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Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne.
Balts un kluss
Šis laiks,
Balts un kluss…
                      (S. Kubile)

  Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji, uzņēmēji un 
sadarbības partneri!
  Kad viegliem soļiem mūsu mājās ienāk baltieZie-
massvētki, ienesdami gaismu un mīlestību, vēlam 
Jums piedzīvot Ziemassvētku brīnumu kopā ar saviem 
mīļajiem un saglabāt svētku gaišumu sirdīs un domās 
arī visās nākamā gada gaitās!
  Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Jūsu Alūksnes novada pašvaldība

Lai Ziemassvētku laiks jūsu mājās ir mierīgs un Jaunais gads 
lai nes veiksmi, izdošanos un ticību sev!

  Tautsaimniecības komitejas deputāti Dzintars Adlers,
Verners Kalējs, Andis Krēsliņš, Ēriks Mediss, Laimonis Sīpols, 
Andis Zariņš, Valda Zeltiņa

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus,
spēku un veselību Jaunajā gadā!

  Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas 
deputāti Ainars Melders, Elita Laiva, Marina Ramane, Zinaida 
Silirava, Verners Kalējs

Lai visu nākamo gadu ar jums veselība,
cerība, veiksme un mīlestība!

  Ģimeniskus un gaišus Ziemas Saulgriežus, labiem darbiem
un domām bagātu Jauno 2013. gadu novada iedzīvotājiem vēl
Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti Sandra Zeltiņa,
Marina Ramane, Zinaida Silirava, Askolds Zelmenis, Valda Zeltiņa

Lai katrā ģimenē iemājo Ziemassvētku gaišums un sirdsmiers!
Lai Jaunajā gadā piepildās skaistākie Ziemassvētku sapņi!

  Finanšu komitejas deputāti Aivars Fomins, Dzintars Adlers,
Andis Krēsliņš, Ainars Melders, Jānis Nīkrencis,
Laimonis Sīpols, Sandra Zeltiņa

Lai katrā ģimenē iemājo Ziemassvētku gaišums un sirdsmiers!

Lai Ziemassvētku laiks jūsu mājās ir mierīgs un Jaunais gads 

Gaismas gariņi dejo
visos istabas kaktos.
Gaisma tev noglāsta seju
Ziemsvētku naktī. 
Svecītes rāmi liesmo.
Kāds tev noglāsta vaigu.
Šonakt pie tevis nāk viesos
visas pasaules maigums.
                      (A. Aizupuriete)

Brīnumam nevar pieskarties,
Bet brīnumam ticēt drīkst,-

Tad mūs pārsteidzot uzrunās
Tas ziemas saulgriežu rīts,

Kas ceļu uz mājām parādīs,
Kur silta uguns un sirds...

Kaut arī tām nevar pieskarties,
Tās gluži kā brīnums mirdz.

            (M. Svīķe)

Tāds klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas.

Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.

To ļoti gaidām.
      (M. Bārbele)

Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…
                      (A. Zaprauska)

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību un 
domu piepildījumam Jaunajā gadā!

  Teritoriālās komitejas deputāti Jānis Nīkrencis, Aivars Fomins, 
Elita Laiva, Ēriks Mediss,  Andis Zariņš

Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
                      (M. Bārbele)

Lai visu nākamo gadu ar jums veselība,

            (M. Svīķe)

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam,  ko visvairāk vēlamies,
bet Jaunajā gadā  lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt! 

  Pagasta iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmējiem, sadarbības 
partneriem  baltus Ziemassvētkus un  piepildītu Jauno gadu  
Pededzes pagasta pārvaldes vārdā vēl  Inta Ņikitina

Ir izbrists atkal cauri vienam gadam 
No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram, 

No darbdienām pa rūpei līdzi nests,  
Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests. 

               (A. Saule)
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Lai Ziemassvētki atnes ticību tam,  ko visvairāk vēlamies,
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Ir izbrists atkal cauri vienam gadam 
No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram, 

No darbdienām pa rūpei līdzi nests,  
Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests. 

               (A. Saule)

Būs salūts un
gadumijas balles
 Jau drīz klāt gada baltākie 
svētki – Ziemassvētki un pēc 
tam arī sagaidīsim jauno, 2013. 
gadu.

 Aicinām alūksniešus, novada 
iedzīvotājus un viesus gadu miju 
sagaidīt kopā! Alūksnes novada 
pašvaldība ir parūpējusies par sa-
lūtu, ko, sagaidot gadumiju, varēs 
vērot laukumā pie administratīvās 
ēkas Alūksnē.
 Pirms salūta laukumā pie 
administratīvās ēkas apsveikuma 
vārdus, sagaidot Jauno gadu, teiks 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Fomins, kā arī tiks 
translētas Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa un Ministru prezidenta 
Valda Dombrovska svētku runas.
 Pēc salūta administratīvās ēkas 
zālē aicinām līksmot Jaungada 
nakts ballē ar grupu „Otto”. Ja ie-
gādāsieties biļeti iepriekšpārdoša-
nā Alūksnes pilsētas Tautas namā, 
tad ieeja uz šo pasākumu būs 2 
lati, bet pasākuma dienā ieejas 
biļete maksās Ls 2,50. Alūksnes 
pilsētas Tautas namā iespējams 
arī rezervēt galdiņus.
 Piecpadsmit minūtes pēc pus-
nakts - pulksten 00.15 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā savukārt 
sāksies „Masku balle” ar dīdžeju 
parādi.
 Ballēt gadu mijas naktī var arī 
citviet novadā. Pusstundu pēc 
pusnakts - 1. janvārī pulksten 
0.30 Jaunannas tautas namā visi 
aicināti uz Jaungada nakts balli 
kopā ar grupu „Elpojiet dziļi”, 
ieeja uz šo pasākumu maksās 2 
latus.
 Savukārt stundu pēc pusnakts – 
pulksten 01.00 uz Jaungada balli 
grupas „Ceļā” muzikālajā
pavadījumā aicinās Ilzenē 
centrā „Dailes”, arī šeit par ieeju 
jāmaksā 2 lati, kā arī Pededzes 
tautas namā, kur notiks Jaungada 
karnevāls „Jaungada pasaka”.
 Laimīgu Jauno gadu!
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri, 
spītējot pēkšņi atnākušajiem 
ziemas apstākļiem, bija ieradušies 
uz tikšanos pie hidrotehniskās bū-
ves – zušķērāja uz Alūksnes upes 
Jaunalūksnes pagastā 30. novem-
brī, lai vēlreiz runātu par Alūksnes 
ezera ūdens līmeni.

  Tā kā novembrī noslēdzās Eiropas 
Zivsaimniecības fonda finansētā 
rekonstrukcija zušķērājā, kopā ar 
pašvaldības aģentūras „ALJA” 
direktoru Māri Lietuvieti iepazīstinā-
jām iedzīvotājus ar tača darbību.
  Šīs tikšanās svarīgākais uzdevums 
bija uzklausīt iedzīvotāju vērtējumu 

par ūdens līmeni pēc tača rekons-
trukcijas un priekšlikumus par to, 
kādam turpmāk būtu jābūt pastāvīga-
jam vidējam ezera līmenim.
  Uz tikšanos ieradušies iedzīvo-
tāji pauda ieteikumu samazināt 
pastāvīgo vidējo ūdens līmeni līdz 
183,6 metriem Baltijas augstumu 
sistēmā. Pašvaldībai nav iebildumu 
pret šāda līmeņa noteikšanu, taču 
tam jābūt balstītam uz pamatotiem 
argumentiem, tādēļ, pamatojoties uz 
sabiedrības viedokli, risināsim jau-
tājumu par to, kā šo mērķi sasniegt, 
lai turpmāk izvairītos no problēmām, 
ko rada augstais ezera līmenis. Šāda 
līmeņa noteikšana nav pašvaldības 
kompetencē, tādēļ lūgsim atbildīgo 
institūciju konsultatīvu atbalstu, kā 
panākt vēlamo rezultātu.

Vēlas zemāku pastāvīgo Alūksnes ezera līmeni

Uz tikšanos ar domes priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru Adleru 
un p/a „ALJA” direktoru Māri Lietuvieti bija ieradušies vairāki iedzīvotāji, 

kuriem rūp ezera līmenis
Evitas Aplokas foto

  Aivars Fomins,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs

  

  13. decembrī domes Finanšu 
komitejas sēdē deputāti apstiprinā-
ja 2013. gada pašvaldības budžeta 
projektu. Uzreiz gan jāatzīst, ka 
arī nākamgad nevarēsim lepoties 
ar ievērojamu finansējuma pie-
augumu – nākamā gada budžets 
ir šī gada budžeta apmērā, vien 
ar ļoti minimālu pozitīvu iezīmi, 
taču nākamgad pašvaldībai arī 
jārēķinās ar lielākiem izdevumiem, 
jo jāfinansē pašvaldību vēlēšanu 
norise un novada kolektīvu dalība 
Dziesmu un deju svētkos.

  Jāsaka paldies visiem, kas strādāja 
pie budžeta projekta – deputātiem, 
pagastu pārvalžu vadītājiem, kuri 
iesniedza savus priekšlikumus, 
pašvaldības ekonomistēm, kas bija 
izstrādājušas vairākus budžeta pro-
jekta variantus, līdz sīkām niansēm 
paredzot smalkus mehānismus 
efektīvai un iespējami līdzvērtīgai 
naudas sadalei. Strādājot pie nākamā 
gada budžeta projekta, esam ņēmuši 
vērā iepriekšējo gadu pieredzi un 
centušies nepilnības labot.
  Kopumā raksturojot nākamā 
gada budžeta projektu, jāteic, ka 
lielākās izmaiņas saistītas ar to, ka 
visu novadā esošo akreditēto un 
neakreditēto muzeju un muzejistabu 
uzturēšanas finansējumu no katras 
atsevišķās teritorijas esam pārcēluši 
uz novada kopīgajām funkcijām, līdz 
ar to atvieglojot saspringto pārvalžu 
budžetu. Savukārt pašvaldības poli-
cijas uzturēšanu finansēt paredzēts 
no Alūksnes pilsētai paredzētajiem 
līdzekļiem.
  Plānojot 2013. gada budžeta 
projektu, izmantojām koeficientu 
sistēmu, sadalot finansējumu uz 
novada teritorijām. Protams, budžets 
nav perfekts un ideāls, ņemot vērā 
to naudas daudzumu, ar kādu mums 

jāizdzīvo, kā arī iestāžu skaitu un 
vajadzību apjomu.
  Finanšu komitejā budžets ir apstip-
rināts un paredzams, ka arī nākošajā 
gadā skolēnu ēdināšanai līdz pat 
12. klasei atvēlēsim 20 santīmus 
dienā, kas uz normētu skolēnu ir 100 
lati gadā. Tāpat pašvaldība plāno 
piemaksāt 25 latus 5-6 gadīgo bērnu 
pedagogiem, kā to paredz Ministru 
kabineta noteikumi.
  Runājot par finansējumu izglītības 
iestādēm, vispirms jāteic liels paldies 
novada lielāko skolu direktoriem, 
kas ar izpratni izturējās pret mazajām 
lauku skolām un piekrita finansējuma 
pārdalei. Meklējām arī risinājumu, 
kā sadalīt pirmsskolas izglītības 
iestādēm paredzēto finansējumu tā, 
lai tas ir pietiekams arī vienīgajam 
mūsu novada diennakts bērnudārzam 
„Saulīte” Alsviķos.
  Plānojot finansējumu teritorijām, 
šogad izveidots sīkāks koeficientu 
sadalījums pagastiem ar lielāko iedzī-
votāju skaitu, savukārt iedzīvotāju 
skaita ziņā mazākajiem pagastiem 
piemērots papildu koeficients, jo 
pašvaldības funkcijas jāīsteno visos 
pagastos vienādi.
  Kā jau minēju, nākamā gada 
budžetā pašvaldībai bija jāieplāno 

līdzekļi pašvaldību vēlēšanu norisei 
un kolektīvu dalībai Dziesmu un deju 
svētkos, kas kopumā veidoja gana 
lielas summas.
  Tāpat budžeta projektā iekļauts 
finansējums tehnisko projektu 
izstrādei, projektu līdzfinansējumam, 
uzņēmējdarbības atbalstam, jauniešu 
biznesa ideju konkursam.
  Uz nākamā gada pašvaldības 
budžetu attieksies arī jaunie saistošie 
noteikumi “Par Alūksnes novada paš-
valdības līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, kas būs spēkā no 
21. decembra. Šie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība līdzfinansēs biedrību, no-
dibinājumu un reliģisko organizāciju 
aktivitātes, un kā kontrolēs piešķirto 
līdzekļu izlietojumu. Aicinām nevals-
tiskās organizācijas iepazīties ar šo 
dokumentu.
  2013. gada budžets būs kompromisa 
budžets, jo novadā turpina samazinā-
ties kā kopējais iedzīvotāju skaits, tā 
arī skolēnu skaits, līdz ar to pašval-
dības budžetā tas rada ievērojamu 
līdzekļu samazinājumu, tādēļ paldies 
visiem pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību vadītājiem par sapratni 
budžeta plānošanas periodā.

Nākamā gada budžeta projekts – šī gada apmērā

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 17. decembrī Alūksnes novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Fomins 
un pašvaldības izpilddirektore Ja-
nīna Čugunova tikās ar VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 
vadītāju Gunti Apini, lai pārrunātu 
savstarpējo sadarbību un problē-
mas valsts ceļu uzturēšanā.

  A. Fomins uzsvēra, ka sarunas 
gaitā skarti gan tādi ar valsts autoceļu 
uzturēšanu saistīti jautājumi, uz ku-
riem pašvaldības uzmanību vērsuši 
iedzīvotāji, gan tādas tēmas, ko ik-
dienas sadarbībā pamana pašvaldība, 
piemēram, par jaudām ceļu pienācīgai 
uzturēšanai, veikto darbu kvalitāti un 
iespējamiem risinājumiem.
  Tāpat tikšanās laikā runāts par valsts 
autoceļu sadalījumu pa klasēm, kas 
neapmierina daudzus pagastu iedzīvo-
tājus, jo zemākās – D klases autoceļus 
no sniega paredzēts attīrīt tikai dažas 
reizes sezonā.

Pašvaldības vadība tikās ar „Latvijas Valsts ceļu” pārstāvi
  - Vienojāmies, ka valsts autoceļu 
sadalījumu pa klasēm izanalizēsim 
un posmos, kur ir D klase, bet pa šo 
ceļu tiek veikti skolēnu pārvadājumi 
vai zemniekiem ir apgrūtināti apstākļi 
izvest savu produkciju, lūgsim mainīt 
ceļa uzturēšanas klasi uz augstāku, 
kam paredzēta labāka uzturēšanas 
kvalitāte, - uzsver A. Fomins.
  J. Čugunova norādīja, ka „Latvijas 
Valsts ceļu” pārstāvis pašvaldību 
iepazīstinājis ar piešķirto finansējumu 
valsts ceļu uzturēšanai no valsts bu-
džeta, kā arī sniedzis informāciju par 
to, kāds valsts budžeta finansējums uz 
vienu ceļa kilometru ir Latvijā.
  - Jāteic, ka, salīdzinot ar Lietuvu un 
Igauniju, kā jau tas redzams shēmā, 
šis finansējums mūsu valstī ir visma-
zākais, - secina J. Čugunova.
  Tiekoties ar „Latvijas Valsts ceļu” 

pārstāvi, pašvaldības vadība vēlēju-
sies saņemt atbildi arī jautājumam par 
to, kad notiks valsts autoceļa Alūksne 
– Zaiceva 2. kārtas būvniecība. G. 
Apinis paskaidrojis, ka nākamajā 
gadā plānots veikt tās projektēšanas 
darbus un būvniecība varētu notikt 
nākamajā plānošanas periodā.
  - „Latvijas Valsts ceļu” pārstāvis 
vērsa mūsu uzmanību uz Vidzemes 
reģionam raksturīgu īpatnību, ka 
šeit ir dārgi autoceļu būvniecības 
iepirkumi un konkrētajam Alūksnes 
– Zaicevas ceļam arī esot dārgākais 
iepirkums. To, ka tas tā patiešām ir, 
pierāda arī iepirkumi pašvaldības 
tranzītielu rekonstrukcijas darbiem, - 
saka J. Čugunova.
  Savukārt nākamajā plānošanas 
periodā, kas būs no 2014. līdz 2020. 
gadam, valsts autoceļu atjaunošanas 

sarakstā iekļauts tikai ceļš Alūksne 
– Apes pagrieziens, tātad vismaz pa-
gaidām neviens cits no mūsu novada 

grantētajiem valsts autoceļiem asfal-
tējamo sarakstā šobrīd iekļauts nav.

Noslēgts līgums par 
SIA „Alūksnes nami” 
pārbaudi

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība ir 
noslēgusi līgumu ar zvērinātu 
revidentu komercsabiedrību SIA 
„Jurates” par SIA „Alūksnes 
nami” darbības tiesiskuma 
un ekonomiskās efektivitātes 
pārbaudi, sniedzot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
2012. gadā.
  Noslēgtais līgums būs spēkā līdz 
2013. gada 31. janvārim.

Paldies mājražotāju, 
amatnieku un 
mazpulcēnu izstādes 
dalībniekiem!
 
  Evita Aploka

  15. decembrī notikusī pirmā 
Alūksnes novada mājražotāju, 
amatnieku un mazpulcēnu 
ražojumu izstāde – prezentācija 
pierādīja, ka šādi pasākumi ir 
ļoti nepieciešami abām pusēm 
– gan pasākuma dalībniekiem, 
gan tā apmeklētājiem, tādēļ 
cerams, ka tie nākotnē kļūs par 
labu tradīciju.

  Pasākumu organizēja Alūksnes 
novada pašvaldība sadarbībā 
ar Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Alūksnes 
nodaļu, dodot iespēju novada 
mājražotājiem, amatniekiem un 
mazpulcēniem parādīt apmeklē-
tājiem savu produkciju. Rīkotāju 
vārdā paldies visiem, kas neturēja 
sveci zem pūra, bet atsaucās un 
piedalījās pasākumā, rādot, ko 
mūsu novada ļaudis prot. Ka prot 
daudz ko, par to ļoti labi liecināja 
pasākuma dalībnieku stendi, kur 
bija visdažādākās lietas! Tāpat 
paldies arī ikvienam pasākuma 
apmeklētājam!



vārdus un sveica visus ar dziesmu. 
Pēc pārtraukuma notika visu valstu 
delegāciju prezentācijas par veikta-
jiem darbiem septembra un oktobra 
mēnesī, kā arī prezentēts kopīgi 
veidotais 2013. gada kalendārs, kur 
katru mēnesi rotā vienas valsts intere-
santākie attēli. Tika pārrunāti nākošo 
gaidāmo braucienu laiki un novem-
bra, decembra uzdevumi.
  Nākamajās dienās iepazināmies 
ar spāņu deju - flamenko, redzējām 

Svētās Gvadelupes klosteri un lielāko 
nacionālo parku Spānijā.
  Mums atmiņā paliks spāņu vies-
mīlība un Spānijas dabas varenība. 
Nākamā tikšanās vieta būs Itālijā, 
gleznainajā Sicīlijas salā februāra 
mēnesī.

Alūksnes Novada Vēstis  3.20.12.2012.

Aktuāli www.aluksne.lv

  Vita Vērdiņa,
PII „Sprīdītis” mūzikas skolotāja 
  Kristīne Vimba,
projekta koordinatore 

  PII “Sprīdītis” turpinās darbs 
Comenius projekta „Veidosim 
mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” 
aktivitāšu ietvaros.

  Otrā tikšanās ar sadarbības partne-
riem no 8. līdz 13. oktobrim notika 
pašā Turcijas vidienē - Cappadocias 
apgabalā, Nevšīras pilsētā, 85 km 
attālumā no Kayseri lidostas.
  Pirmajā dienā mēs apmeklējām Toki 
125. sākumskolu, kuras telpās atradās 
arī pirmsskolas grupas. Bērni šeit 
pavada tikai daļu dienas, ierodoties 
uz nodarbībām vai nu no rīta, vai 
pēcpusdienā un neguļ pusdienlaiku. 
Nodarbībām un rotaļām ir viena telpa. 
Šeit varējām vērot, kā bērni uz plast-
masas šķīvīšiem ar valriekstu čauma-
lām veidoja bruņurupučus vai nu zālē 
(šķīvis tika krāsots zaļā krāsā), vai 
ūdenī (zilā krāsā). Šīs skolas telpās arī 

notika mūsu sanāksmes. Neliela vizīte 
bija pie sākumskolas direktora. Visur 
mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi, neiztrūka 
arī tradicionālā turku tēja vai kafija.
  Otra izglītības iestāde, ko apmeklē-
jām, bija 50. bērnudārzs. Šeit grupas 
bija bagātīgākas ar rotaļlietām. 
Bērni arī guļ pusdienlaiku, ir četras 
ēdienreizes, uz kurām bērni dodas uz 
kopīgu ēdamzāli, kura kalpo arī kā 
vieta svētku pasākumiem.
  Interesanta bija vizīte pie Nevsehi-
ras izglītības nodaļas vadītāja. Viņš 
pastāstīja, ka pašlaik Turcijā īpaša 
uzmanība tiek veltīta izglītības līmeņa 
paaugstināšanai. Skolotāju atalgo-
jums ir pieaudzis par 10%. Skolās, 
kurās ir vairāk par 2 bērniem ar 
īpašām vajadzībām, ir speciāla klase 
un pedagogs. To mēs varējām vērot 
arī 125. sākumskolā, kur klasē bija 4 
bērni. Interesants ir jauno speciālistu 
sadalījums - ar labākām sekmēm spe-
ciālisti nokļūst Turcijas rietumdaļā, 
vājākie - austrumu daļā.
  Kopīgajās sanāksmēs pārrunājām 
jau paveikto, turpmākos uzdevumus, 

Comenius projekta aktivitātes „Sprīdītī”

Projekta partneri kārtējās tikšanās laikā Foto no PII „Sprīdītis” albuma

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

  Sorosa fonda – Latvija iniciatī-
vas „Pārmaiņu iespēja skolām” 
otrās kārtas projektu konkursā 
„Skola kā kopienas attīstības 
resurss” sadaļā „Drošs turpi-
nājums” atbalstu guvuši divi 
Alūksnes novada pašvaldības 
iesniegtie projekti -  „Vēl viens 
PAKĀPIENS Malienas Bērnu un 
Ģimenes atbalsta centra darbībā” 
(projekta īstenotājs Malienas pa-
matskola)  un  „Izglītības centrs 
MŪZA Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā” (projekta 
īstenotājs Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskola).  Sorosa 

fonda – Latvija  atbalsts katram 
projektam ir aptuveni 15 000 eiro.

  Iniciatīvas 2. kārtas mērķis ir 
veicināt mazo skolu attīstību par 
daudzfunkcionāliem kopienas iz-
glītības, kultūras un sociālā atbalsta 
centriem, rosinot pašvaldības un 
vietējo sabiedrību izmantot mazās 
skolas kā intelektuālu un fizisku 
resursu novada attīstības kontek-
stā, kas var nodrošināt iedzīvotāju 
vajadzībām atbilstošu pakalpojumu 
klāstu, veicināt uzņēmējdarbības 
attīstību un sekmēt  iedzīvotāju 
iesaistīšanos kopienas dzīvē.  30 
skolas turpinās 2009. gadā uzsākto 
attīstību, bet 11 skolas iniciatīvai 
pievienosies no jauna. 
  Projekta ietvaros tiks piedāvātas 
daudzveidīgas aktivitātes visu pa-

audžu Malienas, Jaunannas, un arī 
visa novada iedzīvotājiem, iegādāti 
pamatlīdzekļi un materiāli nodar-
bību norisei, rīkotas talkas un citas 
aktivitātes. 
  Projektu īstenošanas komandu pār-
stāvji  9. un 10. decembrī apmeklēja 
izglītojošu semināru Siguldā, bet 
11. decembrī Rīgā notika Sorosa 
fonda – Latvija rīkotā iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespējas skolām” otrās 
kārtas atklāšanas konference „Skola 
kā Latvijas kopienu attīstības 
resurss: drošs turpinājums un jauns 
sākums”,  kuras laikā novadu paš-
valdības oficiāli parakstīja grantu 
līgumus par atbalstu projektu īste-
nošanai.  Tuvākajā laikā pašvaldības 
saņems šo finansējumu un projektos  
paredzētās aktivitātes varēs sākties. 

kā arī katra valsts prezentēja savu 
izglītības iestādi. 
  Comenius projekta trešā tikšanās no 
3. līdz 8. decembrim notika Spānijā. 
Braucienam uz Spāniju katra grupiņa 
gatavoja Ziemassvētku apsveikumus 
un suvenīrus - eglītes rotājumus no 
dabai draudzīgiem materiāliem, ar ko 
iepriecināt sadarbības partnerus.
  Sadarbības partneri mūs uzņēma 
senā pilsētā Caceres, kas atrodas netā-
lu no Portugāles. Pilsēta pārsteidza ar 
seno arhitektūru, diženajiem torņiem, 
mainīgo reljefu un šaurajām, akme-
ņiem bruģētajām ielām, pa kurām ar 
lielu veiklību un ļoti pieklājīgi pret 
gājējiem veikli pārvietojās autobrau-
cēji.
  Vispirms mēs apmeklējām pilsē-
tas vadību, tad vietējo sākumskolu 
un bērnudārzu. Skolas zālē mūs 
sagaidīja vienādās, gaiši zilās formās 
tērpti bērni, kuru rokās bija visu 12 
valstu karodziņi un plakāti, kuri visās 
valodās vēstīja - GAIDĪTI. Bērni un 
skolotāji ar lielu interesi uzzināja, kā 
izrunāt svešajās valodās uzrakstītos 

Sorosa fonds – Latvija atbalstīs Malienas 
un Jaunannas skolas

Projektu īstenošanas komandu pārstāvji ar Alūksnes domes priekšsēdētāju
Aivaru Fominu pēc grantu līgumu parakstīšanas

  Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

  Decembrī izmantoju iespēju 
tikties ar satiksmes ministru 
Aivi Roni, kad viņš apmeklēja 
Gulbenes – Alūksnes bānīti, 
lai runātu ar ministru gan par 
bānīša turpmāko darbību, gan arī 
uzdotu vairākus citus pašvaldībai 
aktuālus jautājumus.
 
  Bija gandarījums, ka ministrs 
izprata un pozitīvi novērtēja bānīša 
nozīmīgumu Alūksnes un Gulbenes 
novadu iedzīvotājiem, darbojoties 
gan kā satiksmes transportlīdzeklim 
ikdienā, gan tūristus piesaistošam, 
vēsturiskam objektam. Ministrs 
apliecināja, ka īstermiņā tiks atrasts 
veids, kā atrisināt bānīša uzturē-
šanas jautājumu un no „Latvijas 
Dzelzceļa” infrastruktūras maksas 
starpība tiks segta, bet ilgtermiņā 
paredzēts veikt izmaiņas dzelzceļa 

likumā.
  Tiekoties ar ministru, uzdevu 
arī mūsu novada uzņēmējiem 
būtisku jautājumu, kas saistīts ar 
produkcijas pārvadāšanas iespē-
jām pavasaros, kad šķīdoņa laikā 
tiek slēgti ceļi. Mūsu pašvaldības 
priekšlikums, uzklausot uzņēmēju 
izteiktos ierosinājumus, bija mainīt 
normatīvos aktus par labu vietē-
jiem ražotājiem, kas ļautu viņiem 
šķīdoņa laikā tomēr produkciju 
izvest. Ministrs gan saskatīja, ka 
šādi veicot izmaiņas likumā, var būt 
vēl vairāk apdraudēts jau tā sliktais 
ceļu stāvoklis, vienlaikus minēja, ka 
labprāt kā risinājumu izskatītu caur-
laižu sistēmu. Pie sava priekšlikuma 
pieturēsimies un to pašvaldības vār-
dā rakstiski iesniegsim Satiksmes 
ministrijai. 
  Tāpat īsās tikšanās laikā izteicu 
mūsu pašvaldības priekšlikumu, kas 
saistīts ar finansējuma sadali gan 
valsts, gan pašvaldības autoceļu 
uzturēšanai – pārskatīt uzturēšanas 

finansējuma kārtību un piešķiršanas 
kritērijus un ņemt vērā arī sniega 
segas biezumu.
  Ministrs aicināja pašvaldību paust 
savu ierosinājumu Latvijas Pašval-
dību savienībā, ko esam darījuši 
un arī turpināsim darīt. Pozitīvi, ka 
atbildīgās sfēras ministrs izprata šo 
situāciju un izteica atbalstu mūsu 
ierosinājumam.
  Tikšanās laikā vēlējos noskaidrot, 
kā un kad tiek plānots veikt rekons-
trukciju autoceļa Alūksne – Zaiceva 
otrajai kārtai, kur, kā zināms, šobrīd 
notiek pirmās kārtas darbi. Valsts 
sekretārs Anrijs Matīss apsolīja 
noskaidrot konkrētu atbildi, taču 
paskaidroja, ka šajā plānošanas pe-
riodā līdzekļu vairāk nav, tātad otrās 
kārtas būvniecības darbi nenotiks 
2013. gadā. Pozitīva ziņa no minis-
trijas puses, ka nākamajā plānoša-
nas periodā, kas sāksies 2014. gadā, 
autoceļiem tikšot paredzēts vairāk 
līdzekļu un tos novirzīs arī reģionā-
lajiem ceļiem. 

Ar satiksmes ministru pārrunātas būtiskas 
tēmas ceļu uzturēšanā

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers (no kreisās), 
tiekoties ar satiksmes ministru Aivi Roni, 

pārrunāja vairākus novadam svarīgus jautājumus
Evitas Aplokas foto

  Ministram taujāju arī par to, kādas 
būtu iespējas nākotnē noasfaltēt 
ceļus, kas no novada centra ved uz 
pagastu centriem. Sniegt konkrētu 

atbildi ministrs uzreiz nevarēja, taču 
gan par šo, gan arī citiem aktuāliem 
jautājumiem viņš aicināja uz tikša-
nos, ko noteikti arī izmantošu.
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  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

  Uz pasākumu „Vērīgāk ieskatī-
ties dabā!” 23. novembrī Mārkal-
nes pamatskolas skolēnus aicināja 
dabas aizsardzības pārvaldes 
projekta „Zaļais koridors” va-
dītāja Sandra Ikauniece un Jeru 
pamatskolas skolotājs Juris Alps.

  Šo projektu realizē  Dienvidigau-
nijas un Ziemeļvidzemes pierobežas 
reģiona NATURA 2000 teritori-
jās un Latvijā tas aptver Valkas, 
Alūksnes un Apes novadus, kuros 
atrodas vairāk kā 10 dažādas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kā 
arī sugu un biotopu aizsardzībai 
nozīmīgi mikroliegumi. Arī Mār-
kalnes pagastā atrodas aizsargājamā 
teritorija – Baltais purvs.
  S. Ikauniece iepazīstināja ar nosa-
cījumiem, kāpēc tieši šīs teritorijas 
izraudzītas par izpētes objektu. Šeit 
cilvēku darbības ietekme bijusi ma-

zāk intensīva kā blīvāk apdzīvotajās 
teritorijās, izteiksmīgāks ir reljefs 
un ainaviskā vide, vēl ir saglabāju-
šās maz ietekmētas un pārveidotas 
vietas dabā, pietiekami daudz ir 
aizsargājamo teritoriju, tās ir maz 
apzinātas, jo trūkst vietējo pētnieku 
un tām ir vajadzīgi aizsardzības 
un apsaimniekošanas pasākumi. 
Viens no galvenajiem uzdevumiem 
ir aizsargājamo biotopu un sugu 
apzināšana, apkopojot jau esošo 
informāciju un iegūstot arī jaunus 
datus. Īpaša uzmanība pievērsta 
mednim, ķikutam, lidvāverei, lap-
koku praulgrauzim, upes pērlenei, 
dažādiem taureņiem un spārēm
  J. Alps aicināja skolēnus vērī-
gāk ieskatīties savās saimniecības 
ēkās un pagrabos. Varbūt tieši tur 
ziemas guļā atrodas sikspārņi. 
Skolēni uzzināja, kas ir monito-
rings. Sabiedriskais monitorings ir 
brīvprātīgi bioloģiskās daudzvei-
dības apsekojumi, ko veic ieintere-
sēti cilvēki, kas brīvajā laikā vēlas 

Mārkalnē skolēni mācās vērīgāk skatīties dabā

Skolēni kopā ar J. Alpu nosaka ozola augstumu Dainas Gailānes foto
izdarīt ko lietderīgu. Galvenais 
mērķis ir iegūt objektīvus datus par 
dažādu dabas objektu (piemēram, 
putnu, ūdeņu, koku) stāvokli. Tam 
kalpo amatieriem īpaši piemērota 
metodika, kas nešķiet sarežģīta. 
Par to pārliecinājās arī skolēni, kuri 
praktiskās nodarbībās skolas parkā 
veica koku mērījumus, noteica koku 
augstumu. Pētīja ķērpjus kā gaisa 

tīrības bioindikatorus, lai noteik-
tu gaisa piesārņotību. Ar prieku 
secinājām, ka skolas teritorijā ir tīrs 
gaiss, jo piesārņotības pakāpe bija 
ļoti zema. Uz parka kokiem atradām 
četras ķērpju indikatorsugas. Visi 
interesenti saņēma novērojumu 
lapu „Mazajos pagrabos ziemojošie 
sikspārņi”.

Pirmais mācību 
pusgads Alsviķu 
,,Saulītē”
 
  Evija Kubulniece, 
Alsviķu PII „Saulīte” vadītāja

  Laiks paskrējis nemanāmi un 
pirmais mācību pusgads strau-
jiem soļiem tuvojas beigām. 
Alsviķu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē ,,Saulīte’’ mācību 
gads iesākās ar Zinību dienas 
pasākumu, kas turpmāk kļūs 
par tradicionāliem svētkiem 
iestādē un ar svinīgu grupiņu 
atklāšanas pasākumu pēc 
remontdarbiem.

  Vēlreiz sirsnīgs paldies 
Alūksnes novada domei, Alsviķu 
pagasta pārvaldei, vecākiem, 
vecvecākiem, darbiniekiem, un 
pārējiem labajiem ,,gariņiem” 
par ieguldītajiem līdzekļiem un 
darbu remontu veikšanā, kas 
ļāva piepildīties projektā izlo-
lotajam sapnim par atjaunotām 
grupu telpām.
  Mājīgās, gaišās telpas devu-
šas iedvesmu darboties gan 
darbiniekiem, gan bērniem. 
Bērni aktīvi un čakli apguvuši 
teātra uzvedumus, piedalījušies 
rudens pārgājienos, Miķeldienas 
pasākumā, rotaļu pēcpusdienās, 
Mārtiņdienas pasākumā, Latvijas 
dzimšanas dienas svinībās kopā 
ar vecākiem, sporta izpriecās, 
radošajās rūķu darbnīcās katrā 
adventē, kurās darbojās kopā ar 
vecākiem, tikušies ar ugunsdzē-
sējiem, zobu higiēnisti, ciemo-
jušies Alsviķu bibliotēkā un 
feldšeru punktā.
  Mīļš paldies vecākiem par 
uzticēšanos, kopīgu darbošanos, 
palīdzību, ieteikumiem un ma-
zajiem, dzīvespriecīgajiem ķipa-
riem! Iestādē mīļi gaidīti ir gan 
bērni, gan vecāki! Visi, kuriem 
interesē Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestāde ,,Saulīte’’, var 
droši nākt iepazīties vai zvanīt 
pa mobilo telefonu 29162206.
  Sirsnīgs paldies Alūksnes 
novada domei un Alsviķu pa-
gasta pārvaldei par sadarbību un 
palīdzību!
  Vēlos teikt mīļu paldies arī 
iestādes darbiniekiem! Paldies 
skolotājām un skolotāju palīgiem 
par pedagoģisko un saimniecisko 
darbu! Paldies pavārei un virtu-
ves strādniecei par garšīgajām 
maltītēm! Paldies nakts auklei 
par izturību nakts darbā! Paldies 
sētniekam par sakopto teritoriju! 
Paldies veļas mazgātājai par 
ieguldīto darbu! Paldies kurinā-
tājiem par siltumu iestādē!
  Lai visiem gaiši un mīļi Zie-
massvētki un skaistiem mirkļiem 
bagāts Jaunais gads!

  Aivita Ezeriņa,
Malienas PII „Mazputniņš”
skolotāja

  Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Mazputniņš” sācies lie-
lais Gaidīšanas laiks ar Adventes 
vainagu krāšņo rotu un sveces 
liesmiņām, ar mīļām vēstulēm 
Ziemassvētku vecītim un tel-
pu rotājumiem, tik baltiem kā 
sniegs, ar pašgatavotu piparkūku 
smaržu, skanīgām dziesmām un 
dzejolīšiem.

  Kopā taču jāpagūst tik daudz, jo 
jau 21. decembrī pulksten 11.30 
grupiņas „Cālīši” bērni un skolotā-
jas, kopā ar vecākiem rotaļājoties, 
dosies meklēt Ziemassvētku vecīti, 
bet 12.30 „Putniņi” un „Saulītes” 
vecākus aicinās uz Piparkūku balli.
  Darbīgi un čakli rosoties, aizva-
dīti arī rudens mēneši. Ar rudens 
lapiņām iekrāsota un vecāku 
kopdziesmām pieskandināta Zinību 
diena 3. septembrī. No krāšņiem 
rudens ziediem, spītējot pirmajām 
salnām, veidotas ziedu mozaīkas 
bērnudārza pagalmā un daudzveidī-
ga dārzeņu izstāde grupiņu telpās, 
bet 27. septembrī, gaidot Miķeļdie-
nu, pie bērniem ciemojās Rudens 
Rūķis, aicinot uz sporta svētkiem 
„Rudentiņš – bagāts vīrs”. Bērniem 
bija jāparāda Rūķim, cik čakli palīgi 

viņi ir vecākiem ražas novākšanas 
darbos un vai tikpat izpalīdzīgi un 
veikli viņi varētu doties palīgā meža 
dzīvniekiem savākt pārtiku ziemai.
  Oktobrī PII „Mazputniņš” bērni 
ciemojās pagasta bibliotēkā, kur 
solījās būt bieži viesi un čakli 
lasītāji visa gada garumā. Lai gada 
tumšākajā laikā neatgadītos kāda 
ķibele uz ielas vai ceļa, 11. oktobrī 
bija ieradies arī Lācītis – policists, 
ar kura palīdzību bērni uzzināja, kā 
pareizi jāšķērso iela, kāpēc jānēsā 
atstarotājs. Viņi guva pirmo priekš-
statu par luksoforu.
  Veselības nedēļas ietvaros no 
22. līdz 26. oktobrim bērnudārzā 
norisinājās pasākumu cikls „Būsim 
veseli!”, kad visi ne tikai aktīvi 
sportoja ar Rudens Rūķi, vāverēnu 
Tomu, lācīti, ezīti, zaķi Garausi, 
bet iepazina arī Doktoru Aikāsāp 
un guva priekšstatu par tēju un 
vitamīnu nozīmi veselības sagla-
bāšanā. Ikviens tika aicināts ēst 
veselīgus pārtikas produktus, kā arī 
ģērbties atbilstoši laika apstākļiem 
un gadalaikam.
  31. oktobrī, gatavojoties Mārtiņ-
dienai, bērnus iepazīstinājām ar 
savdabīgu Mārtiņdienas svinēšanu 
ārzemēs – Helovīnu. Tika piedzī-
votas ķirbja pārvērtības – līmēti, 
krāsoti, garšoti ķirbji, bet vēlāk iz-
gatavotas ķirbju laterniņas gaismai 
un siltumam, sagaidot gada tumšāko 

mēnesi – novembri.
  Novembrī bērni tradicionāli devās 
masku gājienā ar pašgatavotām 
maskām, skaļi rībinot un aizbiedējot 
peles, žurkas un citas nevēlamas 
radības. Lai būtu pārticība, visi mie-
lojās ar zirņiem, pupām un āboliem, 
goda vietā lika zīmētu un aplicētu 
Mārtiņdienas simbolu – gaili.
  Lāčplēša dienā visu grupiņu bērni 
mērojās spēkiem pasākumā „Mūsu 
varoņi”, solot izaugt par īstiem 
Latvijas sargiem, bet Latvijas 
dzimšanas dienu atzīmēja, aicinot 
vecākus uz kopsapulci un priecējot 

ar skanīgu koncertu.
  29. novembrī grupās „Putniņi” un 
„Saulītes” norisinājās daiļrunātāju 
konkurss „Mazais zvirbulēns”.  
Nopietnas žūrijas klātbūtnē ikviens 
tika iedrošināts kāpt uz skatuves un 
izteiksmīgi norunāt savu izvēlēto 
dzejoli vai tautasdziesmu, saņemot 
skatītāju atzinību un uzlīmīti ar 
konkursa logo. 
  Tuvojies Ziemassvētkiem, 
PII „Mazputniņš” kolektīvs novēl:
Kādu siltu sirdi,
Kādu gaišu logu,
Kādu krītošu zvaigzni...

„Mazputniņā” notikumiem bagāts laiks

Daiļrunātāju konkursa atraktīvā žūrija 
Foto no PII „Mazputniņš” albuma

  Līva Roze,
Bejas pamatskolas 8. klases 
skolniece 

  Bejas pamatskolā 1. semestrī 
ir notikuši daudzi ar latviskām 
tradīcijām saistīti pasākumi - 
Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, 
ķekatu gājiens. Interesantākais no 
tiem  bija Ziemas saulgrieži kopā 
ar Medeņu ģimeni.
               
  Tas bija maģiskais datums - 13. 
decembris. Šajā datumā vēlmes un 
lūgumi visspēcīgāk nokļūst līdz dzir-
dīgām ausīm. Atbilstoši tematikai 
visi bija ieradušies maskās - raga-
nas, čigānietes, sniegbaltītes, govis, 
zaķīši, velni u.c. Pasākums, protams, 

sākās ar rotaļām, kur galvenie tēli 
bija vilki un aitas. Šīs rotaļas aizrāva 
visus, neviens nestāvēja malā. Kā 
jau maģiskā datumā, neiztika bez 
zīlēšanas. Vienam būs jauna mašīna, 
cits būs teicamnieks, vēl kāds 
nākamgad atradīs savu otru pusīti. 
It īpaši todien laimējās tiem, kuri 
dabūja dancot ar Nāvi, jo tiem būs 
laba veselība. 
  Taču Ziemassvētkos neiztikt arī 
bez bluķa vilkšanas, kura simboliskā 
nozīme ir visa ļaunuma sadedzi-
nāšana, gaismas uzvara pār tumsu. 
Tamdēļ katrs iebāza bluķa spraugā 
lapiņu ar savu nedarbu. Kam lapiņas 
nebija, tas izlīdzējās vienkārši ar 
sniegu. Protams, arī bluķa vilkšana 
neiztika bez skanīgām Ziemassvētku 

Bejas pamatskolā Ziemassvētkus sagaida latviskā garā

dziesmām bungu pavadījumā.
  Šis pasākums mums visiem sniedza 
pozitīvas emocijas. Mēs esam sapra-
tuši, ka latviskās tradīcijas it nemaz 
nav garlaicīgas, vajag tikai atraktīvus 
un zinošus cilvēkus, ar kuriem kopā 

darboties.
  Paldies par radīto svētku sajūtu 
Armanda Rozes ģimenei un Jurim 
Petričekam!
  Gaišus un prieka pilnus visiem 
Ziemasssvētkus!

Kopā ar Medeņu ģimeni Bejas pamatskolēni iepazina latviskās 
Ziemassvētku tradīcijas

Foto no Bejas pamatskolas albuma

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

  Jaunākajām ziņām par 
Alūksnes novadu var sekot arī 
Twitter lietotāji.
  Mūsu konts:
http://twitter.com/Aluksnes_novads
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  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  Dienu pirms valsts svētkiem 
Annas pagasta vēstures istabas 
apmeklētājiem bija iespēja skatīt 
vēsturiskus mirkļus – pašu piedzī-
votos, kopā ar draugiem, skolas 
biedriem izdzīvotos. Kad darbu 
pārtrauca skola, bija nepieciešams 
atrast telpas, lai nākamajām paau-
dzēm saglabātu vēstures liecības, 
kuras jau gadu gadiem krātas.

  Vēstures istaba atrodas Annas 
kultūras nama telpās, kur savulaik 
bija kinoaparatūra un caur maziem 
lodziņiem kultūras nama zālē vizēja 
gaismas stars uz lielā ekrāna – tad 
ar aizrautību skatījāmies filmas. Šī 
bija kinomehāniķes, arī skolotājas 
Grietas Baltiņas valstība. Viņa vien-
mēr rādīja labākās filmas divas vai 
trīs reizes nedēļā. Kad sākās Latvijas 
trešā atmoda, varētu teikt, ka šīs tel-
pas tikpat kā netika izmantotas, ja nu 
vienīgi blakus telpa, kad tur strādāja 
tautas nama vadītāja. Tātad šīs telpas 
pašas par sevi jau ir vēsturiskas.
  Lielākā daļa materiālu tika atnesti 
no skolas telpām, citādi tie ātri vien 

sabojātos un tā kā absolventiem, sko-
lotājiem atmiņai par skolu ir palikusi 
tikai ēka, tad šīs istabas būs vieta, 
kur pakavēties atmiņās, skatoties 
albumus, mapes, ieskatoties arī klašu 
žurnālos, vērojot lietas, kas savulaik 
piederējušas vecākiem, vecvecā-
kiem, jo mēs tikai varam nojaust, kā 
savā laikā ir mācījušies mūsu senči. 
 Novadpētniecības materiālu vāk-
šanai, apkopošanai liela uzmanība 
tika pievērsta 1960-tajos gados, kad 
par direktori strādāja Skaidra Grūbe. 
Direktore izkārtoja telpu un lika 
izgatavot vitrīnas materiālu izvieto-
šanai. Lielu darbu ieguldīja vēstures 
skolotājs Oskars Jaunzems.
  Liels un nenovērtējams bija Elzas 
Jaunzemes ieguldījums skolas no-
vadpētniecības muzeja tapšanā un iz-
veidē. Darba rezultātus varēja redzēt 
skolas 145 gadu jubilejas svinībās. 
Elzai Jaunzemei šogad apritētu 100 
gadi un vērtību saglabāšana ir viņai 
kā dāvana dzimšanas dienā.
  Visos laika posmos skolotāji ir bi-
juši tie, kas veido, krāj un atspoguļo 
vēsturi – cits vairāk, cits mazāk…
un kopā tas veido bagātīgu materiā-
lu krājumu. Daudzus gadus tā bija 
Dzintra Lapiņa.

Annas pagasta vēstures istaba jaunās telpās

Annas pagasta vēstures istabas atklāšanā 
Foto no Annas pagasta bibliotēkas albuma

  Materiālu vākšanā, apkopošanā 
aktīvi iesaistījās arī toreizējā ciema 
bibliotekāre Ārija Dunce. Ārija 
centās izzināt arī pagasta vēsturi, 
tādēļ daudzas vērtīgas liecības un 
materiāli ir saglabājušies un jau 
papildinājuši vēstures istabas krāju-
mus. Daudzas liecības pievienojās, 
kad pirms četriem gadiem, braucot 
pa mājām, vācām inventāru un arī 
cilvēki paši atnesa izstādei „No māju 
bēniņiem”. Daži priekšmeti palika 
vēstures istabā un skatāmi arī šodien. 
  Šīs telpas ir ļoti mazas, bet pašam 
svarīgākajam vietas pietiks un 

ceram, ka paliks vēl daudzus gadus, 
lai saglabātos nākamajām paaudzēm, 
kas varbūt vēlēsies iepazīt savu 
senču vērtības un tradīcijas.
  Ikkatru brīdi vēsture papildinās ar 
jauniem materiāliem un šīs telpas 
iekārtot pilnībā nav iespējams. Tādēļ 
aicinām ikvienu, kurš vēlas kaut ko 
iebilst, ieteikt, papildināt, var to izda-
rīt, atnākot uz bibliotēku. Liels pal-
dies visiem, kuri palīdzēja iekārtot 
šīs telpas – gan pārnesot materiālus 
no skolas, gan sakārtojot. 
  Laipni aicināti apmeklēt Annas 
pagasta vēstures istabu!

  Sanita Silirova,
Mārkalnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja

  Gada sākumā Vidzemes reģiona 
bibliotēkām sadarbībā ar izglītības 
iestādēm bija iespēja pieteikt sko-
lēnu esejas, dzejoļus Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēkas un 
biedrības „Salacas baseina biblio-
tēku apvienības „Salacas biblio-
tēkas”’ izsludinātajā konkursā 
„Zaļā Vidzeme”.

  Radošos darbus aizsūtīja Bejas 
pamatskolas, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas  un Mārkalnes 
pamatskolas skolēni. Vasarā iesūtītos 
darbus rūpīgi vērtēja kompetenta 
žūrija - Latvijā pazīstami dzejnieki. 
  Rudens ir laiks, kad ievāc ražu. 
Tāpat šoreiz bija ar dzejas konkur-
su. Rudenī par labi padarītu darbu 
saņēmām ielūgumu no Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēkas 
vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas 
uz Vidzemes 5. Patriotisko dzejas 

festivālu 11. novembrī, Lāčplēša 
dienā, Salacgrīvā. Notika draudzīgs 
trīs skolu un bibliotēku brauciens, 
tāpēc gribam dalīties savos iespaidos 
par redzēto, dzirdēto un izjusto. 
  Kopā ar Mārkalnes pamatskolas 
audzēknēm Amandu Bēteri, Jolantu 
Kļaviņu, Amandu Rusakovu un 
Elīnu Valdmani pārstāvējām Mārkal-
nes pagastu. Vislielākais ieguvums 
bija  iespēja klātienē tikties ar citiem 
Vidzemes rakstošajiem jauniešiem, 
lai gūtu priekšstatu, kā citi raksta. 
Piedalījāmies diskusijās ar Latvijā 
atpazīstamiem rakstniekiem. Bēr-
niem tas ir liels prieks, jo literatūrā, 
mācoties par kādu latviešu dzejnie-
ku, viņi varēs teikt klasesbiedriem, 
ka ir satikuši šo ievērojamo personī-
bu. Protams, liels paldies Pededzes 
pagasta laipnajam šoferim Kasparam 
Šolkam!
  Man personīgi kā bibliotekārei ļoti 
vērtīgi bija redzēt, kā Salacgrīvas 
bibliotēka, veiksmīgi sadarbojoties, 
var noorganizēt tik apmeklētu pasā-
kumu par patriotisko dzeju mūsdie-

nās, kad daudzi sūdzas par cilvēku 
atsvešināšanos no dzejas.  Smelsi-
mies idejas savam darbam!
  Bejas pamatskolas bibliotekāre 
Inese Zēģele: „Uz festivālu Salac-
grīvā devos kopā ar mūsu skolas 
skolēniem Signi Elīzu Steberi un 
Artūru Pūpolu. Gribam teikt paldies 
skolotājām Inetai Pūpolai un Lidijai 
Steberei par ieguldīto laiku un darbu 
bērnu sagatavošanā konkursam.  
 Lepojamies, ka mūsu skolēni 
iekļuva konkursa finālā un viņu vārdi 
pieminēti izdotajā dzejas grāmatiņā 
„Zaļā Vidzeme”, kuras atvēršana no-
tika festivāla dienā. Signe Elīza ir ne 
tikai fināliste, bet 3. vietas ieguvēja, 
tāpēc pasākumā runāja savu dzejoli. 
  Mums bija lieliska iespēja tikties ar 
sirdsgudro Jāni Streiču, optimistisko 
dzejnieku Arnoldu Auziņu, intere-
santo Viku, mūsu Liju Brīdaku u.c. 
dzejniekiem. Koncertā mūs priecēja 
Irēnas Zelčas vadītais Valmieras 
Mūzikas skolas koris „Sol La Re”. 
Izmantosim iespēju piedalīties 
šādos konkursos arī turpmāk. Būsim 

patiesi savas zemes patrioti. Rakstot 
dzeju, esejas par zaļo Latviju, tā arī 
ir dāvana mūsu zemei.”
  Liāna Mininga, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8. klases 
skolniece: „Brauciens uz šo festivālu 
bija tāls, tāpēc diena iesākās ļoti agri, 
bet tas netraucēja pilnvērtīgi izbaudīt 
pasākumus, kas noritēja visu dienu. 
Mani pārsteidza tas, cik daudz bērnu 
un jauniešu  piedalījās festivālā. 
Konkurence patiešām bija ļoti liela. 
Man palaimējās, ka iekļuvu finālā.
  Visvairāk man patika tikšanās ar 
dzejniekiem, kad viņi  lasīja savus 
dzejoļus, kā arī stāstīja, kāpēc tieši 
tā viņi raksta un kā sākuši  rakstīt. 
Ļoti interesanti bija visu dzejnie-
ku dzejas lasījumi, bija ļoti stipri 
jūtama atšķirība starp „vecajiem” un 
„jaunajiem” dzejniekiem. Mazākie 
bērni visvairāk gaidīja lāpu gājienu. 
Kopumā festivāls ir palicis atmiņā ar 
ļoti pozitīviem iespaidiem.
  Maija Bērzabinde, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliote-
kāre: „Esmu ievērojusi, ka no pasā-

kuma gandarīti un priecīgi atgriežas 
arī citi tā dalībnieki. Kas liekas 
viņiem īpašs? Tas, ka salacgrīvieši 
katru sagaida kā cienījamu viesi. 
Atklāšanas ceremonijā ar aplausiem 
sveica dalībniekus no katra novada 
katras skolas. Dzejnieks un aktieris 
salacgrīvietis Andris Bulis aicināja 
laureātus lasīt savus dzejoļus. Tad 
viņi pozēja fotogrāfam kopā ar pa-
zīstamiem dzejniekiem. Bet sveikti 
tika visi dalībnieki, katrs saņēma 
dāvanā grāmatu un pateicību, tāpat 
arī visas iesaistītās bibliotēkas un 
bibliotekāri. Notika tikšanās ar 
dzejniekiem pa interešu un vecuma 
grupām. Pusdienās bija karavīru 
putra un karsta tēja. Noslēguma 
pasākumā uzstājās īsti dzejnieki un 
iedvesmojošus vārdus teica Jānis 
Streičs. Un mājās mēs visi braucām 
ar lepnumu sirdī par Latviju un sevi 
tajā. Atmiņā tikko izskanējušais 
piemiņas brīdis Salacgrīvas kapos ar 
lāpām un šauteņu zalvēm. Gaidīsim 
nākamo tikšanos pēc diviem gadiem, 
tātad - 2014. gadā.”

Novada skolēni literārā konkursa dalībnieki

Mārkalnieši 
gatavo svētku 
dekorus
 Janita Keiva,
Mārkalnes pamatskolas 
skolotāja 

  Tuvojoties Adventes un 
Ziemassvētku laikam, ikviens 
vēlas izdarīt kaut ko labu, 
iepriecināt kādu. Ikviens vēlas 
iedegt gaismu un siltumu gan 
savā, gan citu sirdīs ar svecītes 
liesmiņu vai Adventes vaina-
dziņu.
 
  Lai to īstenotu, Mārkalnes 
pamatskolas skolēniem, skolotā-
jiem un citiem interesentiem bija 
iespēja veidot gēla sveces. To da-
rījām Madonas meistares Judītes 
vadībā, kura pastāstīja par savu 
pieredzi, parādīja un pamācīja, 
kā veidot  gēla sveces.  Svecītes 
bija skaistas un īpašas, jo tajās 
bija ieliktas katra skolēna domas 
par to, kā viņi šobrīd jūtas. Par 
izgatavotajām svecītēm bija 
prieks visiem. Tās būs jaukas 
dāvanas Ziemassvētkos. 
  Šogad turpinājām tradīciju 
veidot Adventes vainagus. Tikai 
darot, mēs varam gūt jaunas 
prasmes un iemaņas. To parā-
dīja gan klašu kopā darinātie, 
gan individuāli, gan kopā ar 
vecākiem veidotie Adventes 
vainagi. Bērniem izdomas netrū-
ka, jo vainadziņi tika veidoti no 
visdažādākajiem materiāliem. 
Skolēnu idejas pārsteidza visus 
izstādes apmeklētājus. Līdz Zie-
massvētkiem tie izkārtoti skolas 
foajē telpā un priecē mūs pašus 
katru dienu.  

  Sandis Mohovikovs,
koncerta producents

  Evita Zālīte, Marts Kristiāns Kal-
niņš un Artis Robežnieks aicina uz 
īpašu Ziemassvētku koncertu „Es 
skaistu vietu zinu” Alūksnes Sv. 
Bonifācija Romas katoļu baznīcā 
22. decembrī pulksten 16.00.

  Kad zemi apmirdz zvaigznes un 
mūsu sirdīs iemājo balts prieks, kad 
vēji aiznes bēdas un sirdīs mīlestību 
sēj, klāt ir Ziemassvētki. Lai ceļš 
līdz svētkiem būtu īsāks, Latvijas Na-
cionālās operas soliste Evita Zālīte, 
dziedātājs un komponists Marts 
Kristiāns Kalniņš, kā arī Dailes teātra 
aktieris Artis Robežnieks, gada gaišā-
kos svētkus – Ziemassvētkus gaidot, 
aicina uz mirkli apstāties no ikdienas 
steigas un ieklausīties skaistākajās 
Ziemassvētku dziesmās koncertprog-

rammā „Es skaistu vietu zinu”.
  „Ja Tu neesi viens, ceļš vienmēr 
šķiet īsāks. Iesim kopā šo, lai arī tum-
šo, tomēr skaisto ceļu līdz Ziemas-
svētkiem. Lai gaisma un siltums Jūsu 
mājās, lai miers un mīlestība sirdīs”, 
aicina Artis Robežnieks.
  Koncertprogrammā „Es skaistu vie-
tu zinu” varēs baudīt gan skaistākās 
komponista Valta Pūces dziesmas 
„Es skaistu vietu zinu”, „Ziemassvēt-
ki baltajās mājās”, „Bāreņa lūgšana”, 
„Tik klusa un svēta”, „Ir spožums 
kāds tuvāks”, „Nosalušais sunītis”, 
gan tradicionālās Ziemassvētku 
dziesmas „Kas ir šis bērns”, „Ne 
šūpulī greznā”, „Jūs ticīgie nāciet”, 
„Pār mazo ciemu ielejā”, „Es skaistu 
rozīt’ zinu” un citas. Koncertā gai-
dāms arī īpašs pirmatskaņojums.
  Marts Kristiāns Kalniņš: „Es ticu 
mūžīgai apsnigšanai, es ticu saulgrie-
žu sniegam, es ticu Ziemassvētku 

brīnumam, kuram katra dvēselē ir 
jāienāk, aicinu būt kopā ar mums 
koncertos, lai piedzīvotu svētku 
noskaņu un izdziedātu skaistākās 
Ziemassvētku melodijas”.
  Pie klavierēm koncertā būs kom-
ponists Valts Pūce, savukārt ģitāras 
pavadījumu nodrošinās Ilze Grunte. 
Visām koncertprogrammā iekļauta-
jām dziesmām tiek radīti jauni aran-
žējumi, ikviena melodija, pateicoties 
apvienotajam mūziķu sastāvam, 
iegūs jaunu skanējumu. Klausītāji 
koncertā varēs dzirdēt ne tikai klavie-
res, ģitāru, bet arī blokflautas skaņas, 
kā arī Marta Kristiāna izpildījumā 
ieskanēsies oboja.
  Ziemassvētku koncerts „Es skaistu 
vietu zinu” būs īsta sirds dāvana, 
kas spēs ikvienu klausītāju aizvest 
mūzikas brīnumainajā pasaulē.
  „Ziemassvētki man nozīmē pāri 
plūstošu, bērnišķīgu prieku un 

pateicību par iespēju dzīvot šo dzīvi. 
Dziedot baznīcās, es svinu Kristus 
dzimšanas Brīnumu, kuru nevar 
saprast, bet katru gadu var no jauna 
piedzīvoju kopā ar savas mīļas Latvi-
jas cilvēkiem,” stāsta Evita Zālīte.
  Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3 
„Biļešu paradīzes” kasēs, pasākuma 
dienā pirms koncerta Ls 4.

Evita Zālīte, Marts Kristiāns Kalniņš 
un Artis Robežnieks aicina uz īpašu 
Ziemassvētku koncertu „Es skaistu 
vietu zinu” Alūksnes Sv. Bonifācija 

Romas katoļu baznīcā
Publicitātes foto

Aicina uz Ziemassvētku koncertu baznīcā
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  Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste

  Attīstot un plānojot komunikā-
ciju darbu, īpaša vērība jāpiešķir 
kvalitātei – gan saturiskai, gan 
vizuālai, gan aktualitātei. 

  Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana 
ir veids, kā muzejs sarunājas ar ap-
meklētāju un sabiedrību. Šajā gadā 
Alūksnes muzeja izstāžu zālēs bija 
apskatāmas 25 izstādes, no kurām 
7 profesionālās mākslas izstādes, 4 
vēsturiskās, 5 ceļojošās, 5 dažādu 
autoru un satura izstādes, 4 fotoiz-
stādes. Gribas atcerēties Raula Zit-
maņa gleznu izstādi „Lūzera arka”, 
kurā darbu filozofija, vēstījums un 
izpildījuma daudzslāņainība lieka 
apmeklētājiem vēl un vēl atgriezties 
pie darbu uzlūkošanas. Tāpat ne-
varu nepieminēt jaunā daudzsološā 
un talantīgā fotomākslinieka Reiņa 
Hofmaņa fotoizstādi „Akmeņi”, 
kuru apmeklēja 1089 alūksnieši un 
viesi. Fotogrāfs no Latvijas Reinis 
Hofmanis izcīnījis galveno balvu 
starptautiskā arhitektūras fotokon-
kursā „Archifoto 2012”. Viņa darbi 
tika atzīti par labākajiem 26 valstu 
pārstāvju un vairāk nekā 250 foto-
grāfu konkurencē. 
  Vasarā, Latvijas Mākslas akadē-
mijas Mākslas zinātnes nodaļas 
Restaurācijas katedras restaurācijas 
apakšnozares studenti strādāja ar 
muzeja krājuma gleznām docentes 
Gunitas Čakares vadībā. Ar gleznu 
restaurācijas rezultātu savus ap-

meklētājus iepazīstinājām, atverot 
izstādes „Leo Kokles stāsts” un 
„Tiem, kam pāri 100...”.
  Īpašu apmeklētāju interesi pēc 
remonta izpelnījās uz pilsētas svēt-
kiem atvērtās izstādes Apaļajā tornī 
– „Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem” un Ledus pagrabā – 
„Skursteņslauķiem.lv”
  Lai interesantāk, vieglāk un emo-
cionāli bagātāk būtu apgūstamas 
un saprotamas nopietnas lietas un 
tēmas, esam izveidojuši vairākas 
muzejpedagoģiskās programmas 
bērniem un skolu jaunatnei, kurās 
iepazīstinām ar Alūksnes novada 
ļaužu sadzīvi no 19. gs. beigām līdz 
20. gs. sākumam, lielo ugunsgrēku 
Alūksnē 1940. gadā, sniedzam 
nelielu ieskatu arheoloģijā un 
iespēju orientēties un iepazīties ar 
Alūksnes apkārtnes kultūrvēsturisko 
mantojumu, papildināt zināšanas 
par Alūksnes vēsturi, iepazīstoties 
ar muzeja krājumu. 
  Dodamies izbraukumos ārpus 
muzeja ar sagatavotu prezentāciju 
un vairāku vēsturisko īsfilmu par 
Alūksnes vēsturi demonstrēšanu. 
  Piedāvājam telpu nomu pasāku-
miem, svinībām gan iestādēm un 
uzņēmumiem, gan individuāla-
jiem interesentiem. Pēc pasūtītāja 
vēlmēm piedāvājam un izstrādājam 
konkrētā pasākuma programmu. 
  Šogad muzejā notikušie 73 dažāda 
veida pasākumi - semināri, forumi, 
lekcijas, tikšanās, grāmatu prezen-
tācijas, filmu skatīšanās, pagātnes 
spēle ir muzeja komunikāciju darba 
ar sabiedrību raksturojošs lielums.
  Gada sākumā veicām apmeklētāju 

Izstāžu darbs – saruna ar apmeklētāju

Kājnieku skolas karavīri, kas piedalījušies starptautiskajās misijās, pasākuma 
dalībniekiem stāstīja par pieredzēto

Foto no Alūksnes muzeja albuma
aptauju, lai izzinātu viņu vēlmes un 
intereses. Kā liecina aptaujas anketu 
rezultāti, šī gada pirmajā pusgadā 
50% no respondentiem vēlas redzēt 
profesionālās mākslas izstādes, bet 
otra daļa priekšroku dotu tikšanās 
ar sabiedrībā atpazīstamām un 
ievērojamām personībām – māks-
liniekiem, aktieriem, rakstniekiem, 
amatniekiem. Savukārt no izglītojo-
šiem pasākumiem puse respondentu 
vēlas apmeklēt lekcijas, seminārus, 
koncertus, dzejas pēcpusdienas, 
kamerizrādes. 
  No rezultātiem secinām, ka muzejā 
jābūt ne tikai ekspozīcijām, kuras 
atspoguļo vēstures notikumus, kas, 
protams, izsaka muzeja misiju, 
galveno vēstījumu un saturu, ko 
nosaka muzeja mērķi un muzeja 
krājuma saturs, bet apmeklētājam 
nepieciešams izglītoties, sekot 

līdzi laikmetīgās mākslas norisēm. 
Jebkurai izstādei vai ekspozīcijai ir 
jābūt sociāli daudzfunkcionālai, jo 
primārais muzeja uzdevums tad arī 
ir izglītot savu apmeklētāju. Domā-
jam par to, lai muzejs kļūst arvien 
apdzīvotāks un dzīvāks ikdienā, lai 
cilvēku apmeklējums nav tikai reizi 
gadā Muzeju naktī. 
  Decembra sākumā esam sagaidī-
juši priecīgo notikumu – šī gada 
10 000 apmeklētāju. Tādēļ gribam 
pateikt paldies visiem muzeja ap-
meklētājiem, bet īpaši aktīvākajiem 
un uzticīgākajiem – Alūksnes pilsē-
tas sākumskolai, Alūksnes novada 
vidusskolai, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai, Mākslas skolai, 
pirmskolas izglītības iestādei „Sprī-
dītis” un NBS Kājnieku skolai.
  Uz tikšanos 2013. gadā!

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

  Šogad klusais, mierpilnais gaidī-
šanas laiks iesākās pašā decembra 
sākumā. Cik mierpilns ir šis mēne-
sis, tā būtu diskutējama lieta, kaut 
pati daba mūs aicina kļūt tīriem, 
baltiem kā sniegam, kurš šogad ba-
gātīgi baltās segās tin ceļus, mežus 
un  laukus.

  Lai kaut nedaudz izjustu, ka šis 
ir īpašs laiks, neskatoties uz to, vai 
esam kristieši vai kādas citas pārliecī-
bas pārstāvji, ik svētdienu jaunlai-
cenieši tiek aicināti uz tautas namu. 
Svētdienas pēcpusdienās tautas namā 
skan īpaši koncerti, kuri ļauj uz 
mirkli apstāties, padomāt un izvērtēt 
savas domas, darbus, satikšanās un 
tikšanās, kuri paliks aizejošajā gadā. 
Emocijām bagāts, daudzkrāsains un 
dažādu instrumentu spēles pārstāvēts 
pirmajā Adventa svētdienā izskanēja 
Alūksnes Mūzikas skolas un tās Apes 
filiāles audzēkņu koncerts. Mīļu 
paldies jaunlaiceniešu vārdā saku 
skolotājām I. Čerbikovai, A. Grosai, 
I. Petrikalnei, S. Kubuliņai un I. Pils-
kalnei, kuras bija līdzās bērniem šajā 
koncertā, tādējādi iedrošinot jaunos 
māksliniekus stāties publikas priekšā. 
  Apes pilsētas dziedošie talanti Jaun-
laicenes tautas namā viesojās otrajā 
Adventa svētdienā. Emocionālās 
dzejas rindas vijās ar sieviešu vokālā 
ansambļa daudzkrāsaino dziedājumu. 
Patīkami pārsteidza jauno vokālis-
tu U. Teteres, B. Ābolkalna un S. 
Ēveles drošais un skanīgais dziedā-

jums. Īpaši skatītājus aizkustināja Z. 
Teteres solo, kurš izvilināja asaras. 
Paldies S. Oto un L. Karro par dvēse-
lisko koncertu.
  Trešajā Adventa svētdienā jaunlai-
ceniešus kopā aicināja folkloras kopa 
„Putnis”. Šajā svētdienā pasākuma 
apmeklētāji sēdās pie kopējā saimes 
galda. Āboli, pupas, zirņi, dzērvenes 
un citi Ziemsvētku labumi bija jāno-
bauda ikvienam, kurš bija atnācis. 
Šajā pēcpusdienā tika Ziemsvētku 
dziesmas dziedātas, ticējumi un 
tautas dziesmas caur spēli uzzinātas, 
laimīte lieta un vēl citas sentēvu 
prasmes apgūtas. Folkloras kopas 
vadītāja I. Ārste un pārējie kopas da-
lībnieki šīs pēcpusdienas atmosfēru 
radīja īpašu, jautru un interesantu.
  Ceturto Adventa sveci Jaunlaicenes 
ļaudis iedegs mājās savu mīļo lokā, 
jo nākošajā dienā ir Ziemassvētki ar 
neiztrūkstošo dievkalpojumu Opekal-
na baznīcā, kurā skanēs Jaunlaicenes 
sieviešu vokālā ansambļa  balsis 
brīnišķīgajās Ziemassvētku dziesmās.
  29. decembrī mazos jaunlaiceniešus 
aicinām rotaļāties, dziedāt pie svētku 
egles, kur viņus gaidīs Ziemassvētku 
vecītis, kurš kopā ar teātra studiju 
ESTEPATĀS būs atbraucis no Ogres.
  Šī raksta noslēgumā visiem novada 
ļaudīm gribu novēlēt miera pilnus 
Ziemassvētkus un lai Jaunais gads 
sirdī iemet baltu zvaigžņu riekšavu, 
kas sniegs brīnumainu spēku. Lai 
rokas un prāts gurst tīkamā darbā, 
bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu 
cilvēku klātbūtne!

Jaunlaicenieši tiekas
Adventa laikā

Labo darbu 
nekad nevar 
būt par daudz! 
  Atskatoties uz 1. decembra 
dziļi ziemoto vakaru, kad siltā 
un mājīgā atmosfērā Veclaicenes 
tautas namā pulcējās labdarības 
pasākuma „Ansim Veclaicenē” 
atbalstītāji, vēlamies pateikt   
PALDIES – Alūksnes novada 

cilvēkiem,
  kuri palīdzēja veidot šo pa-
sākumu, kuru ieguldījums bija 
nesavtīgs brīvprātīgais darbs, 
veidojot pasākuma aktivitātes, 
noformējumu; 
  kuri ar savu ieguldījumu atbals-
tīja svētku pasākumu norises, 
ziedojot savus darinātos rokdar-
bus, zīmējumus, gleznas, koka, 
metāla izstrādājumus - izsolei un 
loterijai;
  kuri ar saviem skanīgajiem 
skaņdarbiem radīja emocionā-
lu aizkustinājumu pasākuma 
apmeklētājiem; 
  visiem pasākuma atbalstītājiem, 
kuri palīdzēja radīt īpašo labestī-
bas vakara gaisotni.

  Pateicoties visiem kopā, mums 
izdevās labdarības pasākuma 
laikā saziedot – 1549 latus, lai
Ansis varētu uzsākt atveseļoša-
nās garo ceļu.

  Akcijai „Ansim Veclaicenē” 
uz 12.12.2012. saziedots Ls 
2857,10. 
 

__________________________
                     

Lai allaž kāds prieks
kā eņģeļa mats
sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki un 
Jaunais gads 
dod sirdij 
mīlestības tik daudz,
ka paši, gluži
kā eņģeļi,
to citiem dāvināt varam.

(K. Apškrūma)

  Paldies par gada garumā 
dāvāto labestību, dāsnumu un 
balto ticību, ka sildot citus mēs 
sasildāmies paši!
                                                    
  Nodibinājums „Alūksnes un 
Apes novada fonds”

  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  14. decembrī Annas bibliotēkā 
notika literāri muzikāla tikšanās 
ar gulbenieti Ivetu Krūmiņu un 
mūziķi Aivaru Osi. Tikšanās 
aizritēja ļoti sirsnīgā, nepiespiestā 
gaisotnē. Dzejas un miniatūru 
lasījumi mijās ar skaistām muzi-
kālām kompozīcijām. 

  Autoru sirsnīgais balss tembrs un 
tekstu interpretācija skatītājos radīja 
aizkustinājuma asaras. „Paldies 
par veldzi dvēselei!” – tā izteicās 
pasākuma apmeklētāji, jo sen nebija 
baudījuši ko līdzīgu.
  Pasākumā dzirdējām miniatūras no 
Ivetas Krūmiņas grāmatas „Viena 
skatiena attālumā”, kur sadzirdē-
ti, saredzēti, samīļoti, domās par 
tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem, 
kas ikdienā viena skatiena attālumā. 
Krājums ir I. Krūmiņas un fotoattē-

lu autora N. Gorkina  Sirdsgrāma-
tiņa aktrises Antras Liedskalniņas 
80. dzimšanas dienā. Autore lasīja 
fragmentus no vēstulēm, kā arī 
dzeju no jaunā krājuma – kopdarba 
ar dzejnieku Arvi Degumu „Rabar-
beru vīns”, kur dzejiski sarunāties 
palīdzēja Aivars Osis. Dzirdējām 
fragmentus no Ivetas 2010. gada 
sākumā izdotā stāstu krājuma 
„Kaut ko labu!”. Šajā krājumā gan 
dažādi pašas dzīvē noskatīti stāstiņi 
– bibliotēkā, autobusā, gaidot uz 
parka soliņa, gan citu pastāstīti par 
piedzīvoto pirmajos randiņos, zāļu 
vakarā, Ziemassvētkos un citos 
brīžos, kā arī nejauši noklausītas 
sarunas un autores pārdomas par 
dzīves vērtībām un attiecībām. 
  Ļoti ceram (un arī novēlam), ka 
Iveta Krūmiņa un Aivars Osis radīs 
vēl kādu jauku literāri muzikā-
lu projektu, lai mēs atkal varētu 
satikties!

Annā literāri muzikālajā pasākumā daudz apmeklētāju
Inas Balaņukas foto

Annā pirms Ziemassvētkiem
tikās literārā noskaņā
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  Ilze Zvejniece,
ABJC aunatnes lietu metodiķe

  Alūksnes pusē šogad patriotiskā 
Valsts svētku noskaņa vismaz 
46 jauniešiem tika paildzināta 
par vēl gandrīz nedēļu, jo 22. 
novembra pēcpusdienā astoņas 
jauniešu komandas no Alūksnes 
un Apes novada skolām piedalījās 
izaicinājumā „Pagātnes spēles”, 
„izdzīvojot” vairākus Latvijas 
vēstures posmus no 1918. gada 
līdz mūsdienām, pārbaudot sevi 
un biedrus grūtā brīdī.

  Izaicinājuma „Pagātnes spēles” 
mērķis bija sniegt iespēju jaunie-
šiem iepazīt vēsturi caur praktisku 
darbību un sajūtām, burtiski izskrie-
not cauri Brīvības cīņām, Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikam, okupāci-
jām un partizānu darbībai, padomju 
laikam un barikādēm, nonākot līdz 
mūsdienām.
  Katra komanda veica izaicināju-
ma ceļu, atrodot punktus un veicot 
tādus uzdevumus kā pārtikas nolik-
tavas novērošana, ziņas nodošana ar 

roku signāliem, nestuvju izgatavo-
šana un cietušā transportēšana, de-
ficīta preces iegūšana un nodošana 
kopējam Barikāžu galdam. Punkti 
atradās dažādās vietās Alūksnes 
pilsētā - muižas parkā, pie piemi-
nekļa 7. Siguldas kājnieku pulka 
karavīriem, Jāņkalniņā, veikalā 
„Suflē” Lielā Ezera ielā, Jaunās pils 
pagalmā un noslēgums Alūksnes 
muzejā. Katrs punkts raksturoja 
konkrēto laika posmu. Dodoties no 
viena punkta uz nākamo, koman-
das ar vēstuļu palīdzību vispārīgi 
uzzināja par laika posmu, uz kuru 
dodas un konkrētus faktus vai kādu 
vēsturisku ainu, kas tajā laika pos-
mā risinājusies Alūksnē, piemēram, 
to, kā 1941. gada jūnijā vietējā par-
tizānu grupa pie Jāņkalniņa apturēja 
ar labību un lopiem pielādēto bānīti, 
sarkanajai armijai atkāpjoties, vai 
to, kur padomju laikā Alūksnē 
atradies dzērienu veikals un kā ar 
pieredzējušu veikalnieci sarunāt 
deficīta preci. 
  Dalībnieki atklāja sev iepriekš ne-
zināmus faktus, pārvarēja kautrīgu-
mu, lai garāmgājējam apjautātos par 

Jaunieši „Pagātnes spēlēs” izdzīvo vēsturi

„Pagātnes spēlēs” piedalījās astoņas jauniešu komandas 
no Alūksnes un Apes novadiem 

Foto no ABJC albuma

izbijušu dzērienu veikalu, uzmun-
drināja viens otru, kad skriet bija 
grūti. Noslēgumā NBS Kājnieku 
skolas kapelāns Dāvids Šterns ar 
jauniešiem pārrunāja viņu gaitas un 
ieguvumus, kā arī runāja par tādām 
svarīgām gan karavīra, gan ikviena 
cilvēka vērtībām kā cieņa, pašaiz-
liecība, godīgums un mīlestība pret 
savu zemi un līdzcilvēkiem. Tā 
nebija sacensība, bet izaicinājums 

un cīņa kopīgam mērķim. Tieši tā 
arī bija „Pagātnes spēļu” galvenā 
vērtība.
  Izaicinājuma „Pagātnes spēles” 
organizatori - Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs sadarbībā ar NBS 
Kājnieku skolu, Alūksnes muzeju 
un Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes finansiālu 
atbalstu, domā, ka šīs ir labs sākums 
tradīcijai, ko attīstīt.

 Ilze Ludviga,
Strautiņu pamatskolas skolotāja

  21. novembrī Strautiņu pa-
matskolā viesojās trīs angliski 
runājoši jaunieši un viņu darbu 
koordinatore no Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra. Meitenes 
pārstāvēja Zviedriju, bet puisis 
bija ieradies no Gruzijas. Viņi 
veica brīvprātīgo darbu Alūksnes 
novadā.

 7., 8. un 9. klašu skolēni tika 
aicināti skolas aktu zālē, lai satiktos 
ar angliski runājošajiem jauniešiem. 
Vispirms latviski visus klātesošos 
ar šiem jauniešiem iepazīstināja 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu metodiķe Līga. Tad 
tika dots vārds pašiem jauniešiem. 
Jaunieši Levan,  Cherelyne un 
Jennifer angļu valodā stāstīja par 
savām valstīm, rādīja prezentācijas, 
uzdeva jautājumus par prezentāci-
jās redzēto un dzirdēto. Par katru 
pareizo atbildi dāvināja MJIC „Pa 
GALMS” pildspalvu. Strautiņu 
pamatskolas skolēni bija ļoti aktīvi 
uz minēšanu, jo grūti bija saprast, 
kurš pirmais ir pacēlis roku. Papildu 
jautājumu no Strautiņu pamatskolas 

skolēniem jauniešiem nebija, līdz 
ar to neviens angļu valodas mācību 
stundai papildus vērtējumu neviens 
nesaņēma. 
 Noslēgumā visi uzdejojām zviedru 
deju, kuru bija jādejo arvien ātrāk 
un ātrāk. Mums, latviešiem, tādas 
līdzīgas dejas nemaz nav, ar ko 
salīdzināt. Bija interesanti. Skolē-
niem patika un viņi vēlētos vēl kaut 
ko līdzīgu mūsu skolā piedzīvot arī 
citreiz. 
 Ārzemju jaunieši ļoti brīnījās par 
mūsu skolas vecumu, kas ir rakstīts 
uz skolas akmens. Neticēja, ka tā 
ir tik sena celtne. Arī skolas aktu 
zāle ļoti patika, jo tajā visi iegāja ar 
ārzemniecisku „Wooow!” Mums, 
savukārt, īpaši patika, kā viņi centās 
runāt latviski. Tas bija labi!

Jauniešu ciemošanās no 
Zviedrijas un Gruzijas

Strautiņu pamatskolas skolēni ar 
interesi uzklausīja viesu stāstījumu  

Foto no Strautiņu pamatskolas albuma

  Sarmīte Salmiņa,
Ilzenes mazpulka vadītāja

  7. decembrī Latvijas mazpulki 
sadarbībā ar Latvijas  Lauksaim-
niecības universitāti, Latvijas 
Jaunatnes padomi un  Latvijas 
Jauno zemnieku klubu Jelgavas 
pilī rīkoja  konferenci, kuru 
apmeklēja arī mazpulcēni no 
Alūksnes, Ilzenes, Mārkalnes, 
Strautiņiem un Ziemeriem.

  Mēs, Alūksnes novada mazpulki, 
varējām būt lepni, ka savu no-
vadu esam pārstāvējuši tik plašā 
pulkā un, ka mums līdzi brauca arī 
Alūksnes novada domes deputāte 
Sandra Zeltiņa.
  Latvijas Mazpulku padomes 
priekšsēdētāja Ilze Kļava apkopoja 
projekta „Latvijas mazpulku attīstī-
bas gads” rezultātus, ar prezentāciju 
uzstājās arī Strautiņu mazpulks, 
savukārt par jaunatnes organizāciju 
sadarbību un attīstību Latvijā stāstī-
ja LJP prezidents Kārlis Boitmanis. 
Tāpat tika analizēti jaunatnes orga-
nizāciju darbības Latvijā panākumi 
un ieguvumi.
  Klātesošajiem tika piedāvāts 
iedvesmojošs stāsts par radošumu 
un inovācijām Latvijā, ko stāstīja 
SIA „Sula” vadītājs Linards Liberts, 
bet pēcpusdienā jaunieši apmek-
lēja visas deviņas LLU fakultātes, 
Sv. Trīsvienības baznīcas torni, 
kur tikās  ar Jelgavas pašvaldības 
jaunatnes lietu speciālisti J. Grīsli, 
lai darba grupā runātu par jaunatnes 

organizāciju sadarbību. 
  Konferences gaitā tika runāts, kā 
vairāk  jauniešu iesaistīt kādā no 
biedrībām. Piemēram, iesaistoties 
mazpulku darbā, skolēni attīsta 
sadarbības prasmes, mācās veikt 
praktiskus darbus, apgūst uzņē-
mējdarbības pamatus un lietderīgi 
pavada brīvo laiku. Čaklākajiem 
mazpulcēniem tiek dota lieliska 
iespēja iepazīt dažādus Latvijas 
uzņēmumus, apmeklēt vasaras no-
metnes, piedalīties Sporta spēlēs.
  Konferences ietvaros mazpulku 
vadītāji izvērtēja, cik laba sadar-
bība mazpulkiem izveidojusies ar 
pašvaldību. Mēs, Alūksnes novada 
mazpulku vadītāji, sadarbību ar 
pašvaldību vērtējām  pozitīvi. Arī 
Latvijas mazpulku padomes priekš-
sēdētāja Ilze Kļava izteica atzinību 
Alūksnes novada pašvaldībai  un 
Izglītības pārvaldei par atbalstu un 
sapratni.
  Vakara programma notika  latvisko 
tradīciju garā – uzstājās LLU jau-
niešu deju kolektīvs „Skalbe”, bija 
lustīgas dziesmas un dejas kopā ar 
Rīgas danču klubu un Ilgu Reiznie-
ci. Savukārt mazpulku vadītājiem – 
vakarēšana kopā ar z/s „Vaidelotes” 
saimnieci Dairu Jātnieci un lauku 
attīstības pētnieku Aivaru Berķi.
  Konferences dalībniekiem bija 
skatāma Latvijas mazpulku ceļojošā 
izstāde. Šajā izstādē bija apskatā-
mas fotogrāfijas un lasāma infor-
mācija arī par Ilzenes, Strautiņu un 
Ziemeru mazpulku darbību.

Novada mazpulcēni konferencē 
„Jaunieši -  Latvijas vērtība”

Alūksnes novada mazpulcēni Jelgavā Foto no Ilzenes mazpulka albuma

2013. – Eiropas 
pilsoņu gads

  Silvija Mūrniece,
EDIC Gulbenē Alūksnes filiāles 
un ES informācijas punkta
koordinatore

  Eiropas Komisija 2013. gadu 
ir pasludinājusi par Eiro-
pas pilsoņu gadu, lai labāk 
informētu eiropiešus par viņu 
tiesībām un iespējām. Jēdziens 
„Eiropas Savienības pilsonība” 
ir ieviests ar Māstrihtas līgumu 
1992. gadā. Ikviena persona, 
kurai ir kādas ES dalībvalsts 
pilsonība, automātiski kļūst arī 
par Eiropas Savienības pilsoni.

  Eiropas Savienības 27 dalīb-
valstīs ir apmēram 500 miljoni 
pilsoņu. Ikviens ES dalībvalstu 
pilsonis līdztekus savas valsts 
pilsonībai ir pilntiesīgs ES 
pilsonis, bet aptaujas rāda, ka ne 
vienmēr visi to apzinās, piemē-
ram, to, ka ikviens ES pilsonis 
var iesniegt lūgumrakstu ES in-
stitūcijām jebkurā no dalībvalstu 
valodām, tai skaitā rakstīt un arī 
saņemt atbildi latviešu valodā. 
Katram ES dalībvalstu pilsonim 
ir savas tiesības un pienākumi. 
Daļu tiesību garantē konkrētās 
valsts pilsonība, piemēram, 
Latvijas pilsonība, bet esošās tie-
sības papildina arī ES pilsonība.
  2013. gadā Eiropas Komisija 
publicēs savu jauno ziņojumu 
par ES pilsonību. Tā mērķis būs 
norādīt uz papildu pasākumiem, 
lai atrisinātu problēmas, uz 
kurām būs norādījuši ES pilsoņi. 
Tiem, kuri izmanto Eiropas 
Savienības noteiktās tiesības, 
paplašinot savu dzīves telpu pāri 
valsts robežām ceļojot, studējot, 
strādājot, apprecoties, pensio-
nējoties, pērkot vai mantojot 
īpašumu, balsojot vēlēšanās vai 
vienkārši iepērkoties tiešsaistē 
citās dalībvalstīs nodibinātos 
uzņēmumos, ir svarīgi, lai viņi 
pilnībā spētu izmantot savas 
priekšrocības.
  Informāciju par Eiropas 
Savienības pilsoņu tiesībām un 
priekšrocībām ir iespēja saņemt 
arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā, 
kur jau daudzus gadus darbojas 
ES informācijas punkts un starp-
tautiskā tīkla EUROPE DIRECT 
informācijas centra Gulbenē 
Alūksnes filiāle. 2013. gadā tajā 
tiks rīkotas dažādas tematis-
kas izstādes un pasākumi, kur 
centra apmeklētāji varēs saņemt 
informāciju par iespējām brīvi 
ceļot, mācīties, strādāt, saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus 
u.c. Informācijas centrā ikviens 
var arī saņemt grāmatas un infor-
matīvus materiālus par Eiropas 
Savienību, bezmaksas interneta 
pakalpojumus, izmantot bez-
maksas tālruni 00 800 6789 10 
11 jautājumiem par Eiropas Sa-
vienību un citus pakalpojumus. 
Tuvāk ar informācijas centra 
pakalpojumiem un aktualitātēm 
var iepazīties tīmekļa vietnē 
www.albibl.lv vai apmeklējot 
Alūksnes pilsētas bibliotēku 
Lielā Ezera ielā 24.

Sarmīte Salmiņa,
Ilzenes mazpulka vadītāja

  7. decembrī tika paziņoti arī 
konkursa „Mikro&makro jaunie 
pētnieki” rezultāti. Liels bija 
mūsu prieks, kad uzzinājām, ka 
esam vieni no uzvarētājiem šajā 
konkursā.

  Mazpulcēnu uzdevums bija izpētīt 
humīnvielu saturošu mēslojumu 
efektivitāti, audzējot dažādus augus. 
Salīdzināt, kurš mēslojums - „Humi 
Plus”  vai „Kūdras eliksīrs” jauna-
jiem dārzniekiem šķiet efektīvāks. 

Visas vasaras garumā mazpulcēni 
augus laistīja, mēsloja, novēroja, 
fotografēja, lai rudens forumā savu 
darbu prezentētu pārējiem mazpul-
cēniem. No Ilzenes mazpulka šajā 
konkursā  iesaistījās Zane Boka, 
Dārta un Ernests Medņi, Anete un 
Rihards Salmiņi. Rudens forumā  
žūrijai savu veikumu prezentēja 
Anete un Ernests.
  Par čaklo un rūpīgo darbu bērni 
saņēma balvu - ceļazīmi uz zinātnes 
centru AHHAA Tartu, ilzenieši to 
apmeklēs kopā ar pārējiem uzvarē-
tājiem - mazpulcēniem no Dagdas, 
Nautrēniem un Pasienes.

Ilzenes mazpulcēni – laureāti konkursā 
„Mikro & Makro jaunie pētnieki”
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Aktuāli www.aluksne.lv

  Inta Cinglere,
Jaunalūksnes un Malienas pagasta 
pārvalžu vadītāja

  Tuvojas noslēgumam 2012. gads. 
Lai izvērtētu šajā laikā paveikto 
un izvirzītu mērķus nākamajam 
gadam, laiks atskatīties uz Jauna-
lūksnes un Malienas pagastu 
pārvaldēs darīto. Abās pagastu 
pārvalžu iestādēs ir izveidojušies 
spēcīgi darba kolektīvi, kas strā-
dā vienotā komandā, bieži darot 
daudz vairāk nekā paredzēts 
pienākumos, tāpēc jāteic liels 
paldies, jo tikai kopīgiem spēkiem 
mēs varam sasniegt kvalitatīvu 
darba rezultātu.
 
  Neskatoties uz to, ka 2012. gada 
budžets, salīdzinot ar 2011. gadu, 
bija mazāks, esam spējuši sabalan-
sēt finansējumu tā, lai varētu veikt 
arī lielākus darbus un ieguldījumus.
 Jaunalūksnes pagastā 2012. gadā 
brīvdabas estrādē „Dainas” uzklāta 
jauna koka dēļu grīda,  Bejas 
novadpētniecības centrā demontēta 
klēts, kura bija avārijas stāvoklī, 
labiekārtota teritorija ap pašvaldības 
īpašumu „Ielejas – 1”, likvidējot 
bojātos, vecos kokus, izveidota 
apzaļumota terase, pirmsskolas 
izglītības iestādē „ Pūcīte” siltināti 
ēkas pamati un veikti labiekārtoša-
nas darbi teritorijā - izveidots bruģa 
segums, uzbūvēts malkas šķūnis 
pie Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
ēkas.
  Šogad daudz tika strādāts pie 
pagasta teritorijas sakopšanas. 
Panākts, ka vairāki privāto zemju 
īpašnieki sakopa savus īpašumus. 
Mēs par to sakām paldies. Tika 
meklēti arī risinājumi pamesto un 
nekopto īpašumu sakārtošanai, jo 

dažādi juridiskie, kā arī finansiālie 
šķēršļi neļauj pagasta pārvaldei šos 
īpašumus sakopt, nojaukt vai atjau-
not tajos sagruvušas ēkas. 
  Lai papildus esošajiem resursiem 
piesaistītu finansējumu, piedalījā-
mies dažādu fondu projektu konkur-
sos. 2012. gadā realizēts ES ELFLA 
projekts „Slēpošanas/biatlona trases 
labiekārtošana rekreācijas pakal-
pojumu pilnveidošanai Alūksnes 
novada pašvaldībā” un apstiprināts 
projekts „Teritorijas labiekārtoša-
na Kolberģī sporta un sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai”, kas tiks 
īstenots 2013. gadā. Jaunalūksnes 
bibliotēkai apstiprināts Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstīts projekts 
„No rakstīta vārda līdz tikšanās 
priekam bibliotēkā”, ar šo finansē-
jumu pagastu iedzīvotājiem ir dota 
iespēja tikties ar literātiem. Malie-
nas pamatskolas dejotājiem darināti 
jauni krekli, pateicoties Apes un 
Alūksnes novadu fonda atbalstam 
programmā „Apes un Alūksnes 
novada Jaunie talanti”. Gada 
nogalē tika apstiprināts Sorosa 
fonda - Latvija projekts „Vēl viens 
PAKĀPIENS Malienas Bērnu un 
Ģimenes atbalsta centra darbībā”, 
kura ietvaros pagasta iedzīvotājiem 
dota iespēja lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku, apgūt jaunas prasmes, pieda-
līties kultūras un uzņēmējdarbības 
uzsākšanas pasākumos.
  Kolberģī tika uzsākts ūdenssaim-
niecības attīstības projekts, kuru sa-
gatavoja un īsteno Alūksnes novada 
pašvaldības uzņēmums SIA „Rūpe”. 
Projekta realizācijas gaitā nākas sa-
stapties ar dažādām neērtībām. Lai 
sasniegtu vēlamo rezultātu, aicinām 
iedzīvotājus izprast situāciju un būt 
iecietīgiem. 
  Daudz darba, radošas izdomas 

savā darbā iegulda pagastu kultūras 
darbinieki, lai iedzīvotājiem uz 
vietas pagastos būtu pieejami 
kvalitatīvi pasākumi. Kā liels 
atbalsts kultūras pasākumos ir 
pagastu amatiermākslas kolektīvi: 
deju kolektīvi, dramatiskie pulciņi, 
koris. Kultūras aktivitāšu jomā 
šis gads ir bijis bagāts. Pasākumu 
organizēšanā tiek ieguldīts nesav-
tīgs darbs, aicinām būt atsaucīgiem 
un apmeklēt šos pasākumus, kuros 
gūsiet pozitīvas emocijas un kļūsiet 
par pastāvīgu un ļoti gaidītu viesi. 
Kolberģa tautas namā viesojās 
vairāki amatierteātru kolektīvi. Sa-
rīkojumā „Ielūdz Kolberģis” notika 
septiņu deju kolektīvu sadancis. 
Vasaras sezonā brīvdabas estrādē 
„Dainas” regulāri bija zaļumballes. 
Austrumu deju grupa „Džalila” 
rīkoja 5 gadu dzimšanas dienas 
koncertu, notikuši pasākumi senio-
riem un gada spilgtākais notikums 
padomju saimniecības „Alūksne” 
bijušo darbinieku satikšanās svētki, 
kuros vairāk kā pēc 20 gadiem tika 
atjaunots jauktais koris. 
  Malienas tautas namā notikušas 
vairākas teātra izrādes, skatītājus 
priecēja gan pašmāju dramatiskais 
kolektīvs, gan tādi populāri aktieri, 
kā Zane Daudziņa un Ivars Puga. 
Malienā kopā pulcējās dejotāji 
rīkotajā sadancī, tika svinēti pagasta 
svētki, kuros neatkarīgi no laika 
apstākļiem katru gadu ir jautras 
atrakcijas un sporta aktivitātes. 
Bērniem tika organizēta dienas 
nometne „Paralēle”, kurā varēja gūt 
ieskatu grafiti un hip-hop kultūrā. 
Nevar nepieminēt Malienas pagastā 
Uģa un Ingas Prauliņu ieguldī-
jumu Malienas pagasta kultūras 
izaugsmē. Skaistie nakts koncerti, 
kuros esam baudījuši gan klasis-

ko mūziku, gan jaunu, talantīgu 
mūziķu interpretācijas, ir pagastam 
ienesuši jaunu dzīvību un atveduši 
uz Malienu daudzus viesus.
  Jaunalūksnes, Bejas un Malienas 
bibliotēkās tiek organizēti dažādi 
tematiskie pasākumi lieliem un ma-
ziem lasītājiem, regulāri iekārtotas 
literatūras izstādes. Nodrošināta 
brīva pieeja internetam, ir iespēja 
drukāt, kopēt un skenēt dokumen-
tus. Malienas bibliotēkā ir izveidota 
Novadpētniecības istaba, kurā ir 
apskatāmi dažādi priekšmeti, al-
būmi un citi krājumi, kas vēsta par 
pagasta vēsturi. Bejas bibliotēkas 
paspārnē aktīvi darbojās interešu 
klubiņš „Pipariņš”, kurā kopīgi 
darbojas ciema ļaudis. 
  Bejas novadpētniecības centrs 
piedāvā pastāvīgās un mainīgās 
ekspozīcijas, izstādes. Notiek 
Muzeju stundas, kurās var rakstīt 
ar tinti un spalvu, iepazīt gadskārtu 
ieražu tradīcijas, malēniešu valodu, 
vēstures liecības. Tiek organizētas 
ekspedīcijas uz vēstures un dabas 
objektiem. Seno amatu darbnīcā 1 - 
2 reizes mēnesī ir iespēja apmeklēt 
daudzveidīgas nodarbības: aušana, 
pērļošana, izšūšana, sveču liešana 
u.c. Centra vadītāja lielu darbu 
iegulda pētniecībā, tā tapa Bejas 
skolas jubilejai veltītā grāmata 
„Bejas skolai 145”, tā top materiāli 
izstādēm, kad jāatspoguļo vēsturiski 
notikumi. Gada visspilgtākais pasā-
kums bija Muzeju nakts pasākums 
„Te upīte čalojot vilni met…”.
  Ļoti laba sadarbība ir izveidoju-
sies ar pagastu izglītības iestādēm, 
risinot saimniecisko jautājumu 
problēmas, organizējot kopīgus 
pasākumus.
  Daudz pagastos tiek strādāts pie 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

darbu (planēšanas, ceļmalu attī-
rīšanas no krūmiem, appļaušanas 
un sniega tīrīšanas) organizēšanas 
un budžeta racionālas izlietošanas. 
Ņemot vērā autoceļu slikto tehnisko 
stāvokli, maz līdzekļu atliek auto-
ceļu remontiem, tāpēc tie tiek veikti 
finanšu līdzekļu iespēju robežās 
prioritārā secībā. 
  Uz šo brīdi aktuālākā problēma ir 
ikgadējā sniega stihija, kas izsauc 
pagasta iedzīvotāju vislielāko neap-
mierinātību un sašutumu. Gribētu 
cerēt, ka šo problēmu izdosies atri-
sināt valsts un pašvaldības līmenī, 
jo tagad pagastu pārvaldes drīkst 
rīkoties apstiprinātā budžeta ietva-
ros un var ieguldīt līdzekļus tikai 
pašvaldības autoceļu uzturēšanai.
  Kopumā vērtējot 2012. gadu, 
secinām, ka tas ir bijis ražīgs. Esam 
saņēmuši no iedzīvotājiem ierosi-
nājumus, priekšlikumus, kritiku un 
pateicību par savu darbu. Paldies 
sakām mūsu cilvēkiem, kas atbalsta 
pašvaldību ikdienā un arī svētku 
reizēs, uzņēmējiem, kuri atsaucas 
uz aicinājumu finansēt kultūras un 
sporta pasākumu organizēšanu, 
aktīvajiem senioriem par sabied-
riskās dzīves veicināšanu, katram 
mūsu pagastu iedzīvotājam, kurš 
arī ar vārdiem vai darbiem nepaliek 
vienaldzīgs. Mēs augsti vērtējam 
katra cilvēka darbu savā uzņēmumā, 
mājsaimniecībā, kas kopumā veido 
mūsu dzīves vidi, jo tikai kopīgi 
strādājot varam cerēt uz pagasta 
izaugsmi.
  Novēlam Ziemassvētku laikā 
sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt 
nemanāmo, sajust neapjaušamo. Lai 
izturība, veiksme un dzīvotprieks 
pavada 2013. gadā!

Atskatoties uz paveikto Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvaldēs

  Dace Janova,
rallijsprinta un rallija „Alūksne 
2013” preses centra vadītāja

  Baltijas rallija ziemas sezonu 
2013. gadā 18. – 19. janvārī atklās 
rallijsprints un rallijs „Alūksne 
2013”. Ja nu kaut kur mūsu mai-
nīgajos Latvijas laika apstākļos 
nākamziem atnāks sals un sniegs, 
tad tas noteikti būs Alūksnes 
novadā, Alsviķu, Jaunlaicenes, 
Jaunalūksnes, Mārkalnes un 
Ziemeru pagastos, kuriem cauri 
vīsies līdz pat 70 km rallijsprinta 
un rallija „Alūksne” ātrumpos-
mu.

  Protams, to īpaši labi zina 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Fomins, kurš atzīst:
  - Alūksne ir Latvijas ziemas 
galvaspilsēta, tādēļ priecājos, ka 
sacensību organizatori un sportisti 
to ir novērtējuši un ziemas rallijs 
notiks tieši te, Alūksnes novada 
kalnainajos un viltīgajos ceļos.
  Rallijsprinta un rallija „Alūksne 
2013” mājas lapā www.4rati.lv ir 
atrodams rallija gids informatīvs 
dokuments, kas ieskicē sacensību 
galvenās vadlīnijas. Decembrī 
publicēts rallijsprinta un rallija 
nolikums, un sākusies sportistu 
pieteikšanās sacīkstei.

Tuvojas Baltijas pirmais 2013. gada sezonas ziemas 
rallijsprints un rallijs „Alūksne 2013”

  Pirms diviem gadiem veiksmīgi 
startējuši kā rallijsprints, pirms 
gada – jau izauguši līdz rallijam, 
arī 2013. gadā rallija un rallij-
sprinta „Alūksne” organizatori ir 
pilni apņēmības sagādāt lielisku un 
pozitīviem pārsteigumiem pilnu pa-
sākumu sportistiem un skatītājiem.
  „Alūksne 2013” aicinās sacensties 
gan LR 2013. gada rallijsprinta 
čempionāta pirmajā posmā, gan 
cīnīties par rallija „Alūksne 2013” 
kausu individuālajā vērtējumā. Cie-
mos tiks gaidīti arī igauņu sportisti.
  Alūksnieši ne tikai plāno maršruta 
kartes uz papīra un domā, kā izman-
tot iepriekšējo gadu ātrumposmus, 
bet neslinko arī paši, un, ja to vajag 
rallijam, ir ar mieru uzbūvēt pat 
jaunu ceļa gabalu. Nekas cits neat-
liek, jo gadās, ka visādi citādi labam 
ceļam, kas varētu būt ideāls ātrum-
posms, pietrūkst kādas caurtekas pa 
vidu – talkā nāk attiecīgā tehnika, 
palīgspēki, un... viss notiek!
  Sacensību rīkotāju pārstāvis 
Renārs Salaks uzsver, ka sacensību 
rīkošanā liela nozīme ir uzņēmēju 
atbalstam un par to, ka vietējie 
uzņēmumi ir atsaucīgi, organizatori 
jau pārliecinājušies:
  - Tiešām jāsaka liels paldies 
novada uzņēmējiem, kuri atbalsta 
autosacensību rīkošanu un neatsaka 
palīdzību, - teic R. Salaks.
  Iepriekšējos divos gados Alūksnes 
rallijā uzvarētāju laurus plūca 

Jāņa Vorobjova/ Guntara Zicāna 
ekipāža. Kā būs nākamgad? Par to 
varēsim pārliecināties jau mazliet 
mazāk nekā pēc diviem mēnešiem. 
Patiesībā tas ir pavisam tuvu – 

solītais pasaules gals 21. decembrī, 
Ziemassvētki, Jaunais gads un 
tad jau ir pēdējais laiks posties uz 
Alūksnes pusi!

Alūksnieši ne tikai plāno maršruta kartes uz papīra, bet neslinko arī paši, un, ja to 
vajag rallijam, ir ar mieru uzbūvēt pat jaunu ceļa gabalu
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Alūksnes pilsētas Tautas 
nams aicina pieteikties 
darbā noformēšanas 

mākslinieku

Darba apraksts
  - izstrādāt un veidot kopējo 
māksliniecisko tēlu un dizainu 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
un novada pašvaldības kultūras 
un sporta nodaļas rīkotajiem 
pasākumiem kultūras un sporta 
jomā, nodrošināt to tehnisko 
risinājumu;
  - izstrādāt un veidot kopējo 
māksliniecisko tēlu un dizainu 
Alūksnes pilsētas noformēšanai 
tradicionālo svētku un lielāko 
kultūras un sporta pasākumu 
laikā;
  - veidot māksliniecisko nofor-
mējumu Alūksnes pilsētas Tautas 
nama telpām un pasākumiem.

Prasības kandidātiem
  - augstākā izglītība attiecīgajā 
nozarē
  - teicamas prasmes darbā ar 
MS Word, PhotoShop, Adobe, 
ADOBE ILLUSTRATOR,
ADOBE PHOTOSHOP un/ vai 
Corel, CorelDraw, Corel Photo-
paint
  - spēja strādāt komandā
  - teicamas zināšanas latviešu 
valodā, vēlamas zināšanas krievu 
un angļu valodās
  - atbildības sajūta, komunika-
bilitāte
  - vēlama iepriekšēja darba 
pieredze

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas 
iesniegt līdz 2013. gada 3. janvā-
ra plkst. 12.00 personīgi Alūksnes 
pilsētas Tautas namā, Brūža ielā 
7, Alūksnē vai elektroniski  
sanita.berzina@aluksne.lv. 
Kontaktpersona: Sanita Bērziņa 
mob.t. 26590320 

Alūksnes pilsētas Tautas 
nams aicina pieteikties 

darbā pasākumu 
organizatoru

Darba apraksts
  - Plāno, izstrādā režiju un realizē 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
kultūras un atpūtas pasākumus
  - piedalās Alūksnes novada pa-
sākumu plānošanā un realizēšanā 

Prasības kandidātiem
  - izglītība attiecīgajā nozarē, 
vēlams svētku režijā
  - teicamas prasmes darbā ar 
datoru 
  - spēja strādāt komandā
  - teicamas zināšanas latviešu 
valodā, vēlamas zināšanas krievu 
un angļu valodās
  - atbildības sajūta, komunika-
bilitāte
  - vēlama iepriekšēja darba 
pieredze

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību 
apliecinošu dokumentu kopiju, 
divas kontaktpersonas atsauksmju 
iegūšanai, iesniegt līdz 2013. 
gada 3. janvāra plkst. 12.00 per-
sonīgi Alūksnes pilsētas Tautas 
namā, Brūža ielā 7, Alūksnē
Kontaktpersona: Sanita Bērziņa 
k.t.64322105; mob.t. 26590320

Jaunannas pagastā 
  Jaunannas pagasta pārvalde infor-
mē, ka 2012./2013. gada ziemas se-
zonā pašvaldības reģistrētie autoceļi 
no sniega tiks attīrīti šādā secībā: 
Centra iela, Jaunanna – Eizentāle, 
Gundegas – Augstāsala, Jaunanna – 
Guldupji, Arāji – Alksnīši, Dziļlejas 
– Kaijas, Rūķīši – Svari, Rūķīši 
– Gribažas, Ievedne – Aizpure, Sila-
vēršas – Arāji, Liepu iela, Upes iela, 
Dzirnavu iela, Krasta iela, Ievednes 
iela, Upleju iela, Centrs – Jaunzemi, 
Jaunanna - Semani. 
  Ceļus no sniega attīrīs SIA 
„Viļņi un I. S. A.”, kontakttālrunis: 
29122005.  
  Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to.

Annas pagastā 
  Annas pagasta pārvalde informē, 
ka 2012./2013. gada ziemas sezonā 
pašvaldības reģistrētie autoceļi 
no sniega tiks attīrīti šādā secībā: 
Anna – Veršas, Bērzi – Nākotnes, 
Lazdu iela, Anna – Nākotnes iela, 
Nākotnes iela, Anna – Silmaču iela, 
Silmaču iela, Dimanti – Dālde-
ri, Silmaču iela – Varžupurviņš, 
Anna - Kantorkrogs, Kalnāji – 
Kantorkrogs, Mūrnieki – Endze-
liņi – Ērcene, Tarlapi – Kazradzi, 
Atte – Muzejs, Grēveles – Lejas, 
Jaunsmiķi – Grēveles, Grantskal-
ni – Lupatas, Azandas – Āmaņi, 
Nākotnes iela – Teikas, Kalnciems 

– Polsas – Ūsiņi, Teikas – Vējiņi, 
Upītes – Prēdeļi, Kalēji – Kadilas, 
Annas skola – Halle – Liedes, 
Lazdas – Halle, Halle – Spekstes, 
Silmaču 2 – Nākotnes 21, Kame-
nes – Daugavas, Karjera – Ezeriņi, 
Kociņi – Dacvari, Atte – Lejas. 
  Ceļus no sniega attīrīs SIA „Jaun-
grēveles”, kontakttālruņi: 29470664 
(Andis) un 20260006 (Daiga).  
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to.

Kalncempju pagastā 
  Kalncempju pagasta pārvalde 
informē, ka 2012./2013. gada zie-
mas sezonā pašvaldības reģistrētie 
autoceļi no sniega tiks attīrīti šādā 
secībā: Ate – Augstiekalni – Nied-
ras, Vāverkalns – Okani, Cempji 
– Malaci, Žagatas – Cempji, Ermiķi 
– Letes, Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, 
Parka iela, Ozolu iela, Lauķi – 
Jāņkalni. 
  Ceļus no sniega attīrīs SIA „Jaun-
grēveles”, kontakttālruņi: 29470664 
(Andis) un 20260006 (Daiga).  
  Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to. 

Pededzes pagastā
  Pededzes pagasta pārvalde infor-
mē, ka 2012./2013. gada ziemas 
sezonā no sniega tiks  attīrīti  tikai 
pašvaldībai piederošie ceļi: Kūdupe 

- Kapsēta, Čistigi - Zagorje, Čistigi 
- Skaliņš, Pededze - Naumova, 
Ķurši - Kapsēta, Orlīši - Boiņica, 
Zabolova – Bīberi - Bairīši,  Zabo-
lova - Rudzīši,  Stuborova - Šeļe-
hova, Pļevna - Stuborova, Ponkuļi - 
Puncene, Kūdupe - Vokica, Kūdupe 
- Pļitka, Ķurši - Gundegas, Vjazina 
- Muratovs, Vjazina - Sterženova, 
Rūķi - Krustceles, Snopova - Brūk-
lenāji.
  Autoceļus no sniega attīrīs  zem-
nieku saimniecība „Senatnes 2”.
  Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem  individuāli  
jāvienojas  ar  uzņēmēju  par ceļu 
tīrīšanu  un  samaksu  par to.  Varēs  
griezties arī pagasta pārvaldē, 
kuras darbinieki palīdzēs  noorga-
nizēt ceļu tīrīšanu (ZS  „Senatnes 
2”  mob. tālr. 26548720, pagasta 
pārvaldes tālr. 64324309).

Malienas pagasts
  Malienas pagasta pārvalde infor-
mē, ka 2012./2013. gada ziemas se-
zonā no sniega tiks attīrīti pašvaldī-
bas reģistrētie autoceļi šādā secībā: 
V396 – Jaunās mājas, Pamatskolas 
ceļš Nr.1, Pagasts – P41, Tomsona 
pagrieziens – Sebežnieki, Miezīša 
ceļa gals – Baltaissils, Ērmaņi – 
Kraukļi, Ponkulene – Sviestiņi, 
Kopmaņi – Pūriņi, Brenci – Sak-
vārne, Vējiņi – Šķeleci, Jaunstrički 
– Jaunšķiņķi, Kaķi – Lenkava, P41 
– Cūku komplekss, P41 – Aizvēji, 
Ķūderi – Lauziņi, Ūbuļi – Aizkal-
nieši, Vecais kantoris – Mērnieki, 

Lekmaņi – Mērnieki, Gundegas – 
Pārslas, Pamatskolas ceļš Nr. 2.
  Autoceļus no sniega attīrīs zemnie-
ku saimniecība „CINGLERĪŠI”. 
Kontakttālrunis: 26487833.

Veclaicenes pagastā
  Veclaicenes pagasta pārvalde 
informē, ka 2012./2013. gada 
ziemas periodā no sniega tiks 
attīrīti tikai pašvaldībai piederošie 
autoceļi un stāvlaukumi: Krustiņi 
– Palpierkalns; Vidzemes šoseja 
– Romeškalns; Korneti – Slokas; 
Strautiņi – Renci; Dzintari – Cīņas; 
Ieviņas – Raudiņas; Mišas – Dzin-
tari; Bārdaskrogs – Paiķi; Avoti 
– Vidzemes šoseja; Paiķa stāvvie-
ta – Dzintari; Intukalns – Cīruļi; 
Ilgupes – Laursons; Vidzemes 
šoseja – Liepas; Cīņas – Maskaļi; 
Akmentiņi – Vēzes; Meduskalns – 
Jaunvāveres; Sauleskalns – Lauciņi; 
Akmeņkalns – Vizlas; Druskas – 
Bajāri; Ezerkrasti – Papardes; Tem-
peri – Zaļumi;  Dukāni – Dimanti; 
Druskas – Kalnalielpurāni; Mazais 
Baltiņš – Airītes; Krustiņi – Rūp-
nieki; autostāvlaukumi pie pagasta 
pārvaldes, atkritumu konteineriem 
un skolas. 
  Ja kāds vēlēsies, lai ceļš tiktu tīrīts 
uz privāto māju, tad par samaksu 
varēs personiski griezties pie ceļu 
tīrītāja vai arī pagasta pārvaldē, kura 
palīdzēs noorganizēt ceļa tīrīšanu 
(tel. nr. 28381507 un 64329028).

Par pašvaldības ceļu tīrīšanu ziemā

  2012. gada 27. janvārī SIA 
„Ievedne” noslēdza līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru par projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Alūksnes novada 
Jaunannas pagasta Jaunannā”, 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/096 īstenošanu.

  Līguma kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 280 486,00, no 
tiem ERAF līdzfinansējums (85%) 
– LVL 238 413,10 un privātais fi-
nansējums (15%) – LVL 42 072,90. 
  Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai 

aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
  Projekta mērķis ir ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu paplašināša-
na, sistēmas uzlabošana atbilstoši 
tehnisko normatīvu prasībām, kā re-
zultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto 
centralizētās ūdensapgādes sistēmu, 
uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, 
tiks sasniegti vides kvalitātes uzla-
bojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas 
rekonstrukcija nodrošinās efektīvu 
notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu 
un novērsīs grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošanu.

  2012. gada 27. janvārī SIA 
„Ievedne” noslēdza līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru par projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Alūksnes novada 
Annas pagasta Annas ciemā”, Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061 
īstenošanu. Līguma kopējās 
attiecināmās izmaksas ir LVL 246 
420,00, no tiem ERAF līdzfinan-
sējums (85%) – LVL 209 457,00 
un privātais finansējums (15%) – 
LVL 36 963,00.

  Projekts tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai 

aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pa-
sākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
  Projekta mērķis ir ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu paplašināša-
na, sistēmas uzlabošana atbilstoši 
tehnisko normatīvu prasībām, kā re-
zultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto 
centralizētās ūdensapgādes sistēmu, 
uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, 
tiks sasniegti vides kvalitātes uzla-
bojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas 
rekonstrukcija nodrošinās efektīvu 
notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu 
un novērsīs grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošanu.

Ar ERAF atbalstu sakārtos 
ūdenssaimniecību Jaunannā

Annas ciemā uzlabos 
ūdensapgādi

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2013. rīko dzīvokļa īpašuma 
„Bērzulejas” - 15, Mārkalnes pa-
gastā, Alūksnes novadā, atkārtotu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
izsoli.
  Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate piesa-
kāma pa tālruni 26597354. Nosacītā 
cena - Ls773,50. Nodrošinājums 
– Ls74, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 11.01.2013. Sa-
maksa 100% latos, kura jāveic līdz 
29.01.2013. Pieteikumi iesniedzami 

katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā, no plkst. 9.00 
- 11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
11.01.2013. plkst. 16.00.

  Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2013. rīko nekustamā īpa-
šuma Merķeļa ielā 18A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli.
  Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate piesa-
kāma pa tālruni 64381492. Nosacītā 
cena – Ls3012. Nodrošinājums – 

Ls300, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 11.01.2013. Sa-
maksa 100% latos, kura jāveic līdz 
29.01.2013. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 - 11.00 
un no 14.00 - 16.00, līdz 11.01.2013. 
plkst. 16.00.

  Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2013. rīko nekustamā īpa-
šuma „Tereški 3”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli.

  Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate piesa-
kāma pa tālruni 29219720. Nosacītā 
cena – Ls1788,00. Nodrošinājums 
– Ls179, kas ieskaitāms pašvaldības 
budžeta kontā līdz 11.01.2013. Sa-
maksa 100% latos, kura jāveic līdz 
29.01.2013. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 - 11.00 
un no 14.00 -16.00, līdz 11.01.2013. 
plkst. 16.00.

Pašvaldība rīkos izsoles
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.32/2012
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

22.11.2012. lēmumu Nr.400
(protokols Nr.19,  21.p.)

1.Vispārīgie jautājumi
 
  1.1. Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Alūksnes novada pašval-
dība (turpmāk tekstā – pašvaldība) 
līdzfinansē biedrību, nodibinājumu 
un reliģisko organizāciju (turpmāk 
tekstā – pretendenti) aktivitātes, un 
kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma 
izlietojums.
  1.2. Šo noteikumu mērķis ir radīt 
vienotus kritērijus pretendentu dar-
bības atbalstam, veicinot to aktivitāti 
uz sabiedrības interešu apmierinā-
šanu vērstu projektu (pasākumu) 
realizēšanā un pilsoniskas sabiedrī-
bas attīstību Alūksnes novadā.
  1.3. Pašvaldības līdzfinansējums ir 
katrā budžeta gadā Alūksnes novada 
domes saistošajos noteikumos apstip-
rinātā pašvaldības budžetā paredzētie 
līdzekļi (pa jomām) pretendentu 
projektu līdzfinansējumam. 
  1.4. Pašvaldības līdzfinansējums 
tiek paredzēts sabiedriski nozīmīgu 
projektu (pasākumu) realizēšanai 
Alūksnes novadā šādās jomās:
    1.4.1. izglītība;
    1.4.2. kultūra un māksla;
    1.4.3. sports;
    1.4.4. sociālā joma un veselība;
    1.4.5. vide.
  1.5. Ņemot vērā pašvaldības budže-
tā paredzētā līdzfinansējuma apmēru, 
Alūksnes novada domes komitejas 
ir tiesīgas ieteikt konkrētajā budžeta 
gadā atbalstāmo projektu (pasākumu) 
prioritātes savā nozarē. 
  1.6. Pašvaldības līdzfinansējums 
netiek piešķirts:
    1.6.1. projektiem (pasākumiem) 
kas neatbilst šajos noteikumos pare-
dzētajam mērķim;
    1.6.2. pretendentu uzturēšanas 
(darbības) izmaksu segšanai, t.sk. 
pretendentu administrācijas izdevu-
miem un darbinieku atlīdzībai (izņe-
mot 5.punktā paredzēto gadījumu);
    1.6.3. nekustamā īpašuma iegādei; 
    1.6.4. būvdarbiem, remontiem 
privātīpašumā;
    1.6.5. pabalstiem, dāvanām, 
balvām vai citiem maksājumiem 
privātpersonām;
    1.6.6. aktivitātēm, kuru mērķis 
(vai rezultāts) ir gūt peļņu;
    1.6.7. politiskiem vai militāriem 
pasākumiem, mītiņiem, gājieniem, 
protesta akcijām;
    1.6.8. jau notikušu  projektu vai 
pasākumu apmaksai;
    1.6.9. projektam (pasākumam), 
kurš jau tiek atbalstīts citā pašvaldī-
bas izsludinātā konkursā (aktivitātē);
    1.6.10. projektam (pasākumam), 
kurā nav paredzēts pašu ieguldījums 
vai cits piesaistīts finansējums.
  1.7. Līdzfinansējums netiek pie-
šķirts pretendentam, kura aktivitātes 
atbilst šajos noteikumos paredzēta-
jam mērķim, bet kurš:
    1.7.1. nav iesniedzis atskaiti 
par iepriekš piešķirtā pašvaldības 
finansējuma izlietojumu vai būtiski 
pārkāpis tā saņemšanas līgumu;
    1.7.2. līdzfinansējuma saņemšanai 
sniedzis nepatiesas ziņas;
    1.7.3. ir nodokļu vai citu mak-
sājumu parādnieks pret valsti vai 
pašvaldību.
  1.8. Pieteikumu līdzfinansējuma 
saņemšanai var iesniegt pretendents, 
kas ir reģistrēts Biedrību un nodibi-
nājumu reģistrā vai Reliģisko orga-
nizāciju reģistrā un kura pieteiktais 
projekts (pasākums) tiek realizēts 
Alūksnes novadā.
  1.9. Pašvaldības līdzfinansējums 
vienam projektam (pasākumam) ir ne 
vairāk kā 50% no tā koptāmes un ne 

vairāk kā Ls300,00 (trīs simti latu).
  1.10. Šie noteikumi neregulē uz 
individuālu mērķu vai sasniegumu 
vērstu projektu vai pasākumu (pie-
mēram, vienas personas vai koman-
das piedalīšanās nozīmīgos sporta, 
kultūras vai izglītības pasākumos)  
līdzfinansēšanas kārtību.
  1.11. Šie noteikumi neattiecas uz 
tādu projektu līdzfinansēšanu, par 
kuru iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas fondos ir pieņemts atsevišķs 
Alūksnes novada domes lēmums un 
kuru līdzfinansējamā summa pār-
sniedz šajos noteikumos paredzēto.

2. Pieteikumu iesniegšanas kārtība 
un iesniedzamie dokumenti

  2.1. Pretendents pieteikuma doku-
mentus var iesniegt jebkurā laikā 
pats personīgi vai nosūtot pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  2.2. Pieteikuma dokumenti sastāv 
no:
    2.2.1. iesnieguma;
    2.2.2. informācijas par pretenden-
tu (reģistrācijas apliecības kopija, 
norēķinu rekvizīti, pārstāvniecības 
institūts un personas un tml.);
    2.2.3. informācijas par pretendenta 
jau realizētajām aktivitātēm sabied-
riski nozīmīgos projektos pēdējos 3 
(trīs) gados;
    2.2.4. informācijas par pieteikto 
projektu (konkrētas aktivitātes, 
realizēšanas laiks un vieta, iesaistītās 
personas, mērķauditorija, sasniedza-
mie rezultāti un tml.);
    2.2.5. pieteiktā projekta paredza-
mās izmaksas (tāme, norādot finansē-
juma avotus, nepieciešamo pašvaldī-
bas līdzfinansējumu, pašfinansējumu, 
finansējuma % sadalījumu);
    2.2.6. citas informācijas, ko pre-
tendents uzskata par būtisku.
  2.3. Pretendents atbild par sniegto 
ziņu patiesumu.
  2.4. Pretendenta pieteikumu pēc 
tā iesniegšanas un līdz finansējuma 
piešķiršanai nav atļauts grozīt (izņe-
mot kļūdu novēršanu un pieprasītās 
informācijas papildināšanu).
  2.5. Saņemtos pretendenta pieteiku-
ma dokumentus pašvaldība atpakaļ 
neizsniedz.

3. Pieteikumu izvērtēšana un līdz-
finansējuma piešķiršana

  3.1. Pieteikuma izskatīšanas 
laikā, pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt 
iesniegtās informācijas patiesumu 
un pieprasīt pretendentam papildus 
informāciju vai precizējumu, kā arī 
pieteiktā projekta prezentēšanu.
  3.2. Pieteikumi tiek skatīti četras 
reizes gadā – martā (kas saņemti 
līdz februāra pēdējai darbdienai), 
jūnijā (kas saņemti līdz maija pēdējai 
darbdienai), septembrī (kas saņemti 
līdz augusta pēdējai darbdienai), 
decembrī (kas saņemti līdz novembra 
pēdējai darbdienai).
  3.3. Pieteikumu, kas neatbilst šo 
noteikumu prasībām un/vai kura 
iesniedzējs tam norādītajā termiņā 
nenovērš trūkumus vai neiesniedz 
pieprasīto informāciju, nevērtē. 
  3.4. Saņemtos pieteikumus izvērtē 
Alūksnes novada domes komitejas 
atbilstoši pieteiktā projekta nozarei 
un sniedz vienu no šādiem atzinu-
miem:
    3.4.1. ieteikt Alūksnes novada 
domei atbalstīt pieteikto projektu 
(pasākumu) un piešķir tā realizēša-
nai līdzfinansējumu pilnā vai daļējā 
apmērā;

    3.4.2. ierosināt atlikt pieteikuma 
izskatīšanu uz nākamo termiņu;
    3.4.3. ierosināt Alūksnes novada 
domei nepiešķirt līdzfinansējumu 
iesniegtā projekta (pasākuma) reali-
zēšanai.
  3.5. Komiteja, sagatavojot atzinumu 
par piešķiramo finanšu līdzekļu 
apjomu pretendentam, ņem vērā 
pašvaldības budžetā šim mērķim 
paredzēto gada summu un tās vien-
mērīgu izmantošanu.
  3.6. Komitejas izvērtētos un sākot-
nēji atbalstītos pieteikumus izskata 
Alūksnes novada dome un pieņem 
vienu no šādiem lēmumiem:
    3.6.1. piešķirt līdzfinansējumu 
pilnā apmērā;
    3.6.2. piešķirt līdzfinansējumu 
daļējā apmērā;
    3.6.3. noraidīt pieteikumu un 
līdzfinansējumu nepiešķirt.
  3.7. Pašvaldība nodrošina lēmuma 
par līdzfinansējuma sniegšanu pie-
ņemšanas atklātumu, kā arī vienlīdzī-
gu un taisnīgu attieksmi iesniegumu 
izskatīšanas procesā. 
  3.8. Alūksnes novada domes lēmu-
mu pretendents var pārsūdzēt admi-
nistratīvā procesa kārtībā Adminis-
tratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu 
namā (Valdemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201) viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās. 

4. Atbalstīto projektu (pasākumu) 
realizēšana
 
  4.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar 
pretendentu par atbalstītā projekta 
(pasākuma) realizēšanas līdzfinansē-
jumu, kurā paredz:
    4.1.1. termiņu līdzfinansējuma 
pārskaitīšanai pretendenta norēķinu 
kontā;
    4.1.2. pretendenta pienākumus 
projekta (pasākuma) realizēšanā;
    4.1.3. projekta (pasākuma) sabied-
risko nozīmi (sasniedzamos mērķus);
    4.1.4. līdzfinansējuma izmantoša-
nas nosacījumus;
    4.1.5. atskaišu iesniegšanas kārtī-
bu un pārbaužu veikšanu;
   4.1.6. atbildību un pretendenta pie-
nākumu atmaksāt saņemto līdzfinan-
sējumu, ja tas izmantots pašvaldības 
neatbalstītiem mērķiem vai neievēro-
jot noteikto kārtību;
   4.1.7. citus līdzējiem svarīgus 
noteikumus.
  4.2. Pretendents zaudē tiesības uz 
piešķirtā līdzfinansējuma saņemšanu, 
ja tas pašvaldības norādītajā termiņā 
nenoslēdz līgumu. 
  4.3. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt 
piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu 
jebkurā projekta (pasākuma) realizā-
cijas posmā, kā arī prasīt, lai preten-
dents atlīdzina visus zaudējumus, kas 
pašvaldībai radušies tā prettiesiskas 
rīcības dēļ.

5. Līdzfinansējums biedrību darbī-
bas nodrošināšanai

  5.1. Šo noteikumu 5.punktā ir pare-
dzēts izņēmums no vispārējā kārtības 
līdzfinansējuma piešķiršanai un uz 
tajā paredzēto gadījumu nepiemēro 
pārējos šo noteikumu nosacījumus.  
  5.2. Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
biedrība, tās struktūrvienība vai 
nodaļa, turpmāk – biedrība, var 
pretendēt uz pašvaldības līdzfinan-
sējumu tās darbības nodrošināšanai, 
ja biedrība ir sabiedriskā labuma 
organizācija, apvieno personas ar ve-
selības traucējumiem un tās darbība 
ir vērsta šajā jomā, un:
    5.2.1. tajā ir un pastāvīgi darbojas 

vismaz 10 (desmit) biedri;
    5.2.2. biedrība pastāvīgi darbojas 
Alūksnes novadā;
    5.2.3. biedrība iepriekšējā periodā 
ir aktīvi darbojusies biedrības mērķu 
sasniegšanā;
    5.2.4. pieprasījumu līdzfinansē-
juma saņemšanai nākošajā budžeta 
gadā ir iesniegusi līdz iepriekšējā 
budžeta gada 1.oktobrim;
    5.2.5. ir ievērojusi iepriekšējā 
budžeta gadā pašvaldības piešķirtā 
līdzfinansējuma saņemšanas un iz-
mantošanas nosacījumus, kā arī ir ie-
sniegusi atskaiti par iepriekš saņemtā 
līdzfinansējuma izmantošanu.
  5.3. Līdzfinansējums vienas bied-
rības darbības nodrošināšanai katrā 
budžeta gadā nevar pārsniegt Ls 
300,00.
  5.4. Pēc pieteikumu izskatīšanas 
nozares komiteja rosina Alūksnes 
novada domei iekļaut pašvaldības 
budžeta projektā šim mērķim līdzfi-
nansējumu (pilnā vai daļējā apmērā, 
bet ievērojot vienlīdzības principu). 
  5.5. Pēc pašvaldības budžeta ap-
stiprināšanas, biedrība var saņemt tai 
piešķirto līdzfinansējumu ar pārskai-
tījumu tās norēķinu kontā, vai, lūdzot 
pašvaldībai apmaksāt tās iesniegtos 
izdevumu dokumentus piešķirtā 
līdzfinansējuma apmērā.

6. Noslēguma jautājumi

  6.1. Šie noteikumi ir piemērojami 
sākot ar Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu par 2013.gada 
budžetu pieņemšanu.
  6.2. Šo noteikumu 5.2.4.punktā 
noteiktais pieprasījums 2013.
gadam ir jāiesniedz līdz 2013.gada 
4.janvārim.

Paskaidrojuma raksts par saistošo 
noteikumu

„Par Alūksnes novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” projektu

 
  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Likuma „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļu un mantas izšķēr-
dēšanas novēršanu” 2.panta pirmā 
daļa nosaka, ka rīcībai ar pašvaldības 
finanšu līdzekļiem ir jābūt likumīgai, 
tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai 
atbilstoši likumos, Ministru kabineta 
noteikumos, nolikumos un citos 
normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību 
domju pieņemtajos saistošajos no-
teikumos un citos pašvaldību domju 
pieņemtajos normatīvajos aktos 
noteiktajiem mērķiem un paredzētajā 
kārtībā.
  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Saistošie noteikumi nosaka paš-
valdības līdzfinansējuma apmēru, 
pretendentiem izvirzītās prasības un 
līdzfinansējuma sniegšanas kārtību.
  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Katra budžeta gadā šim mērķim 
apstiprināto izdevumu apjoms.
  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
  Nav informācijas.
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 
  Nav ietekmes.
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
  Konsultācijas nav notikušas. 
  7. Cita informācija 
  Nav.

Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 2.panta pirmo daļu

Spēkā no 20.12.2012.Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
(līdz 19. decembrim)

Mana zeme ir taureņa spārns -
krāsaina, krāsaina.
mana zeme ir putna spārns -
dažāda, dažāda.
mana zeme ir bērni šūpolēs -
priecīgi, priecīgi.
 mana zeme ir pasaka
neizlasīta -
noslēpumaina, noslēpumaina…

Alūksne
Melānija  Muceniece
Deniss Berkulis

Ilzene
Estere  Brikmane

Jaunlaicene
Paula  Purne

Aizsaulē 
aizgājuši

 
(līdz 19. decembrim)

...pa mirdzošu staru sargeņģelis
aiznesa dvēseli Debesu kalnā…
                             (M. Čaklais)

Alūksne
Valdis  Vilcāns 54 gadi
Milda  Lāce 91 gads
Velta   Blūma  94 gadi

Alsviķi
Ivars  Smukulis 70 gadi
Helmuts  Drīlis  63 gadi

Kalncempji
Mintauts  Grende  68 gadi       
 
Mālupe
Jānis  Teterovskis  pilni  69 gadi

Pededze
Genādijs  Sergejevs  67 gadi

Zeltiņi
Austra  Magaziņa   87 gadi

 

Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Būs izsole
  Alūksnes novada pašvaldība 
15.01.2013. rīko dzīvokļa īpašu-
ma Torņa ielā 11 - 53, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, atkārtotu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
izsoli.

  Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64321456. 
Nosacītā cena - Ls2562,00. 
Nodrošinājums – Ls256, kas 
ieskaitāms pašvaldības budžeta 
kontā līdz 11.01.2013. Samak-
sa 100% latos, kura jāveic līdz 
29.01.2013. Pieteikumi iesniedza-
mi katru darba dienu Dārza ielā 
11, Alūksnē, 306. telpā, no plkst. 
9.00 - 11.00 un no 14.00 - 16.00, 
līdz 11.01.2013. plkst. 16.00.



Alūksnes Novada Vēstis  11.20.12.2012.

Izglītība www.aluksne.lv

Sporta pasākumi
05.01. - 30.03. Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē 
Alūksnes novada čempionāts basket-
bolā. Atklāšana 5. janvārī 10.30, 
spēļu sākums 11.00.
18. - 19.01. Rallijsprints un rallijs 
„Alūksne 2013”. Sacensību atklāša-
na 18. janvārī 20.00 Dārza ielā 11, 
sacensību starts 19. janvārī 9.30.
26.01. - 02.03. pie Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas Alūksnes 
novada hokeja čempionāts. Sākums 
26. janvārī 12.00.
27.01. 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā Alūksnes 
novada atklātā kausa izcīņa galda 
tenisa, I kārta. 
30.01. 11.30 „Mežinieku” ziemas 
sporta bāzē Nacionālo bruņoto spēku 
čempionāts slēpošanā.

Alūksnē
31. decembrī 24.00 administratīvās 
ēkas laukumā Jaungada sagaidīšanas 
salūts. Pēc salūta administratīvās 
ēkas zālē Jaungada nakts balle ar 
grupu „Otto”. Ieeja: Ls 2 (iepriekšpār-
došanā), Ls 2,50 (pasākuma dienā). 
Iepriekšpārdošana un galdiņu rezervā-
cija Alūksnes pilsētas Tautas namā no 
11. decembra.
1. janvārī 00.15 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Masku balle” DJ 
parāde.
16. janvārī 19.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā izrāžu apvienība 
„Panna” piedāvā izrādi  „Līgavainis” 
(galvenajā lomā Lauris Dzelzītis). 
Ieeja: Ls 4 - 6. Biļešu iepriekšpār-
došana Alūksnes pilsētas Tautas 
nama un „Biļešu Paradīzes” kasēs no 
11.12.2012.
20. janvārī 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Barikāžu aizstāvju atce-
res dienai veltīts pasākums, patriotiski 
muzikāla dzejas programma „Dūmi 
un lūgšanas debesīs kāpj”. Piedalās: 

aktrise un dzejniece Kristīne Dina 
Bitēna, komponists Atvars Sirmais un 
soliste Lauma Eņģele. Ieeja: brīva.
26. janvārī 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā deju koncerts. Piedalās 
deju kopa „Jukums” un draugi no 
tuvējiem novadiem.

Alūksnes muzejā
 Sakarā ar telpu remontu Jaunajā pilī 
Alūksnes muzeja ekspozīciju un iz-
stāžu daļa janvārī būs slēgta. Muzejs 
piedāvā izbraukumus ar sagatavotu 
prezentāciju (par pieprasīto tēmu) 
un vairāku vēsturisko īsfilmu par 
Alūksnes vēsturi demonstrēšanu. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02. – 31.01. Ziemas noskaņas daiļdar-
bos (abonementā)
02. – 31.01. Saki atkarībām – nē! 
(abonementā)
02. – 31.01. Horoskopi – 2013 
(lasītavā)
02. – 10.01. Es dzīvošu caur to labo 
(R. Blaumanim – 105; bērnu literatū-
ras nodaļā)
04. – 31.01. Es izlasīju un iesaku tev 
(bērnu literatūras nodaļā)
21. – 31.01. Elitas Salakas zīda glez-
nu izstāde (bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
07. – 31.01. Lasīšanas semināri 7. - 9. 
klašu skolēniem „Parunāsim par lasī-
šanu” (bērnu literatūras nodaļā)
22. – 24.01. Tikšanās ar populā-
ru rakstnieku 3. - 4. klašu „Bērnu 
žūrijas” ekspertiem ciklā „Lasītprieks 
kopā ar rakstnieku” /atbalsta VKKF/ 
(bērnu literatūras nodaļā; laiks tiks 
precizēts)
28.01.2012. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagastā
4. janvārī 18.00 Alsviķu kultūras 

namā Jaungada disenīte bērniem ar 
DJ CHERRY. Ieeja: Ls 0,50.
9. janvārī Alsviķu bibliotēkā atsākas 
senioru apmācības darbā ar jaunajām 
informācijas tehnoloģijām.
10. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” kopā 
sanākšana.
25. janvārī 17.00 Alsviķu kultū-
ras namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība „Tapošana” ar skolotāju 
Daci Alksni.
30. janvārī Alsviķu bibliotēkā vecā-
ku žūrijas noslēguma pasākums.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem Ilzei Kalnārei – 95, 
Rūdolfam Blaumanim – 150, Anitai 
Liepai – 85, Stendālam - 230; aktie-
rim, dziedātājam Ivaram Kalniņam 
- 65; dzejniekiem Valdim Rūjam – 85, 
Robertam Mūkam – 90; gleznotājam 
– Jānim Selgam – 100.
Strautiņu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: rakstniekiem – R. Blaumanim 
– 150, A. Liepai – 85, O. Rikmanim 
– 85, I. Kalnārei - 95; dzejniekiem – 
V. Rūjam – 85, P. Atspulgam – 105; 
tematiskās izstādes: „Ko sola mums 
2013!”, „Ko paveikt tumšajos vaka-
ros?” (par adījumiem, tamborējumiem 
un citiem rokdarbiem).

Annas pagastā
Annas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Rakstnieks savā laikā, darbos un 
cilvēkos” (rakstniekam Rūdolfam 
Blaumanim – 150), „Par laika aktīvo 
un radošo spēku…” (dzejniekam, 
filozofam Robertam Mūkam – 90), 
1991. gada janvāra barikādes „…un 
atkal deg ugunskuri”.

Ilzenes pagastā
1. janvārī 01.00 Ilzenes centrā 
„Dailes” Jaungada balle kopā ar 
grupu „Ceļā”. Ieeja: Ls 2.
12. janvārī 19.00 Ilzenes centrā 
„Dailes” vokālo ansambļu sadziedā-

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi janvārī
šanās „Mums pieder tik daudz”. 

Jaunalūksnes pagastā
26. janvārī 15.00 Kolberģa tautas 
namā Rūjienas novada amatierteāt-
ris ar Jaras Beneša dziesmu spēli 2 
cēlienos „Zaļā pļavā”.

Jaunannas pagastā
1. janvārī 0.30 Jaunannas tautas 
namā Jaungada nakts balle. Spēlē 
grupa „Elpojiet dziļi”. Ieeja: Ls 2.
8. janvārī 10.00  Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē senioru ikmēneša 
tikšanās –  atskats uz  2012. gadu.
11. un 25. janvārī 17.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē „Mākslas 
studijas” nodarbības.
12. janvārī 17.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē tikšanās „Ziema  
Jaunannā” (bērnu un jauniešu redzē-
jums uz notikumiem pagastā, mājās, 
skolā fotogrāfijās un Lienes Gustas 
„Savādāka māksla”). 
12. janvārī 18.30  Jaunannā pie 
lielās egles klubiņa „Vārnas krogs” 
tikšanās - „Ateglītes”.
26. janvārī 18.00 Jaunannas tautas 
namā Ulda Sedlenieka Alūksnes Tau-
tas teātra „Slieksnis” izrāde „Kropļi”. 
Ieeja: Ls 1.

Jaunlaicenes pagastā
No 18. decembra līdz 7. janvārim 
Jaunlaicenes muižas muzejā laipni 
lūdzam apskatīt bērnu darbus - sa-
postās ziemassvētku eglītes. Izstādes 
apmeklētājus gaidīs pārsteigums - 
„eglītes plūkšana”.
17. janvārī (laiks tiks precizēts) 
Jaunlaicenes tautas namā domu-
biedru tikšanās „Vasarā taisām raga-
vas, bet ratus ziemā”. Tēma „Augsnes 
sagatavošana un sēklu izvēle dēstu 
audzēšanai”.
26. janvārī 11.00 Jaunlaicenes mui-
žas muzejā Malēniešu valodas skolas 
nodarbība.
29. janvārī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Dobeles zemessargu 
koncerts. 
29. janvārī 22.30 Jaunlaicenes tau-
tas namā diskotēka (DJ Lisa Polana, 
DJ GagaDance).
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”, izstāde „Novēlējums”, nodar-
bības: sveču gatavošanas nodarbība 
ziemas mēnešiem (no 1. novembra 
līdz 28. februārim) „… nu ir gaiša is-
tabiņa”, vāveru tīšana, pastalu darinā-
šana, dārgumu meklēšana, malēniešu 
vārdu spēle, galda spēle „no muižas 
uz baznīcu”, pastaigas stāstnieka 
pavadībā: pa muižas teritoriju, Dēliņ-
kalnā pa stāvāko nogāzi, Opekalna 
baznīca un draudzes skolas vieta.

Kalncempju pagastā
5. un 26. janvārī Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
amatniecības, mākslas un mājražo-
šanas studijas „Ottiņa” nodarbības 
– animācija (veidosim lelles), pinumi 
no nemizotām klūgām, sveču liešana 
un tīšana. Piedāvājam esošo un jaunu 
izglītojošo programmu vadīšanu izglī-
tības iestādēm un darba kolektīviem 
gan izbraukumā, gan Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
10. janvārī Kalncempju sabied-
riskajā centrā Krišjāņa Valdemāra 
pamatskolas skolēnu koncerts.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: jubilārei - rakstniecei Anitai 
Liepai – 85, rokdarbniecēm „Skaisto 
pašu rokām”.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstāde bērniem un jauniešiem 

„Skaisti, pieklājīgi, eleganti…” (kā 
izskatīties un uzvesties skaisti sa-
biedrībā), grāmatu apskats skolēniem 
dabaszinātnēs „Gudrību stunda”.
Mālupes pagastā
20. janvārī 14.00 Mālupes Saieta 
namā koncertsaruna „Barikādes bija 
lūzuma punkts” ar Ievu un Aivaru 
Lapšāniem.
25. janvārī 14.00 Mālupes Saieta 
namā senioru tikšanās „Jaunā gadā 
jauns sākums” (Solveigas Selgas 
pieredze, Jāņa Poļa atziņas).
Mālupes bibliotēkā literatūras izstā-
des rakstniekam Rūdolfam Blauma-
nim – 150, dramaturgam Mārtiņam 
Zīvertam – 110.
Mālupes bibliotēkā tematiska izstāde 
veltīta Barikāžu atceres pasākumiem.

Mārkalnes pagastā
16. janvārī Mārkalnes tautas namā 
Mārkalnes interešu kopas tematisks 
sarīkojums. 
No 21. janvāra Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā tematiska foto izstāde 
„Mārkalnieši 2012. gadā”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes „Dzejniekam Val-
dim Rūjam - 85” (7. - 12. janvāris), 
jaunāko grāmatu izstāde „Kas jauns?” 
(11. - 18. janvāris).

Pededzes pagastā
1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā Jaungada karnevāls „Jaungada 
pasaka”.
9. janvārī Pededzes bibliotēkā ra-
došās nodarbības pensionāriem „Bez 
īpašām pūlēm” (darbs ar lupatiņām).
12. janvārī 18.00 Pededzes tautas 
namā krievu romances vakars. 
Koncertā piedalās  Rēzeknes krievu 
kultūras centra kolektīvi, 20.00 balle, 
līdzi var ņemt groziņu. Ieeja:  Ls 1.
16. janvārī Pededzes bibliotēkā Jau-
no grāmatu diena barikāžu dalībnie-
kiem  „Sirds bagātība nesarūs”.
18. janvārī Pededzes muzejā sadar-
bībā ar bibliotēku barikāžu atceres 
kompozīcija „Tuvu bija brīvība”.  
20. janvārī 13.00 Pededzes tautas 
namā senioru atpūtas pēcpusdiena 
„Pati dzīve lūdz mūs uz deju. Kā 
viņai – vienīgajai – atteikt?”.
26. janvārī 20.00 Pededzes tautas 
namā disko balle. Ieeja: Ls 1.

Veclaicenes pagastā
18. janvārī 18.00 Veclaicenes tautas 
namā pagasta pašdarbnieku atpūtas 
vakars.

Zeltiņu pagastā
26. janvārī 20.00 Zeltiņu tautas 
namā uz atpūtas pasākumu „Smieklu 
terapija” aicinām pagasta pašdarbības 
un sporta kolektīvu esošos un bijušos 
dalībniekus. Par lustīgu noskaņu 
gādās „Jautrās bufetčicas” un grupa 
„Rolise” no Gulbenes. Ieteicams 
ierasties apģērbos, kas šūdināti pēc 
70. - 80. gadu modes, neaizmirst 
tīkliņu ar lauku labumiem un būt frišā 
noskaņojumā. Pieteikšanās līdz 21. 
janvārim pie tautas nama vadītā-
jas personīgi vai zvanot pa  tālruni 
29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras  izstā-
des: „Janvāris - balto taku mēnesis”, 
„Cilvēka dvēseles un likteņu tulks” 
(R. Blaumanim - 150).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnie-
ku 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. 

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 11.01.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ pirms domes sēdes 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 14.01.2013. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS domes sēdes dienā 15.00 – 16.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Ainars MELDERS
pirms Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 

komitejas sēdes
13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 09.01.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 22.01.2013.
22.01.2013.

9.00 – 10.00
10.30 - 11.30

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

Zinaida SILIRAVA
Pirms Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas 

sēdes
9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 24.01.2013. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Andis ZARIŅŠ 11.01.2013. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 09.01.2013. 15.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, 
Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 09.01.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Valda ZELTIŅA 30.01.2013. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Apmeklētāju pieņemšana janvārī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

7. un 21. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

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

11. un 25. janvārī 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.

 Ar precīzu informāciju par sēžu laikiem janvārī lūdzam iepazīties www.aluksne.lv, administratīvās ēkas foajē vai 
pagastu pārvaldēs. Ziņas par domes decembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem publicēsim nākamajā laikraksta numurā.



Apsveikumi www.aluksne.lv

12.  Alūksnes Novada Vēstis 20.12.2012.

Jaunalūksnes pagasta iedzīvotāji!
Iesim viens otram tuvāk  ar tīrām domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārg-
akmeņu,
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu 
pilnā pasaulē.
                                    (M. Oša)

Prieku, veselību, sirdsmieru un ticību 
visam labajam!

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Neviena zvaigzne
Pat arī Ziemassvētku naktī
Netiks dāvināta tāpat vien:

Nolikta pie kājām, pie namdurvīm
Vai pēkšņi iedegta sirdī

Visu vajadzēs pašiem radīt
Ar dvēseli, dvēseli dzirdīgu.

  (M. Laukmane)

Lai Ziemassvētku mīlestība un prieks ir 
kopā katrā jaunā gada dienā!

Priecīgus, gaišus, siltus un mīļus
Ziemassvētkus!

Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu 
pārvalžu vārdā, vadītāja Vēsma Čugunova

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu, no bēdām, rūpēm 
sargātu
Un laimes kalnā vestu.
Bet laimīgs tas, kas smaidīt prot, 
Ņemt to, ko dzīve pretī dod!

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu 
Ziemassvētku noskaņu!

Dāsnu un labestīgu Jauno 2013. gadu
visiem Jaunlaicenes, Veclaicenes un 

Ziemera pagasta iedzīvotājiem, kolēģiem, 
uzņēmējiem un sadarbības partneriem!

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu vadītāja
Iveta Vārtukapteine

Un katram gadam 
ir savs svētvakars, 
savs slieksnis balts, 
aiz kura atstāt bēdu.
(P. Jurciņš) 

Vissirsnīgākie Ziemassvētku sveicieni 
Mārkalnes pagasta iedzīvotājiem! Mājas 
miers un svētība lai ir ar jums šai laikā, 
kad dvēselei pieskaras Debesis! Jaunajā 

gadā visiem vēlam veselību, optimismu un 
baltu sargeņģeli blakus ik solī. 

Laikā, kad gaisā virmo Lielā Brīnuma gai-
das, sūtām sveicienus visiem kolēģiem pa-
gastu pārvaldēs un sadarbības partneriem, 

vēlot sirdssiltus, apskaidrotus un mīļus 
Ziemassvētkus, un Jaunajā gadā - bagātu 

ieceru pūru un spēku to īstenošanai! 

Mārkalnes pagasta pārvalde

Kad rīts tik īss 
un diena apmākusies staigā,
visvairāk saules atgriešanos gaidām,
lai asara tad pati nožūst vaigā,-
šis Ziemassvētku laiks nāk tieši laikā.
Tas klauvē visos aizdarītos vārtos 
ar ticību, ka viss reiz gaišāks kļūs.
Tev arī jānotic,
ka brīnums nav vien vārdos,
bet cilvēcības saules
glāstošajos staros...
                     (M. Svīķe)

Priecīgus, gaišus un sirds siltuma
apmirdzētus Ziemassvētkus! 

Gaišām domām un darbiem bagātu Jauno 
2013. gadu, ticību sev, svētību ikdienas 

darbiem un labu veselību visiem Alsviķu, 
Ilzenes, Zeltiņu pagastu iedzīvotājiem, 

iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem un uzti-
camajiem sadarbības partneriem!

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta pārvalžu 
darbinieku vārdā, vadītāja pienākumu 
izpildītāja Ārija  Rone

Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne. 
                  (S. Kubile)

Lai ikvienam svētku laikā izdodas piepildīt 
dvēseli ar cerību, saglabāt ticības spožumu 

acīs, sajust mīlestību un vēlmi to dāvāt 
saviem līdzcilvēkiem!

Malienas pagasta pārvaldes kolektīvs

Lai varam panest to, ko paceļam,
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram,
Lai daudz mēs labu darbu padarām,
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam!

Lai silti un gaiši gada skaistākie svētki un 
cerībpilns 2013. gads!

Liepnas un Mālupes pagastu pārvaldes

Bez skaļiem vārdiem
 lai sajust var,
 ka šonakt svētums
 dvēseli skar,
 un mīlestība
 pār visiem plūst
 caur lūgšanām, svecēm un mieru. 
                    (B. Žurovska)

Lai visiem novada iedzīvotājiem Ziemas-
svētku baltums, prieks un svētsvinīgums, 
gaišas domas un daudz labo darbu 2013. 

gadā!

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tik viegli baltas pārslas krīt
un maigi zemi sedz,
bet sirdī iespīd brīnumstars,
ko skatiens nesaredz.
Un nav jau tā, ka jāredz viss -
lai paliek noslēpums,
kā Ziemassvētki svētību
un gaismu dāvā mums.
                          (I. Priede)

Mīļus un gaišus Ziemassvētkus!
Lai Jaunais gads bagāts ar labām domām, 
darbīgām dienām, saticību un mīlestību!

Liepnas vidusskolas kolektīvs

Paturi ilgāk kādu no mirkļiem,
Atrodi sirdī tam vietu,
Lai ar svētku patieso prieku
Gaišāks tu ietu...
               (M. Bārbale)               (M. Bārbale)

Lai Ziemassvētku gaisma neizgaist 
ikdienas steigā un Jaunais gads nes daudz 

krāsainu mirkļu un iedvesmas!

Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...

Lai Ziemassvētku sveču gaišums dāvā 
sirdsmieru Jums un Jūsu ģimenēm!

Lai veselība, veiksme, radošs gars un 
mīlestība ir Jums līdzās 2013. gadā!

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas kolektīva vārdā -                                                                
direktore Daina Dubre – Dobre

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 

Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd. Tas palīdz. 

Un mirdz. 
                 (V. Egle)

Lai baltie saulgrieži atnāk klusā vakarā ar 
mieru, labestību, brīnumu un mīlestības 

mirdzumu!
Lai Jaunajā 2013. gadā nepietrūkst

gaismas, mīlestības un siltuma sirdī!

Alsviķu PII ,,Saulīte” kolektīva vārdā,
vadītāja Evija Kubulniece

Lai svētku sveces gaišā liesmiņa
Kā cerību un ilgu burve
Mums vienmēr paturēt liek atmiņā,
Kā labestībai atvērt durvis.
                 (J. Tabūne)

Pededzes pamatskolas kolektīvs vēl 
labestības pilnus Ziemassvētkus un labus 
cilvēkus apkārt Jaunajā gadā!

Piesnigušie meži aizmieg sniega segā,
Zvaigznēs mirgo baltās ziemas sniegs.
Klusiem soļiem nostājas uz mēness tilta
Ilgi gaidīts Ziemassvētku prieks.
                         (V. Kokle – Līviņa)

Lai Ziemassvētku prieks un brīnums ir 
katrā Jaunā gada dienā!

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” kolektīvs

Vēl tikai mirklis, un viens gads jau pavi-
sam drīz ieguls mūsu atmiņā, un nākamais 
kļūs par mūsu šodienu. Decembris, lai arī 
tumšs un auksts, ir gaismas, sirds siltuma 
un pārdomu laiks. Ziemassvētki ir brīdis, 
lai atliktu ikdienas darbus un apstātos,  
pateiktu paldies un ļautu sirdī ienākt 
patiesam priekam, būtu kopā ar ģimeni un 
sev tuvajiem. Ziemassvētki mums atgādina 
par to, kas ir mīlestība, kas ir labdarība, 
ne tikai kā žests, bet kā pateicība par visu 
to, ko paši esam saņēmuši šajā pasaulē, 
šajā savā dzīvē, savā zemē kā pateicību 
par to, kas mums ir. Dots devējam atdodas 
- viss, ko kādam iedodam vai atdodam 
šādi vai citādi, atnāk pie mums atpakaļ. 
Lai dāvātu otram prieku, nevajag daudz – 
uzmundrinošu smaidu, palīdzīgu roku, būt 
blakus īstajā brīdī un dāvāt mīlestību, kas 
nāk no sirds. 
 Ziemassvētku vakarā padomāsim par 
savu brīnumu, domāsim par savu zvaigzni, 
domāsim par savu cerību un atcerēsimies 
arī citus.      
                                                        
 Lai jauks šis Ziemassvētku laiks un daudz 
labu nodomu, lielu darbu un jaunu cerību 

piepildījumu  Jaunajā gadā!

Alūksnes novada vidusskolas direktore 
Ilze Līviņa

Tas nemaz nav maz - uzdāvināt prieku!
Tas ir - likt, lai kādam iemirdzas acis,
Lai vaigu bedrītēs rotājas saulains smaids
Un sirds lai aizmirst, kas ir dusmas un 
naids.
                 (N. Liepiņa)

Lai izdodas pašam būt tam, kas spēj radīt 
brīnumu! Lai Jaunajā gadā ir gandarījums 
par labi izdevušos darbu un vienmēr kāds 

līdzās, kam dāvāt savu mīlestību!

Strautiņu pamatskolas kolektīvs

Gaišas domas kā rotu 
eglītes pleciem apvīt
nebaidīties
iedegt gaismu visapkārt
noslaucīt sliekšņa priekšu
noglāstīt klusumam vaigu un
maigi plaukstošam mieram.
                     (M. Laukmane)

Lai ar sniega pārslu mirdzošo baltumu pār 
jums snieg pasaulē gaišāko domu sniegs 

Ziemassvētkos un visu nākamo gadu!

Alūksnes pilsētas sākumskolas kolektīva 
vārdā, direktore Uva Grencione

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.
                   (M. Laukmane)

Vēlam visai Alūksnes novada kultūras, 
sporta un tūrisma saimei sajūtām bagātus 
Ziemassvētkus un radīšanas prieku 2013. 

gadā! 

Kultūras un sporta nodaļa

Šai Ziemassvētku naktī,
Kad svecītes mirdz,
Sakiet visu, kas sakāms,
Sakiet no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot,
Piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem
Daudz labākiem kļūt.

Alūksnes pilsētas Tautas nama kolektīvs 
novēl gaišus un sirdsmiera pilnus

Ziemassvētkus un radošu jauno 2013. 
gadu!

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir. 
                 (I. Ziedonis) 

Baltu un gaišu 2013. gadu! 

Liepnas Tautas nams 

Prieku, veselību, sirdsmieru un ticību 

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

glāstošajos staros...
                     (M. Svīķe)

Gaišām domām un darbiem bagātu Jauno 

aiz kura atstāt bēdu.

Vissirsnīgākie Ziemassvētku sveicieni 

Pededzes pamatskolas kolektīvs vēl 

Balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos

Alūksnes novada vidusskolas direktore 

Gribēt mazliet vairāk par gribu,

Klusiem soļiem nostājas uz mēness tilta

šis Ziemassvētku laiks nāk tieši laikā.
Tas klauvē visos aizdarītos vārtos 
ar ticību, ka viss reiz gaišāks kļūs.

Nolikta pie kājām, pie namdurvīm

  (M. Laukmane)

Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam!

 caur lūgšanām, svecēm un mieru. 
                    (B. Žurovska)

Kad svecītes mirdz,
Sakiet visu, kas sakāms,

Tas palīdzēs ielīksmot,

Tas palīdzēs visiem
Daudz labākiem kļūt.

Un nav jau tā, ka jāredz viss -

                          (I. Priede)

Lai Ziemassvētku sveču gaišums dāvā 

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 

                 (V. Egle)

Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne. 

Krīt sniegpārslas, lido sapņi,

Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne. 

Lai ikvienam svētku laikā izdodas piepildīt 

Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne. 

Kas tikai laimi nestu, no bēdām, rūpēm 

Bet laimīgs tas, kas smaidīt prot, 

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu vadītāja
Iveta Vārtukapteine

noglāstīt klusumam vaigu un
maigi plaukstošam mieram.
                     (M. Laukmane)

Lai ar sniega pārslu mirdzošo baltumu pār 
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