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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ar svinīgām uzrunām, pateicības 
vārdiem un lentes pārgriešanu 27. 
augustā uz Atvērto durvju dienu 
aicināja Alūksnes Kultūras centra 
ēka, kas turpmāk pēc rekonstruk-
cijas vienlaikus tiks izmantota 
uzņēmējdarbības atbalsta centra 
un kultūras iestādes darba nodro-
šināšanai.

 Vecā brūža ēka, bijušais Alūksnes 
pilsētas Tautas nams, tika rekons-
truēta Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansētā projekta „Uzņē-
mējdarbībai nozīmīgu ielu un 
Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” ietvaros. 18. septembrī no-
tiks projekta noslēguma pasākums 
– lielkoncerts „Mūs vieno mājas”, 
kurā muzicēs „Mirage Jazz Orches-
tra” un mūziķi, kuru dzīve ir bijusi 
vai šobrīd ir saistīta ar Alūksni. 
Savukārt oktobrī plānota uzņēmēj-
darbības atbalsta centra atklāšana.
 Rekonstruētā ēka un tai izveidotā 
piebūve, kur atrodas lielā zāle, no-
vada kultūras dzīvei pavērs jaunas 
iespējas, uzsver Alūksnes Kultūras 
centra direktore Sanita Bērziņa. 
 - Ēkā ir divas pasākumu zāles – 
mazā un lielā. Lielajā zālē vietu 
skaits no 350 vecajā ēkā palielinā-
jies uz 468. Līdz ar to varēsim or-
ganizēt lielākus pasākumus, uzņemt 
vairāk apmeklētāju, būs arī vairāk 
ieinteresēto producentu, kas pie-
dāvās savus pasākumus. Visas teh-
niskās iespējas skaņai, gaismām un 
projekcijām ir ļoti liels ieguvums, jo 
tas ir kvalitatīvi un mūsdienīgi. Pats 
ēkas vizuālais izskats ir mainījies un 

šobrīd ar lepnumu varam sagaidīt 
viesus. Tagad spēsim nodrošināt arī 
visu producentu prasības attiecībā 
uz grimētavām un aktiertelpām, - 
stāsta S. Bērziņa.
 Līdz ar kultūras norisēm šeit zem 
viena jumta dzīvos arī uzņēmējdar-
bība. Taču, kā norāda S. Bērziņa, 
patiesībā šīs abas jomas ir cieši sais-
tītas un bijušas tādas arī iepriekš. 
Augusta nogalē notikušajā izsolē 
Kultūras centra ēkas kafejnīcas 
daļas nomas tiesības ieguva SIA „R 
un R PLUS”. Kafejnīca būs atvērta 
no pulksten 12 līdz 22, pasākuma 

laikā – arī stundu pēc tā. Šī gan 
nebūs vieta, kur ieturēt ikdienas 
pusdienas, taču iedzert kafiju, no-
baudīt nelielas uzkodas un pakavē-
ties centra atmosfērā šeit varēs. Arī 
mēģinājumu laikā gan mazie, gan 
lielie dejotāji un dziedātāji varēs 
veldzēt slāpes.
 Ēkā būs atvēlēta vieta amatnie-
kiem, telpa uzņēmējdarbības atbal-
sta funkcijai, te organizēs tikšanās 
un sanāksmes. Arī uzņēmēji paši 
to varētu izmantot, lai pulcētos un 
pārrunātu nozares jautājumus. Tāpat 
arī mazā zāle var tikt izmantota 

sanāksmēm un lielā zāle reģionālām 
konferencēm un pasākumiem.
 Lielā zāle jau ir tikusi pie sava jau-
nā „Estonia” firmas flīģeļa, kuru kā 
kvalitatīvu instrumentu un labu ie-
guldījumu novērtēja komponists un 
pianists Jānis Lūsēns. Arī alūksniete 
Ilga Bērziņa, viesojoties dzimtajā 
pusē, ieskandinājusi jauno instru-
mentu un atzinīgi izteikusies par 
instrumenta izvēli un tā kvalitāti. 

Turpinājums 9. lappusē

Zinību dienas 
pasākumi
1. septembrī
Alsviķu PII ,,Saulīte” 
plkst.9.30.
Malienas PII „Mazputniņš” 
plkst.11.30 iestādes zālē.
Bejas pamatskolā plkst.9.00.
Jaunlaicenes pamatskolā 
plkst.9.00
Liepnas vidusskolā plkst.9.00.
Malienas pamatskolā 
plkst.9.00.
Mālupes pamatskolā plkst.9.00.
Mārkalnes pamatskolā 
plkst.9.00.
Pededzes pamatskolā plkst.9.00 
pie skolas (lietus gadījumā 
skolas zālē).
Ziemeru pamatskolā plkst.9.00.
Alūksnes novada vidusskolā 
plkst.10.00 skolas pagalmā 
(lietus gadījumā skolas zālē).
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā plkst.10.00 skolas 
iekšpagalmā (lietus gadījumā 
sporta zālē).
Ilzenes pamatskolā plkst.10.00 
SKIM centrā „Dailes”.
Strautiņu pamatskolā 
plkst.10.00.
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
plkst.11.00.
Jaunannas Mūzikas un 
mākslas skolā plkst.12.00.
Alūksnes Mākslas skolā 
plkst.13.00.
Liepnas internātpamatskolā 
plkst.13.00 sporta zālē.
Alūksnes Mūzikas skolā 
plkst.15.00 skolas pagalmā 
(lietus gadījumā Ceļu pārvaldes 
zālē, Jāņkalna ielā 43).

Durvis vēris jaunais
Alūksnes Kultūras centrs

Projekta autors Laimonis Šmits (no kreisās), Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un būvfirmas SIA 
“Arčers” pārstāvis Jānis Markulis svinīgi pārgriež lentu Kultūras centra ēkas atvērto durvju dienā

Evitas Aplokas foto

 Evita Aploka

 Alūksnes novada pašvaldībā 
izveidotā darba grupa, kuras 
sastāvā ir domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis, domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Fomins, 
Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča un deputāte Elita 
Laiva, šogad paveikuši apjomīgu 
darbu, apmeklējot katru novada 
izglītības iestādi, tiekoties ar tās 
kolektīvu, iestādes padomi, pagas-
tu pārvalžu vadību, izanalizējot 
iestāžu stiprās un vājās puses, 
visus iespējamos resursus, sākot 
no materiālās bāzes līdz skolēnu 
skaita un pedagogu kolektīva 
prognozēm.

 Informācija par visām izglītī-
bas iestādēm apkopota apjomīgā 
situācijas izvērtējuma dokumentā. 
Šī darba rezultāts būs izstrādāta un 
apstiprināta novada izglītības attīs-

tības programma līdz 2020. gadam. 
Tās sastāvā būs rīcības plāns, kas, 
tā pašreizējā redakcijā, nodefinēs 
novada izglītības attīstības mērķi 
– nodrošināt pieejamu kvalitatīvu 
visu pakāpju izglītību iedzīvotā-
jiem mūža garumā, kā arī novada 
izglītības attīstības vīziju, kas varētu 
skanēt šādi: „Vispusīga, attīstoša, 
atbalstoša, ilgtspējīga, kvalitatīva 
un uz savstarpējo sapratni veidota 
izglītības vide tiek nodrošināta ik-
vienam Alūksnes novada izglītoja-
majam. Pieaugušo izglītības iespēju 
paplašināšana un mūžizglītībai 
motivētas sabiedrības veidošana ir 
garants novada attīstībai”. Tāpat 
rīcības plānā noteiktas arī novada 
izglītības attīstības pamatvērtības 
– drošība, līdzatbildība, radošums, 
sadarbība, pilsoniskā apziņa.
 Bez iepriekš minētā, plāns saturēs 
informāciju arī par to, kādi ir izglītī-
bas attīstības programmā paredzētie 
mērķi un to sasniegšanai plānotie 

pasākumi. Kā galvenie mērķi 
izvirzīti: kvalitatīva izglītības vide 
– mūsdienīgas (21. gadsimtam atbil-
stīgas), drošas, attīstošas izglītības 
vides nodrošināšana visās izglītības 
pakāpēs), pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide un personī-
bas izaugsme, kvalitatīva, skolēn-
centrēta, uz kompetencēm balstīta 
un mūsdienīga mācību procesa 
nodrošināšana, iekļaujošās izglītības 
principa ieviešana un sociālās at-
stumtības riska mazināšana; indivī-
da kompetence – interešu izglītības 
un profesionālās izglītības iespēju 
bērniem un jauniešiem saglabāšana, 
to saturiska pilnveidošana, veselīga 
dzīvesveida veicināšana, karjeras 
izglītības attīstība un pakalpojumu 
pieejamība, izglītības iespēju papla-
šināšana pieaugušajiem; efektīva 
pārvaldība – skola – pārmaiņu 
veicinātāja, efektīva izglītības 
resursu pārvaldība, izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošana un skolas attīstības 

vīzijas noteikšana katrai izglītības 
iestādei.
 24. augustā notika Alūksnes 
novada izglītības iestāžu vadītāju 
seminārs pirms jaunā mācību gada, 
kurā piedalījās arī pagastu pārvalžu 
vadītāji. Šajā seminārā Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča 
prezentēja rīcības plānu, savukārt 
domes priekšsēdētājs Arturs Du-
kulis iepazīstināja ar darba grupas 
veiktās izpētes rezultātā tapušajiem 
priekšlikumiem par katras izglītības 
iestādes iespējamo attīstību novada 
izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas 
kontekstā.
 Savu pašreizējo statusu saskaņā 
ar šiem priekšlikumiem saglabātu 
šādas novada izglītības iestādes:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzija, ko raksturo inovācijas, rado-
šums un attīstība, Alūksnes novada 
vidusskola – ar uzsvaru uz iespēju 
apgūt valsts aizsardzības mācību,

Turpinājums 2. lappusē

Pamatīgi izvērtējot, top
novada izglītības attīstības programma

Viss, kas mums ir 
nepieciešams, 

ir rīts. 
Kamēr vien būs saullēkts, 

mēs spēsim stāties 
pretīm likstām,

priecāties par laimes brīžiem
un tiekties pēc panākumiem,
kā tas raksturīgs cilvēkiem.

(Dens Mindao)

Mīļi sveicam  
Alūksnes novada  
skolēnus un viņu  
vecākus, studentus, 
pedagogus un
izglītības 
iestāžu darbiniekus 
Zinību dienā!

 Lai jaunajā mācību 
gadā ikvienam no jums 
piemīt vēlme mācīties, 
attīstīties un pilnveidoties! 
Lai valda pacietība, izturība 
un savstarpējā sapratne!

Alūksnes novada pašvaldība
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 

9. septembrī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas 
sēde
 14. septembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
17. septembrī 10.00

Domes sēde    
24. septembrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes 
novada pašvaldības

administratīvās ēkas mazajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

 Evita Aploka

 27. augusta Alūksnes novada 
domes sēdē deputāti izskatīja 25 
darba kārtības jautājumus. Vienu 
jautājumu - par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma „Medņukalni”, 
Zeltiņu pagastā daļas (sardzes 
dzīvojamās telpas bijušajā raķešu 
bāzē) iznomāšanu dome neizska-
tīja.

 Dome nolēma:
 - apstiprināt izstrādāto Alūksnes 
novada teritorijas plānojumu 
2015. - 2027. gadam un teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam Vi-
des pārskatu, kā arī izdot saistošos 
noteikumus Nr.14/2015 „Alūksnes 
novada teritorijas plānojums 2015.-
2027.gadam, Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi 
būs pieejami www.aluksne.lv;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašu-
mā  “Ignašas 4”, Alsviķu pagastā, 
atsavinot vienā izsoles paketē: 
cirsmu - kailcirti (platība 0,3 ha, 
pārdodamais apjoms 21,27m³), 
cirsmu – krājas kopšanas cirti 
(platība 1,5 ha, pārdodamais apjoms 
73,97m³), cirsmu – krājas kopšanas 
cirti (platība 2,4 ha, pārdodamais 
apjoms 132,60m³), cirsmu – kail-
cirti (platība 1,3 ha, pārdodamais 
apjoms 182,60m³), cirsmu – kail-
cirti (platība 1,3 ha, pārdodamais 
apjoms 230,92m³);

 - dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu 1586,35 EUR apmērā 
mirušām personām, uz kuru atstāto 
mantojumu likumā noteiktā kārtībā 
nav pieteikušies mantinieki;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.15/2015 „Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa piemērošanu Alūksnes 
novadā 2016.gadā”. Salīdzinot ar 
2015. gadu, noteikumos izmaiņas 
nav plānotas;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.16/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013.gada 28.no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr.44/2013 „Alūksnes novada teri-
torijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas noteikumi””;

 - precizēt Alūksnes novada domes 
2015.gada 30.jūlija saistošos 
noteikumus Nr.12/2015 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010.gada 
26.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrē-
šanas kārtība Alūksnes novadā””;

 - apstiprināt projektu konkursa 
„Alūksnes novada jauniešu biznesa 
ideju konkurss” nolikumu;

 - kā sadarbības partnerim piedalī-
ties Eiropas Savienības fondu 2014. 
- 2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā 
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nere-
ģistrēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” projekta “PROTI un 
DARI!” īstenošanā, par pašvaldības 
stratēģiskajiem partneriem pro-
jekta īstenošanā noteikt Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centru, Alūksnes 
novada Sociālo dienestu, Alūksnes 
novada pašvaldības iestādi „Izglī-
tības pārvalde”, Alūksnes un Apes 
novada fondu un Alūksnes Nevals-
tisko organizāciju atbalsta centru;

 - izskatot Dainas Gailānes iesnie-
gumu, 2015. gada 31. augustā atbrī-
vot viņu no Mārkalnes pamatskolas 
direktora amata;

 - iecelt par Mārkalnes pamatskolas 
direktora pienākumu izpildītāju 
Sanitu Silirovu ar 2015. gada 
1. septembri, atļaut S. Silirovai 
savienot Mārkalnes pamatskolas di-
rektora pienākumu izpildītāja amatu 
ar Mārkalnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja amatu;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra sniegta-
jiem pakalpojumiem laika posmā no 
01.09.2015. līdz 31.08.2016.;

 - apstiprināt Alūksnes Kultūras 
centra maksas pakalpojumu cenrādi;

 - izdalīt pagastu pārvaldēm no paš-
valdības Ceļu un ielu rezerves fonda 
finansējumu 28 455 EUR paredza-
mā Eiropas Savienības līdzfinansē-
juma pasākuma „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” realizēšanai - pašvaldības 
autoceļu pārbūves projektēšanas 
darbiem un autoruzraudzībai, tai 
skaitā: Jaunlaicenes pagasta pārval-
dei - 13 027 EUR, Ziemera pagasta 
pārvaldei - 15 428 EUR;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 1209 EUR 
Zeltiņu pagasta pārvaldei tūrisma 
objekta -  ,,Medņukalni - 1”, Zeltiņu 
pagastā (angārs bijušās raķešu bāzes 
teritorijā) sakārtošanai;

 - atbalstīt prezentācijas materiālu - 
vismaz 80 grāmatu ,,Ar Tēvzemes 
spēku dvēselēs” iegādi, izdalot no 
pašvaldības pamatbudžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 500 EUR;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtiem līdzekļiem finansējumu 
20000 EUR Tempļakalna gājēju til-
ta izgaismošanas un tilta apskaņoša-
nas izbūves pabeigšanai. Minētajam 
mērķim trūkstošā summa piešķirta 
no līdzekļiem, kas bija paredzē-
ti Putnu paviljona atjaunošanai 
Alūksnes muižas parkā. Paviljonam 
nepieciešamos līdzekļus savukārt 
dome iekļaus nākamā gada budžetā 
vai, ja tas būs iespējams, plānos šīs 
idejas īstenošanu kādā no projek-
tiem.

Pilnībā ar domes lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”.

Domes 27. augusta sēdēEsi aktīvs, iegūsti
naudu savas biznesa 
idejas finansēšanai!

Alūksnes novada
pašvaldība izsludina

Alūksnes novada
jauniešu biznesa ideju 

konkursu

 Konkursa mērķis: veicināt 
jaunu komersantu (saimnieciskās 
darbības veicēju) veidošanos 
novadā, motivējot jauniešus sava 
biznesa  uzsākšanai. 

 Maksimālā atbalsta summa 
vienam projektam: līdz pat 
2850 EUR.

 Pieteikumu iesniegšana: līdz 
2015. gada 23. oktobra plkst. 
16.00 personīgi vai nosūtot pa 
pastu Alūksnes novada pašval-
dībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV - 4301, ar 
norādi – „Konkursam „Alūksnes 
novada jauniešu biznesa ideju 
konkurss”.

 Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties: www.aluksne.lv vai 
pašvaldības kancelejā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
306.telpā.

 Konkursa rīkotāja kontakt-
persona: Alūksnes novada 
pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste Sanita Ausē-
ja, telefons 25425222, e-pasts: 
sanita.auseja@aluksne.lv.

  Evita Aploka

 Alūksnes novada dome augus-
tā tautsaimniecības un finanšu 
komiteju sēdēs izskatīja SIA 
„ALŪKSNES AUTOOSTA” 
iesniegumu ar priekšlikumu paš-
valdībai iegādāties īpašumu Pils 
ielā 72, Alūksnē (autoostas ēka un 
zeme). Domes sēdē 27. augustā 
deputāti pieņēma lēmumu iegūt 
minēto īpašumu pašvaldībai tās 
autonomās funkcijas – sekmēt 
saimniecisko darbību un tūrismu 
Alūksnes novada administratīva-
jā teritorijā – realizēšanai un segt 
tā novērtēšanas izdevumus.

 Minētā ēka atrodas pašā pilsētas 
centrā, līdz ar to ikviens pilsētas 
viesis, kas šeit ierodas ar satiksmes 
autobusu vai personīgo transportu, 
to redz.
 Atšķirībā no vairākām citām kai-
miņu novados esošām autoostām, šī 
būve kopš pagājušā gadsimta seš-
desmitajiem gadiem, kad tā atklāta, 
nav daudz mainījusi savu veidolu 
un tās vizuālais izskats ne no iekš-
puses, ne ārpuses nav glaimojošs. 
Autobusu gaidīšana un biļešu iegā-
de ir tikai viens no pakalpojumiem, 
kas šobrīd pieejami ēkā.
 Pirmās diskusijas par šo jautājumu 
notika tautsaimniecības komitejas 

sēdē. Komitejas vadītājs Dzin-
tars Adlers uzsvēra, ka mērķis ir 
izveidot kvalitatīvu vidi, sakārtot 
infrastruktūru pilsētas centrā. Ir 
nepieciešama mūsdienu prasībām 
atbilstoša biļešu kase, bagāžas 
glabātuve, uzgaidāmā telpa, labierī-
cības, kur nav vajadzīga pastāvīga 
uzraugošā personāla klātbūtne. 
 Tāpat, papildus autoostas funkcijai, 
ēkas teritorija varētu būt vieta, kur 
tiek sniegta tūrisma informācija, jo, 
kā norādīja domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis, pašreizējā tūrisma 
informācijas centra telpa nespēj 
vienlaikus apkalpot lielāku tūristu 
skaitu. Teritorijā varētu atrasties arī 
stāvvietas tūristu transportam.
 Modernizējot šo teritoriju, būtu 
nepieciešams atjaunot arī noveco-
jušo informācijas stendu, papildinot 
to ar digitālas informācijas plūsmas 
nodrošināšanu. Būtu iespējams iz-
veidot vietu tirgotājiem, piemēram, 
kioskam, mājražotāju tirdziņam. 
Diskusijas par šo jautājumu turpinā-
jās arī finanšu komitejas sēdē.
 Iepriekšminētie priekšlikumi par 
to, kā varētu attīstīt pašreizējo au-
toostas teritoriju, šobrīd uzskatāmi 
par idejām.
 Kad īpašums būs novērtēts, depu-
tāti turpinās sarunas par īpašuma 
iespējamo izmantošanu.

Vēlas sakārtot
autoostas teritoriju

Turpinājums no 1. lappuses

Bejas pamatskola, Jaunannas Mūzi-
kas un mākslas pamatskola, Malie-
nas pamatskola kā jauno zemnieku 
un latvisko vērtību skola, Mālupes 
pamatskola, Strautiņu pamatskola, 
Ziemeru pamatskola, Alūksnes pil-
sētas sākumskola – ar nosacījumu, 
ka tiek atrisināts telpu trūkuma jau-
tājums, Liepnas internātpamatskola, 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Cālis”, „Sprīdītis”, „Pienenīte”, 
„Mazputniņš”, „Saulīte”, „Pūcīte”, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, 
Alūksnes Mūzikas skola, Alūksnes 
Mākslas skola, Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skola.
 Savukārt izmaiņas varētu skart 
šādas izglītības iestādes:
Liepnas vidusskola – kļūtu par pa-
matskolu, pārtraucot uzņemšanu 10. 
klasē no 2016./2017. mācību gada,
Ilzenes pamatskola – kļūtu par 
sākumskolu ar 1. – 4. klasi un 
pirmsskolas izglītības grupu,
Jaunlaicenes pamatskola - kļūtu 
par sākumskolu ar 1. – 4. klasi un 
pirmsskolas izglītības grupu,
Mārkalnes pamatskola – vai nu 
paliktu spēkā domes jau pieņem-
tais lēmums par skolas slēgšanu 
no 2016. gada septembra vai arī tā 
kļūtu par sākumskolu ar 1. – 4. klasi 

un pirmsskolas izglītības grupu,
Pededzes pamatskola – vai nu 
saglabājas esošais statuss vai tā 
kļūtu par sākumskolu ar 1. – 6. klasi 
un pirmsskolas izglītības grupu, vai 
filiāli kādai citai lielākai skolai.
 Kā tiekoties ar izglītības iestāžu 
vadītājiem uzsvēra domes priekš-
sēdētājs A. Dukulis, šie nav galīgie 
lēmumi, bet darba grupas piedāvā-
jums un šī vīzija var arī mainīties. 
A. Dukulis aicināja iestāžu vadītā-
jus saprast, ka šī nav pašvaldības 
vēlme kaut ko samazināt, bet šādus 
lēmumus rada bērnu skaita saruk-
šana un ar to saistītā finansējuma 
trūkums.
 Viņš neslēpa, ka līdz nākamā gada 
1. februārim varētu tikt pieņemti 
kādi lēmumi, kas attiektos uz izglī-
tības iestāžu darbu no 2016./2017. 
mācību gada.
 Minētā informācija tika nodota 
izglītības iestāžu vadītājiem ar 
aicinājumu septembrī to vērtēt un 
koriģēt kopā ar pedagogiem un 
iestādes padomi. Tāpat ar šo infor-
māciju šobrīd iepazīstas arī domes 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas deputāti. Tikai oktobrī, 
kad izglītības iestādes būs veikušas 
savas korekcijas, programma varētu 
tikt nodota sabiedrībai apspriešanai.

Top novada izglītības 
attīstības programma26. septembrī 

no 8.00 līdz 13.00

mājražotāju un 
amatnieku izstrādājumu

Alūksnē, administratīvās 
ēkas laukumā, 
Dārza ielā 11

Tirgoties gribētāji 
var pieteikties pa tālruni 

25425222 
līdz 24. septembrim.

TIRDZIŅŠ
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Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

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

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus 
pieņems 7. un 21. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

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

un 11. un 25. septembrī   no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 04.09.2015. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 22.09.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 21.09.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 21.09.2015. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 14.09.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 24.09.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 28.09.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 17.09.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 14.09.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 24.09.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 09.09.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 08.09.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

 Evita Aploka

 Alūksnes novada domes 30. jūlija 
sēdē deputāti izskatīja 31 darba 
kārtības jautājumu.

 Dome nolēma:
 - sagatavot atsavināšanai nekusta-
mā īpašuma „Teikas”, Jaunannas 
pagastā, Alūksnes novada pašval-
dībai piederošu zemes vienību, par 
kuru Jaunannas pagasta pārvalde 
23.02.2009. noslēgusi zemes nomas 
līgumu, kā arī nekustamo īpašumu 
„Bitītes”, Liepnā, Liepnas pagastā, 
kas sastāv no zemes gabala 0,1579 
ha platībā un dzīvojamās mājas, 
pārdodot to izsolē;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Latgales ielā 
8A, Alūksnē, kas sastāv no zemes 
gabala 741 m² platībā, nedzīvoja-
mās ēkas (administratīvās ēkas) 
un palīgēkas (šķūņa), pārdodot tos 
izsolē, kā arī nekustamo īpašumu 
Apes ielā 9, Alūksnē, kas sastāv no 
nedzīvojamās ēkas (katlu mājas) un 
palīgēkas (nojumes), pārdodot to 
izsolē;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu – cirsmu kailcir-
ti (platība 0,69 ha, pārdodamais 
apjoms 50,86 m³) īpašumā „Gogulī-
ši”, Mārkalnes pagastā, pārdodot to 
izsolē, kā arī pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašumā 
„Eglaine 1”, Pededzes pagastā, at-
savinot vienā izsoles paketē: cirsmu 
- kailcirti (platība 0,5 ha, pārdoda-
mais apjoms 157,61 m³); cirsmu 
- kailcirti (platība 1,3 ha, pārdoda-
mais apjoms 196,46 m³); cirsmu - 
krājas kopšanas cirti (platība 1,7 ha, 

pārdodamais apjoms 45,39 m³);

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai pašvaldībai piekritī-
gu zemes starpgabalu Veclaicenes 
pagastā;

 - sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu – dzīvokli 
„Viļņi” – 16, Strautiņos, Alsviķu 
pagastā ar kopējo platību 57,8m² 
un ar to saistītām kopīpašuma do-
mājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniecei;

 - atbalstīt projektu pieteikumus 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekār-
tošanu, piešķirot līdzfinasējumu 
- Ganību ielā 1, Alūksnē - 2470,86 
EUR, Helēnas ielā 55 k-3, Alūksnē 
- 2571,27 EUR un Pils ielā 34, 
Alūksnē - 1956,67 EUR; 
 - no atsavināšanas procesā iegū-
tajiem līdzekļiem izdalīt 48 817 
EUR Alūksnes pilsētas grants ielu 
remontdarbiem;

 - ar 5. augustu mainīt Alūksnes 
novada pašvaldības iestādes 
„Alūksnes pilsētas Tautas nams” 
nosaukumu pret nosaukumu 
„Alūksnes Kultūras centrs”;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 11/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2012. gada 22. no-
vembra saistošajos noteikumos Nr. 
31/2012 „Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā””;

 - atbalstīt pašvaldībai piederošās 
ēkas ,,Smiltis”, Annas pagastā 
(bijusī skolas ēka) pārbūvi sociālās 

aprūpes pakalpojumu vajadzībām;

 - pievienoties Latvijas Nacionā-
lajam veselīgo pašvaldību tīklam, 
paredzēt finansējumu no Alūksnes 
novada Sociālā dienesta budžeta 
5000 EUR veselības veicināšanas 
pasākumu organizēšanai 2015. gadā 
Alūksnes novadā;

 - atbalstīt Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja ēku 
„Laidars” un „Klētiņa” lietus 
notekūdeņu savākšanas sistēmas 
ierīkošanu, piešķirt 3945 EUR;

 - noteikt maksu auksto, karsto 
un uzkodu tirdzniecības automā-
tu uzstādīšanai Alūksnes novada 
pašvaldības iestādēs 19,14 EUR 
mēnesī par katru vienību (maksā 
nav iekļauts PVN);

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 13/2015 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2015. gada 
9. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2015 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2015. ga-
dam””;

 - piešķirt 450 EUR Kijevas bērnu 
kora uzņemšanai (koris koncertēja 
Alūksnes pilsētas svētku laikā);

 - piešķirt finansējumu 2977 EUR 
Alūksnes viduslaika pils meta 
izstrādei;

 - kā sadarbības partnerim iesaistī-
ties Vidzemes plānošanas reģiona 
projektā „Vidzeme iekļauj” un tā 
apstiprināšanas gadījumā sadarbo-
ties projekta īstenošanā.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”.

Domes 30. jūlija sēdē

  Galvenie darba pienākumi:
 - Piedalīties Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūras organi-
zētajās mācībās un sekmīgi apgūt 
mācību programmu;
 - Nodrošināt mērķa grupas jau-
niešu (jaunieši vecumā no 15 - 29 
gadiem, kuri nestrādā, nemācās, 
neapgūst arodu un nav reģistrēti 
Nodarbinātības Valsts aģentūrā) 
iesaisti projektā un pārraudzīt darbu 
ar šiem jauniešiem;
 - Veikt kvalitatīvu un padziļinātu 
mērķa grupas jauniešu profilēšanu, 
izvērtējot viņu personību, problē-
mas un vajadzības, apzinot pras-
mes, intereses un iegūto izglītību;
 - Balstoties uz profilēšanas 
rezultātiem, izstrādāt individuālo 
pasākumu programmu katram mēr-
ķa grupas jaunietim un palīdzēt to 
īstenot, nodrošinot tajā paredzētos 
pasākumus;
 - Sadarboties ar pašvaldības, valsts 
un nevalstiskajām organizācijām 
mērķa grupas jaunieša resocializā-
cijas jomā;
 - Apkopot informāciju un sagatavot 
regulāras atskaites.
Vairāk informācijas par projektu 

„PROTI un DARI!” var iegūt šeit: 
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-
garantija/par-projektu-proti-un-dari  
  Prasības:
 - Augstākā izglītība (augstākā 
izglītība sociālajā darbā, sociālajā 
pedagoģijā, pedagoģijā, psiholoģijā 
vai tml. tiks uzskatīta par priekšro-
cību).
 - Vēlama formāla un/vai nefor-
māla pieredze darbā ar jauniešiem, 
sociālās atstumtības riska grupām 
un tml. (izglītības, sociālā darba, 
jaunatnes lietu jomas, brīvprātīgā 
darba aktivitātes un atbalsta pasā-
kumi jauniešiem).
  Vispārējās prasības:
 - zināšanas darbā ar jauniešiem, 
 - vēlme strādāt ar jauniešiem,
 - vēlme un gatavība apgūt prog-
rammas vadītājiem paredzētās 
mācības,
 - atbilstība Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likuma 72.panta prasībām, 
 - labas komunikācijas un sadarbī-
bas prasmes, 
 - spēja patstāvīgi plānot darbu, 
 - augsta atbildības sajūta, 
 - latviešu un krievu valodas zinā-
šanas.

Alūksnes novada pašvaldība (reģistrācijas kods 90000018622)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz

Programmas vadītāja amatu 
ESF projektā „PROTI un DARI!” (uz projekta laiku)

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 
un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2015. gada 15. septembra 

plkst. 16.00 var nosūtīt pa e-pastu dome@aluksne.lv, 
pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 306.kabinetā.
Kontaktpersona: Ivita Gusta, tālr.64381484, 28636042

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Līdz 30. septembrim (ieskaitot) 
Alūksnes novada pašvaldība aici-
na pieteikt pretendentus apbal-
vošanai ar pašvaldības augstāko 
apbalvojumu „Sudraba zīle”.

 Šis būs jau piektais gads, kad 
pašvaldība valsts svētku pasākumā 
novembrī īpašiem cilvēkiem par 
viņu nozīmīgu darbu pasniedz tās 
augstāko apbalvojumu – „Sudra-
ba zīle”. Kopš 2010. gada, kad tā 
tika pasniegta pirmo reizi, 49 zīles 
nonākušas pie saviem īpašniekiem. 
Jāpiebilst, ka turpmāk, saskaņā ar 
pašvaldības apbalvojumu nolikumā 
veiktajiem grozījumiem, ar „Sud-
raba zīli” apbalvos ne vairāk kā 5 
personas gadā.
 Pašvaldības augstākā apbalvoju-
ma saņemšanai var pieteikt gan 
Alūksnes novada iedzīvotājus, gan 
arī personas, kas dzīvo un darbojas 
Latvijā vai ārzemēs. Tāpat apbalvo-
šanai ar „Sudraba zīli” var pieteikt 
fizisku personu grupu – kolektī-
vu, kā arī novadā reģistrētu vai 
darbojošos juridisku personu un tās 
struktūrvienību (uzņēmumu, filiāli).
 Ar „Sudraba zīli” apbalvo personas 
par nozīmīgu veikumu vai seviš-
ķiem nopelniem Alūksnes novada 
labā, kas var izpausties kā atsevišķs 
izcils darbs vai ilgstoša, priekšzīmī-
ga un panākumiem bagāta darbība 
Alūksnes novada attīstībā, iegul-
dījums vai izcili sasniegumi valsts 
pārvaldes, politiskajā, pašvaldības, 

tautsaimniecības, sabiedriskajā, 
kultūras, sporta, izglītības, veselības 
un sociālās aizsardzības, sociālo 
pakalpojumu, zinātnes vai saimnie-
ciskajā darbā, valsts aizsardzības, 
sabiedrības drošības, labdarības vai 
citā novadam nozīmīgā jomā.
 Piesakot kādu cilvēku, kolektīvu, 
organizāciju vai uzņēmumu apbal-
vošanai, lūdzam rakstīt iesniegumu 
brīvā formā, tajā pēc iespējas pre-
cīzi norādot informāciju pieteiktās 
personas identificēšanai – vārdu, 
uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos 
vai ieņemamo amatu.
 Pieteikumā lūdzam norādīt pama-
tojumu, kādēļ jūsuprāt konkrētā per-
sona būtu jāapbalvo ar pašvaldības 
augstāko apbalvojumu, un kurā no 
jomām pieteiktais kandidāts būtu 
apbalvojams. Pieteikuma iesnie-
dzējam jānorāda arī informācija par 
sevi.
 Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
īpaša komisija, bet gala lēmumu 
pieņems Alūksnes novada dome.
 Pieteikumus aicinām iesniegt per-
sonīgi Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas 3. stāvā 306. 
kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
sūtīt pa pastu Alūksnes novada 
pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā LV-4301 vai elek-
troniski uz e-pasta adresi: dome@
aluksne.lv ar norādi „Pieteikums 
apbalvošanai ar „Sudraba zīli””.
 Ar apbalvojumu nolikumu 
aicinām iepazīties www.aluksne.
lv sadaļas “Normatīvie akti un 
dokumenti”apakšsadaļā “Noliku-
mi”.

Aicinām pieteikt 
pretendentus apbalvošanai 
ar „Sudraba zīli”
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 Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Nobeigumam tuvojas šī gada 
arheoloģiskie izrakumi Alūksnes 
viduslaiku pils galvenās pils vietā. 
Kā jau informējām iepriekš, 
šogad arheologiem palīdzēja arī 
Alūksnes novada jaunieši, kas 
viena mēneša garumā arheolo-
ga Ulda Kalēja vadībā strādāja 
arheoloģiskajos izrakumos. No 
jauniešiem stafeti nu pārņēmuši 
profesionāli arheologi un arheolo-
ģijas studenti. 

 Arheologs U. Kalējs informē, 
ka plānotie darbi šai vasarai pils 
rietumu korpusa vietā jau gandrīz 
pabeigti, ir sasniegts galvenās pils 
iekšpagalma līmenis. Jūlijā izra-
kumu gaitā izdevies atrakt bruģēto 
ceļu, kas ved uz galveno pili, par ko 
jau ziņojām iepriekš. Augustā, sa-
vukārt, rietumu korpusa atsevišķus 
sienu fragmentus, kas ļauj arheolo-
giem nojaust aptuveno pils korpusa 
novietojumu un tā iespējamo platu-
mu.  Arheologi atraduši arī kāpņu 
fragmentus – no dolomīta plāksnēm 
veidotus pakāpienus, kuru malas 
no kāpšanas pa tiem ievērojami 
nodilušas. Kā skaidro arheoloģisko 
izrakumu vadītājs, šobrīd precīzi 
vēl nav zināms, vai šīs kāpnes ir 

vedušas uz pagrabu vai, piemēram, 
uz otro stāvu. 
 Starp atrastajiem priekšmetiem 
visvairāk bijušas dažādu izmēru 
lodes, kuru skaits tiks precizēts 
pārskata par veiktajiem izpētes dar-
biem izstrādes laikā, sastādot visu 
atradumu sarakstu. Vēl atrastas arī 
dažādas monētas, kā iepriekš ziņo-
jām, arī daudz greznu krāsns podiņu 
fragmenti. Viens no interesantā-
kajiem atradumiem ir kāds mazs, 
saliekamajam kabatas nazim līdzīgs 
priekšmets, par kura pielietojumu 
izrakumu vadītājs izsakās, ka tas ir 
higiēnas piederums, kas kalpojis, 
piemēram, nagu un ausu tīrīšanai.

 Tālāk plānotie arheoloģiskās 
izpētes darbi norisināsies pils kom-
pleksa dienvidu priekšpils apaļajā 
tornī, kur, lai veiktu izrakumus, būs 
nepieciešama arī speciāla tehnika, 
ar kuru varētu izcelt lielos akmeņus 
no torņa, un būtu iespējams veikt 
specifiskākus izpētes darbus. Uldis 
Kalējs informē, ka tornis, iespē-
jams, aizbērts 20. gs. 70. gados, 
kad Pilssalā būvēta estrāde, uzsākot 
darbus pie izrakumiem šajā vietā 
atklāta vēstures liecība arī no šī 
laika perioda, respektīvi, ekskavato-
ra kausiņš.

Arheoloģiskie izrakumi 
Alūksnes viduslaiku pilī turpinās

Arheoloģiskie izrakumi Alūksnes viduslaiku pils teritorijā rit veiksmīgi
Druvja Mucenieka foto

 Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 2016. gadā Alūksnes novada paš-
valdība plāno piedalīties Lauku 
attīstības dienesta (LAD) attīs-
tības programmas 2014. - 2020. 
gadam pasākumā „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”, Ministru kabine-
ta noteikumu projektā ir pare-
dzēts atbalstīt pašvaldības lauku 
ceļu pārbūvi atbilstoši teritorijas 
plānošanas dokumentos noteik-
tajām prioritātēm un rīcības 
plānam, lai veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību, uzlabojot arī 
iedzīvotāju dzīves vidi.

 Šī gada pavasarī tika izvērtēti 
Ziemera, Jaunlaicenes un Veclai-
cenes pagastu autoceļi, kuriem 
nepieciešams atbalsts atkarībā no 
objekta nozīmības uzņēmējdarbī-
bas veicināšanā. Prioritāri atbal-
stāms ir autoceļš, kas ļauj veicināt 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības 
konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, 
lai nodrošinātu efektīvāku ceļa 
infrastruktūras attīstību un ievērotu 
vietējo uzņēmēju intereses. Tātad, 
šajos projektos atbalstāma būs tikai 
tādu ceļu pārbūve, kas ved gar vai 
uz uzņēmējdarbības objektiem – 
ražotnēm, lauksaimniecībām.
 Vadoties pēc LAD pasākuma „Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjau-

nošana lauku apvidos” pamatnosa-
cījumiem un organizējot iedzīvotāju 
sabiedriskās apspriešanās sapulces, 
tika ņemts vērā iedzīvotāju viedok-
lis kā rezultātā:
 1. Ziemera pagastā plānota ceļu 
pārbūve autoceļu posmos: Stūrīši 
– Ziemeri, Atvases – Ziemeļnieki, 
Ziemeri – Murati, Indrāni – Blūmji 
– Gailīši, Rijukalns – Vengerski;
 2.Jaunlaicenes pagastā plānota ceļu 
pārbūve autoceļu posmos: Bambāļi 
– Tortuži – Dēliņkalns, Jaunlaice-
ne – Dauguļi – Vidzemes šoseja, 
Jaunlaicene – Jānīši – Balti;
 3.Veclaicenes pagastā plānota ceļu 
pārbūve autoceļu posmos: Dzintari 
– Cīņas.
 Lai varētu piedalīties plānotajā 
LAD programmā, tika organizēti 
publiskie iepirkumi par  autoceļu 
pārbūves projektēšanas izstrādi 
un autoruzraudzību, kā rezultātā 
ir noslēgti uzņēmuma līgumi par 
autoceļu pārbūves projektēšanas 
izstrādi.
 Autoceļu projektēšanas gaitā tiks 
organizētas atkārtotas iedzīvotāju 
sabiedriskās apspriešanas, līdz ar 
to lūdzam iedzīvotājus un katru 
interesentu būt iecietīgiem un aktīvi 
piedalties, izteikt priekšlikumus 
un ieteikumus par būvprojekta 
izstrādes rezultāta maksimāli labāko 
variantu.

Plānota autoceļu pārbūve 
Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagastos

 Alūksnes novada pašvaldība pa-
ziņo, ka ar 2015. gada 27. augusta 
Alūksnes novada domes lēmumu 
Nr. 263 „Par Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 2027. 
gadam un vides pārskata apstipri-
nāšanu” ir apstiprināts Alūksnes 
novada teritorijas plānojums un 
vides pārskats. 

 Ar Alūksnes novada domes 
2015. gada 27. augusta lēmumu 
Nr. 264 „Par saistošo noteikumu 
Nr. …/2015 „Alūksnes novada 
teritorijas plānojums, Teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa” izdošanu” izdoti 
saistošie noteikumi.

 Alūksnes novada teritorijas plāno-
jumu izstrādāja Alūksnes novada 
pašvaldība, grafiskās daļas tehnis-
ko sagatavošanu nodrošināja Anrijs 
Straube, savukārt Vides pārskatu 
- Lauris Laicāns.

 Saistošie noteikumi Nr.14/2015 
„Alūksnes novada teritorijas plāno-
jums, Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc paziņojuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 
īstenojami, kad tiek pabeigtas Teri-
torijas attīstības plānošanas likuma 
27. panta trešajā daļā minētās 
darbības.

 Ar Saistošo noteikumu Nr.14/2015 
„Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015. - 2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” spēkā stāšanas dienu  spēku 
zaudē Alūksnes novada domes 
19.11.2009. saistošie noteikumi 
Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu”.

 Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015. - 2027. gadam 
un Vides pārskatu var iepazīties 
darba dienās Alūksnes novada 
pašvaldībā 211. kabinetā, Dārza 
ielā 11,  Alūksnē, Alūksnes novadā 
vai Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
„Normatīvie akti un  dokumenti”.

Paziņojums par Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015. - 2027. gadam un vides 
pārskata apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šī gada 26. martā Alūksnes 
novada dome pieņēma lēmumu 
mūsu novada teritorijai paredza-
mo Eiropas Savienības līdzekļu 
apjomu, kas novirzāms lauku ceļu 
atjaunošanai, sadalīt proporcio-
nāli reģistrēto autoceļu garumam 
katrā pagasta teritorijā.

 Vairums pagastu pārvalžu jau  
pavasarī un vasaras pirmajā pusē 
organizēja ieceru apspriešanu ar 
vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmē-
jiem, lauksaimniekiem.
 Jāatgādina, ka viens no būtiskā-
kajiem nosacījumiem šo līdzekļu 
izmantošanā ir prasība, lai tiktu 
atjaunoti ceļa segumi, kas  nepie-
ciešami uzņēmējdarbībai, lauksaim-
nieciskajai darbībai. Otrs svarīgs 
nosacījums, ka no ES 
finansējuma nevar veikt asfaltētu 
pagastu ceļu atjaunošanu.
 Ņemot vērā minētos nosacījumus, 
prognozējamo finanšu apjomu, kā 
arī ieceru apspriešanās izteiktos 
priekšlikumus, pagastu pārvaldes 
izvēlējušās atjaunojamos autoceļus. 
  25. jūnija sēdē Alūksnes novada 
domes deputāti no pašvaldības 
Ceļu un ielu rezerves fonda izdalīja 
finansējumu jau vairākām pagastu 
pārvaldēm atjaunošanai plānoto 
autoceļu pārbūves projektēšanas 
un autoruzraudzības darbiem. 
Kopējais piešķirtais līdzekļu 

apjoms bija 28336 eiro, tai skaitā 
Alsviķu pagasta pārvaldei – 4717 
eiro (autoceļš Karvas pagrieziens -  
Skujenieki -  Dimdenieki – Čukstu 
karjers), Kalncempju pagasta 
pārvaldei – 4565 eiro (ceļš Lūku-
ži – Gotlupi – Nāzupi), Liepnas 
pagasta pārvaldei – 4683 eiro (ceļš 
Franciskopole – Kavaci), Pededzes 
pagasta pārvaldei - 4826 eiro (ceļš 
Pļevna – Stuborova), Veclaicenes 
pagasta pārvaldei – 4828 eiro (ceļš 
Dzintari – Cīņas), Zeltiņu pagasta 
pārvaldei – 4717 eiro (ceļš Ieviņas – 
Laimiņas).
 Savukārt domes 30. jūlija sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu izdalīt 
līdzekļus vēl sešām pagastu pār-
valdēm, kopumā 41275 EUR. Tai 
skaitā – Annas pagasta pārvaldei 
– 4565 eiro (ceļš Atte – Lejas), Ilze-
nes pagasta pārvaldei – 4810 eiro 
(ceļš Siveci – Darbnīcas, ceļu posmi 
Liepiņi - Jaunzemi un Darbnīcas 
– Līvāni), Jaunalūksnes pagasta pār-
valdei – 10465 eiro 
(ceļi Auseji – Garju-
ri, Garjuri –Lāšķi), 
Jaunannas pagasta 
pārvaldei – 4565 
eiro (ceļš Rūķīši – 
Gribažas), Malienas 
pagasta pārvaldei – 
9529 eiro (ceļi P41 
– Cūku komplekss, 
Brenci – Sakvārne, 
Tomsona pagrie-
ziens – Sebežnieki), 
Mārkalnes pagasta 
pārvaldei – 7341 

eiro (ceļš Mežumuiža – Pakalni – 
Ezīšava – Vecagas).
 Domes augusta sēdē tika pieņemts 
lēmums par līdzekļu piešķiršanu 
vēl divu pagastu – Jaunlaicenes un 
Ziemera ceļu pārbūves projektēša-
nas un autoruzraudzības darbiem. 
15427,50 eiro tika piešķirti  Zie-
mera pagasta pārvaldei (ceļi Stūrīši 
– Ziemeri, Atvases – 
Ziemeļnieki, Ziemeri – Murati, 
Indrāni – Blūmji – Gailīši, Riju-
kalns – Vengerski), Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldei – 13026,86 eiro 
(ceļi Bambāļi – Tortuži – 
Dēliņkalns, Jaunlaicene – Dauguļi 
– Vidzemes šoseja, Jaunlaicene – 
Jānīši – Balti).
 Tiklīdz būs stājušies spēkā Ministru 
kabineta noteikumi, tiks sagatavoti 
projekti Lauku atbalsta dienestam, 
bet projektu īstenošana varētu sāk-
ties nākamgad.

Pagastos gatavojas ceļu
pārbūves projektu īstenošanai
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 Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 - Bieži cilvēkiem šķiet, ka viss, 
kas saistās ar siltumapgādi, tiek 
darīts tikai ziemā, bet liela daļa 
svarīgāko darbu ir jāpaspēj 
paveikt vasarā. Svarīgākais darbs 
vasarā noteikti ir siltumtrašu cau-
ruļvadu nomaiņa, tiek veikts arī 
atzaru remonts un jauni pieslē-
gumi siltumtrasei, - informē AS 
“Simone” valdes loceklis Mārtiņš 
Kaļva.

 Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi 
šovasar norisinājās Brīvības ielā, 
kur bija plānots izveidot atsevišķus 
atzarus katrai no mājām, lai uzlabo-
tu pakalpojuma kvalitāti un mazi-
nātu iedzīvotāju domstarpības. Šos 
darbus plānots noslēgt septembra 
pirmajā pusē, tāpēc AS “Simone” 
valdes loceklis Mārtiņš Kaļva lūdz 
iedzīvotājus būt pacietīgiem un 
atsaucīgiem attiecībā uz notieko-
šajiem remontdarbiem, jo tas ir 
ieguldījums pakalpojuma kvalitātē. 
 Tiek strādāts arī pie siltummez-
glu uzlabojumiem, tiek uzstādīta 
attālinātā nolasīšana skaitītājiem, 
kas darīts paškontroles un caur-
plūdes temperatūras nolūkiem, lai 
problēmu gadījumā būtu iespējams 
maksimāli ātrāk novērst bojājumus. 
Šāds solis palielinās arī klientu dro-
šību un komfortu. Jauninājums nav 
paredzēts siltummezglu regulēšanai.
 Liels darba apjoms veikts arī 
attiecībā uz iekārtu apsekošanu 
un apkalpošanu. Uzņēmums veic 
tehnisko apkopi un nepieciešamos 
remontdarbus apkures katliem, lai 
to darbība būtu maksimāli efektīva, 

droša un stabila. 
 AS “Simone” regulāri veic per-
sonāla apmācības, jo konkrētajā 
nozarē nepārtraukti notiek attīstība, 
kurai jāseko līdzi, lai vēlāk arī pa-
kalpojums būtu kvalitatīvs un klien-
tu prasībām atbilstošs. Uzņēmuma 
valdes priekšsēdētājs informē, ka 
uzņēmumā ir pieprasījums pēc kva-
lificētiem jomas speciālistiem, jo 
darbs ir atbildīgs un tajā ir nepiecie-
šamas specifiskas zināšanas.
 AS “Simone” nesen iegādājusies 
teleskopisko iekrāvēju, kas palīdz 
operatīvāk veikt darbus, jaunais 
pirkums tiek noslogots katru dienu 
un ir neaizvietojams. Galvenokārt, 
jaunā iekrāvējtehnika tiek nodar-
bināta kurināmā pārvietošanā. 
Uzmanība tiek pievērsta arī paša 
kurināmā kvalitātei, lai tas būtu pēc 
iespējas efektīvāks.
 Lai varētu kvalitatīvi veikt savus 
darba pienākumus ir svarīgi sakārtot 
un sakopt darba vidi. AS “Simone” 
šovasar veic teritorijas labiekārto-

šanas darbus. Teritorijā uzlabota arī 
drošība, izvietojot videonovēroša-
nas kameras.
 Mārtiņš Kaļva vēlas atgādināt, ka 
AS “Simone” teritorija Parka ielā 
2c ir ražojoša teritorija ar augstas 
bīstamības pakāpi, tāpēc aicina ie-
dzīvotājus, atrodoties šajā teritorijā, 
ievērot drošības noteikumus. 

AS “Simone” uzlabo
siltumapgādes pakalpojumu

Mārtiņš Kaļva  pie jaunā teleskopiskā iekrāvēja              Druvja Mucenieka foto

 Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Arī šogad Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra “Spodra” 
turpina darbu pie kartes, kurā 
attēlotas numurētas kapavietas, 
celiņi, lielākie koki un pieminekļu 
izvietojums. Katrai kapavietai 
pēc tās atrašanās un numura 
datu bāzē ir iespējams pievie-
not informāciju par to, kādas 
personas konkrētajā kapavietā ir 
apglabātas.

 Šāds reģistrs ir nepieciešams, lai 
apzinātu kapsētā apbedītās perso-
nas un nepieciešamības gadījumā 
kapsētas apsaimniekotājs varētu 
atrast konkrēto kapavietu vai par tās 
uzturēšanu atbildīgo cilvēku. Nereti 
šāda informācija vajadzīga, kad 
kapsētas apmeklētāji vēlas apmeklēt 
kādu kapu kopiņu, taču nezina tās 
atrašanās vietu, kad apbedījamai 
personai vairs nav dzīvu tuvinieku 
un apglabāšana jāuzņemas kaimi-

ņiem, arī tad, ja kapa kopiņa ilgstoši 
ir nesakopta un apsaimniekotājam 
nepieciešams sazināties ar personu, 
kas atbildīga par tās uzturēšanu.
 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „Spodra” vēlas pateikties 
visiem, kuri līdz šim aktīvi iesaistī-
jušies Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos apbedīto personu reģistra 
veidošanā.
 Arī turpmāk ikviens tiek aicināts 
sniegt informāciju par saviem 
Alūksnes kapsētās apbedītajiem 
tuviniekiem pie kapsētas pārziņa. 
Kapsētas pārziņa darba laiks – no 
otrdienas līdz sestdienai (ieskaitot) 
no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
17.00. Iepriekš ir iespējams sazinā-
ties gan pa tālruni 26161235, gan 
e-pastu aluksneskapi@aluksne.lv.
 Kopā ar kapsētas pārzini būs 
iespējams kartē atrast jūsu piederīgo 
kapavietas numuru un iesniegu-
mā aizpildīt informāciju par tajā 
apglabātajiem – personu vārdus, 
uzvārdu, ja zināms – arī dzimšanas 
un  miršanas gadu un datumu, kā arī 
miršanas apliecības numuru.

Aicina veidot apbedīto 
reģistru

 Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 20. augustā Alūksnes novada 
domes finanšu komitejas sēdē tika 
izskatīts SIA “Rūpe” sagatavo-
tais iesniegums par finansējuma 
piešķiršanu ūdenssaimniecības 
kvalitātes uzlabošanai.

 Kā zināms, SIA „Rūpe” apsaim-
nieko ūdenssaimniecību Alūksnē un 

vairākos novada pagastos. Tādēļ, 
izvērtējot situāciju Alūksnes novada 
ūdenssaimniecībā, SIA „Rūpe” 
apkopojusi datus par to, ka ir ne-
pieciešams uzstādīt ūdens atdzel-
žošanas iekārtas sekojošās vietās: 
Ziemera pagasta Ziemera ciemā, 
Pededzes pagasta Pededzes ciemā, 
Bejas pagasta skolā un internātā un 
Alūksnē, Pleskavas ielā. Deputāti šo 
jautājumu izskatīs, plānojot 2016. 
gada budžetu.

Par līdzekļu
piešķiršanu SIA “Rūpe”

  Lauku atbalsta dienestā 
iesniedzamie iesniegumi:

 1. No 2015. gada 3. septembra 
līdz 2015. gada 5. oktobrim būs 
atvērta projektu pieņemšanas kārta 
apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”. Šī apakšpasā-
kuma mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, paaug-
stinot to ražošanas produktivitāti, 
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un 
tirgus pieejamību. Lai saņemtu at-
balstu, pretendentam jāsadarbojas ar 
lauksaimniecības nozarē strādājošu 
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

 2. No 2015. gada 14. augusta līdz 
2015. gada 15. septembrim būs 
atvērta projektu iesniegšanas kārta 
apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”.

 3. Piena ražotājiem tiks piešķirti 
7,6 miljoni eiro par piena šķirņu 
slaucamo govju  produktivitātes 
datu izvērtēšanu. Atbalsts paredzēts 
primārajiem piena ražotājiem, kas 
regulāri nodod pienu pārstrādei, 
to plānots izmaksāt 2015. gada 
septembrī.

 4. Lauku atbalsta dienests izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegu-
mu pieņemšanu Eiropas Savienības 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) un Rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 
(ZRP) pasākumam “Produktīvi 
ieguldījumi akvakultūrā”. Pasākuma 
mērķis ir akvakultūras uzņēmumu 
konkurētspējas un dzīvotspējas 
palielināšana, projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2015. gada 
31. augusta līdz 2015. gada 
30. septembrim.

 5. Bioloģiskās lauksaimniecības 
shēmā atbalsta saņemšanai var 
pieteikties pretendenti, kas ražo 
pārtikas produktus atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par bioloģisko 
ražošanu, kā arī kuru gala produkti 
ir nonākuši mazumtirdzniecībā vai 
tiek tieši piegādāti galapatērētā-
jam, līdz ar to līdz 31. augustam 
jāiesniedz iesniegums sertifikācijas 
institūcijā.

Informāciju sagatavoja SIA LLKC 
Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības 

konsultante Sarmīte Svilāne

Ziņas lauksaimniekiem
 Viesturs Zaķis,
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists

 Pededzē noslēdzies biedrības 
„Pededzes nākotne” īstenotais 
projekts „Pededzes sabiedriskā 
centra pilnveidošana”. Projekta 
ietvaros Pededzes sabiedriskajā 
centrā iekārtota ar visām nepie-
ciešamajām ierīcēm aprīkota 
mājturības telpa.

 Īstenotais projekts tika uzsākts 
pirms vairāk nekā gada ar mērķi 
dažādot iedzīvotāju iespējas liet-
derīgi un interesanti pavadīt brīvo 
laiku. Nodibinājums „Borisa un 
Ināras Teterevu fonds” izstrādātā 
projekta ideju atzina par atbilstošu 
savas programmas „Nāc un dari! Tu 
vari!” stratēģijai, un sniedza finan-
siālu atbalstu mājturības nodarbī-
bu telpas iekārtošanai Pededzes 
sabiedriskā centra ēkas ilgāku laiku 
neizmantotajā daļā.
 Projekta ietvaros ar biedrības 
spēkiem telpā veikts kosmētiskais 
remonts un tās pielāgošana virtuves 
iekārtu prasībām, par projekta 
līdzekļiem iegādātas vajadzīgās 
mēbeles un virtuves piederumi. 
Jauno telpu savām aktivitātēm jau 

paspējušas izmēģināt un atzinušas 
par omulīgu un vienlaikus praktisku 
dažādas interešu grupas - rokdarbu 
grupa „Darbnīca dvēselei”, folklo-
ras kopa „Labā oma”, Pededzes 
aktīvie pensionāri. Mājturības telpa 
arī atvieglo Tautas nama pasākumu 
organizēšanas saimniecisko pusi, 
to atzinīgi novērtējuši uzaicināto 
mākslinieciskās pašdarbības ko-
lektīvu dalībnieki un citi Pededzes 
viesi.
 Būvmateriālu un inventāra iegādei 
projektā izlietoti EUR 2839 no 

kuriem 90% ir „Borisa un Ināras 
Teterevu fonda” finansējums, bet 
pārējais ir Alūksnes novada paš-
valdības līdzfinansējums. Projekta 
īstenošanā biedrība sadarbojās ar 
Pededzes pagasta pārvaldi un Pede-
dzes tautas namu.

Pededzē noslēdzies Teterevu
fonda finansēts projekts

Pededzē interešu grupas atzinīgi novērtējušas jauno telpu
Foto no pagasta pārvaldes arhīva
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Projekti www.aluksne.lv

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šī gada sākumā Alūksnes novadā 
stājās spēkā saistošie noteikumi, 
kuri nosaka, ka pašvaldība var 
līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju 
piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošanas projektus. Šai laikā 
pašvaldība divreiz ir aicinājusi 
iesniegt projektus un pieci jau ir 
atbalstīti.

 Minētie saistošie noteikumi paredz, 
ka pašvaldības līdzfinansējumu 
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas piesaistītā zemesgabala labie-
kārtošanai var saņemt ne vairāk kā 
viena projekta pieteikuma ietvaros, 
ne vairāk kā 50% no kopējām at-
balstāmām izmaksām un nepārsnie-
dzot 5000 EUR.
 Četri no pašvaldības līdzfinansē-
tajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanas projektiem īstenoti 
Alūksnes pilsētā un viens – Jaunlai-
cenes pagastā. Pašvaldības šī gada 
budžetā minētajam mērķim bija 
atvēlēti 20 tūkstoši eiro, no tiem 
pašvaldība līdzfinansējumā projek-
tiem piešķīrusi 17 000 eiro. Šogad 
projektu pieteikumu iesniegšana 

vairāk netiks izsludināta.
 Lēmumi par līdzfinansējuma 
piešķiršanu, saskaņā ar saistoša-
jiem noteikumiem, tiek pieņemti 
domes sēdē. Pirmie divi lēmumi par 
šādu projektu līdzfinansēšanu tika 
pieņemti šī gada 28. maija sēdē. Jau 
jūnijā pašvaldība noslēdza līgumus 
par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju Lielā Ezera ielā 22, 
Alūksnē, „Dārziņi” un „Dārziņi 1” 
Jaunlaicenes pagastā piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošanas projektu 
realizācijai.
 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Lielā Ezera ielā 22 piesaistītā ze-
mesgabala labiekārtošanas projekta 
kopējās izmaksas bija 10588,98 
EUR un pašvaldība piešķīra mak-
simālo iespējamo līdzfinansējumu 
- 5000 EUR.
 Līdzīgi arī Jaunlaicenes pagasta 
māju „Dārziņi” un „Dārziņi 1” 
zemesgabala labiekārtošanai pašval-
dība piešķīra maksimālo līdzfinan-
sējumu – 5000 EUR, bet kopējās 
projekta izmaksas bija 11821,85 
EUR.
 Savukārt jūlija domes sēdē deputāti 
pieņēma lēmumus par līdzfinansē-
juma piešķiršanu vēl trim daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanas pro-
jektiem - Helēnas ielā 55 k – 3, Pils 

ielā 34 un Ganību ielā 1, Alūksnē. 
Augustā ar minēto māju dzīvokļu 
īpašnieku pilnvaroto personu – 
SIA „Alūksnes nami” pašvaldība 
noslēdza līgumus par finansējuma 
piešķiršanu.
 Ganību ielas 1 dzīvojamās mājas 
piesaistītā zemesgabala labiekārto-
šanas projekta kopējais finansiālais 
apjoms ir 4941,73 EUR, pašval-
dības piešķirtais līdzfinansējums - 
2471 EUR (50% no kopējā projekta 
finansējuma). Projektā plānots lab-
iekārtot gājēju celiņu un automašīnu 
stāvlaukumu.
 Dzīvojamās mājas Helēnas ielā 55 
k - 3, Alūksnē, piesaistītā zemes-
gabala labiekārtošanas projekta 
kopējās izmaksas ir 5142,54 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējusi 50% no 
tām - 2571 EUR. Šajā projektā lab-
iekārtos mājas pagalmu – asfaltēs 
automašīnu stāvlaukumu.
 Savukārt Pils ielas 34. mājas ze-
mesgabala labiekārtošanas projekta 
kopējās izmaksas ir 3913,35 EUR, 
kam piešķirts pašvaldības līdzfinan-
sējums 50% apmērā - 1957 EUR. 
Projekta laikā remontēs gājēju 
celiņus un kāpnes.

Pašvaldība līdzfinansē
daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanu

Ūdenssaimniecības 
attīstības projekts
Alsviķos pabeigts

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētais projekts 
„Alūksnes novada Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība” ir īstenots pilnībā.

 Jau kopš 2013. gada beigām 
atbalsta saņēmējs pašvaldības SIA 
“Rūpe” aktīvi piedalās Eiropas 
Savienības ERAF līdzekļu apgūša-
nā, iesaistoties projekta “Alūksnes 
novada Ilzenes pagasta Jaunzemu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
īstenošanā. 
 Kopējais projekta ietvaros pare-
dzētais būvdarbu apjoms Jaunze-
mu ciemā īstenots ar sekojošiem 
līgumiem: 
 2014. gada 15. oktobrī ar SIA 
“Vidzemes energoceltnieks” 
tika parakstīts būvdarbu līgums 
„Alūksnes novada Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” par būvdarbu kopējo cenu 
435 tūkstoši EUR bez PVN. Paveik-
tais darbs ir pieņemts un objekts 
pieņemts ekspluatācijā 2015.gada 
jūnijā. Būvdarbu būvuzraudzību 
saskaņā ar līgumu veica SIA „Geo 
Consultants”. Līgumu īstenošanas 
laikā SIA „Rūpe” sasniedza plāno-
tos projekta rezultātus, izbūvējot un 
rekonstruējot sekojošus apjomus: 
rekonstruētas notekūdeņu attīrīša-

nas ietaises un kanalizācijas sūkņu 
stacija; rekonstruēti ūdensapgādes 
tīkli (apmēram 1350 m) un rekons-
truēta dzeramā ūdens sagatavošanas 
stacija; rekonstruēti un izbūvēti 
kanalizācijas pašteces tīkli (apmē-
ram 2333 m) un spiedkanalizācija 
(apmēram 598 m).
 Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie 
darbi dokumentu sagatavošanā, lai 
SIA „Rūpe” saņemtu noslēguma 
maksājumu no ES ERAF finansēju-
ma. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir aptuveni 492 tūkstoši 
euro, no kurām ERAF līdzfinansē-
jums ir aptuveni 418 tūkstoši euro. 
Izmaksas, ko nesedz ES ERAF 
līdzfinansējums, tiek segtas no 
Alūksnes novada pašvaldības iegul-
dījuma SIA „Rūpe” pamatkapitālā 
un SIA „Rūpe” līdzfinansējuma.
 Vēlamies pateikt paldies Jaunzemu 
ciema iedzīvotājiem par pacietību 
saistībā ar būvdarbu laikā radītajām 
neērtībām. Projekta rezultātā Jaun-
zemu ciemā tiks uzlabota notekūde-
ņu attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks 
uzlabota dzeramā ūdens piegāde 
iedzīvotājiem.

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētais projekts 
„Alūksnes novada Alsviķu pagas-
ta Alsviķu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība” ir īstenots pilnībā.

 Jau kopš 2013. gada beigām 
atbalsta saņēmējs pašvaldības SIA 
“Rūpe” aktīvi piedalās Eiropas 
Savienības ERAF līdzekļu apgūša-
nā, iesaistoties projekta “Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Alsviķu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
īstenošanā. 
 Kopējais projekta ietvaros paredzē-
tais būvdarbu apjoms Alsviķu ciemā 
īstenots ar sekojošiem līgumiem: 
 2014. gada 24. oktobrī ar SIA 
“Vidzemes energoceltnieks” 
tika parakstīts būvdarbu līgums 
„Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” par būvdarbu kopējo cenu 
423 tūkstoši EUR bez PVN. Paveik-
tais darbs ir pieņemts un objekts 
pieņemts ekspluatācijā 2015. gada 
jūnijā. Būvdarbu būvuzraudzību 
saskaņā ar līgumu veica SIA „Geo 
Consultants”. Līgumu īstenošanas 
laikā SIA „Rūpe” sasniedza plāno-
tos projekta rezultātus, izbūvējot un 
rekonstruējot sekojošus apjomus: 
izbūvētas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises un kanalizācijas 

sūkņu stacija; rekonstruēti ūdens-
apgādes tīkli (apmēram 1232 m); 
rekonstruēti un izbūvēti kanalizā-
cijas pašteces tīkli (apmēram 2052 
m) un spiedkanalizācija (apmēram 
218 m).
 Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie 
darbi dokumentu sagatavošanā, lai 
SIA „Rūpe” saņemtu noslēguma 
maksājumu no ES ERAF finansēju-
ma. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir aptuveni 500 tūkstoši 
euro, no kurām ERAF līdzfinansē-
jums ir aptuveni 425 tūkstoši euro. 
Izmaksas, ko nesedz ES ERAF 
līdzfinansējums, tiek segtas no 
Alūksnes novada pašvaldības iegul-
dījuma SIA „Rūpe” pamatkapitālā 
un SIA „Rūpe” līdzfinansējuma.
 Vēlamies pateikt paldies Alsviķu 
ciema iedzīvotājiem par pacietību 
saistībā ar būvdarbu laikā radītajām 
neērtībām. Projekta rezultātā Alsvi-
ķu ciemā tiks uzlabota notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks 
uzlabota dzeramā ūdens piegāde 
iedzīvotājiem.

Īstenots
ūdenssaimniecības
projekts Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciemā

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētais projekts 
„Alūksnes novada Zeltiņu 
pagasta Zeltiņu ciema ūdens-
saimniecības attīstība” ir īstenots 
pilnībā.

 Jau kopš 2013. gada beigām 
atbalsta saņēmējs pašvaldības SIA 
“Rūpe” aktīvi piedalās Eiropas 
Savienības ERAF līdzekļu 
apgūšanā, iesaistoties projekta 
“Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 
Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” īstenošanā. 
 Kopējais projekta ietvaros 
paredzētais būvdarbu apjoms 
Zeltiņu ciemā īstenots ar sekojo-
šiem līgumiem: 
 2014. gada 15. oktobrī ar SIA 
“Vidzemes energoceltnieks” 
tika parakstīts būvdarbu līgums 
„Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 
Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” par būvdarbu kopējo cenu 
379 tūkstoši EUR bez PVN. 
 Paveiktais darbs ir pieņemts un 
objekts pieņemts ekspluatācijā 
2015. gada jūnijā. Būvdarbu 
būvuzraudzību saskaņā ar līgumu 
veica SIA „Geo Consultants”. 
Līgumu īstenošanas laikā SIA 
„Rūpe” sasniedza plānotos projekta 
rezultātus, izbūvējot un r
ekonstruējot sekojošus apjomus: 
rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises un izbūvētas kanalizācijas 
sūkņu stacijas; rekonstruēta ūdens 
sagatavošanas stacija; 
rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 
(apmēram 1200 m); rekonstruēti un 
izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 

(apmēram 1100 m) un spiedkanali-
zācija (apmēram 490 m).
 Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie 
darbi dokumentu sagatavošanā, lai 
SIA „Rūpe” saņemtu noslēguma 
maksājumu no ES ERAF 
finansējuma. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir aptuveni 
426 tūkstoši euro, no kurām ERAF 
līdzfinansējums ir aptuveni 362 
tūkstoši euro. Izmaksas, ko nesedz 
ES ERAF līdzfinansējums, tiek 
segtas no Alūksnes novada pašval-
dības ieguldījuma SIA „Rūpe” 
pamatkapitālā un SIA „Rūpe” 
līdzfinansējuma.
 Kopumā projekta īstenošanai 
ūdenssaimniecības nozarei būs 
labvēlīga ietekme uz Zeltiņu ciema 
fizisko un antropogēno vidi, sama-
zināsies vidē novadītā piesārņojuma 
daudzums, kas rodas no vides 
prasībām neatbilstoši apsaimnieko-
tiem notekūdeņiem, kas ir eitrofikā-
cijas cēlonis, tiks novērsti 
potenciālie piesārņojuma avoti. 
Artēziskā urbuma un dzeramā 
ūdens sagatavošanas stacijas 
rekonstrukcija nodrošinās stabilu, 
nepārtrauktu un kvalitātes prasībām 
atbilstošu dzeramā ūdens piegādi 
sadales tīklos. Ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcijas rezultātā uzlabosies 
ūdensapgādes stabilitāte 
(novērsti avāriju draudi), piegādāja-
mā ūdens kvalitāte (novērsta sekun-
dārā piesārņojuma rašanās iespēja), 
samazināsies dzeramā ūdens 
noplūdes līdz ar to samazinā-
sies nelietderīgi izmantotā ūdens 
daudzums, kā arī uzlabosies 
elektroenerģijas patēriņa lietderības 

rādītājs.
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 
kanalizācijas pašteces tīklu rekons-
trukcijas un sistēmas paplašināšanas 
(KSS, spiedvada un kanalizācijas 
pašteces tīklu izbūves) rezultātā 
tiks panākta notekūdeņu apsaim-
niekošana atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija novērsīs neattīrītu 
notekūdeņu noplūdes, kas rodas tīk-
lu bojājumu dēļ; nodrošinās sistēmā 
savākto notekūdeņu novadīšanu 
uz NAI. Kanalizācijas sistēmas 
sakārtošanas rezultātā tiks mazi-
nāta potenciālo virszemes ūdeņu 
piesārņojumu iespējamība. NAI 
rekonstrukcija nodrošinās vides 
normatīvajām prasībām atbilstošu 
notekūdeņu attīrīšanu. 
 Vēlamies pateikt paldies Zeltiņu 
ciema iedzīvotājiem par pacietību 
saistībā ar būvdarbu laikā radītajām 
neērtībām.

PROJEKTU „ALŪKSNES NOVADA 
ZELTIŅU PAGASTA ZELTIŅU CIEMA 

ŪDESSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” 
LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PRO-
JEKTA IETVAROS IR SIA „RŪPE”, 
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, 
FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪ-
BAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 

CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU 
AĢENTŪRA 

Zeltiņos noslēdzies
ūdenssaimniecības projekts
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Jauniešiem www.aluksne.lv

 Laura Eisaka,
projekta „PEANUT” dalībniece

 Kā veicināt dažādu paaudžu 
apkārtējo cilvēku, īpaši jauniešu, 
iesaistīšanos sabiedriskajos pro-
cesos? Un kā pievērst uzmanību 
dažādiem sabiedrībā aktuāliem 
jautājumiem?  Šie jautājumi 
bija pamats Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra rīkotajam starp-
tautiskajam jauniešu apmaiņas 
projektam “PEANUT” (no angļu 
valodas - zemesrieksts). 

 Projekts norisinājās Alūksnē un tās 
apkārtnē no 24. jūlija līdz 2. augus-
tam, un tajā piedalījās 19 jaunieši 
no Spānijas, Grieķijas, Slovēnijas 
un Latvijas. Lai apkārtējos rosinātu 
interesi iesaistīties, projekta dalīb-
nieki izmantoja dažādas mākslinie-
ciski radošas aktivitātes. 
 Kad jautāta, kā radās ideja par šāda 
projekta izveidi, grupas vadītāja 
Lelde Gusta stāsta: “Sapratām, ka 
daudzi cilvēki neiesaistās pasākumu 

norisēs un bieži vien saka, ka pilsētā 
nekas nenotiek. Nojautām jau, ka 
šāda problēma nav tikai mums un 
uzsākām jauniešu apmaiņu, lai gūtu 
arī citu valstu pieredzi un saprastu, 
ar kādām metodēm labāk varētu 
aktivizēt pasīvos iedzīvotājus un 
radīt viņos vēlmi arī uzņemties 
iniciatīvu.” 
 Projekts bija veidots kā ideju 
laboratorija, kur daļa no idejām tika 
izmēģinātas dzīvē, aicinot iesaistī-
ties dažādās aktivitātēs arī apkārtē-
jos. Šāda iespēja tika dota 31. jūlijā, 
kad Multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra “Pa Galms” ap-
kārtnē norisinājās vairākas radošās 
darbnīcas un pikniks “ĒD, DARI, 
DOMĀ” un alternatīvās elektro-
niskās mūzikas pasākums “YARD 
BASS”. Viena no aktivitātēm bija 
“Dzīvā bibliotēka”, kurā projekta 
dalībnieki no ārvalstīm dalījās savos 
stāstos un pieredzē. 1. augustā, 
Alūksnes pilsētas svētku ietvaros, 
dalībnieki īstenoja artivisma akciju, 
kurā vērsa apkārtējo uzmanību uz 

šobrīd aktuālu problēmu - ilgu laika 
pavadīšanu pie mobilā tālruņa.
 Ideja par šo un citām aktivitātēm 
radās projekta gaitā. Vēl viena no 
idejām, ko realizēt, lai uzrunātu 
plašāku sabiedrību, tika īstenota 
Rīgā. Uz trīs gājēju tiltu margām, 
kas atrodami Rīgas parkos, projekta 
dalībnieki pašrocīgi izgatavoja un 
uzstādīja papīra piekaramās slē-
dzenes. Uz tām tika uzrakstīti divi 
viena dzimuma cilvēku vārdi un 
kāds nākotnes datums, kā parasti to 
dara kāzās. Šādi, izmantojot radošu 
aktivitāti, jaunieši pievērsa apkārtē-
jo uzmanību viendzimumu laulības 
aizliegumam Latvijā, ko jaunieši 
vēlētos mainīt. 
 Projekta dalībnieki atzīst, ka tas 
ir izdevies, un uzsver, ka tagad 
svarīgākais ir iegūtās zināšanas un 
pieredzi izmantot arī ārpus projekta. 
Jaunieši nākotnē plāno turpināt 
apkārtējo iesaistes veicināšanu, 
izmantojot gan projektā izmēģinā-
tās radošās aktivitātes, gan arī ko 
jaunu!

 

Šis projekts tika īstenots ar ES programmas 
“Erasmus+” finansiālu atbalstu. 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību 

par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu. 

 Intervijas fragments ar Leldi Gustu 
no www.aluksniesiem.lv http://aluks-
niesiem.diena.lv/vietejas-zinas/pie-
vienojies-radosaja-piknika-97966

Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra pulciņi
gaida dalībniekus

Jauniešu starptautiskā apmaiņa veicina sabiedrības iesaisti 

Projekts “PEANUT” palīdzēja atklāt sevi un apkārtējos, veicināt cilvēku iesaisti 
sabiedriskajos procesos

 Ilze Zvejniece,
Projekta vadītāja
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

 Alūksnes novada pašvaldība no 
aprīļa līdz septembrim īsteno 
projektu „Daru pats. Daru 
citam.”, kura laikā jaunieši no 
novada pagastiem un pilsētas 
attīsta radošumu sevī, mācās 
veidot radošu vidi, gūst iedvesmu 
no citiem un paši attīsta savus 
vides uzlabošanas projektus.

 Projekta laikā notikušas vairākas 
aktivitātes. 23. maijā pagastu 
jaunieši līdzdarbojās Alūksnes 
jauniešu dienā „ARAM”, 
apmeklētājiem piedāvājot dažādas 
sportiskas un radošas darbnīcas. 
Ilzenes jaunieši aicināja spēlēt 
florbolu, Liepnas jaunieši piedāvāja 
netradicionālas stafetes un aklo 
volejbolu, citi pagasti aicināja 
zīmēt, novērot un pārveidot lietas.
 Jūlija sākumā 3 dienu laikā 27 
jaunieši attīstīja radošumu sevī, 
pētīja, kāda vide veicina radošumu 
un kādi resursi tam nepieciešami.
 Savukārt jūlija otrajā pusē 19 
dalībnieki tikās 2 dienas ilgās 
apmācībās Ilzenē, kur praktiski 
izstrādāja vides uzlabošanas 
projektus.
 Augusts kļuva par jauniešu 
izstrādāto projektu realizēšanas 
mēnesi. Ilzenē nojume pie skolas 
ieguva brīnišķīgu gleznojumu, 
Jaunannā tika papildināta Bebru 
dabas taka ar Sajūtu takas posmu, 
Mārkalnē jaunieši beidzot piepildīja 
vajadzību pēc ērta soliņa, kur 
izmantot bezvadu internetu, savu-
kārt sportiskajā Veclaicenē jauniešu 
rokām tapa uzlabots tik 
nepieciešamais volejbola laukums.
 Šādās neformālās izglītības 
aktivitātēs jaunieši var gūt ārkārtīgi 
daudz jaunu zināšanu un prasmju, 
kas var palīdzēt turpmākajā dzīvē. 
 Visa projekta gaitā jaunieši tika 
mudināti sekot līdzi un izvērtēt, ko 
iemācījušies, kādu pieredzi un atzi-
ņas guvuši projekta laikā. Tas darīts, 

lai dalībnieki mācītos 
uzņemties atbildību par savu 
izaugsmi un apzinātos, cik nozīmīga 
ir paša cilvēka aktivitāte un 
ieinteresētība mācīšanās procesā. 
Noslēgumā tie dalībnieki, kas 
vēlējās, saņēma gūto pieredzi 
apliecinošu dokumentu.
 29. augustā pulksten 11.00 gan 
iesaistītie jaunieši, gan ikviens 
interesents tikās Vēlajās brokastīs, 
lai atskatītos uz projektā paveikto 
un gūtu iedvesmu laikam līdz 
nākamajai vasarai!

Projekts tiek īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2015. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Jaunieši veido
radošu vidi sev apkārt

Projekta aktivitāšu laikā jaunieši apguvuši daudzas jaunas iemaņas
Projekta publicitātes foto

Īstenojot projektu, jaunieši daudz darbus veikuši pašu spēkiem
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  Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

Dejot pa saules atspulgu ūdenī, 
dejot ar putniem, kas aizlido rudenī,

Viss tev ir ļauts, viss tevi sauc - ai, 
cik ir iespēju daudz!

Draudzību satikt kā mirdzošu 
zvaigznīti, ticībā augt un mūžīgi 

mainīties -
Bērnība, jaunība prātus kad jauc - 

viss tev ir ļauts, skola tevi sauc! 
/G. Micāne/

 Pārmaiņas dabā un kalendāra 
lapiņas vēsta par 1. septembra 
tuvošanos. Citam tā ir pirmā sko-
las diena kā skolēnam, citam kā 
vecākam, vecvecākam, citam jau 
2., 3., 4. un 12. reizi jauna mācību 
gada sākums, citam tā ir darba 
diena, tomēr domāju, ka svētku 
sajūta un savāda satraukuma jū-
tas ir visiem. Lai izdodas saglabāt 
mums šo priecīgo satraukumu un 
svētku sajūtu ilgāk!

 Zinību diena – tie ir svētki pirms 
jauna darba cēliena, tas ir jauns 
sākums un jaunas apņemšanās. 
Mācību gads ir kārtējais atskaites 
posms ne tikai tiem, kas mācās, bet 
arī tiem, kas dod zināšanas, un tiem, 
kas gādā, lai jaunā paaudze skolotos 

un studētu.
 Sagaidot jauno mācību gadu, 
īpašs prieks par tiem mūsu skolas 
absolventiem, kuri turpinās apgūt 
zināšanas tālākās mācību iestā-
dēs. Absolventi ir iestājušies Rīgā 
Tehniskajā universitātē un Latvijas 
Universitātē, Rīgas tehniskajā 
koledžā, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā Jelgavā, Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehnikumā, 
Rīgas Stila un Modes profesionālajā 
vidusskolā. Viena absolvente mācī-
bas turpinās Birmingemas Univer-
sitātē Anglijā. Īpaši skolas kolektīvs 
priecājas, ka 1. izlaiduma gads 
valsts aizsardzības mācībā ir bijis 
veiksmīgs – vairāki absolventi ak-
tīvi ir iesaistījušies Zemessardzē, ir 
izvēlējušies profesionālo dienestu, 
un turpinās mācības arī Latvijas Na-
cionālajā Aizsardzības akadēmijā, 
policijas un robežsardzes koledžās. 
Aizsardzības akadēmijā jau pirmos 
pārbaudījumus interesenti veica 
martā. Pārbaudījumi bija fiziskajā 
sagatavotībā, svešvalodu zināša-
nās un vai vispār ir līdera dotības. 
Jaunieši visu nedēļu izbaudīja dzīvi 
armijas režīmā, tā vēlreiz pārlieci-
noties par savas izvēles pareizību. 
Paldies par interesantajām stundām, 
pārgājieniem, ekskursijām un degs-
mi skolotājam Andrim Čečiņam, 
kura iespaidā jaunieši tomēr izvē-

lējās savu karjeru saistīt ar militāro 
jomu. Ir jaunieši, kuri nolēmuši 
uzsākt darba gaitas gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. Paldies visām absolventu 
klašu audzinātājām, jo veiksmīgi 
kopā risinātas ieceres nākotnei. 
Prieks, ka daudzi jaunieši izvēlēju-
šies valsts aizsardzības programmu 
apgūt arī šogad 10. klasē, jo tā ir 
lieliska iespēja sagatavoties mili-
tārās karjeras nākošajam posmam. 
Paralēli valsts aizsardzības mācībai 
piedāvāsim pastiprināti attīstīt sevī 
līdera dotības iesaistoties projektā 
„Esi līderis!”, kā arī aktīvi darbo-
ties „Erasmus +” projektā kopā 
ar citiem 9 valstu jauniešiem un 
pedagogiem.
 Šogad saviem pirmklasniekiem 
piedāvāsim apgūt datorprasmes, jo 
iesaistījāmies Izglītības un zināt-
nes ministrijas, Valsts izglītības 
satura centra sadarbībā ar Latvijas 
Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociāciju pilotprojektā 
„Datorika” 1. klasei, kur pirmais uz-
devums būs droša interneta lietoša-
na. Sen nav noslēpums, ka bērni jau 
pavisam mazi sāk interesēties par IT 
jomu, tādēļ svarīgi to pareizi apgūt 
pēc iespējas ātrāk kopā ar profesio-
nālu skolotāju . Mācību programmu 
„Datorika” aprobāciju īstenos 157 
izglītības iestādēs, paredzot agrīnā-
ku digitālās kompetences attīstību.

 Skolēniem papildināt zināšanas un 
jaunas prasmes apgūt piedāvāsim 
vairākās interešu izglītības prog-
rammās: „Amatniecība un kokap-
strāde”, Jautrās idejas”, „Domā un 
radi”, „Ansamblis”, „Folklora”” un 
„ Zēnu koris”. 
 Prieks par visiem zēnu kora dalīb-
niekiem, skolotāju Inesi Krūmiņu, 
ka izcīnīja iespēju piedalīties XI 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos Rīgā. Tās ir neaiz-
mirstamas emocijas un pieredze 
turpmākai dzīvei. Paldies visiem 
skolotājiem, vecāki, kuri palīdzēja 
korim sagatavoties, saposties un 

piedalīties svētkos. Paldies koncert-
meistarei Ilvai Liepiņai.
 Mūsu zināšanas, prasmes un 
talanti ir atslēga uz panākumiem un 
labklājību gan katram individuāli, 
gan valstij kopumā, un darbs, ko 
šodien katrs ieguldīsim savu zinā-
šanu papildināšanā un savu talantu 
pilnveidošanā, vai arī palīdzēšanā 
tos attīstīt, nākotnē atmaksāsies 
simtkārtīgi.
 Lai mums visiem katram indivi-
duāli un kopā veicas! Veiksmīgu 
Jauno mācību gadu!

Alūksnes novada vidusskola Zinību dienas gaidās

Mazie pirmklasnieki, apgūstot jauno skolas dzīvi pirms mācību gada sākuma, 
tikās rīta aplī

 Evita Bogdanova

 No 27. līdz 31. jūlijam, piecas 
piesātinātas, ritmiskas, aizraujo-
šas dienas, Malienas pamatskolā 
notika nometne „Ritms, deja, 
improvizācija – kopā jautrāk”. 

 Nometni šogad rīkojām pašu 
spēkiem ar labvēļu un atbalstītāju 
palīdzību. Protams, kaut kā mums 
pietrūka, bet, pateicoties profesio-
nāļiem pasniedzējiem, bērni bija 
nodarbināti, noslogoti, pastrādājuši, 
atpūtušies, izdejojušies, izdziedā-
jušies, izspēlējuši teātra sportu un 
iprovizējuši situācijas, spēlējuši uz 
džambām un kokoniem, atdzīvi-
nājuši vecos apavus, kas tapa par 
dizaina elementiem un radījuši savu 
nometnes īpašo karogu, kas re-
dzams fotogrāfijā ar uzrakstu „Kopā 
jautrāk”. Nometnē ar bērniem un 
jauniešiem strādāja Agita Līdum-
niece (Ilzene), Karina Saveļjeva 
(Ķekava), Mārcis Kalniņš, Marita 
Mūrniece un nometni vadīja Evita 
Bogdanova.
 Fantastisks pārgājiens lietū pie bi-
jušā Malienas pamatskolas direktora 
Viktora Litaunieka pa veco, mīļo 
Vinnija Pūka taku. Mūs nebaidīja 
nomākušās debesis, vēsā diena un 
smalkais lietutiņš, kas vienā brīdī 
tapa par lietu. Mājās pie Viktora 
mūs sagaidīja meitas Vinetas sarū-
pētā siltā zāļu tēja ar upeņu sukā-
dēm un siltu, sausu apģērbu. Viktors 
– cilvēks enciklopēdija, mēs gribam 
vēlreiz atgriezties, jo nedaudz pie-
trūka laika, lai noklausītos stāstiņu 
par zirgiem un apskatītu visu zirgu 
kolekciju. Paldies viņiem.
 Noslēgumā tapa koncerts vecā-

kiem, kas bija ģenerālmēģinājums 
Malienas pagasta sporta svētku 
atklāšanai, kas notika 8. augustā 
Malienas pamatskolas sporta lau-
kumā. Tajā mēs parādījām visu, ko 
esam vienas nedēļas laikā apguvuši. 
Pedagogu secinājumi – fantastiski 
bērni, kas piecu dienu laikā iemācās 
dejot, spēlēt mīmu teātri, spēlēt 
džambas un dziedāt. Cits to apgūst 
mēnešiem.
 Paldies mums jāsaka Malienas 
skolas direktorei Ievai Baltajai - 
Pilsētniecei un skolas labvēlei par 
iespēju bērniem pavadīt saturīgi un 
lietderīgi  laiku vasaras brīvdienās, 
paldies tās nedēļas dežūrskolotājai 
Sandrai Ābeltiņai, skolas saimnie-
kam Ilgvaram Peperniekam, nomet-
nes pavārītei Tatjanai Smirnovai, 
kārtības ieviesējai Marijai Aļeksju-
kai, kā arī Dacei Dravniecei, kas 
bija kopā ar mūsu čaklo darbošanos, 
skaļajiem smiekliem un emociju 
virpuli.
 Paldies mūsu  atbalstītājiem 
Baibai Šķenderei, Jānim Pūpolam, 
Svetlanai Prenkai Mihailovai, SIA 
„Sandors”, Ivaram Tīcam, Aivitai 
Ezeriņai un Andim Cingleram.
 Paldies! Kopā mums tiešām visiem  
bija jautrāk!

Malienā bērniem
šovasar aizraujoša
nometne  Druvis Mucenieks,

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alsviķu arodskola ar šā gada 1. 
septembri kļūst par Smiltenes 
tehnikuma filiāli. Izglītības un 
zinātnes ministrija šādu lēmumu 
skaidro ar to, ka tas došot iespēju 
paplašināt izglītojamo pieeju arī 
citām izglītības programmām, 
vienlaikus nodrošinot gan iekļau-
jošas izglītības iespēju, kā arī 
saglabājot arodskolu kā tehniku-
ma mācību īstenošanas vietu.

 Alsviķu arodskolas direktore 
Anita Palma informē, ka pagaidām 
iedzīvotājiem nav pamata bažīties 
par arodskolas pārcelšanu citur, jo 
tā turpinās savu darbību Alsviķu pa-
gastā. Viņa stāsta, ka izmaiņas, kas 
ir šīs reformas pamatā, ir pārsvarā 
strukturālas, jo Alsviķos turpmāk 
neatradīsies skolas Grāmatvedības 
un Personāla nodaļas, kas pārceltas 
uz Smiltenes tehnikumu.
 2015./2016. mācību gadā audzēk-
ņus uzņems sešās mācību prog-
rammās – apavu labotājs, teksta 
redaktora operators, pavāra palīgs, 
būvstrādnieks un Eiropas struk-
tūrfondu finansētajās programmās 
teksta redaktora operators un gald-
nieks. Programmā “Būvstrādnieks” 
uzņemšanas noteikumi atšķiras no 
pārējām programmām ar to, ka šajā 
programmā tiek uzņemti arī jaunie-
ši, kuri dažādu apstākļu dēļ 15 gadu 
vecumā nav absolvējuši 7. klasi. 
Mācoties šajā programmā, jaunietis 
ne tikai iegūst arodu, bet arī pabeidz 
pamatskolu. 
 Alsviķu arodskolas direktore Anita 
Palma pateicas Alūksnes novada 

pašvaldībai par to, ka Alsviķos 
darbojas arī Alūksnes novada vidus-
skolas filiāle, kas ļauj pēc brīvprā-
tības principiem tiem audzēkņiem, 
kuri vēlas un kuru veselības stāvok-
lis to atļauj, paralēli arodam apgūt 
arī vidējo izglītību.
 Runājot par pašvaldības atbalstu, 
skolas direktore informē, ka būtu 
nepieciešams pašvaldībai kopā ar 
uzņēmējiem un Alsviķu arodskolu 
analizējot pašreizējo situāciju un 
novada attīstības tendences saprast 
kādu profesiju pārstāvji Alūksnes 
novadā būs nepieciešami tuvāka-
jā nākotnē. Viņa informē, ka pie 
jaunajiem nosacījumiem Alsviķu 
arodskolai būs iespēja atvērt mācību 
programmu arī jauniešiem bez 
invaliditātes grupas.
 Anita Palma saka paldies Alūksnes 
novada uzņēmējiem, par to, ka 
tie devuši iespēju skolas audzēk-
ņiem ne apgūt praksi, bet arī apgūt 
mācības, kas balstītas darba vidē, 
tādejādi sniedzot vēl kvalitatīvāku 

profesionālo izglītību.
 Alsviķu arodskolas direktore infor-
mē, ka skola ir gatava iesaistīties 
Nodarbinātības Valsts aģentūras 
pilotprojektā par īslaicīgo kursu 
nodrošinājumu, kas ļauj ar mazāku 
mācību stundu skaitu apgūt arodu. 
 Arodskola realizējusi vairākus 
Eiropas Savienības fondu projek-
tus, pateicoties kuriem nosiltinātas 
skolas un viesnīcas ēkas, labiekār-
tots pagalms un veikti arī daudzi citi 
teritorijas un ēku labiekārtošanas 
darbi. Arī nākotnē plānots piesaistīt 
finansējumu, lai varētu veikt arī 
iekštelpu remontu. Skolas direk-
tore uzsver, ka apjomīgu darbu šo 
projektu izstrādē ieguldījusi skolas 
projektu vadītāja Zoja Kozakova. 
Realizēti arī projekti izglītības 
jomā, tā aizvadītajā mācību gadā 
8 jaunieši no Alsviķu arodskolas 
praktizēja savas zināšanas Portu-
gālē.

Alsviķu arodskola kļūst par 
Smiltenes tehnikuma filiāli

Projektu vadītāja Zoja Kazakova
Druvja Mucenieka foto
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 Ina Rubene,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja vadītāja

 Šis gads Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā tiek 
vadīts koka zīmē. Ir izveidota 
koku taka, kura stāsta par koka 
nozīmi latviešu folklorā un sadzī-
vē, sagatavota izglītojošā prog-
ramma „Spēles ar koka spēlēm”, 
Muzeju naktī tika atklāta un 
gandrīz visu vasaras sezonu bija 
skatāma izstāde „Koka pārvēr-
tības”, noorganizēta nometne 
„Amatam ir zelta pamats”, 
kuras pamattēma bija koks un 
arī Pļaujas svētkos, blakus katru 
gadu veicamajiem, akcentēs koka 
darbus.

 Kā jau ik gadu, būs labības kulšana 
ar spriguļiem, zirga ģēpeli un mo-
toru darbināmo kuļmašīnu, maizes 
cepšana, linu apstrāde, kartupeļu 
rīvēšana, stērķeles gatavošana, 
medus sviešana, veļas mazgāšana 
un keramikas darbnīca. Patiess 
prieks, ka šais darbos arvien vairāk 
atgriežas vietējie iedzīvotāji, kas 
tajos piedalījušies daudzus gadus, 
kā arī pievienojas jauni apkārtējo 
pagastu ļaudis. Šogad savu atbalstu 
apsolījuši arī kolēģi no Alūksnes, 
Bejas muzejiem. Neiztrūkstoši svēt-
ku norisē piedalās arī Alūksnes no-
vada mazpulcēni. Tā kā nedēļu pēc 
Pļaujas svētkiem Gulbenes Valsts 
ģimnāzija sadarbībā ar Ates muzeju 
starptautiska projekta ietvaros  „iz-
spēlēs” mazos pļaujas svētkus, tad 
arī tās audzēkņi izteikuši vēlēšanos 
svētkos piedalīties norisēs ar nolūku 
līdzdarboties, iepazīstot darbus. Kā 
allaž, svētku apmeklētāju transporta 
izvietošanā un kārtības nodrošinā-
šanā piedalīsies Alūksnes novada 
pašvaldības policija.
 Svētkos akcentēsim koka darbus 
un tajos, blakus mūsu esošajiem 
sadarbības partneriem, kas svētkos 
strādājuši ar koku līdz šim – pinē-
ju Daci Brūniņu, karošu grebēju 
Laimoni Lapsu, kokamatnieku 
Ēriku Kanaviņu, kā arī prasmīgo 
kājminamās koka virpas darbinātāju 
Gaidi Barovski - piedāvāsim arī 
citus darbus, kas kādu laiku vai pat 
vispār nav rādīti Pļaujas svētkos. 
Pēc ilgāka pārtraukuma svētkos būs 
skatāms skaidu plēšanas process, ko 

nodrošinās kalncempietis Mār-
tiņš Āboltiņš. Mucu gatavošanu 
demonstrēs SIA „Liela muiža” no 
Kocēnu novada Vaidavas pagasta. 
Interesantu piedāvājumu solās rādīt 
garkalnieši no „Namdaru darbnī-
cas”, Vizma un Pēteris Zvirbuļi no 
Līgatnes, kas ir vieni no labākajiem 
tāšu meistariem Latvijā, rādīs savas 
prasmes. Koka skulptūru gatavo-
šanu varēsim redzēt daugavpilieša 
Valda Grebeža izpildījumā. Bejas 
muzejs šurp vedīs meistarus, kas 
tradicionāli viņu organizētā pasāku-
mā strādā Muzeju naktī, no bluķiem 
ar motorzāģi izgriežot interesantus 
darbus. Savukārt firmas „Fiskars” 
pārstāvji demonstrēs, kā ar koku 
galā tiek jaunākās paaudzes cirvji. 
Šie ir ļaudis, kas savu dalību jau ir 
apstiprinājuši, bet uzaicināto pulks 
ir vēl lielāks. Ja arī jūs kāds strādā-
jat ar koku vai zināt kādu meistaru, 
piesakieties un gaidīsim ciemos.
 Šī gada Pļaujas svētkos būs vēl 
kāds jauks pārsteigums, kurš solās 
vainagoties ar aktīvu sadarbību. 
Dalībnieku vidū būs arī Latvijas Et-
nogrāfiskā brīvdabas muzeja amat-
nieki, kas rādīs ragavu gatavošanu. 
Savukārt, Ates muzejs brīvdabas 
muzejā viesosies 20. septembrī 
ražas svētkos ar motoru darbināmo 
kuļmašīnu, lai rādītu kulšanas talku.
 Ates muzeja darbinieki priecājas 
par sadarbību ar TLMS „Kalme” 
vadītāju Renāti Pilipu un tieši 
Pļaujas svētku laikā tiks atklāta ļoti 
interesanta studijas izstāde „Mūsu 
mantojums”, kurā būs iespējams 
iepazīties ar Vidzemes tautas tēr-
piem. Tā muzeja apmeklētājiem būs 
skatāma līdz 1. decembrim. 

 2015. gada Pļaujas svētkus jau 
otro gadu vadīs Dzintris Kolāts un 
šogad viņam pievienosies meita 
Elīna Kolāte ar savu skatījumu uz 
darbiem Vidzemes lauku sētā. Kā 
allaž pasākumu ar dziesmām un 
dančiem kuplinās folkloras kopa 
„Putnis”, Ziemeru folkloras kopa, 
Briežuciema etnogrāfiskais ansamb-
lis un „Rota”, folkloras kopa no 
Rencēniem. Svētku norisē būs vēl 
citas interesantas nodarbes apmek-
lētājiem – vizināšanās ar zirgiem, 
umurkumurs, spēles, konkursi.
 Arī šogad notiks mājražošanas un 
amatniecības andele, uz kuru jāpie-
sakās, aizpildot tirgus dalībnieka 
anketu, kas pieejama muzeja mājas 
lapā www.atesmuzejs.aluksne.lv.
 Esam pateicīgi pasākuma atbalstī-
tājiem: Alūksnes novada domei par 
finansējumu, informatīvo atbalstu 
un kārības nodrošināšanu svētkos, 
A/S „Latvijas valsts meži” par koka 
darbnīcu nodrošināšanu, SIA „Fis-
kars Latvia”, Latvijas Etnogrāfiska-
jam brīvdabas muzejam, Zemnieku 
saimniecībai „Lejas” par labības 
dāvinājumu, laikrakstam „Diena”,  
LR2 un laikrakstam „Malienas 
Ziņas” par informatīvo atbalstu. 
Pienu seperēšanai kā allaž dāvinās 
Saldābolu ģimene no Jaunlaicenes. 
Šiem un vēl vairākiem nākama-
jiem svētkiem linu darbu veikšanai 
pietiks no linu audzētāju asociācijas 
dāvinātajiem liniem. Paldies visiem 
atsaucīgajiem ļaudīm, kas dod 
spēku darboties tradīciju saglabāša-
nā, tai skaitā Alūksnes un Gulbenes 
novadu iedzīvotājiem, kas strādā 
svētku laikā dažādos darbos un 
ierāda amatus.

Aicina Pļaujas svētki Atē

Pļaujas svētkos lauku sētas rudens darbi gaidīs gan lielus, gan mazus

Alūksnes Kultūras
centra pasākumi

Turpinājums no 1. lappuses

 18. septembrī no šī jaunā muzikālā 
instrumenta skaistākās mūzikas 
skaņas izvilinās daudzi pazīstami 
mūziķi, jau minētais Jānis Lūsēns, 
Uģis Prauliņš, arī alūksnieši – Ilga 
Bērziņa, Romāns Vendiņš.
 Jāteic, ka ēkas skatuve ir intere-
santi veidota, jo tā ir izmantojama 
gan lielajai, gan mazajai zālei. 
Mazajā zālē, kas atrodas vecās ēkas 
lielās zāles vietā, būs sēdvietas 
105 cilvēkiem. Atverot priekškaru 
un pārbīdot kulises, var iegūt tādu 
mazās zāles skatuves dziļumu, 
kāds scenogrāfiski nepieciešams. 
S. Bērziņa norāda, ka, atkarībā no 
organizatora vēlmēm un pasākuma 
specifikas, tiks lemts, vai pasākums 
notiks mazajā vai lielajā zālē. 
 Bez tam, ēkā ir arī diskozāle un 
kamerzāle. Kamerzālē strādās Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris 
„Slieksnis”, te notiks amatierteātru 
izrādes un to nelieliem literāriem 

pasākumiem varēs izmantot arī 
bibliotēka. Ja plānotais pasākuma 
apmeklētāju skaits būs lielāks, tad 
bibliotēkas pasākumi notiks mazajā 
zālē. Kamerzālē ir 50 stacionārās 
sēdvietas, kam var pievienot vēl 
divas papildrindas. Vietu skaits 
kamerzālē nav palielinājies, jo tā 
atrodas ēkas vecajā daļā, kur, ņemot 
vērā tās pieminekļa statusu, izmaiņu 
izmēros nebija. Toties ir paplašinā-
jušās telpas pie tās – plaša grimēta-
va, noliktavas telpa, atpūtas zona, 
tualetes ar dušām.
 Pagrabstāvā atrodas arī disko zāle 
vietā, kur tā jau kādreiz ir bijusi. 
Alūksnes Kultūras centra direktore 
uzsver, ka šīs telpas būs atvēlētas 
jauniešiem. Iestādei jau ir idejas, kā 
šai zālei likt dzīvot, taču jaunieši 
tiek aicināti izteikt savas idejas, 
organizēt dažādus pasākumus.
 Vienas no lielākajām pārmaiņām 
ir Tautas lietišķās mākslas studi-
jai „Kalme”, kas no iepriekšējām 
telpām bez logiem nonākusi gaišā 

telpā, kur divas sienas veido tikai 
logi. Gaidot atklāšanas koncertu, 
studijas dalībnieki sagatavojuši arī 
jaunu izstādi.
 Bijušajā spoguļzālē atradīsies mē-
ģinājumu telpa koriem, kur strādās 
arī Mūzikas skola. Šai telpā atrodas 
centra jaunās klavieres „Petrof”. 
Lai taupītu lielās zāles skatuves 
segumu, deju kolektīviem ikdienas 
mēģinājumi ritēs mazajā zālē un 
tikai ģenerālmēģinājumi, uzklājot 
īpašo deju grīdas segumu, notiks 
lielajā zālē.
 Liels ieguvums Kultūras centrā būs 
labierīcības apmeklētājiem, kas ie-
priekš radīja problēmas. Cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem nozīmīgs 
būs pacēlājs, kā arī telpu pārejas bez 
sliekšņiem.
 Nozīmīgs ieguvums ir arī jau-
nais stāvlaukums. Autovadītājus 
gan aicinām pievērst uzmanību 
uzstādītajām ceļa zīmēm Brūža un 
Skolas ielas krustojumā, kas norāda, 
ka sākas dzīvojamā zona ar ātruma 

ierobežojumu un gājējiem ir priekš-
roka, kā arī zīmēm, kas norāda, 
ka iebraukšana stāvlaukumā ir no 
Mākslas skolas puses, bet izbrauk-
šana – pie Kultūras centra. Centra 
kolektīvam rūgtus brīžus sagādā 
tie šoferi, kuri jauno stāvlaukumu 
izmanto izklaidēm un uz jaunā 
bruģa seguma jau atstājuši savus 
autogrāfus ar melnām „saulītēm”. 
Taču cīņā ar šādiem vadītājiem tiks 
liktas lietā kameras.
 Prieku par jaunajām telpām mazina 

skats, kas paveras aiz lielās zāles 
loga – laivu novietnes, kas ne tikai 
aizsedz, bet arī bojā ainavu, kā arī 
blakus centram esošā bijusī VEF 
teritorija.
 - No visiem daudzajiem cilvēkiem, 
kas ir bijuši centra ēkā, tikai kādi 
pāris procenti ir bijuši tādu, kas 
domā, ka laivu novietnes varētu 
atjaunot, pārējie uzskata, ka tās 
jānojauc, - saka S. Bērziņa. 

Fotogalerija www.aluksne.lv
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Jaunas mājas meklē seši kucēni. 
Pieauguši būs vidēja auguma. 
Jaunajiem saimniekiem tiks atdoti 
vakcinēti un čipēti.

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

 Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 Ar smiekliem un pozitīvām emo-
cijām aizvadīts Otrais Jokdaru 
festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt”, 
šogad to apmeklēja sevišķi kupls 
skatītāju pulks. Tas liecina par to, 
ka festivāls gūst skatītāju atzinību 
un interesi, tātad ir stimuls turpi-
nāt un attīstīt šo notikumu.

 Festivāla īpašie viesi bija Latvijā 
populārais komiķis Jānis Skutelis, 
Karaliskais improvizācijas teātris 
un mūziķu grupa „Dziļi violets”. Šo 
mākslinieku uzstāšanās īpašu atzi-
nību guva gados jaunāko skatītāju 
vidū, bet arī vecāka gada gājuma 
ļaudis atzina, ka ļoti interesants un 
oriģināls bijis rīdzinieku sniegums 
un darbošanās ar publiku. Vētrai-
nus aplausus un ovācijas izpelnījās 
mūziķu grupa „Dziļi violets”, kas 
izpildīja dziesmas no Edgara Liepi-
ņa repertuāra šai grupai raksturīgā 
dziesmu aranžējumā, kas publikai 
lika emocionāli „aizdegties”.
 Festivāla gaidītākie viesi bija 
Jokdari no „tautas”, kas ieradās no 
tāliem novadiem, līdzi ņemot arī 
draugus un kolēģus. Dalībnieki no 
Ventspils, Krimuldas un Jaunjel-
gavas novadiem atbrauca ne tikai 
uzstāties festivālā, bet arī iepazīt 
mūsu novadu un Zeltiņu pagas-

tu. Dodoties projām mūsu jaunie 
draugi izteica atzinīgus vārdus par 
Alūksnes pilsētā redzēto, par sakop-
to Zeltiņu pagastu un viesmīlīgiem 
cilvēkiem. Dzirdējām vārdus, kas 
priecēja prātus un sildīja sirdis: 
„Pie jums šeit ir tāda laba aura un 
rodas vēlme atgriezties”. Šie vārdi 
ir pateicība visiem darbīgajiem 
Alūksnes novada pašvaldības un 
Zeltiņu pagasta pārvaldes darbi-
niekiem par sakopto vidi, sporta, 
kultūras un tūrisma aktivitātēm, kas 
piesaista cilvēkus no visas Latvijas 
un ārzemēm un rada interesi mūsu 
novadu. 
 Pēc svētkiem ir labi padarīta darba 
sajūta, bet šis notikums  uzliek 

arī pienākumu nopietni domāt par 
nākošā festivāla piedāvājumu. Ceru, 
ka tas izdosies un 2017. gada augus-
tā varēsim  aicināt uz  novadnieka 
Edgara Liepiņa piemiņai veltīto 
Trešo Jokdaru festivālu Zeltiņos” 
Vajag tik rakt”.
 Paldies Alūksnes novada pašvaldī-
bai par projekta finansiālu atbalstu.
 Paldies visiem Zeltiņu pagasta pār-
valdes darbiniekiem par atsaucību 
un ieguldīto darbu svētku radīšanas 
un norises procesā.
 Paldies Elitai Laivai un viņas 
komandai par milzīgo darbu, kas 
katru gadu tiek ieguldīts organizējot 
sporta svētkus Zeltiņu  pagastā.

Zeltiņos noticis Otrais
Jokdaru festivāls

Grupa “Dziļi violets” un Karaliskais Improvizācijas teātris Zeltiņos

 Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 - Stipro skrējiena mērķis ir 
popularizēt  aktīvu dzīvesvei-
du, iesaistīt fiziskās aktivitātēs 
dažāda vecuma dalībniekus un 
sniegt iespēju ikvienam pārbaudīt 
savu gribasspēku un fizisko spēju 
robežu. Skrējiens ir arī iespēja 
aizraujošā veidā iepazīt Ilzenes 
pagastu un popularizēt Ilzenes 
vārdu pasaulē, - uzsver Alsviķu, 
Ilzenes un Zeltiņu pagasta pārval-
žu vadītāja Ingrīda Sniedze.

 Apvidus šķēršļu skrējienā varēja 
piedalīties ikviens aktīva dzīves-
veida cienītājs, kurš sasniedzis 14 
gadu vecumu. Trasē sportisti devās 
visi kopā, toties rezultāti tika vērtēti 
pa grupām – atbilstoši dalībnieku 
vecumam un fiziskajai sagatavo-
tībai. Spēcīgākajā jeb elites grupā 
uzvaru izcīnīja Raimonds Siliņš, aiz 
sevis atstājot brāļus Ansi un Arvi 
Šteinerus. 
 Pirmajā vecuma grupā jeb 1998. 
- 2001. g. dz.  jauniešu vidū zēnu 
konkurencē par uzvarētāju kļuva 
Gvido Bambulis otrajā un trešajā 
vietā atstājot attiecīgi Kārli Ludvigu 
un Ģirtu Žagatu. Šajā vecuma grupā 
meiteņu konkurencē spēcīgākā iz-
rādījās Anete Salmiņa, otrā finišēja 
Laine Vilciņa, bet trešā - Sindija 
Žīgure.
 Otrajā vecuma grupā jeb 1991. 
– 1997. g. dz. vīriešu konkurencē 
godalgoto trio bija sekojošs – 1. 
Andris Klempners, 2. Māris Ozo-

liņš, 3. – Andrejs Zubaničs. Dāmu 
konkurencē visātrāk distanci veica 
Sintija Kazaine, otro vietu izcīnīja 
Līva Augule, bet trešo – Marina 
Lavrova.
 Trešajā vecuma grupā jeb 1975. – 
1990. g. dz. vīriešu grupā pārākais 
izrādījās Inguss Vītols, otrajā vietā 
atstājot Vladimiru Golovku, bet tre-
šajā vietā ierindojās Ivo Pētersons. 
Dāmu konkurencē par uzvarētāju 
kļuva Sandra Kārkliņa.
 Ceturtajā vecuma grupā kungiem 
startēja viens dalībnieks, Arnis 
Pura, kurš uzrādīja atzīstamu rezul-
tātu apsteidzot lielu daļu jaunāko 
sacensību dalībnieku. Tāpat arī 
dāmu konkurencē šajā vecuma gru-
pā startēja viena dalībniece Marika 
Salmiņa.
 Komandu konkurencē svarīgi bija 
visai komandai distancē turēties 

kopā, tajā pašā laikā domājot par 
iespējami ātrāku finiša sasnieg-
šanu. Labāko rezultātu komandu 
konkurencē sasniedza komanda 
“Bonaparte” (Laura Volcīte, Helvijs 
Stupenko, Raitis Ezeriņš, Raivo 
Kokarevičs). Otrajā vietā ierindojās 
komanda “KKPD” (Kristīne Āboli-
ņa, Justs Kolendo, Mareks Mazulis, 
Edgars Liberts), bet trešie palika 
“Arbūziņi” (Lelde Melece, Kalvis 
Melecis, Eduards Līdumnieks, 
Rihards Salmiņš).
 Sacensības komentēja un par 
patīkamu atmosfēru rūpējās Guntis 
Kozilāns.
 Skrējienu organizēja Ilzenes pagas-
ta pārvalde sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldību, „Sporta, kultū-
ras, interešu izglītības un mūžizglī-
tības centru „Dailes””.

Ilzenē norisinājās tradicionālais
“Stipro skrējiens”

Stipro skrējiens Ilzenē kļūst arvien populārāks
Druvja Mucenieka foto

Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā:
Katru darba dienu 9.00 laudes, 
18.00 vespere
Otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
Piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja 
pieņemšanas laiks
18. septembrī 18.00 iesvētes apmā-
cības 
19. septembrī 17.00 Kino vakars
25. septembrī 18.00 iesvētes apmā-
cības
26. septembrī 17.00 vīru vakars

Baznīcā:
Svētdienās 11.00 dievkalpojums
13. septembrī 11.00 Tēvu dienas 
dievkalpojums

Opekalna ev. lut. baznīcā

Septembra pirmajā un trešajā svēt-
dienā pl. 16.00 dievkalpojums 

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem ak-

tuālajiem pasākumiem, līdz mēneša 
20. datumam iesūtot to uz e-pastu 

evita.aploka@aluksne.lv!

Draudzēs novadā

 Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama vadītāja

 Ar dziesmām, dejām, igauņu 
valodu un dažādiem šoviem ir 
izskanējis vērienīgs Veclaicenes 
pagasta pasākums „Igauņu die-
na Veclaicenē”.

 Pasākums notika dienas garu-
mā un katra palīdzīga roka bija 
nepieciešama gan pirms 
pasākuma, gan pasākuma 
laikā, gan izskanot tam. 
Lielu, lielu „paldies” 
pasākuma izpalīdzēšanā 
izpelnījās Veclaicenes 
jauniešu organizācija 
„Rising Korneti”, un tie 
ir, Laima un Edīte Gava-
res, Oskars Valts, Edgars 
Orlovs, Arnolds Pjuss, 

Gints un Raitis Plukši,  Beāte 
un Kristers Pori, Inga Balode, 
Ralfs Millers, Agnis Bināns,  
Kristiāns Laizāns. Pie Pilskalna 
takas izpalīgi – Jānis Kronbergs, 
Renārs, Evija un Marija Novadi. 
Īpaši gribas uzteikt jaunu pagasta 
iedzīvotāju, kas aktīvi iesaistījās 
pasākuma apskaņošanā un tas ir 
Andris Everts. 

Pateicas „Igauņu dienas” 
rīkošanā iesaistītajiem

 Laura Bergmane,
Alūksnes muzeja izglītojošā 
darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste 

Alūksnes muzejs piedāvā jaunu 
muzejpedagoģisko programmu 
„Kāda bija skola pirms 105 
gadiem?”.

 Alūksnes muzejā no 5. sep-
tembra līdz 29. septembrim 
apskatāma izstāde „Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijai 105”. 
Piedāvājam muzejpedagoģisko 

programmu „Kāda bija skola 
pirms 105 gadiem?”, kurā būs 
iespēja iepazīt skolas vēsturi, 
rakstīt ar tinti, mācīties veco 
druku un spēlēt vēsturiskās atjau-
tības spēles. 
 Mērķauditorija: skolēni līdz 9. 
klasei. Maksa par programmu 
0,70 centi.
 Programmas pieejamas, iepriekš 
piesakoties. Sīkāka informācija 
par programmām un pieteikšanās 
pa tel. 25665538. 

Jauna muzejpedagoģiskā 
programma Alūksnes
muzejā
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 
„Sociālo dzīvokļu  izīrēšanas kārtība Alūksnes 
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3.panta otro daļu

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.35/2010 „Soci-
ālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā” šādus grozīju-
mus:

 1. Papildināt ar 3.3.punktu šādā 
redakcijā:
„3.3. Pašvaldības īpašumā (tiesiskā 
valdījumā) esošai dzīvojamajai 
telpai, t.i. atsevišķai telpai dzīvoja-
mā mājā vai dzīvoklī ar kopējā lie-
tošanā esošām palīgtelpām (virtuvi, 
tualeti, dušu, koridori).”

 2. Svītrot 17.punktu. 

 3. Izteikt 23. punktu  šādā redak-
cijā: 
“23. Pašvaldība no Pašvaldības 
sociālā budžeta sedz 2/3 (divas treš-
daļas) no maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem (siltumu vai kurinā-
mo, ūdeni, atkritumiem, kanalizāci-
ju) sociālajā dzīvoklī, pārskaitot to 
attiecīgi dzīvokļa apsaimniekotājam 
vai pakalpojuma sniedzējam.”

 4. Papildināt ar 23.1 punktu šādā 
redakcijā:
“23.1 Sociālā dzīvokļa vai atseviš-

ķas dzīvojamās telpas īres maksa 
Pašvaldības nekustamajā īpašu-
mā „Pūcīte”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā, tiek noteikta 1/3 
(vienas trešdaļas) apmērā no īres 
maksas, kas noteikta Pašvaldībai 
piederošiem dzīvokļiem. Atliku-
šās 2/3 (divas trešdaļas) no īres 
maksas un maksu par komunālajiem 
pakalpojumiem (kurināmo, ūdeni, 
atkritumiem, kanalizāciju, elektro-
enerģiju) sedz Pašvaldība no sociālā 
budžeta līdzekļiem.

 5. Svītrot 27.punktā vārdus „viena 
mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas”.

 6. Aizstāt pielikumā Nr.2 un Nr.3 
apzīmējumu „Ls” ar apzīmējumu 
„EUR”. 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2010.

gada 26.augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 35/2010 „Sociālo dzī-

vokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

 1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums     

 Nepieciešams aktualizēt Alūksnes 
novada domes 2010.gada 26.augus-
ta saistošos noteikumus Nr.35/2010 
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kār-
tība Alūksnes novadā” saskaņā ar 
pieņemto Alūksnes novada domes 
25.06.2015. lēmumu Nr.23 “Par 
sociālās dzīvojamās mājas statusa 
noteikšanu”, pamatojoties uz kuru 
tika izveidota Sociālā dzīvojamā 
māja, kā arī, ņemot vērā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 07.08.2015. atzinumu 
Nr.18-6/6373, precizēt un vienkār-
šot atsevišķas saistošo noteikumu 
normas.

 2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošajos noteikumos ir noteikta 
maksāšanas kārtība iedzīvotājiem, 
kuriem tiks izīrēta dzīvojamā 
platība Alūksnes novada Sociālā 
dienesta struktūrvienībā “Sociālā 
māja”, adrese “Pūcīte”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes nova-
dā.
 Svītrots 17.punkts, kas vienkāršo 
un uzlabo administratīvās procedū-
ras privātpersonas labā (dokumen-
tus par maznodrošinātas personas 
statusu iegūs pati iestāde). Precizēts 
27.punkts par lēmumu apstrīdēšanu 

un pārsūdzēšanu.

 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 Izdevumi  Alūksnes novada Sociālā 
dienesta  struktūrvienības “Sociālās 
māja” finansēšanai ir paredzēti So-
ciālā dienesta 2015. gada budžetā.

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

 5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
 Visas personas, kuras skar apstip-
rināto saistošo noteikumu piemēro-
šana, var vērsties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

 6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
 Konsultācijas nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

30.07.2015. lēmumu Nr.247
(protokols Nr.13, 21.p.)

precizēti ar Alūksnes novada domes
27.08.2015. lēmumu Nr. 270 (protokols 

Nr. 14, 12.p.)
Spēkā no 01.09.2015. 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.no-
vembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritē-
riju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcī-
gas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
 trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēri-
ju noteikšanu īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam Alūksnes novadā” 
šādus grozījumus:

 1. Papildināt noteikumu 2.punktu 
ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4. nekustamais īpašums vai tā 
daļa, kas pieder iesniedzējam vai 
kādam no ģimenes locekļiem, kur 
savu dzīvesvietu deklarējuši un 
dzīvo iesniedzēja vai viņa ģimenes 
locekļu pirmās pakāpes radinieki, 
kuriem nepieder cits nekustamais 
īpašums.”

 2. Papildināt noteikumu 3.punktu 
ar vārdiem „airu laiva un trak-
tortehnika ar tās piekabi, kas tiek 
izmantota piemājas saimniecības 
uzturēšanai.”

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 
2012.gada 22.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 
31/2012 „Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) statu-
sam Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts

 1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
 Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 9.panta pirmajā 
daļā noteikts, ka pašvaldībai, kuras 
teritorijā persona reģistrējusi savu 
dzīvesvietu, ir pienākums nodro-
šināt personai iespēju saņemt tās 
vajadzībām atbilstošus sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību. 
Vairāku nekustamo īpašumu esa-
mība, gadījumos, kad tiek izvērtēta 
personu atbilstība trūcīgas personas 
(ģimenes) statusam, personām ar 
zemiem ienākumiem liedz saņemt 
tās vajadzībām atbilstošus sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību. 
Personas (ģimenes) nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības un tas 
nozīmē, ka pašvaldībai jāveido sava 
palīdzības sistēma tā, lai pašval-
dības iedzīvotājiem būtu iespēja 
saņemt adekvātu palīdzību.

 2. Īss projekta satura iz-
klāsts 
 Atbilstību trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusam Alūksnes novada 
Sociālais dienests nosaka atbil-
stoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu”, kas nosaka, ka personai 
nevar piederēt īpašums, izņemot 
šo noteikumu 19.1. apakšpunktā 

minēto nekustamo īpašumu vai tā 
daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis 
un dzīvo iesniedzējs un pārējās per-
sonas, kurām ir kopīga saimniecība 
ar iesniedzēju. Šo pašu noteikumu 
19.4.apakšpunkts nosaka, ka pašval-
dība saistošajos noteikumos var no-
teikt papildu kustamo un nekustamo 
īpašumu, kas var piederēt trūcīgām 
personām, tā radot  labvēlīgākus 
noteikumus trūcīgas personas 
(ģimenes) statusa saņemšanai, tām 
personām, kuras iesniedz doku-
mentus izvērtēt ģimenes atbilstību 
trūcīgumam. Trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusu šobrīd nevar saņemt 
personas, kurām pieder traktortehni-
ka ar tās piekabi, kas tiek izmantota 
piemājas saimniecības uzturēšanai, 
un airu laiva. Šie kustamie īpašumi 
personām palīdz nodrošināt savas 
pamatvajadzības, nodrošināt ēdienu.  
Veicot grozījumus saistošajos 
noteikumos un papildinot tos, ka 
par īpašumu nav uzskatāms īpašums 
vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam 
vai kādam no ģimenes locekļiem, 
kur savu dzīvesvietu deklarējuši un 
dzīvo iesniedzēja vai viņa ģimenes 
locekļu pirmās pakāpes radinieki, 
kuriem nepieder cits nekustamais 
īpašums, un papildinot tos, ka par 
īpašumu nav uzskatāma kustamā 
manta, traktortehnika ar tās piekabi 
un airu laiva,  novada iedzīvotājiem, 
kuriem tas patiesi nepieciešams 

netiks radīti šķēršļi saņemt nepie-
ciešamo atbalstu no pašvaldības un 
radīs labvēlīgākus apstākļus saņemt 
sociālo palīdzību.

 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 Saistošie noteikumi stāsies spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 
Uz sociālā budžeta izdevumiem 
grozījumi atstās nenozīmīgu ietek-
mi, jo gadījumu skaits būs neliels. 

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

 5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
 Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

 6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
 Konsultācijas nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2015 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

30.07.2015. lēmumu Nr.246
(protokols Nr.13, 20.punkts)

Spēkā no 01.09.2015. 

2. septembrī 
CSP uzsāks 
tautas 
mikroskaitīšanu
 2015. gada 2. septembrī 
Centrālā statistikas pārvalde 
uzsāks tautas mikroskaitīšanu, 
kuras mērķis ir noskaidrot, 
cik precīzi oficiālā statistika 
atspoguļo iedzīvotāju skaitu 
Latvijā, republikas nozīmes 
pilsētās un novados.

 - Iedzīvotāji ir vissvarīgākie, 
un novērtēts precīzs iedzīvotāju 
skaits ļauj pašvaldībai plānot 
savu darbību. Aicinu Alūksnes 
novada iedzīvotājus būt 
atsaucīgiem un piedalīties 
tautas mikroskaitīšanā, tā par 
tautas mikroskaitīšanu Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.
 CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus 
mājokļu Latvijā, no tiem 178 
Alūksnes novadā, un 2015. gada 
tautas mikroskaitīšanā noskaid-
ros, cik pastāvīgo iedzīvotāju 
dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā 
piedalās to mājokļu iedzīvotāji, 
kuri saņēmuši CSP vēstuli ar 
aicinājumu piedalīties 2015. 
gada tautas mikroskaitīšanā.
 No 2. septembra līdz 15. 
septembrim iedzīvotāji varēs 
aizpildīt aptaujas anketu elek-
troniski vietnē https://einter-
vija.csb.gov.lv. Ja anketa netiks 
aizpildīta elektroniski, līdz 15. 
decembrim CSP intervētājs 
aptaujās mājokļa iedzīvotājus 
telefonintervijā vai klātienē.
 2015. gada sākumā Alūksnes 
novadā dzīvoja 15 648 
iedzīvotāji. Gada laikā 
iedzīvotāju skaits samazinājies 
par 2,0%, bet salīdzinājumā ar 
2011. gadu Alūksnes novadā ir 
par 9,2% jeb 1 579 iedzīvotājiem 
mazāk. Pērn novadā piedzima 
156 mazuļi – par 5,4% vairāk 
nekā 2013. gadā.
 51% Alūksnes novada 
iedzīvotāju dzīvo individuālajās 
mājās, bet 45% – daudzdzīvokļu 
mājās. Līdz 1945. gadam 
būvētās mājās dzīvo 34% 
novadnieku, 1946. – 1990. gadā 
būvētās mājās – 62% un pēc 
1990. gada būvētās mājās – 4%. 
Ūdensvads ir pieejams 75% 
Alūksnes novada iedzīvotāju, bet 
centrālapkure – 39%.
 Alūksnes novadā 89% pastāvīgo 
iedzīvotāju mājās pārsvarā 
lieto latviešu valodu, bet 11% – 
krievu valodu. 13% iedzīvotāju 
ir augstākā izglītība (ieskaitot 
doktora grādu), bet 4% – zemāka 
par pamatizglītību.
 Plašāka informācija par 2015. 
gada tautas mikroskaitīšanu 
pieejama vietnē csb.gov.lv/
skaitisana

 Tautas mikroskaitīšanas bez-
maksas konsultatīvais tālrunis: 
80000320
 E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
 Konsultantu darba laiks: no 2. 
septembra līdz 15. septembrim 
katru dienu no plkst. 8.30 līdz 
20.00; no 16. septembra līdz 15. 
decembrim darbdienās no plkst. 
8.30 līdz 17.00.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi septembrī
31.08.2015.

Sporta pasākumi

8. septembrī  no 16.00  līdz 19.00 
pie Murata ezera Ziemeru pa-
gastā orientēšanās seriāla „Hori-
zonts”14. kārta.
15. septembrī  no 16.00  līdz 18.00  
Gaujienā orientēšanās seriāla „Ho-
rizonts” 15. kārta.

Alūksnē

4. septembrī Alūksnē gaisa balonu 
festivāla „Liepna no putna lido-
juma” Alūksnes diena. Plānotais 
lidojumu sākums – 17.00. Visu 
informāciju par pasākuma norisi 
varēs saņemt Dārza ielā 11.

5. septembrī Alūksnes stacijā 
Bānīša svētki:
15.00 Bānīša sagaidīšanas koncerts 
(Piedalās Ineses un Zigmāra Krūmi-
ņu audzēkņi),
16.00 Dziedāsim un svinēsim 
svētkus kopā - Latvijas karaoke 
čempionātā 2015  - Pārbaudi arī Tu 
savus spēkus!,
19.00 Dziedāsim un svinēsim Bā-
nīša 112. dzimšanas dienu kopā ar 
dziedošo Krūmiņu ģimeni un grupu 
“Putukvass”,
Iepazīsti novada bagāto un daudz-
pusīgo tūrisma piedāvājumu Tūris-
ma informācijas centra teltī,
Mazās rociņas varēsi iekustināt ra-
došajās darbnīcās veidojot, zīmējot 
vai radot pats savu bānīti,
Mazos apmeklētājus gaidīs „Jurģa 
parka” jautrās atrakcijas un sejas 
zīmējumu meistare Solvita.

27. septembrī Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs rīko pasākumu 
„Ar velo pretī rudenim”. Sākums 
10.30 pie Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra Pils ielā 25A, 
Alūksnē.

Alūksnes Kultūras centrā

18. septembrī 15.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē At-
klāšanas ieskaņu koncerts – ģene-
rālmēģinājums „Mūs vieno mājas”. 
Ieeja: 5 EUR.
18. septembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Atklāša-
nas lielkoncerts „Mūs vieno mājas”. 
Biļetes izpārdotas. 
22. septembrī 13.30 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē Jaunā 
Liepājas teātra viesizrāde bērniem 
„Puteklīša piedzīvojumi”. Ieeja: 2 
EUR.
27. septembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Nacionālo Bruņoto spēku bigbenda 
koncerts „Esmu gatavs”. Ieeja: BEZ 
MAKSAS.

Alūksnes muzejā

Izstādes
04.09. – 25.10. Lienes Liepiņas un 
Ilvitas Didrihsones gleznu izstāde 
„Dzīvojam pasakā”. Izstādes atklā-
šana 4. septembrī 16.00.
05.09. – 29.09. Jubilejas izstāde 
„Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijai 105”. Izstādes atklāšana 5. 
septembrī 12.00. Izstādes ietvaros 
piedāvājam muzejpedagoģisko 
programmu „Kāda bija skola pirms 
105 gadiem?” -  skolēniem līdz 9. 
klasei. Iepriekš pieteikties pa tālruni 
25665538.
No 15. septembra izstāde „Istaba” 
– ekspozīcija no muzeja krājuma.
Līdz 13. septembrim Pētera Zālīša 
izstāde „Senie pulksteņi”.
Līdz 13. septembrim sezonas izstā-
žu zālēs (Apaļais tornītis un Ledus 
pagrabs) jubilejas izstāde „VEF 14. 
ceham 50” .

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheo-

loģiskā ekspozīcija „Laikmetu 
mielasts”.
 Jaunajā ekspozīcijā, kas sadalīta 
sešās tematiskās daļās, apmeklētāji 
varēs iepazīties ar Alūksnes vēsturi 
Latvijas un pasaules kontekstā.
 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un iemīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem. 

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

„Skulptūras un citi nesenās pa-
gātnes liecinieki”.
Atmiņas par laiku, kad Alūksnes 
parkā bija skulptūrdārzs, kurā atra-
dās tēlnieču L. Līces, V. Mikānes, 
G. Grundbergas veidotie darbi. 

Pasākumi
11. septembrī 15.00 Alūksnes mu-
zeja vēsturnieces Lindas Safranovi-
čas lekcija „Arheoloģija Alūksnē”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: „Dzeja 
pieskaras sirdij…” (01.09.– 30.09.) 
- abonementā); „Sirds vienmēr 
sadzird dzimto pusi…” /Literāti 
– novadnieki/ (01.09. - 30.09. abo-
nementā); „Ieskaties enciklopēdiju 
pasaulē” (01.09. - 30.09. abonemen-
tā); „Sveika, mana skola!”  (01.09. 
– 30.09. bērnu literatūras nodaļā); 
„Malienas Ziņām - 90” /Alūksnes 
muzeja un laikraksta „Malienas 
Ziņas” sagatavotā ceļojošā izstāde/ 
(07.09. – 30.09. Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā).
Pasākumi: Dzejas diena Alūksnē 
(10.09. plkst.11.00 pie Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas); Tēva dienai 
veltīts pasākums (18.09. bērnu 
literatūras nodaļā); pasākums 
pirmskolas vecuma bērniem „Zelta 
likumi uzvedībā” (23.09. bērnu 
literatūras nodaļā); Jauno grāmatu 
diena un grāmatu apskats (28.09. 
abonementā).

Alsviķu pagastā

11. septembrī 13.00 Alsviķu bib-
liotēkā dzejiski muzikāls pasākums 
kopā ar Ivetu Krūmiņu un Hardiju 
Madzuli.
16. septembrī Alsviķu senioru ko-
pas „Noskaņa” dalībnieku pieredzes 
apmaiņas brauciens „Iepazīsim 
dzimto novadu”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Kā iespējams ticēt tam, kas 
nav cilvēka dabā?” -  rakstniekam 
Vladimiram Kaijakam — 85; „Cik 
cilvēku, tik bēdu, tik jūtu, tik rak-
sturu…” - rakstniecei Melānijai Va-
nagai — 110; „Domas ir spēki: ko 
tu domā, tas tu esi” - dzejniekam, 
dramaturgam Jānim Rainim — 150; 
„…tā bija tā kailā patiesība, ko 
princis satika mežā...” -  rakstnie-
kam Sudrabu Edžum — 155; angļu 
rakstniecei Agatai Kristi — 125.
Strautiņu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: rakstniekiem un dzejniekiem 
Vladimiram Kaijakam - 85, Sud-
rabu Edžum - 155,  Jānim Rainim 
- 150, Auseklim - 165, Velgai Krilei 
– 70;  tematiskās izstādes: „Zinību 
diena”,  Rudentiņš bagāts vīrs”.

Annas pagastā

11. septembrī 10.00 Annas 
bibliotēkā Dzejas dienām veltīts 
pasākums „Dzejnieci, žurnālisti 
Vitu Vīksnu un ilggadēju bibliote-
kāri Āriju Dunci atceroties”.  
Annas bibliotēkā izstādes: „Rainis 
un Aspazija”; latviešu jaunlaiku 
prozas rakstniekam Vladimiram 

Kaijakam – 85; Rakstniecei Melāni-
jai Vanagai – 110.

Ilzenes pagastā

Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Mūsu ceļveži ceļojumiem 
pa Latviju”, „Dzīvot un atvērties 
cilvēcei” (veltīta Dzejas dienām), 
„Ar sapni par brīvu Latviju” (M. 
Vanagai 110).

Jaunalūksnes pagastā

24. septembrī Jaunalūksnes se-
nioru ekskursija uz Rīgu (Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Kultūras pils 
„Ziemeļblāzma”, Kārļa Ulmaņa 
vasaras rezidence „Dauderi”, Māks-
las muzejs „Rīgas Birža”, orhideju 
izstāde Latvijas Dabas muzejā). 
Informācija pa tālruni 25775584.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Vladimiram 
Kaijakam - 85 (02.09), „Sapņos par 
brīvu un tīru pasauli” - rakstniecei 
Melānijai Vanagai - 110 (07.09.), 
„Neparastais pārcēlājs” - mūziķim 
Ainaram Mielavam - 55 (10.09.), 
„Nenogrimt mazajos darbos Un 
ikdienā nezaudēt zvaigznes” - dzej-
niekam, dramaturgam Rainim - 150 
(11.09); Bejas bibliotēkas lasītāju 
klubiņa „Pipariņš” izbraukuma 
pasākums uz Likteņdārzu, Kok-
neses pilsdrupām, maizes ceptuvi 
„Liepkalni”.

Jaunannas pagastā

20. septembrī Jaunannā Māmiņu 
klubs aicina ģimenes ar bērniem do-
ties pārgājienā. Tikšanās pie tautas 
nama 11.00. Līdzi ņemam ugunsku-
rā cepamas lietas.
26. septembrī 20.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas amatier-
kolektīvu dalībniekiem sezonas  
atklāšanas pasākums.
26. septembrī  22.00 Jaunannas 
tautas namā balle. Ieeja: 2,50 
EUR.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Katram ir savs Rainis...” – dzejnie-
kam, dramaturgam Rainim - 150; 
„Detektīvromānu karaliene” rakst-
niecei Agatai Kristi – 125.

Jaunlaicenes pagastā

18. septembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Dzejas pēcpusdiena 
„Vai mani interesē dzeja?”.
20. septembrī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Malienas amatierteāt-
ra „Pakāpiens” komēdija M. Horna 
„Ļaujies, un viss!”. Izrādes ilgums 
– 1,5 stundas. Ieeja: 1 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Mājas” stāsta par vietām, 
kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē.
Pamatekspozīcijas - Jaunlaicenes 
muiža,
- Malēnieši Opekalna draudzē 
Nodarbības:
kad muižā zvani skanēja – infor-
mācija par muižas dzīvi skaņās 19. 
– 20. gs. mijā, 
vāveru tīšana – informācija par 
rotaļlietām 18. – 20. gs., 
pastalu darināšana – informācija par 
kāju aušanu 17. – 20. gs. Apgūst 
pastalu gatavošanu, izgatavo sev 
suvenīru,
dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi, 
cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā, 20. 
gs. I pusē,
nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem „kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus, 
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 

vērtīgus vēsturiskus padomus 
dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai.
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īsteno-
jam divas nodarbības pēc apmeklē-
tāju izvēles.
Piedāvājam ģimenēm, iestāžu 
kolektīviem, jubilejas un citus no-
zīmīgus pasākumus svinēt muzejā. 
Rezultāts pārsteigs.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā

12. septembrī no pulksten 11.00 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Pļaujas svētki. 
Moto: „Visi koki lieti der”.
Līdzdarbosimies skaidu plēšanā, 
mucu un ragavu gatavošanā, koka 
virpošanā un karošu grebšanā, slok-
snīšu pinumu veidošanā, labības 
kulšanā ar spriguli, zirga ģēpeli un 
kuļmašīnu, graudu malšanā, linu ap-
strādē, piena seperēšanā, kartupeļu 
rīvēšanā un pankūku cepšanā, veļas 
mazgāšanā, podniecības un kalēja 
darbos, peterņu gatavošanā, aušanā, 
vērpšanā, adīšanā un citos darbos;
TLMS „Kalme” veidotā izstāde 
„Alūksnes novada tautas tērps”;
Alūksnes novada mazpulku vei-
kums;
Mājražotāju un amatniecības tirgus;
Vizināšanās ar zirgiem, umurku-
murs un citas atraktīvas izdarības.
Pasākumu vadīs:  Elīna Kolāte un 
Dzintris Kolāts
Ieeja: 3 EUR pieaugušajiem, 1,50 
EUR skolēniem, 7 EUR ģimenes 
biļete, automašīnas stāvvieta 1 
EUR. Kalncempieši ieejas talonus 
var saņemt pagasta pārvaldē no 8. 
septembra.
No 12. septembra līdz 30. no-
vembrim Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā TLMS 
„Kalme” Vidzemes tautas tērpu 
izstāde „Mūsu mantojums”.

Aicinām izglītības iestādes Viktora 
Ķirpa Ates muzeju izvēlēties par 
rudens ekskursiju mērķi.
Piedāvājam atraktīvas ekskursijas 
un piknika vietu vai izglītojošās 
programmas:
- Maizes programma „Neba maize 
pati nāca”. Kulšana, malšana, miltu 
sijāšana, maizes cepšana;
- Veļas diena. Veļas mazgāšana ar 
koka veļas mazgāšanas mašīnu, 
sārma gatavošana, velēšana, gludi-
nāšana ar ogļu gludekli;
- Linu programma. Linu lauzīšana, 
kulstīšana, sukāšana, vērpšana;
- Programma „Bitīte”. Stāsts par 
bites ceļu no zieda līdz medum;
- Atraktīva programma visām paau-
dzēm „Spēles ar koka spēlēm”;
- Programma „Visi koki lieti der”. 
Stāsts par koka nozīmi latviešu 
zemnieka dzīvē.
Rudens kāziniekus aicinām izvē-
lēties programmu „Lauku sētas 
gudrības”.
Visas programmas papildināmas ar 
citu muzeja piedāvājumu un pielā-
gojamas dažāda vecuma interesen-
tiem. Programmas piedāvājam arī 
izbraukumā.

Liepnas pagastā

26. septembrī 14.00 Liepnas 
tautas namā pasākums „Miķelītis, 
bagāts vīrs”.
Liepnas pagasta bibliotēkā „Sko-
las ikdiena – bibliotēka” (bērnudār-
za bērniem) - ekskursija bibliotēkā, 
viktorīna zinātkārajiem, spēles, 
,,Bērnu Žūrija” sāk darbu - darba 
grupas pienākumu sadale, dalīb-
nieku sanāksme, ,,žūrijas” grāmatu 
izstāde, ideju tirdziņš; jauno latvie-
šu rakstnieku un dzejnieku darbu 
izstāde ,,Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, 

nevis jāgaida šurpnākam” /I. Ziedo-
nis/, literatūras izstādes „Mūsu māja 
būs tik tīra, cik tīri būsim paši” 
(rakstniekam Vladimiram Kaija-
kam - 85”), „Mainoties uz augšu, 
tu likteni pārspēsi!” (dzejniekam, 
dramaturgam Rainim – 150).

Malienas pagastā

19. septembrī Malienā Alūksnes 
novada pašvaldības iestāžu darbi-
nieku aktīvās atpūtas diena „Ak, šī 
jaukā lauku dzīve!”. 
29. septembrī 13.00 Malienas tau-
tas namā senioru kopas dalībnieku 
pulcēšanās Miķeļdienas noskaņās.

Mārkalnes pagastā

Sēņošanas čempionāts senioriem 
pie Meistarīša ezera (datums tiks 
precizēts).
Mārkalnes pagasta bibliotēkā no 
2. līdz 11. septembrim literatūras 
izstāde „Rakstniekam Vladimiram 
Kaijakam - 85”, 10. septembrī 
Dzejas dienas Mārkalnē bibliotēkas 
pagalmā, brīvais dzejas mikrofons; 
30. septembrī bibliotekārā stunda 1. 
klases skolēniem. 

Mālupes pagastā

17. septembrī 13.00 Mālupes 
Saieta namā Dzejas dienām veltīts 
pasākums „Dzejas mīlestībai ir ru-
dens krāsas” - tikšanās ar dzejnieci 
Vēsmu Kokli - Līviņu, muzikālo 
noskaņu radīs Skaidrīte Melne un 
Andris Voicišs.
26. septembrī 18.00 Svecīšu vakars 
Mālupes kapos.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Vladimiram 
Kaijakam – 85, rakstniecei Melā-
nijai Vanagai - 110, dzejniekam, 
dramaturgam Jānim Rainim - 150.

Pededzes pagastā

1. septembrī  9.00 Pededzes 
bibliotēkā Zinību dienai veltīta li-
teratūras izstāde „Lai zvaigžņu vēji 
vējo, lai rožu birzis dīgst”.
11. septembrī 13.00 Pededzes bib-
liotēkā Dzejas lasījumi „Lai es varu 
kaut īsu mirkli klusiņām sudrabot”.
11. septembrī 9.00 Pededzes bib-
liotēkā Jauno grāmatu diena „Pāri 
mežiem gāju putni pārnāks”.
No 14. līdz 19. septembrim Pe-
dedzes tautas namā Rudens ziedu 
izstāde.
Septembra beigās Pededzē plenērs 
„Rudens simfonija Pededzei” (sa-
darbībā ar Pededzes muzeju).

Zeltiņu pagastā

26. septembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā Jaunpiebalgas amatierteātra 
„Triksteri” sniegumā Z. Skujiņa 
komēdija no senās Rīgas dzīves 
„Brunču medības” (izrādes ilgums 
- 2stundas 30 min.). Ieeja: 2 EUR, 
skolēniem 1,50 EUR.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nese-
nā pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
foto ekskursijas: „Zeltiņi 2014”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
izstāde „Zentas roku darbi”, izstāde 
„Ceļš uz mājām”, ekskursijas uz 
bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Asteru laikā”, „Vladimiram 
Kaijakam – 85”, „Melānijai Vanagai 
– 110”, „Rainim – 150”.

Ziemera pagastā

23. septembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.  
26. septembrī 16.00 Māriņkalna 
tautas namā Jaunlaicenes amatier-
teātra  „Jumts” izrāde - A. Niedzvie-
dzis „Dūdene zin”. Ieeja: 1,50 EUR.


