
labrīt manas taciņas sīkās
šorīt atkal sacīšu to 

ka jūs mīlu
labrīt atvērtie vārti atslēga 

kabatā un
labrītiņ sapņu pilis

labrīt manas taciņas sīkās
šorīt atkal darīšu to

ka jūs iešu
iezied cerība novīst

saspringums
un sirds dungo

ceļa dziesmu
(M. Laukmane)

  1. septembrī – Zinību 
dienā sveicam skolēnus 

un viņu vecākus,
studentus, pedagogus un 
skolu darbiniekus visā 

Alūksnes novadā!
  Lai radošs, interesants 

un labiem darbiem bagāts 
jaunais mācību gads!

Alūksnes novada
pašvaldība
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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

„Spēks ir dzelzī!”
2011.gada 3. septembrī

10:00 Svētku atklāšana
  Piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas pūtēju orķestris (vad. Sandors Līviņš)
  Trio ansamblis „MIA” (Eva un Kaiva Molleres, 
Ieva Bistrova)

„MAZIE BĀNĪŠA DRAUGI !”

  14:00 „RM Studija” (vad. Rita Staune un Mār-
cis Kalniņš)
  14:30 Mazo Bānīša draugu parādes brauciens 
(piedalīties var ikviens bērns ar savu stumjamu, 
velkamu vai braucamu braucamrīku) 14:20 Stā-
šanās Bānīša draugu parādei
     • Radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, 
batuti, velokarti

„DRAUGOS AR DZELZI UN SPĒKU!”

  16:00 Reģistrēšanās spēka vingrinājumu sacen-
sībām
  17:00 Spēka vingrinājumu sacensības (organizē 
„SPĒKA PASAULE”)
  17:30 Motokluba „Spieķi vējā” prezentācija

„SPĒKS IR DZELZĪ...UN MĪLESTĪBĀ!”

  19:00 Koncerts „CREDO” (Liepāja), duets 
Gunārs & Zane (Alūksne), 
jauniešu grupa „2Tie” (Rīga)
  21:00 Balle „CREDO” (Liepāja), duets Gunārs 
& Zane (Alūksne)
  01:45 Muzicē grupa „Dzelzs vilks” (Rīga)
     • Visas dienas garumā – mašīnu apgleznošana, 
dzelzs kalšana, „KLONDAIKAS” aktivitātes.  

 BĀNĪŠA SVĒTKI ALŪKSNES STACIJĀ

 
 1. septembrī pulksten 12.00

administratīvās ēkas
laukumā, Dārza ielā 11, 

Alūksnē
(lietus gadījumā E. Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē)

  Zinību dienas pasākums 
Alūksnes novada

bērniem, skolēniem,
vecākiem un visiem

interesentiem

„NĀC! DOMĀ! 
DARI!” 

  • Latvijas Ielu vingrošanas 
sporta biedrības paraugdemons-
trējumi;
  • Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra pulciņu piedāvājums.

  Atbalsta: Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvalde 
un Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs

     • Plkst. 12:00 projekta „Mežs cilvēkiem” ie-
tvaros aicinām piedalīties peldvietas „Vējiņi” 
labiekārtošanā.
Pasākumu Stacijas laukumā vada Lauris Dzel-
zītis.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  24. augustā ar svinīgo nosauku-
ma plāksnes maiņu darbu sāka 
jaunā izglītības iestāde - Alūksnes 
novada vidusskola, kas izveidota, 
reorganizējot Alūksnes vidussko-
lu ar Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes vidusskolu.

  Jauno mācību gadu Alūksnes no-
vada vidusskolas kolektīvs uzsāks 
1. septembrī pulksten 11, skolas 
pagalmā tiekoties visam kuplajam 
pedagogu, darbinieku, skolēnu un 
viņu vecāku kolektīvam.
  Dažas dienas pirms jaunās izglītī-
bas iestādes oficiālā darba sākuma 
Alūksnes novada vidusskolas direk-
tore Ilze Līviņa atzina, ka gatavoša-
nās mācību gadam rit raiti.
  - Alūksnes novada vidusskolai šis 
ir pirmais mācību gads kā jaunai 
mācību iestādei. Reorganizējot abas 
iepriekšējās skolas, bija nepie-
ciešams veikt papildus kabinetu 
iekārtošanas darbus, kam pašval-
dība piešķīra līdzekļus. Daudzas 
telpas - klases, bibliotēka, lasītava, 
koridors - ir patīkami pārvērtušies. 
Liels paldies Alūksnes vidussko-
las tehniskajiem darbiniekiem, jo 
tieši viņi piešķirto līdzekļu un savu 
spēku robežās veica remontdarbus. 
No vakarskolas telpām pārvesto 
dabaszinību kabinetu sakārtošanu 
un grīdas maiņu koridorā veica 
SIA „Ozolmājas” strādnieki un to 
vadītājs Viktors Dubovs. Protams, 
arī skolotāji ar savu audzināmo kla-
šu skolēniem un vecākiem kārtoja 
telpas. Kopīgiem spēkiem skola ir 
sagatavota jaunajam mācību gadam. 
Paldies visiem par ieguldīto laiku, 
spēku un līdzekļiem! Tāpat paldies 
arī dienas nometnes „Rotaļu stāsti 
ar Niķi, Riķi un Stiķi” un jauniešu 
apmaiņas projekta dalībniekiem 

Pirmo mācību gadu sāk Alūksnes 
novada vidusskola

Kristīnes Vimbas vadībā par iestā-
dītajām krāsainajām begonijām pie 
skolas, - saka I. Līviņa.
  Viņa atzīst, ka pirmā jaunās 
izglītības iestādes mācību gada 
gaidas pavada arī zināms satrau-
kums, jo darbinieku ierastais darba 
ritms mainījies, izmaiņas noti-
kušas kabinetos, būs jāsatuvinās 
jaunajam kolektīvam. Saprotams 
arī tas, ka nav vienkārši no nesen 
pilnībā izremontētajām vakarskolas 
telpām pārnākt uz vidusskolas ēku, 
kurā vēl ne katrs kabinets ieguvis 
mūsdienīgu vizuālo izskatu. Tomēr 
skola pirms mācību gada ir uzposta 
un gatava uzsākt mācību darbu, 
lai 1. septembrī laipni vērtu durvis 
saviem audzēkņiem!

  Tos, kas vēl nav pieņēmuši lēmu-
mu par mācībām Alūksnes novada 
vidusskolā, direktore rosina nākt 
uz skolu, apskatīt to un iepazīt. 
Tā kā reorganizētajā Alūksnes 
vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskolā bija mācību punkts arī 
Alsviķu arodskolā, turpmāk visi, 
kas tur ieguva vispārējo izglītību, 
būs Alūksnes novada vidusskolas 
audzēkņi.
  I. Līviņa uzsver, ka neklātienes 
programmu audzēkņiem jaunajā 
mājvietā būs papildu iespējas, kādas 
līdz šim nebija – skolā varēs paēst 
brokastis, pusdienas un iespējams 
pat launagu. Jāpiebilst gan, ka uz 
neklātienes programmu skolēniem 
neattiecas no pašvaldības budžeta 

piešķirtie 15 santīmi skolēnam 
ēdināšanas izmaksu daļējai nodro-
šināšanai. Tāpat jaunajā izglītības 
iestādē būs pieejami psihologa un 
medmāsas pakalpojumi.
  Skolas direktore jau septembrī 
plāno uzsākt savu izglītības iestādes 
attīstībai izvirzīto ideju īstenošanu.
  - Šobrīd galvenās rūpes ir par 
iestādes darba uzsākšanu, bet ar 
laiku vēlos izveidot izglītības prog-
rammas ar profesionālo ievirzi. Tās 
varētu būt individuālajam darbam 
noderīgas amatu mācības program-
mas, militārā mācība. Lai to realizē-
tu, vispirms jāizpēta vajadzības, ko 
vēlas vecāki un skolēni. Šo darbu 
plānojam veikt septembrī, - saka I. 
Līviņa.

Alūksnes novada vidusskolas pedagogu un darbinieku kolektīvs kopā ar domes priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru Adleru,
pašvaldības izpilddirektori Janīnu Čugunovu un citiem viesiem pirmajā iestādes  darba dienā

Evitas Aplokas foto
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Domes lēmumi www.aluksne.lv

Mācību 
gada sākums 
Alūksnes 
novada skolās:
Alūksnes novada vidusskolā - 1. 
septembrī plkst. 11.00
Alūksnes pilsētas sākumskolā - 
1. septembrī plkst. 9.00 (1. klašu 
skolēniem pulcēšanās plkst. 8.45 
klasēs)
Bejas pamatskolā – 1. septembrī 
plkst. 9.00 tikšanās klasēs, plkst. 
10.00 - svinīgais pasākums zālē
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā – 1. septembrī 
plkst.10.00
Ilzenes pamatskolā – 1. septem-
brī plkst. 10.00 centrā „Dailes”
Jaunannas pamatskolā - 1. sep-
tembrī plkst. 10.00
Jaunlaicenes pamatskolā - 1. 
septembrī plkst. 9.30
Liepnas internātpamatskolā - 1. 
septembrī  plkst. 13.30 (mācības 
no plkst. 9.00)
Liepnas vidusskolā -  1. septem-
brī plkst. 9.00
Malienas pamatskolā - 1. sep-
tembrī plkst. 9.00 
Mālupes pamatskolā - 1. septem-
brī plkst. 9.00
Mārkalnes pamatskolā - 1. sep-
tembrī plkst. 9.30
Pededzes pamatskolā - 1. sep-
tembrī plkst. 9.00 
Strautiņu pamatskolā - 1. sep-
tembrī plkst. 10.00
Ziemeru pamatskolā - 1. septem-
brī plkst. 10.00
Alūksnes Mūzikas skolā – 1. 
septembrī 15.00 skolas pagalmā 
Jāņkalna ielā 38 (lietus gadījumā 
- ceļu daļas zālē)
Alūksnes Mākslas skolā - 1. 
septembrī 13.30 (administratīvās 
ēkas lielajā zālē)
Jaunannas Mūzikas un mākslu 
skolā - 2. septembrī plkst. 14.00 
 
 

Pašvaldībai 
piederošo  
dzīvojamo 
fondu pārņems 
„Alūksnes nami”
  Alūksnes novada domes sēdē 
28. jūlijā deputāti pieņēma 
lēmumu par Alūksnes novada 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
nodošanu pašvaldībai piede-
rošajai kapitālsabiedrībai SIA 
„Alūksnes nami”.

  Pamatojoties uz šo lēmumu, 
Alūksnes novada pagastu pār-
valdes nodos un SIA „Alūksnes 
nami” pieņems pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo fondu saskaņā 
ar šo grafiku:
  2011. gada novembrī - Mār-
kalnes, Malienas, Pededzes un 
Jaunlaicenes pagastu pārvaldes;
  2011. gada decembrī - Jau-
nannas, Annas, Kalncempju un 
Zeltiņu pagastu pārvaldes;
  2012. gada janvārī - Mālupes, 
Liepnas, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvaldes;
  2012. gada februārī - Jauna-
lūksnes un Alsviķu pagastu 
pārvaldes.

  Evita Aploka

  Alūksnes novada domes 25. 
augusta sēdē deputāti izskatīja 45 
darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
- apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Pīlādži” - 7, Māriņkalnā, Ziemera 
pagastā atsavināšanas rezultātus, no-
slēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma 
tiesību izmantotāju Viktoru Loginu 
par īpašuma pārdošanu par Ls 700;

- apstiprināt nekustamā īpašuma „Au-
sekļi - 6”, Alsviķos, Alsviķu pagastā 
izsoles rezultātus, noslēgt pirkuma 
līgumu ar vienīgo izsoles pretendentu 
Raiti Ozoliņu par īpašuma pārdošanu 
par Ls 4020;

- apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Niedrāji”, Alsviķu pagastā izsoles 
rezultātus, noslēgt pirkuma līgumu 
ar izsoles uzvarētāju - sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „PK MEŽS” par 
īpašuma pārdošanu par Ls 53300;

- apstiprināt nekustamo īpašumu 
„Brūzis”, „Spirta brūzis” un “Tūjas 
noliktava” Alsviķu pagastā trešo 
izsoļu rezultātus un noslēgt pirkuma 
līgumus ar vienīgo izsoļu pretendentu 
Laimonu Šelderu par īpašumu pārdo-
šanu par attiecīgi Ls 889, Ls 810 un 
Ls 534;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – neapbūvētu zemesgaba-
lu Rūpniecības ielā 4C, Alūksnē, 
pārdodot to izsolē, apstiprināt tā 
izsoles sākumcenu Ls 5100 un izsoles 
noteikumus;

- nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Jāņkalna ielā 51, 
Alūksnē, pārdodot to izsolē, apstipri-
nāt tā izsoles sākumcenu Ls 16500 un 
izsoles noteikumus;

- valsts budžeta dotāciju – Ls 1194 
mācību literatūras iegādei Latvijas 
vēstures mācību priekšmeta ievie-
šanai 6. klasē sadalīt proporcionāli 
prognozējamajam 6. klašu skolēnu 
skaitam izglītības iestādēs un noteikt 
šādu valsts budžeta līdzekļu sadali 
2011. gadam pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēm: Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija – 0, Alūksnes vidusskola 
(Alūksnes novada vidusskola) – 104, 
Liepnas vidusskola – 58, Alūksnes 
novada vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskola – 0, Bejas pamatskola 
– 64, Ilzenes pamatskola – 76, Jau-
nannas pamatskola – 52, Jaunlaicenes 
pamatskola – 35, Malienas pamat-
skola – 52, Mālupes pamatskola – 52, 
Mārkalnes pamatskola – 52, Pededzes 
pamatskola – 52, Strautiņu pamat-
skola – 81, Ziemeru pamatskola – 93, 
Alūksnes pilsētas sākumskola – 336, 
Liepnas internātpamatskola – 87.
 Savukārt valsts budžeta dotāciju – Ls 
1012 mācību literatūras iegādei ES 
dalībvalstu valodu apguves uzsākša-
nai no 1. klases sadalīt proporcionāli 
prognozējamajam 1. klašu skolēnu 

skaitam izglītības iestādēs un noteikt 
šādu valsts budžeta līdzekļu sadali 
2011. gadam pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēm: Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija – 0, Alūksnes vidusskola 
(Alūksnes novada vidusskola) – 75, 
Liepnas vidusskola – 58, Alūksnes 
novada vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskola – 0, Bejas pamatskola 
– 53, Ilzenes pamatskola – 48, Jaun-
annas pamatskola – 21, Jaunlaicenes 
pamatskola – 48, Malienas pamat-
skola – 48, Mālupes pamatskola – 16, 
Mārkalnes pamatskola – 21, Pededzes 
pamatskola – 32, Strautiņu pamat-
skola – 75, Ziemeru pamatskola – 48, 
Alūksnes pilsētas sākumskola – 389, 
Liepnas internātpamatskola – 80;

- atbrīvot no Jaunlaicenes pamatsko-
las direktores amata Gaļinu Straumi, 
ņemot vērā viņas iesniegumu, un ie-
celt Daigu Birkenbergu par direktores 
pienākumu izpildītāju līdz lēmuma 
par Jaunlaicenes pamatskolas direkto-
ra iecelšanu pieņemšanai;

- izdarīt grozījumus Alūksnes muzeja 
nolikumā. Grozījumi paredz, ka 
Alūksnes muzejs ir Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde ar novada galvenā 
muzeja statusu, kura koordinē novada 
muzeju publisko darbību, sniedz 
metodisko un konsultatīvo palīdzību, 
lai sekmētu uz kopīgiem novada kul-
tūrpolitikas mērķiem virzītu muzeju 
darbību un sekmētu muzeju atbilstību 
mūsdienu sabiedrības vajadzībām, 
muzeju personāla profesionalizācijas 
(tālākizglītības) procesu;

- izdot un apstiprināt Alūksnes nova-
da domes saistošos noteikumus „Par 
grozījumu izdarīšanu 19.11.2009. 
Alūksnes novada domes saistošajos 
noteikumos 16/2009 „Par Alūksnes 
novada teritorijas plānojumu”;

- paredzēt līdzfinansējumu 10% 
apmērā - Ls 189 biedrībai „Alsviķu 
pagasta attīstībai un labklājībai” 
projekta „Sporta laukuma labiekār-
tošana un inventāra papildināšana 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
Alsviķu pagastā” realizācijai Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā projektu iesniegumu konkursā. 
Projekta atbalsta gadījumā līdzfi-
nansējumu paredzēs no pašvaldības 
2012. gada budžeta līdzekļiem;

- paredzēt līdzfinansējumu 10% 
apmērā - Ls 400 biedrībai „Alūksnes 
novada attīstībai” projekta „Pilskalna 
takas aktīvās atpūtas infrastruktūras 
ierīkošana un pilnveidošana Veclai-
cenē” realizācijai Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursā;

- paredzēt līdzfinansējumu 10% ap-
mērā - Ls 950,85 biedrībai „Pededzes 
nākotne” projekta „Bērnu un jauniešu 
atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma 
izveidošana Pededzes pagastā” 
realizācijai Eiropas Savienības Eiro-

pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursā;

- izdalīt no pašvaldības autoceļu (ielu) 
fonda Rezerves fonda finansējumu Ls 
4331 pašvaldības autoceļu pavasara 
plūdu izraisīto avārijas seku novērša-
nas līdzfinansējumam: Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldei pašvaldības autoce-
ļa „Upeskakts – Līgotņi” Ls 312 un 
Malienas pagasta pārvaldei pašvaldī-
bas autoceļa „Kopmaņi – Pūriņi” Ls 
4019. Pašvaldības līdzfinansējums va-
jadzīgs, jo no valsts budžeta piešķirti 
līdzekļi avārijas seku likvidēšanai;

- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem finansējumu: Ls 500 - biedrībai 
„SD OLUKSNA” rokmūzikas un 
alternatīvo sporta spēļu pasākuma 
„SUTAS BALSS” nodrošināšanai; 
Ls 1370 - Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/
SIF/026 „ES fondu apguvē iesaistīto 
speciālistu kvalifikācijas paaugsti-
nāšana” 2011. gada līdzfinansējuma 
nodrošināšanai; Ls 4000 - ūdens-
saimniecības sakārtošanai Muižā, 
Ilzenes pagastā; Ls 1260 -Alūksnes 
Politiski represēto klubam „SARMA” 
grāmatas „Rūgtais vērmeļu kauss” 
2. daļas izdošanai; Ls 13305 - SIA 
„ALŪKSNES SLIMNĪCA” pamat-
kapitāla palielināšanai;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem Ls 4210 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 
dabaszinātņu kabinetu sakārtošanai, 
lai iekļūtu Ekselences skolu tīklā;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par grozījumiem Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā 2011.gadam”;

- nodot nomā sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību „RŪPE” pašvaldībai 
piederošās ūdens un kanalizācijas 
tīklu sistēmas Alūksnes Pilssalā ar ko-
pējo bilances vērtību Ls 261219,98, 
kas sastāv no: ūdensvada tīklu trases 
814,09 m garumā; sadzīves notek-
ūdeņu kanalizācijas tīklu trases 807 
m garumā; 4 ūdensvada akām; 14 
kanalizācijas skatakām; 4 virszemes 
ugunsdzēsības hidrantiem; sūknēta-
vas; 1 caurtekas 7 m garumā. Noteikt 
nomas līguma termiņu 12 gadi, 
nomas maksas apmēru par ūdens un 
kanalizācijas tīklu sistēmas nomu - 
Ls 75 bez PVN gadā. Nomas maksa 
ieguldāma iznomātajā ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu sistēmā tās 
uzturēšanā, atjaunošanā un kapitālo 
remontu darbos;

- izdarīt Alūksnes novada domes 
28.07.2011. lēmuma Nr.277 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības dzī-
vojamo fondu” 2. punkta teikumā “Ī 
– īres maksas apmērs (lati mēnesī par 
dzīvojamās telpas platības kvadrāt-
metru)” grozījumus, aizstājot vārdus 
„platības kvadrātmetru” ar vārdiem 
„kopējo platību”;

- atbrīvot Tatjanu Sarmu no pienāku-

mu pildīšanas pašvaldības pastāvīgajā 
komisijā „Administratīvā komisija” 
un ievēlēt Modrīti Vosku par komisi-
jas locekli;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 27.05.2011. lēmumā Nr.304 
,,Par piedalīšanos Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas ietvaros 
īstenojamās programmas ,,Atbalsts 
jaunatnes politikas attīstībai attālos 
vai mazattīstītos Latvijas reģionos” 
aktivitātes ,,Multifunkcionālu jaunat-
nes iniciatīvu centru izveide” projektu 
konkursā”. Ar šiem grozījumiem paš-
valdība projekta īstenošanai piešķīra 
papildu Ls 43855, līdz ar to kopējās 
projekta izmaksas būs Ls 120 012;

- 7. septembrī atbrīvot no Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādes „Sau-
līte” vadītājas amata Sandru Laicenu, 
ņemot vērā viņas iesniegumu, iecelt 
Aiju Bondari par iestādes vadītāja 
pienākumu izpildītāju līdz lēmuma 
par iestādes vadītāja iecelšanu pie-
ņemšanai, kā arī izsludināt pretenden-
tu pieteikšanos uz iestādes vadītāja 
amatu;

- finansiāli atbalstīt sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Alūksnes slim-
nīca”, piešķirot Ls 13305 Alūksnes 
slimnīcas katlu mājas rekonstrukci-
jai, minētos līdzekļus ieguldīt SIA 
„Alūksnes slimnīca” pamatkapitālā;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Alūksnes novada 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē ar Valsts Kases noteiktajiem aiz-
ņēmuma procentiem ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes rajona Liepnas 
pagasta Liepnas ciemā” 2. kārtas 
īstenošanai Ls 128150;

- komandēt domes priekšsēdētāju 
Aivaru Fominu no 15. līdz 17. sep-
tembrim uz Pleskavu, lai piedalītos 
pārrobežu sadarbības VII starptautis-
kajā konferencē;

- lai nodrošinātu satiksmes drošību 
Jāņkalna ielas posmā pie Alūksnes 
Mūzikas skolas, noteikt transport-
līdzekļu satiksmes ierobežojumus 
Jāņkalna ielā Alūksnē, uzstādot 2 ceļa 
zīmes Nr. 323 „Maksimālā ātruma 
ierobežojums” (30km/h) ar papildzī-
mi, norādot, ka ātruma ierobežojums 
darbojas darba dienās un skolas darba 
laikā, Jāņkalna ielas labajā pusē 
virzienā no Uzvaras ielas puses uz 
Raiņa bulvāri un Jāņkalna ielas krei-
sajā pusē virzienā no Pilsētas bulvāra 
puses uz Raiņa bulvāri, kā arī 2 ceļa 
zīmes Nr.121 „Bērni” ar papildus 
plāksnīti Nr.803 „Darbības zona” 
(150m), kā arī ierīkot 1m augstu un 
5m garu gājēju drošības barjeru gar 
ietvi Jāņkalna ielā iepretim ieejai 
Alūksnes Mūzikas skolā.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties pašvaldības 

mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību“ .

Alūksnes novada domes 25. augusta sēdē
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„Liepna no 
putna 
lidojuma” – 
piekto reizi!
 
  Liene Stabinge,
pasākuma organizatore

  Sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldību, Liepnas 
pagasta zemniekiem un citiem 
gaisa balonu sporta atbalstītā-
jiem, kā arī pateicoties Liepnas 
ļaudīm šogad notiks piektais 
gaisa balonu festivāls „Liepna 
no putna lidojuma”.

  Festivāla ietvaros Liepnā un 
Alūksnē viesosies 5 vai 6 gaisa 
baloni no sporta klubiem „99 
Gaisa baloni”, „Airkargo” un 
gaisa balons ar LMT komandu. 
Plānoti 3 lidojumi - 9. septem-
bra vakarā un 10. septembra 
rītā Liepnas apkaimē, bet 10. 
septembra vakarā - Alūksnes pil-
sētas apkaimē, labvēlīgos laika 
apstākļos arī vakara spīdēšana, 
kam vieta vēl tiks precizēta un 
saskaņota ar pašvaldību.
  Šis būs jubilejas festivāls, 
tāpēc visa darba grupa, kas 
pašreiz čakli strādā, lai uzņemtu 
viesus, ļoti cer uz vislabvēlīgā-
kajiem laika apstākļiem, lai pēc 
iespējas vairāk Alūksnes novada 
iedzīvotāju un viesu varētu vērot 
krāsaino gaisa „burbuļu” parādi 
debesīs.
  Ja kāds vēlas atbalstīt gaisa 
balonu sporta attīstību un festi-
vālu, varat sazināties ar pasāku-
ma organizatori Lieni Stabingi 
(+37126239272).
  Sekojiet precīzākai informācijai 
tuvāk festivāla laikam un turiet 
īkšķus par lidojumiem labvēlīgu 
laiku.
  Uz tikšanos Liepnas un 
Alūksnes debesīs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lūdzam 
palīdzēt
  Alūksnes novada Sociālais 
dienests lūdz atsaukties cilvē-
kus, kuri varētu palīdzēt topošai 
vientuļai māmiņai. Sieviete ir 
nonākusi dzīves grūtībās un 
visa iedzīve ir jāsāk no jauna, 
tāpēc lūdzam iedzīvotājus, kuri 
varētu piedāvāt bērnu ratiņus 
un gultiņu, vērsties Sociāla-
jā dienestā. Lūdzam iepriekš 
zvanīt pa telefonu 64322443 vai 
mobilo tālruni 29287720 sociālai 
darbiniecei darbam ar ģimeni un 
bērniem Gunitai Girbei.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansētā projekta 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija” ietvaros turpinās 
Alūksnes Jaunās pils rekonstruk-
cija.

  Šobrīd SIA „RCI Gulbene” veic 
projektā paredzēto Jaunās pils 
logu restaurēšanu, kā arī fasādes 
rekonstrukciju – daļa fasādes jau 
ir nomazgāta un noklāta ar jaunu 
apmetuma kārtu.
 Alūksnes novada domes deputāts 
Ainars Melders, kurš ar domes 
lēmumu noteikts par šī projekta 
koordinatoru, norāda, ka veicot 
darbus, atklājušies vairāki trūkumi 
projektā, kas attiecas galvenokārt 
uz Jaunās pils kompleksā ietilpstošā 
Ledus pagraba un Vīna pagraba 
rekonstrukciju. Līdz ar to jāmeklē 
risinājums un jāveic izmaiņas pro-
jektā, kuru saskaņošana ar piešķirtā 
finansējuma uzraudzītāju - Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru 
būs sarežģīts un ilgstošs process.
  - Projektā arī nebija paredzēts, ka 
nojaucot veco kinotelpu, pusei pils 

ēkas pazudīs elektrība. Šo jautā-
jumu pašvaldībai nācās risināt ar 
papildu finansējuma piešķiršanu.
 Iepriekšējos gados izveidojot ar 
laukakmeņiem klāto pagalmu un 
piebraucamo ceļu, pils pagalms pa-
augstinājies par pusmetru un šobrīd 
tas rada sarežģījumus ar lietusūdeni, 
tāpēc jārisina jautājums par akmeņu 
noņemšanu un pagalma līmeņa 
pazemināšanu.
  Mazgājot pils fasādi, atklājās, ka 
cementa apmetums, no kā jāatbrī-
vojas, ir lielākos apjomos, tomēr tas 
nerada sarežģījumus, jo iepirkumā 
jau paredzēts, ka šis apjoms varētu 
mainīties.
 Raizes joprojām sagādā nepareizi 
uzklātais jumta segums, kuru pēc 
projekta bija paredzēts pat krāsot. 
Šogad jumts tiks pielabots, lai 
netecētu uz fasādi, bet turpmāk paš-
valdībai papildus būs jāveic spāru 
un siju maiņa.
  Šobrīd arī nav skaidrs, vai pils 
fasāde būtu jākrāso tādā tonī, kā 
tas paredzēts projektā – rozā. Esam 
domājuši iepazīstināt iedzīvotājus 
ar krāsu paraugiem, ko varētu izlikt 
pie pils, - saka A. Melders.
  Projekta „Alūksnes Jaunās pils 
kompleksa ēku un muižas parka 
objektu rekonstrukcija” ietvaros jau 
rekonstruēti muižas parka celiņi, 

Jaunās pils rekonstrukcijas gaitā sarežģījumi

izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, 
rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie 
dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Sa-
vukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks 
izveidoti dažādi tūrisma materiāli 
par Alūksnes Jaunās pils kompleksu 
un muižas parku.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 

434 623,60, tai skaitā attiecināmās 
izmaksas – Ls 430 493,60. No 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 
(84,9%), valsts budžeta finansējums 
ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašval-
dības finansējums – Ls 52 089,74 
(12,1%).

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Arī šogad Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai 18. novem-
brim veltītajā svinīgajā pasāku-
mā Alūksnes novada pašvaldība 
pateiksies cilvēkiem, kas devuši 
īpašu ieguldījumu līdzcilvēku 
un novada dzīvē. Tādēļ aicinām 
iedzīvotājus līdz 1. oktobrim pie-
teikt kandidātus apbalvošanai.

Aicinām pieteikt apbalvošanai valsts svētkos

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

nosaukumu. Lēmumu par to, kuras 
personas apbalvot, izskatot visus 
iesniegtos ierosinājumus, pieņems 
Alūksnes novada dome.
  Ar nolikumu, kas nosaka šī apbal-
vojuma piešķiršanas kārtību, var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā „Normatīvie 
akti un dokumenti”.
  Ierosinājumus apbalvošanai ar no-

  Turpinot tradīciju, pašvaldība 
valsts svētkiem veltītajā pasākumā 
pasniegs apbalvojumu – Atzinības 
rakstu un balvu – Sudraba zīli - par 
personīgu, nesavtīgu ieguldījumu 
un nozīmīgiem sasniegumiem, kā 
arī Alūksnes novada popularizēša-
nu šādās jomās: tautsaimniecība, 
izglītība, veselības aprūpe, sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība, 
kultūra, sports, sabiedrība, kā arī 
mecenāts.
  Aizvadītajā gadā pašvaldības 
apbalvojums – Sudraba zīle – tika 
piešķirts pirmo reizi un to saņēma 
Andrejs Aleksejevs, Zinovija un 
Gunārs Aploki, Jānis Baltiņš, Intars 
Berkulis, Vilnis Blūms, Dzidra 
Mazika, Jānis Polis, Agrita Šaicāne, 
Ivars Zariņš un Lidija Zitāne.
  Ierosinājumu par kādas personas 
apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā 
formā. Lūdzam ierosinājumā norā-
dīt apbalvošanai pieteiktās personas 
vārdu, uzvārdu, darba vietu un 
ieņemamo amatu (ja tādi ir), kā 
arī motivētu pamatojumu, kādēļ 
jūsuprāt šī persona būtu jāapbalvo. 
Tāpat lūdzam norādīt informāciju 
arī par pieteikuma iesniedzēju - 
vārdu un uzvārdu vai organizācijas 

rādi „Pieteikums apbalvošanai 18. 
novembrī” līdz 1. oktobrim lūdzam 
sūtīt pa pastu Alūksnes novada 
pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV 4301, iesniegt 
Alūksnes novada pašvaldības kan-
celejā Dārza ielā 11, Alūksnē, 306. 
kabinetā personīgi vai arī sūtīt pa 
elektronisko pastu uz adresi  
dome@aluksne.lv.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 25. 
augusta sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu deleģēt Alūksnes novada 
pagastu pārvalžu vadītājiem 
tiesības pieņemt lēmumus par 
transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežošanu vai aizliegšanu uz 

Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļiem attiecīgās pagasta 
pārvaldes teritorijā.

  Šādus lēmumus pagastu pārvalžu 
vadītāji varēs pieņemt gadījumos, 
lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu 
iespējamos vai radušos autoceļu 
bojājumus, kā arī tad, ja autoceļu 
bojājumu dēļ tiek apdraudēta trans-
portlīdzekļu satiksmes drošība.

  Attiecīgie lēmumi tiks noformēti 
pagasta pārvaldes vadītāja rīkojuma 
veidā, nosakot tajā šādu informāci-
ju - rīkojuma izdevējs, tā izdošanas 
vieta un datums; ceļš vai tā posms, 
kurā tiek ierobežota vai aizliegta 
transportlīdzekļu satiksme; pamato-
jums, kāpēc šāds ierobežojums vai 
aizliegums nepieciešams; atsauce 
uz normatīvajiem aktiem; kādas 
ceļa zīmes un kur tiek uzstādītas šī 

lēmuma izpildes nodrošināšanai; 
termiņš, uz kādu tiek pieņemts 
lēmums par transportlīdzekļu satik-
smes ierobežošanu vai aizliegšanu; 
pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās 
laiks un tā apstrīdēšanas kārtība.
  Minētie lēmumi visā to darbības 
laikā tiks izlikti redzamā vietā pie 
attiecīgās pagasta pārvaldes ēkas.

Pārvalžu vadītāji lems par pašvaldības 
ceļu slēgšanu

Sudraba zīli pērn valsts svētkos pasniedza pirmo reizi
Foto no pašvaldības arhīva
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Kāzu godi 
Vidzemes sētā
 
  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama 
vadītāja 

  Ar 14. augusta pasākumu Brīv-
dabas muzejā Rīgā noslēdzās 
Rīgas jubilejai veltītās Novadu 
dienas. Kāzu godu tradīcijas 
izdziedāja un izdejoja 17 Vi-
dzemes folkloras kopas. Uz šo 
savdabīgo pasākumu ceļu mēroja 
arī Jaunlaicenes folkloras kopa 
„Putnis”.
  Vidzemes sētā bija iespējams 
redzēt gan precības, derības 
un izdevas, gan līdzināšanu un 
mičošanu. Nāca arī nelūgtie 
viesi – kūjnieki (čigāni), notika 
apdziedāšanās un sadancošanās. 
Vidzemes dienas apmeklētājiem 
bija iespēja nobaudīt Ziemeļvid-
zemes un Dienvidigaunijas tradi-
cionālos ēdienus un dzērienus.
  Un jāsaka, ka pēkšņi uznākusī 
lietusgāze nespēja izjaukt inte-
resanto notikumu, kurš pulcēja 
ļaudis ne tikai no Latvijas, bet 
arī no ārzemēm. Mūsu folkloras 
kopai tā bija jauna pieredze lat-
viešu godu tradīciju apguvē.
 

Pēcsvētku 
paldies!
 
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama 
vadītāja

  Vēl pēdējie šīs vasaras baltie 
ūdensrožu ziedi izzied Jaunlai-
cenes Pilsdambītī, lai pateiktu: 
„Uz redzēšanos līdz nākamajai 
vasarai”.

  Ar cerību atkal tikties, „Uz 
redzēšanos!” saka jaunlaicenieši 
visiem saviem Muižas svētku 
viesiem, kuri bija Jaunlaicenē 
„Ūdensrožu naktī”. Šī gada svēt-
ki ir izskanējuši, atstājot par sevi 
dažādas atmiņas. Ļoti ceru, ka 
pozitīvās emocijas ņem pārsvaru 
un nākošā gada svētki tiks gaidīti 
ar nepacietību.
  Alūksnes pusē ir ļoti daudz 
labu cilvēku, jo, lai šis notikums 
izvērstos gaišs un piepildīts, 
savu palīdzību neatteica gandrīz 
neviens uzrunātais. Paldies 
Egitai Kaktiņai, SIA „Jūs un 
Mēs”, veikalu „Dzīpars”, „Do-
nita”, „Līgotņi”, SIA „Ape TK” 
darbiniekiem un īpašniekiem, 
Alūksnes muzejam, laikrakstiem 
„Malienas Ziņas” un „Alūksnes 
Ziņas”, MK „Ideja”, A. Vernera 
kungam, Intai Tolstihas kundzei, 
Marinai Ramanes kundzei, Apes 
tautas namam, Ārijai Dangas 
kundzei, Maijai Bleifertes 
kundzei, Daigai Bēteres kundzei, 
Sanai Raipales kundzei, Ivaram 
Zariņa kungam, Kļaviņu ģimenei 
no Gulbenes novada, Kampes 
ģimenei, Pilskalniešu ģimenei, 
Jankovsku ģimenei, Jaunlaicenes 
tautas nama amatierkolektīvu 
dalībniekiem un visiem Jaunlai-
cenes cilvēkiem, kuri ar saviem 
darbiem un labajām domām 
neskopojās, lai svētku viesiem 
būtu patīkami pie mums uztu-
rēties un rastos vēlme atkal šeit 
atgriezties. 
  Ūdensrožu mirdzošais baltums 
lai saglabājas mūsu domās un 
darbos līdz nākošajai vasarai!

  Ilze Miķelsone,
muzeja izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem speciāliste

  Viktora Ķirpa Ates muzejā 3. 
augustā uz kārtējo kopīgu darba 
grupas sanāksmi pulcējās muzeja 
darbinieki un Pļaujas svētku 
pasākuma režisore Ina Rubene, 
lai pārrunātu līdz šim paveikto, 
precizētu turpmāk veicamos 
darbus un vienotos par pasākuma 
norisēm.

  Katru gadu tradicionālie Vidzemes 
mēroga rudens svētki veidoti ar no-
teiktu apakšuzdevumu un atbilstošu 
tematiku. Šogad Pļaujas svētki 
10. septembrī izskanēs ar moto: „I 
darbiņu padarīju, i lustīgi padzīvo-
ju”. Pasākumu atklāšana paredzēta 
ar folkloras kopu sadziedāšanos un 
rotaļām. Kā jau tradicionāli, Pļaujas 
svētkos Atē būs iespēja vērot un 
piedalīties dažādu darbu demonstrē-
jumos - labības kulšanā ar kuļmašī-
nu un spriguļiem, malšanas darbos, 
maizes cepšanā, baudīt gardās 
pankūkas, vērot un līdzdarboties 
stērķeles iegūšanā ar sentēvu meto-

dēm, seperēt pienu un kult sviestu, 
darināt pastaliņas un peternes, izmē-
ģināt prasmes dažādos rokdarbos, 
apstrādāt linus un uzzināt, kā senāk 
apstrādāja aitas vilnu. Tāpat šai 
svētku dienā darbosies amatnieki un 
rādīs visdažādākās arodu prasmes. 
Pasākuma laikā būs iespējas strādāt 
kopā ar Ilzenes bērnu un jauniešu 
animācijas studijas dalībniekiem, 
attēlojot Pļaujas svētkos redzēto. 
Bet, lai darbi veiktos raitāk un lustī-
gāk, pagasta dzīves zinātājas Vizma 
un Zelma palīdzēs ar kādu padomu. 
Pēc kārtīgi padarītiem darbiem ne-
pieciešama arī kārtīga atpūta, tāpēc 
pasākuma noslēgumā dalībniekus 
un viesus aicināsim noskatīties 
R. Blaumaņa lugu „Trīnes grēki” 
Gulbenes Tautas teātra izpildījumā. 
Pasākuma laikā darbosies arī rudens 
tirdziņš, kurā apmeklētāji varēs 
iegādāties dažādus amatniecības 
izstrādājumus, sadzīviskas preces, 
suvenīrus un bioloģiski tīrus pro-
duktus, darbosies kafejnīcas.
  Liels prieks ir par visiem, kas 
nolēmuši atbalstīt Pļaujas svētkus 
Atē - folkloras kopām no Alūksnes, 
Gulbenes, Balvu un Valmieras 

Atē gatavojas Pļaujas svētkiem

  Linda Laiva,
Ilzenes SKIM centra „Dailes” 
vadītāja

  Augustā sporta, kultūras, intere-
šu izglītības un mūžizglītības cen-
trā „Dailes” tika uzsākti datoru 
apmācības kursi „Pāri datorpa-
saules slieksnim pārkāpjot”.

  Ilzeniešiem tiek piedāvāta iespēja 
apgūt pamatprasmes darbā ar 
MS Word, MS Excel un interneta 
pārlūkprogrammām. Tā kā pirmā 
apmācības grupa jau būs veiksmīgi 
pabeiguši kursu, septembrī turpi-
nāsim sniegt iespēju mūsu pagasta 

iedzīvotājiem apgūt datorzinības, lai 
dzīvi padarītu vienkāršāku.
  Sasparojušies arī Ilzenes seniori. 
22. jūlijā ciemojās Viktora Ķirpa 
Ates muzejā, lai kopā ar Zeltiņu 
un Kalncempju senioriem baudītu 
pasākumu „Radu un kaimiņu būša-
na”. Tika skatīta filma no muzeja 
arhīviem par V. Ķirpu, baudīts 
Zeltiņu pagasta retro grupas „Lauku 
suvenīrs” koncerts un kopā dejots, 
smiets un dziedāts. Paldies Viktora 
Ķirpa Ates muzeja kolektīvam par 
jauko uzņemšanu!
  Savukārt 10. augustā Ilzenes 
seniori devās centra „Dailes” 
organizētajā ekskursijā uz Smilte-

ni. Smiltene – trīs pakalnu pilsēta, 
spēja pārsteigt ne tikai ekskursan-
tus, bet arī vietējo gidi, kas kopā 
ar mums sajūsminājās par viesu 
namu „Oāze” daiļdārzu un trušu 
ģimenēm, meteorīta krāteri, tautas 
lietišķās mākslas studijā „Smiltene” 
austajiem darbiem, pašdarināto 
sidru viesnīcā „Park hotel Brūzis”, 
Lazdukalna skatu torni un Jauno, 
Veco parku. Visu apkārt notiekošo 
tvērām ar interesi un mums pavērās 
jauna, cita – vēl neapnikusi pasaule.
  17. augustā Ilzenē ciemojās 
Alūksnes un Apes novadu bioloģijas 
skolotāji, kurus iepazīt savu dzimto 
pusi bija uzaicinājusi skolotāja Rota 

Salmiņa. Skolotāji iepazina Ilzenes 
tūrisma apskates objektus, Ilze-
nes pamatskolu, sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglītības 
centru „Dailes”, tā piedāvājumu. 
Paciemojās z.s. „Madaras” saimnie-
cībā, skatot modernās tehnoloģijas 
piensaimniecībā. 
  Vasaras sapni izsapņojot, atpūtušās 
rokas jau atkal ir gatavas ķerties 
klāt jauniem darbiem. Lai jaunajā 
sezonā ir spēks sasparoties jaunu 
ieceru īstenošanai!
 
  Uz tikšanos Ilzenē!

Ilzenē aktīva rosība arī atvaļinājumu laikā

  Inese Dārziņa,
muzeja komunikācijas speciāliste 

  30. jūlijā Jaunlaicenē pie mūsu 
folkloras kopas „Putnis” viesojās 
folkloras kopa no Francijas Leja-
sreinas departamenta Berstettes 
un Jaunlaicenes muižas muzejs 
iepazīstināja viesus ar kultūrvēs-
turisko mantojumu.

  Kopā ar francūžiem pavadījām 

Jaunlaicenes muižas muzeju apmeklē viesi

novadiem, radošajiem kolektīviem, 
Tautas lietišķās mākslas studijām, 
Vidzemes amatniekiem, Jaunlai-
cenes muižas muzeja ceļojošajai 
darbnīcai, Alsviķu profesionālajai 
skolai, Alūksnes novada mazpul-
cēniem, kā arī jātnieku sētai z/s 
„Dekšņi”, kas jau pieteikušies 
pievienoties ikgadējiem tradicionā-
lajiem rudens svētkiem Atē.

  Piebildīšu, ka pateicoties sa-
ņemtajam atbalstam no Vidzemes 
plānošanas reģiona 2010. gadā, 
šogad informāciju un reklāmu par 
tradicionālajiem rudens svētkiem 
Atē varam atļauties ievietot Vidze-
mes televīzijā, Latvijas radio 1 un 
Latvijas radio 2.

vairākas stundas. Viņiem ļoti patika 
meklēt dārgumus caur gada skait-
ļiem. Īpašu vērību izpelnījās bērnu 
pavasara darbs „Cāļu sargāšana”. 
Īpaši viesus aizrāva šaušana ar „ka-
ķenēm” un pat izskanēja jautājums, 
vai tas esot nacionālais sporta veids.
  Pēc tam ciemiņus aizvedām uz 
Opekalna baznīcu. Kamēr vieni 
kāpa baznīcas tornī un vēroja tālē 
zilo mežu vālus, tikmēr citi baznīcas 
pakājē „tina vāveres”. Apbrīnojama 
bija viesu apķērība, jo „vāveres” 
veidojās ātri un bez aizķeršanās. Un 
tad nu „vāveres dancināšana”!
  Pēcpusdienā Jaunlaicenes muižas 
baronese Edīte fon Volfa (Ārija 
Danga) viesus cienāja ar tēju un 
kliņģeri. Tējas dzeršanas laikā val-
dīja nesteidzīga, sirsnīga atmosfēra. 
Neskatoties uz to, ka starp mums un 
viesiem bija valodas barjera, ņemot 
palīgā žestus, mīmiku un ķermeņa 
valodu, brīnišķīgi sapratāmies. 
Ciemiņi nomēģināja arī „ceļa kāju”. 
Apgalvojums, ka francūži nelieto 
stipros grādīgos dzērienus izrādījās 
maldīgs, jo Stāmerienas muižas 
spirta brūža izstrādājumu viesi 
baudīja labprāt un atzina par varen 
labu esam. 
  Ciemiņi devās prom apmierināti 

un smaidīgi. Mums, muzeja darbi-
niekiem, bija liels prieks un gan-
darījums par to, ka spējām sagādāt 
labas emocijas viesiem un sev. 

  7. augustā Jaunlaicenes muižas 
muzejs un Opekalna draudze bija 
autofotoorientēšanās pasākuma 
„Iepazīsti Alūksnes novadu” 
atbalstītāju vidū. Jaunlaicenes 
muzeja kontrolpunktā dalībniekiem 
bija „jāsatin vāvere” un kopā ar to 

jānofotografējas pie pils maketa. 
Uzdevums visiem patika. Noslēpu-
mu, kāpēc vāvere „lec”, neatklājām. 
To pasākuma dalībnieki varēs uzzi-
nāt, vēlreiz atgriežoties pie mums 
muzejā. Opekalna baznīcā bija 
jānofotografējas pie mazās kanceles 
ar veco baznīcas izkārtni.
  Par Jaunlaicenes muzeju un 
Opekalna baznīcu kā interesantiem 
tūrisma objektiem šajā svētdienā 
uzzināja 196 cilvēki.

Franču viesi Jaunlaicenes muižas muzejā
Foto no  Jaunlaicenes muižas muzeja albuma

Izrādās, arī franču dāmām der
baroneses zābaciņš

Arī Pļaujas svētkos Atē varēs vērot un piedalīties dažādos lauku darbos
Mārtiņa Rozes foto



EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Alūksnes Novada Vēstis  5.

Projekti www.aluksne.lv

30.08.2011.

  Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu
pagastu pārvalžu teritorijas attīstī-
bas speciāliste 

  Alsviķu pagastā turpinās jūnija 
sākumā uzsāktā projekta „Strau-
tiņu pamatskolas sporta zāles 
vienkāršota renovācija” realizā-
cija.

  Projekts atbalstīts Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklāta projektu iesnieguma konkur-
sa pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2 
aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažā-
došanai vietējiem iedzīvotājiem”.
  Projekta ietvaros paredzēta sporta 

zāles renovācija par kopējo summu 
Ls 11993,81. Galvenie darbi pare-
dzēti sporta zālē un divās palīgtel-
pās 111,30m2 platībā. Sporta zālē 
atjaunos grīdas segumu, nomainīs 
durvis, atjaunos vingrošanas sienu, 
nomainīs griestu sijas un atjaunos 
griestus, uzlabos sienas, atjaunos 
logu un sildelementu drošības 
aizsargsistēmu, renovēs palīgtelpu 
inventāra glabāšanai. Sporta zāle 
būs vieta, kur pagasta jaunieši un 
iedzīvotāji varēs nodarboties ar 
sporta aktivitātēm, veicinot interesi 
par sportu bērnu un jauniešu vidū, 
kā arī ģimenēm būs lieliska iespēja 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kopā 
sportojot. Darbus šajā objektā veic 
SIA „PAMATI”. Realizējot projek-
tu, tika konstatēts, ka skolas caurais 
jumts ir sabojājis arī sporta zāles 
griestus un ir nepieciešami papildu 
ieguldījumi par kopējo summu Ls 
4047,68. Šos līdzekļus pašvaldība 
atrada, novirzot Alsviķu pagasta ne-
kustamā īpašuma „Niedrāji” izsolē 

Rit nozīmīgi darbi Strautiņu pamatskolā
iegūtos līdzekļus. Plānotos darbus 
SIA „PAMATI” sola pabeigt līdz 
jaunā mācību gada sākumam.
  Augusta sākumā Strautiņu pa-
matskolā sākusies Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2007. - 2013. 
gadam pasākuma „Pamatpakalpo-
jumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekta „Apkures rekonstrukcija 
Strautiņu pamatskolā” realizācija. 
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
12429,93. Ir paredzēts demontēt 
čuguna sekciju katlu un tā vietā 
uzstādīt jaunu katlu, uzstādīt karstā 
ūdens boileri, demontēt visas katlu 
telpas caurules un izveidot jaunu 
cauruļvadu apsaisti abiem katliem 
un boilerim. Demontētā katla vietā 
paredzēts uzstādīt jaunu, ar malku 

kurināmu 100 KW tērauda ilgdegša-
nas katlu. Darbus šajā objektā veic 
SIA „JASCO” no Rīgas un apkures 
rekonstrukcijas darbi  būs pabeigti 
līdz apkures sezonas sākumam.
  Jūlija beigās ir uzsākti darbi pie 
Strautiņu pamatskolas virtuves 
remonta. Nepieciešamie līdzekļi - 
Ls 9950,02 tika iegūti no nekustamā 
īpašuma „Niedrāji” izsolē iegūtās 
naudas Remontdarbus veic SIA 
„OZOLMĀJAS”.
  Par izsolē iegūtajiem līdzekļiem 
iegādāsies arī profesionālās virtuves 
iekārtas Ls 12682,50 vērtībā. 
Nepieciešamo iekārtu iegādei tika 
izsludināts iepirkums. Rezultā-
tā  virtuves iekārtas piegādās un 
uzstādīs SIA GASTRO VITRUM. 
Gan virtuves remontu, gan iekārtu 
uzstādīšanu ir paredzēts veikt līdz 
jaunā mācību gada sākumam.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
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Paaugstinās ES fondu 
apguvē iesaistīto
speciālistu
kvalifikāciju
  Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Gulbenes un Apes 
novadu pašvaldībām īstenos 
no šī gada 1. septembra līdz 
2012. gada 31. maijam īstenos 
Eiropas Sociālā fonda projek-
tu Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/
SIF/026 „ES fondu apguvē 
iesaistīto speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšana”.

  Par minētā projekta īstenošanu 
Alūksnes novada pašvaldība 29. 
jūlijā noslēdza vienošanos ar Sa-
biedrības integrācijas fondu.
Projekta mērķis ir nodrošināt kvali-
fikācijas paaugstināšanu Alūksnes, 
Gulbenes un Apes novadu ES fon-
du līdzekļu apguvē iesaistītajiem 
speciālistiem.
  Projekta ietvaros plānots organizēt 
30 pašvaldību speciālistu apmācī-
bu, kas iesaistīti ES fondu apguvē. 
Apmācībās plānots iegūt un nostip-
rināt zināšanas par projekta dzīves 
ciklu, sākot no izstrādes uzsākšanas 
līdz īstenoto projektu sasniegto 
rezultātu izvērtēšanai, kā arī papil-
dināt zināšanas par komunikāciju 
ar sabiedrību un partneriem.  
  Plānots izveidot sadarbības tīklu 
ar kaimiņu pašvaldībām veiksmīgā-
kai ES struktūrfondu/citu ārvalstu 
finanšu palīdzības instrumentu 
līdzekļu apguvei un kopīgi saga-
tavot vienu projekta pieteikumu 
iesniegšanai kādā no atvērtajiem 
projektu konkursiem.
Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 12 841,40 lati.

  100% no Projekta finansē Eiropas 
Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību. Apakšaktivitāti admi-
nistrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 
Sabiedrības integrācijas fondu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstruēs ceļu 
Kalncempjos
Evita Aploka  

  Alūksnes novada pašvaldība ir 
noslēgusi līgumu par slūžu tilta, 
autoceļa un ielas rekonstrukciju 
Kalncempju pagastā, kas notiks 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstītā projek-
ta ietvaros.

  Saskaņā ar iepirkuma procedūru 
līgums par rekonstrukcijas darbu 
veikšanu noslēgts ar SIA „Jaunmā-
ja” par kopējo piedāvājuma summu  
Ls 100753,63 bez PVN. Slūžu tilta, 
autoceļa un ielas rekonstrukcija 
notiks pēc SIA „BELSS” izstrādātā 
tehniskā projekta „Ozolu ielas 
rekonstrukcija. Ceļa Atte – Aug-
stiekalni - Niedras rekonstrukcija. 
Slūžu tilta rekonstrukcija”.

  Ziemera pagasta Māriņkalnā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstī-
tā projekta ietvaros noslēgumam 
tuvojas divu pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija.

  Jūlijā sākušies ELFLA projektā 
„Alūksnes novada pašvaldības 
Ziemera pagasta ceļu „Parka iela” 
un „Šļukums - Māriņkalns” rekons-
trukcija” paredzētie būvdarbi.
  - Projekts paredz Māriņkalna ceļa 
„Parka iela” 0,33 km garumā un 
ceļa „Šļukums - Māriņkalns” 0,8 
km gara posma rekonstrukciju. 
Parka iela nodrošina piekļuvi gar 
to izvietotajai privātmāju apbū-
vei, savukārt pa ceļu „Šļukums – 
Māriņkalns” var piekļūt esošajam 
kokapstrādes uzņēmumam un tā 
teritorijai, pieguļošajām lauksaim-

niecībā izmantojamām platībām 
un privātmājām, līdz ar to posmu 
izmanto kā vieglais, tā smagais 
autotransports. Paredzēts veikt ceļu 
klātnes izbūvi, grāvju rakšanu, 
esošo veco caurteku demontāžu un 
jauno iebūvi, asfalta seguma izbūvi 
un nomaļu nostiprināšanu. Rekons-
truētie pagasta ceļi radīs labvēlīgus 
un drošus apstākļus autotransporta 
un gājēju kustībai. Šobrīd regulāri 
notiek darba grupu sapulces, kurās 
tiek pārrunāts paveiktais, - infor-
mē Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste Iveta Veļķere.
  Iepirkuma rezultātā darbus veic 
SIA „Ceļinieks 01” pēc SIA „Sor-
ma” izstrādātā tehniskā projekta. 
Ar uzņēmējiem ir noslēgts līgums 
par Ls 60392,7 (bez PVN). Darbus 
plānots beigt līdz 31. augustam.

Māriņkalnā rekonstruē 
divus pašvaldības autoceļus
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  Daiga Vītola,
Biedrības „Pededzes Nākotne” 
valdes priekšsēdētāja

  Biedrība „Pededzes Nākotne” 
īsteno Alūksnes un Apes novada 
fonda Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM) 10. 
Projektu konkursā „Sabiedrība 
ar dvēseli” atbalstītu projektu 
„Pededzes pašdarbības kolektīvu 
skatuves tērpu kopšana, uzturēša-
na un saglabāšana”.

  Esam gandarīti un lepni, ka mūsu 
iedzīvotāji aktīvi iesaistās pašdarbī-
bas kolektīvos, kuri piedalās pagas-
ta pasākumos, novada pasākumos, 
tiek aicināti uzstāties citos novados 
un Dziesmu svētkos. Jauniešu deju 
kolektīvā, folkloras kopā un sievie-
šu deju kopā  darbojas 64 dalībnie-
ki. Pededzes pamatskolā darbojas 

4 skolēnu deju kolektīvi, kuros  ir  
80 dalībnieki. Mums šķiet svarīgi 
atbalstīt šādu enerģisku kolektīvu 
darbošanos arī turpmāk, jo viņu 
pašu izvēlētais mērķis ir saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, priecēt citus un 
atsaukties uz jebkuru aicinājumu 
uzstāties. Katram kolektīvam ir uz-
šūti skaisti, spilgti, oriģināli, vienoti 
un īpaši modelēti skatuves tērpi. 
Kolektīvu darbība ilgst jau otro 
gadu desmitu un  tērpu kolekcija 
ir iespaidīga. Katrs pašdarbnieks, 
kolektīvu vadītāji un skolēnu vecāki 
rūpējas par tērpu tīrību. Īstenojot 
projektu, iegādāta veļas mazgājamā 
mašīna, rasts risinājums skatuves 
tērpu kopšanai. 

Rūpējas par skatuves 
tērpu saglabāšanu

  Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

 Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” ie-
tvaros Pededzes pagasta pārvalde 
īsteno projektu „Alūksnes novada 
pašvaldības Pededzes pagasta 
pārvaldes ceļu „Čistigi - Zagorje” 
un „Čistigi – Skaliņš” un „Kūdu-
pe - Kapsēta” rekonstrukcija”.

 Tehnisko projektu pagasta pārval-
des ceļiem „Čistigi - Zagorje” un 
„Čistigi – Skaliņš” un „Kūdupe 
- Kapsēta” izstrādāja SIA „Projek-

tēšanas birojs KTA”. Iepirkuma 
rezultātā rekonstrukcijas darbus 
veic SIA „Sorma”.
 Projekta realizācijas laikā ceļa 
malās izcirtīs atsevišķus krūmus, 
apkops koku zaru vainagus, tīrīs 
un raks grāvjus, ierīkos caurtekas, 
planēs un profilēs grants segumu, 
izbūvēs grants segumu ceļam un 
nobrauktuvēm, ierīkos ceļa zīmes.
 Rekonstrukciju plānots pabeigt līdz 
30. septembrim. Līdz rekonstrukci-
jai ceļi bija sliktā stāvoklī, segums 
nelīdzens, veidojās dziļas bedres, 
kurās krājās ūdens. Šos ceļus 
izmanto pagasta iedzīvotāji, zemes 
īpašnieki saimnieciskās darbības 
veikšanai. Projekta kopējās attie-
cināmās izmaksas ir 72935,55 lati, 
publiskais finansējums 42217,63 
lati.

Pededzē notiek ceļu 
rekonstrukcija

  Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu
pagastu pārvaldes teritorijas
attīstības speciāliste

  Zeltiņu pagastā šoruden pabeigs 
projekta „Zeltiņu pagasta auto-
ceļu rekonstrukcija” pirmo kārtu 
„Autoceļa „Rožukalns - Ziemeļi 
un Pāvulu tilta rekonstrukcija”.

  Šis projekts atbalstīts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) atklāta projektu ie-
sniegumu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2007. - 2013. 
gadam pasākumā „Pamatpakalpoju-
mi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
  Darbus šajā objektā veica SIA 
„MERKS”. Projekta rezultātā 
uzbūvēts tilts pār Melnupi, kā arī 
uzlabots ceļa segums 2,4 km garu-
mā, izrakti grāvji gar ceļa malām un 

tiek gatavota dokumentācija objekta 
nodošanai. Objekta kopējās izmak-
sas ir 58541 lati. 
  Noslēgumam tuvojas darbi arī 
projektā „Autoceļa Zeltiņi - Zemītes 
rekonstrukcija”. Projekta kopējās 
izmaksas ir 52186,16 lati. Projekta 
laikā jau uzklāts asfalta segums ceļa 
posmā no veikala līdz daudzdzīvok-
ļu mājām, kā arī izveidots stāvlau-
kums automašīnām pie pašvaldībai 
piegulošā ceļa. Uz pārējā ceļa 
ierīkots šķembu segums, jānostip-
rina caurteku nogāzes ar akmens 
bruģi un nobrauktuves jānoklāj ar 
dolomīta šķembu maisījumu. Pēc 
līguma darbu paredzēts beigt līdz 1. 
septembrim, bet būvnieki solījuši 
tos pabeigt ātrāk. Darbus šajā objek-
tā veic AS „LATVIJAS AUTOCE-
ĻU UZTURĒTĀJS” Alūksnes ceļu 
rajons.

Zeltiņos atjaunoti 
pašvaldības autoceļi

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA
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  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

  Gaidot jauno mācību gadu, 
Mārkalnes pamatskolā izremon-
tēta viena klases telpa, ar tehnisko 
darbinieku palīdzību veikts kos-
mētiskais remonts pārējās telpās 
un internātā.

  Mazgājamajā telpā nomainītas 
izlietnes un krāni. Kurinātāji veica 
remontu skolas malkas šķūnim. 
Skolā sagādāta malka visam mācību 
gadam. Par malkas sagatavošanu 
sakām paldies tiem bezdarbniekiem, 
kuri iesaistījušies aktīvā nodarbinā-
tības pasākumā „Apmācība darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība”.

  Šogad visiem skolēniem būs 
iespēja brīvajā laikā izmantot sporta 
inventāru, sporta spēles – tenisu, 
novusu, biljardu, bet ziemā - izman-
tot slēpes. Skolēni ir nodrošināti ar 
mācību grāmatām. Skolā darbojas 
internāts un ēdnīca. Arī tie sakār-
toti darbam, pateicoties pavārei un 
bezdarbniekiem. Tāpat kā katru 
gadu skolas sagatavošanā palīdz z/s 
„Sauleskalns”. Budžeta iespēju ro-
bežās iegādājāmies 2 jaunas tāfeles, 
bet vecās – pārkrāsojām. Paldies 
skolēnu vecākiem par grīdas krāsām! 
Visu vasaru skolas apkārtni uzturēja 
kārtībā sētniece un viņas palīgi.  Tā 
kopīgi strādājot un balstot vienam 
otru, mēs droši varam uzsākt jauno 
mācību gadu.
  2011./2012. mācību gadā skolā 

varēs apgūt jaunu licencētu mācību 
programmu – pamatizglītības profe-
sionāli orientētā virziena programmu 
(komerczinību pamati). Šo program-
mu izvēlējāmies, pamatojoties uz 
„Izglītības likuma” 2. pantu „nodro-
šināt katram Latvijas iedzīvotājam 
iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko 
potenciālu, lai veidotos par patstāvī-
gu un attīstītu personību”. 
  Vēlamies veicināt skolēnu uzņēmī-
bu un uzdrīkstēšanos radīt inovatīvas 
idejas, attīstīt radošo domāšanu un 
uzņēmējdarbības spējas. Uzņēmī-
bas audzināšanu vēlams uzsākt 
jau sākumskolas posmā, kad bērni 
ir ideju pārpilni, tikai tās jāpalīdz 
realizēt. Uzņēmīgi cilvēki paši rada 
un realizē iespējas un spēj atrisināt 
pirmajā brīdī šķietami neatrisināmas 

problēmas. 
  Vēlamies, lai mūsu bērni prot 
realizēt plānus, pārliecināt citus, 
pārvarēt neveiksmes, spēj uzņemties 
atbildību un risku, patstāvīgi pieņemt 
lēmumus, uzdrīkstēties, radoši 
domāt, sadarboties ar citiem, lai viņi 
ir mērķtiecīgi un neatlaidīgi, pārlieci-
nāti par savām spējām, atklāti, ar 
elastīgu domāšanu. 
  Skolotāji ir apņēmības pilni mācī-
ties paši un mācīt bērnus šai jaunajā 
programmā, kurā skolēnus uzņem-
sim uz vecāku iesniegumu pamata. 
  Paldies visiem pedagogiem, kuri 
rūpējās par savas klases vizuālo 
izskatu!  Vēlreiz paldies visiem, kas 
rūpējās par Mārkalnes pamatskolas 
sagatavošanu jaunajam mācību 
gadam!

Mārkalnes pamatskolā jauna mācību programma

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Jaunais mācību gads teju klāt. 
Kāds tas būs, atkarīgs no ikviena 
mācību procesā iesaistītā. Savukārt 
novitātes, kas šajā mācību gadā 
sagaida skolēnus, pedagogus un 
vecākus, skaidro Alūksnes novada 
Izglītības pārvaldes darbinieki.

  Alūksnes novada Izglītības pārval-
des rīcībā esošie šī gada jūnija dati 
par prognozējamo skolēnu skaitu 
liecināja, ka pirmajās klasēs novadā 
mācības varētu uzsākt 153 skolēni. 
Jūnijā prognozētais skolēnu skaits 
novada izglītības iestādēs no 1. līdz 
12. klasei bija 2011 skolēni. Ņemot 
vērā šos prognožu datus, Alūksnes 
pilsētā skolēnu skaits samazinās par 
160 salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
bet lauku skolās kopumā skolēnu 
skaits sarūk par apmēram 60 bērniem. 
Jāpiebilst, ka precīzs skolēnu skaits 
būs zināms vien jaunā mācību gada 
pirmajās dienās.
  Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča atgādina vārdus, ko, tiekoties 
ar izglītības pārvalžu darbiniekiem no 
visas Latvijas, teicis Izglītības un zi-
nātnes ministrs Rolands Broks – izglī-
tībā vienmēr būs daudz paveicamā, jo 
sabiedrība un valsts attīstās un mainās 
tāpat kā tehnoloģijas. Ministrs jaunajā 
mācību gadā vēlējis rezultatīvu darbu, 
sekmējot ikvienam svarīgo mērķi – 
veicināt valsts attīstību, nodrošinot 
sabiedrības izglītību, kā arī aicinājis 
pedagogus izmantot skolu bibliotēku 
resursus mācību grāmatu nodroši-
nājumam skolēniem, atceroties, ka 
daudzām ģimenēm bērnu sagatavo-
šana skolai bez papildu atbalsta ir 
sarežģīta.

  Sākot ar šo mācību gadu, vairākas 
izmaiņas būs mācību saturā. Izglītības 
pārvaldes metodiķe Vera Zučika stās-
ta, ka vienu no novitātēm piedzīvos 
novada fizikas olimpiādes dalībnieki, 
jo tā, izmantojot mūsdienu tehnoloģi-
jas, tiks pārraudzīta tiešsaistes režīmā. 
Mācību priekšmetu olimpiāžu organi-
zēšana turpmāk būs noteikta Ministru 
kabineta noteikumos, līdz šim tas 
notika pēc īpaši izstrādātas kārtības.
  Sākot ar šo mācību gadu, 6. 
klasēs skolēni apgūs divus jaunus 
mācību priekšmetus – Pasaules 
vēsture un Latvijas vēsture. Savukārt 
2014./2015. mācību gadā, kad pašrei-
zējā 6. klase mācīsies 9. klasē, skolēni 
kārtos pirmo eksāmenu Latvijas 

vēsturē.
  - Izmaiņas skolēnus gaida arī valsts 
pārbaudes darbos un vērtējuma iegū-
šanā. Turpmāk vērtējumu centralizē-
tajos eksāmenos varēs iegūt, ja eksā-
mena darba kopvērtējums būs vismaz 
5%. Tāpat valstī plānots atteikties 
no vērtējuma līmeņu izmantošanas 
centralizētajos eksāmenos, jo tas 
nenodrošina vērtējumu salīdzināmību 
izvēles un obligāto eksāmenu starpā - 
izvēles eksāmenus vērtē ar vērtējumu 
no 1 līdz 10 ballēm, bet centralizētos 
– līmeņos.
  Sertifikātā par vispārējās vidējās 
izglītības apguvi svešvalodas eksāme-
nos skolēniem norādīs viņu sasnie-
gumu arī atbilstoši Eiropas valodu 
apguves līmeņiem, protams, ja tie būs 
sasniegti.
  9. klašu skolēniem jāņem vērā, ka 
sākot ar šo mācību gadu, apliecību 
par pamatizglītību varēs iegūt tikai 
tad, ja būs iegūti visi vērtējumi un 
ne vairāk kā 1 no tiem būs zemāks 
par 4 ballēm. Savukārt tad, ja nebūs 
iegūts vērtējums kādā no mācību 
priekšmetiem gadā vai kādā no 
valsts pārbaudījumiem, kā arī tad, ja 
vērtējums divos vai vairākos mācību 
priekšmetos gadā vai valsts pārbaudī-
jumos būs zemāks par 4 ballēm, sko-
lēns saņems liecību. Turpmāk arī būs 
skaidri noteikts, ka vērtējums mācību 
priekšmetā gadā un vērtējums valsts 
pārbaudījumā tajā pašā priekšmetā ir 
uzskatāms par vienu vērtējumu.
  12. klašu skolēni atestātu par 
vispārējo vidējo izglītību varēs iegūt 
tikai tad, ja visi vērtējumi būs vismaz 
4 balles un augstāki, bet, ja nebūs 
iegūts vērtējums kādā no mācību 
priekšmetiem gadā vai kādā no valsts 
pārbaudījumiem vai arī vērtējums 
mācību priekšmetā gadā vai valsts 
pārbaudījumā būs zemāks par 4 bal-
lēm, skolēns saņems liecību.

  Izglītības pārvaldes metodiķe Inga 
Meirāne savukārt pateicas interešu 
izglītībā iesaistītajiem skolotājiem 
un izglītības iestāžu vadītājiem par 
atsaucību un atbalstu, organizējot 
ārpusstundu aktivitātes bērniem un 
jauniešiem.
  - Kopīgās sadarbības rezultātā 
radītas iespējas skolēniem pilnveidot 
savas spējas, izkopt talantus, apgūt 
jaunas zināšanas un prasmes, kā arī 
parādīt tās citiem, gūstot gandarījumu 
un pozitīvas emocijas par paveikto, - 
uzsver viņa.
  Šis mācību gads nāk ar jaunām 
iecerēm un darbiem. Ieplānoti vairāki 
nozīmīgi pasākumi kultūrizglītības 

jomā: II Latvijas skolu jaukto koru 
salidojums 19. maijā Saldū, VII 
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru festivāls Jelgavā 25. un 26. 
maijā, bērnu un jauniešu folkloras 
kopu nacionālais sarīkojums „Pulkā 
eimu, pulkā teku” Jelgavā 26. maijā, 
IV mākslas un mūzikas festivāls 
„Toņi un pustoņi” Mazsalacā no 5. 
līdz 7. jūnijam, tautas deju festivāls 
„Latvju bērni danci veda” 26. maijā 
Ventspilī un 2. jūnijā Gulbenē, kā arī 
citi pasākumi.
  - Ņemot vērā šos valsts nozīmes 
pasākumus, plānojam novada pasāku-
mus un konkursus, lai reģionālajās un 
valsts skatēs pārstāvētu paši labākie. 
2012. gada pavasarī uzsāksim Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 95. 
gadadienai veltītā skolēnu pilsoniskās 
un patriotiskās audzināšanas pasāku-
mu cikla plānošanu un popularizēša-
nu, informējot par aktivitātēm, kurās 
skolēniem tiks piedāvāta iespēja 
iesaistīties divu gadu garumā līdz 
2013. gada 18. novembrim, - saka I. 
Meirāne. 
  Tāpat arī skolēnu pašpārvalžu 
darba pieredzes apmaiņai un labās 
prakses popularizēšanai notiks vairāki 
pasākumi reģionos. Skolēnu pašpār-
valžu darbā šī gada prioritātes būs: 
aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu 
izglītības iestādes darbībā un skolas 
vides veidošanā un rosināt skolēnus 
iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo 
kustībā, veicinot paaudžu sadarbību 
un vienotību sabiedrībā. 
  Prioritāšu sasniegšanai plānotas 
vairākas aktivitātes – elektroniska 
rokasgrāmata pašpārvalžu konsultan-
tiem, pašpārvalžu pieredzes apmaiņas 
pasākumu cikls reģionos, popularizē-
jot labāko pieredzi, apzinot problēmas 
un risināmos jautājumus, nosakot 
turpmākos darbības virzienus.
  Izglītības pārvaldes metodiķe Baiba 
Lietapure informē, ka šajā mācību 

gadā darbu turpinās visas 22 skolotāju 
metodiskās apvienības un to koor-
dinatori. Viņa uzsver, ka metodisko 
apvienību aktivitātē liela nozīme ir to 
koordinatoru iniciatīvai - jo vadītājs 
aktīvāks, jo apvienības darbs daudz-
veidīgāks.
  - Ja koordinators laikus plānojis 
pasākumu un iekļāvis to finanšu 
pieprasījumā konkrētajam gadam, tad 
notiek gan konkursi un olimpiādes, 
gan izglītojoši semināri un pieredzes 
braucieni, - saka B. Lietapure.
  Viņa uzsver, ka pedagogu profesio-
nālās kvalifikācijas pilnveides kārtību 
nosaka Ministru kabineta noteikumi 
un, lai gan tajos teikts, ka pedagogs 
ir atbildīgs par savas profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidi, tomēr ļoti 
svarīgi, ka tālākizglītības kursi notiek 
Alūksnē, jo ne vienmēr pedagogi 
var aizbraukt uz kursiem, kas notiek 
citviet. Problēmas rada tas, ka ne 
vienmēr pašvaldības finanšu resursi 
var apmierināt metodisko apvienību 
vadītāju vēlmes skolotāju tālākiz-
glītības nodrošināšanai. Ir vajadzīgi 
precīzi dati par skolotāju tālākizglī-
tību un rūpīgs nepieciešamo kursu 
plānojums. Tālākizglītība ir iespējama 
arī vairākos projektos, tāpat jāturpina 
organizēt citas kursu apguves iespējas 
sadarbībā ar metodiskā darba koordi-
natoriem.
  Šajā mācību gadā noslēgsies Eiropas 
Sociālā fonda projekts „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”, 
kurā atbalstu saņēmuši jau 349 
pedagogi. Pedagogiem vēl būs divi 
pieteikšanās posmi mērķstipendijām. 
Projekta 6. posmā pedagogiem, kuri 
nebūs ieguvuši kvalitātes pakāpi, bet 
to vēlēsies, būs iespēja to iegūt arī 
bez stipendijas, tomēr jāpiebilst, ka 
pieteikšanās kvalitātes vērtēšanai ir 
brīvprātīga.

Sākas jaunais mācību gads„Cālī” 
uzlabo  
apstākļus
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes speciālās pirmssko-
las izglītības iestādes „Cālis” 
audzēkņiem un viņu vecākiem 
jau pirms Zinību dienas bija 
iespēja vērot uzlabojumus 
iestādē un tās teritorijā.

  Iestādes vadītāja Līga Kau-
la uzsver, ka viss, kas „Cālī” 
paveikts, darīts tādēļ, lai bērniem 
tur būtu patīkamāk un labāk 
uzturēties.
  - No šim gadam piešķirtās 
valsts mērķdotācijas un līdzek-
ļiem, kas bija atlikuši no pērnā 
gada, šogad varējām paveikt 
lielākus ieguldījumus, uzlabojot 
apstākļus pirmsskolas izglītības 
iestādē, - saka L. Kaula.
  Vienu no uzlabojumiem noteik-
ti pamanīja ikviens, kas devās 
uz „Cāli” – pagalmu un celiņus 
uz ieejas durvīm grupās tagad 
klāj bruģis. Šos darbus veica SIA 
„Alūksnes bruģakmens”.
  Ēkā arī saremontētas divas po-
diņu krāsnis, veikts kosmētiskais 
remonts un elektroinstalācijas 
maiņa zālē un mediķa telpās.   
Iestāde ir gatava arī jaunajai 
apkures sezonai – ir gan iztīrīti 
dūmvadi, gan sagādāta malka.
 

Malienā 
ieviesīs 
e - klasi 
  Inta Sināte,
Malienas pamatskolas 
direktores p.i. 

  Malienas pamatskolā ar jau-
no mācību gadu tiks ieviesta 
e - klase, tādejādi pilnveidojot 
mācību procesu un modernizē-
jot vērtēšanas sistēmu.

  Jau pagājušajā mācību gadā 
datorklase tika papildināta ar 
jauniem datoriem un iegādāts 
jauns krāsainais printeris.
  Malienas Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centrā atbalstīts projekts 
materiāltehniskās bāzes papil-
dināšanai un iegādātas divas 
jaunas šujmašīnas un overloks.
  Projektu atbalstīja LEADER, 
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai (ELFLA); Eiropa 
investē lauku apvidos, īstenots 
ar Eiropas Savienības līdzfinan-
sējumu un atbalsta Zemkopības 
ministrija un Lauku atbalsta 
dienests.
  Kā katru gadu Malienas pamat-
skolā klasēs tiek veikts kosmētis-
kais remonts un jaunais mācību 
gads tiks uzsākts ar jaunu darba 
sparu.
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  Silvija Aizupe,
Bejas pamatskolas direktore

  Vasaras sākumā 37 labākajiem 
mācībās un sabiedriski aktīvāka-
jiem Bejas pamatskolas skolēniem 
tika dāvināta ekskursija uz Rīgu.

  Apmeklējām Rīgas Zooloģisko 
dārzu, saistoši izzinoša bija Latvijas 
Radio nama apskate, kur guvām 
plašu informāciju par radiomājas 
vēsturi un ieskatu šodienā: apmek-
lējām studijas, tikāmies ar populāru 
raidījumu vadītājiem, praktiski 
izmēģinājām darbu pie pultīm. Eks-
kursijas aktīvākā daļa pagāja ūdens 
atrakciju parkā Akvalande. 
  Nozīmīgākais vasaras notikums 
bija mūsu dziedošo un dejojošo 
skolēnu piedalīšanās Starptautiskajā 
bērnu folkloras festivālā Somijā, 
Salo pilsētā, no 8. līdz 13.jūnijam. 
Festivāla programma bija plaša - 
koncerti sociālās aprūpes centros, 
pilsētas laukumos, tirdzniecības 
centros, kā arī festivāla noslēgums 
koncerts. Dalībniekiem tika dota 
iespēja atpūtai sporta centros un 
ekskursijās. Audzēkņiem bija prieks 
par saņemtajām dāvanām un kāru-
miem. Festivāla norises izdevumus 
sedza pasākuma organizētāji, ceļa 
izdevumus līdz Helsinkiem sedza 
novada pašvaldība un paši dalīb-
nieki.
  30. jūnijā 7. klase ar audzinātāju 
un skolas direktori devās velo-
braucienā uz Jurensku avotu un 

Silenieku dzirnavām, iepazīstot 
Jaunalūksnes pagastu un iegriežo-
ties triju klasesbiedru mājvietās. 
Draudzīgā atmosfērā skolēni ieklau-
sījās Armanda Rozes stāstījumā par 
vidi, tās saudzēšanu, zivsaimniecību 
un saturīgu, mērķtiecīgu sava laika 
izmantošanu.
  Rīgā no 1. līdz 3. jūlijam IV Lat-
vijas skolu teātru festivālā „Kustību 
turpinājums” savu atraktivitāti 
improvizācijas spēlēs rādīja arī 
mūsu skolas vecāko klašu komanda. 
Ilgi paliks atmiņā „Četru vēju gā-
jiens” uz Vērmaņdārzu un festivāla 
atklāšana.
  Augusta pirmajā nedēļā jau otro 
gadu skolā notika vasaras nomet-
ne „Raibā nedēļa”. Tajā radoši un 
interesanti brīvo laiku pavadīja un 
sevi garīgi un fiziski pilnveidoja 25 
bērni no Bejas, Malienas, Kolberģa 
un Alūksnes. Nometnes dalībnieki 
piedalījās salmu skulptūru veidoša-
nas, veselīga dzīvesveida, frizier-
mākslas, rotaslietu darināšanas, 
dāvanu veidošanas, pavārmākslas, 
papīra plastikas darbnīcās. Viena no 
dienām bija veltīta fiziskajām akti-
vitātēm atpūtas kompleksā „Jaunsē-
tas”. Novadpētniecībai un tūrismam 
veltītajā dienā vēroja videofilmu par 
dabu, veidoja prezentāciju ceļojuma 
maršrutam pa Alūksnes novadu, 
piedalījās komandu praktiskajās sa-
censībās. Nometnes noslēgumā, uz 
kuru bija aicināti arī vecāki, notika 
bērnu darbu izstāde, vaļasprieku 
prezentācija, mielošanās ar kliņģeri 

Vasaras aktivitātes Bejas skolā

un pašgatavotās tortes degustācija. 
  Vasaras mēnešos skolā notika 
dažādi lielāki un mazāki remontdar-
bi. Skolas tehniskie darbinieki veica 
skolas telpu kosmētisko remontu. 
Lielākais darba apjoms ieguldīts 
skolas zālē un virtuves noliktavā. 
Lielu un regulāru darbu prasīja 
plašās skolas apkārtnes sakopšana, 
arī audzēkņi piedalījās šajos darbos 
- skolas lauciņi un sporta laukums 
allaž gaida šīs čaklās rokas. Atbal-
stu skolas sagatavošanas darbos 
sniedza nodarbinātības pasākumā 
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai” iesaistītie pagasta 
bezdarbnieki. Paldies ikvienam, 
kas skolas sagatavošanai jaunajam 

mācību gadam ieguldīja darbu vai 
materiālos līdzekļus. 
  Lai katra no vasaras aktivitātēm 
varētu realizēties, bija nepieciešams 
daudzu atbalsts. Paldies novada  
pašvaldībai, pagasta pārvaldei, sko-
las kolektīvam, vecākiem,  skolas 
labvēļiem Skaidrītei Nestorei un 
Verneram Kalējam.
  Zinību dienā Bejas pamatskolā 
gaidīsim audzēkņus un vecākus 
plkst. 9.00 uz tikšanos ar klašu 
audzinātājiem, bet plkst. 10.00 - uz 
svinīgo pasākumu skolas zālē. 
Veiksmīgu jauno mācību gadu ik-
vienam izglītības procesa īstenotā-
jam un atbalstītājam!

  Daina Dubre – Dobre,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktore 

  Tuvojas jaunais mācību gads 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija ar jaunām domām un 
iecerēm uzsāk 2011./2012. mācību 
gadu.

  Esam gandarīti par saņemtajiem 
centralizēto eksāmenu vērtējumiem, 
jo arī šogad kopējais procentuālais 
vērtējums ir augstāks par valsts 
ģimnāzijām noteiktajiem 75%, 
mums tas ir 78,8%. 12.a klases 
audzēkņiem ABC vērtējumu līmenis 
ir 85,29%, 12.b – 75,32%, 12.c – 
75,36%, 12.d – 76,56%.
  Paldies skolotājiem, kuri sagatavo-

juši audzēkņus eksāmeniem: 
latviešu valodā – Aijai Arājai 
(95,24%, kārtoja 42 skolēni), Dainai 
Černomirdinai (86,36%, kārtoja 44 
skolēni), 
angļu valodā – Ilonai Riekstiņai 
(82,05%, kārtoja 39 skolēni), Olgai 
Barinovai (85,37%, kārtoja 41 
skolēns),
krievu valodā – Dacei Bīberei 
(100%, kārtoja 10 skolēni), Tatjanai 
Sjomkinai (100%, kārtoja 6 skolē-
ni), kā arī
Ivetai Mikijanskai (88,89% kārtoja 
9 skolēni), Metai Lerhai (87, 5%, 
kārtoja 16 skolēni). 
  Lai veicas mūsu audzēkņiem, iz-
glītojoties tālāk un sasniedzot savus 
mērķus!
  Ģimnāzijā šajā vasarā rosās 

tehniskie darbinieki un mūsu palīgi 
no Nodarbinātības valsts aģentūras - 
izremontētas 2 mācību klases, kopā 
ar SIA „Unti” veikts kosmētiskais 
remonts virtuvē un izmaiņas ēdam-
zālē, iekārtota skolotāju istaba 7. - 
9. klašu ēkā, vecāko klašu audzēkņi 
ar 2011./2012. mācību gadu sāks 
izmantot ģērbtuvēs individuālos 
skapīšus. Ja finanses atļaus, tad 
turpināsies remonti dabas zinātņu 
projektā iesaistītajos 7. - 9. klašu 
– fizikas, matemātikas un ķīmijas 
kabinetos.
  Internātā veikts remonts un atkal 
2 istabas ieguvušas jaunu veidolu. 
Pirmajā stāvā izremontēta tualete, 
kuru var izmantot cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, izveidota arī uzbrauk-
tuve internātā cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Pēc džudo nometnes 
beigām nomainīti radiatori arī vienā 
internāta stāvā.
  Sporta zāle mūs nākamajā mācību 
gadā priecēs ar jauniem balkona 
krēsliem.
  Lai arī ir vasara, daudzi skolotāji 
ir izglītojušies, rakstījuši projek-
tus, piedalījušies semināros un 
pasākumu organizēšanā, prieks par 
ģimnāzijas audzēkņu radošo garu 
un darbošanās prieku vasarā, pieda-
loties dažādos pasākumos novadā 
un ārpus tā.
  Lai veiksmīgs un idejām bagāts 
2011./2012. mācību gads visiem 
ģimnāzijas audzēkņiem, pedago-
giem un darbiniekiem, kolēģiem 
Alūksnes un Apes novada skolās!

Ģimnāzija 2011. gada vasarā Jauno 
mācību 
gadu gaida 
ikviens
  Gaidot jauno mācību gadu, 
arī citās Alūksnes novada iz-
glītības iestādēs notiek dažādi 
darbi.

  Ilzenes pamatskola jauno mā-
cību gadu sagaidīs ar gaišākiem 
pirmā stāva gaiteņiem, jo te 
veikts kosmētiskais remonts. 
  Savukārt Liepnas internātpa-
matskolā sagatavotas telpas jau-
najam mācību gadam, izremon-
tēts internāta vestibils. Jaunajā 
mācību gadā skola sāks īstenot 
speciālās izglītības programmu 
bērniem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem.  
  Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zemenīte” Strautiņos jaunā mā-
cību gada sākumu jau tradicio-
nāli svinēja 30. augustā kopā ar 
vecākiem, veidojot ziedu paklāju 
- zemenītes simbolu.
 

Jaunlaicenē 
pieaug 
pirmsskolēnu 
skaits 
Daiga Birkenberga, 
Jaunlaicenes pamatskolas 
direktora p.i.

  Sagaidot jauno mācību gadu 
iepriecina, ka ir Jaunlaicenes 
pamatskolā ir palielinājies 
pirmsskolas vecuma bērnu 
skaits un, ka skolēni paliek 
mūsu mazajā skolā un neizvē-
las citas mācību iestādes. 

  Šogad skolas ēkai ir paredzēta 
jumta maiņa, tādēļ citi apjomī-
gi remontdarbi netika plānoti. 
Kosmētiskais remonts tiek 
veikts atsevišķās skolas klasēs, 
koridoros, ēdamzālē.
  Sākot jauno mācību gadu, 
skolēniem novēlu, lai katra 
diena atklāj jaunas iespējas, 
atnes jaunus pārsteigumus, raisa 
radošas domas, rosina labiem 
darbiem! 
  Audzēkņu vecākiem novēlu, 
lai pietiek pacietības, sapratnes, 
iejūtības un sirsnības, audzinot 
un mīlot savus bērnus!
  Savukārt mans vēlējums skolo-
tājiem ir šāds: „Viss, kas mums 
nepieciešams, ir rīts. Kamēr būs 
saullēkts, mēs spēsim stāties 
pretī likstām, spēsim priecāties 
par laimes brīžiem un tiekties 
pēc panākumiem. Tāpēc sa-
gaidiet katru rītu ar prieku, bet 
katru vakaru – ar gandarījumu! 
Esiet droši, radoši, veseli un 
laimīgi!”.
  Veiksmīgu, radošu jauno mācī-
bu gadu!

  Ieviņa Āboltiņa,
SPII „Mazputniņš” vadītāja 

  Malienas speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes „Mazputniņš” 
kolektīvs jaunā mācību gada 
priekšvakarā ar prieku un lepnu-
mu atskatās uz vasarā paveikta-
jiem darbiem.

  Kā ik gadu jūlijā iestādes remont-
strādnieks parūpējās, lai, ieejot 
jaunā darba cēlienā, svaigas krāsas 
nosegtu visas nobružātās vietas gan 
grupu telpās, gan citur. Vecākās 
grupas bērni priecājas par jauno 
linoleju nodarbību telpā, bet visam 
iestādes kolektīvam liels prieks par 
jauno malkas šķūni, kuru ļoti ātri un 
kvalitatīvi, apmēram mēneša laikā, 
saskaņā ar būvinženiera Ervīna Loč-
meļa izstrādāto tehnisko projektu 

uzcēla SIA „Alūksnes Celtniecības 
Kompānija” darbu vadītāja Māra 
Svara vadībā. Iestādes vadībai iz-
veidojās veiksmīga sadarbība ar uz-
ņēmuma direktoru Agri Svaru, kurš 
savukārt sadarbojās ar vietējiem 
uzņēmējiem celtniecībai nepiecieša-
mo kokmateriālu sagatavošanā, kas 
iestādei ļāva savā budžetā ietaupīt 
50 latus no iepriekš celtniecībai 
paredzētās summas. Varbūt var 
šķist, ka 50 lati nav liela nauda, bet, 
ja viss celtniecībai nepieciešamais 
finansējums iestādei jāsedz tikai no 
sava, valsts iedalītā budžeta, arī par 
šo mazumiņu esam pateicīgi.
  Ne mazāk priecājamies arī par 
sadarbību ar SIA „JASCO”, ar ko 
noslēgts līgums par malkas apkures 
katla nomaiņu. Darbu izpildes 
termiņš ir 15. septembris, bet jau 
augusta vidū, ieejot apkures telpā, 

„Mazputniņā” daudz uzlabojumu
varam ieraudzīt jauno apkures katlu, 
kurš nelietpratējam, uz to paskato-
ties, jau liekas gatavs darbam. Un 
kur tad vēl izsmeļošie paskaidroju-
mi par katra mehānisma darbību! 
Abi strādnieki Zintis Rēdelis un 
Oskars Salaks patiešām strādā no 
sirds.
  Jaunā apkures katla uzstādīšana, 
kuram vajadzīgās kvalitātes malku 
uzglabāsim jaunajā malkas šķūnī, 
iestādei katru gadu ļaus ieekonomēt 
apmēram 6 tūkstošus latu naudas. 
  Gan projektējot būvniecības 
objektus, gan visā darbu izpildes 
laikā jebkuru neskaidro jautāju-
mu varējām noskaidrot pie mūsu 
novada pašvaldības būvinženiera 
Aivara Sausā, par ko viņam sakām 
„Paldies!”.
  Jaunā mācību gada ieskaņas 
pasākums bērniem kopā ar viņu ve-

cākiem iestādē sāksies 2. septembrī 
pulksten 14.30. Gaidām visus savus 
bērnus kopā ar viņu vecākiem!

Nometnes “Raibā nedēļa” dalībnieki
Foto no  Bejas pamatskolas albuma

Notiek jaunā apkures katla ierīkošana
Foto no SPII “Mazputniņš” albuma
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Sēdes septembrī
Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komiteja  
           8. septembrī 14.00

Teritoriālā komiteja   
           12. septembrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komiteja 
           14. septembrī 10.00

Tautsaimniecības komiteja  
           20. septembrī 10.00

Finanšu komiteja    
           22. septembrī 10.00

Domes sēde       29. septembrī 10.00

Alūksnes bērnu un jauniešu centra pulciņi 
gaida dalībniekus 2011./2012. mācību gadā

Nr. Pulciņa 
nosaukums Pedagogs Pirmā 

tikšanās Vieta
Pedagoga 
tālruņa 
numurs

Dalības 
maksa 
mēnesī 

(Ls)

1. Alūksnes 
BJC teātra 

pulciņš 
„Snullis”  

1.-12.klase

Daiga 
Bētere

7.septembrī
pulksten 

16.00

Alūksnes 
Tautas namā 

U. Sedle-
nieka ATT 
“Slieksnis” 
kamerzālē

29101657 1.00

2. Sarīkoju-
mu – sporta 
dejas „Vir-

pulītis”
pirmsskolas 

grupa
1.-12.klase

Ilze 
Līviņa

2.septembrī 
pulksten 

18.00

E.Glika 
 Alūksnes 

Valsts ģim-
nāzijas 

7.-9.klašu 
ēkas aktu 

zālē

29275267 1.00

3. Tautiskās dejas
„Enku- Drenku”

Alūksnes 
Tautas nama 

kora zālē
29418595

2.00

1.klase Daiga 
Ozoliņa

2.septembrī  
pulksten 

12.30

2.-3.klase Daiga 
Ozoliņa

2.septembrī  
pulksten 

13.00

4.-5.klase Daiga 
Ozoliņa

2.septembrī  
pulksten 

13.30

6.-7.klase Daiga 
Ozoliņa

2.septembrī  
pulksten 

14.00

8.-9.klase Daiga 
Ozoliņa

2.septembrī  
pulksten 

14.30

10.- 12.klase Daiga 
Ozoliņa

5.septembrī  
pulksten 

15.30

Pirmsskolas 
grupa 

(4 – 7 gadi)

Daiga 
Ozoliņa

5.septembrī  
pulksten 

17.00

PII zāle 
„Pienenīte” 3.00

4. Mūsdienu deju studija „Dejo savam 
priekam”

Alūksnes 
Tautas nama 
spoguļzālē

26145797

2.001.- 4.klase Sandija 
Dovgāne

5.septembrī  
pulksten 

15.00

5.-9. klase Ieva 
Aizupe

5.septembrī  
pulksten 

16.00
26109381

5. Dziedāšanas 
pulciņš „Pu-

ķuzirņi” 
1.-9.kl.

Vita 
Vērdiņa

5.septembrī  
pulksten 

17.00

Jauniešu 
„Te-Elpa” 
(O.Vācieša 

iela 2a, 
Alūksne)

26161325

2.00

Pirmsskolas 
grupa

Vita 
Vērdiņa

Informācija 
pirmssko-
las izglītī-
bas iestādē 
„Sprīdītis” 

PII zālē 
„Sprīdītis” 3.00

6. Dzīves 
prasmju 
skoliņa 

„Princešu 
studija” 

1.-3.klase

Kristīne 
Vimba

6.septembrī 
pulksten 

14.00

Jauniešu
 „Te-Elpa” 
(O.Vācieša 

iela 2a, 
Alūksne)

29184008 1.50

7.
„Estētikas 
skoliņa” 

(4 -7 gadi)

Kristīne 
Vimba,
Ināra 

Apsīte

Informācija 
pirms-
skolas 

izglītības 
iestādēs

PII „Piene-
nīte” 29184008

26432560 4.00
PII „Sprīdī-

tis”

8.

Tūrisma 
pulciņš

Kristīne 
Vimba

6.septembrī 
pulksten 

15.00

Jauniešu 
„Te-Elpa” 
(O.Vācieša 

iela 2a, 
Alūksne)

29184008 1.50

9.

Velo pulciņš
4.-5.klase

Tija 
Āboliņa

8.septembrī 
pulksten 

14.10

Alūksnes 
sākumsko-
las, Mazās 
skolas ēka 
6.a klases 

telpa

29146288 2.00

10.
Jauniešu 

klubs 
„The Others” 

7-12. kl.

Uva 
Grenci-

one

6.septembrī 
pulksten 

18.00

Jauniešu
 „Te-Elpa” 
(O.Vācieša 

iela 2a, 
Alūksne)

 

26199474 1.00

11. Novadpēt-
niecības 
pulciņš
 „Reiz 
bija...”

6.-12.kl.

Maija 
Semjo-
nova

8.septembrī 
pulksten 

16.00

Alūksnes 
muzejā

 (Pils iela 
74, Alūksne)

27000703 -

12. Mākslinie-
ciskā pašdar-
bība- vokā-

lists- estrādes 
dziedāšana
1.-4.klase

10.-12.klase

Inese 
Krūmiņa

9.septembrī 
pulksten 

17.00

Jauniešu
 „Te-Elpa” 
(O.Vācieša 

iela 2a, 
Alūksne)

28626233 3.00

13. Aerobika
2.-4.klase
5.-7.klase

Jolanta 
Arāja

7.septembrī 
pulksten 

14.00

Alūksnes 
tautas nama 
spoguļzālē

29417113 2.00

14. LEGO dar-
bnīca

1.–  4.klase

Ivars 
Vīksna

8.septembrī 
pulksten 

15.00

E.Glika 
 Alūksnes 

Valsts 
ģimnāzi-
jas vecais 
korpuss

 10. kabi-
nets,

3. stāvā

26405829 2.00LEGO 
robotika

5. – 7.klase

8.septembrī 
pulksten 

16.00

 
 
Informācija pa tālruni: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Pils ielā -74, 
Alūksnē

Strautiņos 
divas jaunas 
izglītības 
programmas
  Ingrīda Pedece,
Strautiņu pamatskolas direktore

 Alūksnes novada Strautiņu 
pamatskola šajā mācību gadā 
aicina skolēnus izvēlēties mā-
cības kādā no trim izglītības 
programmām.

  Izglītības iestāde piedāvā 
apgūt vispārējo pamatizglītības 
programmu, pamatizglītības 
profesionāli orientētā virziena 
programmu, kurā īpašs uzsvars 
tiks likts uz satiksmes drošību 
un orientēšanās sportu.  Savukārt 
trešā ir speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem.
  Skolēniem brīvā laika pavadīša-
nai Strautiņu pamatskola piedāvā 
arī vairākas interešu izglītības 
programmas, ko bērni var izvē-
lēties atbilstoši savām interesēm: 
mazpulki, velo, vispārējā fiziskā 
sagatavotība, vizuālās mākslas 
pulciņš „Kleksis”, skatuves runa, 
tautiskās dejas.
  Skolas telpās atrodas arī 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas Alsviķu mācību punkts, 
kas piedāvā izglītoties šādās 
programmas: profesionālās 
ievirzes izglītības programmu 
(klavierspēle, vijoļspēle, kokles 
spēle un flautas spēle), vizuāli 
plastiskās mākslas programmu 
(zīmēšana, gleznošana, kompo-
zīcija, mākslas valodas pamati, 
darbs materiālā u.c.).
  Uzziņām: tālrunis 64300830, 
64300876, 25615640, e-pasts 
direktors.str@aluksne.edu.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes Mūzikas skola šo 
mācību gadu sāks jaunās telpās – 
Alūksnes novada domes depu-
tāti tai piešķīra bijušo Alūksnes 
vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskolas ēku.

  Līdz ar to skola no īrētajām telpām 
Tirgotāju ielā pārcēlusies uz pašval-
dībai piederošo ēku Jāņkalna ielā 38 
(attēlā).
  - Jauno mācību gadu sāksim 1. 
septembrī pulksten 15 Jāņkalna 
ielas ēkas 38 pagalmā, bet, ja būs 
nelabvēlīgs laiks – ceļu daļas zālē. 
Domāju, ka pirmās dienas paies, ie-
pazīstot jauno vietu un telpas, - saka 
Alūksnes Mūzikas skolas direktore 
Gunta Boša.
  Augustā skolas kolektīvs uz jauno 

ēku pārveda mūzikas instrumentus, 
mēbeles un citas nepieciešamās 
lietas, lai varētu iekārtot mācību 
klases. Instrumentu un mēbeļu 
pārvešanā skolai palīdzējis Dmitrijs 
Tarantenkovs un SIA „Tornis DT” 
ar transportu un Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skolas karavīri, 
tādēļ Alūksnes Mūzikas skolas 
direktore sirsnīgi pateicas gan 
uzņēmējam, gan karavīriem, kas 
atsaucās un palīdzēja skolai nokļūt 
jaunajā mājvietā.
  Jauno mācību gadu Alūksnes 
Mūzikas skola plānojusi uzsākt ar 
272 audzēkņiem un direktore cer, ka 
plānoto izdosies realizēt. Bažas rada 
vienīgi spontāni audzēkņu vecāku 
lēmumi par došanos darbā uz ārze-
mēm, līdzi ņemot arī atvases.
  Jautāta par pozitīvajām lietām 
skolas jaunajā ēkā, G. Boša atzīst, 
ka tādu ir daudz vairāk kā negatīvo. 
  - Skolā ieejot, ir jūtama uzmundri-

Jauna mājvieta – Alūksnes Mūzikas skolai

noša un radošu darbību veicinoša 
aura. Telpas ir ļoti jauki iekārtotas, 
tādēļ ceru, ka arī audzēkņiem gribē-
sies šeit labāk mācīties un skaistāk 
spēlēt. Instrumenti klasēs iederas un 
domāju, ka skanēs labi. Šobrīd lielā-

kie mīnusi ir ēkas atrašanās vieta 
un tranzītielas tuvums, taču šeit vēl 
ir arī iespēja, nākotnes vīzijai, do-
mājot par to, kā, piemēram, garāžas 
varētu pārtapt par zāli, - saka G. 
Boša.
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  Ar labu slavu izskanējis 
Alūksnes un Apes novadu vārds 
starptautiskajā festivālā „Folk 
Fiesta 2011”, kas norisinājās 
no 12. līdz 14. augustam Polijas 
pilsētā Nisā (Nysa).

  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
deju kopa „Jukums” un Apes sie-
viešu vokālais ansamblis (vadītāja 
Sandra Oto) pārstāvēja Latviju 
blakus Slovākijas, Krievijas, Serbi-
jas, Indijas, Nīderlandes un Polijas 
amatiermākslas kolektīviem.
  Uzaicinājumu piedalīties festivālā 
saņēmām pagājušā gada nogalē. 
Apsvērām finansiālās iespējas, jo 
festivālā piedalījāmies par perso-
nīgajiem līdzekļiem, piekritām un 
sākām strādāt pie deju programmu 
sagatavošanas. Iepriekšējos starp-

tautiskajos festivālos (1999. gadā 
Beļģijā un 2003. gadā Ungārijā) 
prakse ir bijusi, ka mēs ar savu 
vienu sagatavoto koncertprogram-
mu uzstājamies dažādās vietās, 
taču šoreiz skatuve viena un tā 
pati, katru vakaru jāsniedz atšķirīgi 
priekšnesumi!
  Vedām uz Nisu 3 horeogrāfiskus 
uzvedumus „Pierobežā dzīvodami 
jeb Danču vokars Malīnā”, „Mūsu 
ziema” un „Tāds mūžiņš lini-
ņam”. Apes vokālajam ansamblim 
koncertsomā līdzi bija paņemtas 3 
dažādas latviešu dziesmu izlases, 
kuras dziedātājas pavadīja un papil-
dināja ar ritma instrumentiem, vijoli 
un akordeonu. „Jukumam” gan 
viena no sākotnējām bažām bija, 
kā ietilpināt visu programmu tautas 
tērpus un rekvizītus autobusā, jo jā-

„Jukums” daudzina novada 
vārdu Polijā

paņem līdz bija 66 tērpu komplekti, 
ieskaitot apjomīgos ziemas mēteļus 
puišiem! 
  Mūsu priekšnesumus varēja atpazīt 
ar dvēseliskumu, atraktivitāti, tēlu 
raksturiem deju uzvedumos. Jutām 
skatītāju patiesu uzmanību, interesi 
un saņēmām sirsnīgus aplausus! 
Festivāla organizatori bija parūpē-
jušies, lai visi dalībnieki laikus ie-
rastos gan uz festivāla norises vietu, 
gan uz gājiena sākuma pozīcijām, 
lai būtu paēduši un pagulējuši un 
iepazītu Nisas ievērojamākos vēs-
turiskos objektus, piesaistot katram 
kolektīvam kuratoru.
  „Folk Fiesta 2011” skatītāju, Nisas 
iedzīvotāju vārdā, pateicības vārdus 
mums vēstulē raksta priekšsēdētāja 
Janina Janika: „Festivāls ir beidzies, 
bet atmiņas saglabāsies vēl ilgi - tas 
bija vienkārši burvīgi! Snieguma 
līmenis bija tik lielisks, ka mums 

jāatzīst, ka nekad neko tādu nebijām 
piedzīvojuši! Tik pacilājoši entuzi-
astiski mākslinieki!”.
  Ceļā paspējām nedaudz iepazīt 
arī Varšavu, Zakopani un Krakovu, 
katrai vietai veltot 4 - 5 stundas, 
bet pozitīvos iespaidus, emocijas 
bagātīgi esam uzkrājuši un tās palī-
dzēs ikkatram, lai varam iet un darīt 
savus ikdienas darbiņus.
  Paldies visiem mūsu ģimeņu deju 
pāru mājās palicējiem, kas pieska-
tīja mājokļus, dārzus, siltumnīcas, 
rūpējās par bērniem un mājdzīv-
niekiem! Paldies Alūksnes pilsētas 
Tautas namam un Alūksnes novada 
pašvaldībai par palīdzību sapost fes-
tivāla organizatoriem ciemakukuli 
ar mūsu valsts, novada bukletiem 
un suvenīriem!

Festivāla dalībnieku vārdā,
Inita Veismane

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes teri-
toriālās komitejas sēdē augustā 
deputāti iepazinās ar Vidzemes 
plānošanas reģiona informāciju 
par autobusu maršruta Alūksne 
– Gulbene slēgšanu sakarā ar 
tā nerentabilitāti. Pēc komitejas 
sēdes uzklausījām iedzīvotāju 
neapmierinātību, tādēļ vēlreiz uz 
sarunu aicināju minētās komitejas 
vadītāju deputātu Jāni Nīkrenci.

  Diemžēl dažas dienas pirms 
„Alūksnes Novada Vēstu” iznāk-
šanas Alūksnes novada pašvaldība 
saņēma valsts SIA „Autotransporta 
direkcija” Sabiedriskā transporta plā-
nošanas daļas vēstuli, kurā tā pašval-
dību informē, ka ar 1. septembri tiks 
slēgti maršruta Nr.7904 „Alūksne 
– Gulbene” reisi pulksten 13.00 
no Alūksnes autoostas un pulksten 
15.25 no Gulbenes autoostas ar izpil-
di pirmdienās un piektdienās.
  J. Nīkrencis uzsver, ka pašvaldī-
ba nav bijusi mierā ar satiksmes 
slēgšanu minētajā maršrutā, tomēr 
šobrīd pašvaldībām nav iespējas 
lemt par to. Lēmums slēgt maršrutu 
acīmredzot pieņemts, neskatoties 
uz to, ka pašvaldība nepiekrita tā 

slēgšanai, kā arī ieteica samazināt 
konkrētā maršruta autobusa ietilpību 
un mainīt atiešanas laikus, lai tie 
būtu izdevīgāki iedzīvotājiem.
  - Veicot teritoriālo reformu, tika 
izveidoti plānošanas reģioni, kuri 
pārņēma daļu rajonu padomju funk-
ciju, tajā skaitā sabiedriskā transpor-
ta plānošanu. Kopš tā laika vietējās 
pašvaldības iespējas ietekmēt kāda 
maršruta slēgšanu vai izmaiņas tajā 
ir samazinājušās līdz tam, ka tās 
ir tikai lūguma formā. Divu gadu 
laikā kopš pastāv novads, no Vi-
dzemes plānošanas reģiona regulāri 
saņemam vēstules – vai piekrītam 
plānotajām izmaiņām sabiedriskā 
transporta satiksmē, - pašvaldības 
lomu šajā jautājumā skaidro J. 
Nīkrencis.
  Viņš norāda, ka autobusu maršru-
tu slēgšana tiek pamatota ar vienu 
iemeslu - nav rentabli. Atgādināsim, 
ka sabiedriskā transporta nodro-
šināšanai valsts piešķir dotāciju. 
Diemžēl, neskatoties uz degvielas 
cenas un citu izmaksu sadārdzināša-
nos, dotācija sarūk, pret ko šogad jau 
protestēja autopārvadātāji.
  J. Nīkrencis skaidro, ka problēmas 
sākušās kopš brīža, kad Latvija tika 
sadalīta vairākās daļās, izveidojot tā 
sauktās lotes, kurās iekļauti konkrēti 
maršruti, kas jāveic ar noteiktas 
ietilpības un kvalitātes autobusiem, 

Alūksnes – Gulbenes maršrutu 
tomēr slēgs

neņemot vērā ceļu stāvokli un iedzī-
votāju skaita samazināšanos. Tādēļ 
radusies situācija, kuru neizprot arī 
iedzīvotāji – ja agrāk no Alūksnes 
uz Rīgu un atpakaļ varēja nokļūt arī 
ar mikroautobusu, tad tagad to vietā 
kursē lielie autobusi, kuru piepildī-
jums ir mazs.
  - Te arī rodas pamatojums slēgša-
nai, jo dotācija un pasažieru iemaksa 
nesedz reisa izmaksas. Varbūt šos 
maršrutus var saglabāt, mainot 
autobusu ietilpību. Pārvadātājiem va-
jadzētu vērsties Satiksmes ministrijā, 
arī pašvaldības to noteikti atbalstītu, 
lai pēc precīziem pārvadātāju datiem 
noteiktu, cik lielas ietilpības auto-
buss ir nepieciešams katrā maršrutā, 
- saka J. Nīkrencis.
  Optimizācija sakarā ar valsts dotā-
cijas samazināšanos tuvākajā laikā 
var skart arī atsevišķus vietējās nozī-
mes maršrutus. J. Nīkrencis saņēmis 
informāciju no SIA „Vidlatauto”, kas 
veic vietējos pārvadājumus, kādi ir tā 
priekšlikumi optimizācijai.
  - No piedāvātajiem variantiem 
pašvaldība varētu piekrist mazāk 
sāpīgajam - tas attiecas uz autobusa 
maršrutu, kas caur Kornetiem iet uz 
Api, jo Apes novada pašvaldība sko-
lēnus pārvadā pati ar savu autotran-
sportu. Septembrī saņemsim atbildi 
no Vidzemes plānošanas reģiona, 
- norāda J. Nīkrencis.

SEB apdrošina 
pirmklasniekus
  Solvita Strazdiņa,
AAS “SEB Dzīvības 
apdrošināšana”, dzīvības
apdrošināšanas speciāliste

  SEB dzīvības apdrošināšana 
jau otro gadu visiem Latvijas 
pirmklasniekiem  dāvina nelai-
mes gadījumu apdrošināšanu 
ar risku segumu 1000 latu ap-
mērā. Apdrošināšana būs spē-
kā visa gada garumā - sākot ar 
šā gada 1. septembri līdz pat 
2012. gada 31. augustam 24 
stundas 7 dienas nedēļā.

  Latvijas lielākās uzkrājošās 
dzīvības apdrošināšanas akciju 
sabiedrības „SEB dzīvības ap-
drošināšana” dāvinātā apdrošinā-
šanas polise paredz segumu pret 
dažādiem nelaimes gadījumiem.
  Lai piereģistrētos un saņemtu 
apdrošināšanas noteikumus, ve-
cākiem jāreģistrējas SEB bankas 
mājas lapā www.seb.lv sadaļā 
„Pirmklasnieka apdrošināšana” 
(sadaļa mājas lapā būs pieejama 
sākot ar 1. septembri) vai arī 
jādodas uz tuvāko bankas filiāli. 
Alūksnē tā atrodas Brūža ielā 1.
  Aicinām pirmklasnieku vecākus 
izmantot šo iespēju!

 Alūksnes novada domes 25. au-
gusta sēdē tika apstiprināta maksa 
par Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra sniegtajiem pakalpojumiem 
2011./2012. mācību gada intere-
šu izglītības programmās no 1. 
septembra:

- tautisko deju apmācība deju kolek-
tīvā „Enku - drenku”- Ls 2,00 mēnesī;
- tautisko deju apmācība deju kolek-
tīvā „Enku - drenku” pirmsskolas 
grupām - Ls 3,00 mēnesī;
- teātra mākslas apmācība Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra teātrī „Snul-
lis” - Ls 1,00 mēnesī;
- dziedāšanas apmācība pulciņā „Pu-
ķuzirņi” - Ls 2,00 mēnesī;
- dziedāšanas apmācība pulciņā 
„Puķuzirņi” pirmsskolas grupām - Ls 
3,00 mēnesī;
- sarīkojuma - sporta deju apmācī-
ba kolektīvā „Virpulītis” - Ls 1,00 
mēnesī;
- mūsdienu deju apmācība studijā 
„Dejo savam priekam” - Ls 2,00 
mēnesī;
- dalība pulciņā „LEGO”- Ls 2,00 
mēnesī;
- dalība jauniešu klubā „The Others” - 

Ls 1,00 mēnesī;
- dalība „Dzīves prasmju skoliņā” - 
Ls 1,50 mēnesī;
- dalība tūrisma pulciņā – Ls 1,50 
mēnesī;
- dalība Velo pulciņā – Ls 2,00 
mēnesī;
- apmācība mākslinieciskajā pašdarbī-
bā – popgrupā – Ls 3,00 mēnesī;
- dalība aerobikas programmā – Ls 
2,00 mēnesī;
- apmācība programmā „Estētikas 
skoliņa”- Ls 4,00 mēnesī.

 Noteiktās maksas iemaksājamas 
Alūksnes novada pašvaldības 
kontā A/S „SEB banka”, kods 
UNLALV2X, konta Nr. LV58UN-
LA025004130335, reizi mēnesī līdz 
mēneša 5. datumam par iepriekšējā 
mēnesī saņemto pakalpojumu.

Apstiprinātas 
ABJC interešu 
izglītības programmu 
maksas

Festivāla skatītājiem “Jukums” rādīja trīs deju uzvedumus
Paulas Zariņas foto

“Jukums” piedalās festivāla gājienā
Paulas Zariņas foto



Sāksies 
ūdenssaimniecības 
attīstības projekta II 
kārta Alūksnē
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Kohēzijas fonda finansētā 
projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, 
II kārta” ietvaros noslēdzies 
Alūksnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrības SIA „Rūpe” 
izsludinātais atkārtotais iepir-
kums par ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu būvniecības 
Alūksnes pilsētā inženiertehnis-
ko uzraudzību.

  - Iepirkuma procedūrā par uzva-
rētāju ir atzīts un līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA „BaltLine 
Globe” un šobrīd tiek gaidīta 
atbilde no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas par 
to, vai līgumu var slēgt. Tiklīdz 
būs noslēgts līgums par būvdarbu 
uzraudzību, SIA „Rubate”, kas 
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 
ir darbu izpildītājs, varēs pieprasīt 
būvatļauju un sākt darbus. Darbi 
sāksies jau šoruden, - skaidro SIA 
„Rūpe” valdes loceklis Valfrīds 
Vilks.
Projekta realizācija lokalizēsies 
divos dažādos pilsētas rajonos. 
Viena no tām ir ūdensvada un 
kanalizācijas ierīkošana Miera 
ielā un tai piegulošajās ielās, kā 
arī ūdensvada ierīkošana Pils ielā 
posmā no Ganību ielas līdz Lauku 
ielai. Šai gadījumā pievērsīsim 
uzmanību Pils ielas rekonstrukci-
jas gaitai. Otrs pilsētas rajons, kurā 
ierīkos ūdensvadu un kanalizāciju, 
ir Kanaviņu ielā līdz vidusskolai, 
Mālupes ielā, Torņa ielā no 13. 
mājas līdz Kanaviņu ielai, kā arī 
Uzvaras ielā no Jāņkalna ielas līdz 
Valkas ielai, Valkas ielā līdz Helē-
nas ielai, Brīvības ielā visā garumā 
no Jāņkalna līdz Valkas ielai, 
Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas 
ielā no Annas līdz Uzvaras ielai.
Uzņēmuma pārstāvji jau apmek-
lējuši iedzīvotājus, kas dzīvo tajā 
pilsētas vietās, kur notiks projekta 
II kārtas darbi, lai ar katras mājas 
saimnieku saskaņotu, kur nepie-
ciešams izveidot izvadu ūdens-
vadam un kanalizācijai. V. Vilks 
atgādina, ka projekta ietvaros 
ūdensvads un kanalizācijas vads 
tiks pievilkts mājām līdz ielas sar-
kanajai līnijai. Par to, lai komuni-
kācijas tiktu ievilktas arī ēkās, būs 
jārūpējas pašiem saimniekiem, jo 
no Eiropas Savienības finansēju-
ma šādus darbus nevar veikt.
  - Cilvēkiem, kas vēlas ierīkot 
savā mājā ūdensvadu un ka-
nalizācijas vadu un pieslēgties 
centralizētajām sistēmām, jāvēršas 
„Rūpē” un jāpieprasa tehniskie no-
teikumi. Ūdensapgādi gan pieslēgt 
varēs tikai tad, kad projekts vai tā 
atsevišķais posms būs pieņemts 
ekspluatācijā, - uzsver V. Vilks.
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  No 27. jūlija līdz 1. augustam 
Latvijā viesojās tradicionālās 
kultūras kopa no Berštetes (Fran-
cijā), kas atrodas Lejasreinas 
departamenta teritorijā, ar kuru 
ciešas sadarbības saites ir Vidze-
mes plānošanas reģionam.

  Kopš 2008. gada pavasara draudzī-
ba ar frančiem aizsākās arī Alūksnes 
novada amatiermākslas kolektīviem 
– deju kopai „Jandāls” no Alsvi-
ķiem un folkloras kopai „Putnis” no 
Jaunlaicenes, kad pirmo reizi franči 
viesojās Latvijā, Vidzemes reģionā 
un Alūksnes novadā. Sadarbības 
ietvaros 2010. gada jūlijā Francijā, 
Berštetē viesojās mūsu amatierko-
lektīvu dalībnieki un pēc ļoti jaukas 
uzņemšanas un jauniem iespaidiem 
bijām apņēmības pilni šovasar noor-
ganizēt pretvizīti. 
  Lai viesiem radītu neaizmirstamus 
mirkļus un iespaidus par Latviju, tās 
iedzīvotājiem un pēc iespējas plašāk 
iepazīstinātu ar Alūksnes un Apes 
novadu ievērojamām un kultūrvēs-
turiskām vietām, ciemiņu uzņem-

šanas procesā iesaistījās ļoti daudzi 
cilvēki, kuriem vēlamies pateikties.
  Par finansiālo atbalstu liels paldies 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
Vidzemes plānošanas reģionam, 
Gulbenes novada pašvaldībai, 
Jaunlaicenes un Alsviķu pagastu 
pārvaldēm, kolektīvu dalībniekiem, 
Alūksnes muzejam un Jaunlaicenes 
muižas muzejam. Par iespēju sadar-
boties ar francūžiem, par atbalstu un 
tulka pienākumu veikšanu paldies 
Vidzemes plānošanas reģiona koor-
dinatorei sadarbībai ar Lejasreinas 
departamentu Dacei Reselei. Par 
viesu uzņemšanu Alūksnes novada 
domē un ļoti pārskatāmas un 
izsmeļošas prezentācijas par novadu 
veidošanu liels paldies domes darbi-
niekiem, priekšsēdētājam Aivaram 
Fominam un sabiedrisko attiecību 
speciālistei Evitai Aplokai. Par ie-
spēju iepazīties ar Alūksnes novadu 
paldies dabas muzejam „Vides labi-
rints” un Verneru ģimenei, Bībeles 
muzejam un Solveigai Selgai, SIA 
„Dzīpari - S” un Silerovu ģimenei, 
atpūtas kompleksam „Jaunsētas” 

un Tomsonu ģimenei, keramiķim 
Uģim Puzulim, Viktora Ķirpa Ates 
muzejam, par jauko ekskursijas 
vadīšanu, sirsnīgo attieksmi un dvē-
selisko līdzi dzīvošanu liels paldies 
Ilonai Riekstiņai. Par konsultāciju 
sniegšanu viesu uzņemšanā paldies 
Alūksnes pusē jau pazīstamam 
franču draugam Sašam Dišeinam 
(Sacha Duchaine), tulkam Ievai 
Geķei no Rīgas.
  Paldies par atsaucību, nenogursto-
šu līdzdalību, sapratni un klātbūtni 
darbos, domās un vārdos Jaunlai-
cenes pagasta pārvaldes vadītājai 
Ivetai Vārtukapteinei, Alsviķu 
pagasta pārvaldes vadītājam Jurim 
Griščenko, teritorijas attīstības spe-
ciālistei Ivetai Veļķerei, SIA „Unti”, 
atpūtas kompleksam „Kalnarušķi”, 
kafejnīcai „Pajumte”, Jaunlaicenes 
muižasmuzeja darbiniekiem un 
viņu piesaistītajiem brīvprātīgajiem, 
biedrībai „Veclaicenes Avotiņš”, 
Selgai Putniņai, Opekalna baznīcas 
draudzei, šoferiem Aivaram Kles-
manim, Uldim Vimbam, Guntaram 
Briedim, Jurim Marinovam, Jaun-

laicenes folkloras kopas „Putnis” un 
deju kopas „Jandāls” dalībniekiem 
un viņu ģimenes locekļiem. Īpašs 
paldies Sigitai Muratovai, Ingai 
Ārstei, Solvitai Cekulei, Judītei 
Kaktiņai, Dinai Jāņekalnei, Sanai 
Raipalei, Santai Krieviņai, Sanitai 
Griščenko. Par viesu uzņemšanu 
savās mājās sirsnīgs paldies Sandrai 
Kustovai, Uldim un Mārtiņam Iva-
noviem, Gunitai, Bruno un Dzidrai 
Kreičiem, Ainai Caunei, Ilzei un 
Sandoram Līviņiem (arī par instru-
menta atgādāšanu no Rīgas). Liels 
paldies par palīdzību un izpratni 
Sociālā dienesta darbiniecēm.
  Šis atbalsts un palīdzība nav ne 
izmērams, ne izsverams, jo ikviens 
labestīgais darbs un vārds veicināja 
tālo viesu pienācīgu uzņemšanu, 
kas vēlreiz apliecināja atziņu, ka 
visi kopā mēs varam paveikt labus 
un lielus darbus. Sirsnīgs paldies 
visiem! 

Māra Svārupe un Marina Ramane,
Jaunlaicenes un Alsviķu kultūras 
darbinieces  

Kopā varam paveikt labus darbus!

EIROPAS SAVIENĪBA

  Alūksnes novada dome 25. 
augusta sēdē apstiprināja maksu 
par Jaunannas Mūzikas un māks-
las skolas sniegtajiem pakalpoju-
miem – vecāku līdzfinansējums 
pašfinansēšanās izglītības prog-
rammās 2011./2012.mācību gadā.

  Apstiprinātās maksas, kas būs 
spēkā no 1. septembra, ir:
  - Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolā – Ls 4,50 mēnesī;
  - Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas Liepnas mācību punktā – Ls 
4,50 mēnesī;
  - Jaunannas Mūzikas un mākslas 

skolas Alsviķu mācību punktā – Ls 
4,50 mēnesī.
  Dome apstiprināja maksu par 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas sniegtajiem pakalpojumiem 
par paplašinātu programmas apguvi 
(valsts pamatfinansējums mācību 
plāna minimumam) mūzikas izglītī-
bas programmās:
  - ja izglītības pasūtītājs apmaksā 
papildus 0,25 mācību stundas (10 
minūtes) individuālās apmācības 
nedēļā (mēnesī 1 mācību stunda) – 
Ls 3,77 mēnesī; 
  - ja izglītības pasūtītājs apmaksā 
papildus 0,5 mācību stundas (20 

minūtes) individuālās apmācības 
nedēļā (mēnesī 2 mācību stundas) – 
Ls 7,53 mēnesī;
  - ja izglītības pasūtītājs apmaksā 
papildus 0,75 mācību stundas (30 
minūtes) individuālās apmācības 
nedēļā (mēnesī 3 mācību stundas) – 
Ls 11,30 mēnesī;
  - ja izglītības pasūtītājs apmaksā 
papildus 1 mācību stundu (40 minū-
tes) individuālajai apmācībai nedēļā 
(mēnesī 4 mācību stundas) – Ls 
15,06 mēnesī.
  Tāpat tika apstiprināta mācību 
maksa 2011./2012.mācību gadā 
par Jaunannas Mūzikas un mākslas 

skolas sniegtajiem pakalpojumiem 
pašfinansēšanās izglītības program-
mās:  
  - zīmēšanas grupā – Ls 3,50 mēne-
sī (40 minūtes nedēļā);
  - dziedāšanas grupā – Ls 3,50 
mēnesī (40 minūtes nedēļā).
 Noteiktās maksas iemaksājamas 
Alūksnes novada Jaunannas pagasta 
pārvaldes kasē vai Jaunannas Mū-
zikas un mākslas skolas kontā A/S 
„SEB banka”, kods UNLALV2X, 
konta Nr. LV58 UNLA 0050 0001 
0818 2, reizi mēnesī līdz mēneša 
25.datumam par šajā mēnesī saņem-
to pakalpojumu.

Apstiprina Jaunannas Mūzikas un mākslas
skolas pakalpojumu maksu

Apstiprina maksu par Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pakalpojumiem
 Alūksnes novada dome 25. au-
gusta sēdē apstiprināja arī maksu 
par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sniegtajiem pakalpo-
jumiem tās internātā.

 Apstiprinātās maksas ir šādas 
(maksā nav ieskaitīts PVN maksā-
jums): 
 - maksa par gultas vietu internātā 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas audzēknim Ls 20,00,
 - maksa par gultas vietu internātā 
citām personām:
telpu noma internātā telpās ar kopē-
jo dušas telpu Ls 4,00 diennaktī;
remontētās telpās ar kopējo dušas 
telpu Ls 6,00 diennaktī;
skolēnu nometņu vai skolēnu eks-
kursiju grupu dalībniekiem Ls 3,00 
diennaktī,
 - ar pieprasīto tehnisko līdzekļu 
nodrošinājumu Ls 3,00 stundā,
 - telpu noma internātā bez nodroši-
nājuma ar tehniskajiem līdzekļiem 
Ls 2,00 stundā.

 Dome apstiprināja maksu par 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas sniegtajiem pakalpojumiem 
(maksā nav ieskaitīts PVN maksā-
jums): 
 - sporta zāles noma (7. - 9. klašu 
korpusā) Ls 7,50 stundā, 
- sporta zāles noma (10. - 12. klašu 
korpuss) Ls 3,75 stundā,
- aktu zāles noma (abos korpusos) 
Ls 5,00 stundā,
- klašu telpu noma ar pieprasītajiem 
tehniskajiem līdzekļiem Ls 3,15 
stundā,
- klašu telpu noma bez nodrošinā-
juma ar tehniskajiem līdzekļiem Ls 
1,25 stundā,
- datorklases (abos korpusos) noma 
ar datoriem un INTERNET pieslē-
gumu Ls 6,25 stundā,
- individuālo ģērbtuves skapīšu 
noma Ls 10,00 gadā,
- informātikas klases (abos korpu-
sos), kas aprīkota ar informātikas 
tehnoloģijām, noma ar datoriem Ls 
5,00 stundā.

 Lēmumā noteikts, ka iepriekš 
minētās nomas maksas netiek 
piemērotas Alūksnes gadījumos, 
kad telpas izmanto Alūksnes novada 
pašvaldības vai tās iestāžu organizē-
tajiem pasākumiem.
  Tāpat arī tika noteikta maksa par:
1) kopēšanas darbiem, kas nav 
saistīti ar mācību darbu stundās un 
skolas uzdoto mācību priekšmetu 
apgūšanas darbu mājās: 
- A4 formāta lapa (viena puse) 
skolēniem Ls 0,03;
- A4 formāta lapa (viena puse) 
citām personām Ls 0,05;
- A4 formāta lapa (abas puses) 
skolēniem Ls 0,04;
- A4 formāta lapa (abas puses) 
citām personām Ls 0,08;
- A3 formāta lapa (viena puse) 
skolēniem Ls 0,05;
- A3 formāta lapa (viena puse) 
citām personām Ls 0,08;
- A3 formāta lapa (abas puses) 
skolēniem Ls 0,08;
- A3 formāta lapa (abas puses) 

citām personām Ls 0,15.
2) printēšanas pakalpojumiem:
- A4 formāta lapa (viena puse) 
melna izdruka Ls 0,05;
- A4 formāta lapa (viena puse) 
krāsaina izdruka Ls 0,15;
- A4 formāta lapa (viena puse) krā-
saina izdruka, diagrammas, tabulas 
Ls 0,40.
3) skenēšanas pakalpojumiem - vie-
na vienība (fotogrāfija, attēls, teksta 
lapa) Ls 0,20.
 Visas iepriekš minētās mak-
sas maksa iemaksājamas Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
kasē reizi mēnesī līdz mēneša 5. 
datumam par iepriekšējā mēnesī 
saņemto pakalpojumu.
 Lēmumā noteikts, ka Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijai piede-
rošo mācību grāmatu nozaudēšanas 
gadījumā – atmaksājama pilna 
grāmatas vērtība, kas iemaksāja-
ma Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas kasē mēneša laikā pēc 
attiecīgā fakta konstatēšanas.



Sveicam 
Alūksnes novada 

 iedzīvotājus cienījamās
jubilejās septembrī!

Alūksnē 
Lija Āre – 65
Olga Banka – 65
Aldis Cinglers – 65
Skaidrīte Kola – 65
Ārijs Kolists – 65
Ženija Krutina – 65
Ludmila Mededa – 65
Valentīna Sileniece – 65
Vija Stepanova – 65
Valija Tetere – 65
Juris Žirnovs – 65
Jānis Āboliņš – 70
Lucija Barkāne – 70
Valdis Kols – 70
Valentīna Logina – 70
Viktorija Ņikanorova – 70
Venta Ozola – 70
Vija Rāte – 70
Ļubova Tupicka – 70
Ēvalds Vanags – 70

Valda Zēmele – 70
Aina Boka – 75
Vitauts Hanzens – 75
Valda Salne – 75
Modris Upmalis – 75
Gaitis Vītols – 75
Lidija Glazkova – 80
Anna Salaka – 80
Berta Dreimane – 85
Elfrīda Egle – 85
Roberts Kols – 85
Elza Sendika - 90

Alsviķu pagastā
Gunārs Luiks - 65
Tenis Ķeselis - 70
Skaidrīte Ludviga - 70
Ilga Upatniece - 80
Imants Upmanis - 80

Annas pagastā 
Māris Kazaks – 75
Velta Serdante – 85

Jaunalūksnes pagastā
Leons Āboliņš – 65
Pēteris Vaļenieks – 65
Juris Zakarītis – 65
Velta Pilskalne – 80
Valentīna Strazda – 80

Jaunlaicenes pagastā
Ilga Kauliņa - 70
Leons Lormanis - 80

Kalncempju pagastā
Biruta Muceniece - 70

Liepnas pagastā
Gunārs Kukličs – 65

Malienas pagastā
Broņislavs Vancāns - 65
Gita Polka - 70

Mālupes pagastā
Aija Hozjainova - 70
Vera Karro - 75

Pededzes pagastā
Taisija Golubeva - 75
Viktors Sjutins - 75

Zeltiņu pagastā
Vita Skuja – 70
Juste Arāja – 70
Voldemārs Cinglers - 85

Ziemera pagastā
Biruta Gorska – 65
Vera Augule - 80
Jānis Podnieks - 80

...un vienalga es ziedēšu -
rudens puķes tik skaistas:

zina ko nozīmē salna
un kurp gājputni laižas...

(M. Laukmane)

Alūksnes Novada Vēstis  11.30.08.2011.

Alūksne
      Ieva Rubene
      Ketija Jēkabsone

Jaunalūksne
      Lauris Zelčs

Kalncempji
      Daniels Deivids Birznieks

Mārkalne
      Markuss Egle

Zeltiņi
      Gints Cepurnieks

Alūksne
     Minna Luika 83 gadi
     Ilgizars Fatkullins 72 gadi
     Zinaida Boļšakova 85 gadi
     Gunārs Stradiņš 71 gads
     Vladimirs Savka  67 gadi
     Edgars Jargans 85 gadi

Pededze
     Ludis Ozoliņš 84 gadi

Zeltiņi
     Milda Škapare 89 gadi
     Aivars Zariņš 48 gadi

Ziemeri
     Filarets Jansons 71 gads
     Mirdza Pūtele 71 gads

Aizsaulē aizgājuši
no 1. līdz 26. augustam

 
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras

    Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
    Nevajag nopūtu, nevajag asaru!

    Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Sveicam jaundzimušos
Alūksnes novada iedzīvotājus!

no 1. līdz 26. augustam
 

Cik nomierinoša ir guloša bērna elpa -
    samta lācīša pieskāriens…

    Bērns guļ, un pasaule ir nesatricināmi droša…
    Saulīte palaiž mēnesi savā vietā

    sapni pie rociņas vest.
    Bērns aizmidzis - pasaule droša,

     bērna elpa ir nomierinoša.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto

ALSVIĶU PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „SAULĪTE” VADĪTĀJA

amatu

Galvenie darba pienākumi: plānot, vadīt, koordinēt un uzraudzīt 
Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pedagoģisko, 
administratīvi saimniecisko un finansiālo darbību.

Prasības pretendentam:
- amatam atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
- pieredze pedagoģiskajā darbā pirmsskolas izglītībā ne mazāk kā  3 
gadi; 
- pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizēšanā (lietvedība, 
finanšu jautājumi, pašvaldības iepirkumi);
- izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana; 
- pieredze darbā ar projektiem; 
- prasme strādāt ar datoru; 
- labas organizatoriskās un vadības prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt 
lēmumus, augsta atbildības sajūta.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un 
vēlams rekomendācijas līdz 09.09.2011. plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 
64381150, e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – 
Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306.
kabinets.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projektā „Tranzīta 
maršruta „Pils iela” rekonstruk-
cija Alūksnes pilsētā” Alūksnes 
novada pašvaldība iepirkuma 
rezultātā noslēgusi līgumu ar SIA 
„VERTEX PROJEKTI” par Pils 
ielas tehniskā projekta izstrādi un 
tā realizācijas autoruzraudzību.

  Saskaņā ar noslēgto līgumu, 
tehniskais projekts jāizstrādā līdz šī 
gada 16. decembrim. 
Projektā paredzēts izstrādāt Pils 
ielas rekonstrukcijas tehnisko 
projektu un veikt Pils ielas rekons-
trukciju, radot komfortablu un 
drošu satiksmei galvenajā Alūksnes 
tranzītielā. 
  Lai realizētu tranzītielas rekons-
trukcijas projektu, nepieciešams 
samazināt būvniecības apjomus 
un projekta iznākuma rādītājus, 

  Gints Teterovskis
Alūksnes novada pašvaldības
policijas priekšnieka p.i.
 
  Alūksnes novada pašvaldības 
policija laika posmā no 23. jūnija 
līdz 24. augustam izbraukusi uz 
41 notikumu.

  Visvairāk - 12 no šiem izsauku-
miem bija saistīti ar sabiedriskās 
kārtības noteikumu pārkāpumiem, 
8 gadījumos bija jāpalīdz atrisināt 
kaimiņu attiecības, 6 izsaukumos 
konstatēti teritorijas apsaimnieko-
šanas noteikumu pārkāpumi, bet 

četras reizes - dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpumi. 11 reizes 
pašvaldības policija izbraukusi 
sadarbībā ar citām institūcijām – 
Sociālo dienestu, zvērinātu tiesu 
izpildītāju, trīs reizes veikta pašval-
dības aģentūras „Spodra” darbinie-
ku pārbaude pēc iestādes vadītāja 
lūguma par alkohola koncentrāciju 
izelpā, kas arī visos trīs gadījumos 
apstiprinājās.
  Norādītajā laika posmā deviņos 
pasākumos pašvaldības policija 
sargāja sabiedrisko kārtību. Piecas 
personas nogādātas Valsts policijā - 
trīs par alkohola lietošanu publiskā 

vietā, divas – par huligānismu.
Izskatīti 16 iesniegumi un sniegtas 
atbildes. Sastādīti 40 administratīvo 
pārkāpumu protokoli, no tiem 33 – 
par transportlīdzekļa apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu neievērošanu, 
3 – par saistošo noteikumu neie-
vērošanu, 4 – par citiem Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētajiem pārkāpumiem.
  Pašvaldības policija šajā laika 
periodā izpildījusi arī vienu Rīgas 
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
tiesas lēmumu par cietušā piespiedu 
atvešanu uz tiesas sēdi.

Izstrādā Pils ielas tehnisko projektu

Pašvaldības policija informē
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 25. 
augusta sēdē pieņēma lēmumu 
četrām novada skolām izdalīt 
no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem 12915 latus skolēnu, kas 
apgūst dienas izglītības program-
mas, ēdināšanas izmaksu daļējai 
nodrošināšanai no pašvaldības 
līdzekļiem.

  Līdzekļi piešķirti šādām izglītības 
iestādēm: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai Ls 4965, Alūksnes 

vidusskolai (Alūksnes novada vi-
dusskolai) Ls 2980, Alūksnes pilsē-
tas sākumskolai Ls 3975, Jaunannas 
pamatskolai Ls 995.
  Piešķirot šajās skolās 15 santīmus 
no pašvaldības budžeta ēdināšanai 
dienā katram audzēknim, ēdināša-
nas izmaksas novada skolās tiks 
izlīdzinātas, jo minētajās skolās 
ēdināšanu nodrošina uzņēmēji un 
pusdienu maltītes maksāja vairāk 
nekā tajās skolās, kur ir kopgalds un 
pašvaldība algoja arī pavārus.
  Pašvaldības piešķirto finansējumu 
skolēni pusdienu maltītes iegā-
dei varēs izmantot ar speciāliem 
taloniem.

Izlīdzinās ēdināšanas izmaksas
novada skolās

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

vienlaikus nesamazinot piešķirto 
finansējumu, tādēļ Alūksnes novada 
pašvaldība iesniedza lūgumu Sa-
tiksmes ministrijai par iespējamām 
izmaiņām projekta pieteikumā. 
Pagaidām atbilde no ministrijas nav 
saņemta, tādēļ tehnisko projektu iz-
strādā saskaņā ar sākotnējo projekta 
pieteikumu.
  Projektā sākotnēji (bez apjoma 
samazinājuma) paredzētie galvenie 
darbi ir ielas brauktuves seguma 
rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve 
un rekonstrukcija, pielāgojot tos 
personām ar īpašām vajadzībām 
un nodrošinot drošu pārvietošanos, 
ielas apgaismojuma sistēmas re-
konstrukcija, paaugstinot satiksmes 

dalībnieku un gājēju pārvietošanās 
kvalitāti diennakts tumšajā laikā, 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 
izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens 
aizvadīšanu no brauktuves, ielai 
piekrītošo ūdensapgādes komuni-
kāciju rekonstrukcija, prettrokšņa 
stādījumu izveide, autobusu pietur-
vietu rekonstrukcija.
  Plānotās projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas sastāda Ls 1 484 
078,00. No Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 
1 261 466,30 (85%), valsts budžeta 
finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), 
bet pašvaldības finansējums – Ls 
178 089,36 (12%).



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 05.09.2011. 
05.09.2011.

11.00 – 12.00 
14.00 – 15.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis KRĒSLIŅŠ 22.09.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Elita LAIVA 26.09.2011. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 29.09.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 08.09.2011. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 07.09.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 27.09.2011. 
27.09.2011.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

Alsviķu pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 07.09.2011. 
14.09.2011.

13.00 – 15.00 
9.00 – 10.00

Mārkalnes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 29.09.2011. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Andis ZARIŅŠ 26.09.2011. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”

Askolds ZELMENIS 14.09.2011. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 12.09.2011. 
19.09.2011.

9.00 – 10.00 
12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Alsviķu pagasta pārvaldē

Valda ZELTIŅA 30.09.2011. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumi Alūksnes novadā septembrī
Sporta pasākumi

6. septembrī orientēšanās seriāla 
„Horizonts” 14. kārta (a.p. Dzeņi). 
Starts no 16.00 – 18.00.
11. septembrī 10.00 Alūksnes pilsē-
tas bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā J. Baltauša piemiņas turnīrs 
galda tenisā.
13. septembrī orientēšanās seriāla 
„Horizonts” 15. kārta Rezakā. Starts 
no 16.00 – 18.00.
20. septembrī orientēšanās seriāla 
„Horizonts” 16. kārta ABR „Zāgadi”. 
Starts no 16.00 -18.00.

Alūksnē
3. septembrī no 10.00 Bānīša svētki 
Alūksnes stacijā „Spēks ir dzelzī!”: 
10.00 Svētku atklāšana. Piedalās Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris (vad. Sandors Līviņš), 
trio ansamblis „MIA” (Eva un Kaiva 
Molleres, Ieva Bistrova)
„MAZIE BĀNĪŠA DRAUGI!”
14.00 „RM Studija” (vad. Rita Staune 
un Mārcis Kalniņš)
14.30 Mazo Bānīša draugu parādes 
brauciens (piedalīties var ikviens 
bērns ar savu stumjamu, velkamu vai 
braucamu braucamrīku) (14.20 stāša-
nās Bānīša draugu parādei). Radošās 
darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, 
batuti, velokarti
„DRAUGOS AR DZELZI UN 
SPĒKU!”
16.00 Reģistrēšanās spēka vingrināju-
mu sacensībām
17.00 Spēka vingrinājumu sacensības 
(organizē „SPĒKA PASAULE”)
17.30 Motokluba „Spieķi vējā” 
prezentācija
„SPĒKS IR DZELZĪ...UN MĪLES-
TĪBĀ!”
19.00 Koncerts „CREDO” (Liepāja), 
duets Gunārs & Zane (Alūksne), 
jauniešu grupa „2Tie” (Rīga)
21.00 Balle „CREDO” (Liepāja), 
duets Gunārs & Zane (Alūksne)
01.45 Muzicē grupa „Dzelzs vilks” 
(Rīga)
Visas dienas garumā – mašīnu apglez-
nošana, dzelzs kalšana, „KLONDAI-
KAS” aktivitātes. 
12.00 Projekta „Mežs cilvēkiem” 
ietvaros aicinām piedalīties peldvietas 
„Vējiņi” labiekārtošanā.
Pasākumu Stacijas laukumā vada 
Lauris Dzelzītis.
10. septembra vakarā Alūksnes ap-
kaimē gaisa balonu festivāls „Liepna 
no putna lidojuma”. Labvēlīgos laika 
apstākļos - arī vakara spīdēšana (vieta 
tiks precizēta).
10. septembrī 16.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā „Kinopunkts” piedā-
vā animācijas filmas „Cūkas laime”, 
„Raganas poga”, „Dzīvais ūdens”, 
„Burvīga diena”. Ieeja Ls 0,01.
14. septembrī 19.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā nopietna komēdija 2 
cēlienos „Henrijs VIII”. Biļešu cena 
Ls 3 - 6. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas namā un 
„Biļešu paradīzes” kasēs.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
Zigrīdas Ilenānes personālizstāde 
„Gadalaiki”.
Trešā vēsturiskā izstāde „Neskati 
vīru no cepures!” no cikla „Alūksnes 
amatnieki 20. gs. sākumā”. Izstādē 
apmeklētājs iepazīsies ar 20. gs. 20. 
- 30. gadu cepurnieku, drēbnieku un 
kurpnieku amatu alūksniešu gaumē.
Vēsturiska izstāde par Alūksnes pil-
sētu „Krustpunktā”. Vēstījums par 

Alūksnes pilsētas attīstību no 18. gs. 
beigām līdz 20. gs. pirmajai pusei.
Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”. Izstāde iepazīstina muzeja 
apmeklētājus ar latviešu sadzīvi no 
19. gs. sākuma līdz 20. gs. 20. - 30. g.
Vēsturiska izstāde no muzeja krājuma 
„Seno rotu skaistums”.
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. 
– 1702.” Vēstījums par cietokšņa 
vēsturi.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”. Atmiņas par laiku, 
kad Alūksnes parkā bija skulptūr-
dārzs, kurā atradās tēlnieču Lilijas Lī-
ces, Vijas Mikānes, Gaidas Grundber-
gas un citu tēlnieku darbi. Ekspozīcijā 
izstādīta daļa no 1957. gada Vladimi-
ra Iļjiča Uļjanova (Ļeņina) skulptūras, 
kas 2010. gada pavasarī atrasta Jaunās 
pils vīna pagrabā.
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”. 1941., 1949. gada represiju 
atceres ekspozīcija, kurā izmantoti no 
Alūksnes rajona izsūtīto iedzīvotāju 
materiāli. Ekspozīcija tapusi sadar-
bībā ar politiski represēto apvienības 
„Sarma” biedriem.
Sakarā ar Jaunās pils rekonstrukciju 
izstāžu piedāvājums var mainīties.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes:
01. – 30.09. Jaunākā literatūra peda-
goģijā (lasītavā)
01. – 30. 09. Zelts lapās krīt ar rudens 
vēju... /Dzejas dienas/ (abonementā)
01. – 12.09. Kas paslēpts enciklopēdi-
jā? (bērnu literatūras nodaļā)
12. – 30.09. Dzejoļu paslēpes. /Dzejas 
dienas/ (bērnu literatūras nodaļā)
01. - 30.09. Ceļā uz godīgāku sabied-
rību. (ES informācijas punktā)
01. - 30.09. Ziedi. Daba. /Mākslinieka 
G. Ozoliņa akvareļu izstāde/ (bērnu 
literatūras nodaļā)

Pasākumi:
14.09.2011. Diena bez datora (bērnu 
literatūras nodaļā)
26.09.2011. Tematisks pasākums „Esi 
mans draugs” /Stāsts par rudeni un 
draudzību/ (bērnu literatūras nodaļā)
26.09.2011. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)
Tikšanās ar dzejnieku Andri Akmen-
tiņu Dzejas dienu noskaņās (datums 
tiks precizēts)

Alsviķu pagastā
8. septembrī no 10.00 pensionāru 
kopas „Noskaņa” kopā sanākšana – 
ceļojums pa dzimto pagastu.
25. septembrī Strautiņos pie pamat-
skolas tradicionālais Alsviķu Miķeļa 
gadatirgus:
no 9.00 - zemnieku, bodnieku, amat-
nieku un visu interesentu tirgošanās 
un iepirkšanās,
no 10.00 - kultūras, sporta un atpūtas 
programma.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam, atdzejotājam, 
literatūrkritiķim Knutam Skujenie-
kam – 75; angļu rakstniecei Agatai 
Kristi – 120; dzejniekam Andrejam 
Pumpuram – 170; tematiskās izstādes, 
pasākumi: Miķeļdiena; 16. septembrī 
– Bibliotēkas dzimšanas diena – dažā-
das aktivitātes visas dienas garumā.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei A. Kristi – 120; 
dzejniekam K. Skujeniekam – 75; 
dzejniekam A. Pumpuram – 170; 
rakstniekam F. S. Ficdžeraldam – 

115; tematiskās izstādes: „Gudro 
grāmatu pasaulē” (Zinību dienai); 
„Tautas dziedniecība”.

Annas pagastā
17. septembrī 20.00 Annas kultūras 
namā Jaunannas dramatiskais kolek-
tīvs  ar Aivara Bankas lugu „Visi radi 
kopā”.
1. oktobrī 22.00 Annas kultūras 
namā diskotēka. Dj Lay un Dj Čir-
kainais.

Ilzenes pagastā
3. septembrī 11.00 Ilzenes pagastā 
„Siluleju” mežā sēņošanas sacensības.
9. septembrī 10.00 Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” Dzejas dienu pasā-
kums.
15. septembrī Ilzenes bibliotēkā 
jauno grāmatu diena.

Jaunalūksnes pagastā
20. septembrī 16.00 Kolberģa tautas 
namā Dzejas dienu ietvaros - dzej-
nieces Marikas Svīķes un mūziķa 
Jāņa Žagariņa dzejas uzvedums „Mēs 
esam viens otram”.

Jaunlaicenes pagastā
17. septembrī 22.00 Jaunlaicenes 
tautas namā diskotēka.
24. septembrī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas 4. nodarbība.
24. septembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā atpūtas pasākums „Teāt-
ris un Kartupeļi”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”; izstāde „Ceļš zem kājām”; 
izglītojošā programma „Muižniecība 
18. – 20.gs.”; pastaigas stāstnieka 
pavadībā: Jaunlaicenes muiža, Dēliņ-
kalnā pa stāvāko nogāzi, Opekalna 
baznīcas, draudzes skolas vietas 
apskate, skati no baznīcas torņa. No-
darbības skolēniem un pieaugušajiem: 
tinam vāverītes (muzejā), gatavojam 
pastaliņu – suvenīru (muzejā), malē-
niešu valodas vārdu spēle (muzejā), 
galda spēle „No muižas uz baznīcu” 
(muzejā), cāļu sargāšana no žagatas 
(muižas parkā), apslēpto dārgumu 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

15. un 19. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
9. un 23. 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.

meklēšana (muižas parkā). 

Kalncempju pagastā
10. septembrī 11.00 Viktora Ķirpa 
Ates muzejā „Pļaujas svētki Atē”. 
Kalncempju bibliotēkā angļu rakst-
niecei Agatai Kristi veltīta literatūras 
izstāde.
Viktora Ķirpa Ates muzejā pastāvī-
gā ekspozīcija „Vidzemes lauku sēta”, 
interaktīva nodarbība „Orientēšanās 
spēle lauku sētas un mīklu labirintos”, 
pedagoģiskās programmas: „Čaklā 
bitīte”, „Septiņreiz nomēri, vienreiz 
nogriez”, „Seno vārdu, teicienu un 
malēniešu izrunas mācība”, kāzu 
programma „Lauku sētas gudrība”.

Liepnas pagastā
1. septembrī 15.00 Liepnas tautas 
namā animācijas filmu programma, 
ieejas maksa Ls 0,01.
16. septembrī 16.00 Liepnas tautas 
namā Dzejas dienas ietvaros pasā-
kums „Dzejas pēcpusdiena pie tējas 
tases” kopā ar dzejnieku A. Ulmi.
9. septembra vakarā un 10. sep-
tembra rītā Liepnas apkaimē gaisa 
balonu festivāls „Liepna no putna 
lidojuma”.
Liepnas bibliotēkā „Bērnu žūrija 
2010”, literatūras izstāde „Bērna 
drošība skolā un uz ielas”.

Malienas pagastā
24. septembrī 11.00 Malienas 
pagasta sporta diena. Velomaratons, 
ātrumposms, braukšana „Kurš lēnāk!” 
un citas aktivitātes, kas saistās ar 
riteni un mehāniskajiem braukšanas 
līdzekļiem. Ielu vingrotāju aktivitātes. 
Tikšanās vieta - Malienas pagasta 
pamatskolas sporta laukums.
Malienas bibliotēkā izstādes: „Ru-
dentiņš bagāts vīrs”, „Sveika skola”, 
29. septembrī pasākums „Es zīmēju 
sevi dzejā”.

Mārkalnes pagastā
4. septembrī 13.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” dueta  
„Sandra”  atvasaras koncerts.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Klāt septembris 

un arī Dzejas dienas”, „Mežā vasariņa 
valda, Sēne tur un oga salda, Meklē 
tās un liec uz galda”. 

Pededzes pagastā
8. septembrī 10.00 Pededzes biblio-
tēkā Dzejas dienu ietvaros grāmatu 
izstāde „Un dvēsele lai mirdz”.
9. septembrī 13.00 Pededzes 
bibliotēkā literāri muzikālā montāža 
„Rudens rēnais maigums līdzīgs 
vārdu ritmam”.
17. septembrī 20.00 Pededzes tautas 
namā ziedu izstāde un pasākums 
„Ziedu valsis”. Ieeja Ls 1.
21. septembrī Pededzes bibliotēkā 
septembra jaunās grāmatas „Tas 
pieder sirdij”.
24. septembrī 21.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka. Ieeja Ls 1.

Veclaicenes pagastā
1. septembrī Veclaicenes pagastā 
ziedu izstāde „Dālijas un asteres, 
samtenes un mārtiņrozes”.
9. septembrī 14.00 Veclaicenes 
bibliotēkā Dzejas dienām veltīts 
pasākums. Tikšanās ar laika vērotāju, 
dzejnieku, filozofu un bibliotekāru 
Vili Bukšu.

Zeltiņu pagastā
17. septembrī 16.00 Zeltiņu tautas 
namā „Dziesma manai paaudzei 
Zeltiņos”- 90 gadi, videoversija. Ieeja 
Ls 0,50.
24. septembrī 22.00 Zeltiņu tautas 
namā ballē spēlēs grupa „Galaktika”. 
Ieeja Ls 2.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Dzejoļu mīklas”, „No skolas 
gadu atmiņu lādes”, „Bērnu žūrijas” 
grāmatu lasījumi.

Ziemera pagastā
16. septembrī  12.00 pensionāru 
pēcpusdiena.
24. septembrī 11.00 Māriņkalnā 
Ražas svētki.
24. septembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā Ražas balle kopā ar Sandi 
Kiopu un grupu „Titāniks” (Rīga). 
Ieeja Ls 2.

30.08.2011.


