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Mācību gada 
sākums Alūksnes 
novada skolās
Malienas pamatskolā 3. septem-
brī 8.30 tikšanās ar audzinātā-
jiem, 9.10 skolas zālē.
Liepnas vidusskolā 3. septembrī 
9.00.
Jaunlaicenes pamatskolā 3. 
septembrī 9.00.
Pededzes pamatskolā 3. septem-
brī 9.00.
Mālupes pamatskolā 3. septem-
brī 9.00.
Bejas pamatskolā 3. septembrī 
9.00 - klasēs, 10.00 zālē.
Mārkalnes pamatskolā 3. sep-
tembrī 9.30.
Ilzenes pamatskolā 3. septembrī 
10.00 centrā „Dailes”.
Ziemeru pamatskolā 3. septem-
brī 10.00.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 3. septembrī 10.00.
Strautiņu pamatskolā 3. septem-
brī 10.00.
Alūksnes novada vidusskolā 3. 
septembrī 11.00.
Alūksnes pilsētas sākumskolā 3. 
septembrī 12.00.
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā 3. septembrī 12.00.
Liepnas internātpamatskolā 3. 
septembrī 13.00.
Alūksnes Mākslas skolā (admi-
nistratīvās ēkas lielajā zālē Dār-
za ielā 11) 3. septembrī 13.30.
Alūksnes Mūzikas skolā 3. 
septembrī 15.00 (lietus gadījumā 
- Ceļu daļas zālē).

Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder,

vienalga, vai tā būtu maize vai 
māja,

doma un sapnis, un zināt, ka ir 
kāds, kas to saņem.

(Z. Mauriņa)

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

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

Alūksnes novada pašvaldība

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pirmdien, 27. augustā bija pirmā 
darba diena jaunajai Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolai, 
kas izveidota, reorganizējot Jau-
nannas pamatskolu un Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolu.

  Pirmajā jaunās izglītības iestādes 
darba dienā tikās skolas kolektīvs un 
viņus apsveikt bija ieradušies viesi 
no Alūksnes novada pašvaldības – 
domes priekšsēdētājs Aivars Fomins 
un izpilddirektore Janīna Čugunova, 
kā arī Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča un izglītības metodiķe 
Inga Meirāne.
  Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skolas direktora pienākumu izpildī-
tāja Janīna Pužule saviem kolēģiem 
sacīja, ka šī ir ļoti īpaša un svinīga 
diena, jo sākas darbs jaunā kolek-
tīvā un kā jau katrs sākums – tas ir 

saistīts ar cerībām un apņemšanos. 
Viņa izteica cerību, ka atjaunota-
jās, izremontētajās telpās visiem 
veiksies, būs patīkami strādāt un 
veidosies laba sadarbība. 
  - Te mēs esam visi vienā laivā un 
jāairē visiem sinhroni, jo, ja tas tā 
nebūs, mūsu laiva uz priekšu neies, 
- jaunā mācību gada priekšvakarā uz 
sekmīgu sadarbību kolēģus rosināja 
Janīna Pužule.
  Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskola atradīsies līdzšinējā 
pamatskolas ēkā, kur veiksmīgi 
izdevies rast telpas mūzikas un 
mākslas izglītības programmām. Tās 
arī izremontētas par pašvaldības pie-
šķirto finansējumu. Dienas pirmajā 
daļā ēkā ritēs pamatskolas darbs, bet 
pēc tam skolēni mācīsies mūzikas 
un mākslas izglītības programmās.
  Alūksnes novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Fomins, pirmajā 
skolas darbības dienā pasniedzot 
direktora pienākumu izpildītājai 
Janīnai Pužulei jaunās izglītības 

Darbu sāk Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

  Jaunākajām ziņām par 
Alūksnes novadu var sekot arī 
Twitter lietotāji.
  Mūsu konts:
http://twitter.com/Aluksnes_novads

iestādes reģistrācijas apliecību, 
atzina, ka skolu reorganizācija 
neapšaubāmi nav labas dzīves aplie-
cinājums, tomēr viņš izteica cerību, 
ka izglītības iestādes darbam tas 
būs risinājums. A. Fomins uzslavēja 
veiksmīgi atrisināto telpu izvietoju-
ma risinājumu, spēcīgo pedagoģisko 
kolektīvu un novēlēja savstarpēju 
sadarbību jaunajam kolektīvam.

  Arī Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča vēlēja, lai skolā būtu 
stipra un vienota komanda. Viņa 
atzina, ka šādas skolas kā Jaunannā, 
Latvijā vēl ir ļoti maz, tādēļ mums 
ir iespējas būt veiksmīgāko skolu 
pirmajā desmitniekā. 

Turpinājums 8. lappusē

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Plānots, ka septembra sākumā 
Alūksnē uzsāks divu nozīmīgu 
projektu – „Tranzīta maršru-
ta „Pils iela” rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”” un „Siltum-
trašu rekonstrukcija un jaunu 
siltumtrašu izbūve Alūksnē” 
īstenošanu.

 Augusta vidū pašvaldība noslē-
dza līgumu ar būvnieku par Pils 
ielas rekonstrukciju. Kā jau esam 
informējuši, atklātā konkursā par 
būvnieku tika izvēlēta piegādātāju 
apvienība „SIA „Matthai” un „Mat-
thäi Bauunternehmen GmbH&Co.
KG”. Objekta būvuzraudzību veiks 
SIA „Jurēvičs un partneri”, savukārt 
autoruzraudzību - tehniskā projekta 
izstrādātājs SIA „VERTEX PRO-
JEKTI”.
 14. augustā notikušajā domes 
ārkārtas sēdē tika precizēta būvdar-
bu summa, ņemot vērā iepirkuma 
rezultātus, un veikti grozījumi 2010. 
gada 18. martā pieņemtajā lēmumā 
par pašvaldības piedalīšanos Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda kon-
kursā ar Pils ielas rekonstrukcijas 
projektu. Papildu bija nepieciešami 
vēl nepilni 600 000 latu, šo summu 
iekļaus projekta neattiecināmajās 
izmaksās un projekta realizēšanai 
tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē. 
 Savukārt siltumtrašu rekonstrukci-
jas un jaunu trašu izbūves projektā 
iepirkuma procedūras rezultātā par 
būvnieku izvēlēts SIA „Siltums 
Jums”. Pirmā būvsapulce notika 23. 
augustā, kurā abu projektu īsteno-
šanā iesaistītie būvnieki saskaņoja 
turpmāko darbu gaitu. Arī turpmāk 
šādas sapulces notiks regulāri.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Alūksnē sāksies Pils ielas un 
siltumtrašu rekonstrukcija

 Pils ielas rekonstrukcijas projektā 
būvdarbus plānots sākt no Rīgas 
ielas krustojuma. Siltumtrašu 
rekonstrukcijas un izbūves projekta 
laikā primārie darbi, ko plānots veikt 
šoruden, ir maģistrālo izvadu izbūve 
no Parka ielas katlu mājas pa Baložu 
bulvāri līdz Helēnas ielai, kā arī pa 
Parka, Skolas un Brūža ielām gar 
Alūksnes pilsētas Tautas namu uz 
Veco pili – topošo Alūksnes Mākslas 
skolas ēku.
 Savukārt kopā ar Pils ielas rekons-
trukciju iecerēts uzsākt siltumtrases 
būvniecību no Baložu bulvāra un 
Pils ielas krustojuma līdz Brūža ie-

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

lai. Tālāk SIA „Siltums Jums” plāno 
turpināt siltumtrases izbūvi pa Pils 
ielu Torņa ielas virzienā tik tālu, cik 
to šoruden atļaus laika apstākļi.
 Tāpat līdz apkures sezonai iecerēts 
izbūvēt trases posmu no Helēnas 
un Jāņkalna ielu krustojuma līdz 
Ganību ielai un no Ganību ielas un 
Helēnas ielas krustojuma līdz Kriš-
jāņa Barona ielai.
 Tā kā abi projekti ritēs vienlaikus 
un tie ir saistīti ar satiksmes iero-
bežojumiem, aicinām iedzīvotājus 
un īpaši autovadītājus ar sapratni 
un iecietību uztvert neērtības, kas 
radīsies projektu īstenošanas laikā. 

Plānots, ka Pils ielas rekonstrukcijas 
laikā iebraukšanai Alūksnē no Alsvi-
ķu puses izmantos Rūpniecības ielu. 
Konkrētāk par satiksmes organizāci-
jas shēmām projekta gaitā informē-
sim Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.
 Projektu „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/
SM/001 realizē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda prioritātē „Teritori-
ju pieejamības un sasniedzamības 
veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes 
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros.

Janīna Čugunova  (no kreisās) un Aivars Fomins sveic Jaunannas Mūzikas un 
mākslas  pamatskolas kolektīvu

Evitas Aplokas foto
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Sēdes septembrī
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu  komitejas 
sēde       6. septembrī 14.00

Teritoriālās komitejas
sēde         10. septembrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde
        12. septembrī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas
sēde
         18. septembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       20. septembrī 10.00

Domes sēde  27. septembrī 10.00

Ievēlēja jaunu 
bāriņtiesas 
priekšsēdētāju
  Alūksnes novada dome 23. 
augusta sēdē ievēlēja jaunu 
bāriņtiesas vadītāju.

  No šī gada 27. augusta līdz 
2014. gada septembrim šos 
pienākumus veiks Inga Ozoliņa. 
Uz vakanto Alūksnes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu 
bija pieteikušies 17 pretendenti. 
Viena pretendenta iesniegtie 
dokumenti neatbilda norādītajām 
prasībām, tādēļ uz pārrunām 
aicināti 16 pretendenti. Uz pārru-
nām ieradušies 14 pretendenti un 
divi ar maksimāli iegūto punktu 
skaitu tika izvirzīti balsošanai 
domes sēdē.

Paziņojums par 
Alūksnes novada 
ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas 2012.-
2030. gadam gala 
redakcijas  
pieņemšanu
   Alūksnes novada dome 
23.08.2012. ar lēmumu Nr.271 
(prot.Nr.14, 9.punkts) ir pieņē-
musi Alūksnes novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģiju 2012. 
– 2030.gadam gala redakciju.
   Ar dokumentu var iepazīties 
pašvaldības interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Aicina palīdzēt 
nelaimē nonākušām 
ģimenēm
  Alūksnes novada Sociālais 
dienests aicina atsaukties 
cilvēkus, kas varētu palīdzēt 
ģimenēm krīzes situācijā!

  Lūgums atsaukties cilvēkus, 
kas varētu nelaimē nonākušām 
ģimenēm atdot mēbeles (gulta, 
skapis, sekcija), arī gultasveļu un 
sadzīves priekšmetus.
  Ja jums ir iespēja sniegt atbal-
stu kādai ģimenei grūtā brīdī, 
lūdzam sazināties ar Sociālo 
dienestu pa tālruni 64322443.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 23. 
augustā deputāti izskatīja vairāk 
kā 20 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemesgabalu Dīķa ielā 27, Alūksnē, 
par kuru Alūksnes pilsētas pašvaldība 
2008. gadā noslēgusi zemes nomas lī-
gumu ar fizisku personu. Nodot atsa-
vināšanai minēto īpašumu, pārdodot 
par brīvu cenu personai, kurai Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmanto-
šanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības un ar kuru pašvaldība ir 
noslēgusi zemes nomas līgumu;

 - sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašumu, 
zemesgabalu Merķeļa ielā 18A, 
Alūksnē, atsavināt to, pārdodot izsolē. 
Nekustamā īpašuma atsavināšanas 
noteikumos paredzēt pircēja pienāku-
mu saglabāt esošās inženierkomuni-
kācijas, piekrist to pārbūvei un jauno 
inženierkomunikāciju reģistrēšanai 
zemesgrāmatā kā lietu tiesību, kas 
apgrūtina īpašumu;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.24/2012 „Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža Alūksnes novadā”;

 - pieņemt Alūksnes novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas 2012. – 2030. 
gadam gala  redakciju, pēc gala 
atzinuma saņemšanas no Vidzemes 
plānošanas reģiona, apstiprināt 
Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģiju 2012. - 2030. gadam;
- atsavināt pašvaldībai piederošas sil-
tumtrases un siltummezglus Alūksnes 
teritorijā, kā pašvaldībai piederošo 
siltumtrašu un siltummezglu atsa-

Alūksnes novada domes 
23. augusta sēdē

vināšanas veidu noteikt to ieguldī-
šanu akciju sabiedrības „SIMONE” 
pamatkapitālā;

 - izdarīt grozījumus Malienas un 
Ziemeru pamatskolu nolikumos;

 - izdarīt grozījumus Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
nolikumā, kas cita starpā paredz vēl 
divu jaunu izglītības programmu 
piedāvājumu izglītības iestādē: pūša-
minstrumentu spēle - flautas spēle un 
sitaminstrumentu spēle;

 - apstiprināt noteikumus Nr.4/2012. 
,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju 
interešu izglītības programmu īsteno-
šanai”;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.26/2012 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 18.03.2010. saistoša-
jos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, 
kādā Alūksnes novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamajiem”; 

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem 
pakalpojumiem 2012./2013. mācību 
gadā interešu izglītības programmās 
mēnesī: deju kolektīvs „Enku - 
drenku” - Ls 2, deju kolektīvs „Enku 
- drenku” (pirmsskolas grupām) - Ls 
3, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
teātris „Snullis” - Ls 1; dziedāšanas 
pulciņš „Puķuzirņi”- Ls 2; dziedāša-
nas pulciņš „Puķuzirņi” (pirmsskolas 
grupām) - Ls 3; sarīkojuma - sporta 
deju kolektīvs „Virpulītis” - Ls 1; 
mūsdienu deju studija „Dejo savam 
priekam” - Ls 2; pulciņš „LEGO” - 
Ls 2; projektu un iniciatīvu darbnīca 
- Ls 1; dzīvesprasmju skoliņa - Ls 
1,50; ielu vingrošana – Ls 2; velo 
pulciņš – Ls 2; vokālists - estrādes 
dziedāšana – Ls 2; aerobikas pulciņš 
– Ls 2; estētikas skoliņa - Ls 4, kā arī: 
skolēnu radošās brīvdienas - Ls 3  da-

lībniekam, zāles noma – Ls 7 stundā 
(maksā nav iekļauts PVN);

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 30.06.2011. lēmumā 
Nr.263 „Par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Viktora Ķirpa Ates 
muzejā”. Grozījumi precizē maksu, 
kāda jāmaksā par dažādiem muzeja 
pakalpojumiem (ar PVN): par telts 
vietu muzeja teritorijā pieaugušajiem 
būs jāmaksā Ls 3, skolēniem – Ls 2. 
Ugunskura izmantošana ar muzeja 
malku diennaktī maksās 5 latus, telpu 
noma vakarēšanai un citiem pasāku-
miem – 2 lati vienam cilvēkam. Kāzu 
programma un teritorijas izmantošana 
līdz 10 cilvēkiem maksās 10 latus, 
līdz 50 cilvēkiem – 25 latus, bet 
līdz 100 cilvēkiem – 40 latus. DVD 
pastkarti par muzeju varēs iegādāties 
par Ls 1,50 latviešu valodā, bet par 
Ls 2,50 – angļu valodā. Par nakšņo-
šanu siena pūnītē vienam cilvēkam 
diennaktī būs jāmaksā 2 lati. Noteikta 
arī maksa par tematisko pasākumu 
apmeklēšanu – Ls 1,50 pieauguša-
jiem, pensionāriem un studentiem, Ls 
0,50 – skolēniem, kā arī par ikgadējo 
rudens svētku apmeklējumu – Ls 
2 pieaugušajiem, Ls 1 skolēniem, 
studentiem un pensionāriem;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu Ls 
11669 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 10. - 12. klašu korpusa 
bēniņu siltināšanai; 

 - izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem finansējumu Ls 2480 Malienas 
bibliotēkai telpu remontam;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem finansējumu Ls 2462 teleko-
munikāciju (interneta) pakalpojumu 
pilnveidošanai Bejas ciemā, Jauna-
lūksnes pagastā;

 - atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ls 
10325 malkas apkures katla uzstādī-
šanai un apkures sistēmas ierīkošanai 
ēkā „Pagastmāja”, Mārkalnes pagas-
tā, Alūksnes novadā;
 
 - atcelt Alūksnes novada pašvaldī-
bas dzīvoklim „Tērces” 13, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā sociālā 
dzīvokļa statusu;

 - Alūksnes novada domes priekšsē-
dētājam Aivaram Fominam piešķirt 
daļu ikgadējā atvaļinājuma no 10. līdz 
30. septembrim;

 - atzīt garāžas ēku Brūža ielā 8, 
Alūksnē par būvi, kas ir nonākusi 
tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir 
bīstama un tā bojā ainavu, uzdot tās 
īpašniekam ne vēlāk kā līdz 2012.
gada 17. novembrim veikt šīs būves 
daļēju nojaukšanu (līdz pamatiem) un 
vides sakārtošanu atbilstoši tehniskās 
apsekošanas atzinuma ieteikumiem, 
saskaņojot darbus ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Gadījumā, ja minētajā termiņā ēkas 
īpašnieks neveic būves daļējas 
nojaukšanas un vides sakārtoša-
nas darbus, minētos darbus veikt 
par Alūksnes novada pašvaldības 
līdzekļiem „Būvniecības likuma” un 
04.01.1997. Ministru kabineta notei-
kumu Nr.112 „Vispārīgie būvnotei-
kumi” noteiktajā kārtībā, piedzenot ar 
šo darbu veikšanu saistītos izdevumus 
no ēkas īpašnieka;

 - piedalīties Igaunijas – Latvijas - 
Krievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas atklātajā projektu konkursā 
ar projektu „Divas ainavu parku pēr-
les Austrumeiropā”, paredzot kopējas 
izmaksas līdz Ls 281 136, apstiprināt 
pašvaldības līdzfinansējumu līdz Ls 
28 113,60, projekta apstiprināšanas 
gadījumā finansējumu nodrošināt no 
Alūksnes novada pašvaldības 2013. 
un 2014. gada budžeta līdzekļiem.

  Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs

  Cienījamie Alūksnes novada 
iedzīvotāji! Mūsu novads var le-
poties ar ļoti daudzām lietām, bet 
lielākā bagātība ir tās iedzīvotāji, 
tāpēc pašvaldībai ir ļoti svarī-
gi dzirdēt jūsu domas dažādu 
novadam svarīgu jautājumu 
risināšanā.

 Lai veicinātu veiksmīgāku sadar-
bību starp pašvaldību un iedzīvo-
tājiem, mēs kopā ar ManaBalss.lv 
veidotājiem Alūksnes novada paš-
valdības mājaslapā www.aluksne.
lv esam ieviesuši iedzīvotāju ideju 
sadaļu www.aluksne.lv/idejas, kas 

turpmāk mums ļaus daudz ērtāk, 
vieglāk un konstruktīvāk iesaistīt ie-
dzīvotājus un sadzirdēt jūsu idejas.
 Pirmā tēma Alūksnes novada ie-
dzīvotāju ierosinājumiem ir nesena 
aktualitāte – Alūksnes pilsētas svēt-
ki. Vēlamies noskaidrot iedzīvotāju 
viedokļus par to, kurās vietās pilsētā 
un kādas aktivitātes turpmākajos 
pilsētas svētkos varētu notikt. Tas 
arī pašvaldībai atvieglotu plānot 
svētku norisēm nepieciešamās infra-
struktūras, piemēram, elektroenerģi-
jas pieslēguma vietu, izbūvi.
 Līdz 10. septembrim aicinām visus 
ienākt ideju sadaļā, pateikt savu 
ierosinājumu un atbalstīt citu ie-
dzīvotāju izteiktās idejas, lai varam 
nākamgad noorganizēt vēl labākus 
pilsētas svētkus visiem!

www.aluksne.lvPašvaldībā

Aicinām paust idejas

 Ar šī ideju vākšanas rīka palīdzību 
Ķekava un Cēsis jau ir panākušas 
rekordlielu iedzīvotāju iesaisti, 
tagad arī mēs kā viena no pirmajām, 
inovatīvākajām pašvaldībām Latvijā 
un jūs, mīļie iedzīvotāji, varēsim 

šo rīku izmantot novadam svarīgu 
jautājumu risināšanā! Tāpēc aicinu 
Jūs katru līdzdarboties, balsot un 
aicināt ideju rīkā iesaistīties savus 
draugus, kaimiņus un paziņas www.
aluksne.lv/idejas!
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  No 9.00 Bānīša sagaidīšanas 
svētkos  Alūksnē norisināsies Lat-
vijas amatnieku un ražotāju tirgus, 
būs dažādas atrakcijas bērniem un 
pieaugušajiem, kā arī  laba mūzika, 
par kuru visas dienas garumā gādās 
populāri Latvijas mūziķi. 

  Pasākumu vadīs: LR2 ētera 
balsis Gunārs Jākobsons un Sandra 
Glāzupa.
  
  9.00  Ieeja pasākumā
10.00 Roberts Ošiņš (LR2)
11.00 Andris Skuja
12.00 “Hameleoni”
13.00 – 15.00 folkloras grupa „Vil-

ki” (koncerts, spēles un rotaļas)
15.00 Liene Šomase
16.00 Normunds Rutulis
17.00 Jenny May
18.00 Pasākuma dienas daļas 
noslēgums.

  Spēkavīru sacensības, organizē 
klubs „Spēka pasaule”

No 22.00  pasākuma nakts daļa 
ar dejām līdz 02.00 kopā ar grupu 
„Savējie” (Alūksne) un Daini 
Dobelnieku

 Ieeja pasākumā bez maksas, līdzi 
ņemot labu garastāvokli!

Bānīša svētki Alūksnes 
stacijā 1. septembrī

Novadā
Pašvaldība rīko 
nomas tiesību 
izsoles
 Atklāta mutiska pirmreizēja 
izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts - zemesgabals 
„Āres”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 
novadā, LV 4345, kadastra apzīmē-
jums 3694 002 0241, daļa – 5,4ha 
platībā, izmantošanas mērķis 
– zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība 
(0101).
Maksimālais iznomāšanas ter-
miņš - 5 gadi.
Iznomājamā objekta nosacītās 
nomas maksas apmērs un izsoles 
solis - Ls 13,11 bez PVN gadā. 
Izsoles solis: Ls 10,00.
Izsoles norises vieta un laiks - 
04.09.2012. plkst.13.00 Alūksnes 
novada pašvaldības telpās, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
311.kabinetā.
Iznomājamā objekta apskate - 
katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 
16.00 līdz 03.09.2012. plkst.16.00, 
saskaņojot to pa tālruni 26468713.

 Atklāta mutiska pirmreizēja 
izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts - zemesgabala 
„Stāmeri”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā, LV 4351, kadas-
tra apzīmējums 3676 005 0183, 
daļa – 4,8ha platībā, izmantošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (0101).
Maksimālais iznomāšanas ter-
miņš - 5 gadi.
Iznomājamā objekta nosacītās 
nomas maksas apmērs un izsoles 
solis - Ls14,80 bez PVN gadā. 
Izsoles solis: Ls 10,00.
Izsoles norises vieta un laiks - 
04.09.2012. plkst.13.30 Alūksnes 
novada pašvaldības telpās, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
311.kabinetā.
Iznomājamā objekta apskate - 
katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 
16.00 līdz 03.09.2012. plkst.16.00, 
saskaņojot to pa tālruni 26597354.

 Atklāta mutiska pirmreizēja 
izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts - zemesgabala 
„Zaļumi”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā, LV 4351, kadas-
tra apzīmējums 3676 007 0142, 
daļa – 1,8ha platībā, izmantošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (0101).
Maksimālais iznomāšanas ter-
miņš - 5 gadi.
Iznomājamā objekta nosacītās 
nomas maksas apmērs un izsoles 
solis - Ls5,67 bez PVN gadā. Izso-
les solis: Ls 10,00.
Izsoles norises vieta un laiks - 
04.09.2012. plkst.14.00 Alūksnes 
novada pašvaldības telpās, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
311.kabinetā.
Iznomājamā objekta apskate - 
katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 
16.00 līdz 03.09.2012. plkst.16.00, 
saskaņojot to pa tālruni 26597354.

 Pieteikumu iesniegšanas vieta 
un laiks visām trim izsolēm - 
Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, līdz 03.09.2012. 
plkst.16.00.

Sīkāka informācija par izsolēm 
www.aluksne.lv sadaļā “Izsoles”.

8. septembrī Pļaujas svētki 
Viktora Ķirpa Ates muzejā
Svētku moto „Riti raiti ratenīti”

  11.00 Svētku atklāšana, piemiņas 
brīdis Ates muzeja veidotājam, 
dibinātājam Viktoram Ķirpam

  No 11.30 Seno darbu darīšana – 
līdzdarbosimies labības kulšanā, 
graudu malšanā, linu un vilnas 
apstrādē, kalšanā, karošu grebša-
nā, pastalu un peterņu darināšanā, 
rokdarbos, kartupeļu un dārzeņu 
plāceņu un pankūku cepšanā un 
baudīšanā, stērķeles gatavošanā, 
maizes cepšanā, veļas mazgāšanā, 
amatnieku darbos un leļļu darbnīcās.
  Visu svētku laiku – amatnieku un 

mājražotāju darbu tirgus, jautras, 
atraktīvas izdarības, vizināšanās 
ar zirgiem, dziedāšana, dancošana 
– lustēsimies kopā ar Jaunlaicenes 
folkloras kopu „Putnis”, Ziemeru 
un Lejasciema folkloras kopām, 
Briežuciema etnogrāfisko ansambli 
un Rencēnu folkloras kopu „Rota”

  Vidzemes mazpulku organizāciju 
darbi un aktivitātes

  To visu varēsiet izbaudīt par Ls 
2, pensionāriem un skolēniem – Ls 
1, ierodoties tautas tērpos – 50% 
atlaide

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ja esi vecāks par 17 gadiem,
ja tev patīk svaigs gaiss un daba,
ja labprāt rodi dzīvē kādu adrenalī-
na devu un nebaidies no augstuma,
ja esi ar mieru 10 mēnešus mācīties 
Ērgļu arodvidusskolā,
ja vēlies dzīvot un strādāt Alūksnes 
novadā,
  tad varbūt tieši tu esi īstais, kam 
jāpiesakās Alūksnes novada paš-
valdības izsludinātajam stipendiju 
konkursam kokkopja – arborista 
profesijas apgūšanai. Pieteikties sti-
pendiju konkursam vari līdz šī gada 
10. oktobrim.

  Alūksnes novadā ir daudz parku un 
skvēru, kur augošajiem kokiem un 
krūmiem ir nepieciešama profesionāļa 
roku aprūpe, tādēļ Alūksnes novada 
pašvaldība aicina pieteikties stipendiju 
konkursam tos interesentus, kas būtu 
gatavi apgūt kokkopja – arborista 
profesiju 10 mēnešu garumā Ērgļu 
arodvidusskolā un vēlāk arī strādāt 
pašvaldības piedāvātajā amata vietā.
 Stipendijas apmērs mēnesī būs 100 lati.
  Lai pieteiktos stipendiju konkursam, 
jums jākļūst par Ērgļu arodvidussko-
las konkrētās izglītības programmas 
audzēkni un jāiesniedz pašvaldībai 
izziņa no mācību iestādes, ka esat tās 
audzēknis.
  Pašvaldībai jāiesniedz arī personīgs 
pieteikums, kurā norādīts stipendijas 
pretendenta vārds un uzvārds, iegūs-
tamā mācību kvalifikācija, mācību 
programmas nosaukums, mācību 
iestāde un kontaktinformācija: adrese, 
tālrunis, e-pasts.
  Tāpat pašvaldībai jāiesniedz arī pre-
tendenta pašrocīgi parakstīts apliecinā-
jums stāties darba tiesiskajās attiecībās 

ar Alūksnes novada pašvaldību pēc 
mācību pabeigšanas vismaz uz trim 
gadiem.
  Iesniedzamo dokumentu vidū ir arī 
pretendenta CV, vidējās izglītības do-
kumenta un sekmju izraksta kopija, kā 
arī motorzāģa un krūmgrieža operatora 
apliecība, ja tāda ir.
  Dokumenti iesniedzami personīgi 
Alūksnes novada pašvaldības adminis-
trācijas kancelejā, 306. kabinetā Dārza 
ielā 11, Alūksnē vai sūtot pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 
4301.
  Stipendiju konkursa nolikums pieej-
ams http://aluksne.lv/info_data/info12/
jul30_03.pdf
 Sīkāka informācija pa tālruni 
26668502 vai e-pastu arita@aluksne.lv.
  Arborists mācību laikā apgūs dendro-
loģiju, vides mācību, augu aizsardzību, 
darba aizsardzību, apstādījumu veidoša-
nu, vainagu veidošanu, darba ierīces 
un instrumentus. Praktiskajās mācībās 
- darba pozīcijas sasniegšanu augstumā, 
koku vainagu veidošanu, formēšanu, 
izzāģēšanu, kā arī apstādījumu koku un 
krūmu praktiskus kopšanas paņēmie-
nus.
  Beidzot skolu, iegūsiet 2. profesionā-
lās kvalifikācijas līmeni. Izglītības pro-
cesa rezultātā tiek sagatavoti apstādīju-
mu koku un krūmu kopēji jeb kokkopji 
- arboristi, kuri prot veikt uzdevumus, 
kas saistīti ar publisko un individuālo 
apstādījumu koku un krūmu stādīšanu, 
kopšanu, vainagu veidošanu, formē-
šanu un izzāģēšanu, novākt bīstamos 
kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas 
un citus objektus, spēj pielietot koku 
un krūmu stādīšanā, kopšanā nepie-
ciešamās tehnoloģijas, agrotehniskos 
pasākumus, kā arī pārzina darba paņē-
mienus augstumā. Plašāka informācija 
par apgūstamo izglītības programmu 
www.ergliarods.lv.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  6. augustā Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers uz tikšanos bija 
aicinājis tos iedzīvotājus, kam 
aktuāls ir jautājums par Alūksnes 
ezera ūdens līmeni. Uz tikšanos 
bija ieradušies iedzīvotāji, kam 
ezera krastā atrodas dzīvesvietas 
vai laivu novietnes.

  Sākot sanāksmi, Dzintars Ad-
lers uzsvēra, ka vēlējies tikties ar 
iedzīvotājiem, lai uzklausītu viņus 
klātienē un izveidotu konstruktīvu 
diskusiju, kā atrisināt šo problēmu.
  Kā zināms, Alūksnes ezeru 
apsaimnieko pašvaldības aģentū-
ras „ALJA”. Tās direktors Māris 
Lietuvietis sanāksmes dalībniekus 
informēja, ka saskaņā ar ezera 
ekspluatācijas noteikumiem, ūdens 
līmeni aģentūra regulē pēc atzīmes, 
kas ir pie hidrobūves – tača. Pēdējo 
reizi tās noteiktas 2007. gadā. 
Viņš norādīja, ka, pēc iedzīvotāju 
iesnieguma par augsto ūdens līmeni 
saņemšanas, ir veikts kontrolmērī-

jums un iegūtie rezultāti apliecinā-
juši, ka noteiktā atzīme tiešām nav 
īsti precīza. Projekta ietvaros, veicot 
tača rekonstrukciju un nojaucot 
ēkas augšējo daļu, noskaidrojies, ka 
ir cietuši būves pamati, kas arī varē-
tu būt par pamatu tam, ka radusies 
neprecizitāte.
  Pašvaldība ezera līmeni var 
koriģēt tikai tajās robežās, kādas ir 
noteiktas ekspluatācijas noteiku-
mos. Ja iedzīvotāji vēlas, lai ezera 
līmenis tiktu samazināts vairāk nekā 
noteikumos paredzēts, tad pašval-
dībai ir jāveic novērtējuma uz vidi 
analīze un jāizstrādā jauni eksplua-
tācijas noteikumi.
 Sanāksmes dalībnieki atzina, ka 
viņus neapmierina ezera līmenis, 
kāds ūdenstilpnē bija tikšanās laikā, 
tādēļ domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dz. Adlers ierosināja, ka tad, kad 
tiks pabeigts tača rekonstrukcijas 
projekts un noliktas atzīmes, visi 
ieinteresētie varētu vēlreiz sapulcē-
ties. Viņš arī ieteica, ka iespējams, 
būtu nepieciešams pieaicināt Mado-
nas reģionālās vides pārvaldes spe-
ciālistus, lai izskaidrotu Alūksnes 
ezera situāciju, kāds būtu optimālais 
ūdens līmenis šajā ūdenstilpnē.

Pašvaldība maksās 100 latu 
stipendiju mēnesī, ja mācīsies 
par arboristu!

Par ezera līmeni 
vienojas runāt vēlreiz

www.aluksne.lv
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Projekti www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
SIA „Rūpe” Alūksnē turpina 
īstenot Kohēzijas fonda atbalstīto 
projektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, II 
kārta”, kura laikā vairākās ielās 
pilsētā tiek ierīkots maģistrālais 
ūdensvads un kanalizācijas vads.

  Maģistrālo cauruļvadu ierīkošana 
jau notikusi Miera un tai pieguloša-
jās Loka, Peldu,  Tempļakalna ielās, 
tur arī gandrīz pilnībā atjaunots ielu 
segums. Noslēgušies darbi arī Ka-
naviņu ielā, kur augusta nogalē tika 
atjaunots asfalta segums. Šobrīd 
darbi rit Uzvaras, Torņa, Helēnas, 
Valkas, Brīvības ielās.
  Pašlaik ir izbūvēti 2018 metri 
ūdensapgādes tīkla Miera ielas 
rajonā un 3112 metri centra rajonā, 
kā arī 1887 metri kanalizācijas vadu 
Miera ielas apkaimē un 1594 metri 
– centra rajonā. Līdz ar to projekta 
laikā izveidotas 70 ūdens un tikpat 
daudz kanalizācijas pieslēgumu 
vietas Miera ielā, savukārt centra 
ielās – apmēram 40 ūdens un tikpat 
daudz kanalizācijas pieslēgumu vie-
tas. Izbūvētas arī sešas kanalizācijas 

sūkņu stacijas.
  - Ūdensvada un kanalizācijas 
maģistrālo cauruļvadu ierīkošana 
ir saistīta ar to ieguldīšanu zemē 
un tas ir iespējams, tikai izrokot 
tranšeju. Iespēju robežās asfaltētajās 
ielās būvnieki cenšas cauruļvadus 
zemē ieguldīt ar urbšanas meto-
di, kas ir saudzējošāka pret esošo 
segumu. Tomēr pilnībā bez rakšanas 
izvairīties nav iespējams, tādēļ 
aicinu iedzīvotājus saprast, ka, ja 
vēlamies, lai pilsētā būtu pieejami 
mūsdienām atbilstoši apstākļi – cen-
trālais ūdensvads un kanalizācija, 
tad ir jāpacieš nelielas neērtības, 
ko šobrīd sagādā izraktās ielas, - 
uzsver V. Vilks.
  Viņš arī aicina iedzīvotājus, gar 
kuru dzīvesvietām šobrīd notiek 
maģistrālo vadu ierīkošana, domāt 
par iespēju tiem pieslēgties. Esam 
jau informējuši, ka Eiropas Savie-
nības projekts finansē maģistrālo 
cauruļvadu, kā arī izvadu ierīkošanu 
līdz ielas sarkanajai līnijai vai privā-
tā īpašuma robežai, ja tas atrodas 
tuvāk ielai par sarkano līniju. Pie-
slēgšanās pie ierīkotajiem izvadiem 
jāfinansē pašiem privāto namu 
īpašniekiem, jo šādus izdevumus 
no Eiropas Savienības līdzekļiem 
apmaksāt nedrīkst. Jāuzsver, ka pro-
jektu īstenojot, būs izveidotas 150 

Alūksnē turpinās maģistrālo vadu ierīkošana

EIROPAS SAVIENĪBA

jaunas pieslēgumu vietas ūdensva-
dam un tikpat daudz – kanalizācijas 
sistēmai.
  SIA „Rūpe” ir gatava atbalstīt 
iedzīvotājus gadījumā, ja kāds vēlas 
pieslēgties centrālajiem tīkliem, 
taču ar paša līdzekļiem nepietiek.
  - Esam atvērti mūsu klientiem un 
varam palīdzēt ierīkot pieslēgumu, 
noslēdzot savstarpēju vienošanos 
par to, ka klients uzņēmuma iegul-
dītos līdzekļus atmaksā pakāpenis-
ki, - norāda V. Vilks.

  Par iespējām pieslēgties centrāla-
jai ūdens un kanalizācijas sistēmai 
lūdzam sazināties ar SIA „Rūpe” pa 
tālruņi 64381086.
  Kohēzijas fonda finansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, II kārta” īstenoša-
na paredzēta līdz 2013. gada mar-
tam. Kopējais projekta finansējums 
ir Ls 1 169 354,45. No projekta 
kopējām izmaksām 95% finansē 
Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes 
novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

  Inese Zīmele - Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  Alūksnē no augusta vidus uz-
sākta Rūpniecības ielas rekons-
trukcijas 1. kārta, kas notiek ar 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu.

  Iepirkuma procedūras rezultātā 2. 
augustā Alūksnes novada pašvaldī-
ba noslēdza līgumu ar SIA „Rubate” 
par Rūpniecības ielas 1. kārtas re-
konstrukciju. Darbu plānots pabeigt 
3 mēnešu laikā. Būvuzraudzību 
šajā objektā veic Ingrīda Ulmane, 
autoruzraudzību - tehniskā projekta 
izstrādātājs SIA „NOBLESE”.    
  Saskaņā ar tehnisko projektu 
rekonstrukcijas 1. kārtas laikā at-
jaunos Rūpniecības ielas kritiskāko 
posmu 176 m garumā un labiekārtos 
pieguļošo teritoriju. Tāpat rekons-

truēs gājēju celiņus ar atbilstošiem 
platumiem un nobrauktuvēm, lai 
tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas 
iespējas personām ar kustību 
traucējumiem un vecākiem ar bērnu 
ratiņiem.
  Projekts „Rūpniecības iela 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā 
(1. kārta)” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/
IPIA/VRAA/007 tiek realizēts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu 
pašvaldību kompleksai attīstībai” 
ietvaros. 
  Projekta mērķis ir radīt komfortab-
lu, drošu satiksmi un veicināt uzņē-
mumu pieejamību Alūksnes pilsētas 
teritorijā, rekonstruējot Rūpniecības 
ielas posmu, kurā infrastruktūra ir 
visvairāk nolietojusies. 
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda Ls 128 659,31. No 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem finansēs Ls 109 360,41 

Notiek Rūpniecības ielas rekonstrukcija

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

(85%), valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām Ls 3 859,78 (3%), bet 

pašvaldības finansējums – Ls 15 
439,12 (12%).

  Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja 

  Pirmskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” 2012. gada vasarā 
tika veikti jumta renovācijas 
darbi, kā visu grupu skolotāju 
palīgdarba telpās veikts remonts, 
nomainot arī iebūvējamo aprīko-
jumu.

  PII „Pienenīte” būvdarbi tika 
veikti ar Eiropas Savienības atbalstu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) projekta „Pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” 
infrastruktūras attīstība (2. kārta)” 
ietvaros. Darbus veica SIA „VIKI 
NS”.
  Projekta mērķis ir veicināt vien-
līdzīgas nodarbinātības iespējas 
ģimenēm ar bērniem pirmssko-
las vecumā, attīstot pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pienenīte” 
infrastruktūru un nodrošinot esošo 
vietu saglabāšanu pirmsskolas 
vecuma bērniem, tādejādi sniedzot 
iespēju turpināt vai nodibināt darba 
attiecības pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākiem reģionālās nozīmes 
attīstības centrā Alūksnē.
  Realizējot projektu, ir radies 
neliels līdzekļu ietaupījums, tāpēc 
šobrīd sagatavoti un iesniegti Valsts 
reģionālās attīstības aģentūrā saska-
ņošanai projekta grozījumi, kas ļaus 
PII „Pienenīte” otrā stāva grupu 
telpās veikt grīdu remontu.
  Projekta kopējais attiecināmo 
izmaksu finansējums ir Ls 65129,41 
(Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums - Ls 55360, Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta finansē-
jums – Ls 7815,53, valsts budžeta 
dotācija – Ls 1953,88).

Uzlabo telpas „Pienenītē”

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ekspluatācijā 
nodotas 
jaunās ietves
 
  Inese Zīmele - Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  7. augustā ekspluatācijā 
nodotas Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) 
atbalstītā projekta „Skolēniem 
droša pārvietošanās Alūksnes 
pilsētā” ietvaros rekonstruētās 
un no jauna izbūvētās gājēju 
ietves.

  Projekta mērķis bija uzlabot 
satiksmes drošību Alūksnē, 
veidojot bērniem un jauniešiem 
drošu pārvietošanos trīs galve-
najos maršrutos no dzīvojamiem 
rajoniem līdz izglītības iestā-
dēm – Alūksnes Mūzikas skolai, 
Alūksnes pilsētas sākumskolai, 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 
un pirmsskolas izglītības iestādei 
„Pienenīte”. Projekta maršruts 
dienvidos sākas Merķeļa ielā 
netālu no šaursliežu dzelzceļa 
stacijas „Alūksne” un noslē-
dzas Glika ielā aiz Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas. 
  Projektā ietvaros izbūvētas iet-
ves, pilnveidota apgaismojuma 
sistēma, izveidotas gājēju pār-
ejas, izbūvētas autobusa pieturas 
un uzlabota to konfigurācija, kā 
arī izvietotas nepieciešamās ceļa 
zīmes uzstādīšana Brīvības, Mer-
ķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas 
ielās. Darbus veica SIA „CVS” 
ar kuriem tika noslēgts līgums 
iepirkuma rezultātā.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 180259,29. No 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem finansēti – Ls 
151417,80 (84%), valsts budžeta 
finansējums ir Ls 5407,77 (3%), 
bet pašvaldības finansējums – Ls 
23433,72 (13%).

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kolektīvs „Jukums” daļu jaunās 
programmas „Malēnieši smalki ļaudis” izdejoja jau pilsētas svētku laikā, 

bet kolektīva 20. jubilejas pasākumā to varēs vērot pilnībā
Evitas Aplokas foto

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šovasar Veclaicenes pagastā 
sadarbībā ar Francijas Lejasrei-
nas departamenta Vogēzu klubu 
un Vidzemes plānošanas reģionu, 
Vidzemes augstskolu un Dabas 
aizsardzības pārvaldi, turpinot 
pērn aizsākto sadarbību, nomar-
ķēja divas jaunas dabas takas.

  - Jau pērn sadarbojāmies ar Vogēzu 
klubu un mums patika franču pie-
redze taku marķēšanā, izmantojot 
norādes. Latvijā ir pieņemts takas 
marķēt ar krāsām uz kokiem, bet 
pie mums ir liela mežizstrāde, bez 
tam arī Valsts meži marķē cirsmas 

uz kokiem, tādēļ labprāt pārņemam 
Vogēzu kluba pieredzi marķēt ar 
norādēm, - uzsver Jaunlaicenes, 
Veclaicenes un Ziemera pagastu pār-
valžu vadītāja Iveta Vārtukapteine. 
  Šobrīd trīs gadu laikā Veclaice-
nē ir izveidotas jau četras jaunas 
dabas takas. Pērn izveidota Raipala 
ezera dabas taka, kas ir nepilnus 8 
kilometrus gara. Šogad nomarķētas 
jaunas apļveida dabas takas Peļļi 
– Ilgājs 4,5 km un 8,5 kilometru 
garumā un, pateicoties Vidzemes 
augstskolai un pasniedzējai Ivetai 
Druvai – Druvaskalnai, studenti 
šogad nomarķējuši arī taku Romeš-
kalns – Korneti, kas ir 4,5 kilomet-
rus gara. 
  Francijas Vogēzu kluba pārstāvji, 
viesojoties Veclaicenē, dalījās ne 

Sadarbībā ar frančiem Veclaicenē marķē jaunas dabas takas

Taku marķēšanā piedalījās Vogēzu kluba pārstāvji, Veclaicenes pagasta pārvaldes 
darbinieki, tūrisma speciālisti, Vidzemes augstskolas pārstāvji un citi interesenti

No Veclaicenes pagasta pārvaldes albuma

Dzejas dienas 
Alūksnes 
novadā
 Alūksnes novada bibliotēkās 
Dzejas dienu laikā notiks dažā-
di pasākumi.

 11. septembrī pulksten 10 Ilze-
nes bibliotēkā plānota tikšanās ar 
dzejnieci I. Puidzi.
 12. septembrī Strautiņu bib-
liotēkā pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” audzēkņiem 
notiks pasākums „Mana dzejas 
pasaule”. Šajā dienā Pededzes 
bibliotēkā būs Jauno grāmatu 
diena pensionāriem „Dainas ir 
logi, kas mums ļauj ieskatīties 
tāli seno latviešu gara pasaulē”.
 13. septembrī Pededzes bibliotē-
kā skolēnus aicinās uz tematisku 
pēcpusdienu „Ar talantu nevaru, 
ar zinībām neprotu, ar drosmi 
iegūšu”.
 Veclaicenes bibliotēkā 15. sep-
tembrī būs tematisks pasākums 
„Uzraksti… arī Tu dzeju, un 
varbūt kāds izlasīs un sajutīs 
Tavu jūtu stīgu”.
 Savukārt Bejas bibliotēkā 19. 
septembrī dzejas mīļotājus 
aicinās uz tematisku pasākumu 
„Kaut ko lielu gribas uzrakstīt, 
Kaut ko lielu, tā kā zvaigznes 
krīt...”. Arī Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā šajā dienā pulksten 
17 notiks atraktīva dzejas izrāde 
„Gaistošo dzejnieku klubs”, kurā 
dzejas rindās varēsim tikties 
ar A. Čaku, A. Skujiņu un V. 
Grēviņu.
 Jaunlaicenes bibliotēkā 20. vai 
21. septembrī organizēs konkur-
su viktorīnu par L. Brīdakas dze-
ju, bet 22. septembrī sadarbībā 
ar tautas namu un Jaunlaicenes 
muižas muzeju notiks dzejniecei 
veltīts tematisks pasākums.
 Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
bērnu nodaļā 28. septembrī 
jaunie dzejas mīļotāji aicināti uz 
tikšanos „Svētki, kuros atplaukst 
dzeja”, kur varēs tikties ar literāti 
Diānu Lozko.
 Mārkalnes bibliotēkā sep-
tembrī un oktobrī risināsies 
konkurss skolēniem „Mana 
dzeja - manējā”, bet Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā oktobrī vēl 
tiks rīkota tikšanās „Dialogs” uz 
taureņspārna” ar dzejniekiem A. 
Skrjabi un G. Tarvidu.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes pilsētas Tautas nams 
kā saviesīgais nams šoruden sāks 
savu 85. darbības sezonu un visu 
jubilejas sezonu Tautas nama 
apmeklētājus sagaida dažādi 
interesanti pasākumi.

  Kaut gan 2007. gadā Tautas na-
mam tika svinēta tā 80. gadskārta, 
veicot māksliniecisko inventarizā-
ciju un izpētot arhīva dokumentus, 
noskaidrojies, ka nākamā pusapaļā 
jubileja iestādei tomēr būs nākam-
gad.
  - Lai nemulsinātu sevi un vēsturi, 
nolēmām, ka veidosim visu jauno 
darbības sezonu kā 85. jubilejas 
sezonu, - saka Alūksnes pilsētas 
Tautas nama direktore Sanita 
Bērziņa.
  Jau sākot no septembra ik mēnesi 
kāds no amatierkolektīviem, kas 
darbojas Tautas namā, izstādē 
rādīs lietas, ar ko tas grib lepoties. 
Izstādes varēs aplūkot gan pasāku-
mu apmeklētāji, gan ikviens, kurš 
iegriezīsies kultūras iestādē. Katrs 
kolektīvs izstādes laiku piemeklējis 
kādam sev būtiskam notikumam.
  Jāpiebilst, ka krīzes gadi nav ie-
tekmējuši amatiermākslas kolektīvu 
skaitu Alūksnes pilsētas Tautas 
namā. Alūksnieši turpina dziedāt 
koros „Atzele”, „Sonus”, „Dzelme” 

un „Brūklenājs”, dejot deju kolektī-
vos „Jukums” un „Sidraba pave-
diens”, darboties Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātrī „Slieksnis” 
un Teātra studijā, kā arī Tautas lie-
tišķās mākslas studijā „Kalme”.
  Pirmie septembrī savu izstādi 
organizēs Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātris „Slieksnis”, savukārt 
oktobrī deju kolektīvs „Jukums”, 
kurš šajā mēnesī svinēs 20. gadskār-
tu. Kad aizritēs izstādes kā svētku 
ieskaņas norises, būs pienācis laiks 
arī iestādes jubilejas pasākumam un 
tas iecerēts nākamajā pavasarī.
  Tautas nama jubilejas sezonā 
kultūras iestāde alūksniešus aicinās 
uz dažādiem atpūtas pasākumiem. 
Šī gada nogalē skatītājiem tiks pie-
dāvātas vairākas teātra izrādes. Jau 
septembrī izrāžu apvienība „Panna” 
uz Alūksni atvedīs izrādi „Tētis”. 
Īpašs piedāvājums septembrī gaida 
jauniešus – Latvijas leļļu teātra 
iestudētā jaunā izrāde „Neaiztiec 
mani”, kam šobrīd ir lieli panākumi. 
Aktieri izrādē izdzīvo situācijas no 
jauniešu dzīves un aktieru vidū ir 
arī populārā dziedātāja Liene Šoma-
se. Alūksnes pilsētas Tautas nams, 
gaidot savus svētkus, iepriecinās arī 
citus – Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra jauniešiem būs 50% atlaide 
biļetēm.
  Arī amatierteātra mīļotājiem 
Alūksnē šoruden būs savs piedā-
vājums – septembrī divas daļas, 
bet vēlāk katru mēnesi svētdienās 

Alūksnes pilsētas Tautas nams sāk 
85. darbības sezonu

būs skatāma Baltinavas dramatiskā 
teātra „Palādas” leģendārā izrāde 
„Ontans i Anne”.
  Oktobrī Daugavpils teātris ma-
zajiem alūksniešiem rādīs ludziņu 
„Pauks un Šmauks”, bet pieaugu-
šajiem piedāvās klasiku – „Līnis 
murdā”. Domino teātris savukārt 
oktobrī aicinās uz komēdiju „Trakās 
šķēres”. 
  Novembrī teātrmīļus Alūksnē 
lutinās ar režisores Ditas Balčus ie-
studēto izrādi „Hamilkāra kungs” ar 
Jāni Reini titullomā, bet decembrī 
Valmieras Drāmas teātris rādīs lugu 
„No saldenās pudeles”.
  Oktobrī savu 20. jubileju svinēs 

deju kolektīvs „Jukums”, aicinot 
uz lielkoncertu „Pierobežas stāsti”, 
kurā dejotāji rādīs arī savu jaunā-
ko programmu „Malēnieši smalki 
ļaudis”, kuras fragmentu jau varēja 
vērot pilsētas svētku apmeklētāji. 
Pierobežas stāstus deju soļos izvīs 
arī vieskolektīvi no Krievijas un 
Latvijas.
  Savukārt decembrī gan mazus, gan 
arī lielus pie sevis aicinās „Brīnum-
skapis” – mūziķa Ingus Ulmaņa 
izlolotais bērnu mūzikas, dejas un 
dziesmu projekts.
  Aicinām jūs sekot līdzi reklāmai 
un būt kopā ar Alūksnes pilsētas 
Tautas namu tā 85. darbības sezonā!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aicinām Alūksnes novada iedzī-
votājus un organizācijas līdz 1. 
oktobrim pieteikt apbalvošanai 
ar pašvaldības apbalvojumu - 
Sudraba zīli - tos līdzcilvēkus, kas 
devuši īpašu ieguldījumu apkār-
tējo un visa mūsu novada dzīvē.

 Jau par tradīciju kļuvis, ka, 
sagaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu 18. novembrī, 
valsts svētkiem veltītajā pasāku-
mā Alūksnes novada pašvaldība 
pasniedz savu augstāko apbalvo-
jumu – Sudraba zīli par personīgu, 

nesavtīgu ieguldījumu un nozīmī-
giem sasniegumiem, kā arī novada 
popularizēšanu tautsaimniecībā, 
izglītībā, veselības aprūpē, sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sfērā, kultūrā, sportā, sabiedrībā  
mecenātismā. 
 Aizvadītajā gadā Sudraba zīli 
saņēma Vizma Dravniece, Ivars 
Hamanis, Viesturs Kazainis, Andris 
Kļaviņš, Gunārs Ozoliņš, Gunita 
Paleja, Māra Podkalne, Raivis 
Podrezovs, Ilona Riekstiņa (attēlā) 
un Anita Šnikvalde.
 Ierosinājumu par kādas perso-
nas apbalvošanu aicinām rakstīt 
brīvā formā, norādot apbalvošanai 
pieteiktās personas vārdu, uzvārdu, 
darba vai sabiedriskās darbības 

tikai taku marķēšanas pieredzē. Viņi 
veclaiceniešiem ieteica regulāri 
uzturēt un kopt takas, lai tās būtu 
pieejamas apmeklētājiem. Rosināja 
domāt arī par to, kā takas populari-
zēt, izstrādāt informatīvus bukletus, 
kā arī turpināt to labiekārtošanu, 
piemēram, ainaviskākajās vietās 
izvietojot soliņus. 
  Vogēzu kluba biedri atzina, ka 
Veclaicenē ir viss nepieciešamais, 
lai piesaistītu cilvēkus, kas vēlas 
atpūsties - gan velobraucējus, gan 
kājāmgājējus, gan cilvēkus, kuri 
grib vienkārši netraucēti izbaudīt 
klusumu.
  Vienlaikus viņi arī raduši jaunas 
atziņas sev, piemēram, kā apmā-
cīt cilvēkus un dalīties ar viņiem 
pieredzē.

vietu un ieņemamo amatu, kā arī 
motivētu pamatojumu, kādēļ jūsu-
prāt šī persona būtu jāapbalvo.
 Tāpat lūdzam norādīt informāciju 
arī par pieteikuma iesniedzēju - 
vārdu un uzvārdu vai organizāci-
jas nosaukumu. Lēmumu par to, 
kuras personas apbalvot, pieņems 
Alūksnes novada dome, izskatot 
iesniegtos ierosinājumus. 
 Ierosinājumus apbalvošanai ar 
norādi „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 kancelejā Dārza ielā 
11, Alūksnē, 306. kabinetā perso-

Aicinām pieteikt apbalvošanai valsts svētkos
nīgi vai arī sūtīt pa elektronisko 
pastu uz adresi evita.aploka@
aluksne.lv.
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  Antra Rijniece,
izrāžu apvienība „Panna” 

  20. septembrī pulksten 19.00 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
būs skatāma Latvijā populārā 
izrāde „Tētis”. Galvenās lomas 
atveidotājs Ainārs Ančevskis uz-
skata, ka arī Alūksnes jaunajiem 
un topošajiem tēviem noderēs da-
līšanās pieredzē, ko tas īsti nozīmē 
– kļūt par tēvu, apzināties bērnu 
kā pilntiesīgu ģimenes locekli, kas 
sagādā ne mazums pārdzīvojumu 
un problēmu, bet galvenokārt – 
neizmērojamu prieku.

  Pēc izpārdotām zālēm Latvijas 
pilsētās un Rīgā, 20. septembrī 
asprātīgais un sirsnīgais stāsts par 
vīrieša būtību, filozofiju, attiecībām 
un jūtām dzīves posmā, kad viņš 
gatavojas un kļūst par tēvu būs 
skatāms Alūksnes pilsētas Tautas 

namā. Ainārs Ančevskis uz skatuves 
izdzīvos visu sajūtu, pārdomu un 
pārdzīvojumu spektru, sākot no 
laimīgas laulības dzīves, bērna ie-
ņemšanas, dzemdībām un beidzot ar 
bērna kā pilntiesīga ģimenes locekļa 
apzināšanos. Izrāde atraktīvi, ko-
miski un saprotami ļauj skatītājam 
iejusties lugas varoņa ādā, smieties 
līdz asarām un pārdomāt cilvēka 
dzīvē svarīgāko posmu - bērna 
ienākšanu pasaulē. 
  Pareizi elpot, pareizi mainīt auti-
ņus un… 
  Izrādes iecere ir atsvaidzināt 
zināšanas par vīrieša lomas būtību 
mūsdienu sabiedrībā. Tēva loma 
daudziem šodien šķiet gan baisa, 
gan komiska. Liekas, ka tu pie-
dzīvosi pusmūža krīzi katru reizi, 
kad kopā ar savu dēlu apmeklēsi 
rotaļlietu veikalu...
  Izrādes radošā komanda – režisors 
Juris Rijnieks un tēta lomas atvei-

dotājs aktieris Ainārs Ančevskis 
gatavojot izrādi, tai nepieciešamos 
video materiālus filmēja vairā-
kās Rīgas vietās, sākot ar Rīgas 
dzemdību namu un lielveikaliem un 
beidzot ar boulinga un biljarda zāli, 
kā arī pikošanos vienā no Rīgas 
centra parkiem. Paralēli aktieri re-
gulāri trenējās autiņu mainīšanā un 
apguva pareizas elpošanas tehniku 
dzemdību laikā.
  Izrādes veidotāji vēlas aicināt 
visus reproduktīvi aktīvos cilvē-
kus nodoties īstiem nemirstības 
nodrošināšanas aktiem un iedrošināt 
pārvarēt brīžus, kas traucē saņem-
ties un izjust lepnumu par mazu, 
mīļu radībiņu un tuklajiem vaidzi-
ņiem, kuriem tā vien gribas uzspiest 
kārtīgu buču.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ieeja: Ls 4, Ls 5, Ls 6. Biļešu ie-
priekšpārdošana „Biļešu Paradīzes” 
un Alūksnes pilsētas Tautas nama 
kasēs. Biļetes ir jau pārdošanā!

„Tētis” brauc uz Alūksni

Novadnieku – 
jubilāru darbu 
izstāde Alūksnes 
muzejā
Astrīda Ievedniece,
Alūksnes muzeja krājuma 
glabātāja 

  No 1. septembra Alūksnes 
muzejā būs skatāma novadnie-
ku – gleznotāju darbu izstāde 
„Tiem, kam pāri 100...”.

  Novadniekiem - jubilāriem 
veltītā izstāde iepazīstinās ar trīs 
savdabīgiem autoriem - Arvīdu 
Grībneru (105), Jūliju Krastiņu 
(130) un Konrādu Ķikutu (110), 
kuri 1930. - 60. gados aktīvi 
piedalījušies Alūksnes novada 
mākslinieku darbu izstādēs.
  Izstāde ir veidota no Alūksnes 
muzeja krājuma gleznu kolek-
cijas darbiem. Tā ir kā neliels 
starpposms muzeja aktīvi uzsāk-
tajam darbam, meklējot dažādus 
risinājumus muzeja kolekciju 
priekšmetu labākai saglabāšanai.
  Visas 19 izstādē apskatāmās 
gleznas ir sakārtojuši Latvijas 
Mākslas akadēmijas Restaurā-
cijas katedras studenti docentes 
G. Čakares vadībā. Gleznām ir 
attīrīts, nostiprināts krāsu slānis, 
sakārtoti vai izveidoti jauni ierā-
mējumi. Krāsas ir iemirdzējušās 
jaunā spožumā.

Remonts 
Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

  Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
šovasar notika remontdarbi, ko 
veica SIA „Pamati”.

  Kosmētiskā remonta laikā 
jaunu izskatu ieguvusi lasītava, 
datortelpa, kā arī gaitenis pirms 
lasītavas. Lasītavas telpā nomai-
nīta elektroinstalācija, nojaukta 
vecā krāsns, kas netika izmantota, 
bet aizņēma vietu. Visās telpās 
būs iekārtie griesti, jauns linoleja 
grīdas segums.
  Bibliotēkas direktore Iveta Ozo-
liņa uzsver, ka budžeta iespēju 
robežās iestāde iegādāsies arī 
jaunas mēbeles – plauktus grāma-
tām un žurnāliem, apaļus galdus 
lasītavai, kā arī krēslus.
  Remonta laikā lasītājiem bija 
nelielas neērtības, bet remontam 
tuvojoties noslēgumam, biblio-
tēkā pamazām atjaunos klientu 
apkalpošanu 2. stāva telpās.
  - Paldies lasītājiem par saprat-
ni šajā laikā. Ja vēlamies, lai 
bibliotēkā būtu glītākas telpas, ar 
mazām neērtībām jāsamierinās 
gan klientiem, gan iestādes darbi-
niekiem, - teic I. Ozoliņa.

  Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste

  Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcija par šī gada 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienu tēmu ir izvēlējusies Baltijas 
jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu 
mantojumu un viens no Eiro-
pas Kultūras mantojuma dienu 
objektiem šogad ir arī Pilssala 
Alūksnes ezerā.

  Pilssalā atrodas valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis – Alūksnes 
pilsdrupas, valsts nozīmes arheo-
loģiskais piemineklis - Alūksnes 
viduslaiku pils un vietējās nozīmes 
arheoloģiskais piemineklis - Pilssa-
las viduslaiku kapsēta un viduslaiku 
nocietinājums.  
  Šos trīs pieminekļus no visām 
pusēm aptver ūdens, kas savu-
laik kalpojis par pietiekoši drošu 
aizsardzību pret nevēlamiem 

uzbrucējiem. Alūksnes pils – viens 
no spēcīgākiem nocietinājumiem 
Livonijas teritorijas austrumdaļā, 
ievērojams saimniecisks, tirdznie-
cisks un politisks centrs. Pētījumi 
šajā daudzslāņu piemineklī sniedz 
bagātīgu arheoloģisko materiālu 
gan par pils pastāvēšanas laiku 
(1342. – 1702.), gan par apdzīvo-
tību Pilssalā jau pirms tam – kopš 
neolīta (II gt. p. Kr.). 
  Alūksnes muzejs sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību un 
Alūksnes pilsētas Tautas namu ak-
centējot šo īpašo notikumu, piedāvā 
aktivitātes Alūksnes Jaunajā pilī un 
Pilssalā.
  7. septembrī pulksten 10.00 un 
11.00 Alūksnes muzejā skolu jau-
niešiem piedāvāsim arheologa Ulda 
Kalēja lekciju „Zemē apslēptā pils” 
un no 7. līdz 9. septembrim aicinām 
apmeklēt jauno izstādi apaļajā tornī 
„Marienburgas cietoksnim 670”.
  8. septembra vakarā pulksten 
20.00 Pilssalā, bet sliktos laika 
apstākļos – Alūksnes pilsētas 

Eiropas Kultūras mantojuma dienu objekts 
– Alūksnes Pilssala

Tautas namā, alūksnieši un viesi 
varēs noskatīties Ojāra Rusakova 
uzņemto filmu par tikko aizvadīta-
jiem Alūksnes pilsētas svētkiem un 
klausīties muzikālus priekšnesumus.
  Eiropas Kultūras mantojuma dienu 
mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras 
mantojumam, dodot iespēju pievērst 
lielāku uzmanību kultūrvēsturiski 
vērtīgiem objektiem, organizējot 
speciālistu vadītas ekskursijas, 
izstādes, koncertus, lekcijas. Šis 
pasākums ir kļuvis par vienu no 

svarīgākajiem Eiropas kultūras dzī-
ves notikumiem. Eiropas Kultūras 
mantojuma dienas sākās 1984. gadā 
Francijā, bet visas Eiropas mērogā 
pirmo reizi tās notika 1991. gadā 
pēc Eiropas Padomes iniciatīvas. 
Latvija tajās piedalās kopš 1995. 
gada.

  Materiāls sagatavots, izmantojot 
Valsts Kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas informāciju.

  Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja 

  Jūlijs ir mēnesis, kad zied liepas, 
dārzi  priecē ar jauno ražu, 
skaistiem ziediem. Jūlijā tiek 
svinēti Jēkabi un Annas - dienas, 
kuras senajiem latviešiem bija ļoti 
svarīgas, jo līdz Jēkabiem tika 
pabeigta siena pļauja un sākta 
rudzu un miežu pļaušana. Jēkab-
dienu uzskata par pirmo rudzu 
pļaujas dienu, bet Annas diena 
bija iecienīta kāzu svinēšanai.

  Jūlija nogalē Liepnā tiek svinēti 
pagasta svētki. Arī šogad tie neizpa-
lika. Karstums netraucēja sarosīties 
uz copi Liepnas dīķos, kur dalībnie-
ki copēja ar pašu gatavotām mak-
šķerēm, lai pusdienās varētu baudīt 
gardu zivju zupiņu ar jauniem 
burkāniem un kartupeļiem, kurus 
ziedoja vietējie iedzīvotāji. Makšķe-
rēšanai līdzi sekoja  tiesnesis Ilgonis 
Pugejs - gan svēra lielāko lomu, 

gan uzmanīja, lai zivtiņas nepērk 
veikalā! Paldies viņam!
  Svētkus  Liepnas internātpamat-
skolas stadionā atklāja Liepnas un 
Mālupes pagastu pārvalžu vadītāja 
Iveta Priede ar svinīgu uzrunu, svei-
cot pagasta iedzīvotājus un aicinot 
piedalīties sporta aktivitātēs.
  Spēles, atrakcijas, sporta akti-
vitātes aizrāva un priecēja gan 
dalībniekus, gan skatītājus. Tās bija 
dažādas: gan svaru bumbas celšana, 
iešana uz koka kājām, gan koman-
das stafetes lieliem un maziem un 
citas. Kā jau vasarā, aktuāla ir siena 
pļaušana, bet mūsdienās to dara 
tehnika, tāpēc, lai neaizmirstu senās 
iemaņas,  sporta aktivitāšu kulminā-
cija - pļaušana ar izkapti. Bija jāsa-
pļauj izlozētais svara daudzums.
  Lai viss noritētu precīzi un godīgi, 
spēles organizēja un tiesāja sporta 
skolotāji no Liepnas vidusskolas 
un Liepnas internātpamatskolas 
-  Jānis Štrauss un Inese Maršava. 
Liels paldies viņiem par radošumu 

un izturību pašā vasaras karstākajā 
dienas laikā!
  Mazliet  atgūt līdzsvaru ķermenī  
no karstuma palīdzēja gardā zivju 
zupiņa „Pašu gatavots”, kur savu 
prasmi rādīja pavārītes Anna Dakti-
ņa un Ina Andrijeviča.
  Teātra izrādē „Draugu lokā prieks 
būt kopā” uz aktivitātēm aicināja 
teātra grupa „Pārsteiguma tēli”.
  Savu dejotprasmi un izveicību 
varēja rādīt bērnu disenītē brīvdabas 
estrādē „Saidupīte”, kur netrūka 
jautrības, ko radīja ziepju burbuļi, 
kas no burbuļiem pārvērtās putās 
un līdzinājās mazai „putu” ballei 
jauniešiem. Disenītē par mūziku rū-
pējās Uģis Kļaviņš un Ivo Bērziņš, 
atrakcijās ar mazajiem līdzdarbojās 
Aleksandra Gruzdova un Mairis 
Boroduška. 
  Kad karstums mazliet bija norimis 
un cilvēki uzkrājuši spēkus vakara 
pasākumiem, pirmo reizi Liepnā 
notika motorizēto spēkratu parāde, 
kur katrs bija padomājis par brau-

cēja saskaņotību ar braucamrīku. 
Braucēji tika pamanīti, tika iegūtas 
balvas un uzvaras saucieni.
  Pēc saulainās un piepildītās dienas, 
visus pagasta ļaudis un ciemiņus,  
estrādē „Saidupīte” aicināja zaļum-
balle, kur katrs varēja izdancoties 
pēc sev tuvas mūzikas, par kuru 
gādāja iecienītā grupa „Otto”.
  Lai svētkos paši priecātos un varē-
tu iepriecināt citus, sirsnīgs paldies 
atbalstītājiem: zemnieku saimnie-
cībām „Garaiskalns” un personīgi 
Georgijam Gorkijam, „Klajalkšņi” 
un personīgi Guntaram Sniedzā-
nam, „Līdumi – Osīši” un personīgi 
Aināram Šolinam, „Vaskupītes” 
un personīgi Valērijam Garkaklim, 
kā arī „Plešulauzi” un personīgi 
Laimonim Sīpolam.
  Liels paldies arī visiem tiem, kas 
palīdzēja  svētku norisē un piedalī-
jās pasākumos!

Liepnas pagasta svētki aizvadīti aktīvā rosībā
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  Uva Grencione,
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore 

  Zināt? Rudens man allaž ir īpašs 
laiks. Man ļoti patīk kā smaržo 
rudens. Es atceros, kā smaržoja 
mans pirmais 1.septembris. Un 
tas bija tieši pirms 20 gadiem.

  Bija dzestrs rudens rīts pēc lietus. 
Kopā ar mammu un tēti es devos uz 
Alūksnes pilsētas sākumskolu. Man 
bija melni svārki, balta blūze ar 
puķītēm un gumiju piedurkņu galos, 
kas nejauki spieda. Zaļa jaka, uz ku-
ras kreisajā pusē bija brūna vāvere. 
Man kājās bija baltas laka kurpes ar 
siksniņu, kuras man bija atdevusi 
lielā māsīca. Tobrīd es domāju, 
ka tās ir skaistākās kurpes, par 
kādām vien meitenes var sapņot. 
Rokās es turēju garu rozā gladiolu, 
un nepārtraukti uztraucos, lai tā 
nenolūzt. Mana pirmā 1. septembra 
svētku līnija notika pie angāra. Tajā 
laukumā, kur šobrīd ir autostāvvie-
ta. Es patiešām atceros, kā smaržoja 
tā diena, kad pirmo reizi sastapos 
ar skolu.
  Ir pagājuši 20 gadi, un man ir 
svarīgi, lai 1. septembra īpašo no-

skaņu pēc gadiem atceras bērni un 
viņu vecāki, kas šogad uzsāks vai 
turpinās mācības Alūksnes pilsētas 
sākumskolā.
  Šajā mācību gadā skolēnus un viņu 
vecākus sagaida vairāki jaunumi.
 Pirmkārt, mūsu skolā ir iespēja 
mācīties divās izglītības program-
mās – „Pamatizglītības 1. posma (1. 
- 6. kl.) izglītības programma” un 
„Speciālās pamatizglītības 1. posma 
(1. - 6. kl.) programma izglītojama-
jiem ar mācīšanās traucējumiem”. 
Otrā programma ir jaunums mūsu 
skolā, kas skolēniem, kam tas ne-
pieciešams, sniedz papildu iespējas 
apgūt mācību programmu, lai vēlāk, 
iespējams, turpinātu mācības ieras-
tajā mācību programmā.
 Otrkārt, skolā visi skolēni skolas 
dienās ierodas pulksten 8, taču 1. 
- 3. klasēm mācību stundas sākas 
8.50. 
  Treškārt, skola piedāvā pagarināto 
grupu līdz pulksten 16, kas tiks 
veidota, ja vecāki uzskatīs, ka tāda 
ir nepieciešama.
  Ceturtkārt, skola ir iegādājusies 
ziemas sporta inventāru – slēpju 
komplektus. Tas ļaus skolēniem, ku-
riem nav slēpju, slēpot. Iespējams, 
ka ne katru stundu, bet noteikti 

Alūksnes pilsētas sākumskolai 20

  Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

  Klāt augusts, kad daudzās jo 
daudzās ģimenēs Latvijā ienāk 
jaunā gada gaidīšanas sajūtas. 
Jā, tieši tā – jaunā gada! Jau dau-
dzus gadu desmitus visiem, kas 
jebkādā mērā saistīti ar izglītības 
sistēmu ir tā laime piedzīvot divus 
jaunos gadus – mācību un kalen-
dāro, kad pārdomājam paveikto, 
nospraužam mērķus tālākai 
darbībai, apņemamies kaut ko 
jaunu, labāku.

  Kā jau ikvienā mācību iestādē, arī 
Alūksnes novada vidusskolā, vasarā 
ir veikti dažādi remontdarbi. Lielu 
paldies gribu teikt visiem cilvēkiem, 
kuri palīdzēja projekta „Sprīdis 
labākai dzīvei” balsošanas procesā, 
kā rezultātā varējām izremontēt un 
iekārtot skolas mājturības kabineta 
virtuves bloku ar mūsu pašu skolas 
tehnisko darbinieku palīdzību. Pal-
dies Alūksnes novada pašvaldībai 
par piešķirtajiem līdzekļiem kāpņu 
telpu logu nomaiņai gan jaunajā, 
gan vecajā korpusā. Izremontēts un 
saulains visus sportotājus sagaidīs 
sporta skolotāju kabinets, kur būs 
pieejams arī trenažieris. Arī garde-
robe vairs nebūs pagrabstāvā, bet 
gan pirmajā stāvā. Par šiem remont-
darbiem paldies Žanim Grotam, 
Jurijam Deineko, Kasparam Eglem 
un Pēterim Raipalim. Daudzās 
klasēs veikti mazāki vai lielāki 
kosmētiskie remonti skolotāju, 
vecāku, skolēnu un skolas tehnisko 
darbinieku gādībā.
  Skolas galvenais uzdevums ir 
sniegt jaunas zināšanas un palīdzēt 
veidoties veiksmīgai personībai. 
Dzīves māksla ir ļoti laikietilpīga 

māksla. Mēs esam viena no retajām 
skolām, kur vienkopus ir gandrīz 
visas vecuma grupas, sākot no 5 
un 6 gadus vecajiem bērniem līdz 
12. klases skolēniem. Pašā mācību 
gada noslēgumā kā ieskaņa vasarai 
visiem skolēniem bija iespēja 2 die-
nas pavadīt Veclaicenē, kur varēja 
mēroties spēkiem dažādās sportis-
kās aktivitātēs, lielajiem kopā ar 
mazajiem vienoties kopīgās koman-
du cīņās. Par to bija parūpējušies 
sporta skolotāji Sergejs Sverčkovs 
un Aleksandrs Kondratjevs. Ļoti 
interesanti izvērtās apslēptās mantas 
meklēšana nakts melnumā, kur 
beigās visi uzzināja vēsturiskos 
pavērsienus tieši bijušās Veclaice-
nes pamatskolas ēkai. Par to bija pa-
rūpējies Andris Čečiņš un visi skolā 
strādājošie vīrieši. Par iespēju uztu-
rēties Veclaicenē liels paldies jāsaka 
biedrībai „Veclaicenes avotiņš”, tā 
vadītājai Agijai Pauģei un Jānim 
Prangelam. Pērn pašiem labākajiem 
un aktīvākajiem 50 skolēniem tika 
dāvināta bezmaksas ekskursija uz 
Rīgu un Saulkrastiem. Daudzi bērni 
vasarā bija iesaistīti projektā, kuru 
skolas skolotāji realizē kopā ar 
Alūksnes un Apes novada fondu un 
Pededzes pamatskolu. Viņiem bija 
iespēja doties ekskursijā un tuvāk 
iepazīt tuvējos Alūksnes un Apes 
novada uzņēmumus, to darbību un 
varbūt saskatīt sev karjeras iespējas.
  Šajā mācību gadā skolā būs 
dažādi jauni piedāvājumi. Desmito 
klašu skolēniem būs iespēja apgūt 
profesionāli orientētu vispārējās 
izglītības programmu. Programma 
saskaņota gan ar Izglītības minis-
triju, gan Aizsardzības ministriju. 
Mācību programmā būs valsts aiz-
sardzības mācība, kur ar skolēniem 
strādās profesionāļi – zemessargi un 
Kājnieku skolas pedagogi. Būs gan 

Alūksnes novada vidusskola 
sāk otro mācību gadu

Iepriecina
centralizēto
eksāmenu 
rezultāti
Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 
  Ilga Ozoliņa,
direktores vietniece izglītības 
jomā 10. - 12. klasēs

 Ministru kabineta noteikumi 
nosaka, ka valsts ģimnāzijā iz-
glītojamo mācību sasniegumu 
novērtējumam centralizētajos 
eksāmenos A - C līmenī jābūt 
ne mazāk kā 75%. Mūsu skolā 
12. klašu audzēkņi sasniedz 
daudz labākus rezultātus.

 2011./2012.mācību gadā A - C 
līmenī centralizētos eksāmenus 
nokārtoja 90,77% ģimnāzijas 12. 
klašu skolēnu. Par to jāpateicas 
gan audzēkņiem, gan skolo-
tājiem. Visiem zināms, ka 10. 
klasē uzņemam skolēnus ne tikai 
ar izciliem sasniegumiem mācī-
bu priekšmetos, bet arī skolēnus 
ar viduvējiem vērtējumiem, jo 
esam pārliecināti, ka iespēja 
iegūt kvalitatīvu izglītību jādod 
katram pamatskolas absolven-
tam, kurš patiesi to vēlas.
 Lai iegūtu atestātu par vidējo 
izglītību, ir obligāti jānokārto 
eksāmeni latviešu valodā, mate-
mātikā, vienā no svešvalodām. 
Esam gandarīti par augstajiem 
rezultātiem obligātajos cen-
tralizētajos eksāmenos, kurus 
kārtoja visi deviņdesmit divi 12. 
klašu audzēkņi - latviešu valodā 
- 100% (skolotājas D. Černo-
mirdina, A. Arāja, S. Medne), 
matemātikā - 91,3% (I. Gailī-
te, V. Miesniece, I. Ozoliņa), 
vienā no svešvalodām - krievu 
valodā - 100% (D. Bībere, T. 
Sjomkina), angļu valodā - 77,3% 
(O. Barinova, I. Drozdova, T. 
Sjomkina), izvēles centralizēta-
jos eksāmenos - vēsturē 100% 
(I. Mikijanska), bioloģijā - 100% 
(M. Lerha), ķīmijā -100% (I. 
Ločmele), fizikā – 83,3% (R. 
Gradovska).
 Panākumu atslēga ir skolēnu, 
vecāku un skolotāju kopīgs 
darbs. Ja arī skolēnu vecāki 
atbalsta skolas prasības, tad par 
rezultātu varam priecāties visi 
kopā.
 Seneka ir teicis, ka ,,viens no 
svarīgākajiem veiksmes princi-
piem ir konkrēts mērķis, atvērtī-
ba un pozitīva domāšana”.

teorētiskās, gan praktiskās nodar-
bības, pārgājieni un nometnes, kā 
to paredz jaunajiem karavīriem. Tā 
ir lieliska iespēja pamēģināt un gūt 
apliecinājumu tam, vai esi gatavs 
savu karjeru saistīt ar militāro jomu. 
Ja tomēr izrādīsies, ka tas „neiet pie 
sirds”, papildus nekāds eksāmens 
nebūs jākārto, atestātā tikai būs 
ieraksts par Valsts aizsardzības 
mācības apguvi, bet tie, kuri savu 
karjeru turpmāk veidos militārajā 
jomā, kārtos pārbaudes.
  Paralēli mācībām būs iespēja 
apgūt dažādas amatnieku prasmes, 
piedalīties vairākos projektos, kā arī 
iesaistīties interešu izglītības prog-
rammās. Tās saistītas gan ar radošu 
darbību, gan zināšanu papildināša-
nu, gan sportiskām un mākslinie-
ciskām aktivitātēm. Viens no ļoti 
būtiskiem piedāvājumiem varētu 
būt dažāda veida transportlīdzekļu 
vadītāja kategoriju iegūšana.
  Ļoti svarīgi ir tas, ka mūsu skolā 
var iegūt gan pamatizglītību, gan 
vidējo izglītību neklātienē bez 
vecuma ierobežojuma. Aicinu 
ikvienu padomāt par savu izglītību 
un nekautrējoties nākt, iegūt sev 
nepieciešamo izglītību neklātienē. 

Mācīties jau nekad nav par vēlu!
  Savukārt jaunākajās klasēs un 
pirmsskolas grupā mūsu stiprā puse 
ir tā, ka skolēnu skaits ir salīdzi-
noši mazs, ļoti daudz tiek strādāts 
individuāli ar katru bērnu. Mūsu 
skolā ir ļoti labi nodrošināta mate-
riāli tehniskā bāze. Jau piecgadīgo, 
sešgadīgie bērni un 1. klases skolēni 
zināšanas var apgūt, izmantojot in-
teraktīvo tāfeli, datorklasi un plašo 
bibliotēkas piedāvājumu. Skolā 
pastāvīgi ir medmāsa un psihologs. 
Abi speciālisti, piesaistot ieintere-
sētās un iesaistītās personas, strādā 
dažādu atbalsta pasākumu veikšanā 
skolēniem un vecākiem.
  Mēs esam patiesi priecīgi par 
centralizēto eksāmenu rezultātiem, 
jo sertifikātus ieguva visi absolventi 
(neskatoties ne uz dažādām vecuma 
atšķirībām, un to, ka ir bijis lielāks 
vai mazāks pārtraukums mācībās), 
kā arī procentuāli pārsvarā iegūtie 
līmeņi bija „C” un „D”. 
  Skolā strādā ļoti zinoši, erudīti un 
atbildīgi skolotāji, laipni un kārtīgi 
tehniskie darbinieki. Visi mīļi aici-
nāti uz Alūksnes novada vidusskolu.
 
  Veiksmīgu Jauno mācību gadu!

pamatprasmes slēpošanā viņi apgūs.
  Piektkārt, līdzās ierastajām inte-
rešu izglītības programmām mēs 
piedāvājam 5. - 6. klašu skolēniem 
apgūt kokapstrādi un tradicionālos 
rokdarbus mūsdienās, bet 1. - 2. 
klašu skolēniem Zaķēna Hansa ēnu 
teātri vācu valodā, kas palīdzēs 
apgūt šo svešvalodu netradicionālā 

veidā.
  Un viens no svarīgākajiem noti-
kumiem ir tas, ka mūsu skolai šis ir 
jubilejas gads – Alūksnes pilsētas 
sākumskolai 20!
  Es mīlu bērnus, un man patīk mans 
darbs. Tiekamies skolā 3. septembrī 
pulksten 12!

Alūksnes pilsētas sākumskolā skolēniem šoruden sāksies 20. mācību gads
Foto no U. Grenciones personīgā albuma
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Agnese Jansone

 Jūlija pēdējā nedēļas nogalē Jau-
nannā norisinājās radošās teātru 
dienas „Lomu karuselī” bērniem 
un jauniešiem. Pasākuma galve-
nie iniciatori - Jaunannas bērnu 
teātris un viņu vadītāja Elita Jan-
sone - vasaras mēnešos neatlaidīgi 
gatavojās projekta īstenošanas 
datumiem, lai tiktu noorganizēts 
kvalitatīvs, interesants un satu-
rīgs pasākums bērnu un jauniešu 
teātru kolektīviem.

 Projekta mērķis bija popularizēt 
bērnu un jauniešu teātru kustību 
Alūksnes novadā, tāpēc uz „Lomu 
karuseli” tika aicināti Alūksnes Bēr-
nu un jauniešu centra teātra pulciņš 
„Snullis” un vadītāja Daiga Bētere, 
Strautiņu pamatskolas skatuves 
runas pulciņa dalībnieki un vadītāja 
Tija Āboliņa, Ilzenes pamatskolas 
teātra studija „Kurmis” un vadītāja 
Agita Līdumniece, kā arī piedalījās 

Jaunannas bērnu teātris  un vadītāja 
Elita Jansone un mākslas skolotāja 
Svetlana Pavlova. 
 Pasākums tika atklāts Jaunannas 
Zaķusalas estrādē, kur katrs kolek-
tīvs prezentēja savu spēlētprieku 
un degsmi uz teātri. Lai spētu rast 
sadarbību starp novada bērnu un 
jauniešu teātru kolektīviem, kopīgi 
tika izspēlētas iepazīšanās spēles un 
izveidotas komandas no dažādiem 
teātru kolektīviem. Visas dienas 
garumā jaunieši un bērni jauniz-
veidotajās komandās apmeklēja 
nodarbības Zaķusalā, kurās varēja 
apgūt skatuves runu, kustības, 
dažādus vingrinājumus, etīdes, arī 
improvizēt un izpausties mākslā 
pie skolotājas Svetlanas Pavlovas. 
Nodarbības vadīja teātru kolektīvu 
vadītāji, kas bija padomājuši par to, 
lai ne brīdi nenomāktu garlaicība, 
valdītu azartiskums un, protams, 
lai katrs dalībnieks spētu pilnveido-
ties. Saule pārlieku daudz lutināja 
ar savu klātbūtni, tāpēc viesi, lai 

Radošās teātru dienas bērniem un 
jauniešiem Jaunannā

veldzētos, šajās dienās iemīļoja 
Pededzes upi. 
 Pasākuma kulminācijā Jaunannas 
tautas namā katrs teātra kolek-
tīvs rādīja mājasdarbu – iepriekš 
sagatavotu priekšnesumu, kā arī 
bija iespēja parādīt jauniegūtajiem 
draugiem un Jaunannas iedzīvotā-
jiem nodarbībās apgūtās iemaņas, 
prezentēt savu veikumu. Šajā 
pasākuma daļā bija iespēja kārtīgi 
izsmieties. 
 Vakarā, kad saule atradās aiz apvār-
šņa un strauji norises vietu pārņēma 
tumsa, Jaunannas bērnu teātris ai-
cināja jaunizveidotās komandas uz 
nakts spēli  „Orientēšanās pa Jau-
nannu”. Spēlē bija iespēja iepazīt un 
izzināt Jaunannas svarīgākās vietas. 
Pieturas punktos jaunos orientie-
ristus sagaidīja dažādi, negaidīti 
uzdevumi, kas lika sarosīties visd-
rosmīgākajiem. Vakara noslēgumā 
visi tika aicināti uz „Pliko pēdiņu 

ballīti”, kur zīmīgi tematikai, bija 
jāierodas plikās pēdiņās. Kopīgi 
izdejojāmies un izlādējām enerģiju, 
kas bija krāta visu sestdienu. 
 Nākamās dienas rītā, trompetes 
skaņām skanot, iesildījām deju 
grīdu rīta aerobikā. Vēlāk, kad visi 
kauli bija izkustināti, devāmies uz 
Jaunannas dabas taku kopā ar gidi 
Vitu Siliņu. Šajā pārgājienā viesiem 
bija iespēja satikt pasaku tēlus, ku-
rus atveidoja Jaunannas bērnu teātra 
dalībnieki. 
 Radošās teātru dienas „Lomu 
karuselī” noslēdzām Jaunannas 
tautas namā. Atvadījāmies no jaun-
iegūtajiem draugiem un izteicām 
vislielāko pateicību dalībniekiem, 
nodarbību vadītājiem, organiza-
toriem, pavārēm un atbalstītājiem 
– Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram. Šķīrāmies ar cerību, ka nā-
košgad turpināsim iesākto tradīciju. 

Pasākuma dalībnieki šķīrās ar cerību, ka aizsākto tradīciju turpinās nākamgad 
Ivetas Baltās – Vanagas foto

Dažādas saistošas nodarbības teātra dienu dalībniekiem notika Jaunannā

  Sarmīte Salmiņa,
Ilzenes mazpulka vadītāja

  Pavisam drīz jau skolas zvans 
aicinās mūs uz skolu. Tur varēsim 
satikt visu vasaru neredzētos 
draugus un skolotājus, vienīgi 
mazpulcēniem būs nedaudz sa-
vādāk, jo viņi kopā pavadījuši ne 
vienu vien vasaras dienu.

  Droši vien vietējie iedzīvotāji 
ir pamanījuši, ka šogad Ilzenē, 
Strautiņos, Māriņkalnā un Liepnā 
piemājas dārziņos gozējas neparasti 
daudz sīpolu, kurus aprūpē un uz-
rauga nevis vecmāmiņas, bet bērni, 
jo šogad mazpulcēni audzē sīpolus. 
Lai labāk apgūtu visas sīpolu audzē-
šanas gudrības, 19. jūlija rītā čak-
lākie Alūksnes novada mazpulcēni 
devās ciemos pie z/s „Ezerkauliņi” 
sīpoliem. Tur mazpulku vadītāji no 
Strautiņiem un Ilzenes parakstīja 
sīpolu pārdošanas līgumus, bet 
bērni saņēma piemiņas veltes un 
laba vēlējumus no „Ezerkauliņu” 
saimniekiem  Kaspara  un Kristīnes 
Brunovskiem. Visas dienas garumā 
gan iepazināmies ar saimniecību, 

gan mācījāmies, kā pareizāk audzēt 
sīpolus. Mūs izglītoja „Kurzemes 
sēklu” agronoms Māris Grīnvalds.
  Šī diena daudziem no mums bija 
īpaša arī ar to, ka ciemos bija iera-
dusies Latvijas Televīzija, kur tapa 
raidījums par Latvijas Mazpulkiem. 
Šī raidījuma ierakstu iespējams 
noskatīties arī mazpulku mājas lapā  
mazpulki.lv.
  Mazpulcēni šajā gadā izmēģina arī 
dabīgos universālos mēslošanas lī-
dzekļus „Kūdras eliksīrs” un „Humi 
Plus”. Mazpulcēnu uzdevums ir 
audzēt kādus paša izvēlētus augus 
un visu vasaru tos mēslot ar šiem 
līdzekļiem, lai rudenī varētu secināt, 
kurš no līdzekļiem bijis efektīvāks. 
Visus pētījuma rezultātus skolēni 
apkopo, lai rudens forumos ar tiem 
varētu iepazīstināt pārējos. Tādēļ 
17. jūlijā mazpulcēni devās uz 
Smiltenes pagasta z/s „Rožkalni” 
un Lizuma pagasta „Dimdiņiem”, 
kur mazpulcēni kopā ar saviem 
vadītājiem mācījās un iepazina šīs 
zemnieku saimniecības. Kopā uz 
semināru bija ieradušies 300 maz-
pulcēni no visas Latvijas, viņu vidū 
bijām arī mēs - Ilzenes, Strautiņu, 

Mazpulcēnu vasara 
- darba, mācību un atpūtas laiks

Alūksnes novada mazpulcēni vasaras nometnē Dagdā 
Foto no Alūksnes novada mazpulku albuma

Ziemeru un Alūksnes mazpulcēni.
  Mazpulcēni prot ne tikai strādāt, 
bet arī atpūsties un atraktīvā veidā 
gūt jaunas zināšanas un pieredzi, 
tādēļ no 30. jūlija līdz 3. augus-
tam piedalījās Latvijas mazpulku 
lielajā nometnē Dagdā. Alūksnes 
novads bija plaši pārstāvēts, tur bija 
mazpulcēni no Strautiņu, Ilzenes, 
Ziemeru un Alūksnes mazpulkiem. 
Tās bija darbīgas, interesantas un 

piedzīvojumiem bagātas dienas. 
Nometnes laikā iepazinām Dagdas 
pilsētu un novadu, atraktīvā veidā 
guvām zināšanas par dabu un vēstu-
ri, mācījāmies dažādas spēles, valo-
das, kopā sportojām un atpūtāmies. 
Vēlāk daudzi nometnes dalībnieki 
atzina, ka šīs bijušas interesantākās 
un darbīgākās  dienas šovasar. 

Alūksnes novada
vidusskola 
2012./2013.m.g. turpina 
uzņemt  jaunus
audzēkņus

  • pirmsskolas izglītības prog-
rammā (5 – 6 gadīgus bērnus)
  • pamatizglītības programmās 
(1. - 9. kl.)
  • vispārējās vidējās izglītības 
programmās (10. - 12. kl.)

UZMANĪBU! 
JAUNUMS - 10.klasē piedāvā 
profesionāli orientētu valsts aiz-
sardzības mācību programmu.

  • bez vecuma ierobežojuma 
neklātienes pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
programmās. 

Paralēli mācībām būs iespēja:
  1) iegūt dažāda veida transport-
līdzekļu vadītāja kategorijas,
  2) apgūt dažādas amatnieku 
prasmes, 
  3) piedalīties dažādos projek-
tos,
  4) iesaistīties interešu izglītības 
programmās. 

  Visi interesenti aicināti darbdie-
nās no plkst. 8.00 - 15.00  vai, 
zvanot pa tālruņiem 64381669, 
64381670,  26133347, e-pasts: 
sekret.alvsk@aluksne.edu.lv

Darbu sāk Jaunannas 
Mūzikas un mākslas 
pamatskola

Turpinājums no 1. lappuses

  Jaunannas pamatskola savā dar-
bībā turpmāk īstenos gan pamata 
izglītības programmas, gan mūzi-
kas un mākslas programmas un 
šajā mācību gadā sāks piedāvāt 
arī divas jaunas izglītības prog-
rammas mūzikā.
  Pašreizējās prognozes liecina, 
ka skolēnu skaits pamatskolā būs 
virs 40, pirmsskolas grupā būšot 
26 audzēkņi. Papildu pamatizglī-
tības programmai skolēni apgūs 
arī mūzikas un mākslas program-
mas un daudzi no viņiem mācās 
pat abās. Bez tam, skolai ir arī 
mācību punkti Strautiņos un 
Liepnā, kur bērniem arī ir iespēja 
apgūt mūzikas un mākslas prog-
rammas.
  - Domāju, ka pirmais mācību 
gads būs diezgan interesants. No 
skolēnu viedokļa ir labāk - visas 
nodarbības būs vienā ēkā un 
nebūs vairs jāiet no vienas skolas 
uz otru. Pedagogiem būs jāpierod 
pie jaunās situācijas, citam ar 
citu jārēķinās. Bet jāatceras, ka 
visi darām vienu darbu un lielākā 
daļa skolēnu mums ir tie paši, - 
saka J. Pužule.
  Jāpiebilst, ka jaunā mācību 
gada sākumā skolas aktuālākais 
notikums būs akreditācija.
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Annā nosvinēti Bērnības svētki
  Lolita Vanaga,
Annas kultūras nama vadītāja

  Augusta nogalē Annas pagasta 
kultūras namā tika svinēti Bēr-
nības svētki 20 mazajiem svētku 
gaviļniekiem.

 Tie ir svētki ģimenei, kas rada 
prieku un bērnības atmiņas bērniem 
un vecākiem, krustvecākiem un vi-
siem mīļajiem  līdzcilvēkiem. Ar šo 
dienu krustmāte un krusttēvs kļūst 
par bērna uzticamiem draugiem, 
padomdevējiem.
 Pasākumā Ziedu feja kopā ar Tau-
renīti bērnus ieveda burvīgajā krāsu, 
smaržu, ziedu un smaidu pasaulē. 
Uzzinājām, ko par katru no bērniem 
stāsta ziedu horoskops. Kūmas savu 
krustbērnu izšūpoja rotātās šūpolēs, 
kas bija galvenais akcents šajā pasā-
kumā. Muzikāli dziesmoti sveicieni 

izskanēja no Kristera Apsīša, Artūra 
Lukstiņa, Katrīnas Aļeksjukas un 
Aivas Lielbārdes, ar dejām viņus 
priecēja Ivita Dorofejeva un Kristi-
ans Strazdiņš. 
 Krustvecākiem bija jāparakstās īpa-
ši šim notikumam veidotā albumā, 
kas paliks pagasta bibliotēkā ar cerī-
bu, ka ik pāris gados šāds pasākums 
tiks organizēts atkal. 
 Gaviļnieki saņēma sveicienus un 
dāvaniņas no Annas pagasta pār-
valdes. Gaisā tika palaisti sapnīšu 
un vēlmju baloni, bet pasākuma 
noslēgumā visi svētku dalībnieki 
tika izvizināti zirgu pajūgā. 
 Katru dienu pa sapnim, pa cerībai, 
smaidam siltam un vārdam sirsnī-
gam,
  Katru dienu pa prieka brītiņam 
ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā!
  Uz tikšanos nākošos pasākumos!

Malienas pamatskolā jauni 
piedāvājumi skolēniem

Annā tapis rotaļu laukums

  Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

 Annas pagasta iedzīvotāju inicia-
tīvas grupas „Mēs mūsu bērniem 
Annā” Inas Balaņukas vadībā  
izstrādātais projekts „Atpūtas un 
rotaļu vieta Annas pagastā” guva 
atbalstu VAS „Hipotēku un zemes 
banka” projekta „Mēs paši” pro-
jektu konkursā.

 Projekta realizācijas rezultātā tika 
izveidots jauns, skaists rotaļu lau-
kums Annas pagasta bērniem.
  29. jūlijā notika rotaļu laukuma 
svinīga atklāšana. Laukumu atklāja 

Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu vadītāja Vēsma 
Čugunova, SIA „Deiwoss” pārstāvis 
Ainārs Rencis un VAS „Hipotēku 
un zemes banka” Gulbenes filiāles 
Alūksnes norēķinu grupas vadī-
tāja Māra Kauliņa, kura bērniem 
dāvināja arī saldumus. Visus jaunā 
rotaļu laukuma elementus izgatavo-
ja vietējais kokapstrādes uzņēmums 
SIA „Deiwoss”, kas veica arī rotaļu 
elementu uzstādīšanu un laukuma 
iekārtošanu.
 VAS „Hipotēku un zemes banka” 
ieguldījums projekta realizācijā ir 
Ls 390,40, SIA „Deiwoss” ieguldī-
jums ir Ls 678,40.
 Paldies par skaisto dāvanu un radī-
to prieku Annas bērniem! 

Jaunais rotaļu laukums ir mazo anneniešu iecienīts atpūtas objekts

  Ieva Baltā – Pilsētniece,
Malienas pamatskolas direktore 

 Jaunais 2012./2013. mācību gads 
Malienas pamatskolā ritēs skolas 
140. gadu jubilejas zīmē. Mēs 
esam sena, ar tradīcijām un  vēs-
turi bagāta skola, atvērta visam 
jaunajam un mainīgajam.

 Jaunajā mācību gadā uzsāksim 
realizēt  divas jaunas izglītības  
programmas - speciālās pamatizglī-
tības programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās grūtībām un pamat-
izglītības profesionāli orientētā 
virziena programmu ar padziļinātu 
mājturības un tehnoloģijas mācīša-
nu. Profesionāli orientētā virziena  
programmas ietvaros skolēniem būs 
iespēja apgūt kompozīciju, rasē-
šanas pamatprasmes, kokapstrādi, 
metālapstrādi, tradicionālo tekstil-
tehniku -  tamborēšanu, adīšanu, 
šūšanu, izšūšanu, aušanu, aplicē-
šanu, netradicionālo tekstiltehniku 
- tapošanu, filcēšanu, dekupāžu, 
zīda apgleznošanu, papīra plastiku, 
kā arī apgūt latviskās tradīcijas, 
saglabājot senās daiļamatniecības 
iezīmes, veidot izpratni par darba 
tirgu un mājražošanas iespējām.
 Skolas telpas ir sapostas jauna-

jam darba cēlienam, pamatīgi ir 
izremontēts matemātikas kabinets, 
skolas gaiteņos ir pārkrāsotas sie-
nas, ar vecāku atbalstu un iniciatīvu 
ir izremontēta 2./ 4. klases telpa. 
Skolēni apzinīgi un čakli ir darboju-
šies  Zaļajā praksē.
 Sadarbībā ar Alūksnes Mūzikas 
skolu, jaunajā mācību gadā sko-
lēniem Malienas pamatskolā būs 
iespēja mācīties Mūzikas skolā. 
Darbosies Malienas Bērnu un Ģi-
menes atbalsta centrs, atpūtas telpā 
„KABATA” būs iespēja skolotāja 
uzraudzībā pēc stundām izpildīt 
mājas darbus, atpūsties, saturīgi 
pavadīt brīvo laiku.
 Vissirsnīgākais paldies skolas 
kolektīvam, skolēniem un skolēnu 
vecākiem, Malienas pagasta pār-
valdei par padarīto vasaras periodā! 
Lai jaunais mācību gads mums 
visiem ir ražīgs, gandarījuma un 
prieka piepildīts!
 Skolēnus, skolēnu vecākus un 
ciemiņus skolā gaidīsim 3. sep-
tembrī:
  - pulksten 8.30 tikšanās ar au-
dzinātājiem klasēs,
  - pulksten 9.10 svinīgais pasā-
kums skolas zālē,
  - fotografēšanās pie skolas.

Annā Bērnības svētki nosvinēti 20 mazajiem pagasta iedzīvotājiem

Sāk 
ūdenssaimniecības 
projektu Kolberģī
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Jaunalūksnes pagasta Kol-
berģī sākusies ūdenssaimnie-
cības sakārtošanas projekta 
īstenošana.

  Projektu īsteno SIA „Rūpe” un 
darbus iepirkuma procedūras 
rezultātā veic SIA „CeltCom”. 
Projekta īstenošanas termiņš ir 
22 mēneši.
  SIA „Rūpe” valdes locek-
lis Valfrīds Vilks informē, ka 
projekta laikā Kolberģa apkaimē 
ūdenssaimniecību sakārtos 
atbilstoši Eiropas Savienības 
regulu prasībām. Tiks ierīkotas 
ūdensvada un kanalizācijas 
maģistrālās caurules, divas kana-
lizācijas sūkņu stacijas, izbūvēs 
jaunas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, atdzelžoša-
nas iekārtas, kas ļaus klientiem 
piegādāt kvalitatīvu, atdzelžotu 
ūdeni.
  Kolberģī arī saglabāsies vecais 
ūdenstornis, taču ūdens padeves 
sistēmā tas vairs izmantots ne-
tiks. Projekta laikā vienu esošo 
dziļurbumu atjaunos, kā arī 
izraks vēl vienu. Ūdens ar sūkņa 
palīdzību no akas tiks padots 
uz atdzelžošanas iekārtām, no 
kurienes jau tālāk nonāks pie 
lietotājiem.
  V. Vilks norāda, ka projekta 
laikā cauruļvadu ierīkošanas 
darbus veiks iespējami tuvāk 
ielu malām un grāvjiem, lai būtu 
mazāki satiksmes traucējumi 
un asfaltētā seguma bojājumi. 
Projektu noslēdzot, ielu un  ceļu 
segumu atjaunos.
  Projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Alūksnes novada Kol-
berģa ciemā” SIA „Rūpe” īsteno 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Vija Zaķe
 
  Jaunannas pagasta iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas „Mēs  - jau-
nanniešiem”, kuras sastāvā 
darbojas Iveta Baltā – Vanaga, 
Valentīna Gusta un Valda Berķe, 
izstrādātais projekts „Nūjošanas 
aprīkojuma iegāde Jaunannas 
iedzīvotāju sporta aktivitātēm” 
guva atbalstu Alūksnes un Apes 
novada fonda 11. Projektu 
konkursā „Atbalsts iedzīvotāju 
iniciatīvām”.

  Projekta ietvaros tika iegādāti 12 
pāri kvalitatīvu nūju Jaunannas 
iedzīvotāju sportisko aktivitāšu 

veicināšanai par kopējo summu Ls 
240,02, no kuras Ls 177,94 LVL 
ir Alūksnes un Apes novada fonda 
finansējums, bet 62,08 lati - Jaunan-
nas pagasta pārvaldes finansējums. 
  11. augustā pagasta sporta dienā 
Jaunannas Zaķusalā  notika jaunā 
nūjošanas aprīkojuma prezentācija 
un pirmā nodarbība instruktores 
Līgas Janušas vadībā. Ar šo nodar-
bību tika aizsākts nodarbību cikls 
nūjošanā Jaunannas iedzīvotājiem, 
bet ikdienā nūjas tiks glabātas 
Jaunannas tautas namā un būs 
pieejamas arī individuāli  ikvienam 
pagasta iedzīvotājam, kas vēlēsies 
nodarboties ar šo sporta veidu.

Iegādājas nūjošanas aprīkojumu 
Jaunannas iedzīvotāju vajadzībām

Nūjošanas aprīkojums iegādāts ar Alūksnes un Apes novada fonda atbalstu

Patīk fotografēt? 
Piedalies konkursā!
 Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centru un Izglī-
tības pārvaldi jau otro gadu 
organizē fotogrāfiju un video-
klipu konkursu jauniešiem 
„Mans Alūksnes novads”.

 Konkursā arī šogad aicinām pie-
dalīties jaunus cilvēkus vecumā 
līdz 30 gadiem, iesniedzot fo-
togrāfijas un videoklipus, kas no 
jauniešu skatupunkta raksturotu 
Alūksnes novadu.
 Ar konkursa nolikumu aicinām 
iepazīties Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā dārza ielā 8a, 
elektroniski arī  www.aluksne.lv 
un www.abjc.lv.
 Piedāvājumi iesniedzami līdz 1. 
oktobrim plkst. 17.00 Multifunk-
cionālajā jaunatnes iniciatīvu 
centrā Dārza ielā 8a, Alūksnē.



10.  Alūksnes Novada Vēstis

Noderīga informācija www.aluksne.lv

29.08.2012.

  16. augustā Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē ar pašvaldības 
atbalstu notika seminārs  ,,Gre-
mošanas sistēmas vēžu profilakses 
pētījums GISTAR pierobežas  
reģionos”.

 Seminārā piedalījās 26 dalībnieki 
no Alūksnes, Balvu, Ludzas un Kār-
savas novadiem – pašvaldību pār-
stāvji un mediķi. Par to, ka seminārs 
notika Alūksnē, jāpateicas Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājam 
Aivaram Fominam, kurš pārliecinā-
jis projekta īstenotājus, ka pētījumu 
īstenojot būtu svarīgi tajā iesaistīt 
pierobežas, tostarp Alūksnes novada 
iedzīvotājus.
 Semināra laikā pēc iepazīstināšanas 
ar jaunā GISTAR pētījuma koncep-
ciju notika diskusija, kuras laikā 
tika apspriestas projekta ieviešanas 
iespējas 2013. gadā, uzklausīti iero-
sinājumi un komentāri. Jāpiebilst, 
ka projekta ieviešana būs atkarīga 
no finansējuma piesaistes.
 Diskusijas galvenie secinājumi un 
ieteikumi projekta tālākai attīstīša-
nai: 
  1. Iedzīvotāji nav pietiekami infor-
mēti par vēža izplatības aktualitāti 
un šobrīd valsts apmaksāto kolorek-
tālo (taisnās un resnās zarnas) vēža 
skrīningu. GISTAR projekta laikā 
iedzīvotāji pastiprināti jāizglīto, 
informācijai jābūt vienkāršā valodā 
un saprotamai: Latvijas Univer-
sitātes (LU) projekta darba grupa 
izveidos informāciju par projekta 
mērķiem un aktivitātēm; pašvaldī-
bas un to speciālisti sniegs informā-
ciju iedzīvotājiem.
  2. Projektā plānotie bezmaksas 
izmeklējumi varētu būt pieprasīti, 
jāizstrādā kārtība, kādā iedzīvotāji, 
kuriem pētījuma gaitā tiks atklāti 
trauksmes simptomi jeb analīzēs 

konstatētas novirzes no normas, sa-
ņems tālāku kvalificētu medicīnisko 
aprūpi neatkarīgi no pastāvošajām 
kvotām: jautājums apspriežams Ve-
selības ministrijas un vietējā līmenī.
  3. Lai vienotos par sadarbību 
projekta ieviešanas laikā starp LU 
un pašvaldībām, precizējot pušu 
ieguldījumus un saistības, paredzēts 
izstrādāt nodomu protokolu starp 
LU un pašvaldībām:  LU kopā ar 
pašvaldībām sagatavos protokola 
priekšlikumu. 
  4. Lai informētu par GISTAR 
pētījuma iecerēm vairāk pašvaldību 
pārstāvju, LU projekta pārstāvji 
rudenī tiks aicināti sniegt infor-
māciju par paredzamo pētījumu 
Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomes kārtējā sēdē, kā 
arī jāattīsta sadarbība ar Latgales 
plānošanas reģionu: informāciju 
nodrošinās Vidzemes plānošanas re-
ģions, Kārsavas un Ludzas novadu 
pašvaldības.
  5. Jāveicina pārrobežu sadarbība. 
Lai vienotos par pētījuma norisi 
Latvijas austrumu pierobežā, tiks 
organizēta tikšanās ar Baltkrievi-
jas pašvaldību pārstāvjiem: LU 
pārstāvji tiksies ar Baltkrievijas 
pašvaldībām.
  6. Jāizvērtē  pārrobežu sadarbības 
iespējas ar Krieviju.  Alūksnes  no-
vada domes priekšsēdētājs pārro-
bežu sadarbībai veltītā sanāksmē 
Pleskavā no 5. - 7. septembrim 
pārrunās sadarbības iespējas, LU 
sagatavos prezentācijai īsu GISTAR 
projekta aprakstu krievu valodā.
 Seminārs organizēts Latvijas 
Universitātes vadītā Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Agrīnas audzē-
ju diagnostikas un novēršanas 
starpdisciplināra izpētes grupa” 
(nr.2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/
APIA/VIAA/016)   ietvaros. 

Plāno iesaistīt audzēju 
profilakses pētījumā 
pierobežā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins  (attēlā vidū) sarunā ar 
semināra rīkotājiem un dalībniekiem

   
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida 
dalībniekus 2012./2013. mācību gadā 

 
 

Nr. Pulciņa 
nosaukums 

Pedagogs Pirmā 
tikšanās 

  

Vieta Pedagoga 
tālruņa 
numurs 

Dalības 
maksa 
mēnesī 

(Ls) 
1. Alūksnes BJC 

teātris „Snullis”  
1.-12.klase 

Daiga Bētere 6.septembrī 
pulksten 17.30 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva zālē 

29101657 1.00 

2. Sarīkojumu – 
sporta dejas 
„Virpulītis” 

pirmsskolas grupa 
1.-12.klase 

Ilze Līviņa 5.septembrī 
pulksten 18.00 

E.Glika  
 Alūksnes 

Valsts 
ģimnāzijas  

7.-9.klašu ēkas 
aktu zālē 

29275267 1.00 

3.  
Tautiskās dejas 

„Enku- Drenku” 
 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva zālē 29418595 

2.00 
1.-4.klase Daiga 

Ozoliņa 
4.septembrī  

pulksten 17.15 

5.-6.klase Daiga 
Ozoliņa 

4.septembrī  
pulksten 16.00 

7.-8.klase Daiga 
Ozoliņa 

4.septembrī  
pulksten 16.15 

9.- 12.klase Daiga 
Ozoliņa 

4.septembrī  
pulksten 16.30 

Pirmsskolas 
grupa 

4 – 7 gadi 

Daiga 
Ozoliņa 

13.septembrī  
pulksten 17.00 

PII zāle 
„Pienenīte” 3.00 

4. Mūsdienu deju 
studija „Dejo 

savam priekam” 
2.- 4.klase 

Ingūna 
Dovgāne 

5.septembrī  
pulksten 17.30 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva zālē 

26420761 2.00 

 
5. 

Dziedāšanas 
pulciņš 

„Puķuzirņi” 
1.-9.kl. 

Vita Vērdiņa 5.septembrī  
pulksten 17.30 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
1.stāva zālē 26161325 

2.00 
 

Pirmsskolas 
grupa 

4 – 7 gadi 
Vita Vērdiņa 6.septembrī 

pulksten 17.15  
PII zālē 

„Sprīdītis” 3.00 

6. Dzīves prasmju 
skoliņa  

„Princešu studija”  
      1.-4.klase 

Kristīne 
Vimba  

 

11.septembrī 
pulksten 14.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva 

1.kabinetā 

29184008 1.50 

7. „Estētikas 
skoliņa” 

(5 -7 gadi) 

Kristīne 
Vimba, 

Ināra Apsīte 

Informācija 
pirmsskolas 

izglītības 
iestādēs 

PII „Pienenīte”  
29184008 
26432560 4.00 

PII „Sprīdītis” 

8. Projektu un 
iniciatīvu 
darbnīca 

8.-12.klase 

Kristīne 
Vimba 

11.septembrī 
pulksten 17.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva 

1.kabinetā 

29184008 1.00 

9.  

Velo pulciņš 
2.-5.klase Tija Āboliņa 13.septembrī 

pulksten 14.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva 

1.kabinetā 

29146288 2.00 

10. Džambas 
2.-5.klase 
6.-12.klase 

Mārcis 
Kalniņš 

04.septembrī 
pulksten 17.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
1.stāva zālē 

64322402 2.00 

11. Ielu vingrošana 
 5.-8.klase 
9.-12.klase 

Uldis 
Jāņekalns 

05.septembrī 
pulksten 17.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
pagalmā 

26396127 2.00 

12. Mākslinieciskā 
pašdarbība- 

vokālists- estrādes 
dziedāšana 
1.-4.klase 
5.-12.klase 

Inese 
Krūmiņa 

7.septembrī 
pulksten 17.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
1.stāva zālē 

286 26233 2.00 

13. Aerobika 
9.-12.klase 

 
Jolanta Arāja 11.septembrī 

pulksten 16.00 

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva zālē 

29417113 2.00 

14. 
LEGO darbnīca 

1.–  4.klase Ivars Vīksna 

 
04.septembrī 

pulksten 15.00 
 

 Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu centra 
2.stāva 

2.kabinetā 

26405829 2.00 

LEGO robotika 
5. – 8.klase 

06.septembrī 
pulksten 15.00 

 
Informācija pa tālruni: 64322402; 29190552, www.abjc.lv;  
Dārza iela 8a, Alūksnē 
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida 
dalībniekus 2012./2013. mācību gadā

3.septembrī pulksten 16.30
Dārza ielā 8a, Alūksnē

 
 

Multifunkcionālā Jauniešu iniciatīvu centra 
atvērto durvju diena

aicinām
 Alūksnes novada bērnus, skolēnus, vecākus un visus interesentus

  • Muzikāls pārsteigums;
  • Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu piedāvājums- tikšanās ar 
pedagogiem;
  • Sportiskas un jautras aktivitātes.
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Sveicam jaundzimušos
Alūksnes novada 

iedzīvotājus!
 

no 28. jūlija līdz
28. augustam

 
Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

(Ā. Āre) 

Alūksne
Kintija Kļaviņa
Alekss Grots
Tomass Varoņins
Oskars  Auniņš
Anfela Afra Leite
Daniela Ņebovalova
Ralfs  Strodāns
Anete  Gusta

Alsviķi
Elizabete Gonšteina

Jaunlaicene
Šarlote Katrīne Tomsone
Viktorija  Meistere
 
Zeltiņi
Ralfs Līckrastiņš

Aizsaulē aizgājuši
 

no 28. jūlija līdz
28. augustam

 
Melnā mūžības lāsē šodien 
pārtapis viss -
           dzīve, mīlestība, zeme un 
debesis…
 
Alūksne
Regīna Udrovska 76 gadi
Skaidrīte Šterna 83 gadi
Margarita  Harju  65 gadi
Aivars  Kalniņš  56 gadi
Imants  Lemba  70 gadi
Antoņina  Kaļiņina  84 gadi 
(dzīvesvieta deklarēta Vidzemes 
priekšpilsētā, Rīgā)
Astra Niedrīte   75 gadi
Ņina Goreva   67 gadi
Genovefa  Miķelsone  82 gadi

Alsviķi
Jāzeps Gabranovs 74 gadi
Aina Polna 89 gadi
Jānis  Zvejnieks   76 gadi
Ausma Drelniece   84 gadi
          
Jaunalūksne
Vera  Šuļaka   89 gadi
          
Liepna
Aleksandrs Repšs 77 gadi

Maliena
Daina Bukane 77 gadi

Mālupe
Aleksandra Haritonova   71 gads
Endelis Jurisons   74 gadi

Pededze
Marija  Galkina  82 gadi

Veclaicene
Velta Rence 90 gadi

Zeltiņi
Elza  Uķe  74 gadi

 
Izsakām līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem

  Anita Grīvniece,
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja 

 Katru mēnesi, apkopojot datus 
par civilstāvokļa reģistrāciju, 
neviļus varam spriest par to, kā 
dzīvo mūsu sabiedrība, kādas ir 
tās vērtības. 

 2012. gada pirmais pusgads 
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļā raksturīgs gan ar priecīgo - 
ģimeņu tapšanas svētkiem un bērnu 
kristībām, gan ar jau pagaidām 
nemainīgo tendenci - mirušo skaits 
ievērojami pārsniedz dzimušo skai-
tu. Iepriecina, ka šogad ievērojami 
strauji pieaudzis dzimušo un novadā 
reģistrēto bērnu skaits. Jau šobrīd 
dzimušo un novada dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēto bērnu skaits 
pārsniedz visu 2011. gadā reģistrēto 
bērnu skaitu. Esam pateicīgi par 
iespēju atjaunot tradīciju - jaun-
dzimušajiem izsniegt dāvanu karti. 
Bērnu vecāki ir priecīgi par skaisto 
grāmatu, kas tiek pasniegta kā 
dāvana. Pirmajā pusgadā kāzu nav 
bijis vairāk kā pērn, bet priecē fakts, 
ka kāzinieki sasparojušies vasaras 
mēnešiem.
 Šī gada I pusgadā novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 68 jaundzi-
mušie (2011. gada pirmajā pusgadā 
- 38). No reģistrētajiem dzimu-
šajiem 25 dzimuši laulībā. Tēva 
ieraksts, atzīstot paternitāti, izdarīts 

37 ierakstos, 6 reģistros ir ziņas 
tikai par māti. Pirmajā pusgadā 
reģistrētas 11 laulības (tai pašā laikā 
2011. gadā - 15). 2012. gada pirma-
jā pusgadā miršanas reģistri izdarīti 
par 140 mūžībā aizgājušajiem (pērn 
šai pašā laikā - 135). 
 Jūlijs bijis rosīgs mēnesis, nodaļā 
reģistrētas 10 laulības, 12 jaundzi-
mušajiem izrakstīts viņu pirmais 
dokuments. Mūžības grāmatā ierak-
stīti 26 aizsaulē aizgājušie. Augusts 
sācies ar 5 reģistrētām laulībām, 10 
jaundzimušajiem. Augustā aiz-
saulē jau aizgājuši vēl 12 novada 
iedzīvotāji.
  Augusts, salīdzinot ar jūliju, kāzu 
skaita ziņā būs nedaudz pieticīgāks. 
Pagaidām 7 pāri izteikuši vēlmi 
laulību reģistrēt jau rudenīgākā 
laikā – septembrī. Par pēdējo ma-
ģisko datumu - 12.12.2012. šobrīd 
vēl interese ir maza, saņemts viens 
laulības reģistrācijas iesniegums 
par laulības reģistrāciju maģiskajā 
datumā pulksten 12.
 Ikdienā iepriecina tas, ka ap-
meklētāji izmanto iespēju mūsu 
nodaļas arhīvā izzināt savas dzimtas 
,,saknes”. Mūsu rīcībā esošā arhīva 
robežās labprāt sniedzam uzziņas 
dzimtas ,,koka” izpētei. Esam gan-
darīti, ka iedzīvotāji izrāda interesi 
par kūmu iegūšanas svētkiem, kuros 
bērniņš iegūst savus krustvecākus. 
Šo pasākumu skaits nemazinās.

  Kā rīkoties, lai saņemtu asisten-
ta pakalpojumu izglītības iestādē?

  1. Kas var pieteikties?
 Asistenta pakalpojums paredzēts 
bērniem invalīdiem no 7 līdz 18 
gadu vecumam, bet, ja mācās – arī 
pilngadīgiem cilvēkiem, kuriem ir I 
vai II invaliditātes grupa, piešķirts 
invalīda īpašas kopšanas pabalsts un 
kuri mācās vispārējās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs, izņemot 
gadījumus, ja persona mācās speciā-
lajās izglītības iestādēs.

  2. Kā pieteikties?
 Skolēna likumiskais pārstāvis 
(vecāki) vai pats skolēns, ja ir sa-
sniedzis 18 gadu vecumu, izglītības 
iestādē iesniedz:
  a) iesniegumu par asistenta pakal-
pojuma piešķiršanu. Iesniegumā 
norāda šādas ziņas:
  - skolēna vārds, uzvārds, perso-
nas kods, deklarētās dzīvesvietas 
adrese;
  - skolēna likumiskā pārstāvja 
vārds, uzvārds, personas kods, dek-
larētās dzīvesvietas adrese;
  - vēlamais asistenta pakalpojuma 
sniedzējs (ja ir);
  - vēlamais saziņas veids (tālruņa 
numurs, elektroniskā pasta adrese, 
deklarētās dzīvesvietas adrese);
  b) skolēna individuālo rehabilitāci-
jas plānu, kurā ir norāde par asisten-
ta pakalpojuma nepieciešamību;
  c) Veselības un darbspēju ekspertī-
zes ārstu valsts komisijas ieteikuma 
kopiju par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību.

 Dokumentus var iesniegt personīgi, 

elektroniska dokumenta veidā ar 
e-parakstu vai nosūtīt pa pastu.

  3. Kas varēs būt asistents un kā 
tas tiks piesaistīts?
 Asistenta pakalpojumu varēs sniegt 
jebkura persona, kurai ir iepriekšēja 
darba un saskarsmes pieredze ar 
cilvēkiem ar invaliditāti. Tādējādi 
par asistentu var kļūt gan pedagogs, 
kurš ir strādājis ar bērniem inva-
līdiem, gan ārstniecības personas, 
gan bērna tuvinieki. 
 Pieprasītājs iesniegumā par asis-
tenta pakalpojuma piešķiršanu var 
norādīt vēlamo asistentu, ja tāds ir 
zināms.
 Skola pēc visu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas un izvērtēša-
nas pieņem lēmumu par asistenta 
pakalpojuma piešķiršanu un noslēdz 
trīspusēju vienošanos (pieprasītājs, 
asistents un izglītības iestāde), vai 
atsaka piešķirt asistenta pakalpo-
jumu, ja skolēns neatbilst asistenta 
pakalpojuma saņemšanas nosacīju-
miem. Vienošanās pielikumā pievie-
nojams asistenta CV, kas apliecina 
iepriekšēju darba vai saskarsmes 
pieredzi ar cilvēkiem ar invaliditāti.

  4. Kas ir individuālais rehabi-
litācijas plāns (IRP) un kur to 
saņemt?
 IRP ir dokuments, kas vienkopus 
apkopo dažādu speciālistu ietei-
kumus un nepieciešamos atbalsta 
pasākumus personas atbalstam un 
integrācijas sabiedrībā veicināšanai.
 Skolā var iesniegt vienu no veidu 
IRP veidiem:
 - pašvaldības sociālā dienesta 
sagatavots individuālais sociālās re-

habilitācijas plāns (sociālā dienesta 
noteiktā formātā);
 - vai komisijas sagatavots per-
sonas ar invaliditāti individuālais 
rehabilitācijas plāns, kas sagatavots 
dodoties uz invaliditātes ekspertīzi 
komisijā (uz veidlapas saskaņā ar 
MK 04.01.2011. noteikumu Nr.9 
„Noteikumi par individuālo rehabi-
litācijas plānu personai ar progno-
zējamu invaliditāti un personai ar 
invaliditāti” pielikumu, atrodama 
www.likumi.lv). 
 Abos gadījumos plānā jābūt 
norādei par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību un pievienotam 
komisijas ieteikumam par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību. 

  5. Kā saņemt IRP un komisijas 
ieteikumu par asistenta pakalpo-
juma nepieciešamību?
 Ja  skolēnam ir atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību, bet 
pieprasītāja rīcībā nav individuālā 
rehabilitācijas plāna un ieteikuma, 
ir divas iespējas:
 1) Pieprasītājs vēršas ar iesniegu-
mu komisijā, lūdzot sagatavot IRP 
un sniegt ieteikumu par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību. 
 2) Pieprasītājs iesniedz skolā 
iesniegumu par asistenta pakal-
pojuma piešķiršanu. Iesniegumā 
skolai papildus jānorāda, ka bērnam 
ir izsniegts atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību, norāde 
par piekrišanu, ka skola pieprasīs 
informāciju no komisijas, kā arī 
adrese, uz kuru komisijai nosūtīt 
IRP un ieteikumu (dzīvesvietas vai 
skolas).
  6. Kādu darbību veikšanai 

asistents domāts?
  Asistenta pakalpojums ietver 
palīdzību skolēnam šādu darbību 
veikšanai:
  a) pārvietošanās izglītības iestādē;
  b) pašaprūpes veikšana (piemē-
ram, personīgā higiēna, palīdzība 
ēdienreizēs, apģērbšanās vai no-
ģērbšanās, apģērba kārtošana);
  c) komunikācija ar pedagogu;
  d) mācību pierakstu veikšana un 
mācību materiālu sagatavošana 
darbam;
  e) mācību piederumu un darba 
vietas sakārtošana;
  f) saskarsme ar vienaudžiem un 
citām personām izglītības iestādē 
(piemēram,  starpbrīžos un pagari-
nātās dienas grupas laikā, ārpus-
stundu pasākumos u.c.);
  g) līdzdalība izglītības iestādes 
pasākumos.

 Pakalpojuma apjoms paredzēts 
līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta 
pakalpojuma sniedzēja pienākumi 
palīdzības sniegšanā konkrētam 
skolēnam tiek norādīti trīspusējā 
vienošanās  starp pieprasītāju, asis-
tentu un izglītības iestādi.

 Aicinām vērsties pie Alūksnes no-
vada Sociālā dienesta  sociālajiem 
darbiniekiem Alūksnē vai  novada 
pagastos atbilstoši savai dzīves-
vietai, ja personai ir nepieciešams 
individuālais sociālās rehabilitā-
cijas plāns vai arī citu neskaidru 
jautājumu gadījumā.

 Oktobrī un novembrī Latvijas 
reģionos notiks semināru cikls 
„Eiropas Savienības atbalsts uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai”.

 Semināru mērķis – palīdzēt uzņē-
mējdarbības uzsācējiem apgūt tādas 
komercdarbībā būtiskas prasmes kā 
biznesa ideju ģenerēšanu, koman-
das veidošanu, biznesa attīstības 
scenāriju izstrādi, sniegt informā-
ciju par ES atbalsta struktūrām 
un instrumentiem Latvijā, mācīt 
biznesa plānu izstrādi ES finansē-
juma pieteikuma sagatavošanai, 
kā arī analizēt priekšgājēju biežāk 

pieļautās kļūdas šais procesos, lai 
tās otrreiz neatkārtotu.
 Semināri notiks visos Latvijas 
plānošanas reģionos, atskaitot Rīgu: 
Vidzemē 12.oktobrī (Valmiera), 
Latgalei tiks veltīta īpaša uzmanība, 
organizējot reģionā 2 seminārus - 
19.oktobrī (Rēzekne) un 26.oktobrī 
(Jēkabpils); Zemgalē 1.novembrī 
(Jelgava) un Kurzemē 8.novembrī 
(Liepāja).
 Seminārus pēc Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā pasūtījuma 
organizē Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera (LTRK).

Pieaug Alūksnē
reģistrēto bērnu skaits

Aicina pieteikties asistenta pakalpojumam

Uzņēmējus informēs
par ES atbalstu

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Vidzemes plānošanas reģions 
informējis Alūksnes novada 
pašvaldību, ka valsts SIA „Au-
totransporta direkcija” veikusi 
izmaiņas maršrutā Nr.7164 Val-
miera – Gaujiena – Alūksne.

 Minētā autobusa maršruta reisam 
Nr.01 plkst. 11.50 no Valmieras AO 
ar izpildi no pirmdienas līdz sestdie-
nai samazināts braukšanas laiks 
reisā un noteikta izpilde piektdie-
nās, sestdienās, bet no pirmdienas 

līdz ceturtdienai atklāts jauns reiss 
Nr.03 plkst.11.50 no Valmieras AO, 
saīsinātu līdz Gaujienai, atstājot 
sarakstā iebraucienu Vidagā.
 Maršrutā Nr. 7165 Alūksne – 
Gaujiena – Smiltene reisam Nr. 
01 plkst. 16.40 no Alūksnes AO ar 
izpildi no pirmdienas līdz sestdienai 
samazināts braukšanas laiks reisā 
un noteikta reisa izpilde piektdie-
nās, sestdienās, atstājot sarakstā 
iebraucienu Vidagā, bet no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai atklāts jauns 
reiss Nr.03 plkst.16.30, saīsināts no 
Gaujienas līdz Smiltenes AO, neie-
kļaujot sarakstā pieturu „Vidaga”.

Izmaiņas starppilsētu 
autobusu satiksmē



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi
Alūksnē
1. septembrī Alūksnes stacijā 
Bānīša sagaidīšanas svētki. No 9.00 
Latvijas amatnieku un ražotāju tirgus. 
No 10.00 dažādu populāru mūziķu 
uzstāšanās – 10.00 Roberts Ošiņš, 
11.00 Andris Skuja, 12.00 „Hamele-
oni”, 13.00 – 15.00 folkloras grupa 
„Vilki” , 15.00 Liene Šomase, 16.00 
Normunds Rutulis, 17.00 Jenny May. 
Kluba „Spēka pasaule” spēkavīru 
sacensības. No 22.00 līdz 02.00 balle 
ar grupu „Savējie” (Alūksne) un 
Daini Dobelnieku. Ieeja pasākumā: 
bez maksas.
20. septembrī 19.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā izrāžu apvienības 
„Panna” izrāde „Tētis”. Izrāde ir 
asprātīgs un sirsnīgs stāsts par vīrieša 
būtību, filozofiju, attiecībām un jūtām 
dzīves posmā, kad viņš gatavojas un 
kļūst par tēvu. Ainārs Ančevskis uz 
skatuves izdzīvo visu sajūtu, pārdomu 
un pārdzīvojumu spektru, sākot 
no laimīgas laulības dzīves, bērna 
ieņemšanas, dzemdībām un beidzot ar 
bērna kā pilntiesīga ģimenes locekļa 
apzināšanos. Izrāde atraktīvi, komiski 
un saprotami ļauj skatītājam iejusties 
lugas varoņa ādā, smieties līdz asarām 
un pārdomāt cilvēka dzīvē svarīgāko 
posmu – bērna ienākšanu pasau-
lē. Izrādes režisors Juris Rijnieks. 
Lomās: Ainārs Ančevskis vai Jānis 
Jarāns. Ieeja: Ls 4, Ls 5, Ls 6. Biļešu 
iepriekšpārdošana „Biļešu paradīzes” 
un Alūksnes pilsētas Tautas nama 
kasēs.
26. septembrī 18.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā izrāde jauniešiem 
„Neaiztiec mani”. Izrādes pamatā ir 
Elzas Apkalnes luga „Korinte”, ko 
autore sarakstījusi 17 gadu vecumā. 
Tā ir vienas diennakts stāsts meitenes, 
jaunietes dzīvē. „Neaiztiec mani” ir 
trešā izrāde, kurā režisors Ivars Lūsis 
risina jauniešu integrācijas problēmu 
pieaugušo pasaulē, spēju un nespēju 
tajā iedzīvoties un saprast. Izrāde 
vienlīdz domāta gan jauniešiem, gan 
viņu vecākiem.
Scenogrāfs: Ivars Noviks, mākslinie-
ce: Jūlija Ļaha, komponists: Silvestrs 
Zemgals. Lomās: Meitene – Dana 
Lāce vai Lienīte Osipova, Vīrietis – 
Miķelis Žideļūns vai Valdis Vanags, 
Puisis – Artūrs Putniņš vai Daumants 
Švampe, Māte – Audra Pētersone, 
Tēvs – Pēteris Šogolovs, Viņa – Liene 
Šomase. Ieeja: Ls 1,50 - Ls 3.
28. septembrī 13.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā Valmieras kinostu-
dijas izrāde bērniem  „Šreks – tāltālā 
meža karnevāls”. Ieeja: Ls 2.
30. septembrī 16.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā Baltinavas 
dramatiskā kolektīva „Palādas” izrāde 
„Ontans i Anne” 1., 2. daļa. Ieeja: 
Ls 2.
 
Alūksnes muzejā
Izstādes
No 7. septembra „Visādas bildītes” 
- mākslinieces Gundegas Muzikan-
tes darbu izstāde. G. Muzikante ir 
grāmatu ilustratore, grafiķe. Izveido-
jusi ilustrācijas un grafisko dizainu 
ap 30 bērnu grāmatām. Animatore 
multiplikācijas filmai „Dzeguze un 
viņas 12 vīri”. 
No 7. septembra „Krāsas papīrā” 
- mākslinieces Ilzes Dilānes darbu 
izstāde. Māksliniece strādā ar papīra 
masas gleznošanu.
No 1. septembra „Tiem, kam pāri 
100...” - gleznotāju – novadnieku dar-
bu izstāde (A. Grībners, J. Krastiņš, 
J. Ķikuts).
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” izstāde „Satiec savu 
meistaru!” (iespējams iegādāties 
amatniecības izstrādājumus).

„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. IV izstāde no 
cikla „Alūksnes amatnieki 20. gs. 
sākumā”, kas iepazīstina ar 20. gs. 20. 
- 30. gadu galdnieka amatu.
„Krustpunktā” - vēstījums par 
Alūksnes pilsētas attīstību no 18. gs. 
beigām līdz 20. gs. pirmajai pusei.
„Marienburgas noslēpumi”. 
Apmeklētājs var iepazīties ar SIA 
„Archeo” VKKF un Alūksnes 
novada pašvaldības realizētā projekta 
„Arheoloģiskie pētījumi Alūksnes 
viduslaiku pils vietā” 45 atrastajiem 
priekšmetiem.
„Senču istaba” - izstāde no muzeja 
krājuma, kas iepazīstina muzeja ap-
meklētājus ar latviešu sadzīvi no 19. 
gs. sākuma līdz 20. gs. 20. - 30. g.
 
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Stāsts par Leo Kokli”. Atjaunota 
pēc gleznu restaurācijas. Iepazīsiet 
interesantu un kolorītu personību, 
mākslinieku - gleznotāju Leo Kokli 
(1924. – 1964.).
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. Šogad atjaunota 1941., 1949. 
gada represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”. Atmiņas par laiku, 
kad Alūksnes parkā bija skulptūr-
dārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, 
V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie 
darbi. 
 
Pasākumi muzejā
Mākslas zinātnieka Oļģerta Bietes 
atcerei veltīta pēcpusdiena (datums 
tiks precizēts, sekojiet reklāmai).
 

Eiropas kultūras mantojuma 
dienu ietvaros:

7. septembrī 10.00 un 11.00 
Alūksnes muzejā vecāko klašu sko-
lēniem vēsturnieka, arheologa Ulda 
Kalēja lekcija „Zemē apslēptā pils” 
par jaunākajiem arheoloģiskajiem 
pētījumiem Marienburgas pilsdrupās. 
Izstāde „Marienburgas cietoksnis 
cauri gadsimtiem” (prezentācija par 
arheoloģiskajiem izrakumiem 2011. 
gadā).
8. septembrī 17.00 gaisa balonu 
lidojums pāri Alūksnei (atkarībā no 
laika apstākļiem).
8. septembrī 20.00 Pilssalas estrādē 
(sliktos laika apstākļos - Alūksnes pil-
sētas Tautas namā) filmas „Alūksnes 
pilsētas svētki – 2012 (cietoksnim 
– 670)” demonstrēšana. Muzikāls 
sveiciens alūksniešiem un pilsētas 
viesiem.
8. septembrī 21.00 Pilssalas un Ojā-
ra Vācieša ielu krustojumā (pļavā 
pirms tilta) gaisa balonu spīdēšana.
 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
03. – 30.09. „Jubileja septembra sud-
rabā” (L. Brīdakai – 80; abonementā)
03. – 28.09. „Rudens krāsu maģija 
dzejā” (Dzejas dienas; abonementā)
03. – 28.09. „Latvijas izglītības sistē-
ma reformu krustceļos” (lasītavā)
03. – 28.09. „Ieklausies dzejā!” (bēr-
nu literatūras nodaļā)
03. – 28.09. Sigitas Jakobsones 
gleznu izstāde „Daba un ziedi” (bērnu 
literatūras nodaļā)
 
Pasākumi:
24.09.2012. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)
19.09.2012. Tematisks pasākums 
„Dzeja – tilts starp paaudzēm” (Dze-
jas dienas)
10. – 25.09. „Starp tevi un mani ir 
valoda” (Eiropas Valodu dienai veltīts 
konkurss; ES informācijas punktā)
 
Alsviķu pagastā
24., 26., 28. septembrī 18.00 Alsviķu 

29.08.2012.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 07.09.2012. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 20.09.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 11.09.2012. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 27.09.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 06.09.2012. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 12.09.2012. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 25.09.2012.
25.09.2012.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 12.09.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 27.09.2012. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 07.09.2012. 10.00 – 11.00  „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 12.09.2012. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 12.09.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Valda ZELTIŅA 28.09.2012. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

Apmeklētāju pieņemšana septembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

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

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

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

28. 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.

kultūras namā projekta „Radošo 
prasmju klubiņš „Savam un citu prie-
kam”” nodarbības „Konfekšu pušķu 
veidošana”.
30. septembrī no 9.00 Alsviķu 
pagasta Strautiņos pie pamatskolas 
tradicionālais XIII Alsviķu Miķeļa 
gadatirgus ar plašu kultūras un izklai-
des programmu.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes dzejniecei Lijai Brīdakai 
- 80, rakstniekam Gunāram Ievkal-
nam - 85, tautsaimniekam, politiķim, 
Latvijas Valsts prezidentam Kārlim 
Ulmanim – 135, Miķeļdienai veltīta 
tematiskā izstādes „Rudentiņš bagāts 
vīrs”.
Alsviķu bibliotēkā pasākumi: 31. 
augusts - 1. septembris viena nakts 
bibliotēkā, 14. septembrī bibliotēkas 
dzimšanas diena – veltīta bibliotēkas 
labdariem - brīvprātīgajiem palīgiem.
 
Annas pagastā
28. septembrī 19.00 Annas kultūras 
namā amatiermākslas kolektīvu 
jaunās sezonas atklāšana.
28. septembrī 22.00 Annas kultūras 
namā diskotēka.
Annas bibliotēkā izstādes: „Ar 
dziesmu liki ilgu tālēs iet” (skolotājai, 
kultūras darbiniecei, novadniecei 
Elzai Jaunzemei – 100), dziedāšanas 
tradīcijām Annas pagastā – 115, „Es 
palieku savā vietā, jūs palieciet savās 
vietās!” (tautsaimniekam, Latvijas 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 
– 135), „Mēs pārāk parasti dzīvojam 
- tā vien, lai pietiktu vienam mūžam” 
(rakstniecei Lijai Brīdakai – 80).
 
Ilzenes pagastā
2. septembrī 10.30 Ilzenes pagasta 
Siluleju mežā pie Dūju dambja 
sēņošanas sacensības un rudens 
pārgājiens nūjotājiem „Pāri sūnu 
paklājiem…”.
22. septembrī 17.00 Ilzenē centrā 
„Dailes” zolītes spēle. Dalība Ls 2.
 
Jaunannas pagastā
22. septembrī 20.00 Jaunannas tau-
tas nama mazajā zālē spoku stāstu 
vakars „Baiļu stunda” - sveču gaismā, 
noslēpumainā gaisotnē.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Dienas prasa atbildi...” (Lijai Brī-
dakai 80), „No tautas neatvadījies...” 
(Kārlim Ulmanim 135).

 Jaunlaicenes pagastā
22. septembrī 17.00 Jaunlaicenes 
tautas namā jubilejas pasākums „Ti-
cībā rītdienas brīnumam” dzejniecei, 
novadniecei Lijai Brīdakai.
29. septembrī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas 15. nodarbība.
29. septembrī Jaunlaicenes tautas 
namā Jaunlaicenes sieviešu vokālā 
ansambļa 30 gadu jubilejas pasākums 
„Kas tas ir par traku spēku...”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaice-
nes muiža”, izstāde „Novēlējums”, 
nodarbības: kad muižā zvani skanēja, 
divu zaķu ķeršana, vāveru tīšana, 
cāļu sargāšana, pastalu darināšana, 
dārgumu meklēšana, malēniešu vārdu 
spēle, galda spēle „no muižas uz baz-
nīcu”, pastaigas stāstnieka pavadībā: 
pa muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa 
stāvāko nogāzi, Opekalna baznīca un 
draudzes skolas vieta.
 
Kalncempju pagastā
8. septembrī 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Pļaujas svētki „Riti raiti ratenīti” - 
seno darbu darīšana, dziesmas, dejas, 
andele un citas interesantas nodarbes 
visas dienas garumā.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā pastāvīgā ekspozīci-
ja „Vidzemes lauku sēta”, izstāde 
„Piena jūra maizes krastos” (līdz 31. 
augustam), interaktīva nodarbība 
„Orientēšanās spēle lauku sētas un 
mīklu labirintos”, izglītojošās prog-
rammas: „Septiņreiz nomēri, vienreiz 
nogriez”, „Vārdu klētiņa”, „Čaklā 
bitīte”, „No aitas sprogas līdz vilnas 
zeķei”, kāzu programma „Lauku 
sētas gudrība”.
 
Liepnas pagastā
No 7. līdz 9. septembrim Liepnā 
Gaisa balonu festivāls. 
Liepnas bibliotēkā „Bibliotēka man, 
es bibliotēkai!” (Ko tu vari dot bib-
liotēkas novadpētniecības fondam? 
Fonda papildināšana ar vēsturiskām 
bildēm), literatūras izstādes: „Kas 
dzīve ir?” (Lijai Brīdakai – 80), „Sta-
burags un Daugavas plūdums ļaus 
aizmirst pasaules burzmu” (Jānim 
Kaijakam - 60).
 

Mālupes pagastā
1. septembrī 22.30 Mālupes salā 
diskotēka (nelabvēlīgu laika apstākļu 
gadījumā - Saieta namā).
Mālupes bibliotēkā rudens ziedu 
izstāde (no 3. līdz 6. septembrim), 
Zinību dienai veltīta tematiska izstāde 
„Šī lielā, gudrā pasaule”, literatūras 
izstādes  - dzejniecei Lijai Brīdakai 
– 80, Latvijas Valsts prezidentam 
Kārlim Ulmanim – 135, Dzejas die-
nām veltīta dzejnieces K. Apškrūmas 
darbu izstāde.
 
Mārkalnes pagastā
30. septembrī (laiks tiks precizēts) 
Mārkalnes tautas namā Baltinavas 
dramatiskā kolektīva izrāde no cikla 
„Ontuns i Anne” 3. daļa „Ontuns 
izklaidai” („Antons izklaidējas”).
3. - 24. septembrī Mārkalnes biblio-
tēkā konkurss „Mana dzeja. Manējā” 
(radošos darbus - atziņas, dzejoļus, 
esejas, pārspriedumus par pēdējo 
izlasīto dzejoli vai savu zīmējumu, 
izšuvumu u.c. Dzejas dienu noskaņās 
iesniegt Mārkalnes bibliotēkā). 
Mārkalnes bibliotēkā pirmsskolas 
grupiņas iepazīšanās ar bibliotēku 
„Kļūsti par bibliotēkas draugu!”, 
izstādes: „Bijušajam Latvijas Valsts 
prezidentam Kārlim Ulmanim - 135” 
(3. - 14.09.), „Augļi un dārzeņi veselī-
bai un skaistumam” (17. - 28.09.).
 
Pededzes pagastā
20. septembrī Pededzes tautas 
namā ražas izstāde „Brīnumi no 
brīnumiem!”.
21. septembrī 12.00 Pededzes tau-
tas namā Starptautisko veco ļaužu 
dienas svinīgais pasākums. Piedalās 
Alūksnes un Apes novada pilsētu 
un pagastu pensionāru padomju 
delegācijas.
 
Zeltiņu pagastā
29. septembrī 22.00 Zeltiņu tautas 
namā balle, spēlēs grupa „ Rondo”. 
Ieeja: Ls 2.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnieku 
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes „Šādi raksti, tādi raksti - visi 
manā pūriņā”, „Kā taurenim lidot 
- nozīmē dzīvot”, „Zeltiņi – 2011”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, eks-
kursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu 
bāzi. 


