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Šonedēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija prezentēja jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, saskaņā ar kuru 2021. gadā
Latvijā 119 novadu vietā varētu palikt 35. Daži to sauc par atgriešanos pie kādreizējo rajonu sadalījuma, jo vismaz divas trešdaļas jauno novadu
iezīmēti bijušo rajonu robežās. Pēc reformas Latvijā plānotas tikai divas republikas pilsētas - Rīga un Jūrmala, 35 novadi, kas veidotos ap pārējām
pilsētām un novadu attīstības centriem. Jautājumu un iebildumu šobrīd ir vairāk nekā atbilžu, tādēļ vasarā gaidāmas karstas diskusijas sabiedriskās
apspriešanas laikā, tostarp Alūksnes un Apes novados.				
Attēls: no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Sākta reformas
diskusija
Šonedēļ Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
prezentēja gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas
ieceri un sākotnējo karti par
Latvijas teritoriālo iedalījumu.
Ministrijas izstrādātā karte
paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35. Šā brīža
versijā Alūksnes novads atstāts
esošajās robežās, savukārt Apes
novads iezīmēts kā Smiltenes
novada sastāvdaļa līdz ar Raunas novadu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce

uzsver – tas ir vēl tikai informatīvais ziņojums. Visu vasaru Latvijā
notiks sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes – gan ar pašvaldību deputātiem, gan ar iedzīvotājiem, un
šobrīd tapusī karte, risinot diskusijas, tiks mainīta. Septembrī un oktobrī apkopos apspriešanas rezultātus, taps piedāvājums virzībai uz
valdību likumprojekta formā, decembrī likumprojektu plānots iesniegt Saeimā.
“Mērķis ir nākamajās pašvaldību vēlēšanās balsot jau par jauno
teritoriju vietvarām. Iedzīvotāju
viedoklis būs ļoti svarīgs. Visus

priekšlikumus izvērtēs un skatīs
no potenciālā modeļa viedokļa.
Pašreizējais teritoriālais iedalījums
ir suboptimāls – starp pašvaldībām ļoti lielas atšķirības piedāvāto
pakalpojumu klāstā. Ar reformu
jānodrošina, lai visā teritorijā būtu
pieejami samērīgi pakalpojumi.
Jāizstrādā arī jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma – ministrija pie tā darbu jau sākusi. Intereses ir ļoti pretrunīgas – būs
daudz diskusiju. Jāizstrādā arī jauns pašvaldību likums. Pašlaik Latvijā pašvaldības ir ļoti dažādas, tostarp iedzīvotāju skaita ziņā, un

tām ir daudz funkciju,” prezentācijā pauda J. Pūce.
Ministrija izstrādājusi kritērijus
jauno pašvaldību teritoriju izveidei. Tie paredz, ka novada teritorijai ir jābūt ģeogrāfiski vienotai, tai
jābūt reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centram, izņemot
Pierīgu.
Ikvienai pašvaldībai jāspēj pastāvīgi nodrošināt likumā noteikto
autonomo funkciju izpildi, izņemot gadījumus, ja citos likumos
noteikts citādāk.
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viedokļi
Redakcijas sleja
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Komentārs

Pūpolsvētdiena ievada
Kluso nedēļu
Aivita Lizdika,
galvenās redaktores p.i.
aivita.lizdika@aluksniesiem.lv

Klāt Pūpolsvētdiena. Kristiešu tradīcijās Pūpolu jeb Palmu svētdiena ievada Lielo jeb Svēto
nedēļu ar Zaļo ceturtdienu, kad tika likti pamati Svētajam Vakarēdienam, Lielo Piektdienu ar
krustā sišanu, Kluso sestdienu un pašām Lieldienām, kad svin Kristus augšāmcelšanos. Ar
kādām pārdomām pavadīt šo laiku?

Priekam līdzi nāk smeldze

Viena minūte, lai
notiktu negadījums
M

obilā telefona lietošana pie stūres ir viena no straujāk augošajām problēmām jauno tehnoloģiju laikmetā. Ar katru
gadu pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros vainojama
tieši autovadītāja vēlme pie stūres lietot tālruni.
Telefona lietošana, vadot auto, nepārprotami novērš mūsu uzmanību no paša galvenā – drošas pārvietošanās pa ceļu un ielām.
Jūs teiksiet – ir taču atļauts lietot brīvroku (handfree) sistēmu,
taču pētījumi rāda, ka arī tā novērš autovadītāja uzmanību, jo
viņš vairāk domā par dzirdēto nevis redzēto. Tā autovadītājs
riskē iebraukt blakus vai pretējā joslā, nepamanīt gājēju un gājēju
pārejas, nepamanīt automašīnu, kas apdzen, un tā var turpināt
vēl un vēl, jo katru konkrēto negadījumu mēs nevaram paredzēt,
situācijas var būt ļoti dažādas. Tas
var novest pie ļoti nopietniem ceļu
“Telefona lietošana satiksmes negadījumiem, riskēpie stūres samazina jot gan ar savu, gan līdzcilvēku
dzīvībām.
reakcijas laiku par
Saskaņā ar “Times Online” veik35 procentiem.”
to pētījumu, telefona lietošana
pie stūres samazina reakcijas laiku
par 35 procentiem, kas ir ievērojami vairāk, nekā vadot automašīnu alkohola vai citu apreibinošo
vielu ietekmē. Novērots, ka virtuozam telefona lietotājam nepieciešamas vidēji 63 sekundes, lai uzrakstītu un nosūtītu vienu
īsziņu, vadot automašīnu. Tātad tas ir nedaudz vairāk par vienu
minūti, kad uzmanība gan ar acīm, gan domām tiek pilnībā
novērsta no ceļa un veltīta viedierīcei. Viena minūte ir gana ilgs
laiks, lai notiktu negadījums, ko vairs nevar novērst, un mēs Latvijā nevaram lepoties ar zemu ceļu satiksmes negadījumu skaita
statistiku.
Arī man nācies sēdēt blakus autovadītājam braucošā transporta
līdzeklī, kad viņš cenšas uzrakstīt īsziņu. Teikšu godīgi – sajūta
nav patīkama, jo auto šajā brīdī vairs netiek stūrēts taisnā virzienā. Tādēļ ļoti prātīga man šķiet ideja, ar ko nākusi klajā Saeimas
komisija, lai ierobežotu mobilo telefonu izmantošanu autovadītājiem. Rosināts pilnībā aizliegt mobilo telefonu lietošanu un īsziņu
rakstīšanu, vienojoties ar mobilā telefona sakaru operatoru, ka,
pārvietojoties ar automašīnu ātrāk par 30 kilometriem stundā,
mobilās ierīces tiek atslēgtas.

Alūksnes un Apes novadu laikraksts

Jānis Zvirgzdiņš, Zeltiņu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs:
“Mēs ļoti priecājamies par pavasara atnākšanu, kad sākas dabas
atmoda, un arī Pūposvētdienu lielākā daļa cilvēku svin un saista ar
to, ka nesam savās mājās pūpolus
un it kā gatavojamies Lieldienu
laikam. Patiesībā Pūpolsvētdienai
ir pavisam cita nozīme.
Mēs ļoti labi zinām, ka pēc senču tradīcijām Pūpolsvētdienas rītā
atnes mājās pūpolus. Mēs vizuāli

ieperam savus tuviniekus, radus
un paziņas, sakot: "Apaļš kā pūpols, veselība iekšā, slimība ārā".
Bet ja tas būtu tik vienkārši... Ja uz
šo notikumu raugāmies no baznīcas skatu punkta, tad savā ziņā šis
notikums patiesi saistās ar lielu
prieku. Bet līdzi tas nes arī smeldzi.
Pirms 2000 gadiem Jēzus uz ēzelīša
iejāja Jeruzalemē, un visi tās iedzīvotāji sauca un slavēja: "Lai slavēts,
kas nāk Tā Kunga vārdā!". Jēzum
izklāja priekšā krāsainas drēbes,
paklājus un māja viņam ar palmu
zariem, it kā viņu slavējot, it kā
priecājoties par to, ka tiek piepildīts
pravietojums no seniem laikiem.
Mums nav palmu, bet ir pūpoli.
Mēs it kā ar lielu prieku gaidām
Lieldienas. Bet vai tiešām tad, ja savus mīļos iepērsim ar pūpoliem,
cilvēki visā pasaulē būs veseli, priecīgi un laimīgi? Patiesībā cilvēks var
būt laimīgs, priecīgs, brīvs tikai caur
Jēzu Kristu. Tāpēc šim notikumam

līdzi nāk smeldze. Iedomāsimies, kā
mēs katrs justos, ja zinātu, ka pēc
dažām dienām, Lielajā Piektdienā,
mums būtu jāiziet caur krusta nāvi... Tieši šīs krusta nāves nopelns,
Jēzus nopelns pie krusta ar mums,
mūsu dēļ, ir tā patiesības nozīme,
kādēļ būtu jāsvin Pūpolsvētdiena.
Un tad mēs atgriežamies pie šī sauciena "Lai slavēts, kas nāk Tā Kunga
vārdā."
Jūs jautāsiet, par ko slavēts? Par
to, ka mira, cieta un augšāmcēlās
par katru no mums, kas dzīvo šajā
pasaulē un vēl nāks šajā pasaulē. Ar
katru no mums, ne tikai Jeruzalemē, nāk šis ķēniņš. Viņš redzēja visas tautas, kas nāks pie Viņa, kas
pieņems šo patiesības vēsti, no kuras spēj cilvēks savā dvēselē būt
brīvs. Mūsos ir tik daudz ļaunuma,
skaudības, pašlepnuma, savtīguma.
Tikai pie Jēzus šīs lietas var tikt mainītas, jo vienīgi viņam ir iespēja
mainīt cilvēka sirdi.”

Vecās derības pravietojumam. Tolaik cilvēki bija dzirdējuši par Kristus varenajiem darbiem un ar gavilēm Viņu sagaidīja ar palmu zariem un izklādami savas drēbes
viņam ceļā. Pieminot šos notikumus, mēs svinam Pūpolsvētdienu,
kas, savukārt, iezīmē ceļu Lieldienām, iesākoties Klusajai nedēļai.
Mēs ar ģimeni Pūpolsvētdienu
svinam baznīcā. Kāpēc Pūpolsvētdiena? Jo pie mums tie ir pirmie
pavasara vēstneši un palmas šeit
neaug. Tā, lūk, arī pati Pūpolsvētdiena ir kā vēstnese Lieldienu notikumam, kas ir gaismas svētki
cilvēcei, labā uzvara pār ļauno.
Patiesībā šo Lieldienu notikumu mēs izdzīvojam gadu no gada.
Šī Klusā nedēļa, ko ievada Pūpol-

svētdiena, ir tas mazais, klusais
laiks, kad varam pārdomāt, kas
mūsu dzīvēs ir tumsa un kas gaisma, iztīrīt un sapost savas sirdis
pretim Lieldienu gaišumam. Klusajai nedēļai patiešām vajadzētu
būt klusai, lai ļautos pārdomām
par to, kā patiesībā ir ar mums.
Mēs vienā brīdī esam gatavi pieņemt Kristu savā sirdī, bet kaut
kur dzīves ikdienā aizejam projām
no Viņa. Tādēļ šajā nedēļā būtu
vērts pārdomāt to, kas es esmu, kas
man ir Dievs, ko man nozīmē
Jēzus krusts. Jo tā ir sagatavošanās
nozīmīgākajam notikumam kristīgajā pasaulē: Lieldienām – Kristus augšāmcelšanās svētkiem.”

Laiks pārdomām

Maija Sliņķe, Apes Sv. Mateja
evaņģēliski luteriskās draudzes
locekle:
“Palmu svētdiena jeb Pūpolsvētdiena - tie ir kristiešu svētki,
laiks, kad pieminam Jēzus ķēnišķo
iejāšanu Jeruzālemē uz ēzeļa mātes kumeļa, tādā veidā piepildoties

Dace Plaude

Avīze jautā
Jūsuprāt, vai nepieciešama administratīvi teritoriālā reforma?
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Lauris no Alūksnes:

- Nav. Visu laiku viss mainās,
bet tajā pašā laikā nemainās. Atkal
iztērēs lielu naudu, paies gadi un
atkal sapratīs, ka kaut kas “nestrādā”.

Inga no Alūksnes:

- Uzskatu, ka no reformas ieguvuma nebūs. Jau kad pirms 10
gadiem izveidojās Apes novads,
tas šķita absurdi, jo visu laiku Ape
bija kopā ar Alūksni.

Māris no Bejas:

- Vispirms vajag apdomāt un tad
darīt. Bet viss notiek otrādi. Gulbenieši pareizāk darīja, jo pēc iepriekšējās reformas palika tāpat, kā bija.
Teksts un foto: Dace Plaude
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Latvijas pašvaldību skaitu grib samazināt no 119 līdz 35.
Turpinās no 1. lappuses
Novadā jābūt iespējamai ilgtspējīgai teritorijas ekonomiskai
attīstībai un spējai piesaistīt nozīmīgas investīcijas, kā arī vismaz
vienai perspektīvai vidusskolai.
Vēl novadā jābūt iespējai izveidot
efektīvu izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un
ceļu tīklu, kā arī komunālās saimniecības tīklu. Pašvaldībai jāspēj
nodrošināt arī piemērotu ceļa infrastruktūru nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram.
Ministrijas izstrādātais teritoriālais iedalījums tagad nodots izvērtēšanai pašvaldībām un citām
iesaistītajām pusēm. Publiskajā
telpā jau izskanējuši dažādi viedokļi par prezentēto karti un ziņojumu. Piemēram, banku analītiķi
atzīst, ka pašvaldību skaita samazināšana Latvijas ekonomiku būtiski neietekmēs, bet Latvijas Pašvaldību savienība pauž bažas par to,
ka no šādas reformas nebūs ieguvumu. Ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs atzinis, ka ministrijas piedāvājums par reģionālajiem centriem
ir optimāls, bet par pašvaldību robežām vēl var diskutēt.
Arī “Alūksnes un Malienas Ziņas” aptaujāja Alūksnes un Apes
novadu iedzīvotājus, amatpersonas, lai izzinātu viņu domas. Aicinām arī citus lasītājus izteikt viedokļus šajā jautājumā, rakstot vai
zvanot redakcijai.
Līga Vīksna, Aivita Lizdika,
Loreta Jargane

www.aluksniesiem.lv

Jūsuprāt, ko teritoriālās reformas laikā
vajadzētu darīt
Alūksnes un Apes
novadiem?

Nedrīkst zaudēt malēnisko identitāti
Anita Rozniece, agrāk
gaujieniete,
tagad
Alūksnes iedzīvotāja:
“Mani visvairāk uztrauc skatījums no etnogrāfiskā viedokļa. Šīm trīs zvaigznēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei – tomēr būtu vēsturiski jāpa-

būs malēniskās identitātes zaudēšana.
Protams, ir arī vienojošās lietas,
piemēram, Vidzemes šoseja, kas
saista tūrisma jomā. Tomēr
Alūksnes novadā ir veselības pakalpojumu pieejamība – sava
slimnīca, Alūksnē ir augstas kvalitātes vidējās izglītības iespējas, kas
Apes novada bērniem būtu tuvāk
mājām, nekā Smiltenē. Tās ir vēr-

tības, kuras apeniešiem būtu nopietni jāapsver. Jādomā arī par sabiedriskā transporta izmantošanas
iespējām, kur tas ir pieejamāks iedzīvotājiem. Iespējams, pie Smiltenes vēl varētu būt Virešu, Gaujienas pagasti, Trapene, kas savulaik tomēr bija pie Gaujienas, bet
ne pārējā Apes novada teritorija,
kas robežojas ar Alūksnes novadu.”

jo šī nebūs izdevusies. Bet uz to var
attiecināt arī teicienu, ka aitas vieglāk cirpt ir barā jeb, kā atzīst investīciju baņķieris Ģirts Rungainis:
visiem, kuri vēlas labāk dzīvot, jāpārceļas dzīvot lielajos centros. Tas
nozīmē: ja aitas ir aplokā, visas var
ātri nocirpt, nevis skriet pa pļavu
pakaļ katrai aitai!
Ir bažas, ka šī būs kārtējā reforma, kas nav vērsta uz iedzīvotāju,
tikai process – naudas un teritori-

jas pārdale. Protams, pārmaiņas
vajag, bet tā nav reforma, ja kaut
ko likvidē. Vajadzētu noraut stopkrānu un tad paraudzīties atpakaļ,
kas un kā ir bijis, kādi bijuši mērķi,
kas sasniegts un kas nē, kāpēc? Un
tad, izejot no šā rezultāta, plānot
jaunu reformu. Tā mūsu valstī ir
liela nelaime, ka neviens neatbild
par rezultātu.”

nu ir uzlikti uz papīra. Ja runājam,
tad arī darām, jo līdz šim klīda tikai dažādas baumas, tika zīmētas
dažādas kartes. Zīlēšana kafijas
biezumos ir beigusies, sākas reāls
darbs.
Bija izskanējis viedoklis, ka
Apes novads reformas laikā tiks
dalīts, daļu pievienojot pie
Alūksnes, daļu – pie Smiltenes novada. Tagad redzam, ka Apes novads ir “piezīmēts” pie Smiltenes
novada. Taču – to prezentācijā uzsvēra arī ministrs – tas ir tikai sākotnējais variants, lai tiktu atvērtas

debates par konkrētu jautājumu.
Tagad tām pašvaldībām, kuru reģionālā piederība tiks mainīta, arī
Apei, konkrēti būs jāpasaka saviem iedzīvotājiem, ko tā vēlas.
Alūksnes pašvaldība šajā viedoklī
ieklausīsies un būs atvērta debatēm, ja mūs, piemēram, Apes pašvaldība uz tām aicinās. Tādā pašā
situācijā kā mēs, kur neko nepievieno, neko neatdala, ir arī Gulbenes novads.
Kopīgajā sapulcē, prezentējot
karti, tika nosaukti arī kritēriji, pēc
kādiem karte tikusi zīmēta. Ar

šiem materiāliem gan mēs netikām iepazīstināti, tie ir nonākuši
Pašvaldību Savienībā, tālāk ceļos
uz Saeimu, un, kā uzsvēra ministrs, ne ātrāk kā ap 15., 16. maiju
šajā jomā tikai sāksies reālā darbība. Vēl būs interesanti uzzināt citu
ministriju viedokli par izstrādāto
priekšlikumu – vai, apvienojot novadus, dāvanā viņiem, kā izskanējis, tiks nodrošināta savienojošo
ceļu kvalitātes uzlabošana? Ko dāvanā saņems tie novadi, kur viss
paliks pa vecam?”.

sadalīts, to mēs ļoti nevēlējāmies,
jo gribējām būt kā viens veselums.
Tam ir arī liela nozīme uz nākamajām vēlēšanām. Tas ir pozitīvais. Protams, ka iedzīvotāju domas dalījās, bija, kas vēlas Alūksni,
bija, kas vēlas Smilteni. Mums bija
arī neformālas tikšanās ar uzņēmējiem, viņi izteica viedokli par
labu Smiltenes novadam argu-

mentējot, ka jau ir sadarbība ar
būvvaldi, Smiltene ir pa ceļam no
vai uz Rīgu, ja viņiem ir vajadzība
pēc kaut kā, viņi ieskrien Smiltenē
un vairs nav nepieciešams braukt
uz Alūksni. Taču mentālā saikne ir
ciešāka ar alūksniešiem. Piemēram, es pati paņēmu rokās biļetenu “Smiltenes Novada Vēstis” un
nevienu nepazīstu, un saprotu, ka

tur visi ir mums sveši. Bet skatoties
uz to, kā jaunais uzņēmējs to redz,
mums jāmainās. Turklāt es domāju, ka tas vēl nav galīgais lēmums,
jo bija ļoti daudz neapmierināto ar
administratīvi teritoriālās kartes
plānojumu. Piemēram, Strenču
un Rūjienas novadi uzstāja, ka nevēlas būt pievienoti Valkai.”

mājas jāiziet, jo viss notiek virtuāli.
Vienīgais, kas Alūksnē ir - zināmāki cilvēki un skaista, sakārtota
vide, bet svarīgi, lai arī mēs Apē un
pagastos spējam dzīvot tālāk.
Apes novads nevienu skolu
nav likvidējis, pat pagastos, kur
pati mazākā skoliņa ir Vidagā. Apē
ir skolai piebūve, bērnudārzs, infrastruktūra sakārtota, tiek sakārtots tautas nams, ceļu tīkli, viss
notiek. Ja Apes novadu pievienotu
Alūksnei, svarīgi zināt, ko viņi so-

la, kāds viņiem ir redzējums par
Api. Savukārt Smiltene saredz Api
kā novada tālāko centru un viņi
centīsies attīstīt to. Kādreiz bija
Apes rajons, Alūksnes rajons, bija
Valkas rajons, būtībā jau ir pilnīgi
vienalga, kam tiksim pievienoti.
Svarīgi zināt, ka netiekam aizmirsti. Man kā uzņēmējam ir vienalga, kur tiekam pievienoti, tāpat
būsim Alūksnes vai Smiltenes nomale.”

liek, jo katram novadam ir
gadsimtiem ilgas savas tradīcijas.
Alūksnes novadam pagājušā gadsimta 60. gados no Latgales tika
pievienots Liepnas pagasts, kas arī
nebija pareizi. Tagad Apes novadam nevajadzētu apvienoties ar
smilteniešiem, jo arī apeniešiem ir
savas – Ziemeļaustrumvidzemes
tradīcijas, valodas īpatnības, kas
neatbilst tīri vidzemniekiem. Tā

Vispirms vajag izvērtēt iepriekšējo
Valdis Skulte,
SIA
“Alūksnes
slimnīca”
valdes loceklis, ķirurgs:
“Diemžēl
svarīgs ir tikai process, nevis rezultāts. Līdz šim tā ir noticis ar medicīnu – tās nav bijušas reformas, bet
tikai katrs īstenojis privātas intereses, nevis vērtējis visu valstiski.

Jaunajiem politiķiem, kuri nāca
rudenī pie varas, visi vēl tic, tāpat
kā tam, ka viņi grib kaut ko mainīt. Bet tas nav tik vienkārši. Te jāpiekrīt Aivaram Lembergam, kurš
teica, ka nevienai no līdzšinējām
reformām nav bijusi analīze, ar
kuru iepazīstas tie, kurus tā skar,
un tad ataino rezultātu, ko no reformas grib iegūt. Pretējā gadījumā tā ir tikai līdzekļu šķērdēšana
un pēc laika būs nākamā reforma,

Zīlēšana beidzas, sākas reāls darbs
Arturs Dukulis,
Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs:
“Trešdien
klātienē piedalījos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā pašvaldību reformas
prezentācijā. Pozitīvi, ka mums tagad ir skaidrs, kāds ir valdības darba grupas sākotnējais viedoklis
šajā jautājumā. Visi līdzšinējie minējumi – kas, kur, kā un kāpēc –

Ir jāmainās

• Alūksnes novadam palikt kā
atsevišķam novadam: 5.2% - 8

Astrīda
Harju, Apes
novada domes priekšsēdētāja
vietniece:
“Viedokļi
ir dažādi - par šo reformu ir daļēji
apmierinātie, ir pavisam neapmierinātie. Priecē, ka Apes novads nav

• Apes novadam pievienoties
Smiltenes novadam: 15.6% - 24

Jāiet tur, kur mazāk parādu

• Daļai Apes novada pievienoties
Smiltenei, daļai - Alūksnei:
7.8% - 12

Dzintars
Raibekazs,
Apes novada
uzņēmējs:
“Uzskatu,
ka Apes novads jāpievieno pie tā novada, kur ir mazāk
parādu. Alūksnei ir lieli plāni,
daudz naudas, bet arī liela nauda
jāatdod. Ja pievienotu Api vai vēl
kādu novada pagastu Alūksnei,
tad domātu vairāk par Alūksnes

• Alūksnei un Apei apvienoties
un veidot vienu novadu:
51.3% - 79

• Alūksnes novadu pievienot
Gulbenes novadam: 16.9% - 26
• Man vienalga: 1.9% - 3
• Cits variants: 1.3% - 2

Nobalsojuši: 154

attīstību. Pašlaik Alūksnes novadā
esošo deputātu sastāvā pamatā ir
alūksnieši, līdz ar to viņi “velk deķīti” tuvāk savai vietai, piemēram,
likvidējot iestādes pagastos, tādējādi piesaistot vairāk finansējuma
sev. Strautiņu skolā ir 120 bērni,
skaitliski nevar likvidēt šo iestādi,
tie ir cilvēki un ar viņiem tā nevar
izrīkoties. Bet kā alūksnieši nolemj, tā ir. Man kā uzņēmējam nepieciešamās iestādes atrodas Gulbenē. Un tāpat vairs nav pat no

4

tēma

www.aluksniesiem.lv
2019. gada 12. aprīlis

Eiropas Parlamenta vēlēšanas: š
Ilze Rubene: "Diemžēl maijā ne visi izkāpj no vagas, sapucējas un aiziet nobalsot. Cerams, ka šajās

A

r saukli "Šoreiz es balsošu"
brīvprātīgie visā Eiropā īsteno kampaņu, kuras mērķis ir iesaistīt cilvēkus Eiropas vēlēšanu aktivitātēs un iedrošināt
pēc iespējas vairāk cilvēku balsot,
jo draugiem mēs uzticamies vairāk nekā skaļām reklāmām.
Šis ir laiks, kad Eiropa piedzīvo
izaicinājumus saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), risina citus iekšējos un
ārējos drošības, sociālekonomiskos un politiskos jautājumus. Tādēļ tiek uzsvērta ikviena ES pilsoņa aktīva iesaiste kopīgās Eiropas
nākotnes veidošanā – līdzdalība
gan ikdienas pilsoniskajās aktivitātēs, gan 25. maijā gaidāmajās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās.

Raksturīga zema vēlētāju
aktivitāte
Šogad aprit 15 gadi, kopš Latvija iestājusies Eiropas Savienībā, un
šogad būs jau ceturtās EP vēlēšanas Latvijā. Kaut arī līdz vēlēšanām vairs tikai pusotrs mēnesis,
iedzīvotāji par to aktīvi nerunā,
acīmredzot, pieļaujot, ka vēl ir
laiks, pie tam, pašlaik vairāk par
lomu Eiropas nākotnes izlemšanā
iedzīvotājus satrauc šķietami tuvākas lietas - atrašanās vieta Latvijas
novadu kartē.
Taču loma ir. Aptuveni 80%
Latvijas likumu veido ES lēmumi,
tāpēc Latvijas iedzīvotājiem svarīgi pārdomāti izraudzīties EP deputātus, kuri šos lēmumus pieņem, pārstāvot mūsu valsti Eiropā.
Latvijas iedzīvotāji jau 15 gadus
aktīvi izmanto iespējas, ko sniedz
Latvijas dalība ES. Iedzīvotāji novērtē ceļošanas un studiju iespējas,
atbalstu uzņēmējdarbības attīstīšanai un ieguldījumus vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Protams, izskan arī kritika par dažādu
direktīvu un regulu ieviešanu, taču
saskaņā ar pēdējo Eirobarometra
pētījumu, 75% Latvijas iedzīvotāju
jūtas piederīgi Eiropai.
Neskatoties uz to, pēdējos gados
vēlēšanās ir bijusi zema vēlētāju
aktivitāte. Viszemākā jebkad vēlē-

Vēl tikai pusotrs mēnesis atlicis līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25. maijā, kad arī ar savu balsi varēsim ietekmēt to, kāda būs Eiropa nākamos
piecus gadus. Tie šķiet skaļi vārdi, bet eksperti norāda - arī ūdens, mērķtiecīgi pilot, sagrauj klintis. 		
Foto: no europarl.europa.eu

šanās reģistrētā aktivitāte bija
2014. gada EP vēlēšanās, kurās
piedalījās 443 453 jeb 30,12%
balsstiesīgo vēlētāju - tas bija zemākais rādītājs, salīdzinot ar visām EP, pašvaldību un Saeimas
vēlēšanām kopš neatkarības atgūšanas.
Arī portāla “Alūksniešiem.lv”
aptaujā lielākā daļa respondentu
atzīst, ka nekad nav piedalījušies
EP vēlēšanās, un liela daļa ar savu
šā brīža balsojumu vēstī, ka arī šī
reize nebūs izņēmums. Aptauja
gan parāda arī to, ka lielākajai daļai informācijas par EP vēlēšanām

netrūkst.

Jābalso atbilstošā iecirknī,
ko vēl var mainīt
Tiem, kuriem informācijas pietrūkst, svarīgi zināt, ka kārtējās EP
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā,
25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir
viens vēlēšanu apgabals, un EP no
Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.
Katrs Latvijas pilsonis ir saņēmis paziņojumu par to, ka viņš ir
reģistrēts EP vēlēšanām ar norādi,
kurā iecirknī viņam jābalso. Tā arī
ir viena no atšķirībām, salīdzinot

www.aluksniesiem.lv

Daži no būtiskākajiem EP 8. sasaukuma pieņemtajiem likumiem:
● Viesabonēšanas beigas: pēdējais šķērslis likvidēts.
● Parlaments padara vieglāku pārrobežu iepirkšanos internetā.
● Parlaments ierobežo videi kaitīgo plastmasas maisiņu lietošanu.
● Parlaments pieņem ES direktīvu par pasažieru datu apmaiņu.
● Datu aizsardzība: EP apstiprina digitālajam laikmetam piemērotus
noteikumus.
● WiFi4EU: jauna ES shēma bezmaksas piekļuvei internetam.
● Parlaments samazina komisijas maksu par maksājumu karšu
lietošanu.
● EP deputāti pieprasa vairāk atklātības par lielu uzņēmumu peļņu un
nodokļiem.
● Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu direktīvas atjaunināšana.

Jā, piedalīšos.
Nē, nepiedalīšos.
Nekad nepiedalos šajās vēlēšanās.
Man trūkst informācijas par šīm vēlēšanām.
Cits variants.
0
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maijā, kad iecirkņi strādās - 22.
maijā no pulksten 17.00 līdz 20.00,
23. maijā no pulksten 9.00 līdz
12.00, 24. maijā no pulksten 10.00
līdz 16.00. Plānots, ka iepriekšējā
balsošanā varēs balsot jebkurā iecirknī bez iepriekšējās reģistrācijas, ja starp šo iecirkni un vēlētāja
iecirkni tiks nodrošināta tiešsaistes datu apmaiņa.
Lai piedalītos EP vēlēšanās Latvijā, cilvēkam vēlēšanu dienā jābūt
vismaz 18 gadus vecam, kā arī nepieciešams personu apliecinošs
dokuments – pase vai personas
apliecība. Vairāk informācijas in-

Ko Eiropas Parlaments paveicis?

Vai jūs piedalīsieties Eiropas Parlamenta vēlēšanās 25. maijā?

Nobalsojuši: 304

EP vēlēšanas ar Saeimas vēlēšanām. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti
reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet vēl līdz 7. maijam
iecirkni var mainīt. Reģistrēties
balsošanai citā iecirknī būs iespējams divos veidos: tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e – pakalpojumu, vai klātienē – piesakot
iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē.
Balsot var savā vēlēšanu iecirknī
vēlēšanu dienā no pulksten 7.00
līdz 20.00. To varēs darīt arī trīs
dienas iepriekš: 22., 23. un 24.

150

Avots: "www.europarl.europa.eu/"
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vēlēšanās tā nebūs."
terneta mājas lapā “www.cvk.lv”,
kas tagad ir uzlabota un daudz labāk pārskatāma nekā agrāk.
Tur mēs redzam arī to, ka
Alūksnes novadā ir 21 iecirknis,
no tiem četri iecirkņi ir Alūksnes
pilsētā, pārējie – pagastos, Apes
novadā – četri iecirkņi: viens Apes
pilsētā un pa vienam katrā pagastā.

Alūksnē vēlēšanu diena
būs rosīga
“Ņemot vērā,
ka pašlaik rit administratīvās
ēkas remonts,
vēlēšanu iecirknis tiek pārcelts
uz Alūksnes Kultūras centru. Šis
arī būs vienīgais iecirknis Alūksnes
novadā, kur varēs nobalsot iepriekš,” vēlēšanu dienas kārtību
skaidro Alūksnes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze
Rubene, potenciālos vēlētājus informējot arī par dažiem specifiskiem apstākļiem Alūksnes pilsētā.
“Vēlētājiem Alūksnes pilsētā jāņem vērā arī tas, ka tieši šajā dienā,
25. maijā, Alūksnē notiek vērienīgs Vislatvijas pasākums “Latvju
bērni danci veda”. Tas nozīmē, ka
būs lieli ielu pasākumi, gājiens, kā
arī šajā dienā iekrīt kārtējais mājražotāju tirdziņš. Būs satiksmes
ierobežojumi, par kuriem, šim datumam tuvojoties, informēsim atsevišķi. Tas nozīmē, ka pie Kultūras centra pieejamība būs sarežģītāka, taču tā būs nodrošināta. Jācer, ka, pateicoties tautas masām,
būs arī lielāka aktivitāte vēlēšanās,”
stāsta I. Rubene.
Politika otrajā plānā
Viņa atklāj, ka noslēgusies vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu
kandidātu pieteikšanās darbam
Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņos. Katra Alūksnes novada 21
vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešama komisija
ne vairāk kā septiņu locekļu sastāvā. “Šajā ziņā bija vērojama lielāka
aktivitāte nekā iepriekšējās EP vēlēšanās. Tas priecē, jo tas ir pilsoņa
pienākums un zināma atbildība
pret savu valsti. Vai tas varētu liecināt arī par lielāku vēlētāju aktivitāti, grūti spriest,” tā I. Rubene, rosinot iedzīvotājus būt pilsoniski aktīviem.
“Mēs esam ES dalībvalsts, tādēļ
esam arī nesaraujami saistīti ar tur
pieņemtajiem lēmumiem. Jau vēsturiski aktivitāte uz EP vēlēšanām
bijusi zemāka nekā pašvaldību vai
Saeimas vēlēšanās, tādēļ šajā ziņā
pārsteigumu varētu arī nebūt.
Viens no iemesliem mazākai aktivitātei, ko parasti min arī paši vēlētāji, ir vēlēšanām izraudzītais datums – pavasarīgais maijs, kad lielākajai daļai svarīgāki ir lauku
darbi un mazdārziņi, un politika

šajā brīdī nokļūs otrajā plānā.
Diemžēl ne visi maijā izkāpj no vagas, sapucējas un aiziet nobalsot.
Cerams, ka šogad tā nebūs,” tā I.
Rubene.

Iecirknis pārcelts arī Apē
Arī vēlēšanu
organizācijā
Apes novadā ir
pieminamas nelielas izmaiņas,
kas būtu jāņem
vērā Apes vēlētājiem. “Tā kā Apes
tautas namā pašlaik norit rekonstrukcija, ir mainīta viena vēlēšanu
iecirkņa atrašanās vieta, proti, tā
būs Apes novada sociālajā dienestā Tirgus ielā 5,” informē Apes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Ločs. Arī Apes novada
vēlēšanu iecirkņi strādās trīs dienas iepriekš noteiktos darba laikos,
kas pieminēti iepriekš.
Jautāts par iedzīvotāju aktivitāti
pirms vēlēšanām, J. Ločs konstatē,
ka tā ir zema, taču tas nav pārsteigums. “Iedzīvotāji lielākoties aktivizējas pēdējā brīdī. Kā zināms, EP
vēlēšanās aktivitāte ir zema. Ja
Apes novadā Saeimas un pašvaldību vēlēšanās parasti ir 50 – 60%
aktivitāte, tad EP vēlēšanās tie ir
tikai 30%. Domāju, līdzīgi būs arī
šogad,” tā J. Ločs. Tieši šodien
Apes novadā noslēdzās pieteikšanās darbam Apes novada vēlēšanu
iecirkņos. “Ceru, ka būs, kas strādā iecirkņos – arī te nav novērojama piekrišana, jo finansējums atbilstoši vēlētāju aktivitātei ir samazināts, kas gan, manuprāt, nav pareizi,” savu viedokli pauž Apes
novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Var saskatīt ieguvumus
Politoloģe,
alūksniete Daniela Dobrovoļska neslēpj, ka
uz Latvijas dalību ES raugās tikai un vienīgi pozitīvi. Taču, lai
pozitīva uztvere būtu arī vēlētājam, ir jāveic ne tikai rūpīgs izskaidrojošais darbs, bet ar reāliem
piemēriem jāpierāda ES lietderība.
“Pat neiedziļinoties politiskajos
procesos, varam saskatīt ieguvumus - iedzīvotājiem ir iespējama
brīva ceļošana ES robežās, vietējo
uzņēmēju piekļuve pasaules tirgum ir kļuvusi plašāka, ES fondu
investīcijas un citus ieguvumus varam tikai uzskaitīt un uzskaitīt,” ES
sniegtos ieguvumus raksturo D.
Dobrovoļska. Viņa pieļauj, ka tikai
neinteresējoties par Latvijā un Eiropā notiekošajiem procesiem Eiropas Parlaments var likties kaut
kas tāls un nepieejams, un vienaldzība ir tā, kas nerosina iedzīvotāju doties uz Parlamenta vēlēšanām. “Sarunās par vēlēšanām ne-

reti nākas dzirdēt komentāru: “Es
tāpat neko nespēju ietekmēt.” Taču, raugoties uz zemo aktivitāti,
saprotam: ja katrs, kurš tā saka,
piedalītos vēlēšanās, rezultāti varētu būt pavisam savādāki,” tā politoloģe.

Uzticību nepanākt ar kārtējo
priekšvēlēšanu avīzi
Līdz ar to viņa uzsver motivācijas nozīmību. “Kā motivēt piedalīties vēlēšanās? Tas, šķiet, ir darbs
pašam politiķim - vēlēšanu kandidātam. Pārliecināt, ka viņš darbojas iedzīvotāju interešu vadīts un ir
tavas balss cienīgs. Uzticību nepanākt ar kārtējo priekšvēlēšanu avīzi jau tā pārpildītajā pastkastē. Tas
ir reāls darbs ar potenciālo vēlētāju
- tikties, runāt un arī darīt,” tā
alūksniete.
Jautāta par šo vēlēšanu rezultātu
prognozēm, D.S. Dobrovoļska ir
atturīga, paužot cerību, ka vismaz
vēlētāju aktivitāte būs lielāka nekā
pirms pieciem gadiem. Politoloģe
arī priecājas par jaunām sejām
kandidātu sarakstu priekšgalos.
Tāpat viņa pieļauj, ka vispārējo
noskaņojumu varētu ietekmēt arī
Brexit sāga. “Brexit ļoti trāpīgi raksturo kāds joks - situācija, ka tu
visiem saki, ka pametīsi ballīti, bet
tomēr vēl uzkavējies,” sarunas noslēgumā pajoko D.S. Dobrovoļska.
Jāvērtē kandidāta spējas
"iet arī pa logu"
Laikraksta
konkursa “Eiropas Parlamenta
eksperts” uzvarētāja Madara
Drozdova, kura
ar EP darbu iepazinusies tā darbības
vietā Briselē, pieļauj, ka cilvēki vienkārši neapzinās ES ieguvumus, jo
ikdienā tie nav tik redzami kā
vietvaras lēmumu sekas, tāpēc arī ir
maza aktivitāte vēlēšanās. “Jā, mēs
varam ceļot, mums ir atvērtas robežas darba iespējām, bet tas šķiet pašsaprotami, īpaši manai paaudzei,”
lēš M. Drozdova.
Jautāta, pēc kādiem kritērijiem
balsos un iesaka balsot citiem,
Madara uzsver, ka ir svarīgi apzināties, ko tavs izvēlētais kandidāts var
paveikt Eiropas kontekstā, cik stiprs
viņš ir, lai pārstāvētu tādu mazu valsti Eiropas varas gaiteņos. “Kā es
sapratu, viesojoties EP Briselē, te
daudzi lēmumi tiek virzīti kuluāru
sarunās, pārliecinot lielvaras par savas ieceres nozīmību, “bīdot” to: ja
ne pa durvīm, tad pa logu. Vērtējot
vecos, manuprāt, ir svarīgi paskatīties, ko viņi līdz šim jau ir spējuši
virzīt, bet, runājot par jaunajiem
kandidātiem, jāvērtē potenciāls,
kāds viņam bijis Latvijas politiskajā
vidē, jo Briselē tam būtu jābūt dubultā,” saka M. Drozdova.
Madara ir no tiem vēlētājiem,

Kandidātu saraksti pēc vēlēšanu kārtas
numuriem un to līderi:
1. “Latvijas Krievu savienība”, saraksta līdere "Latvijas Krievu savienības" valdes līdzpriekšsēdētāja Tatjana Ždanoka.
2. “Latviešu Nacionālisti”, līderis LU dermatoveneroloģijas katedras
vadītājs profesors Andris Rubins.
3. Latvijas Reģionu Apvienība, līderis - šīs politisko partiju apvienības
valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
4. Zaļo un Zemnieku savienība, līdere 13. Saeimas deputāte Dana
Reizniece - Ozola.
5. Politiskā partija “KPV LV”, līderis Saeimas deputāts Kaspars Ģirģens
6. "Progresīvie”, līderis Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "SUSTENTO"valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.
7. Jaunā Saskaņa, līderis AS "Marika" valdes priekšsēdētājs Juris Žuravļovs.
8. Jaunā konservatīvā partija, līderis Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors.
9. Attīstībai/Par!, līderis LU asociētais profesors, Politikas zinātnes
bakalaura programmas direktors Ivars Ijabs.
10. "Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, līderis Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.
11. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
līderis EP deputāts Roberts Zīle.
12. Rīcības partija, līderis pensionārs Einārs Graudiņš.
13. Atmoda, līdere politiskās partijas "No sirds Latvijai" valdes priekšsēdētāja Inguna Sudraba.
14. "Centra partija”, līderis Latvijas Nākotnes Pētījuma institūta valdes
priekšsēdētājs Normunds Grostiņš.
15. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, līderis SIA "Atjaunojamo energoresursu un viedo tīklu tehnoloģiskais parks" valdes priekšsēdētājs Jānis Dinevičs.
16. Jaunā Vienotība, līderis Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valdis Dombrovskis.

Ar pilniem kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām var
iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā "www.cvk.lv".

kuriem ir savs viedoklis par sabiedriski politiskajiem procesiem,
taču galīgo lēmumu viņa pieņem
pēdējā brīdī. “Mani ir diezgan grūti ietekmēt. Šobrīd runā visi un
neviens īsti neklausās, tādēļ es pagaidīšu, kāds būs “sausais atlikums”, un tad arī izdarīšu izvēli.
Tas varētu būt vienu vai divas nedēļas pirms vēlēšanām. Iesaku tā
darīt arī citiem,” saka “Eiropas
Parlamenta eksperte”.

Veselīga eiroskeptiķe
Kaut
arī
“Europe Direct”
informācijas
centra Gulbenē
Alūksnes informācijas punkta
koordinatore Silvija Mūrniece
kopš 2000. gada veic informatīvi
skaidrojošo darbu par ES procesiem un Latvijas dalību tajos, viņa
joprojām ir saglabājusi veselīgu eiroskepticismu. Varbūt tieši tas
speciālistei ir palīdzējis saglabāt
skaidru un pragmatisku skatījumu, skaidrojot ES piedāvātās iespējas citiem.
“Godīgi sakot, liela interese par
Eiropu nav bijusi un nav arī tagad.
Cilvēki informāciju meklē tikai
konkrētas vajadzības gadījumos,
piemēram, par komunikāciju ar

patvēruma meklētājiem, par šogad
svinamo iestāšanās piecpadsmitgadi un citu. Neskatoties uz to, informācijas centram katru gadu tiek
izstrādāts darba plāns ar mērķi iedzīvotājiem aktuālos jautājumus
skaidrot ar dažāda veida pasākumiem un aktivitātēm, ko mēs arī
darām,” tā S. Mūrniece. Tādēļ viņa
īpaši aicina interesentus uz Grāmatu svētkos plānoto tikšanos ar
politologu Filipu Rajevski.
“Cilvēki uzskata, ka mēs, tik maza valsts, neko Eiropas politikā ar
astoņiem deputātiem ietekmēt nevaram, tādēļ ir tik neaktīvi. Grūti
viņiem oponēt. Uzskatu, ka var ietekmēt, bet tas ir ilgstošs process,
kas, kādas pieredzējušas EP deputātes vārdiem runājot, līdzinās klints
drupināšanai ar mērķtiecīgu ūdens
pilināšanu,” saka S. Mūrniece.
Šajās vēlēšanās viņa rosina uzmanību pievērst akcijai “Šoreiz es
balsošu”, kurā izsmeļoši un uzskatāmi tiek skaidrots, kā katru no
mums ietekmē EP lēmumi. To var
sameklēt, ierakstot šo frāzi interneta pārlūkā. Varbūt tas palīdzēs
izdarīt lēmumu,” iesaka speciāliste.
Jebkurā gadījumā pēc informācijas jau savlaicīgi var doties arī uz
Alūksnes pilsētas un citām bibliotēkām.
Sandra Apine
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Apē diskutē par
pievienošanos Alūksnei
Dzintars Adlers: “Kartē mēs nomale būsim mūžīgi, bet mums ir jāstrādā tā, lai mūsu nomale
kļūst par centru!”
Apes novadā 8. aprīlī jau trešo
reizi notika pārrunas par
iespējamo sadarbību. Šoreiz
sarunas virzīja Alūksnes novada pārstāvji - domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Dzintars
Adlers, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita
Prižavoite.

ņi skolās var iegūt. Vai mēs gribam
gudrākus un profesionālākus bērnus, vai lauku skolām jāpārvēršas
par sociālajām iestādēm? Svarīgs
ir līmenis. Vai mūsu mērķis ir par
katru cenu saglabāt skolas, nedomājot par to, kā mūsu bērni iegūst
izglītību? Lai pilnīgi atbildētu,
mums vajag saprast, ko arī Ape vēlas, un tad varam vērtēt.”

Jālemj iedzīvotājiem
Labā vēsts ir tā, ka par Apes novadu ir liela interese, jo jau trīs
pašvaldības ir izrādījušas vēlmi
daļēji vai pilnīgi pievienot Apes
novadu saviem novadiem. Tie ir
Smiltenes, Valkas un Alūksnes novadi. Alūksnes novada pārstāvji
vēlējās uzklausīt ne tikai Apes novada vadības, bet arī iedzīvotāju
viedokli - kā būtu labāk, veiksmīgāk veidoties novadam. A. Dukulis, sarunu iesākot, skaidroja: “Uzskatu, ka jaunu novadu veidošanās
ir dabisks process, tāpēc mēs esam
palikuši pēdējie, kas atbrauc uz
Api. Mūsu ierašanās mērķis nav
Apes iedzīvotājus pārliecināt par
to, ka vispieņemamākais variants
ir Alūksne vai pārējie divi novadi.
Šis jautājums ir jāizlemj iedzīvotājiem un jāņem vērā tieši viņu viedoklis. Sarunas par novadu apvienošanu notiek jau sen, un šo jautājumu dažādās kombinācijās esam
apsprieduši arī ar Apes novada domes pārstāvjiem.”

Tikai teritoriālā reforma
Iedzīvotāji satraukti uzdeva
daudz jautājumu par izglītību, par
sociālajām lietām, par Apes novada domes sastāvu, visbeidzot par
pakalpojumu saglabāšanu Apē,
darba vietām un amatiem. Uz to
skaidri un gaiši atbildi sniedza A.
Dukulis. “Nav tā, ka mēs Alūksnē
sēžam un domājam, kādi krēsli
būs sadalīti Apē. Uzskatu, ka nevajag darīt to, ko nevaram ietekmēt.
Mēs nevaram pateikt, kas paliks,
kas nē, tā būtu zīlēšana kafijas biezumos.” Viņa teikto papildināja A.
Prižavoite: “Jums par savu vietu,
par saviem profesionāļiem katrā
iestādē nav šobrīd jāuztraucas, viņi ir ļoti labi, jūs paši to apzināties.
Kāpēc jums ir jāpieļauj tāda doma,
ka tagad kaut ko samazinās? Tikai
vietējie zina, kā Apē ir vislabāk un
kas visvairāk nepieciešams. Tagad,
kad “precinieki” pie jums braukā,
jūsu pašapziņā kaut kas ir “salūzis”.
Jums pašiem ir jābūt spēcīgiem.”

Vēsturiskā saikne ar Api
Viņš uzsvēra, ka novadi jāveido
tā, lai pēc desmit gadiem atkal nebūtu jāveic reformas. “Jāveido novadi, kur izvērtētas gan iedzīvotāju
vajadzības, gan ekonomiskās intereses, gan arī tās taciņas, kuras iedzīvotāji dabīgā procesā ir iestaigājuši. Ja skatāmies no šī aspekta,
tad, izveidojoties Apes novadam,
saikne ar Alūksni ir palikusi vēsturiski, tikai dažādu apstākļu dēļ dažas funkcijas ir mainījušās. Protams, izveidojoties jauniem novadiem, tiks būtiski ietekmēts skolu
tīkls, veselības pakalpojumu sniegšana un daudzas lietas, par ko pašlaik mēs pat neiedomājamies. Reforma skars visas nozares valstī.
Daudzi gaida, lai no augšas kāds
pasaka, kā būs labāk. Cienījamie
Apes iedzīvotāji, ja esat skatījušies,
par ko jūs nobalsojāt Saeimas vēlēšanās, tad nebrīnieties par to, ka
mēs stāvam šeit jūsu priekšā, tās ir
šīs politikas sekas. Ko paši ievēlējām, to paši “strebjam”,” pauda A.
Dukulis.
Veidot stipru teritoriju
Līdz ar reformām iedzīvotājiem

Apes novada iedzīvotāji Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem uzdeva daudz jautājumu, arī Ilze Sproģe.

									

ir svarīgi zināt un nodrošināt savas
vajadzības. Lai būtu elektrība, internets, ceļi, bet vai tas ir vienīgais?
Izglītība, kultūra, veselība, uzņēmējdarbība - tās ir lietas, ko pašvaldība tieši un netieši ietekmē.
Šādos jautājumos iedzīvotājiem
vairs nav vienalga, kur novada
centrs atrodas, tāpēc tikšanās laikā
vaicāja par Alūksnes novada virzību un nākotnes mērķiem. Dz. Adlers skaidroja: “Mēs neesam atbraukuši ar mērķi jūs par katru
cenu “pievilkt” Alūksnes novadam
un strādāt zem viena jumta. Ja runājam par teritoriju, tad zīmīgi ir
tas, ka Smiltenes novada vadība
atbrauca līdz Gaujienai, mēs atbraucām līdz Apei, tad jau kaut
kas tajā visā ir. Esmu pētījis kartes
un domājis par to, ko mēs varētu
paņemt, skatoties gan uz Api, gan
Viļaku. Paņemt mēs varētu arī
Balvus un Gulbeni un veidot apriņķi! Mēs tiecamies uz lielām teritorijām ar lieliem attīstības plāniem, lai veidotu stipru savu teritoriju.”

Būs darbs, būs iedzīvotāji
Dz. Adlers vērsa uzmanību uz
to, ka Apes iedzīvotājiem pašiem
jāizvērtē, ko viņi vēlas saņemt no
Alūksnes vai Smiltenes. Taču viņš
uzskata, ka darba vietas šajā sarakstā ir numur viens, citādi nevarēs izveidot kvalitatīvus pakalpojumus savās teritorijās, jo tas ir atkarīgi tikai no labām un labi atalgotām darba vietām.
“Ja būs darbs, būs arī iedzīvotāji.
Alūksnes novada pašvaldība kopš
2009. gada ļoti rūpējas par tautsaimniecību, attīstību, projektiem,
kas veicina darba vietu izveidi.
Alūksnes novadā atalgojums nav
kāpis, taču darbu vietu skaits ir palielinājies. Iespējams, Alūksnē pa-

visam drīz tiks atvērta vēl viena
rūpnīca ar teju 60 darba vietām,
top projekts par Veselības veicināšanas centru. Tie ir galvenie mērķi,
uz ko tiecamies. Neatkarīgi no tā,
kurā teritorijā jūs būsit – Smiltenē,
Valkā, Alūksnē - mūsu valsts attīstība ir atkarīga no finansēm. Mums
par sevi ir ļoti jācīnās, un es aicinātu to darīt visiem kopā. Kāpēc? Jo
nedrīkst aizmirst Austrumlatviju
– teritoriju, kur ir milzum daudz
resursu, daudz zemes, kas paliek
neizmantota uz vietas, bet tiek
“aizvesta” prom. Kartē mēs nomale būsim mūžīgi, bet mums ir jāstrādā tā, lai mūsu nomale kļūst
par centru!” saka Dz. Adlers.

Svarīgi arī pagasti
Tika uzdots jautājums arī par
lauku attīstību Alūksnes novadā
un kāds būtu redzējums, ja abi novadi apvienotos. Uz to atbildi sniedza A. Prižavoite. “Lai kā mānīgi
šķistu, ka visa nauda tiek atvēlēta
Alūksnes pilsētai, tomēr statistika
un datu uzskaite par to neliecina.
2017. gadā no pabeigtajiem projektiem apmēram 200 000 eiro ir
piešķirti pilsētai. Arī šogad investīcijas dalās uz pusēm, pagastos
esam īstenojuši visus lauku ceļu
projektus, šobrīd uzsākam 10 projektus pagastos, lai atjaunotu koplietošanas meliorācijas sistēmas.
Visi LEADER projekti par lielākām un mazākām summām tiek
īstenoti lauku teritorijās, tāpat jaunais sociālais aprūpes centrs “Pīlādži” ir attīstīts Mālupē. Ieguldījumi
ir ļoti līdzsvaroti visā lauku teritorijā un pilsētā.”
Apei daudz kopīgā ar
Alūksni
Apes iedzīvotāja Ilze Sproģe uzsvēra kopīgo Apei un Alūksnes

Foto: Loreta Jargane

novadam - laikraksts “Alūksnes un
Malienas Ziņas”, sporta skola, mūzikas skola, Valsts policija, Lauku
konsultāciju centrs, VID klientu
apkalpošanas punkts, bibliotēkas,
Valsts
arhīvs,
ugunsdzēsēji,
Alūksnes un Apes novadu represēto biedrība “Sarma”, Alūksnes
un Apes invalīdu biedrība, dzīvnieku patversme, baznīcas, draudzes, Alūksnes un Apes novada
fonds, protams, pakalpojumi –
slimnīca, skolas, poliklīnika, tiesa
un Alūksnes Kultūras centrs, bankas apkalpošanas centrs, degvielas
uzpildes stacijas, autoservisi, veikalu tīkli, transportu pakalpojumu
tīkls un citi. Savukārt ar Smilteni
– būvvalde un pašvaldības policija. “Lemiet un vērtējiet! No savas
paaudzes Apes cilvēkiem zinu, ka
neviens nav izteicis vēlmi būt kur
citur, kā Alūksnē. Mēs esam jau 52
gadus saistīti,” uzsvēra I. Sproģe.

Par skolu reformām
Viņai oponēja cita iedzīvotāja
sakot, ka Ape vērtē arī Smilteni,
kas varētu būt kā viens no apvienošanās variantiem. Viņa vaicāja
arī, kāds ir Alūksnes novada skatījums uz izglītības jomu turpmāk.
“Apes novads caur visām reformām ir centies saglabāt visas izglītības iestādes novadā. Pieņemot,
ka mēs varētu pievienoties jums,
kāds varētu būt jūsu skatījums par
šo jautājumu?” A. Dukulis atbildēja: “Alūksnes novada pašvaldība
Izglītības ministrijai ziņoja, ka tuvāko divu gadu laikā Alūksnes novadā nekas nemainīsies izglītības
sistēmā, jo nav skaidrs, kas valstī
notiks. Jā, mēs devām iedzīvotājiem signālus, kāda varētu būt situācija Alūksnes novadā ar izglītības iestādēm. Pirmajā vietā liekam
bērnus, domājot, kādu izglītību vi-

Laiks vērtēt “preciniekus”
Diskusijas noslēgumā Apes
novada domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju sacīja: “Visam
pamatā ir cilvēciskais faktors.
Mums ar pašapziņu viss ir kārtībā,
mēs tikai vērtējam, un tas ir tikai
normāls process. Administratīvi
teritoriālā reforma arī ir process,
un mēs esam tā sākumā. Sarunas
ir tikai sākušās, mēs dodamies pareizajā virzienā, jo tiekamies un
par to runājam. Ir gana patīkami,
ja mūs uzrunā trīs partneri, sliktāk
būtu, ja mūs negribētu neviens un
mēs pie visiem klauvētos. Vēlos jūs
visus rosināt - domāt, salīdzināt,
pārdomāt, pavērtēt. Vienmēr, raugoties uz nākotni, jāskatās, kur
mēs kā iedzīvotāji varam iegūt vairāk.” Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts skaidroja, ka
pēc visām tikšanās reizēm tiks izstrādātas vadlīnijas ar katra novada plusiem un mīnusiem, pēc tiem
Apes novada iedzīvotāji varēs izvērtēt un lemt par sev vēlamo novadu sadarbību. Vai tā būs Valka,
Smiltene, vai Alūksne – laiks rādīs.
Loreta Jargane
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Aicina iesaistīties Lielajā Talkā
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Šogad sadzīves atkritumu poligoni vairs bez maksas atkritumus nepieņems
Arī šogad aprīļa pēdējā sestdienā ikviens aicināts iesaistīties
Lielajā Talkā. Alūksnes novada
pašvaldība šajā laikā aicina
novada iedzīvotājus pievērsties
teritoriju labiekārtošanas
darbiem, savukārt Apes novadā
aicina ne tikai vākt, bet arī
šķirot atkritumus.

Notiks gar valsts autoceļiem
Alūksnes novadā atkritumu
vākšanas talkas 27. aprīlī notiks
tikai gar valsts autoceļiem un tikai atsevišķos pagastos - Liepnas,
Mālupes, Jaunannas, Annas,
Kalncempju, Zeltiņu, Malienas,
Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes. Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka tām
pagastu pārvaldēm, kas organizēs atkritumu vākšanu gar valsts
autoceļu malām, būs izdalīti speciālie talkas maisi, un ikviens, kas
vēlēsies palīdzēt šajā darbā, varēs
pieteikties attiecīgajā pagasta
pārvaldē. Pārējiem, kas vēlēsies
Lielās Talkas dienā vākt atkritu-

mus, tie jānogādā uz saviem sadzīves atkritumu konteineriem
un par to izvešanu jāmaksā pašiem, vai, ievērojot atkritumu apsaimniekotāja noteiktās šķirošanas prasības, jānogādā līdz tuvākajam atkritumu dalītās savākšanas punktam.

Par aizvešanu jāmaksā
pašiem
“Tā kā šogad sadzīves atkritumu poligoni vairs bez maksas nepieņems Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus, tiem, kuri vēlas šajā dienā vākt atkritumus savos īpašumos, par to aizvešanu

jāmaksā pašiem. Savukārt, ja iedzīvotāji pamana kādu nelegālu
izgāztuvi publiskās teritorijās, aicinu par to informēt pašvaldību,”
skaidro Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekte Madara
Sildega - Mieriņa.
Lielās Talkas ietvaros Alūksnes
novadā būs iespējams bez maksas nodot 500 nolietotās riepas.
Precīzāka informācija par to vēl
sekos. “Lielās Talkas dalībniekus
aicinām stāstīt par saviem labajiem darbiem talkas dienā sociālajos tīklos, nofotografējot talkošanas vietu pirms un pēc darbu
veikšanas un pievienojot tēmturi
#LielāTalka,” uzsver E. Aploka.
Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus talkas dienā teritorijas attīrīt no krūmiem un kritušiem kokiem, labiekārtot atpūtas un peldēšanas vietas, veidot
jaunus apstādījumus, puķu dobes, atjaunot soliņus un citus atpūtas un aktivitāšu elementus.

Apē vāks un šķiros
Apes novada pašvaldības

"Ziedotāju aplī" aicina atbalstīt trīs projektus
25. aprīlī no pulksten 17.00 līdz
19.30 viesnīcā “Bahnhofs
Hotel” (Jāņkalna ielā 51,
Alūksnē) interesenti aicināti uz
dinamisku kopīgas ziedošanas
pasākumu “Ziedotāju aplis”,
kurā trīs projektu autori sešās
minūtēs pastāstīs, kā jūsu
atbalsts var palīdzēt īstenot
skaistas ieceres.
Pagājis gads, kopš Alūksnes un
Apes novada fonds (AANF) organizēja mūspusē nebijušu līdzekļu
piesaistes pasākumu - “Ziedotāju
aplis” (Giving Circle), kas veiksmīgi izdevās, īstenojot trīs lieliskus
projektus. Šobrīd ir izvērtēti līdz

28. martam iesniegtie projekti, tāpat kā pērn izraugoties trīs veiksmīgākos. Arī šoreiz pasākumā
vārds tiks dots trim projektu autoriem no Alūksnes un Apes novadiem.
“Pirmais “Ziedotāju aplī” tiks
prezentēts biedrības “Alūksnes novada izglītības attīstības centrs”,
Alūksnes novada vidusskolas padomes un Alūksnes novada vidusskolas kolektīva projekts, kurā viņi
kopīgiem spēkiem vēlas izveidot
“Vecās skolas dārza stāsta” taku
skolai līdzās esošajā ābeļdārzā.
Otru projektu, kuru varēsim atbalstīt, ir iesniegusi Zeltiņu jauniešu

neformālā grupa, Zeltiņu draudze
un biedrība “Sporta klubs “Zeltiņi”” - organizācijas apvienojušās
idejai uzlabot pagasta sabiedrisko,
izglītojošo un aktīvās atpūtas pasākumu kvalitāti, iegādājoties ekrānu, projektoru un skaļruni.
Trešais projekts ir Apes iedzīvotāju neformālās grupas “Lielie mazajiem” sapnis par Vītola laipu pār
Vaidavas upi, lai iedzīvotājiem un
viesiem būtu ērti nokļūt pie dižvītola un mototrasē,” iepazīstina
AANF pārstāve Ilze Zvejniece.
Kā “Ziedotāju aplis” notiks?
Katras iniciatīvas autoram būs dotas sešas minūtes prezentācijai un

sešas minūtes publikas jautājumiem. Pēc prezentācijām projektu
autori pametīs telpu, un sāksies
ziedojumu solīšana. Ziedot varēs
gan klātienē, gan ar pārskaitījumu
pēc pasākuma. “2018. gadā “Ziedotāju aplī” projektiem tika saziedoti 4060,20 eiro. Skaitļi runā paši
par sevi,” saka I. Zvejniece.
Lai būtu droši, ka pasākumā
tiksiet pie sēdvietas un vīna glāzes,
AANF aicina pieteikties līdz 23.
aprīlim pa tālruni 28642250 vai
rakstot uz e-pastu: aluksnesapesfonds@gmail.com.
Sandra Apine

Tuvojas ikgadējā Apes pierobežas andele
Šogad tradicionālais Pierobežas pavasara gadatirgus Apē
notiks svētdien, 12. maijā,
Avotu ielas un Apes pilsētas
estrādes apkārtnē no pulksten
9.00 līdz 14.00.
Apes gadatirgus pēdējos gados
kļuvis ļoti iecienīts un plašs pārrobežu pasākums gan pircējiem, gan
visdažādākajiem pārdot gribētājiem, kurā tirgotāju skaits krietni
pārsniedz divus simtus, tai skaitā
gandrīz simts visdažādāko stādu
tirgotāju gan no Latvijas, gan Igaunijas.

Vairākas tirgošanās zonas
“Šogad tirgotāju izvietojums,
salīdzinot ar iepriekšējiem ga-

diem, nav būtiski mainījies. Būs
divas amatnieku tirdzniecības
zonas - pie pašvaldības ēkas Stacijas ielā un pie vidusskolas Pasta
ielā. Rūpniecības preču zona galvenokārt bāzēta Avotu ielā un tai
piegulošo ielu teritorijā. Stādu
tirgotāji izvietoti estrādes parka
teritorijā, mājražotāju produktiem paredzētas arī divas tirdzniecības zonas - pie bērnudārza
un novada domes ēkas. Pirms reģistrācijas lūdzam iepazīties ar
tirgus nolikumu, kas atrodams
Apes novada mājaslapā, kā arī
sadaļu “Biežāk uzdotie jautājumi
par tirgu,” stāsta Apes novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Ilze Ērmane.

Tirgoņiem der zināt
Pieteikums ar pievienotiem dokumentiem jāiesniedz, nosūtot to
uz elektronisko pasta adresi tirgus@ape.lv vai personīgi nogādājot Stacijas ielā 2, Apes novada
domē pie uzņēmējdarbības speciālistes Baibas Vadones vai tūrisma darba organizatores Ilzes Āboliņas. Tirgotājiem, kuri jau iesūtījuši pieteikumus, tirdzniecības atļaujas ar tirdzniecības vietas
numuru tiks izsūtītas pa e-pastu
vai izsniegtas tikai pēc tirdzniecības vietas nodevas nomaksas, kas
jāveic elektroniski, vai personīgi,
iemaksājot novada domes kasē
laikā līdz 3. maijam.
I. Ērmane norāda - tirdzniecī-

bas atļaujas tirgotājiem būs jāuzrāda, ierodoties gadatirgū. Iepriekš pieteikušies dalībnieki
veikt tirgus nodevas nomaksu un
saņemt tirdzniecības atļauju varēs arī tirgus dienā. “Lūgums reģistrētajiem tirgotājiem neierašanās gadījumā par to brīdināt organizatorus. Tirgotājiem gadatirgū ierašanās līdz pulksten 8.00.
Brīdinām, ka pēc šī laika neaizņemtās tirdzniecības vietas tiks
atvēlētas citiem tirgotājiem. Aicinām tirgotājus pieteikties laicīgi,
jo vietu skaits ir ierobežots. Esiet
gaidīti Apē uz lustīgu pavasara
andeli,” aicina I. Ērmane.
Loreta Jargane

aģentūras “Komunālā saimniecība” direktors, Lielās Talkas koordinators Gundars Pihlis uzsver, ka 27. aprīlī Lielās Talkas
ietvaros aicina Apes novada iedzīvotājus ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos šķirot - atdalot
plastmasu (zilajos maisos) no citiem atkritumiem (baltie maisi).
Apes novada pašvaldība aicina
talkot gribētājus piedalīties sakopšanas darbos Apes pilsētā un
lauku teritorijā - atbildīgais par
talkas norisi Guntis Zvejnieks,
Virešu pagasta teritorijā - atbildīgais par talkas norisi Armands
Būda.
Piesārņotās vietas var atzīmēt
arī Lielās Talkas mājas lapā
https://talkas.lv/piesarnotasvietas/ vai ziņot par tām, izmantojot Vides SOS aplikāciju. Lielās Talkas dalībnieki var savas
talkas vietas pieteikt mājaslapā
https://talkas.lv/pieteikt-talku/
un aicināt tajās iesaistīties arī citus iedzīvotājus.
Loreta Jargane

Īsziņas
8. aprīlī pulksten 15.20 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Mārkalnes pagastu, kur dega vienstāvu saimniecības ēka 50 kvadrātmetru platībā.
Pulksten 17.53 ugunsgrēks likvidēts.
Vakarpusē saņēma izsaukumu uz
Uzvaras ielu 1 Alūksnē, kur dūmvadā dega sodrēji, bet Trapenes pagastā
dzēsa kūlu 100 kvadrātmetru platībā. 9. aprīlī pulksten 00.24 devās uz
izsaukumu Apes pagastā, kur dega
siena ruļļi 30 kvadrātmetru platībā.
Pulksten 03.09 ugunsgrēks likvidēts.
Savukārt pulksten 1.16 turpat Apes
pagastā, bet jau citviet, arī dega siena
ruļļi 10 kvadrātmetru platībā – šo
ugunsgrēku likvidēja pulksten 2.50.
Sandra Vējiņa
Nodarbinātības valsts aģentūras
Alūksnes filiālē uz 10. aprīli reģistrētas šādas vakances: Jaunalūksnē
– pašgājēja iekrāvēja vadītājs, divi
traktora vadītāji, kokzāģētavas operators, palīgstrādnieks; Alūksnē –
pārdevējs konsultants, pavārs, būvnieks, betonētājs, kravas automobiļa
vadītājs, konditora palīgs, konditors; Alsviķos – palīgstrādnieks;
Mālupē – traktora vadītājs; Jaunlaicenē – mehāniķis; Alūksnes novadā
– apdares darbu strādnieks, taksometra vadītājs; Gaujienā – sezonas
lauksaimniecības strādnieki, kokapstrādes iekārtu operators; Trapenē – sākumizglītības skolotājs.
6. aprīlī Trapenes pagastā 60 gadus
vecs vīrietis, skaldot malku, guvis kreisās plaukstas traumu un nogādāts
Alūksnes slimnīcā. Virešu pagastā 6.
aprīlī vīrietim iedzēlusi kamene, radot
vidēji smagu alerģisku reakciju.
Līga Vīksna
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Visu mūžu caurvij dzīvespriek

Maija Jaunozoliņa: “Enerģiju man dod apkārtējie cilvēki, kuri ir ļoti izpalīdzīgi, sirsnīgi un labestīgi. Ja ma

P

ar Maiju Jaunozoliņu no
Strautiņiem mums ieteica
uzrakstīt lasītāji, uzsverot,
ka viņa ir ciema labais gariņš, ļoti
izpalīdzīga, vienmēr kustībā un
cilvēks ar pozitīvu dzīves uztveri.
Ilgus gadus strādājusi Strautiņu
pamatskolā par latviešu valodas
un mūzikas skolotāju, šovasar svinēs 89. dzimšanas dienu un joprojām domā, kā ballēs uzdejot. Braucām ciemos un, pirms lasāt šo sarunu ar jestro kundzi, atklājam –
viss lasītāju teiktais ir patiesība, un
no Maijas kundzes noteikti var
mācīties prasmi priecāties par ikdienišķo un novērtēt to, kas mums
ir.
Mūsu saruna pēc sasveicināšanās sākas ar to, ka Maijas kundze
smaidot stāsta - nesen draudzenei
svinējuši 80 gadu dzimšanas dienu, bet viņu (Maiju – L.V.) neviens
neesot uzaicinājis padejot, lai gan
viņai tā gribējies kājas dejā izlocīt!
Abas nosmejamies, ka neviens
vienkārši neuzdrošinājās lūgt uz
deju, jo nezināja, ka viņa ir laba
dejotāja! “Tā skumji paliek – laikam esmu jau tik veca, ka nemaz
pati neapzinos savu vecumu...” viņa smejot saka. Sirsnīgas sarunas
risinājām teju divas stundas, bet
nevienā mirklī Maijas kundze nežēlojās par to, ka kaut kas sāpētu
vai būtu grūti – vienīgā žēlošanās
bija par jau pieminēto neuzaicināšanu uz deju!

Bērnība Gaujienā
M. Jaunozoliņa dzimusi 1930.
gada 20. augustā Gaujienā, kur arī
pavadījusi bērnību, mācījusies toreizējā Gaujienas pamatskolā, kas atradās netālu
no Gaujas.

“Mūsu ģimenei bija mājiņa pie
meža. Ģimenē bijām trīs bērni –
man bija brālis un māsa, kuri tagad ir jau tai saulē. Vajadzēja būt
arī dvīnīšiem, bet īsi pirms noliktā
dzemdību laika mamma neveiksmīgi krita un zaudēja abus bērniņus... Mamma ļoti rūpējās par
mums, saviem bērniem. Viņa bija
vienreizējs cilvēks! Visu labāko,
skaistāko vienmēr atdeva bērniem.
Es tikai tagad, kad pati esmu jau
sirmā vecumā, patiesi un no sirds
saprotu, cik laba un mīļa bija
mamma, jo toreiz kā bērns to nepratu novērtēt. Mēs, trīs bērni, varējām viņai vairāk palīdzēt, atvieglot mātes ikdienas gaitas, jo tēvs
nebija ļoti izpalīdzīgs, viss piemājas saimniecībā vairāk gūlās uz
mammas pleciem. Dzīve toreiz bija smaga, bet mēs, bērni, maz to
izjutām. Māte nekad neteica, ka
viņai būtu grūti. Kad mēs skolā gājām, mamma saslima ar plaušu
tuberkulozi – gadu mocījās un cīnījās ar slimību, tomēr izārstējās,”
atceras M. Jaunozoliņa.

Svētdienas nebija
garlaicīgas
Kad viņa absolvēja vidusskolu,
māte uzstāja, ka jāmācās arī tālāk,
un Maija iestājās Cēsu Skolotāju
institūtā, vēlāk studēja pedagoģiju
neklātienē Daugavpilī. Brālis izmācījās par dārzkopi, māsa – arī
par skolotāju. “Skolotājiem taču ir
labs darbs, brīvlaiks vasarā un
vienmēr darbs ar bērniem! Tas
man ļoti patika. Savā skolas laikā
ar kaimiņu meitenēm spēlējām teātrus – paši iestudējām, tērpus piemeklējām, mums vienmēr bija
skatītāji. Lomas bija dažādas, biju
arī veca mamma ar lielu lakatu, salīkusi, jaunu meiteņu lomas man
nepadevās. Kopā arī dziedājām,
turklāt trīsbalsīgi.
Mana

mamma bija ļoti muzikāla, viņai
bija laba muzikālā dzirde, viņa
mācīja mums dziedāt, turklāt uzreiz divbalsīgi vai pat trīsbalsīgi.
Svētdienas mums nekad nebija
garlaicīgas – spēlējām teātri, dziedājām! Tāpēc arī man iepatikās
skolotāja profesija – iespēja būt
kopā ar bērniem un mācīt viņiem
to, ko pati esmu darījusi,” profesijas izvēli pamato M. Jaunozoliņa.

“Ja mēs paši esam
priecīgi, tad arī
citus varam darīt
līksmus.”
Maija Jaunozoliņa

Prot dziedāt? Par mūzikas
skolotāju!
Darba gaitas Maijas kundze uzsāka Blomes septiņgadīgajā skolā,
kur bija skolotāja jaunākajām klasēm, mācot visus mācību priekšmetus. “Toreiz dziedāšanas skolotāju bija ļoti maz vai nebija nemaz,
tādēļ par mūzikas skolotājiem lika
tos, kuri paši prata dziedāt. Tā es
kļuvu arī par mūzikas skolotāju.
Man bija meiteņu ansamblis, zēnu
ansamblis, vadīju teātra pulciņu.”
Viņa uzsver - bērni toreiz bija ļoti
sirsnīgi un apzinīgi, skolotāji bija
ļoti aktīvi un centās atrast jomu,
kur katrs varētu būt noderīgs.
“Mums bija ļoti saliedēts kolektīvs.
Bērni paši organizējās, veidoja
priekšnesumus – skolotājam tikai
vajadzēja aiziet paskatīties, kā viņi
to dara. Tas man ļoti patika!”.
Blomē likvidēja paralēlklases, jo
klasē bija jābūt vismaz 30 skolēniem, tādēļ M. Jaunozoliņai kā
skolotājai, kura pēdējā pievienojās
kolektīvam, nācās meklēt citu darba vietu. Viņa nonāca Mežoles
skolā, kur darba vide bija kā diena
pret nakti, salīdzinot ar Blomi, pēc
diviem gadiem – uz Grundzāles
skolu. “Tas bija tuvāk Gaujienai,
kur dzīvoja tēvs, kurš bija vecs, tādēļ nospriedu, ka tā varēšu vismaz
brīvdienās pie viņa braukt un palīdzēt – sēdos uz velosipēda un
braucu. Grundzālē nostrādāju astoņus gadus,” atceras M.
Jaunozoliņa.

Darbīgi skolotāji un skolēni
1973. gadā Strautiņu skolā meklēja dziedāšanas skolotāju un Maijai piedāvāja to uzņemties – viņa
piekrita. “Strautiņi bija un ir laba
skola. Tur nostrādāju līdz pensijai,
mācot ne tikai dziedāšanu, bet arī
latviešu valodu. Mūziku gan nekur
neesmu studējusi – viss pašmācības ceļā apgūts. Arī Strautiņos
mums bija labs kolektīvs, sirsnīgi
un atsaucīgi kolēģi. Skolotāju kolektīvs bija ļoti darbīgs, līdz ar to
arī skolēni bija ļoti aktīvi. Vēl tagad
bijušie darbabiedri nāk mani apciemot, rūpējas un interesējas, kā
man klājas. Man ļoti patika tas
laiks, kad strādāju par skolotāju.
Jāatzīst – kad aizgāju no darba un
pensionējos, domāju, ka nu tik atpūtīšos, bet patiesībā bija tik
skumji... Tā bija vientulīga atpūta,
jo pietrūka skolas burzmas,” atzīst
M. Jaunozoliņa.
Pagājušā gada vasarā Maijas
kundze devās uz savas kādreizējās
darbavietas, Strautiņu pamatskolas, 150 gadu jubilejas salidojumu.
Viņa atzīst – tajā tika piedzīvoti
patīkami mirkļi.
Audžumeita Zita
Maijas kundze dzīvē pieņēmusi
arī kādu ļoti svarīgu lēmumu, izdarot labu un nenovērtējamu darbu, dodot ģimenes mīļumu vecāku pamestam bērnam. Viņai ir
audžumeita Zita.
“Es viņu paņēmu no Gaujienas
internātskolas, kad Zita mācījās 1.

klasē. Toreiz divus gadus braukāju
pa Latviju, meklēdama savu meitenīti, ko uzņemt ģimenē audzināšanā. Apbraukāju tik daudzus bērnunamus, bet visur tikai zēnus
piedāvāja. Meitenītes esot tikai uz
laiku ievietotas iestādē, vecāki viņas ņemšot vēlāk atpakaļ. Domāju: kā es zēnu izaudzināšu, jo vīrieša cilvēka man mājās nebija, bet
zēnam noteikti vajag arī tēvu! Līdz
beidzot nolēmu vēl pēdējā braucienā doties uz Gaujienu un – satiku Zitu un paņēmu viņu audzināšanā. Es toreiz nezināju, ka viņa
būs tik laba meitenīte! Viņa bija
jauka, paklausīga. Protams, ka
man toreiz bija arī šaubas. Bija
daudz līdzcilvēku no malas, kuri
izteica dažādus viedokļus, centās
arī atrunāt, jo es iedzīvošoties tikai
nepatikšanās. Bet es biju cieši nolēmusi un gribēju, lai ar mani kopā
būtu kāda meitenīte.
Audžumeita apguva pavāra
profesiju, tagad strādā Bilskā skolā
par pavāri, ir precējusies, man ir
arī mazbērni un mazmazbērni. Ik
pa pāris nedēļām viņi apciemo
mani, regulāri sazvanāmies. Priecājos, ka viņai ir ļoti saticīga ģimene,” stāsta M. Jaunozoliņa.

Mīlestība un dziesma
Viņa pati mīlestību piedzīvoja
mūža otrajā pusē, kad satika Pēteri
un apprecējās. “Kad apprecējos,
man bija jau 64 gadi. Pirms gadiem pieciem vīrs diemžēl nomira... Atradu mīlestību sirmā vecumā – arī tā notiek! Kā dzejnieks
Imants Ziedonis saka: “Bez mīlestības nedzīvojiet...”. Mans Pēteris
bija ļoti labs – nekad man neko nepārmeta, bet es jau arī biju kārtīga.
Jā, vecumā ir grūti kopā saiet, jo
katram ir savi niķi un stiķi, tad
sākt kopdzīvi ir liela māksla. Mēs
pratām sadzīvot. Nestrīdējāmies –
mums jau nebija, par ko strīdēties!”.
Kad aktīvās darba gaitas bija
beigušās, lai kliedētu vientulību,
M. Jaunozoliņa izveidoja un sāka
vadīt Strautiņu sieviešu ansambli. “Redzēju, ka zeltinietis Gunārs Kalējs uzstājas ar saviem
muzikantiem, un ierosināju
aicināt viņu par mūsu ansambļa vadītāju, jo viņš
labāk par mani spēlēja klavieres. Turklāt līdz ar to
pati varēju dziedāt ansamblī, jo man vienmēr
ļoti ir paticis dziedāt!
G. Kalējs daudz
izdarīja sava pagasta muzikālajā
dzīvē, un esmu
lepna, ka man bijusi iespēja no viMaija Jaunozoliņa labprāt spēlē klavieņa daudz ko iemāres. Šobrīd viņai iecienīts ir garīgais
cīties,” saka M.
repertuārs, bet, kad atnāk ciemiņi, tad
Jaunozoliņa.
spēlē dažādas melodijas no laicīgā
Aktīva dziedāFoto: Līga Vīksna
repertuāra.
tāja viņa ir jopro-
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eks un dziesma

i. Ja mans deguns noslīd tuvāk zemei, viņi paceļ, lai tas pavisam nebūtu pie zemes.”
jām, jo daudzus gadus dzied
Alūksnes Kultūras centra senioru
korī “Brūklenājs”. “Manam mūžam viscaur dziesma ir vijusies, jo
dziedāt man vienmēr ir ļoti paticis.”

“Noskaņas” domubiedri
M. Jaunozoliņa iesaistās arī
Alsviķu pagasta senioru kopā
“Noskaņa”. Tikšanās ik mēnesi
notiek Alsviķu kultūras namā –
kundzes no Strautiņu ciema pašas organizējas un brauc uz
Alsviķiem. “Atbrauc mašīna un
visas paņem! Pagaida, ja kāda laikus nav ieradusies. Šīs tikšanās
reizes ir ļoti jaukas un dod daudz
pozitīvu emociju. Vienmēr godājam arī tos, kuri no mūsu pulciņa
devušies aizsaulē. Tie ir skumji
mirkļi, bet tas mūs vēl vairāk sasaista kopā. Tiekoties dalāmies
iespaidos, ko katrs mēneša laikā
piedzīvojis. Pie sevis viesos aicinām dažādu profesiju pārstāvjus.
Tas viss ir ļoti jauki un liecina, ka
mēs protam būt sirsnīgi, saliedēti, protam cits citu uzmundrināt!
Alsviķu kultūras nama vadītāja
Marina Ramane ir ļoti laba “Noskaņas” koordinatore – viņa mūs
ļoti uzpasē, rūpējas un gādā, lai
mums viss būtu labi. Viņa pret
mums ir sirsnīga un mīļa. “Noskaņā” visi daudz dara, lai mūsu
aktivitātes notiktu. Citas meitenes ir aktīvākas par mani – Ilze,
Biruta un citas. Ilze Kalniņa ir
par mani daudz žiperīgāka – kā
nekā deviņus gadus jaunāka. Viņa mani ļoti uzmana, regulāri
nāk apraudzīt un atgādina, kas
man jāizdara, jo, gadiem ritot, atmiņa man vairs nav tik laba –
diemžēl arvien biežāk daudz kas
aizmirstas.”
Līdzcilvēku enerģija
Neraugoties uz cienījamo vecumu, Maijas kundze ir ļoti enerģiska, labprāt klausās ritmisku deju
mūziku un tās ritmā uzdanco, arī
darot ikdienišķus mājas darbus.
Un joprojām spēlē klavieres!
“Es gan nemaz neizceļos ne ar
ko! Enerģiju man dod apkārtējie
cilvēki, kuri ir ļoti izpalīdzīgi, sirsnīgi un labestīgi. Viņi mani uzlādē ar visu labo, ko pasaka. Tas dod
spēku. Ja mans deguns noslīd tuvāk zemei, viņi paceļ, lai tas pavisam nebūtu pie zemes. Piekrītu, ka
cilvēka dzīvesprieks ir atkarīgs no
paša, jo tu vari būt pozitīvi vai negatīvi noskaņots. Ciemos atnāk
draudzenes, kaimiņi. Strautiņu
pamatskolas skolotāja Sandra Buliņa mani uzmana un rūpējas – viņa ir sirds cilvēks!” priecājas M.
Jaunozoliņa.
Kā citus darīt līksmus?
Maijas kundze seko arī politiskajām un sabiedriskajām norisēm
gan savā novadā, gan valstī. Pār-

Jau ilgus gadus Maija Jaunozoliņa ir Alūksnes Kultūras centra senioru kora “Brūklenājs” dalībniece. 			

Foto: no personīgā albuma

Maijas kundze kopā ar savu ģimeni – vīru Pēteri, audžumeitu Zitu, znotu
un mazbērniem. 			
Foto: no personīgā albuma

Foto: no personīgā albuma

dzīvo, ja noticis kas slikts, bet šādas emocijas sevī ilgi netur. “Ir žēl
cilvēku, kuri neprot dzīvot. Ir cilvēki, kuriem vienmēr gribas aizņemties naudu. Arī man prasa, un
es aizdodu – lai arī zinu, ka nemaz
neatdos. Redzu, ka viņš neprot
dzīvot, un saņemto naudu notrallina, bet, kad viņam ir grūti, man
savukārt ir grūti atteikt viņam un
atkal aizdodu! Bet kā viņam var
neaizdot, ja zinu, ka otram tik grūti dzīvē iet... Es vienmēr esmu iztikusi, bet viņam nav. Dots taču devējam atdodas,” pārliecināta M.
Jaunozoliņa.
Līdzcilvēkiem viņa novēl labu
veselību, sirds siltumu un mīlestību pret visiem. “Lai nekad dzīvē
nezaudētu optimismu! Ja mēs paši
esam priecīgi, tad arī citus varam
darīt līksmus. Ja tu pats būsi labs,

Maija Jaunozoliņa kopā ar savu Strautiņu ansambli.

				

Skolotāja Maija Jaunozoliņa darba
gados. Foto: no personīgā albuma

tad arī dzīve būs labāka,” saka M.
Jaunozoliņa.
Līga Vīksna

Maija Jaunozoliņa kopā ar māsīcām, atpūšoties pie Gaujas.

				

Foto: no personīgā albuma
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nedēļa novados

Latvijas skolu pūtēju orķestri nedēļas nogalē Rīgā tikās kopīgā pasākumā, lai ieskandinātu 2020. gadā gaidāmos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Turp devās arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestris un defilē programmas izpildītājas (diriģents Sandors Līviņš, defilē programmas vadītāja Ilze
Līviņa). Jāuzsver, ka šajos svētkos I. Līviņa būs pūtēju orķestra koncerta mākslinieciskā vadītāja.

									

Foto: no personīgā albuma

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra komanda “PaGALMS” nedēļas nogalē piedalījās “First Lego
league” finālā Valmierā un starp 19 Latvijas komandām ieguva 1.vietu robotu dizainā. Žūrija
vērtēja dažādus aspektus, piemēram, kā jaunieši pašu konstruēto robotu pārvalda, kā roboti
funkcionē, kā ierīces pielāgotas uzdevumu veikšanai, cik precīzi robots spēj atkārtot darbības
un citus. Komandā startēja Lauris Ķikuts, Reinis Ābeltiņš, Heinrihs Incenbergs, Ralfs Vīksna,
Armīns Rēdelis, treneris Aleksandrs Graņicins, skolotājs Ivars Vīksna. Attēlā: kopā ar komandas līdzjutējiem Arti Eisaku, Artūru Brahmani un Raivi Dāvi Steberi. Apsveicam un lepojamies!
			
				
Foto: no personīgā albuma

Apes pilsētu rotā skaisti dizaina elementi Lieldienu noskaņās. Šogad
pilsētā ieradušies Lieldienu zaķi, olas, un virmo pavasarīgs noskaņojums.
Šomēnes Apes novadā jau svinēta Vidagas vārda diena. Vēl varēs piedzīvot pavasara jampadraci Vaidavas dabas takā Apē, radoši izpausties
Lieldienu radošajās darbnīcās Gaujienā, Trapenē, Vidagā. Gaujienā varēs
augstu šūpoties, krāsot olas, rīkot olu kaujas, minēt Lieldienu ticējumus,
Foto: Loreta Jargane
dziedāt tautasdziesmas un kopā līksmot!
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Savu pusapaļo - 35. jubilejas sezonu - šonedēļ pie Putnu paviljona
Alūksnes muižas parkā uzsāka orientēšanās kluba “Alūksne/Ape” rīkotais
orientēšanās seriāls “Horizonts”. Starp dalībniekiem bija arī bobslejists
Intars Dambis ar ģimeni, šoreiz pirmos orientēšanās soļus ierādot dēlam
Ernestam, kurš V10 grupā izcīnīja 1. vietu.
Foto: Didzis Bauers

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas audzēkņi Mārtiņa
Meistera vadībā futbola turnīrā Valgā izcīnīja 1. vietu. Apsveicam un lepojamies!

							

Foto: no BJSS arhīva

Alūksnes novada Sabiedrības centrā bija rosīga nedēļa. Norisinājās Projektu sprints interesentiem, kuri vēlas
apgūt projektu vadību, gan arī vienkāršas laika pavadīšanas aktivitātes, piemēram, UNO spēle (attēlā). Sabiedrības centra ļaudis atgādina – centrs ir atvērts dažādām sabiedriskām cilvēku kopā būšanas aktivitātēm.

							

Foto: Alūksnes NVO atbalsts centrs

www.aluksniesiem.lv
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jauniešiem

Jaunieši rīko erudīcijas spēli
Ar komandu erudīcijas spēli
"Prāts. Ārprāts. Saprāts.", kas
notika 5. aprīlī Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrā
(ABJC), papildinājies Alūksnes
un Apes novados rīkoto prāta
spēļu klāsts. Šoreiz to organizēja jaunieši Samanta Adlere
un Armīns Rēdelis, kuri centrā
iesaistījušies jauno producentu
apvienībā.

Vajag arī Alūksnē
"Ideja par prāta spēles rīkošanu
radās jauno producentu apvienībā, kad mums bija uzdevums izdomāt un noorganizēt katram savu pasākumu. Tajā pašā laikā bija
izziņots, ka Alūksnē būs Prāta spēļu Latvijas kauss. Zinājām, ka Apē
notiek "Prāta laboratorija", Zeltiņos uz erudīcijas spēli aicina "Zelta
prāti" un arī Jaunlaicenē tās tika
rīkotas tieši jauniešiem. Taču
Alūksnē regulāri šādas spēles nenotiek, tādēļ nolēmām, ka varētu
tādas noorganizēt," stāsta Samanta
un Armīns. Abiem jauniešiem
prāta spēles nav sveša lieta. Samanta piedalījusies Prāta spēļu
Latvijas kausā, bet Armīns – jauniešiem rīkotajās erudīcijas spēlēs
Jaunlaicenē, tādēļ viņi atzīst, ka
pasākuma organizēšana īpašas
grūtības nav sagādājusi.
Pārsteidz dalībnieku
atsaucība
Informāciju par spēli organizatori publicēja sociālajos tīklos. "Sākumā plānojām, ka varētu piedalīties septiņas komandas ar dalīb-
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cīja, ka tas bija labi pavadīts vakars
jautrā noskaņā un labā kompānijā," iespaidos dalās jaunieši.
Spēlē uzvarēja komanda "KAS
nu BŪS?" ar četrām dalībniecēm
no Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas, iegūstot 370 punktus
no 500, 2. vietā ar 280 puntiem "Kaķu vilnis", kurā spēlēja gan jaunieši, gan pieaugušie, bet 3. vietā
ar 275 punktiem - "Čirkainie" – arī
ģimnāzijas jaunieši. 4. vietas ieguvējiem līdz 3. vietai pietrūka 10
punktu. Pasākumu atbalstīja
Alūksnes novada pašvaldība, zemnieku saimniecība "Auguļi" no
Jaunlaicenes pagasta un ABJC.

Spēlē uzvarēja komanda "KAS nu BŪS?", iegūstot 370 punktus no 500 - Laura Sabīne Taurmane (attēlā no
kreisās), Dana Deineko, Kristiāna Gailāne un Kristīne Krastiņa.		
Foto: no ABJC arhīva

nieku skaitu no diviem līdz četriem cilvēkiem katrā, ņemot vērā
ABJC zāles ietilpību. Bijām pārsteigti par interesi, jo pieteicās deviņas komandas. Aicinājām erudīciju pārbaudīt ne tikai jauniešus,
bet arī citu paaudžu pārstāvjus,"
saka jaunieši.
Spēli Samanta un Armīns veidojuši Prāta spēļu Latvijas kausa
formātā – ar desmit kārtām par

dažādām tēmām ar pieciem jautājumiem katrā. Izvēlētās tēmas bija
par ģeogrāfiju, dabu, mākslu, dzeju, matemātiku, Alūksni, sociālajiem tīkliem, slavenībām, 2018.
gada latviešu mūziku. Jautājumus
domājuši paši. "Tas bija patiešām
vērtīgi arī mums, jo ieguvām jaunas zināšanas," domā Samanta.
"Dažādi fakti daudz labāk paliek
prātā, ja pats meklē atbildes un

veido jautājumus," secina Armīns.

Uzvar ģimnāzisti
"Komandu dalībnieki pēc spēles
atzina, ka jautājumi bija atbilstoši
viņu erudīcijas pakāpei. Lielākās
grūtības daļai sagādāja citātu atpazīšana no dažādiem latviešu autoru dzejoļiem. Daži atzina, ka arī
jautājumi par ģeogrāfiju un dabu
nav bijuši īpaši viegli. Taču visi sa-

Spēli rīkos arī maijā
Pateicoties dalībnieku ieinteresētībai un atsaucībai, erudīcijas
spēli "Prāts. Ārprāts. Saprāts." rīkos arī maijā. "Tikai jāatrod cita
vieta, kur to organizēt, jo vajag
plašākas telpas. Risinājumu noteikti atradīsim, jo mēs taču esam
jaunieši!" apņēmīgi saka Samanta.
Jauno producentu apvienībā
jaunieši mācās organizēt pasākumus, strādāt ar dažādu auditoriju
un izzināt tās intereses, plāno, kāds
būs nepieciešamais finansējums.
Samanta un Armīns atzīst, ka, organizējot erudīcijas spēli, gūta vērtīga pieredze, kas noderēs arī citu
pasākumu rīkošanā. Jau pavisam
drīz, otrajās Lieldienās, jauno producentu apvienības dalībnieki organizēs tradicionālo "Zaķu skrējienu", bet mācību gada izskaņā –
"Pagalma svētkus" ABJC.
Dace Plaude

Zīmējumos atklāj fantāzijas pasauli
Līdz 30. aprīlim Alūksnes
pilsētas bibliotēkā skatāma
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas 8. a klases audzēkņa Ralfa Riteņa zīmējumu
izstāde.
Ralfam šī ir pirmā izstāde, tādēļ
šis notikums, kā atzīst viņš pats,
radījis stresu un arī pārdomas –
kāds būs skatītāju vērtējums, vai
viņiem patiks Ralfa zīmētie darbi?
Zīmēt nopietnāk viņš sācis pirms
diviem gadiem.

Patīk eksperimentēt
"Redzēju, kā citi zīmē, un tas ieinteresēja arī mani. Daudz ideju
var atrast internetā un arī mācīties
dažādas tehnikas, skatoties video.
Kad zīmēju ar zīmuļiem, izmantoju "Faber Castell" eļļas zīmuļus,
kad strādāju ar guaša krāsām, darba veidošanai izmantoju virtuves
švammi, jo tad uzreiz veidojas citādāka tekstūra. Dažreiz kaut kas
iešaujas prātā un gribas to uzzīmēt, citreiz sēžu, domāju, skicēju..." savas pārdomas atklāj Ralfs.
Viņa zīmējumus skatoties, var
ieraudzīt kosmosu, sastapties ar
pūķiem un eņģeļiem. Tā ir Ralfa

fantāzijas pasaule, ko viņš atklāj
savos darbos un kuros tagad ļauj
ielūkoties arī citiem. Puiša zīmējumus kopš pagājušā gada var apskatīt arī sociālajā tīklā “Instagram”.
Tur Ralfs ievieto tos savus zīmējumus, kuri paša vērtējumā ir labākie, un arī tos, kuri patīk viņa
mammai. Pateicoties viņai, tagad
bibliotēkā ir apskatāmi Ralfa darbi.
"Ar jaunāko dēlu bijām atnākuši uz bibliotēku un uzzinājām, ka
te notiek arī izstādes. Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere pastāstīja, ka tajās tiek eksponēti arī bērnu radošie darbi. Kad
ieminējos, ka mans dēls zīmē, viņa
ierosināja zīmējumus parādīt izstādē," stāsta Marina Ritene, piebilstot, ka zīmētāja talantu Ralfs,
iespējams, mantojis no sava vectēva, viņas vīratēva. Dēla zīmējumi
aizceļojuši arī uz ārzemēm kā dāvanas draugiem.

Aizraujas arī ar
fotografēšanu
Pa šo laiku mājās sakrājies
daudz Ralfa zīmējumu. Taču
mammai mīļāki ir tie, kas zīmēti

ar zīmuļiem. Apmeklējot bērnudārzu, zēns īsu brīdi mācījies arī
Alūksnes Mākslas skolā, un no tā
laika atceras keramikas nodarbības, bet vēlāk gan mācības tajā nav
turpinājis, jo zīmēšanu viņš uzskata par savu vaļasprieku. "Domāju,
kas tas būs mans hobijs arī turpmāk, bet mana profesijas izvēle
nākotnē laikam nebūs saistīta ar
mākslu," vaļsirdīgi atzīstas Ralfs.
Vaicāts par citiem vaļaspriekiem, viņš atklāj, ka vasarās ar
draugiem spēlē futbolu, patīkot arī
peldēt, taču to darīt nesanāk pārāk
bieži. Nenoliedzami Ralfā ir jūtama radošā dzirksts. "Mani interesē
daba, kosmoss, okeāni," viņš atzīstas. Mamma piebilst, ka Ralfs pašmācības ceļā sācis apgūt arī ģitāras
spēli un aizrāvies ar fotografēšanu.
Viņam patīk iet dabā, ir savs īpašs
redzējums un fotogrāfijās izdodas
parādīt apkārtējo pasauli no citādāka skatu punkta.
Savukārt Dz. Bauere ir gandarīta, ka bibliotēkas apmeklētāji,
apskatot R. Riteņa zīmējumu izstādi, iepazīs vēl vienu jaunu, talantīgu personību.
Dace Plaude

Ralfam Ritenim šī ir pirmā izstāde, kurā viņš plašākai auditorijai rāda
savus zīmējumus.				
Foto: Dace Plaude
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Kauss atkal aizceļo uz Rēzekni
Kristaps Marķitāns: “Jaunajām alūksnietēm pietrūka kilogramu un pieredzes, lai tiktu galā
ar pretiniecēm.”
Ar Rēzeknes komandas “Moseņis” uzvaru noslēdzies
Alūksnes novada čempionāts
basketbolā sievietēm, kas divas
dienas norisinājās Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas
sporta zālē. Sīvā cīņā rēzeknietes uzvarēja mājinieces “BJSS/
Alūksne”, par čempionēm šeit
kļūstot jau trešo reizi. Trešajā
vietā viesu komanda no Cēsīm
“Cēsis Vieno”.
Turnīrs šogad norisinājās savādāk nekā ierasts, pēc dalībnieču
ierosinājuma netika organizēti
vairāki sabraukumi, bet visas spēles norisinājās vienā nedēļas nogalē 6. un 7. aprīlī, kad tika izspēlēts
aplis un pēc iegūtajiem punktiem
kronētas čempiones. Šogad startēja piecas komandas – “Moseņis”
no Rēzeknes, ”BJSS/Alūksne”,
“Cēsis Vieno” no Cēsīm, “Alūksne”
un “Aloja”.

Savādāka turnīra izspēle
Jau pēc pirmās spēles, kurā tikās
divas pašmāju komandas “BJSS/
Alūksne” - “Alūksne” - 51:40, kļuva skaidrs, ka Ulda Jauniņa mazās
audzēknes ir izaugušas meistarībā
un Alūksnes basketbola “veterānēm” neatstāja lielas izredzes uz
uzvaru. Viesu komandu duelī
“Moseņis” - “Cēsis Vieno” - 60:29,
daudzkārtējās turnīra uzvarētājas
no Rēzeknes nodemonstrēja savu
meistarību un ambīcijas cīņai par
kausu. Pēc spēles “Aloja” - “BJSS/
Alūksne” - 17:44, kļuva skaidrs, ka
turnīra pastarīte būs “Alojas” komanda. Pārējās spēlēs pirmās dienas spēlēs “Alūksne” - “Moseņis”
45:61 un “Cēsis Vieno” - “Aloja”
57:19. Otrajā dienā sakrita tā, ka
pēdējās divas cīņas arī bija spēles
par pirmajām trijām vietām.
Mūsu komandu uzvaras spēlēs
“Aloja” - “Alūksne” - 29:47, “BJSS/
Alūksne” - “Cēsis Vieno”– 47:42
nozīmēja, ka komanda “Alūksne”

Alūksnes komandu vērtīgākās
spēlētājas:
“BJSS/Alūksne”- Viktorija
Vlada:
6,75 punkti, 6,5 atlecošās
bumbas, 4,75 rezultatīvas
piespēles, 1,25 pārtvertas
bumbas.
“Alūksne” - Krista Raudiņa:
7,75 punkti, 6,5 atlecošās
bumbas, 1 rezultatīva piespēle,
1 pārtverta bumba.

Šogad patīkami pārsteidza “BJSS/Alūksne” komanda, kura izcīnīja 2. vietu Alūksnes novada basketbola čempionātā.
							
Foto: Didzis Bauers

cīnīsies ar cēsiniecēm par trešo
vietu, kamēr “BJSS/Alūksne” spēle
ar rēzeknietēm noteiks zelta medaļu
īpašnieces.
Spēle
Rēzekne/“Moseņis” - “Aloja” 83:23 atstāja “Alojas” komandu
šoreiz pēdējā vietā. Cīņa par trešo
vietu bija ļoti emocionāla, bet beigās uzvara un trešā vieta “Cēsis
Vieno” komandai. Varēja redzēt,
ka viešņas bija vienkārši vairāk

trenējušās - “Cēsis Vieno” “Alūksne” 51:33. Kamēr cīņa par
pirmo vietu bija ļoti dinamiska,
pieredzējušajām rēzeknietēm izdevās izvirzīties vadībā un spēles
gaitā noturēt pārsvaru, kaut arī
sporta skolas audzēknes brīžiem
rādīja ļoti labu basketbolu. Rezultātā “BJSS/Alūksne” - “Moseņis”
– 42:60. Rēzeknietes trešo gadu
izcīnīja Alūksnes novada kausu.

Turpinās florbola
čempionāts
Turpinās Apes novada čempionāts florbolā. Aizvadītas otrā
sabraukuma spēles.
““Liepna”spraigā spēlē uzvarēja komandu “Bērzs” ar rezultātu
5:3, kurā apvienojušies Gaujienas, Virešu, Ilzenes spēlētāji. Vidagas “Bites” pārliecinoši pieveica Alūksnes “Juniorus” 8:2. HK
“Ape” līdzīgā spēlē uzvarēja
“Liepnu” 3:2. “Bērzs” pārspēja
“Bites” - 5:3. Kājnieku skola ar 8:2
uzvarēja “Līvs AM”. HK “Ape” –

“Bites” - 8:2,” stāsta sporta darba
organizators Apes novadā Juris
Ozoliņš.
Kā redzams pēc turnīra tabulas,
tad cerības iekļūt ceturtdaļfinālā
saglabā arī “Līvs AM” un Smiltenes “Alņi” no pirmās apakšgrupas.
Pēc grupu spēlēm 5. vietu ieguvušās komandas sacensības neturpina. Otrajā grupā “Ape” 1. vietu ir
nodrošinājusi, bet pārējo vietu sadalījums izšķirsies pēc 14. aprīļa
spēlēm. Ceturtdaļfināli paredzēti

Prieks par “BJSS/Alūksne”
komandu
“Meiteņu komandu pieteikšanās pārsteidzoši notika jau pirmajās divās izsludinātajās dienās.
Visas trīs viesu komandas no
Alojas, Rēzeknes, Cēsīm pieteicās uzreiz. Ja salīdzinām ar kungiem, tad interese bija daudz lielāka. Domāju, ka turnīrs izvērtās
veiksmīgs, jo spēlēs bija intriga,

un vietas turnīrā arī sadalījās līdz
ar pēdējām cīņām. Protams, Rēzeknes “Moseņis” bija galvas tiesu pārākas pār citām komandām,
tomēr spēlē par pirmo vietu tieši
“Alūksnes/BJSS” meitenes izrādīja sīvāko konkurenci. Jaunajām
alūksnietēm pietrūka kilogramu
un pieredzes, lai tiktu galā ar pretiniecēm. Bet viss vēl priekšā,
“BJSS/ Alūksne” meitenes spēlēja
tiešām ļoti labi. Jāturpina trenēties un rezultāti neizpaliks. Kopumā visas viesu komandas izteica pateicību par turnīru un
sacīja, ka arī nākamgad labprāt
piedalītos Alūksnes čempionātā.
Meitenes bija priecīgas par sakopto pilsētu, ļoti atzinīgi izteicās
par naktsmītnēm viesnīcā “Ierullē” un “ACK būve” apartamentos,
gan par kvalitatīvajiem ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī turnīra neoficiālo daļu. Laikam jau
turnīrs jāvērtē ar plus zīmi! Ceru,
ka izdevās ielikt labu pamatu labai tradīcijai! Apsveicam komandu Rēzeknes “Moseņis” ar izcīnīto pirmo vietu 2019. gada čempionātā un sakām paldies visām
dalībniecēm par cīņas sparu un
lielisko atmosfēru divu dienu garumā Alūksnes Valsts ģimnāzijas
sporta zālē,” par turnīru stāsta tā
organizators Kristaps Marķitāns.
Didzis Bauers

Aicina uz zoles
turnīru

Spēļu grafiks 14. aprīlī:
9.00 - “Juniori” - “Bērzs”
10.00 - “Fujaki” - “Agroserviss”
11.00 - “Alņi” - “Līvs AM”
12.00 - “Liepna”- “Bites”
13.00 - Kājnieku skola - “Fujaki”
14.00 - “Liepna” - “Juniori”
15.00 - “Alņi” - “Agroserviss”

28. aprīlī un finālspēles - 4. maijā.
Didzis Bauers

Gulbenes pilsētas individuālais
zoles čempionāts notiek divas
reizes gadā – pavasarī un rudenī. Šajā pavasarī turnīrs notiks
5. maijā Gulbenes Sporta
centrā. Sacensību sākums
pulksten 10.00.
“Šis būs 45. turnīrs, un aizvadītajos čempionātos ir piedalījušies
vairāk nekā 300 zoles spēlētāju no
43 Latvijas novadiem. Godalgotas
vietas izcīnījuši Valmieras, Cēsu,
Balvu, Alūksnes, Rugāju, Rēzeknes, Viļānu, Līvānu, Madonas,
Mālpils, Krustpils, Gulbenes un

citu novadu pārstāvji. Lai arī pēdējos gados vietējo spēlētāju skaits ir
mazinājies, dažādos gados čempionātos ir piedalījušies vairāk nekā 60 Gulbenes novada spēlētāji.
Mūsu turnīros regulāri piedalās
Latvijas zoles reitinga pirmā desmitnieka spēlētāji. Aicinām visus
šīs spēles interesentus piedalīties
Gulbenes pilsētas zolītes čempionātā 5. maijā,” saka organizators
Arnis Martusevičs. Sīkāka informācija portālā www.zolei.lv.
Didzis Bauers

izklaide

www.aluksniesiem.lv
2019. gada 12. aprīlis
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Latīņamerikāņu mīkla

Horoskops
12. – 18. aprīlis

u Katrā mīklas horizontālē un vertikālē vārdi jāieraksta cits aiz cita bez atstarpēm, tie savstarpēji nepārklājas, sakrīt tikai
krustpunktos esošie burti. Ar cipariem atzīmētajās rūtiņās varēsit izlasīt kādas asprātīgas atziņas turpinājumu:
“Fortūna uzsmaida tiem, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.”
Sastādījusi Brigita Skaistkalne
HORIZONTĀLI
1. • Viena no bijušajām Dienvidslāvijas republikām, tās galvaspilsēta ir Skopje.
• Samērā populārs arāliju dzimtas telpaugs – lietussarga koks jeb
...
2. • Novads Vidzemē, Daugavas
labajā krastā – ģen.
• Pagasta centrs Alūksnes novadā.
• Kuru valsti piesauktu pirtnieks,
ja tam pēršanas laikā jautātu: “Ko
tu tagad dari?”?
• Mīkla: “Mazs, mazs katliņš, divējāda barība.”
3. • Upe Latvijā, viena no Aiviekstes labā krasta pietekām.
• Izsauksmes vārds, lieto, lai
paustu izbrīnu, pārsteigumu.
• Ainavisks ezers Vecpiebalgas
novadā.
• Kaut kādas lamas un lāsti; netīrumi, dubļi – apv.
• Samērā tievs, parasti vertikāls,
veidojums, kas rodas, sacietējot izkusušai un lejup tekošai vielai.
4. • Mīkla: “Kā gadu vecs, tā metam ārā.”
• Apvidus starp gūžu un vēdera
apakšējo daļu.
• Liela kara kuģu, tanku, artilērijas vai lidmašīnu vienība, kas darbojas saskaņoti.
5. • Dilstot juks (par audumu, adījumu).
• Rīgas Tehniskās universitātes
Tautas deju ansamblis, kas nupat
svinēja jau 60. jubileju.
• Rakšanas darbi, ko veic kādā
zinātniskā nolūkā; ar kājām vai
purnu raušot zemi ārā, veidoti padziļinājumi, alas (par dzīvniekiem).
• Pagasta centrs Krāslavas novadā.
6. • Specifisks aktiera tēlojuma
veids, kurā dažādas darbības, norises tiek atspoguļotas ar nosacītām ķermeņa kustībām un vaibstiem.
• Kara cirvis ar garu kātu un pla-
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tu asmeni.
• Pieturas punkts šaursliežu
dzelzceļa līnijā Gulbene –
Alūksne.
• Izsauksmes vārds, lieto lai pamudinātu sarunbiedru runāt, darīt ko.
7. • Vīstot sabojāties, parasti pilnīgi; arī – aiziet bojā.
• Tāds, kas raksturīgs tālām, nepazīstamām zemēm (dienvidiem),
neparasts.
• Zemes apvalks, kurā pastāv
dzīvība.
VERTIKĀLI
A. • Kvalificēts algots strādnieks,
kas strādā meistara vadībā; vidējā
pakāpe cunfšu amatnieku hierarhijā – vēst.
• Ķiļķeni jeb ...
B. • Pagasta centrs Jelgavas novadā.
• Dzīvnieks (kukainis) – rekordists tāllēkšanā.
• Trešās personas nolieguma

11

2

12

14

forma vārdam “būt”.
C. • Maza, plāna kārba tabakas izstrādājumu vai sīku priekšmetu
glabāšanai.
• Niedrājs; parastā niedre (apv.).
D. • Klusu, ātri, neskaidri teikt, runāt.
• Kādas Rūdolfa Blaumaņa joku
lugas varone – kalpone Maz-Bērzos.
E. • Oranži sarkans.
F. • Ģimenes uzņēmums Gulbenes novadā – viens no lielākajiem
dārzeņu audzēšanas un pārstrādes
uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas
specializējas kāpostu audzēšanā.
• Cieši blīvējot, pildīt nelielas
spraugas ar pakulām.
G. • Vienojoties par īres saistībām,
uz laiku pieņemt īrnieku.
• Gunāra Freidenfelda dziesma
ar Gunāra Selgas vārdiem Margaritas Vilcānes izpildījumā, tas ir arī
1972. gadā “Melodijas” izdotās
mazās skaņuplates nosaukums.
H. • Bijušais latviešu riteņbraucējs,

riteņbraukšanas treneris un uzņēmējs (1950), viņa tēvs arī ir bijis
riteņbraucējs.
• Nedziļš miegs; arī nomiedzis.
I. • Lai saulei vieglāk uzkāpt debesu kalnā, lai visu gadu nenāk
miegs, lai nekož odi, dunduri un
čūskas, reizi gadā – Lieldienās –
tiek kārtas ...
• Tibetas savvaļas ēzeļi, sastopami plakankalnes stepēs.
J. • Nocietinājums (parasti liels)
vai nocietinājumu sistēma.
• Īslaicīgs vienreizējs troksnis.
K. • Pagasta centrs Kuldīgas novadā.
• Sajūsmīgā stāvoklī, augstākajā
svētlaimē – apv.
L. • Viens no Amerikas Savienoto
Valstu štatiem, atrodas ASV Dienvidos, tā galvaspilsēta – Montgomeri.
• Rožu dzimtas koks ar dekoratīviem ziediem čemuros – Japānas
ķirsis.

Krustvārdu mīklu atminējumus aicinām iesūtīt katru nedēļu, bet mēneša balvas ieguvēju paziņosim
katra nākamā mēneša sākumā. Atbildes gaidām, iesūtot pa pastu ar norādi “Izklaidei”, laikraksta
“Alūksnes un Malienas Ziņas” redakcijā, Rūpniecības ielā 7a, Alūksnē, LV – 4301 vai redakcijas pastkastē, Pils ielā 27, 1. stāvā vai elektroniski uz e - pasta adresi: aivita. lizdika@aluksniesiem.lv
Atbildes 5. aprīļa burtu un skaitļu mīklai: Krējumlaiža. Dībeļpistole. Šļūcināties. Zvīgot. Ņiprs. “Tu
nekad neesi par vecu, lai spertu nākamo soli vai izsapņotu jaunu sapni...”; “Daudzi palaiž garām
laimi – nevis tādēļ, ka to nebūtu atraduši, bet tādēļ, ka neapstājas, lai to izbaudītu!”; “Visi tik domā,
ka gan jau pienāks laiks, bet laiks tikai aiziet...”.

Atceries abonēt!

Auns ◆ Brīnišķīgi pavadīta nedēļas nogale patīkamā
atmosfērā piepildīs ar
patīkamām emocijām. Darbavietā
papildu pienākumi izcels tavas
radošās prasmes. Izvairies no
nesaskaņām ar priekšniecību!
Vērsis ◆ Gandarījums
par paveikto mudinās
ķerties klāt kādam projektam. Paļaujoties tikai uz sevi, spēsi
paveikt daudz vairāk. Jaunu zināšanu apguve paplašinās tavu redzesloku esošajā biznesā.
Dvīņi ◆ Tiks sakārtoti
finanšu jautājumi, kas pirms
tam radīja nervu spriedzi.
Tiks saskatītas papildu iespējas, kā
labāk pilnveidot savas prasmes.
Vēzis ◆ Velti laiku veselību uzlabojošām procedūrām! Raizes par došanos
kādā tālākā atpūtas braucienā ir
bez pamatojuma. Izvairies no
apvainojumiem!
Lauva ◆ Ar savu šarmu
spēsi paveikt gandrīz vai
neiespējamo kādā nedaudz
iestrēgušā biznesa projektā. Partnerattiecībās kopīgs brauciens būs
lieliska atelpa.
Jaunava ◆ Trauksmes
sajūtu radīs atvaļinājuma
brauciena rūpīga izplānošana. Izvairies no kritizējošām piezīmēm attiecībā uz kolēģiem! Labas
ziņas no ārvalstīs dzīvojošiem
radiniekiem.
Svari ◆ Pavasarīgas
sajūtas caurvīs katru ķermeņa šūniņu. Romantiskajās
attiecībās iemājos miers, rūpes un
savstarpēja cieņa. Profesionālajā
jomā ļaušanās izaicinājumam būs
ienākumu vērta.
Skorpions ◆ Neveikli
pārpratumi komunikācijā ar
dzīvesbiedru ļaus izvērtēt
rakstura iezīmes. Kāda zīmīga
satikšanās pavērs iespējas profesionālajā jomā.
Strēlnieks ◆ Darbavietā patīkamu pārsteigumu
sagādās kāds kolēģis.
Priekšniecības atzinība mudinās
izdarīt nozīmīgu izvēli. Tiks apsvērta doma par došanos ārzemju
braucienā.
Mežāzis ◆ Vēlme pilnveidot dzīves telpu prasīs ne
mazums finansiālu ieguldījumu. Attiecībās ar mīļoto cilvēku
izvairies no sadzīviskiem strīdiem!
Ūdensvīrs ◆ Brīvdienās pievēršanās pašsajūtas
uzlabošanai sniegs acīm
redzamu rezultātu. Profesionālajā
jomā tiks saskatītas jaunas sadarbības iespējas. Manāmi uzlabosies
finansiālā situācija.
Zivis ◆ Zīmīgs pavērsiens
profesionālajā jomā ļaus
pakāpties aizvien augstāk.
Papildu ienākumi tiks gūti kādā
radošā projektā. Arī sava popularitātes deva šajā nedēļā būs gūstama.
Ļaujies sajūtām!

- Inita Dilāne
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Pārdod
zīdītājgovi ar teļu. Tālr.
26308468.
zivju mazuļus dīķiem. Bezmaksas piegāde. Tālr. 20008741.
bites. Tālr. 26269818.
gaļas sivēnus. Tālr. 29122118.

sludinājumi
Līdzjūtības

Sēru paziņojums

		
Šalc vējiņš. Dūc bites. Svilpj strazdi.
			
Un ābeles zied un raud...
						
(F. Bārda)
				
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Unai Tomiņai,
brāli zaudējot.
		
Koklētāju ansamblis “Saulīte”

dažādus kartupeļus Tālr.
29459612.

malku. Tālr. 22458373.
metāla jumtu segumus par
labām cenām. Piegāde, uzstādīšana. Tālr. 26360938.
metāla jumtu un sienu segumus, ūdens noteksistēmas.
Cena sākot no 4.75 eiro/m2.
Bezmaksas piegāde visā
Latvijā! Tālr. 26033033,
28620654.
Piedāvājam dažādus jumtu
segumus. Konsultējam, nomērām, piegādājam. Tālr.
26541645.

Pērk
LATVIJAS MEŽU FONDS pērk
cirsmas, mežus, lauksaimniecības zemi visā Latvijā. Var
būt ar apgrūtinājumu un bez
taksācijas. Cenas augstas.
Samaksa tūlītēja. Tālr.
29711172.
mežu ar zemi.
Tālr. 25663900.
mežus ar zemi, cirsmas, izcirtumus. Tālr. 28692020.
meža un lauksaimniecības
zemi. Tālr. 25764556.
īpašumus ar mežu, cirsmas.
Tālr. 25770062.
meža īpašumus. Tālr.
29420502.
SIA “Latgran” iepērk skaidu,
šķeldu, apaļkoku Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un
Gulbenes ražotnēs. Cena pēc
vienošanās. Tālr. 26442219.
SIA “Granul Invest” iepērk
skaidu, šķeldu, apaļkoku
Inčukalna un Launkalnes
ražotnē. Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26442219.
SIA “Granul Invest” iepērk
skujkoku un lapukoku malku
meža krautuvēs pie ceļa.
Cena pēc vienošanās. Tālr.
26442219.
Muzeja izveidei - senlaicīgu
metālapstrādes aprīkojumu
(senas urbjmašīnas, virpas,
kalēja aprīkojumu u.c.).
Tālr. 29973787.

		
Uz ievu ziedēšanu viņa neatnāks,
		
Uz ābeļu un rožu – neatnāks,
		
Vairs ne uz kādiem ziediem viņa neatnāks,
		
Jo viņa visiem ziediem cauri ziedēs...
					
(O. Vācietis)
				
Izsakām dziļu līdzjūtību Karīnai Bondarei,
māmiņu mūžībā pavadot.
		
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Alūksnes iecirkņa kolektīvs

								
			
Pāri sirmām kapu priedēm
			
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
			
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
			
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
				
(M. Svīre)
				
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Antoņinai Jegorovai,
dēlu mūžības ceļā pavadot.
		
Torņa ielas 11. mājas iedzīvotāji

								
			
Mirklis - un jau par vēlu,
		
Neko vairs nevar grozīt,
		
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
		
Nav vairs nozīmes.
				
(M. Čaklais)
				
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gunai,
dēlu ANDI TOMIŅU zaudējot.
		
Klasesbiedri

								
			
Un pēkšņi tāds klusums,
		
Ka saule apstājas debesmalā un stāv,
		
Elpu aizturējusi.
					
(I. Ziedonis)
				
Skumju brīdī esam kopā ar Dinu un viņas mīļajiem,
no tēta atvadoties.
		
Alūksnes novada vidusskolas 4. klases skolēni,
vecāki un audzinātāja

Dažādi
Jumta remonts. Tālr. 29728210.
Dūmvadu, dabīgo ventilāciju,
apkures ierīču, dūmeju apsekošana, tīrīšana, remonts,
izgatavošana, mūrēšana,
oderēšana, uzstādīšana.
Celtniecības darbi, remontdarbi. Materiālu piegāde.
Tālr. 22363236; 20404400.
Zemnieku saimniecība vēlas
nomāt vai pirkt lauksaimniecības zemi. Tālr. 29119806.

				
Dziļās skumjās paziņojam, ka 51 gada vecumā no mums aizgājis
brīnišķīgs tēvs, vīrs un labs draugs

JURIS RAUDZIŅŠ.

Atvadīšanās sestdien, 13. aprīlī pulksten 12.00
Alūksnes Lielo kapu kapličā.

Tuvinieki

Līdzjūtības
		
Nu saltums dveš, un smaržas vējā kaisās.
		
Iet garām laiks, lai neatgrieztos vairs.
					
(J. Plaudis)
				
Sērojam kopā ar piederīgajiem, no JURA RAUDZIŅA
atvadoties.
		
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis”

		
		
Vēl bija jādzīvo,
		
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums
		
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
						
(Rainis)
				
Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai Gunai Tomiņai,
pāragri dēlu zaudējot.
		
2. klases bērni un vecāki

		
		
naktī debess raudājusi
		
rīts vienaldzīgām kustībām
		
atver vārtus uz dienu
		
loga rūts raud
		
vēji aizdurvē salst
		
taureņu spārni
		
pilni asarām
			
( M. Laukmane)
				
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Jeršovu ģimenei, pāragri no dēla
un brāļa RAIMONDA uz mūžu atvadoties.
		
Kaimiņi – Ilga, Aija, Dana ar ģimenēm;
Guna; Egits

		
		
Kā negribas ticēt,
			
Ka cilvēks var tā 			
No gaišas dienas aiziet mūžībā.
						
(Ā. Elksne)
				
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem, RAIMONDU JERŠOVU
pāragri zaudējot.
		
Pildu ģimene Alsviķos

16. un 23. aprīlī

pēdējās reizes pārdos

gaiļus, baltus, brūnus jaunputnus
un dējējvistas.
Jaunanna - 7.45, Anna - 8.00, Vecanna 8.10, Maliena - 8.20, Mālupe - 8.30,
Sofikalns - 8.45, Liepna - 9.00, Doktas 9.15, Zaiceva - 9.30, Vētraine - 9.45,
Kolberģis - 10.00, Alūksne - 10.15,
Strautiņi - 10.35, Alsviķi - 10.50, Ape 11.15, Līzespasts - 11.30, Gaujiena 11.40, Vireši - 11.50, Trapene - 12.05,
Ādams - 12.15, Ilzene - 12.30,
Zeltiņi -12.45, Kalncempji - 13.00.

Tālr. 22845900

skaldītu malku ar piegādi. Tālr.
26673144.

www.aluksniesiem.lv
2019. gada 12. aprīlis

		
		
Cilvēks kā zvaigzne dzimst,
		
Cilvēks kā zvaigzne sāk kvēlot,
		
Un cilvēks kā zvaigzne mirst.
				
(V. Kaltiņa)
				
Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem,
JURI mūžībā pavadot.
		
Klasesbiedri

reklāmas

www.aluksniesiem.lv
2019. gada 12. aprīlis
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CRAFT WOOD

SIA”LATVIJAS GAĻA” iepērk

Sirsnīgs paldies visiem, kas skumju brīdī bija ar mums,
GUNTI RAZDOVSKI mūžības ceļā pavadot.

liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus.
SVARI. SAMAKSA - TŪLĪTĒJA.
Tālr. 28761515

ai GAĻAS KRUSTOJUMA
TAM.

Sieva un bērni ar ģimenēm

ariem.
Zv

Iepērk

liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus.
GAĻAS PĀRSTRĀDES
UZŅĒMUMS

Par augstām cenām
iepērk arī gaļas šķirnes
lopus eksportam.

Paldies dēlam, visiem radiem un draugiem,
Bejas teātra kolektīvam, Alūksnes IB kolektīvam,
kas mani atcerējās jubilejā.
Paldies Jaunannas kafejnīcai “Pie Andas” par garšīgo maltīti!
		
Dziļā cieņā un pateicībā Aina Berķe

SIA “Lauku Miesnieks”

IEPĒRK MĀJLOPUS.
JLLOPU
AUGSTAS CENAS.
RI.
SAMAKSA - TŪLĪTĒJA. SVARI.

SIA “AIBI”

Mans laiks – tas ir pavasaris
ar uzlecošu saules staru,
ar brūno - sarkaniem ziediņiem ziedošo lazdas zaru,
ar baltiem pūkainiem pūpoliem,
kas saulītē rotājas,
ar tīrumu un mežu smaržu,
jo atceros bērnības maizes garšu.
					
(A. Berķe)

Pērk cirsmas un meža
īpašumus visā Latvijā.
Cenas no 1000–10000 EUR/ha.
Tālr. 26360308, www.craftwood.lv

Paaugstinātas cenas, apjoma piemaksas.

Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 20238990

Tālr. 202071322

ZS “KALNPIERBES”

liellopus, jaunlopus,
aaitas, zirgus
(arī bioloģiski
audzētus).

Tālr. 29497789,
T
tālr.
tālr./fakss 64725543

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli
kustamo īpašumu – zāģbaļķus 137,81 m³.

Izsoles sākumcena 9000,00 eiro. Izsoles nodrošinājums 900,00 eiro.
Izsoles norises laiks un vieta: 2019. gada 29. aprīlī pulksten 15.00,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, domes sēžu zālē.
Pieteikums izsolei kopā ar pievienojamiem dokumentiem iesniedzams
līdz 2019. gada 29. aprīļa pulksten 13.00 Apes novada domes Klientu
apkalpošanas centrā - Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV4337.

Logu žalūzijas

Sīkāka informācija:http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/

Vācu kvafitāte – profili “Brugmann”. Jauns piedāvājums žalūzijām.

Kvalitatīvākie un lētākie logi Alūksnē!

BEZPROCENTU KREDĪTS. LOGU UZMĒRĪŠANA UN KONSULTĀCIJAS - PAR BRĪVU!

APDROŠINĀŠANAS PRODUKTIEM
COMPENSA FILIĀLĒS ATLAIDES

Aizsaulē
Raimonds Jeršovs (1992. g.) izvadīšana 12. aprīlī 13.00 no Alūksnes Lielo kapu kapličas.

līdz

30%

Igors Mihailovs (1950. g.) izvadīšana 13. aprīlī 10.00 no Ķuršu Svētā Gaišreģa Elijas Pareizticīgo
baznīcas uz Ķuršu kapiem.
Juris Raudziņš (1967. g.) izvadīšana 13. aprīlī 12.00 no Alūksnes Lielo kapu kapličas.
Sergejs Jegorovs (1965. g.) izvadīšana 13. aprīlī 12.00 no Alūksnes Mazajiem kapiem.
Andis Tomiņš (1985. g.) izvadīšana 13. aprīlī 14.00 no Alūksnes Lielo kapu kapličas.
Nora Tomiņa (1933. g.) izvadīšana 13. aprīlī 16.00 no Gaujienas kapu kapličas.
Mihails Petrovs (1947.g.).

PĒRC OCTA POLISI -

LAIMĒ DĀVANU KARTI 500 EUR VĒRTĪBĀ!
Esi laipni gaidīts Compensa birojā Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, tālr. +371 64382021
Akcija ir spēkā transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3.5 tonnām. Akcijas periods: 8.04.-31.05.2019.
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Ziņo mums, ja ir kas priecīgs,
arī tad, ja ir kas bēdīgs!

info@aluksniesiem.lv

Kalncempieši izzina
savu vēsturi

20. gadsimta sākuma fotogrāfija, kurā ēka redzama no kaimiņmājas, Lielā Ezera ielas 11, pagalma un mūsdienu
fotogrāfija.					
Foto: Alūksnes muzeja krājums

Nemainīga laika ritumā

Kultūras centrā “Teātris un ES”
piedāvā piedzīvojumu izrādi
bērniem “Noslēpumu sala”.
12. aprīlī ◆ 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā “Latvijas Koncerti”
piedāvā: “No Baha līdz Džobimam
vibrafona skaņās”.
12. aprīlī ◆ 18.00 Pededzes
tautas namā Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra neformālās grupas
“10 kW radošo citronu” projekta
“Izaicinājums kubā” erudīcijas
spēle.
12. aprīlī ◆ 13.00 Trapenes
kultūras namā - Trapenes dziedošo
bērnu konkurss “Skani, mana

Bez pagātnes nav nākotnes un
pagātnē ielūkoties palīdz viens
no labākajiem laikmeta lieciniekiem – laikraksts. To apliecina arī Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
rīkotais pasākums “Iz Kalncempju dzīves”, kurā pagasta
ļaudis atskatījās uz kalncempiešu sadzīves atspoguļojumu
laikrakstā “Malienas Ziņas” no
1925. līdz 1944. gadam.
Šo pētījumu, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietni
“www.periodika.lv”, veikusi Ates
muzeja vēsturniece Aiva Lielbārde, kura atzīst – laikraksts “Malienas Ziņas” ir interesants un neizsmeļams pētniecības avots.

Kāpēc Kalncempji?
“Iecere par šo pasākumu radās,
vācot materiālus izstādei “Kolhoziem – 70”, kas tapa sadarbībā ar
Zeltiņu vēstures krātuvi, Alūksnes
muzeju un Kalncempju iedzīvotājiem. Pētniecības procesā sapratu,
cik interesanti stāsti par darbīgajiem pagasta ļaudīm publicēti vietējā laikrakstā, un nolēmu tos pastāstīt arī pašiem kalncempiešiem,”
stāsta A. Lielbārde, kura atradusi
vairākus īpaši interesantus materiālus. Piemēram, Kalncempju
vārds pirmo reizi parādās jau ceturtajā “Malienas Ziņu” numurā,
stāstot par to, ka pagasts maina
nosaukumu no Kalnciema uz
Kalncempju pagastu. Tas izraisījis

lielas domstarpības: vieni gribējuši
atgriezties pie pavisam vecā nosaukuma “Kalnamuiža”, citi ieteikuši “Sauleskalns”, bet vislielāko
atsaucību ir guvis Kalncempju nosaukums, jo tolaik Kalncempju
pagastam piederējusi saimniecība
“Cempji”,” interesantākos faktus
ieskicē A. Lielbārde.

Taps izstāde par skolām
Tāpat “Malienas Ziņās” savulaik
daudz publikāciju veltīts arī vietējās skolas liktenim, kas laiku pa
laikam piedzīvojusi reorganizāciju. “Vēsture pa spirāli atkārtojas,
tādēļ esmu nolēmusi Kalncempju
pagasta skolu vēsturei veltīt atsevišķu izstādi, kas būs skatāma jau
Muzeju naktī,” atklāj vēsturniece.
A. Lielbārde priecājas, ka pasākumā pulcējies kupls skaits dažādu paaudžu interesentu, sākot no
vecākās paaudzes, kuri labprāt atminas kolhozu laiku, kad pagastā
bija liela rosība, un beidzot ar jaunajiem, kuri labprāt izzina savas
dzimtās vietas vēsturi. “Esam sapratuši, ka šī tēma būtu jāturpina,
ieskatoties arī “Malienas Ziņu”
turpinājumos
“Padomju
Alūksnē” un “Oktobra Karogā”, kā
arī jaunāko laiku laikrakstā dokumentētajā vēsturē.”
Izstāde “Kolhoziem – 70” būs
skatāma līdz 11. maijam, un tad
jau gaidāms Muzeju nakts piedāvājums.
Sandra Apine

Foto: Sandra Apine
pojusi kā dzīvojamā māja, ritot
laikam, arī tās “vizuālais tēls” krasi

nav mainījies.

dziesma”.

14. aprīlī ◆ 14.00 Mārkalnes

Sandra Apine

Afiša
12. aprīlī ◆ 11.00 Alūksnes

“Tā mūsu valstī ir liela nelaime, ka neviens neatbild
par rezultātu.”
Valdis Skulte

Agrāk un tagad

Ēka Alūksnē, Lielā Ezera ielā 9
pirmās brīvvalsts laikā zināma
kā Indriksonu dzīvojamā māja.
“Precīzs ēkas celtniecības gads
Alūksnes muzeja pētniecības
materiālos nav norādīts, taču
krājumā esošās fotogrāfijas
liecina, ka tā uz gruntsgabala
bijusi jau 20. gadsimta sākumā,” iepazīstina Alūksnes
muzeja vēsturniece Zanda
Pavlova.
Viņa zina stāstīt, ka Alūksnes
muzeja izrakstu kartotēkā pieejamas A. Indriksones krustmeitas
M. Ozolas atmiņas, kurās norādīts,
ka “M. Ozola dzīvojusi pie Indriksoniem kā kalpone. Viņas saimnieki - Alīda un Mārtiņš Indriksoni. Indriksons tolaik bijis pilsētas
valdes sekretārs, bet senāk - Jaunalūksnes muižas pārvaldnieks”.
Visos vēstures periodos ēka kal-

Numura citāts:

12. aprīlī ◆ 17.00 Gaujienas

tautas namā mazo vokālistu konkursi „Gaujienas Cālis 2019” un
„Putniņi 2019”.
13. aprīlī ◆ 12.00 Veclaicenes
tautas namā pasākums jauniešiem
“Mācīsimies, gatavosim ēst”.
13. aprīlī ◆ no 11.00 Apē
pavasara jampadracis Vaidavas
dabas takā.
13. aprīlī ◆ 11.00 Alūksnes
Kultūras centrā Alūksnes un Apes
novadu Grāmatu svētki.
13. aprīlī ◆ 22.00 Māriņkalna
tautas namā atpūtas vakars kopā ar
grupu “Putukvass”.

tautas namā Bejas amatierteātra
izrāde - Baiba Jukņeviča “Ziediņš
gatves galā”.
14. aprīlī ◆ 14.00 Alsviķu kultūras namā animācijas filma visai
ģimenei “Lote un pazudušie pūķi”.
14. aprīlī ◆ 16.00 Alsviķu kultūras namā G. Šmita filma - krimināldrāma “1906”.
14.aprīlī ◆ 18.00 Gaujienas
tautas namā stand – up komēdija
“Humors pa latviski”.
15. aprīlī ◆ 16.00 Liepnas tautas
namā rokdarbu pulciņa darbu
izstādes atklāšana “Caur sapņiem”.

Ates muzeja vēsturniece Aiva Lielbārde stāsta pasākuma viesiem par
pirmajos laikraksta “Malienas Ziņas” numuros izzināto kalncempiešu
sadzīvi. 				
Foto: no muzeja arhīva

Konkurss
Meklē dziļāk “Alūksnes un Malienas Ziņās”!
Norādiet lappusi un publikāciju, kur ir šāds teikums:
“Svarīgi zināt, ka netiekam
aizmirsti.”
Atbildēt var līdz otrdienas pulksten 17.00 pa e-pastu: info@aluksniesiem.lv, tālruni 64307062 vai pa
pastu: “Alūksnes un Malienas Ziņas”, Rūpniecības iela 7a, Alūksne,
LV-4301. Jānorāda savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

Balvā – Gunas Rozes grāmata
“Sadursme”.
Atbilde uz 5. martā publicēto
jautājumu atrodama laikraksta 7.
lappusē rakstā “Dome atbalsta pagastu dalību projektu konkursos”.
Balvu saņem Linda Perfilova apsveicam!
Balvu var saņemt laikraksta redakcijā, Rūpniecības ielā 7a,
Alūksnē.

