogad 
aizsākuši jaunu aktivitāti, kuras 
mērķis ir veicināt jaunajā paaudzē 
uzņēmēja spēju attīstīšanu, kas ir 
viens no tuvākajos gados 
sasniedzamajiem mērķiem arī 
novada izglītības attīstības 
dokumentos.
 - Šī bija pirmā izglītības iestāžu 
pārstāvju tikšanās, nākamā plānota 
rudens brīvdienās. Ar skolotājiem 
strādā Vilis Brūveris no biedrības 
“Next”, kas ir viens no projekta 
“tu.esi.lv” iniciatoriem un 
īstenotājiem un ir ar pieredzi darbā 
biznesa inkubatorā. Projekta 
“tu.esi.lv” mājas lapā var iepazīties 
ar dažādiem stāstiem par vairākām 
tēmām, tostarp uzņēmējdarbību 
un jauniem uzņēmīgiem cilvēkiem 
reģionos. Šīs vizītes laikā tapa arī 
iedvesmas stāsts par alūksnieti 
Unu Teteri – Teterovsku un viņas 
sveču ražošanas biznesu, kas būs 
skatāms ciklā “100 stāsti Latvijai”, - 
skaidro ABJC izglītības 
metodiķe Ilze Zvejniece.
 Pirmajā tikšanās reizē skolotāji 
iepazīstināti ar to, kas ir 

uzņēmējspējas un uzņēmējdarbība. 
Darba grupās viņi diskutējuši 
par faktoriem, kas veicina un 
kavē jauniešus sākt 
uzņēmējdarbību, kā arī iepazinušies 
ar vairākiem stāstiem 
iepriekšminētajā mājas lapā.
 - Semināra dalībnieki kopīgi 
secināja, ka sadarbība ir viena 
no svarīgākajām lietām 
uzņēmējdarbībā. Lektors skaidroja, 
ka uzņēmējdarbības idejai pašai 
par sevi nav vērtības, taču vērtība 
ir modelim, kā cilvēks savu ideju 
īsteno, un, ka tādēļ nevajag censties 
turēt pie sevis iecerētās biznesa 
idejas. Iepazīstoties ar jaunu, 
uzņēmīgu cilvēku pieredzes 
stāstiem par to, kā viņi īstenojuši 
savas ieceres, secinājām, ka idejai 
nevajag būt radikālai un pasaules 
mērogā inovatīvai, būtiskāk ir – vai 
tā ir vajadzīga tieši tai vietai, kurā 
to vēlies īstenot, - stāsta 
I. Zvejniece.
 Tāpat skolotāji analizējuši 
zināšanas, prasmes un attieksmes, 
kas veido uzņēmēja spēju 
kompetences, un apsprieduši 
dažādas idejas, kā šīs kompetences 
varētu īstenot skolas ikdienas 
praksē, paturot prātā, ka tas ir 
ikdienas, nevis kampaņveidīgs 
darbs.
 Semināra mērķis ir sagatavot pa 
pārstāvim no katras izglītības 
iestādes, kas tālāk ar skolēnu 
uzņēmējspēju veicinošām idejām 
varētu iepazīstināt pārējos 
kolēģus savā bērnudārzā vai skolā. 
Pēc pirmās nodarbības līdz 
rudenim tās dalībnieki savās 
iestādēs strādās ar konkrētām 
idejām, kā veicināt uzņēmējspējas 
skolā.
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Jauniešu forumā apliecina radošas idejas

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 5. martā Alūksnes Mākslas 
skolā norisinājās jau trešais 
Alūksnes novada jauniešu 
forums, kurā piedalījās vairāk 
kā 70 dalībnieki – jaunieši no 
dažādām Alūksnes novada 
teritorijām, Alūksnes novada 
domes deputāti un pašvaldības 
pārstāvji, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, dažādu 
jomu eksperti un arī viesi.

 Foruma sākumā jauniešus 
uzrunāja Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Fomins un Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centra izglītības metodiķe Ilze 
Zvejniece, par Alūksnes novada jau-
niešu konsultatīvo padomi pastāstīja 
tās priekšsēdētājs Rihards Lācis.
 Tālāk foruma dalībnieki 
iepazinās ar vairākiem patiesi 
iedvesmojošiem jaunu cilvēku 
stāstiem par savu mērķtiecību un 
neatlaidību, kas kalpojusi dažādu 
ideju īstenošanai. Tā jaunieši no 
Madonas stāstīja, cik ilgs un 
sarežģīts ceļš bijis jāiet, lai 
sasniegtu kāroto mērķi – 
izveidotu iekštelpu skeitparku. 
Alūksnietis Jānis Zeltiņš 
iepazīstināja ar pieredzi, veidojot 
savu uzņēmumu un iegūstot 
finansiālu atbalstu tā attīstībai 
Alūksnes novada pašvaldības 
jauniešu biznesa ideju projektu 
konkursā. Cits alūksnietis Edgars 
Bīberis stāstīja, kā nonācis līdz 
savam mugursomu zīmolam “Walt 

Mizo” un kā sokas ar šīs idejas 
attīstību. Savukārt Mazsalacas 
novada domes priekšsēdētājs Harijs 
Rokpelnis, kurš šobrīd ir jaunā-
kais pašvaldības vadītājs Latvijā, 
iedvesmoja jauniešus ar stāstu par 
to, kā viņa sabiedriskās aktivitātes 
un mērķtiecība palīdzējušas viņam 
sasniegt pašreizējo statusu. Foruma 
darbu vadīja vēl viena aktīva alūks-
niete Dace Marķitāne.
 Foruma tālākajā norisē dalībnieki 
darba grupās diskutēja par vairākām 
tēmām, piemēram, brīvprātīgais 
darbs, neformālā izglītība, projekti, 
informācija un motivācija, jauniešu 
un pašvaldības sadarbība, uzņēmēj-
darbība un nodarbinātība, jauniešu 
atšķirības un spēja sadzīvot, drošība 
un veselība ikdienā, internetā, 
veselīgs dzīvesveids, reputācija 
un uzticība dažādām institūci-
jām. Katra darba grupa izstrādāja 
vairākas idejas, ko  tās dalībnie-
kuprāt konkrētajā tēmā varētu 

uzlabot Alūksnes novadā. Vēlāk 
katrs foruma dalībnieks no visām 
izskanējušajām iecerēm izvēlējās 
sev interesantāko un gala rezultātā 
noslēgumā tika prezentētas četras 
idejas, kuru īstenošanai ikviens 
aicināts pievienoties!
 Viena no idejām saistīta ar dzeramā 
ūdens punkta izveidi Pilssalā, ņemot 
vērā, ka vasarās šī teritorija ir pie-
vilcīga gan kā atpūtas, gan sporto-
šanas un arī kultūras apsākumu bau-
dīšanas vieta. Ja vēlaties atbalstīt 
un piedalīties šīs idejas īstenošanā, 
var sazinies ar Eviju Eglīti, Karīnu 
Kreici vai Žaneti Spali Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā.
 Otra ideja saistīta ar uzņēmējdar-
bības grupas vai pulciņa izveidi 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā. 
Šīs ieceres īstenošanai var sazinā-
ties ar pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālisti Sanitu Ausēju uz 
e-pastu sanita.auseja@aluksne.lv. 
Darba grupas pirmā tikšanās 

plānota 4. aprīlī pulksten 15.00 
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā 
Alūksnes Kultūras centrā 2. stāvā.
 Aktīviem velosporta cienītājiem 
varbūt saistoša būs iecere 
izveidot Alūksnē veloparku. 
Ja gribas piedalīties šīs idejas 
īstenošanā, tad aicinām uzmeklēt 
Edgaru Sinātu.
 Un ceturtā ideja ir par pašvaldības 
un jauniešu sadarbības pasākuma 
organizēšanu un, ja gribas iesais-

tīties tās īstenošanā, tad savukārt 
jāsazinās ar Alūksnes novada 
pašvaldības Jauniešu konsultatīvo 
padomi, e-pasts: jkp@aluksne.lv 
vai jāuzmeklē tās priekšsēdētājs 
Rihards Lācis.
 Paldies visiem foruma dalībnie-
kiem, jauniešiem, kas iesaistījās tā 
rīkošanā un norises nodrošināšanā, 
paldies viesiem un ekspertiem!

Alūksnes Mākslas skolas zāle 5. marta rītā bija piepildīta                                                       Evitas Aplokas foto

“Kur sevi likt?” – tāds jautājums noteikti aktuāls ne tikai jauniešiem, 
šoreiz gan viss diskusijas fokuss tieši par to, kā sevi īstenot jauniešiem

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis (otrais no kreisās) ne tikai pastāstīja savu iedves-
mas stāstu, bet arī aktīvi iesaistījās diskusijās

Tapusi ideja par dzeramā ūdens punkta izveidi Pilssalā

Lielākā dalībnieku interese bija par diskusiju uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības grupā

Grupā, kas sprieda par jauniešu un pašvaldības sadarbības 
uzlabošanu, liela uzmanība tika pievērsta esošās situācijas analīzei

Jaunieši prezentē ideju par velo parka izveidi Alūksnē
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Rudā kaķu ģimenīte meklē 
jaunas mājas - divus gadus 
veca, sterilizēta kaķenīte ar 
rudu kažociņu un viņas sešus 
mēnešus vecais mincis.

Gulbenē atrasts pusgadu vecs 
kucēns, kurš šobrīd nonācis 
“Astēs un Ūsās”. Kādu laiku 
suņuks vēl gaidīs piesakāmies 
īstos saimniekus, bet pēc tam 
būs pieejams adopcijai. Pie-
audzis būs neliela auguma.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 

26523096,
Elīna Dambe 29477535.

Aprīlī draudzēs 
novadā

Alūksnes Evaņģēliski
luteriskajā draudzē 

Mācītājmuižā
katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
otrdienās 19.00 Īsta brīvība
trešdienās 18.20 Bībeles stunda
ceturtdienās 19.00 „Alpha” kurss
piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja pieņemšanas laiks
svētdienās 10.00 svētdienas 
skola

Baznīcā
svētdienās 11.00 dievkalpojums
23. aprīlī 9.00 talka un 
sadraudzība pie baznīcas un 
mācītājmuižas

Opekalna Evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

3. aprīlī 16.00  un 17. aprīlī 
16.00 – dievkalpojums.

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 

saviem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam iesūtot 

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

Sporta pasākumi
2. aprīlī 13.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Alūksnes novada atklātā 
čempionāta basketbolā fināls.
9. aprīlī 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada 
čempionāts galda tenisā.
12. aprīlī 16.00 – 19.00 „Lūša 
kroga” apkārtnē orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2016” 
1. kārta.
19. aprīlī 16.00 – 19.00 Strautiņu 
apkārtnē orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2016” 2. kārta.
21. aprīlī 16.30 – 18.30 Alūksnes 
muižas parkā pie Eola tempļa 
skriešanas seriāla „Alūksnes 
pavasaris 2016” 1. kārta.
26. aprīlī 16.00 – 19.00 Lāsberģa 
apkārtnē orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2016” 3. kārta.
28. aprīlī 16.30 – 18.30 Alūksnes 
muižas parkā (marķējums no 
Vējakalna ielas) skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris 2016” 2. kārta.

Alūksnē
2. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē DZINTARS 
ČĪČA solokoncertā “DVĒSELE 
VAĻĀ”. Ieeja: 6 un 8 EUR.
5. aprīlī 11.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes nova-

da skolēnu koru koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
7. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Latvijas turneja 
2015/2016 “MIELAVS un PĀR-
CĒLĀJI” ar koncertu “ATSAUK-
TIES”. Ieeja: 7; 10 un 12 EUR.
9. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē “Dramaturgu 
Teātris” piedāvā Hermaņa Paukša 
komēdiju “GODĪGĀ MEITENE”. 
Ieeja: 5 EUR, pensionāriem 2 EUR.
10. aprīlī Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē netradicionā-
lo skatuves deju skate. Ieeja: bez 
maksas.
14. aprīlī 13.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē “Latvijas 
Koncerti” koncertprogramma bēr-
niem “ŠOKOLĀDES PASAKA”. 
Piedalās: Valdis Zilberts, Ingus 
Pētersons, Dita Krenberga, Jolanta 
Strikaite, baletstudijas “GRANDE” 
dejotāji. Ieeja: 5 EUR.
15. aprīlī 20.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē internacio-
nālu mūziķu apvienošanās koncerts 
“ALŪKSNE>- LONDONA-
>RĪGA”. Piedalās: Sanija Būmane 
– soliste no Alūksnes, Leon Gree-
ning - džeza pianists no Londonas, 
Adam King - augstas klases jaunais 
kontrabasists. Ieeja 5 un 7 EUR.
16. aprīlī 12.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē Alūksnes 

un Apes novadu pieaugušo deju 
kolektīvu skate. Ieeja: bez maksas.
17. aprīlī Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Dāmu deju 
sadancis “TIKŠANĀS MARIEN-
BURGĀ”.
21. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Mazajā zālē Alūksnes 
Mūzikas skolas muzikālā pēcpus-
diena “R. Paulam - 80 “.
22. aprīlī 13.00 Alūksnes Kultū-
ras centra Lielajā zālē “Teātris 
un ES” piedāvā muzikālu detek-
tīvu bērniem “LIELAIS NOSLĒ-
PUMS”. Ieeja: 3 EUR.
22. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē “Latvijas Radio 
koris” ar koncertu “ZIEDONIS UN 
VĀCIETIS”. Piedalās: A. Liepiņš – 
klavieres, D. Kļava – klavieres, A. 
Noviks – akordeons, M. Auziņš – 
akordeons. Ieeja: 5 un 7 EUR.
29. aprīlī Alūksnes Kultūras cen-
tra Lielajā zālē Alūksnes novada 
skolu jauniešu talantu konkurss. 
Ieeja: bez maksas.
30. aprīlī Alūksnes Kultūras cen-
tra Lielajā zālē Alūksnes Kultūras 
centra deju kopas “OLYSTA” un 
vieskolektīvu koncerts 
“DŽAMBOREJA ALŪKSNĒ” - 
seno latgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu 
un lībiešu tikšanās. 
Ieeja: 2,50 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
8. aprīlī 16.00 grafiķes 
Dzidras Ezergailes 90 gadu 
jubilejas izstādes atklāšana. 
Izstāde no Alūksnes muzeja 
krājuma mākslas kolekcijas.
30. aprīlī 12.00 Alūksnes un 
Apes novada veterinārārstu 
veidotās izstādes atklāšana par 
godu Pasaules Veterinārajai dienai 
(Apaļajā tornī).
Līdz 30. aprīlim fotoizstādē 
“Daba un cilvēks Alūksnē” satiekas 
divi alūksnieši - Vilnis Blūms un 
Kristiāna Zelča.
Līdz 30. aprīlim fotoizstāde 
“Alūksnes Lielie kapi”. Fotogrāfs 
Roberts Ozoliņš mākslu saskata arī 
tādās klusās vietās kā 
kapsēta - cilvēka pēdējā mājvietā. 
Muzejpedagoģiskā programma 
par arheoloģiju “Ko ēda, kur dzīvo-
ja un ar ko nodarbojās Alūksnes 
iedzīvotāji aizvēsturē”. Mērķau-
ditorija 6. - 12. klašu skolēni un 
pirmsskolas vecuma bērni līdz 
5. klasei. Iepriekš pieteikties pa 
tālruni 25665538, 64381321 
vai e-pastu 
muzejs.info@aluksne.lv.
 

Turpinājums 12. lappusē.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī

Biedrība piedāvā iespēju astmas slimniekiem
 Latvijas astmas un alerģijas 
biedrības Alūksnes nodaļā, 
kas atrodas Sabiedrības centra 
telpās, Dārza ielā 8A, 1. stāvā, 
ikvienam ir iespēja izmantot 
speciālu elpošanas aparatūru 
veselības uzlabošanai.

 Biedrība piedāvā izmantot inhala-
torus, masāžas krēslu un skābekļa 
koncentratoru veselības rehabili-
tācijai. Šo aparatūru ir iespējams 
izmantot darba dienās laikā no pulk-

sten 10.00 līdz 13.00.
 Biedrības Alūksnes nodaļa darbojas 
jau 12 gadus. Astmas un alerģijas 
slimniekiem papildus medikamentu 
terapijai nepieciešamas fizikālās 
terapijas procedūras, kam vajadzī-
ga speciāla aparatūra un biedrības 
Alūksnes nodaļas telpās Sabiedrības 
centrā to var izmantot ikviens. Tās 
iegādei biedrības Alūksnes nodaļa 
iesniedza projektu labdarības or-
ganizācijā ziedot.lv, kā rezultātā ar 
akciju sabiedrības “Latvijas valsts 

meži” finansiālu atbalstu iegādāts 
vajadzīgais aprīkojums.
 Skābekļa koncentrators ir nepiecie-
šams astmas slimnieka rehabilitāci-
jai pēc slimības saasinājuma. Aprī-
kojuma klāstā arī trīs tipu inhalatori, 
tai skaitā arī zīdaiņiem paredzētais, 
tāpat arī pulsa oksimetrs un spiro-
metrs. Bronhu un plaušu muskuļu 
stiprināšanai izmantojams elpošanas 
muskuļu trenažieris un pozitīvas 
izelpas spiediena ierīce. Deguna 
aizlikumu profilaksei pieejams 

deguna skalotājs.
 Biedrības Alūksnes nodaļas 
vadītāja Vija Švolmane uzsver, ka 
aparatūra iegādāta, konsultējoties ar 
mediķiem, tā ir atbilstoša izmanto-
šanai ārpus ārstniecības iestādes un 
tās izmantošanas laikā nav obligāta 
medicīnas speciālista uzraudzība, 
tomēr viņa iesaka pirms procedū-
rām konsultēties ar savu ģimenes 
ārstu.

No 1. maija būs spēkā izmaiņas 
vairākos satiksmes autobusu maršrutos
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” saskaņojusi grozījumus 
četros SIA “Sabiedriskais 
autobuss” Alūksnes novada 
teritorijā sniegtajos reģionālās 
vietējās nozīmes sabiedriskā 
transporta maršrutos.  Izmaiņas 
būs no 1. maija.

 Aizvadītā gada novembrī 
pašvaldības laikrakstā “Alūksnes 
Novada Vēstis” informējām 
iedzīvotājus, ka oktobra beigās 
Alūksnē ieradās un ar pašvaldības 
pārstāvjiem - novada domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli un 
Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu 
Berkuli, kā arī SIA “Sabiedriskais 
autobuss” vadību tikās 
“Autotransporta direkcijas” un 
Vidzemes plānošanas reģiona 
pārstāvji, lai pārrunātu vairākus 
ar sabiedriskā transporta kustības 
nodrošināšanu saistītus jautājumus.
Ņemot vērā to, ka Alūksnes un 
Apes novadu teritorijā lielākā 
daļa maršrutu saņem 80%, 90% 
un pat lielāku valsts dotāciju 

to uzturēšanai, pašvaldības tika 
aicinātas izvērtēt iespējamās 
izmaiņas kritiskākajos maršrutos. 
Iespējamās izmaiņas pašvaldība 
izdiskutēja ar attiecīgo pagastu 
pārvalžu vadītājiem un sniedza 
savus priekšlikumus Vidzemes 
plānošanas reģionam. Saskaņā ar 
tiem “Autotransporta direkcija” 
ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām 
maršrutu tīklā.
 Līdz ar to no 1. marta izmaiņas ir 
šādos maršrutos:
 1. Alūksne – Jaunzemi – 
Alūksne:
 Maršruts Alūksne – Jaunzemi – 
Alūksne pulksten 17.20, kas 
agrāk kursēja no pirmdienas 
līdz piektdienai, šādā 
maršrutā turpmāk kursēs 
otrdienās un piektdienās. Savukārt 
pirmdienās, trešdienās un 
ceturtdienās pulksten 17.20 
atvērts jauns, saīsināts reiss no 
Alūksnes līdz Strautiņiem.

 2. Alūksne – Bērziņi – 
Alūksne:
 Maršrutā Alūksne – Bērziņi – 
Alūksne reiss pulksten 06.10 
no Alūksnes skolu mācību laikā 
pirmdienās un piektdienās 
autobuss kursēs pa ierasto 

maršrutu, savukārt otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās reiss 
būs papildināts ar vairākām 
pieturām – “Kudinavas 
pagrieziens”, “Draudzība”, 
“Polsas”, bet nekursēs līdz 
“Bērziņiem”.
 Šai pašā maršrutā skolēnu 
brīvlaikā pirmdienās un piektdienās 
pulksten 06.10 no Alūksnes reiss 
kursēs pēc ierastā maršruta, 
savukārt trešdienās autobusa 
kustības sarakstā iekļautas 
papildu pieturas – “Kudinavas 
pagrieziens”, “Draudzība”, 
“Polsas” un izslēgta pietura 
“Bērziņi”.
 Šī paša maršruta reisam 
pulksten 14.10 no Alūksnes 
autoostas skolu mācību laikā 
pirmdienās un piektdienās 
autobusa kustības saraksts būs 
ierastais, bet otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās autobuss nekursēs 
līdz pieturai “Bērziņi”.
Savukārt skolēnu brīvlaikos 
reiss pulksten 14.10, kas iepriekš 
kursēja pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās, turpmāk pēc 
ierastā grafika kursēs pirmdienās 
un piektdienās, savukārt 
trešdienās tas nekursēs līdz 
pieturai “Bērziņi”.

 3. Alūksne – Dēliņkalns – 
Korneti – Alūksne:
Maršrutā Alūksne – Dēliņkalns – 
Korneti – Alūksne reisi pulksten 
6.00 un 15.07 no Alūksnes 
autoostas turpmāk kursēs 
nevis katru sestdienu, bet tikai 
otrajā un ceturtajā mēneša 
sestdienā.

 4. Liepna – Bērzupe – 
Liepna:
 Maršruts Liepna – Bērzupe – 
Liepna ar vienīgo reisu 07.00 no 
Liepnas tiek slēgts.
Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 634 “Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizēšanas 
kārtība maršrutu tīklā” 55. punkts 
nosaka, ka informāciju par 
izmaiņām sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumos, tostarp par 
jauna maršruta vai reisa atklāšanu, 
maršrutā vai reisā izdarītajiem 
grozījumiem vai maršruta vai 
reisa slēgšanu, pārvadātājs 
10 dienas pirms izmaiņu stāšanās 
spēkā paziņo publiski, izvietojot 
informāciju autoostās, pieturvietās 
un plašsaziņas līdzekļos.
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Par pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība (turpmāk tekstā – 
Pašvaldība) piešķir un izmaksā 
stipendiju studentiem un 
rezidentiem (turpmāk tekstā – 
Pretendenti), veicinot tādu 
kvalificētu speciālistu piesaisti 
valsts un pašvaldību institūcijām, 
kā arī  komercsabiedrībām 
Alūksnes novadā, kas ilgtermiņā 
ir nozīmīgas novada attīstības
nodrošināšanai.

II. PERSONAS, KAS IR 
TIESĪGAS PRETENDĒT
UZ STIPENDIJAS 
SAŅEMŠANU

2. Par atbalstāmo jomu, 
nepieciešamo speciālistu skaitu 
un šīm pašvaldības stipendijām 
nepieciešamo finansējumu lemj 
Alūksnes novada dome (turpmāk 
tekstā – Dome) vienu reizi gadā, 
apstiprinot nākamā gada budžetu 
un paredzot attiecīgu finansējumu 
šajā budžetā.
3. Ikvienai juridiskai personai, 
kuras saimnieciskā darbība 
reģistrēta un/vai notiek Alūksnes 
novadā, kā arī Domes 
priekšsēdētājam, viņa vietniekiem 
un Pašvaldības izpilddirektoram 
(turpmāk tekstā – Ierosinātājs), 
ir tiesības rakstiski ierosināt 
Domei izskatīt jautājumu par 
atbalsta piešķiršanu attiecīgu 
kvalificētu speciālistu 
sagatavošanai, iesniedzot 
iesniegumu, kurā argumentēta 
attiecīgās nozares speciālista 
nepieciešamība novadā.
4. Ievērojot Pašvaldības 
budžetā paredzētā finansējuma 
apmēru, novadā nepieciešamo 
attiecīgo kvalificēto speciālistu 
skaitu un šajos saistošajos 
noteikumos noteikto kārtību, 
uz stipendijas saņemšanu 
ir tiesīgi pretendēt:
4.1.  pilna laika koledžas 
izglītības programmās sekmīgi 
studējošie (ne zemāk kā 2.kursa 
(pēc 1.kursa pabeigšanas) 
studenti, kas rakstiski apliecinājuši 
gatavību nodibināt darba tiesiskās 
attiecības ar Ierosinātāju studiju 
laikā vai pēc to pabeigšanas) – 
līdz 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas mēnesī;
4.2.  pilna laika augstākās 
izglītības programmās sekmīgi 
studējošie (ne zemāk kā 3.kursa 
(pēc 2.kursa pabeigšanas) studenti, 
kas rakstiski apliecinājuši 
gatavību nodibināt darba tiesiskās 
attiecības ar Ierosinātāju studiju 
laikā vai pēc to pabeigšanas) – 
līdz 75% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas 
mēnesī;
4.3.  maģistrantūrā sekmīgi 
studējošie, kas rakstiski 
apliecinājuši gatavību 
nodibināt darba tiesiskās 
attiecības ar Ierosinātāju studiju 
laikā vai pēc to pabeigšanas – 
līdz 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas 
mēnesī;
4.4. rezidentūrā sekmīgi 
studējošie, kas rakstiski 

apliecinājuši gatavību 
nodibināt darba tiesiskās 
attiecības ar Ierosinātāju studiju 
laikā vai pēc to pabeigšanas – 
100% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas mēnesī.

III. STIPENDIJU 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.  Stipendiju Dome piešķir 
uz vienu mācību gadu – 9 mēnešus 
gadā (stipendiju nepiešķir jūnijā, 
jūlijā un augustā), bet rezidentūrā – 
11 mēnešus gadā (nepiešķir 
augustā).
6.  Stipendiju  uz visu atlikušo 
mācību laiku līdz 50% apmēram 
no valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas mēnesī, pēc atkārtota 
pieteikuma iesniegšanas 
(pievienojot noslēgtā darba 
līguma kopiju), ir tiesīgi saņemt 
studējošie, kuri noslēguši 
līgumu par pastāvīgu darba 
attiecību nodibināšanu ar 
Ierosinātāju studiju laikā vai pēc 
studiju sekmīgas pabeigšanas 
uz laiku ne īsāku par 5 (pieciem) 
gadiem, apņemoties atmaksāt 
Pašvaldības ieguldītos līdzekļus 
šī nosacījuma neizpildīšanas 
gadījumā. Šis noteikums nosaka 
arī personas pienākumu nostrādāt 
augstāk minēto laiku nepieļaujot 
pārkāpumus, kas varētu būt par 
pamatu darba devēja 
uzteikumam.
7.  Stipendiju  uz visu atlikušo
mācību laiku 100% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas mēnesī, ir tiesīgi saņemt 
rezidentūrā studējošie, 
kuri noslēguši līgumu par pastāvīgu 
darbu Alūksnes novada ārstniecības 
iestādēs pēc rezidentūras sekmī-
gas pabeigšanas (vai līgumu ar 
Alūksnes novada pašvaldību par 
ārsta privātprakses izveidošanu 
Alūksnes novadā) uz laiku 
ne īsāku par 5 (pieciem) 
gadiem, apņemoties atmaksāt 
Pašvaldības ieguldītos 
līdzekļus šī nosacījuma 
neizpildīšanas gadījumā. Šis 
noteikums nosaka arī personas 
pienākumu nostrādāt augstāk 
minēto laiku nepieļaujot 
pārkāpumus, kas varētu 
būt par pamatu darba devēja 
uzteikumam (līguma 
izbeigšanai).
8.  Pēc lēmuma pieņemšanas par 
stipendijas piešķiršanu Pretendents 
slēdz līgumu ar Pašvaldību par 
stipendijas saņemšanu.
9.  Pretendentu izvērtēšanu 
veic stipendiju piešķiršanas 
komisija (turpmāk tekstā – 
Komisija), kuras sastāvu, ar 
lēmumu, katru gadu apstiprina 
Dome. 
10. Komisija, ne vēlāk kā līdz 
katra gada 1.jūlijam, izsludina 
attiecīgās kvalifikācijas speciālistu 
stipendiju konkursu Pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv. 
Ierosinātājs, kas nav Pašvaldība, 
ir tiesīgs par saviem līdzekļiem, 
Komisijas izstrādāto konkursa 
nolikumu publicēt vai citādi 
izplatīt arī citur.
11.  Pretendenti, piesakoties 
konkursā iesniedz:
11.1. komisijai adresētu 

iesniegumu, kurā norādīts 
pretendenta vārds, uzvārds, 
personas kods, deklarētās 
un faktiskās dzīves vietas adrese, 
augstākās izglītības iestāde, 
fakultāte un kurss (zinātniskais 
grāds, specializācija), kurā 
pretendents mācās, studiju 
uzsākšanas gads šajā mācību 
iestādē, iegūstamā specialitāte;
11.2.  sekmju izrakstu par studiju 
periodu;
11.3.  rekomendāciju no konkrētās 
studiju programmas vadītāja;
11.4. pretendenta apliecinājumu par 
gatavību stāties darba attiecībās ar 
Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to 
pabeigšanas;
11.5. Ierosinātāja apliecinājumu par 
gatavību nodibināt darba tiesiskās 
attiecības ar pretendentu studiju 
laikā vai pēc to pabeigšanas;
11.6. informāciju par citiem studiju 
finansēšanas avotiem un to apmēru.

IV. KONKURSA UZVARĒTĀJU 
NOTEIKŠANA

12. Komisija vērtē tikai tos 
Pretendentu pieteikumus, kuru 
iesniegtie dokumenti pilnībā 
atbilst šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām un kas saņemti noteiktajā 
termiņā
13. 10 (desmit) darba dienu 
laikā no konkursa dokumentu 
pieņemšanas termiņa beigām 
Komisija izvērtē:
13.1.  Pretendentu iesniegtos 
pieteikumus un tiem pievienotos 
dokumentus;
13.2.  Pretendentu atbilstību 
šajos noteikumos noteiktajiem 
kritērijiem:
13.2.1.  Domes atbalstāmajām 
darbības jomām, 
13.2.2. Domes atbalstāmajās 
jomās nepieciešamo speciālistu 
skaitu un pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru 
stipendijām un mācību maksai;
13.2.3.   Pretendentu labāka 
studiju sekmība un mācību procesa 
apmeklētība;
13.2.4.   no citiem finanšu avotiem 
Pretendentam piešķirto finansējuma 
apmērs,
13.3.  pieņem lēmumu par stipendi-
jas piešķiršanu attiecīgam Preten-
dentam, piešķiramās stipendijas 
apmēru, termiņu, kā arī atteikumu 
piešķirt stipendiju.
14.   Kā priekšrocība, izvērtējot 
Pretendentu pieteikumus, tiks 
uzskatīti apstākļi, ka:
 14.2.  Pretendents ir Alūksnes 
novada iedzīvotājs;
 14.3.  ir pozitīva atsauksme par 
Pretendenta studiju praksi no 
Iesniedzēja.
15. Komisija, izvērtēšanas 
procesā, ir tiesīga pieprasīt 
papildus informāciju no izglītības 
iestādes, iepriekšējās prakses 
vietām par Pretendentu.
16.  Lēmumu par stipendijas 
piešķiršanu pieņem Dome.
17.  Administratīvā procesa 
likuma noteiktā kārtībā Domes 
lēmums ir pārsūdzams tiesā.

V. LĪGUMA SLĒGŠANA

18. Lai saņemtu 
stipendiju vai mācību maksas 

līdzfinansējumu stipendiāts 
slēdz līgumu ar Pašvaldību, 
kurā paredzēti:
18.1.  līdzēju rekvizīti;
18.2.  stipendijas apmērs 
un izmaksas kārtība;
18.3.  līdzēju tiesības un 
pienākumi;
18.4. līdzēju  atbildība – līgumā 
paredzot, ka stipendijas izmaksu 
Pašvaldība vienpusēji pārtrauc 
un ierosina atmaksāt jau saņemto 
stipendiju Pašvaldībai: 
  18.4.1. ja stipendiāts ir 
atskaitīts no izglītības iestādes 
nesekmības, kavējumu vai 
nepienācīgas uzvedības dēļ;
18.4.2. ja stipendiāts pārtrauc 
mācības, izņemot šo saistošo 
noteikumu 18.4.7.punktā  
paredzētajā gadījumā;
18.4.3. ja stipendiāts neuzsāk 
mācības rezidentūrā;
18.4.4. ja stipendiāts norādītajā 
termiņā nav iesniedzis izziņu 
no izglītības iestādes par 
sekmīgu studiju turpināšanu 
izvēlētajā specialitātē;
18.4.5. ja stipendiāts 
norādītajā termiņā nav iesniedzis 
šajos saistošajos noteikumos 
noteiktos pārskatus; 
18.4.6. ja tiek konstatēts, 
ka stipendiāts ir sniedzis 
nepatiesas ziņas vai nav izpildījis  
studiju plānā paredzētās 
akadēmiskās saistības; 
18.4.7. stipendiātam, atrodoties 
studiju pārtraukumā, kas 
piešķirts veselības stāvokļa 
dēļ, stipendija netiek izmaksāta. 
Studiju pārtraukums nedrīkst 
būt ilgāks par vienu studiju gadu. 
Stipendija tiek saglabāta un tās 
izmaksas tiek atjaunotas pēc 
atgriešanās no studiju pārtraukuma, 
ja stipendiāts atbilst saņemšanas 
kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas 
studiju pārtraukumā citu iemeslu 
dēļ vai pabeidz studijas, stipendiju 
izmaksa tiek pārtraukta. 
Stipendiātam ir pienākums 
nekavējoties informēt Komisiju 
par iepriekš minēto un, līgumā 
noteiktā termiņā, pilnībā 
atmaksāt Pašvaldībai saņemto 
stipendiju.
19. Gadījumā, ja stipendiāts 
pienācīgi nepilda līgumu vai 
apšauba tā spēkā esamību 
Pašvaldība, var prasīt tā izpildi 
tiesas ceļā un piedzīt stipendiātam 
izmaksāto naudas summu, ar šīs 
naudas summas izmaksām saistītos 
izdevumus, kā arī procentus 
par svešas naudas turēšanu 
(6% no izmaksātās naudas 
summas gadā).

V.  PĀRSKATU 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

20. Stipendiātam ir pienākums 
iesniegt pārskatu par sekmēm 
studijās, vai citiem, ar stipendijas 
izsniegšanu saistītiem, aspektiem. 
Balstoties uz stipendiāta 
iesniegtajiem pārskatiem:
20.1. pēc katra studiju semestra 
beigām Komisijai adresēta studiju 
sekmju apliecinoša dokumenta vai 
tā apstiprinātu noraksta; 
20.2. līdz kārtējā gada 1.augustam 
Komisijai adresētu šo noteikumu 
11.1. un 11.2. apakšpunktā noteikto 

dokumentu, kā arī izglītības 
iestādes izsniegta apliecinājuma, 
ka stipendiāts noteiktajā termiņā ir 
sekmīgi nokārtojis pārbaudījumus,
Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir 
tiesīgs arī turpmāk saņemt 
Pašvaldības piešķirto stipendiju. 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta Nr.4/2016 

„Par pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei 

Alūksnes novadā” paskaidrojuma 
raksts

 1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4. un 
10.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomajās funkcijās ietilpst 
gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā 
arī sekmēt saimniecisko darbību 
attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā un rūpēties par bezdarba 
samazināšanu. No minētajām 
funkcijām izriet arī pašvaldības 
tiesības sniegt finansiālu atbalstu 
studentiem, kas studē specialitātēs, 
kas vitāli nepieciešamas 
pašvaldībai. 
 Saistošo noteikumu “Par 
pašvaldības stipendijas piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā” (turpmāk - saistošie 
noteikumi) mērķis ir sekmēt 
Alūksnes novada jauniešu 
atgriešanos novadā, jauno 
speciālistu piesaisti Alūksnes 
novadam, kā arī  nodrošināt 
Alūksnes novadu ar augsti 
kvalificētiem speciālistiem.
     
 2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošie noteikumi nosaka:
 - kārtību, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība piešķir stipendiju 
studentiem, rezidentiem;
- stipendijas piešķiršanas kritērijus;
- līguma slēgšanu;
- pārskatu iesniegšanu.

 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
 Saistošajos noteikumos noteiktās 
kārtības izpildei Alūksnes novada 
dome gadskārtējā pašvaldības bu-
džetā plānos līdzekļus, kas nepiecie-
šami šo stipendiātu finansēšanai.

 4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
   Izsludinot stipendiju konkursu 
vienu reizi gadā un dodot iespēju 
pretendēt uz pašvaldības stipendiju 
plašākam studentu un rezidentu 
lokam, tiks veicināta Alūksnes 
novadam nepieciešamo kvalificē-
tu speciālistu piesaiste Alūksnes 
novadam.

 5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumu “Par 
pašvaldības stipendijas piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā”  tiek pieņemti un stājas 
spēkā normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā.

 6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.01.2016.  lēmumu Nr.20 (protokols Nr.1, 20.punkts)
precizēti ar Alūksnes novada domes 

24.03.2016. lēmumu Nr.81 (protokols Nr.5, 15.punkts)

Spēkā no 01.04.2015.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 31.03.2016.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā aprīlī
Pastāvīgās ekspozīcijas 
“Asaru senkapi”. Jaunajā ekspozī-
cijā iespēja redzēt unikālus priekš-
metus, kuri atrasti Asaru senkapos 
un atvesti no restaurācijas Lietuvā.
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. 
Ekspozīcija, kas sadalīta sešās 
tematiskās daļās, apmeklētāji var ie-
pazīties ar Alūksnes vēsturi Latvijas 
un pasaules kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka ista-
ba”. Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un iemīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem.
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Atmiņas 
par laiku, kad Alūksnes parkā bija 
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču 
L. Līces, V. Mikānes, G. Grundber-
gas veidotie darbi.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Ja acis ne-
mirdz, nav vērts”: aktierim Imantam 
Skrastiņam - 75 (01.04. - 30.04. 
abonementā); “Zilās krāsas valdzi-
nājums”: grāmatas ar ziliem vākiem 
(01.04. – 30.04. abonementā); “Par 
un ap bibliotēkām”: bibliotēku ne-
dēļai veltīta izstāde (01.04. – 30.04. 
lasītavā); “Lido taureņi un gaiss 
smaržo pēc mīlestības…” (04.04. 
– 30.04. bērnu literatūras nodaļā); 
Dainas un Dinas Rudzīšu un Ilgas 
Kazinovskas zīmējumu un gleznu 
izstāde (04.04. – 30.04. bērnu litera-
tūras nodaļā).
Pasākumi: Smieklu diena “Biblio-
tēka slēgta! April, april…” (01.04. 
bērnu literatūras nodaļā); radošā 
darbnīca kopā ar mākslinieci Dainu 
Rudzīti (13.04. bērnu literatūras 
nodaļā); radošā darbnīca meitenēm 
“Esi skaista pavasarī!”(20.04. bērnu 
literatūras nodaļā); Jauno grāma-
tu diena (25. aprīlī abonementā), 
18.04. - 23.04. – Bibliotēku nedēļa. 
Vadmotīvs ATTIECĪBAS. SA-
DARBĪBA. KOPIENA. (sekojiet 
informācijai).

Alsviķu pagastā
1. aprīlī Karvas Brāļu kapos ziedu 
nolikšana, godinot Zušu kaujās 
kritušos karavīrus.
3. aprīlī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā Renāra Vimbas spēlfilma “Es 
esmu šeit”. Ieeja: 2 EUR, pensionā-
riem – 1,50 EUR, bērniem līdz 12 
gadu vecumam – 1 EUR.
6., 20., 27. aprīlī 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā senioru apmācības.
13. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas “Noskaņa” 
ikmēneša tikšanās.
25. aprīlī 9.00 – 16.30 Alsviķu 
bibliotēkā LAD pārstāvis sniegs 
konsultācijas, praktisko palīdzību 
lauksaimniekiem par EPS (elektro-
nisko pieteikšanās sistēmu). 
29. aprīlī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā bērnu radošo prasmju kon-
kurss - koncerts “Es protu…”. Ieeja: 
1,50 EUR; bērniem līdz 12 gadu 
vecumam - bez maksas.
29. aprīlī 20.00 Alsviķu kultūras 
namā pavasara diskoballīte bērniem 
ar DJ Mike Kelly. 
Ieeja 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Piederu pie tiem stās-
tītājiem, kuri mazāk nodarbojas 
ar fantāziju, bet vairāk pakļaujas 
dzīves īstenībai” - rakstniekam, tul-
kotājam, grāmatizdevējam Ernestam 
Birzniekam - Upītim - 145, „Bez 
saules dzīvot ir grūti” - dzejniecei, 
publicistei Andai Līcei - 75; tema-
tiskās izstādes Zušu kauju atceres 
diena, Vispasaules veselības diena; 
bibliotēku nedēļas ietvaros intere-
sentu individuālas apmācības darbā 
ar jaunajām informācijas tehnoloģi-
jām (18. - 22.04.).
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes dzejniecei Dagnijai Dreikai 
- 65, rakstniekam Jānim Ezeriņam 

– 125, rakstniecei Šarlotei Bronte – 
200; tematiskās izstādes “Pasaules 
veselības diena”; Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes (18. - 24.04.).

Annas pagastā
15. aprīlī 14.00 Annas bibliotēkā 
pasākums „Ja krietnais annenietis 
Adolfs Čerbikovs viesotos biblio-
tēkā…”.
18. – 22. aprīlī Annas bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļas „Attiecības. Sa-
darbība. Kopiena” laikā, katru dienu 
dienas jautājums un spēle „Annas 
bibliotēkai – 120”.
30. aprīlī 20.00 Annas kultūras 
namā koncerts „Uzdāvini man 
mēnessgaismu”. Uzstājas Jaunannas 
vokālais ansamblis „Trallas” un jau-
niešu vokālais ansamblis „Mūza”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
30. aprīlī 22.00 Annas kultūras 
namā balle (spēlē grupa „Kreisais 
pagrieziens” no Smiltenes). Līdzi 
var ņemt „groziņus”. Ir iespēja 
rezervēt galdiņu. Ieeja: 2,50 EUR.
Annas bibliotēkā izstādes: Ilggadē-
jam režisoram, kultūras un sabied-
riskās dzīves veidotājam Adolfam 
Čerbikovam – 95, „Pa pelēkā 
akmens pēdām” - rakstniekam, tul-
kotājam, grāmatizdevējam Ernestam 
Birzniekam - Upītim – 145. 

Ilzenes pagastā
10. aprīlī 14.00 SKIM centrā 
“Dailes” viesojas Jaunlaicenes ama-
tierteātris “Jumts” ar izrādi “Dūdene 
zina”.
23. aprīlī 19.00 SKIM centrā 
“Dailes” pašdarbnieku koncerts 
“Dzīvot ar prieku”, 21.00 balle ar 
mūziķi un astrologu Andri Skuju.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes “Lai dzīvi es mīlētu...” (H. 
Heisleram - 90), “Latviešu klasiskās 
literatūras vērtības” (E. Birzniekam 
Upītim – 145, “Latviešu teiksmu 
žanra iedibinātājs J. Veselis” (J. 
Veselim - 120), “Pāršķirot žurnālu 
‘”Praktiskais Latvietis””. 
SKIM centrā “Dailes” Ilzenes 
jauniešu Kitijas Ceriņas un Laines 
Meleces fotoizstāde “Četri gada-
laiki”.

Jaunalūksnes pagastā
1. - 30. aprīlī Kolberģa tautas 
nama foajē – aprīlis joku mēnesis: 
karikatūristes Gaļinas Gruziņas 
darbu izstāde.
9. aprīlī 12.00 Bejas novadpētnie-
cības centrā nodarbība Seno amatu 
darbnīcā “Interjera dekors”.
9. aprīlī 19.00 Kolberģa tautas 
namā Lizuma pagasta jauktais ko-
ris, Rugāju novada jauktais koris un 
Kolberģa tautas nama jauktais koris 
“Ezerlāse” pavasara sadziedāšanās 
koncertā “Brīži, kas laimes krāsās 
zied”, 21.00 balle kopā ar Zinti 
Krakopu.
27. aprīlī Bejas bibliotēkā pa-
sākums lasītāju klubiņā - “Dzīvi 
dzersim pa malkam”.
30. aprīlī 10.00 Bejā Mākslas zāģē-
šanas sacensības - plenērs “Ierūcini 
zāģi un ļaujies fantāzijai”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mostas zeme pavasarī”, 
“Rakstniekam, tulkotājam, grāmatu 
izdevējam Ernestam Birzniekam 
- Upītim - 145”, “Komponistam 
Pēterim Vaskam - 70”, “Angļu 
rakstniecei Šarlotei Brontē - 200”, 
“Dzejniecei, publicistei Andai Līcei 
- 75”, “Novadniecei vēsturniecei, 
numismātiķei Kristīnei Ducmanei - 
70”, “Putniem arī vajag māju”.

Jaunannas pagastā
15. aprīlī 15.00 Jaunannas Tautas 
namā Jaunannas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu koncerts – 
konkurss „Ko Tu proti? “. Ieeja: bez 
maksas.
23. aprīlī 20.00 Jaunannas Tautas 
namā vokālie ansambļi „Mūza” un 
„Trallas” ielūdz uz muzikālu pava-
sara izjūtu koncertu „Uzdāvini man 
mēnessgaismu”. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „As-
tes, ķepas, niķi, stiķi” - tematiska 

literatūras izstāde piedāvā praktis-
kus padomus suņu audzēšanā, „Ko 
stāsta pelēkais akmens...” - Ernes-
tam Birzniekam - Upītim 145.

Jaunlaicenes pagastā
6., 13., 20., 27. aprīlī Jaunlaice-
nes tautas nama lielajā zālē tērpu 
piegriešanas un šūšanas kursu 
nodarbības.
9. aprīlī 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā “Danču vakars tautiešiem”. 
Vakars, kurā ikviens varēs izdancot 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma 
etnogrāfiskos dančus līdz fiziskam 
pagurumam.
16. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā lekcija “SENVĒSTURE 
IKDIENĀ” - pilskalnu fenomens, 
nācijas pašapziņas simbols, senču 
vērtību saglabāšana. 16.00 Uguns 
rituāls savas dzīves uzlabošanā. 
Semināru vada Ingus Freibergs.
17. aprīlī 10.00 Jaunlaicenes 
tautas namā praktiskais seminārs 
“IZVEIDO SAVU ZĪMI”  - baltu 
zīmju spēks, senču zīmju pielieto-
jums ikdienā. Semināru vada Ingus 
Freibergs.
23. aprīlī 20.00 Jaunlaicenes 
tautas namā pasākums “Dzīve kā 
teātris jeb teātrī kā dzīvē”. Māriņ-
kalna dramatiskā kolektīva “Kronis 
visam” sadzīves situāciju “… no 
visa pa druskai…” izrādīšana un 
Jaunlaicenes senioru dramatiskā ko-
lektīva “Viss notiek” pirmizrāde - R. 
Missunes viencēliens “Par vīriešiem 
un kaķiem”.
23. aprīlī 22.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā Disko balle.
24. aprīlī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā seminārs - nodarbība 
“Gongu terapija”. Nodarbību vada 
Gongu meistare un reiki skolotāja 
Marija Mežecka.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē,
Jaunas izglītojošās programmas: 
“Teatralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem” - literatū-
ra 8. klasei, folklora - cilvēka mūža 
ritums latviešu tautas dziesmās 
un “Zemnieku ēšanas paradumi” - 
iepazīt un izprast latviešu zemnieku 
ēšanas paradumus,
Vāveru tīšana – vingrinot pirkstus 
un prātu, satin vāverīti – suvenīru,
Pastalu darināšana – apgūst pamat-
iemaņas pastalu taisīšanā, izgatavo 
sev suvenīru – pastaliņu,
Dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi,
Cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā, 20. 
gs. I puse,
Nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus,
Nodarbība “Olas dārgumi” - bērni, 
klausoties tekstu ar norādījumiem, 
orientējoties apkārtnē, sameklē 
dārgumus,
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus 
dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai,
Lekcijas: “Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām,
„Lintenes meitu skola” un bokste-
rēšanas spēle. Caur sadzīves lietām 
par meiteņu augstskolas darbību 
Opekalna draudzes teritorijā 19.gs.
Pēc pieprasījuma veidojam kāzu, 
krustabu un jubileju pasākumus gan 
ģimenēm, gan darba kolektīviem. 
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īsteno-
jam divas nodarbības pēc apmeklē-
tāju izvēles.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
No 15. marta līdz 23. aprīlim 
Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzejā TLMS „Sagša” 
(Gulbene) darbu izstāde „Četras 
krāsas”. Ieeja: 0,70 EUR.
No 12. marta līdz 30. Aprīlim 
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā izstāde par Annas, 
Kalncempju un Zeltiņu dramatisko 
kolektīvu teātra spēlēšanas tradīci-
jām.
16. aprīlī 13.00 Kalncempju 
sabiedriskais centrs Kalncemp-
ju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā aicina Kalncempju un 
Zeltiņu pagasta seniorus uz atpūtas 
pasākumu “Aprīļa vēju šūpolēs...”. 
Koncertprogramma ar Ingas Dei-
geles (Lejasciems) un Kalncempju 
līnijdeju kopas “Dejotprieks” pie-
dalīšanos. Līdzi “groziņš” un labs 
noskaņojums. Par dalību pasākumā 
lūdzu paziņot līdz 14. aprīlim Kaln-
cempju sabiedriskā centra vadītājai 
personīgi vai zvanot pa tālruni 
26365885.
Kalncempju bibliotēkā literatū-
ras izstāde: jubilāram rakstniekam 
Jānim Veselim – 120.

Liepnas pagastā
2. aprīlī 16.00 Liepnas tautas 
namā teātra izrāde “Čaukstenes”.
23. aprīlī 19.00 Liepnas tautas 
namā teātra izrāde “Sīvasmotes 
bizness”.
Liepnas pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstāde „Veselības pamatā 
ir harmonija, prieks iet uz darbu un 
veselīgs dzīvesveids” (V. Zatlers) 
- 7. aprīlis - Pasaules veselības 
diena; 2. aprīlī 2., 3. un 4. klašu 
radošs pasākums „Stāstu anekdoti 
par grāmatiņu vai pasaku varoni!” 
(Starptautiskā bērnu grāmatu diena); 
Bibliotēku nedēļa „Internets visiem 
– datorkursi”.

Malienas pagastā
6. aprīlī 10.00 Malienas tautas 
namā animācijas filmu programma 
bērniem “Lupatiņi un draugi”. Ieeja: 
1 EUR.
Malienas bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekam E. Birzniekam 
– Upītim - 145, “Nu atnāca pavasa-
ris, ar visu jaukumiņu”, “Jaunākās 
bērnu grāmatas”; Bibliotēku nedēļas 
pasākumi.

Mārkalnes pagastā
6. aprīlī 15.00 Mārkalnes tautas 
namā pēcpusdiena „Mana mīļākā 
krūzīte”.
23. aprīlī 20.00 Mārkalnes tautas 
namā „Apkārt griezu velēniņu” 
(lauksaimnieku, atpūtas vakars ar 
groziņiem). Aicināti bijušie p/s 
“Mārkalne” darbinieki un tagadējie 
Mārkalnes pagasta lauksaimnieki. 
Pieteikties līdz 19. aprīlim pa tālruni 
26544098. Ieeja: 1 EUR.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
Bibliotēku nedēļa, bibliotekārā stun-
da „Vai proti sameklēt grāmatu?”.

Mālupes pagastā
2. aprīlī 10.00 Mālupes Saieta 
namā izstādes „Vecā, labā lupatiņa” 
atklāšana. Izstādē būs apskatāmi 
gan iepriekšējā gadsimta, gan šī 
gadsimta austie lupatu deķīši.
2. aprīlī 10.00 - 14.00 Mālupes 
Saieta namā nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas pasākums 
“Satiec savu meistaru 2016”. Būs 
atvērta meistardarbnīca aušanā. 
Audēja Mudīte Pētersone ierādīs 
savas amata prasmes un katrs varēs 
izmēģināt aust lupatu deķīšus.
9. aprīlī 19.00 Mālupes Saieta 
namā vokālo ansambļu sadziedāša-
nās koncerts „Padziedāsim šova-
kar”, 21.00 Diskoballe.
15. aprīlī 13.00 pie Mālupes 
pamatskolas Mālupes Saieta nams 
sadarbībā ar Mālupes pamatskolu 
rīko Putnu dienas „Zīlīte, žubīte kur 
tavi bērni”.
Mālupes bibliotēkā: literatūras 
izstādes rakstniekam, tulkotājam Er-
nestam Birzniekam – Upītim - 145, 
rakstniekam Jānim 
Ezeriņam – 125, „Pasmejies par 
sevi pats” - smieklīgais rakstos un 

bildēs, Pasaules grāmatu dienai 
veltīta skaistāko bērnu grāmatu 
izstāde; Bibliotēku nedēļas pasā-
kumi.

Pededzes pagastā
7. un 24. aprīlī Pededzes tautas 
namā rokdarbu pamatu apgūšana  
,,Darbnīca  dvēselei”.
Pededzes bibliotēkā: Bibliotēku 
nedēļas pasākumi - izstāde maza-
jiem lasītājiem “Mazs bērniņš mātes 
klēpī ar saules stariem rotaļājas” 
(18.04.), Jauno grāmatu diena “Ar 
siltu elpu, rokām jaunu lapu maigu-
mā” (20.04), Lasīšanas stunda pirm-
skolas vecuma bērniem “Re kur, 
re kur lasās bērnu bari” (21.04.), 
Skaļas lasīšanas stunda ar jaunāko 
klašu skolēniem (22.04.).

Veclaicenes pagastā
2. aprīlī 20.00 Veclaicenes tautas 
namā Pierobežas deju koncerts „Pa 
dejas ceļu”, piedalās kolektīvi: no 
Igaunijas – Hānjas, Lasvas, Rouges 
tautisko deju kolektīvi, no Latvi-
jas – Virešu un Bejas tautisko deju 
kolektīvi.
6. aprīlī 11.30 Veclaicenes muzeja 
telpās Jauno māmiņu tikšanās par 
tēmu „Man ir mazulis”.
14. aprīlī 14.00 Veclaicenes biblio-
tēkā rokdarbu darbnīca “Pucēsimies 
vasarai”.
29. aprīlī 20.00 Veclaicenes tautas 
namā Sadziedāšanās koncerts 
„Rakstu rakstiem dziesma vijās“, 
piedalās - Kolberģa tautas nama 
jauktais koris “Ezerlāse”, Ziemera 
sieviešu koris „Elisa”, Veclaicenes 
vokālie ansambļi.
Veclaicenes muzejā veclaiceniešu 
izšuvumu izstāde „Pa kuru laiku?”.

Zeltiņu pagastā
2. aprīlī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā Gaujienas kamerkora pava-
sarīgs sveiciens - koncerts „Laika 
lāses”, dziesmas ar M. Laukmanes 
dzeju. Ieeja: bez maksas.
24. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā Gaujienas amatierteātra 
”Kaķu nams” luga jautrās noskaņās 
“Trādi – rīdis”. Lugas autore un re-
žisore Elga Rācene. (Izrādes ilgums 
1 stunda). Ieeja 1,50 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Jo lielāks joks, jo lielāks 
prieks”, “Lasīsim kopā - 2. aprīlis 
Starptautiskā bērnu grāmatu diena”; 
Bibliotēku nedēļā: 19. un 20. aprīlī 
16.00 skolēniem “Lasām pa vecam, 
lasām pa jaunam”, 21. aprīlī 14.00 
uz tikšanos aicināti krustvārdu mīk-
lu minētāji, 22. aprīlī 9.00 - 16.30 
LAD darbinieki sniegs konsultācijas 
lauksaimniekiem par pieteikumu 
aizpildīšanu elektroniski.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: “Ziemeļu zvaig-
zne” (veltīta Edgaram Liepiņam), 
“Vasara padomju sievietes skapī”, 
“Vēdera vai prieka pēc…”; foto 
ekskursijas “Gadsimtu vējos šūpojo-
ties”, “Zeltiņi 2015”; ekskursijas uz 
bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
2. aprīlī 16.00 Māriņkalna tautas 
namā humora pēcpusdiena joku 
dienas noskaņās “Smieties ir veselī-
gi!“. Ieeja: 1 EUR.
16. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā pavasara balle. Spēlē Ēriks 
Gruzniņš. Ieeja: 3 EUR.
20. aprīlī Māriņkalna tautas 
namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes 
vēsturniecei, grāmatas ,,Nauda 
Latvijā” autorei Kristīnei Ducma-
nei – 70, latviešu literātei Andai 
Līcei – 75, “Džeina Eira” autorei, 
rakstniecei Šarlotei Brontē – 200, 
latviešu aktrisei Astrīdai Kairišai – 
75; Bibliotekārā stunda skolēniem 
– “Mani pavasara vēstneši…”,  
Jauno grāmatu apskats.


