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  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Jau pēc dažām dienām šim 
gadam sāksim skaitīt tā pēdējā 
mēneša dienas. Šis ir laiks, kad 
biežāk aizdomājamies, kā ikdienā 
ienest vairāk gaismas, rotājot 
apkārtni, kā iepriecēt citus ar 
svētku apsveikumiem.

  Šogad Alūksnes novada pašval-
dība saviem sadarbības partneriem 
Latvijā un arī ārzemēs izsūtīs svētku 
apsveikumu, ko zīmējusi Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 7. 
klases skolniece Jūlija Cabule.
  Pēc pašvaldības aicinājuma zīmēt 
zīmējumus, kas varētu tapt par 
apsveikuma kartītēm, atsaucās 21 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas skolēns. Cits par citu 
krāsaināki, interesantāki un aizrau-
jošāki – tādi zīmējumi bija izdevu-
šies mazajiem jaunanniešiem.
  Piektdien, 23. novembrī Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Fomins devās uz Jaunannu, lai bēr-
niem pateiktos par viņu aktivitāti. 
Jūlija, kuras zīmējums rotās pašval-

dības apsveikuma kartīti, saņēma 
galveno balvu, pateicības velte arī 
skolotājai Svetlanai Pavlovai, kura 
rosināja bērnu izdomu, bet visi kopā 
varēja mieloties ar gardu kliņģeri.
  Un sniegavīri šogad būs ne tikai uz 
pašvaldības svētku apsveikuma – tie 
apdzīvos arī pilsētas teritoriju, jo 
līdz pat 20. decembrim Alūksnes 
novada pašvaldības Vides dizaina 
padome aicina gan pilsētas, gan 
pagastu iedzīvotājus, iestādes un 
uzņēmumus piedalīties konkursā 
„Sniegavīrs manā pagalmā” un 
savas teritorijas rotāt, izmantojot 
dažādus sniegavīrus. Sniegavīrus 
aicinām vērtēšanai pieteikt, zvanot 
Alūksnes novada pašvaldības aina-
vu arhitektam Agrim Veismanim pa 
tālruni 22028275. Labāko, intere-
santāko, savdabīgāko sniegavīru 
autori saņems Alūksnes novada 
pašvaldības sarūpētas balvas!
  Ja daba nebūs mūs apveltījusi ar 
sniegu, aicinām sniegavīrus radīt no 
dažādiem citiem materiāliem. Tāpat 
svētku noformējumā pašvaldība 
iedzīvotājus, iestādes un uzņēmu-
mus aicina izvēlēties lampiņas baltā 
un zilā krāsā, tā veidojot saskaņotu 

Ietērpsim savu apkārtni sniegavīros!

vides noformējumu svētku laikā.
  Jāteic, ka kopumā ievērojami 
ieguldījumi jauna pilsētas noformē-
juma iegādē nav paredzēti. Svētku 
rotā pilsēta sāks ietērpties jau no 
pirmās Adventes, otrajā Adventē 
iedegsies pilsētas centrālā egle pie 
administratīvās ēkas, ko rotās zilām 
un baltām lampiņām un sudraba un 
zelta bumbām. Savukārt egle Rīgas 
ielā iebraucējus pilsētā sagaidīs 

priecīgi raiba. Gaismas rotājumus 
izvietos arī citviet pilsētā.
  Pilsētas svētku noformējumā šo-
gad pašvaldība plāno izmantot pil-
sētvidē veiksmīgi iekļāvušās metāla 
arkas, kas, gaidot Ziemassvētkus, 
tiks apvītas gaismas virtenēm. Šādi 
vārti atradīsies parkā pie strūklakām 
un pie Bībeles muzeja. Arī sniegavī-
ru ģimene būs sapulcējusies Bībeles 
muzeja apkaimē. 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins kopā ar 
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēniem

Evitas Aplokas foto

Aicina uz tikšanos 
par ūdens līmeni 
Alūksnes ezerā
  Ir noslēgusies Eiropas Ziv-
saimniecības fonda finansētā 
rekonstrukcija hidrotehnis-
kajā būvē – zušķērājā, tādēļ 
šī gada 30. novembrī pulksten 
15.00 Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Dzin-
tars Adlers ikvienu ieinteresēto 
personu aicina uz sarunu par 
ūdens līmeni Alūksnes ezerā.

  Saruna notiks pie hidroteh-
niskās būves – zušķērāja, kas 
atrodas uz Alūksnes upes Jauna-
lūksnes pagasta teritorijā.

Uzmanību laivu 
novietnes 
„Iekšezers 1” 
lietotājiem
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
aicina laivu novietnes „Iekše-
zers 1” lietotājus līdz šī gada 
1. decembrim izvest no būves 
personiskās mantas, atstājot 
novietņu durvis neaizslēgtas. 
Pēc šī termiņa laivu novietni 
nojauks, tajā esošās mantas 
tiks uzskatītas par atmestām 
un tās izvedīs uz atkritumu 
poligonu. Šī informācija no-
vembra vidū tika izvietota arī 
pie pašas novietnes.

  Kā jau esam informējuši, 
23. februārī Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu Nr.40 
„Par laivu novietnēm „Iekšezers 
1” un „Bērzi” (Iekšezers 17), 
Alūksnē, Alūksnes novadā”, 
atzīstot tās par bīstamā stāvoklī 
esošām un ainavu bojājošām 
būvēm, un uzdodot to lietotā-
jiem ne vēlāk kā līdz šī gada 15. 
augustam nojaukt tās un sakārtot 
vidi pirmatnējā stāvoklī.
  Minētais lēmums nav pār-
sūdzēts un ir stājies likumīgā 
spēkā, bet tā kā iepriekš minētajā 
termiņā novietņu lietotāji būves 
nenojauca, tas tiks darīts par 
Alūksnes novada pašvaldības lī-
dzekļiem „Būvniecības likuma” 
un 04.01.1997. Ministru kabine-
ta Noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” noteiktajā kārtī-
bā, visus izdevumus piedzenot 
no šo būvju lietotājiem.
 Šobrīd pašvaldība kā pirmo 
nojauks laivu novietni “Iekšezers 
1”. Novietnes “Bērzi” lietotā-
jiem vēļ ir iespēja būvi nojaukt 
un vidi sakārtot pašiem.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 
22. novembra sēdē pieņēma 
lēmumu piedalīties Kultūras 
ministrijas izsludinātajā darbības 
programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekono-
miski nozīmīgu kultūras man-
tojuma objektu atjaunošana” 
projektu konkursā ar projektu 
„Alūksnes muižas ēkas rekons-
trukcija novada sociālekono-
miskai attīstībai”, kas paredz 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
ēkas rekonstrukciju.

  Jau „Alūksnes Novada Vēstu” ok-
tobra numurā pašvaldība informēja, 
ka SIA „Arhitekta L. Šmita darbnī-
ca”, kas uzvarēja Alūksnes novada 
pašvaldības izsludinātajā konkursā 
par Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rekonstrukcijas meta izstrādi, paš-
valdībai nodeva izstrādāto tehnisko 
projektu. Atgādināsim, ka viens 
no metu konkursa nosacījumiem 
paredzēja rīkot sarunu procedūru ar 
metu konkursa pirmās vietas iegu-
vēju saskaņā uz Publisko iepirkumu 
likuma 63. panta trešo daļu, nosakot 
uzvarētāju pakalpojuma līguma 
noslēgšanai par tehniskā projekta 
izstrādi Alūksnes pilsētas Tautas 
nama rekonstrukcijai un tā autoruz-
raudzībai. 
  Domes sēdē deputāti apstiprināja 
projekta kopējās izmaksas līdz 
Ls 3 225 487, ko sastāda projekta 
attiecināmās izmaksas Ls 3 153 668 

Iesniegs projektu tautas nama ēkas 
rekonstrukcijai Alūksnē

un projekta neattiecināmās izmak-
sas Ls 71 819, kā arī pašvaldības 
līdzfinansējumu 30% apmērā no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām un projekta neattiecinā-
mās izmaksas. Ja projektu apstipri-
nās, finansējums tiks nodrošināts no 
Alūksnes novada pašvaldības 2013., 
2014. un 2015. gada budžeta.
  Līdz ar projekta apstiprināšanu, 
dome apstiprināja arī valsts kultūras 
mantojuma objekta – Alūksnes mui-
žas ēkas darbības stratēģiju 2015. 
– 2020. gadam. Jāuzsver gan, ka šī 
stratēģija varēs tikt īstenota tikai tai 
gadījumā, ja projekts gūs atbalstu.
  Izstrādātā stratēģija paredz pēc 
rekonstrukcijas Tautas namu pārdē-
vēt par Alūksnes Kultūras centru, 
deleģējot tam papildu funkcijas 
un paplašinot darbību, lai iestā-

de kļūtu par modernu, mūsdienu 
sabiedrības prasībām atbilstošu un 
pieejamu kultūras institūciju, kuras 
mērķis būs, izveidojot un piedāvā-
jot kvalitatīvu kultūras produktu, 
attīstīt pilsētas un novada kultūras 
daudzveidību, sekmēt nacionālo un 
vietējo kultūras vērtību un tradīciju 
saglabāšanu un pārmantošanu, uztu-
rēt starpkultūru dialogu, dažādojot 
sadarbības formas, veidot labvēlīgu 
vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai, 
mūžizglītības procesam un radošajai 
ekonomikai.
  Realizējot stratēģiju, Kultūras 
centrs kļūs par novada Tautas namu 
nozares koordinācijas centru. Tā 
uzdevums saskaņā ar stratēģiju būs 
daudzveidīgu, kvalitatīvu iedzīvotā-
jiem pieejamu mākslas un kultūras 
pasākumu nodrošināšana, nemate-

riālā kultūras mantojuma saglabā-
šanas un mūžizglītības, integrācijas 
aktivitāšu nodrošinājums.
 Stratēģijā paredzēts, ka Kultūras 
centrā īstenos interešu, tālākizglītī-
bas un mūžizglītības programmas, 
organizēs pasākumus, festivālus, 
izstādes, vadīs radošās darbnīcas, 
kursus, lekcijas, seminārus un pre-
zentācijas, īstenos pilsētas, novada, 
valsts un starptautisku radošus 
projektus.
  Būtiski, ka saņemot atbalstu šim 
projektam un to īstenojot, būs 
atjaunots vēl viens Alūksnes muižas 
ansambļa objekts. Atjaunotais 
Alūksnes muižas ansamblis palieli-
nās apmeklētāju un tūristu interesi, 
veicinot novada kultūras, kultūrtū-
risma, uzņēmējdarbības attīstību.

Alūksnes pilsētas Tautas nama ēka ir vēsturiska Alūksnes muižas ansambļa sastāvdaļa
Foto no Alūksnes muzeja krājuma
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Būs izmaiņas 
satiksmē 
Blaumaņa 
un Zemgales 
ielās
 
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai uzlabotu satiksmes dro-
šību un nodrošinātu Alūksnes 
pilsētas ielu uzturēšanu ziemā, 
dome 22. novembra sēdē lēma 
par izmaiņām transportlī-
dzekļu satiksmē Blaumaņa un 
Zemgales ielās.

  Blaumaņa ielas posmā no Tir-
gotāju ielas līdz Pils ielai nereti 
automašīnas tiek novietotas abās 
ielas pusēs, kas ziemā apgrūtina 
satiksmi, kā arī ielas uzturēšanas 
darbu veikšanu.
 Šī iemesla dēļ saskaņā ar domes 
lēmumu abos ielas posma galos 
- Blaumaņa un Pils ielu krusto-
jumā un Blaumaņa un Tirgotāju 
ielu krustojumā no 1. decembra 
līdz 1. aprīlim izvietos aizliegu-
ma ceļa zīmes „Nepāra datumos 
stāvēt aizliegts” un aizlieguma 
ceļa zīmes „Pāra datumos stāvēt 
aizliegts”. Tas nozīmē, ka šajā 
ielas posmā automašīnu novieto-
šanā būs jāievēro pāra vai nepāra 
datumu princips.
  Savukārt Zemgales ielas posmu 
no Raiņa bulvāra līdz Pilsētas 
bulvārim, kur iela ir šaura un 
ziemā sniega dēļ kļūst vēl šaurā-
ka, turpmāk pārveidos par vien-
virziena ielu, izvietojot attiecīgas 
ceļa zīmes Zemgales ielas un 
Raiņa bulvāra krustojumā, Zem-
gales un Dārza ielu krustojumā, 
kā arī Zemgales ielas un Pilsētas 
bulvāra krustojumā.
 Aicinām autovadītājus būt 
vērīgiem un ievērot ceļa zīmju 
prasības.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 22. 
novembra sēdē izskatīja 33 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

  - nodot bez atlīdzības Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļu „Mā-
riņkalna apvedceļš” no 0,00 km līdz 
0,36 km un ar to saistīto ceļa zemes 
nodalījuma joslu, Ziemera pagastā, 
valsts īpašumā, kas tiek nodots 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas 
Valsts ceļi” pārziņā;

  - uzstādīt 11 informācijas ceļa 
zīmes Nr.747 „ALŪKSNES 
NOVADS” uz valsts reģionālās un 
vietējas nozīmes autoceļiem: P42 
Viļaka – Zaiceva - Krievijas robeža; 
P44 Ilzene - Līzespasts; V378 
Alsviķi - Ādams; V381 Bārdaskrogs 
- Krabi; V382 Veclaicene - Rulles; 
V388 Alūksne – Kalniena - Gulbe-
ne; V391 Mārkalne - Auguri; V402 
Zaiceva - Putrovka; V410 Gulbene 
- Zeltiņi; V454 Pērkoņi – Vīksna 
- Mālupe; V455 Viļaka – Žīguri 
- Liepna Alūksnes novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, kā arī 
uzstādīt trīs norādījuma ceļa zīmes 
Nr.542 „Pierobežas sākums” un 
trīs norādījuma ceļa zīmes Nr.543 
„Pierobežas beigas” uz pašvaldī-
bas autoceļiem: Šļukums - Auguļi, 
Jaunlaicenes pagastā; Jaunlaicene 
– Kambari - Grūbe, Jaunlaicenes 
pagastā; Grantskalni - Lupatas, 
Annas pagastā;

  - apstiprināt Alūksnes pilsētas ielu 
sarakstu ar noteiktām ikdienas uz-
turēšanas klasēm ziemas un vasaras 
sezonai. Ar minēto sarakstu iepazī-
ties aicinām pašvaldības interneta 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
“Pašvaldības ziņas”;

  - ņemot vērā to, ka 05.11.2012. 
Alūksnes novada pašvaldībā tika 
saņemta informācija par Olgas 
Butler Alūksnes pilsētas domei 

atstāto mantojumu – dzīvojamo ēku 
Jāņkalna ielā 25, Alūksnē, atteik-
ties no Olgas Butler 2005. gada 2. 
novembra novēlējumā Alūksnes 
pilsētas domei, kura tiesību un sais-
tību pārņēmēja ir Alūksnes novada 
pašvaldība, atstātā mantojuma – 
dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 25, 
Alūksnē, par bezmantinieku mantu 
– ēku Jāņkalna ielā 25, Alūksnē, 
informēt zvērinātu notāru. Minētā 
ēka ir kritiskā stāvoklī, savulaik 
Alūksnes pilsētas pašvaldība par 
saviem līdzekļiem sakārtota vienu 
no ēkas sienām, lai novērstu nogru-
vumu ēkas dienvidu pusē. Šobrīd 
pašvaldības rīcībā nav tādu līdzekļu, 
lai ēku varētu atjaunot;

  - atcelt ciema statusu un noteikt 
apdzīvotas vietas statusu šādām 
apdzīvotām vietām Mārkalnes pa-
gastā, Blekteskalns, Cirakalns, Ezī-
šava, Degumi, Volkova, Alūksnes 
novada pašvaldības zemes komisijai 
aktualizēt Mārkalnes pagasta adrešu 
sarakstu. Šis lēmums saistīts ar to, 
ka nesakrīt ēkām piešķirtās adreses 
ar pagasta teritorijas plānojumu;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību „Dzintari”, Liepnā, Liepnas 
pagastā, par kuru Liepnas pagasta 
pārvalde 26.08.2009. noslēgusi 
zemes nomas līgumu ar koopera-
tīvo sabiedrību „Liepna”. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
zemesgabala atsavināšanas iero-
sinātājs - kooperatīvā sabiedrība 
„Liepna”, bet pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tie tiek iekļauti 
zemes pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā. Nodot atsavināšanai apbūvēto 
zemes vienību Liepnas pagastā, 
pārdodot to par brīvu cenu personai, 
kurai Valsts un pašvaldību īpašu-
ma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeig-
šanas likumā noteiktajā kārtībā ir 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības 
un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi 
zemes nomas līgumu;

  - sagatavot atsavināšanai pašvaldī-

bai piederošu nekustamo īpašumu, 
zemesgabalu „Zviedrukalns 1”, 
Ilzenes pagastā, atsavināt neapbūvē-
tu zemesgabalu, pārdodot to izsolē;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” nolikumā un turpmāk 
nolikuma 2.2.5.punktu izteikt šādā 
redakcijā: „2.2.5. veic Alūksnes 
novada pašvaldības mežu un meža 
zemju apsaimniekošanas organizē-
šanu un kontroli”;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.30/2012 „Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr.28/2012 
„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašu-
ma nodokli apliek vidi degradējo-
šas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves””, Nr.31/2012 
„Par kritēriju noteikšanu īpašumam, 
novērtējot atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam Alūksnes 
novadā”, Nr.32/2012 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmī-
giem projektiem (pasākumiem)”, 
Nr.33/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas klasēm”;

  - atbrīvot no Liepnas vidusskolas 
direktora amata Aivaru Delperu, 
piekrist pagarināt viena mēneša 
uzteikuma termiņu no 2012. gada 
24. novembra uz 2012. gada 30. 
novembri. Iecelt no 2012. gada 
1. decembra Lieni Stabingi par 
Liepnas vidusskolas direktora 
pienākumu izpildītāju uz laiku līdz 
turpmākam lēmumam par direktoru 
Liepnas vidusskolā;

  - noteikt šādu valsts budžeta 
līdzekļu – Ls 2870 sadali 2012. 
gadam Alūksnes novada pašvaldī-
bas pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm mācību literatū-
ras iegādei: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai – Ls 610, 
Alūksnes novada vidusskola – Ls 
498, Liepnas vidusskola – Ls 160, 
Bejas pamatskola – Ls 150, Ilzenes 
pamatskola – Ls 87, Jaunannas 

pamatskola – Ls 65, Jaunlaicenes 
pamatskola – Ls 79, Malienas pa-
matskola – Ls 89, Mālupes pamat-
skola – Ls 89, Mārkalnes pamat-
skola – Ls 70, Pededzes pamatskola 
– Ls 105, Strautiņu pamatskola – Ls 
171, Ziemeru pamatskola – Ls 128, 
Alūksnes pilsētas sākumskola – Ls 
569;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem daļēju finansējumu Ls 
257 Veclaicenes pagasta pārval-
dei akas izbūvei Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
„Skalbji”, Veclaicenes pagastā un 
atbalstīt daļēja finansējuma piešķir-
šanu Ls 227 Veclaicenes pagasta 
pārvaldei akas izbūvei pašvaldības 
nekustamajā īpašumā „Skalbji”, 
Veclaicenes pagastā un šo finansē-
jumu nodrošināt, veicot pašvaldības 
budžeta grozījumus, par šo summu 
palielinot iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa plānu;

  - atbalstīt finansējuma piešķirša-
nu Ls 3035 Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldes administratīvās ēkas 1. 
stāva pārseguma remontdarbiem, Ls 
9802 Jaunlaicenes pamatskolas ēkas 
bēniņu siltumizolācijai, Ls 4731 
pašvaldības aģentūras „SPODRA” 
publiskās tualetes remonta un 
apkārtnes sakopšanas izdevumu 
segšanai, Ls 1852 informatīvā sten-
da izgatavošanai un uzstādīšanai un 
peldvietas norobežošanai ar baseina 
līnijām peldvietas „Vējiņš”, Pils ielā 
31, Alūksnē labiekārtošanai;

  - atbalstīt mazlietota mikroautobu-
sa iegādi Liepnas internātpamatsko-
las vajadzībām, piešķirot pašvaldī-
bas pamatbudžeta līdzfinansējumu 
vismaz Ls 5000, uzdot iestādes 
iepirkumu komisijai veikt iepirku-
mu mazlietota mikroautobusa iegā-
dei normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un pēc iepirkuma rezultāta 
izziņošanas informēt Alūksnes 
novada domi par nepieciešamā 
līdzfinansējuma apmēru.

Alūksnes novada domes 22. novembra sēdē

  Aivita Māsēna,
Alūksnes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja

  Alūksnes novada dome 
25. oktobra sēdē pieņēma lēmumu 
uzsākt Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
izstrādi.

  Pašreiz novada teritorijā ir spēkā 
visu 16 administratīvo vienību - 
pilsētas un katra pagasta - teritorijas 
plānojumi, no kuriem lielākā daļa 
izstrādāti 2003. gadā. Šajā laikā 
mainījušies ar teritorijas plānošanu un 
to saistīto nozaru - mežsaimniecību, 
lauksaimniecību, vides aizsardzību 
reglamentējošie normatīvie akti. Plā-
nojumi savstarpēji atšķiras gan satura, 
gan noformējuma ziņā. Grafiskajā 
daļā ir atšķirīgi apzīmējumi, atspogu-
ļotā informācija dažkārt ir neprecīza, 
esam saņēmuši arī sūdzības par 
plānojumu slikto grafisko kvalitāti.
  Katrā pagastā ir noteikta atšķirīga 
minimālā zemes platība, kuru drīkst 
nodalīt, veicot zemes sadalīšanu, 
bet dažos pagastos tāda nav noteikta 

vispār, kas rada neizpratni zemes 
īpašniekos, kuriem  īpašumi atrodas 
vairākās administratīvajās teritorijās. 
Tāpat blakus pagastu teritorijās ir 
atšķirīgi aizsargjoslu platumi. Prob-
lēmas rada arī atšķirīgie teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi.
  Tas viss apgrūtina vienota priekšsta-
ta gūšanu par visu novada teritoriju. 
Jauna Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma izstrāde nepieciešama, 
lai veidotu vienotu atļauto (plānoto) 
izmantošanas kārtību visā novada 
administratīvajā teritorijā. Pašlaik 
turpinām saņemt nosacījumus no 
dažādām institūcijām.   Šobrīd tiek 
veikta spēkā esošo 16 administratīvo 
vienību teritorijas plānojumu analīze, 
nosakot, kas katrā no tiem saglabā-
jams, kas jāprecizē.
  Viena no galvenajām teritorijas plā-

nojuma izstrādes darbībām ir zemju 
esošo un plānoto lietošanas mērķu 
(izmantošanas veidu) noteikšana, 
tādēļ, ja jums kā zemju īpašniekiem 
šajā nākotnē ir plānota kāda darbība 
savā zemes gabalā – apmežošana, 
apbūve u.c., lūdzam iesniegt savus 
priekšlikumus. Ja jūsu īpašums atro-
das ezeru vai upju krastos, iespējams, 
pavasaros applūst teritorija, tad, 
lūdzu, sniedziet par to informāciju. 
Aicinām aktīvi piedalīties plānošanas 
procesā jau no paša sākuma - paš-
valdības interneta mājas lapā www.
aluksne.lv un pagastu pārvaldēs ir 
pieejama sagatavota veidlapa.
  Iesniegumus ar priekšlikumiem 
var iesniegt vietējā pagasta pārval-
dē, Alūksnes novada pašvaldībā 
vai sūtīt pa pastu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 

– 4301 vai elektroniski uz adresi 
dome@aluksne.lv.
  Priekšlikumi jāiesniedz līdz 2013. 
gada 2. janvārim. Pēc iesniegumu 
un nosacījumu saņemšanas pašval-
dība organizēs tikšanās ar sabiedrību 
pagastos un pilsētā, par ko paziņosim 
atsevišķi, arī tad varēsiet izteikt savus 
priekšlikumus.
  Tālākā procesā tiks izstrādāta 
novada teritorijas plānojuma 1. redak-
cija, kurā katrs varēs apskatīt sava 
zemes gabala plānoto izmantošanu ar 
apgrūtinājumiem, piemēram, kultūras 
pieminekļu, autoceļu, elektropārvades 
līniju aizsargjoslas.
  Ja ir kādi jautājumi, aicinām griez-
ties pie Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānotājas Aivitas Māsēnas 
211. kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē 
vai pa tālruni 64381487.

Aicinām sniegt priekšlikumus teritorijas plānojumam Mājražotājus 
aicina uz 
izstādi – 
prezentāciju
 

  Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Alūksnes Konsultāciju biroju 
aicina visus Alūksnes novada 
mājražotājus uz savu izstrādāju-
mu izstādi – prezentāciju 15. de-
cembrī no plkst.9.00 līdz 14.00 
administratīvās ēkas lielajā zālē 
Dārza ielā 11, Alūksnē. 

  Iepriekšēja pieteikšanās un 
sīkāka informācija pa tālruņiem 
29166807, 26384907.
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  16. novembrī Alūksnes pilsētas 
Tautas namā pateicības vārdi un 
daudzu apsveicēju ziedi sagūla 
to cilvēku sirdīs un rokās, kam 
Alūksnes novada pašvaldība pa-
sniedza savus apbalvojumus.

  Valsts svētkiem veltītajā pasākumā 
desmit personas saņēma pašvaldī-
bas augstāko apbalvojumu – balvu 
„Sudraba zīle” un Atzinības rakstu 
par īpašiem nopelniem, nesavtīgu 
rīcību un nozīmīgu ieguldījumu 
novada un sabiedrības labā. Savu-
kārt 25 uzņēmēji – lielākie nodokļu 
maksātāji Alūksnes novadā 2011. 
gadā saņēma Sudraba monētas.
  „Sudraba zīli” nominācijā „Izglī-
tība” saņēma Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra vadītāja Eva Aizupe 
par ieguldījumu jauniešu iniciatī-
vām atbilstošas vides radīšanā un 
novada interešu izglītības sistēmas 
attīstībā. Nominācijā „Kultūra” 
apbalvojums tika pasniegts paš-
valdības un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 
sadarbības partnerim Sašam Di-
šeinam no Francijas par nozīmīgu 
devumu Alūksnes un Marsanēlako-
tes mūziķu un pašvaldību sadarbī-
bas veidošanā un Alūksnes  vārda 
popularizēšanā.
  SIA „Veltījums Jums” valdes 
priekšsēdētāju Aigaru Steberi 
sumināja nominācijā „Mecenāts” 
par nozīmīgu devumu pilsētas un 
novada kultūras aktivitāšu atbal-
stīšanā. Nominācijā „Sabiedrība” 
balvu saņēma aktīva Jaunalūksnes 
pensionāru apvienības dalībniece 

Inta Aizupiete par radošu un aktīvu 
iesaistīšanos sabiedriskajās norisēs, 
ieguldījumu senioru saliedētības 
veidošanā, un dabas muzeja „Vides 
labirints” izveidotājs Aldis Verners 
par ieguldījumu sabiedrības vides 
izpratnes veidošanā, tūrisma veici-
nāšanā un novada popularizēšanā.
 Nešaubīgi, ka nominācijā „Sports” 
pašvaldības apbalvojums šogad 
Pasaules čempionam orientēšanās 
sportā vidējā distancē Edgaram 
Bertukam par augstu pašatdevi izci-
lu sportisko rezultātu kaldināšanā, 
ieguldījumu novada atpazīstamības 
veicināšanā. Savukārt nominācijā 
„Tautsaimniecība” apbalvojums 
SIA „UNTI” vadītājam Aigaram 
Peperniekam par profesionalitāti, 
atsaucību un atbildīgu attieksmi, va-
dot uzņēmuma darbību, un bioloģis-
kās un vides veselības saimniecības 
„Mauriņi” īpašnieceiGunitai Virkai 
no Veclaicenes par radošu pieeju 
un nesavtīgu ieguldījumu uzņēmēj-
darbības veicināšanā pierobežas 
teritorijā.
 Nominācijā „Veselības aprūpe” 
pašvaldības apbalvojumu pasniedza 
ārstei Zitai Skultei par profesio-
nālu un pacientu novērtētu darbu 
veselības aprūpē un ģimenes ārstei 
Lidijai Juksei par nesavtību, laipnī-
bu un sirsnību, cilvēkmīlestību un 
profesionalitāti pacientu veselības 
aprūpē.
 Šis gads bija zīmīgs ar to, ka 
pirmo reizi pašvaldības augstāko 
apbalvojumu saņēma cilvēks, kurš 
nav Alūksnes novada un pat ne 
Latvijas iedzīvotājs – francūzis Saša 
Dišeins, ar kura palīdzību ģimnāzi-
jas pūtēju orķestris un kopš šī gada 
vasaras – arī Alūksnes novada paš-

valdība ir atraduši jaunus sadarbības 
partnerus Marsanēlakotes pašval-
dībā Francijā. Cienot Latviju, Saša 
rūpīgi apgūst latviešu valodu. Arī 
balvas saņemšanas pasākumam viņš 
bija sagatavojis pateicības uzrunu 
latviešu valodā, taču aizkustinājums 
un samulsums par izrādīto cieņu to 
nolasīt aizkavēja, tādēļ šeit publicē-
sim tās fragmentus:
 „Liels paldies visiem par šo balvu, 
tā mani pagodina no visas sirds!  
Cienījamais mēra kungs, tas ir liels 
gods saņemt šo apbalvojumu. Man 
tas simbolizē visus maģiskos brīžus, 
kuri ir notikuši šo trīs gadu laikā 
kopā ar Jums un jūsu pašvaldības 
darbiniekiem, kā arī ar Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāziju un it 
īpaši ar Alūksnes pūtēju orķestri.
 Trīs gadus kopā mēs esam strādāju-
ši, lai realizētu sapni, ko es ar Ilonu 
ievēlējos 2009. gada oktobrī. Sapnis 
toreiz bija attīstīt apmaiņas projektu 
saistībā ar mūziku starp mūsu 
abām pilsētām un radīt viens otram 
piedzīvojumu, kas paliks atmiņās 
uz ilgiem laikiem gan lieliem, gan 
maziem.
 Tas ir apbrīnojami, ka zem vienkār-
ša mūzikas projekta franču cilvēki 
ir atklājuši, cik šis piedzīvojums un 
jūsu valsts, jūsu pilsēta un jūsu ie-
dzīvotāji ir lieliski. Tagad, kaut kur 
Francijā, Dižonā un Marsanē-la-Co-
tē vairāk kā simts cilvēku zina, kur 
ir Latvija un Alūksne.
 Viņi zina dažus latviešu valodas 
vārdus un saprot, cik ļoti patīk 
Latvija un tās skaistā daba.  It īpaši 
mani cilvēki apbrīno jūsu izcilo 
viesmīlību, un ir iemīlējušies jūsu 
smaidos, laipnībā un priekā, ko jūs 
no visas sirds mums devāt tajos 

Valsts svētkos saņēma pašvaldības apbalvojumus

maģiskajos brīžos. (...)
 Šis ir patiess stāsts par mīlestību, 
ko esmu izdzīvojis ar jūsu valsti un 
pilsētu. Esmu iepazinis jaunus drau-
gus, ģimeni un mūziķus, ar kuriem 
piedzīvoti tik daudzi notikumi šajos 
trīs gados.  Tiešām milzīgs paldies 
jums visiem. Tādēļ, ka mums ir 
veicies visu realizēt par divsimts 
procentiem. (..)
 Un pašās beigās vēlos atkal teikt 
paldies par šo balvu, kas simbolizē 
trīs gadus no manas dzīves Latvijā 
un vēl arī kaut ko vairāk… šo balvu 
var attiecināt tieši uz manu iden-
titāti. Ja es tulkoju savu vārdu no 
franču valodas uz latviešu valodu, 
tad mans vārds ir Saša Ozoliņš.
Jūs man piekritīsiet, ja teikšu, ka 
tur nav šaubu, ka tā nav nejaušība, 
tas ir liktenis. Paldies jums no visas 

manas sirds!”.
 Pateicoties lielākajiem nodokļu 
maksātājiem Alūksnes novadā 2011. 
gadā, Sudraba monētas saņēma 
25 komersanti trīs kategorijās. 
SIA un AS kategorijā tie bija SIA 
„Ozolmājas”, SIA „4Plus”, SIA 
„Verners un draugi”, SIA „MCD”, 
SIA „Alūksnes lielā aptieka”, AS 
„SEB  banka”, SIA „Jaunlaicenes 
industrija”, SIA „Ozoli AZ”, SIA 
„ALTA S”, SIA „Alūksnes ener-
goceltnieks”, zemnieka saimnie-
cību kategorijā - z/s „Briednieki”, 
„Priedkalni”, „Rīti”, „Dzirnavu 
8”, „Grundas”, „Brīdaki”, „Kadiķi 
M.A.”, „Vaskupītes”, „Klajalkšņi” 
un „Sauleskalns”, bet individuālo 
uzņēmēju kategorijā - i/u „ELDO”, 
Inese Priedīte, Inga Dreimane, Aus-
ma Mininga un Ineta Kaktiņa.

Svētku pasākuma noslēgumā tapa apbalvoto kopīgs foto atmiņai un kopā ar 
viņiem attēlā arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins un domes 

priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers
Evitas Aplokas foto

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 16. novembrī Alūksnes novadu 
apmeklēja uzņēmēju delegācija 
no Pleskavas apgabala. Viesu 
vidū bija uzņēmēji, kas galve-
nokārt saistīti ar stādu un koku 
audzēšanu. Vizītes laikā viņi tikās 
ar pašvaldības vadību, apskatīja 
z/s „Sprogas” un SIA „Gravas” 
kokaudzētavu „Ievugravas”, 
kā arī vēlāk tikās ar vietējiem 
uzņēmējiem. Viesu vidū bija arī 
Krievijas muitas pārstāvis, kurš 
Alūksnes uzņēmējiem sniedza 
informāciju par nosacījumiem 
produkcijas pārvešanā un muitas 
kontrolē.

  Krievijas uzņēmēju vizīte notika, 
balstoties uz šī gada februārī starp 
Alūksnes novada pašvaldību un 
Pleskavas apgabala Uzņēmēj-
darbības garantiju un attīstības 
fondu noslēgto sadarbības līgumu. 
Konkrēto vienošanos par Pleskavas 
un Alūksnes uzņēmēju tikšanos 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Fomins panāca, apmek-
lējot Igaunijas - Latvijas - Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
konferenci Narvā oktobrī.
  - Alūksnes novads atrodas kaimi-
ņos Pleskavas apgabalam un mums 
jādomā, kā veicināt uzņēmēju 
savstarpējo sadarbību, tādēļ šādi 
pasākumi, kad abu valstu uzņēmēji 
var satikties, iepazīties un klātienē 

pārrunāt sadarbības iespējas, ir ļoti 
nozīmīgi, - uzsvēra A. Fomins.
  Sadarbības nozīmību uzsvēra 
arī Uzņēmējdarbības garantiju un 
attīstības fonda direktore Svetlana 
Žuravļova. Viņa pastāstīja, ka šī 
organizācija jau ilgstoši nodarbojas 
ar lietišķu darījuma vizīšu orga-
nizēšanu uzņēmējiem. Alūksnes 
apmeklējums bijis rūpīgi plānots, 
jo tiekoties ar pašvaldības vadību, 
risinātas sarunas par iespējamiem 
virzieniem, kuros varētu būt kopī-
gas intereses.
  - Organizējot šādas mērķa vizītes, 
izvēlamies 1 – 2 virzienus, kon-
krētajā vietā mums atrod sarunu 
partnerus un mērķis ir iepazīties 
ar biznesu, tā nosacījumiem, lai 
uzņēmēji tālāk jau, iespējams, 
varētu strādāt sadarbībā, - uzsvēra 
S. Žuravļova.
  Viņa atzina, ka Krievijas uz-
ņēmējiem šķitušas interesantas 
abas apmeklētās saimniecības, un 
visdrīzāk sadarbība tikšot turpināta 
ne tikai pārdodot produkciju, bet arī 
apmainoties ar pieredzi.
  Fonda direktore pastāstīja, ka 
pavasarī braucienam uz Alūksni 
plānots organizēt tūrisma uzņēmēju 
grupu, lai ne tikai iepazītu iespēja-
mo novada piedāvājumu Krievijas 
tūristiem, bet arī dibinātu reālus 
kontaktus ar mūsu tūrisma uzņēmē-
jiem.
  - Šodien ieskicējām arī citas 
sfēras, kurās varētu sadarboties, 
pirmkārt tā ir lauksaimniecība. Ir 
arī citi virzieni, kas šobrīd vairāk 

Alūksnes un Pleskavas uzņēmēji atrod sadarbības virzienus

attīstīti ir pie mums un varam jūsu 
uzņēmējus aizvest pieredzes ap-
maiņā, piemēram, dažādu sadzīves 
pakalpojumu servisi, sabiedriskā 
ēdināšana, - sacīja S. Žuravļova.
  Uzņēmēju tikšanās laikā SIA „RC 
Ainava” valdes priekšsēdētājs Edijs 
Gusts, risinot sarunas ar kolēģiem 
no kaimiņu valsts, bija noskaidrojis 
iespējamās sadarbības aprises, un 
atzina, ka konkrētāk jāiepazīstas ar 
cenām projektēšanas un labiekār-
tošanas pakalpojumiem Krievijas 
pusē, kā arī augu transportēšanas 
nosacījumiem.
  Floristei Tatjanai Eglei tikšanās 
laikā Krievijas puses uzņēmēji iz-
teikuši piedāvājumu vadīt floristikas 
meistarklasi Pleskavā.
  - Man ļoti patīk tas, ka cilvēki vē-

las kaut ko darīt. Esam kaimiņi un 
nekur nepaliksim, tādēļ varbūt kādu 
labumu varam gūt no šīs sadarbības, 
- atzina viņa.
  Ceļojumu aģentūras „Apkārt 
pasaulei” vadītāja Inese Grava 
tikšanās laikā saņēma piedāvājumu 
28. novembrī doties uz Pleskavu, lai 
piedalītos apaļā galda diskusijā par 
tūrismu un tiktos ar potenciālajiem 
sadarbības partneriem. Viņa atzina, 
ka sadarbība ar kolēģiem Krievijā 
jau ir izveidota, jo aprīlī noslēgts 
pirmais līgums ar vienu no Pleska-
vas tūrisma firmām.
  - Sadarbības iespējas saskatu, bet 
saprotu, ka potenciālajiem Krievijas 
tūristiem lielākā problēma joprojām 
ir Latvijas vīzas saņemšana, - uz-
svēra I. Grava.

Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonda 
direktore Svetlana Žuravļova (no kreisās), Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 

Aivars Fomins un Alūksnes novada pašvaldības plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite 

Evitas Aplokas foto

Alūksni 
apmeklēja 
Kaspars 
Tūters
  Novembra sākumā Alūksni 
apmeklēja alūksniešu vecā-
kajai paaudzei pazīstamā 
un cienītā daktera Ādolfa 
Tūtera dēls Kaspars Tūters no 
Kanādas, ēkas, kurā izvietota 
Alūksnes pirmsskolas izglītī-
bas iestāde „Cālis”, īpašnieks.

  Tūtera kungs apmeklēja 
Alūksnes novada pašvaldību, 
kur tikās ar domes priekšsēdētāja 
vietnieku Dzintaru Adleru un 
izpilddirektori Janīnu Čugunovu. 
Viņš parakstīja līgumu, saskaņā 
ar kuru arī turpmākos 10 gadus 
pašvaldība viņam piederošo ēku 
nomā.
  Tikšanās reizē Tūtera kungs 
arī labprāt dalījās atmiņās par 
Alūksnē pavadīto bērnību, 
pastāstīja savu dzīves gājumu un 
uzdāvināja pašvaldībai vairākas 
savas ģimenes fotogrāfijas.
  Apciemojot dzimto pilsētu, 
Tūtera kungs arī apmeklēja savu 
īpašumu, tikās ar PII „Cālis” va-
dītāju Līgu Kaulu un pārrunāja 
ēkā veiktos remontdarbus.
  Tāpat savas vizītes laikā viņš 
apskatīja Alūksnes muzeju un 
vairākas citas sev nozīmīgas, at-
miņā palikušas Alūksnes vietas.
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  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pēc Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja Aivara Fomina 
aicinājuma 14. novembra vakarā 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē 
pulcējās pilsētas iedzīvotāji, kas 
vēlējās satikties un uzdot intere-
sējošus jautājumus pašvaldības 
kapitālsabiedrību – AS „Simo-
ne”, SIA „Alūksnes nami”, SIA 
„Rūpe” un SIA „Alūksnes slimnī-
ca” pārstāvjiem. Šeit publicēsim 
īsu izklāstu par tikšanos.

Slimnīcā noslēgumam tuvojas 
ERAF projekta īstenošana

  SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa 
informēja, ka slimnīcā notiek 
vērienīgs Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļu apguves 
projekts. Pašreiz notiek remonts 
slimnīcas daļā, kur būs ambulatorā 
daļa un uzņemšanas nodaļa - tur 
remonts tiek veikts par ilgtermiņa 
aizņēmuma līdzekļiem, ko slimnīca 
paņēma Valsts kasē ar Alūksnes un 
Apes novadu pašvaldību galvoju-
mu. Slimnīcas vadītāja atzina, ka 
remontdarbu dēļ pacientiem gan 
bijis jāpacieš neērtības, taču darbu 
ārstniecības iestāde nepārtrauca.
  M. Kauliņa pastāstīja, ka Veselī-
bas ministrija un valdība atradusi 
papildu līdzekļus - 52 miljonus latu 
- veselības aprūpei un arī Alūksnes 
slimnīcai papildu līdzekļi piešķirti 
pieejamības uzlabošanai ambula-
torajiem pakalpojumiem – dienas 
stacionāram, izmeklējumiem. Tāpat 
viņa pastāstīja, ka no 15. oktobra 
slimnīcā pieejams jauns pakalpo-
jums – observācijas gultas pacienta 
hospitalizācijai uz laiku līdz 24 
stundām izmeklējumu veikšanai, 
diagnozes precizēšanai.
  Kāds alūksnietis aicināja pašval-
dību risināt jautājumu par to, lai 
tiktu sakārtota regulāra autobusu 
satiksme uz slimnīcu un pacientiem 
būtu iespējams ērti nokļūt gan turp, 
gan atpakaļ, jo pašlaik autobuss uz 
turieni kursējot vien dažas reizes 
dienā.

Par ūdenssaimniecības projektu 
daudz jautājumu

  SIA „Rūpe” valdes loceklis 
Valfrīds Vilks uzsvēra, ka šobrīd 
Alūksnē turpinās ūdenssaimniecības 
projekts. Lai gan tā noslēgums pēc 
plāna ir nākošā gada martā, būvnie-
ki strādā ar vismaz 3 mēnešu gra-
fika apsteigumu un vēlas jau šogad 
visu pabeigt. Asfaltētās ielas, kur 
notika projekta darbi, ir sakārtotas, 
atlicis sakārtot zemes seguma ielas.
  V. Vilks pastāstīja, ka projekts 
bija sadalīts divās daļās un Miera 
ielas rajona daļu valsts komisija 
vērtēs 29. novembrī. Pēc šī datuma 
minētā mikrorajona iedzīvotāji, kas 
vēlēsies, varēs noslēgt līgumu ar 
SIA „Rūpe” un pieslēgties maģistrā-
lajam kanalizācijas vadam.
  Projekta rezultātā pilsētā būs radīta 
iespēja 300 jauniem pieslēgumiem, 

taču potenciālajiem klientiem jāņem 
vērā, ka pieslēgumu varēs saņemt 
vai nu ūdenim kopā ar  kanalizāciju 
vai tikai kanalizācijai, jo šādā veidā 
SIA „Rūpe” vēlas panākt, lai pēc ie-
spējas novērstu zemes piesārņošanu 
ar brīvi noplūstošiem kanalizācijas 
notekūdeņiem.
  Daudzi SIA „Rūpe” adresētie 
iedzīvotāju jautājumi bija saistīti 
tieši ar projekta realizāciju. Tā kāds 
iedzīvotājs gribēja noskaidrot, vai 
gadījumā, ja, pieslēdzoties ma-
ģistrālajam vadam, būs vajadzīgi 
spiedsūkņi un to uzstādīšana, tie 
būs bez maksas, jo kādā publikācijā 
V. Vilks norādījis, ka pieslēgums 
centralizētajai sistēmai Alūksnē ir 
bez maksas.
  SIA „Rūpe” pārstāvis paskaidroja, 
ka projekta nosacījums ir izveidot 
atzarus līdz ielas sarkanajai līnijai 
vai, ja privātais zemesgabals ir 
tuvāk ielai kā sarkanā līnija, tad līdz 
privātās zemes robežai, jo ES pro-
jekts neatļauj iet privātā teritorijā.
  - Līdz 2008. gadam arī Alūksnē 
par pieslēgšanos maģistrālajam 
vadam bija jāmaksā, taču kopā ar 
pilsētas domi tika nolemts šo sa-
maksu atcelt, lai gan citās pilsētās, 
piemēram, Valmierā, par to ir jā-
maksā arī šobrīd. Savukārt sistēmas 
ierīkošana privātajā īpašumā ir katra 
saimnieka paša lieta. Tātad, ja būs 
vajadzīgs spiedsūknis, spiedvads, 
tad tas savā īpašumā jāierīko pašam, 
- uzsvēra V. Vilks un piebilda, ka 
uzņēmums ir gatavs palīdzēt klien-
tiem ierīkot kanalizāciju un summu 
sadalīt nomaksai pie rēķina pusgadā 
vai gadā.
  Vairāki no jautājumiem bija saistīti 
ar projekta gaitu Tilta ielā. Iedzī-
votāji vēlējās noskaidrot, kādēļ 
projekta laikā ielai likvidēts asfalta 
segums un kādēļ tā atjaunošanas 
vietā iedzīvotāji saņēmuši zemes un 
grants maisījumu. V. Vilks paskaid-
roja, ka Tilta ielas asfalta segumu 
izvērtējusi komisija un konstatējusi, 
ka vietām tas bijis 10 mm, vietām 
– 60 mm biezs, līdz ar to šādā situ-
ācijā nav iespējams ieklāt 90 mm 
biezu jauna asfalta segumu. Tādēļ 
pieņemts lēmums Tilta ielā ieklāt 
frēzēto asfaltu 15 cm biezumā un 
noblietēt to, kas arī ir izdarīts. 
  Kāds iedzīvotājs no Tilta ielas at-
klāja, ka viņa mājā daļa kanalizāci-
jas pieslēgta centralizētajai sistēmai, 
bet daļa kanalizācijas notekūdeņu 
tiek novadīti uz tuvējo grāvi un 
vēlējās uzzināt, kas rūpēsies par to, 
lai viņa mājā visa kanalizācijas tiktu 
savienota un vai šos darbus veiks 
bez maksas. V. Vilks norādīja, ka 
šis jautājums gan jārisina pašam 
saimniekam vai jāalgo speciālists, 
kas sakārtos sistēmu tā, lai visi no-
tekūdeņi tiktu novadīti centralizēta-
jā kanalizācijā nevis aizplūstu grāvī 
un turpinātu piesārņot zemi.

Notekūdeņu nopludināšana zemē 
ir pārkāpums

  Iedzīvotāji vēlējās dzirdēt SIA 
„Rūpe” pārstāvja komentāru par to, 
ka Alūksnes ezerā turpina ieplūst 
kanalizācija Kolberģa teritorijā 
un līcī pie muižas parka. V. Vilks 

paskaidroja, ka Kolberģī šobrīd tiek 
īstenota ūdenssaimniecības projekta 
pirmā kārta. Visiem nepieciešama-
jiem darbiem ūdenssaimniecības 
sakārtošanai Kolberģa ciemā, nepie-
ciešami vairāk par 600 tūkstošiem 
latu, taču ERAF noliktie finansē-
juma griesti vienam projektam ir 
350 tūkstoši latu, tādēļ projekts 
sadalīts 2 kārtās. Nākamajā projektu 
uzsaukumā plānots piedalīties ar 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
aktualizāciju, lai turpinātu darbus 
un pilnībā novērstu piesārņojuma 
ieplūšanu ezerā.
  Attiecībā uz piesārņojumu līcī 
pie parka, V. Vilks paskaidroja, 
ka daudzās mājās pilsētas cen-
tra rajonā, ir izvedamās bedres. 
Uzņēmums apkopojis statistiku, kas 
liecina, ka, salīdzinot ar patērēta-
jiem tūkstošiem kubikmetru ūdens, 
ar septisko mucu izvesti tikai daži 
desmiti kubikmetru kanalizācijas. 
Tātad, nav šaubu, ka kanalizācijas 
notekūdeņi tiek nopludināti vienkār-
ši zemē, no kurienes tie tālāk nonāk 
arī Alūksnes ezerā.
  - Vēlējāmies pašvaldības saistoša-
jos noteikumos iestrādāt normatīvu, 
kas noteiktu, ka iedzīvotājiem, gar 
kuru īpašumiem īstenots projekts un 
ierīkots kanalizācijas kolektors, 2 
- 3 gadu laikā obligāti jāpieslēdzas 
maģistrālajam kanalizācijas vadam, 
taču ministrija šādu normu iekļaut 
neatļauj, - uzsvēra V. Vilks.
  Tomēr atgādinām, ka Madonas 
reģionālā vides pārvalde šādus 
pārkāpumus var kontrolēt un, pie-
rādot īpašnieka vainu notekūdeņu 
nopludināšanā, seko sods.
  Problēmas ar ūdens un kanalizā-
cijas lietošanu ir arī daudzdzīvokļu 
mājās, kur par saņemto pakalpoju-
mu iedzīvotāji mēdz nenorēķināties. 
V. Vilks uzsvēra, ka cīņā ar nemak-
sātājiem, kas ir parādā ievērojamas 
summas, iesaistīs uzņēmumu, kas 
aizbloķēs konkrētā dzīvokļa kana-
lizāciju. Ar šādu rīcību SIA „Rūpe” 
nebūs pārkāpusi Ministru Kabi-
neta noteikumus, jo ūdens padevi 
dzīvoklim saglabās, taču neņems 
kanalizāciju. Aizbloķētā kanalizā-
cijas vada atbrīvošana parādniekam 
izmaksās ap 400 latiem.

Joprojām negrib maksāt par 
atkritumu izvešanu

  Vairāki SIA „Rūpe” adresētie 
jautājumi bija saistīti ar atkritumu 
apsaimniekošanu. Tā kāds iedzīvo-
tājs bija ierosinājis sakārtot atkritu-
mu izvešanu tā, lai nebūtu iepriekš 
zvanot jāpiesaka. V. Vilks atzina, ka 
daudzi cilvēki nenorēķinās par at-
kritumu izvešanu, tādēļ darbinieks, 
saņemot pieteikumu, var pārlieci-
nāties, vai klients nav parādā un, ja 
tā ir, viņam atgādināt, ka vispirms 
jāsamaksā parāds citādi atkritumus 
neizvedīs. Izvešanas pieteikšanu 
uzņēmums izmanto kā vienu no 
veidiem cīņā ar nemaksātājiem.
  Daudzdzīvokļu māju īpašniekus 
jau labu laiku satrauc problēma, 
ka pie viņu atkritumu tvertnēm var 
piekļūt nepiederošas personas un 
iemest tur savus atkritumus, par ku-
riem samaksāt nākas daudzdzīvokļu 

namu iemītniekiem. Ja tvertnes 
tiek slēgtas, tad atkritumu maisiņi 
sagulst tām blakus un dzīvnieki tos 
pa naktīm izvazā, radot nekārtību. 
Tā ir arī Brīvības un Jāņkalna ielu 
krustojumā.
  - Ir Atkritumu apsaimniekoša-
nas likums, pašvaldības saistošie 
noteikumi, kuros paredzēti sodi par 
neiesaistīšanos atkritumu apsaim-
niekošanā, bet daudzi cilvēki, kas 
joprojām nav noslēguši līgumu un 
kam nav konteinera, apgalvo, ka vi-
ņiem nekādi atkritumi pāri nepaliek, 
- ir pārsteigts V. Vilks.
  Pašvaldības policijas priekšnieks 
Ardis Tomsons ierosināja meklēt 
risinājumus, kā konteinerus padarīt 
nepieejamus, piemēram, izbūvējot 
speciālas vietas, nojumes, kur var 
piekļūt tikai mājas iedzīvotāji un 
atkritumu savācējs.
  Iedzīvotāji izteica viedokli, ka 
pilsētā ir par maz konteineru šķiro-
tajiem atkritumiem, šādu laukumu 
trūkstot individuālo māju mikrora-
jonos un arī centrā. V. Vilks ieteica 
individuālo māju mikrorajonu 
iedzīvotājiem, kas uzskata, ka viņu 
teritorijā nepieciešami konteineri 
šķirotajiem atkritumiem, izteikt šo 
ierosmi pašvaldībai un tad tā norā-
dīs laukumu, kur uzņēmums drīkst 
novietot konteinerus.
  V. Vilks atgādināja, ka, īstenojot 
Litenes sadzīves atkritumu poligona 
izbūves projektu, Alūksne bija 
vienīgā no tajā iesaistītajām pašval-
dībām, kas izveidoja laukumus šķi-
roto atkritumu konteineriem ne tikai 
pilsētā, bet arī katrā pagastā. Šobrīd 
novadā ir 28 šķirojamo konteineru 
laukumi. Tie atrodas: Glika ielā 10, 
Glika ielas sarkano līniju zonā, Ošu 
ielā 5, Vidus ielā 9, Jāņkalna iela 
53, Cerību ielas sarkano līniju zonā, 
Merķeļa ielā 19, Laurencenes ielā, 
Augusta ielas sarkano līniju zonā, 
Dārza ielā 11, Torņa ielā 13/15, 
Pils ielā 36, Apes ielā, pie Alūksnes 
pilsētas sākumskolas, Veclaicenes, 
Mālupes, Malienas, Liepnas, Annas, 
Kalncempju, Zeltiņu, Pededzes, 
Mārkalnes, Ziemera, Alsviķu, 
Ilzenes, Jaunannas, Jaunlaicenes 
pagastos, Jaunalūksnes pagasta 
Kolberģī.
  Viņš arī informēja, ka uzņēmums 
plāno ieviest atkritumu savākšanai 
speciālus dažāda tilpuma izturīgus 
polipropilēna maisus. Šādu maisu 
nopērkot, cilvēks jau būs samak-
sājis par tā izvešanu. Maisi būšot 
pieejami gan pilsētas, gan lauku 
iedzīvotājiem.

Normu ieviest neļauj valsts

  Kāds sanāksmes dalībnieks bija 
neizpratnē, kādēļ ir nevienlīdzība 
samaksā par atkritumu izvešanu, jo 
ģimene, kas dzīvo pagastā, izved 
atkritumus divreiz gadā un samaksā 
četrus latus, bet pilsētā daudzdzī-
vokļu mājā dzīvojoša ģimene gadā 
par atkritumu izvešanu samaksā 70 
– 80 latus.
  V. Vilks paskaidroja, ka uzņēmums 
aprēķina samaksu par faktiski 
izvesto atkritumu daudzumu, taču ir 
cilvēki, kas uz to spekulē – līgu-
mu noslēdz, bet gadā izved vienu 

konteineru.
  - Ja likuma izpratnē katrs cilvēks ir 
atkritumu radītājs, kādēļ gan neva-
rētu ieviest normu uz katru cilvēku? 
Taču ministrija neatļauj to iestrādāt 
pašvaldības saistošajos noteikumos, 
jo tas novestu pie situācijas, ka 
cilvēki vairs nešķirotu atkritumus, 
bet Eiropas Savienība Latvijai prasa 
pēc iespējas lielāku šķiroto atkritu-
mu apjomu, - skaidro V. Vilks.
  SIA „Alūksnes nami” valdes 
loceklis Mihails Kosinovs paskaid-
roja, ka namu apsaimniekotājs pēc 
SIA „Rūpe” iesniegtā rēķina par 
katru atkritumu laukumu sadala 
summu uz konkrētajā teritorijā 
dzīvojošajiem daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāji vērsa 
uzmanību uz to, ka dzīvokļos nereti 
deklarēto personu skaits atšķiras no 
reāli dzīvojošo personu skaita un 
izteica priekšlikumu, ka katrai mājai 
ir nepieciešams savs konteiners.

Pašvaldība kontrolēs ezera līmeni

  Kāds no sanāksmes dalībniekiem 
vērsa uzmanību uz to, ka Alūksnē 
daudziem iedzīvotājiem viņu īpašu-
mu teritorijā vai gar tiem ir ierīkoti 
grāvji. Šobrīd ir augsts gruntsūdens 
līmenis un arī ezera līmenis, kas 
bojā viņu īpašumus, tos nevar pie-
tiekoši labi apsaimniekot.  
  Alūksnietis vēlējās noskaidrot, kas 
ir plānots nākotnē un atgādināja, 
ka Vējakalna un Rijukalna ielas 
rajonā vairāku iedzīvotāju īpašumi 
applūst, jo caurteka nenovada ūdeni 
uz ezeru.
  A. Fomins informēja, ka ūdens lī-
menis ezerā tiek pazemināts, jo tacī 
slūžas ir atvērtas vaļā maksimāli tā, 
lai tālākās caurtekas plūstošo ūdeni 
spētu paņemt pretī. Viņš norādīja, 
ka tača rekonstrukcijas projekts 
ir noslēdzies, būs piegādātas arī 
mērierīces un pašvaldība kontrolēs 
ūdens līmeni. Informāciju par ūdens 
caurplūdi grāvī minētajā pilsētas 
rajonā pašvaldība pieņēma zināša-
nai šī jautājuma risināšanai.

Risina konkrētām mājām
būtiskus jautājumus

  Vairāki jautājumi bija saistīti 
ar Torņa ielas 7. māju. Izskanē-
ja jautājums par bankā paņemto 
kredītu, kas it kā bijis paredzēts gan 
darbiem pie mājas, gan arī pagalma 
labiekārtošanai, taču M. Kosinovs 
šos pieņēmumus izkliedēja, norādot, 
ka dubultkredītu banka bez tāmes 
nepiešķirtu, tātad pagalma labiekār-
tošanai tāmes nav bijis. Uzņēmuma 
juriste Leontīna Miķelsone, būdama 
šīs mājas iedzīvotāja, atgādināja, ka 
iedzīvotāji savulaik ilgi nav varējuši 
vienoties par darāmajiem darbiem 
un norunāts, ka jautājumu par pa-
galma labiekārtošanu risinās kādreiz 
nākotnē, taču tā arī tas palicis.
  Torņa ielas 7. mājā iedzīvotājiem 
rūpes sagādā arī vienas no kāpņu 
telpu durvīm, kas esot brāķis un 
ieliktas ar defektu, un apsaimnie-
kotājs tagad tās gribot mainīt par 
mājas līdzekļiem. 

Turpinājums 5. lappusē

Iedzīvotāji tikās ar pašvaldības 
kapitālsabiedrību pārstāvjiem
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Turpinājums no 4. lappuses

  M. Kosinovs atgādināja, ka durvis 
ieliktas 2006. gadā un to garantijas 
laiks - 5 gadi – ir beidzies. Viņš 
uzsvēra, ka, ja durvis jau sākotnēji 
bijušas nekvalitatīvas, tad pretenzi-
jas vajadzējis paust uzreiz. Bez tam, 
nereti novērots, ka paši māju iedzī-
votāji nesaudzīgi izturas pret kāpņu 
telpu durvīm, kas arī noved pie ātras 
to nolietošanās. Tam piekrita arī citi 
sanāksmes apmeklētāji, uzsverot, 
ka ne tikai bērni, bet arī pieaugušie 
daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu 
durvis nesaudzē, aizmirsdami, ka 
šis taču ir viņu kopīgais īpašums.
  Aktuāls jautājums bija arī par iet-
ves izbūvi Torņa ielā no 13. mājas 
līdz Pils ielai. Diemžēl tuvākajā 
laikā ietves atjaunošana šajā vietā 
nav plānota.
  Kāda iedzīvotāja sūdzējās, ka pie 
Apes ielas 4. mājas 1. un 2. korpusa 
jau gadiem neesot apgaismojuma. 
M. Kosinovs atzina, ka ielu apgais-
mojuma trūkums jūtams visā Apes 
ielas mikrorajonā un sacīja, ka šis 
jautājums būtu risināms pašvaldībā. 
Turpat arī mājas pagrabā siltumtra-
sei esot pazudusi izolācija, izsisti 
logi, bet pirmā stāva iedzīvotājiem 
mierīgu naktsmieru traucējot pagra-
bā rūcošais siltumsūknis. 
 J. Bukāns norādīja, ka trases 
izolācijas atjaunošana un logu aiz-
stiklošana ir mājas apsaimniekotāja 
rūpju lokā. Attiecībā uz „rūcošo” 
sūkni, kāds no klātesošajiem māju 
vecākajiem izteica šaubas, ka sūknis 
spētu radīt tādu skaņu un pieļāva, ka 
skaņa varētu būt saistīta ar kādām 
neatļautām darbībām sistēmā, kas 
tiek veiktas, lai būtu mazāk jāmaksā 
par apkuri. M. Kosinovs solīja no-
sūtīt darbiniekus, lai vainīgo sūkni 
pārbaudītu.
  Kāda Torņa ielas 11. mājas ie-
dzīvotāja stāstīja par problēmu, ka 
ziemā sniega segas dēļ uz garāžām 
nav iespējams aizbraukt ne gar 
11., ne gar 15. māju. M. Kosinovs 
paskaidroja, ka ielu gar Torņa ielas 
15. māju tīra pašvaldības aģentūra 
„Spodra”, savukārt ceļa, kas ved 
starp 11. un 13. māju, kartē vispār 
nav, taču SIA „Alūksnes nami” 
to tīra, lai atkritumu izvedējiem 
nodrošinātu piekļuvi konteineriem. 
M. Kosinovs atzina, ka jau agrāk 
ierosinājis iedzīvotājiem, kam ir 
automašīnas, maksāt papildus, lai 
varētu tīrīt sniegu, jo bažījas, ka 
iedzīvotāji, kam auto nav, nevēlē-
sies, lai par ceļa tīrīšanu maksātu no 
māju kopējiem līdzekļiem.
  Helēnas ielas 55/1 mājas iedzīvo-
tājiem nebija skaidrs, kādēļ tiem 
samaksa par siltumu ir atšķirīga, 
lai gan platības aptuveni līdzīgas. 
M. Kosinovs uzsvēra, ka šīs mājas 
problēmas ir zināmas – tā ir viena 
no siltumapgādes sistēmai vissenāk 
pieslēgtajām ēkām un sistēma tajā 
izbūvēta aplami.
  - Jau deviņdesmito gadu sākumā 
tur apkure nedarbojās, tāpēc daļā 
dzīvokļu noņēma daļu vai visus 
radiatorus un iznāk, ka viens dzī-
voklis apkuri izmanto pilnībā, viens 
daļēji, viens vispār neizmanto. Šajā 
mājā nav iespējams pieslēgt apkuri 
atpakaļ, jo nepieciešams renovēt 
visu sistēmu, - problēmu skaidro M. 
Kosinovs.
  Helēnas ielas 62. mājas iedzīvo-
tāja interesējās, kādi mājas iekšējās 
gāzes sistēmas tehniskās apkopes 
darbi saskaņā ar SIA „Alūksnes 
nami” noslēgto līgumu ar „Latvijas 
propāna gāzi” ir veikti šajā mājā, 

jo abonēšanas maksa tiek maksāta 
regulāri. M. Kosinovs norādīja, ka 
2008. gadā noslēgtajā līgumā ir 
punkts, kas nosaka, ka reizi piecos 
gados „Latvijas propāna gāze” veic 
pilnu sistēmas apsekošanu mājās. 
Šobrīd ir pagājuši četri gadi un 
šogad jau sākusies pārbaude Torņa 
ielas 11. un 13. mājā, Apes ielā, 
Vidus ielā 7 un Lielā Ezera ielā, 
bet nākamgad pārbaudi veiks visās 
pārējās mājās.

Siltumapgādes sistēmas projekts 
uzsākts

  AS „Simone” valdes loceklis Jānis 
Bukāns informēja, ka ar 1. oktobri 
uzsākta apkures sezona, līgumi par 
šķeldas un malkas piegādi mazajām 
katlu mājām ir noslēgti un kuri-
nāmais nodrošināts līdz sezonas 
beigām. Vasarā uzņēmums veicis 
vairākus trašu remontus par aptuve-
ni 20 tūkstošiem latu.
  J. Bukāns pastāstīja, ka šogad 
uzsākts īstenot projektu jaunu trašu 
izbūvei un veco trašu daļējai reno-
vācijai. Jau izbūvēts trases posms 
no Parka ielas katlu mājas līdz 
jaunajai Mākslas skolas ēkai un pa 
Krišjāņa Barona ielu (veco dzelz-
ceļu) no Ganību ielas uz Apes ielu, 
uzsākti darbi Pils ielā no Kārklu ie-
las virzienā uz centru, kur būvnieki 
vēlas pagūt trasi izbūvēt iespējami 
tālāk, cik ļaus laika apstākļi. 
  - Projekta rezultātā plānots saslēgt 
visu apkures sistēmu vienā tīklā, 
kurinot no Parka ielas katlu mājas 
un slēdzot mazās katlu mājas Kār-
klu, Apes un Merķeļa ielās. Lauren-
cenes ielas katlu māja saglabāsies 
autonomi, jo projektētāji izvērtēja, 
ka izbūvēt trasi pāri Rīgas ielai nav 
racionāli. Nākošā pavasarī projekta 
laikā plānots izbūvēt centrālo izva-
du pa Baložu bulvāri līdz Helēnas 
ielai un trases Merķeļa ielas katlu 
mājas rajonā, sākot no Dārza un 
Jāņkalna ielu krustojuma līdz pat 
Merķeļa ielai, - norādīja J. Bukāns.
  Runājot par jauno projektu, izska-
nēja jautājums, vai trase pa Pils ielu 
spēs nodrošināt siltumu Torņa ielas 
piecstāvīgajās mājās, kuras arī ģeo-
grāfiski atrodas augstāk par pilsētas 
centru. J. Bukāns apstiprināja, ka 
siltuma padevi Torņa ielai nodroši-
nāt spēs, jo pie tā ir strādājuši licen-
cēti speciālisti, paredzot, ka sistēmā 
turpgaitā tiek uzturēts 6 atmosfēru 
spiediens un atpakaļgaitā – 4.

Kaimiņu parāds nav jāmaksā

  AS „Simone” vadītājam tika adre-
sēti jautājumi par to, kādēļ neaizber 
Kārklu ielā izraktās tranšejas, cik 
kurinātāju strādā maiņā Kārklu ielas 
katlu mājā un kādēļ pie katlu mājas 
netiek uzmērīts atvestās malkas 
daudzums.
  J. Bukāns paskaidroja, ka tranšeja 
nav aizbērta, iespējams, tādēļ, ka 
vēl nav noslēgusies sametinātās 
trases pārbaude, taču tiklīdz tā būs 
pārbaudīta, tranšeju varēs aizbērt. 
Viņš norādīja, ka katlu mājā maiņā 
strādā 1 kurinātājs, 8 stundu darba 
dienu strādā kurinātāja palīgs, uz 
objektu tiek sūtīts traktors, kad ne-
pieciešams iztīrīt sniegu vai pievest 
malku, un aicināja informēt uzņē-
muma vadību, ja pie katlu mājas 
tiek manītas nepiederošas personas.
  - Par malkas piegādi esam no-
slēguši līgumu ar „Latvijas valsts 
meži” un malkas nenomērīšana 
vispār nav iespējama, jo par katru 
kravu tiek sastādīts akts, kas noteik-

tā laikā jānosūta piegādātājam. Ja 
viņi veic pārbaudi un konstatē, ka 
mūsu mērījums neatbilst viņu kon-
trolmērījumam, tad varam saņemt 
lielu sodu, - pārmetumus par malkas 
nenomērīšanu noraidīja J. Bukāns.
  Uz jautājumu, kādēļ Apes ielas 
katlu mājā atvesta slapja malka un 
vai nevar malku sagādāt ātrāk, 
J. Bukāns paskaidroja, ka uzņē-
mums noteikti vēlētos sagādāt 
malku ātrāk, taču tas ir atkarīgs 
no tā finansiālā stāvokļa, kas gan 
pēdējo gadu laikā ir uzlabojies, bet 
ne tik ļoti, lai varētu rezervēt visu 
kurināmo nākošajai sezonai uzreiz 
pēc iepriekšējās beigām.
  Tāpat klātesošie gribēja zināt, vai 
pārējie iedzīvotāji maksā papildus 
par tiem dzīvokļiem, kuri neno-
rēķinās par siltumu. M. Kosinovs 
paskaidroja, ka maksa par siltumu 
no kopējās summas tiek aprēķināta 
katram dzīvokļa īpašniekam propor-
cionāli. Tajos dzīvokļos, kur netiek 
maksāts, krājas parādi.
  Iedzīvotāji interesējās, kas maksā 
par siltumu brīvajos dzīvokļos. M. 
Kosinovs precizēja, ka brīvs ir tikai 
tāds dzīvoklis, kas pieder pašvaldī-
bai un no kura ir izlikts īrnieks.
  - Šajā gadījumā pašvaldība ir 
dzīvokļa īpašnieks un maksā gan 
par siltumu, gan apsaimniekošanu. 
Nosacīti brīvs ir dzīvoklis, kura 
īpašnieks ir aizbraucis uz ārze-
mēm – ja īpašnieks nemaksā par 
apkuri, viņam krājas parāds, bet SIA 
„Alūksnes nami” pienākums ir sil-
tuma piegādātājam samaksāt 100% 
apmērā un mēs to darām no savas 
peļņas. Šādus parādus kaimiņiem 
maksāt neliekam, - sacīja viņš.
  Kāds iedzīvotājs savukārt vērsa 
uzmanību uz to, ka daudzos dzīvok-
ļos to saimnieki ir salikuši papildu 
radiatorus, bet samaksa visiem vie-
nāda. Uz to SIA „Alūksnes nami” 
vadītājs atgādināja, ka šobrīd lielākā 
daļa dzīvokļu ir privātīpašums 
un, dzīvokļa īpašniekam, mainot 
radiatorus, tas jāsaskaņo ar apsaim-
niekotāju. Lielākā daļa īpašnieku 
to ievērojot, taču netrūkstot arī 
tādu, kas papildu radiatorus saliek 
patvaļīgi. Diemžēl SIA „Alūksnes 
nami” nav tiesību ielauzties privātā 
īpašumā.
 
Parādniekus mierā neliks

  Uz jautājumu, vai SIA „Alūksnes 
nami” nevarētu veiksmīgāk cīnīties 
pret parādniekiem, izsmeļošu skaid-
rojumu un plašu informāciju par to, 
kā uzņēmums cīnās ar parādniekiem 
un kādi ir rezultāti, sniedza uzņē-
muma juriste L. Miķelsone. Viņa 
paskaidroja, ka saskaņā ar likumu 
par Dzīvojamo telpu īri un Dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanas likumu 
parādnieki tiek brīdināti tad, kad 
nav maksājuši trīs mēnešus.
  - Ja mēneša laikā parādu nenomak-
sā, mums ir tiesības griezties tiesā, 
taču ņemot vērā pašreizējo situāciju, 
vispirms mēģinām rast kopsaucēju 
ar parādnieku, atgādinot par parā-
diem un veidiem, kā tos nomaksāt, 
nevis uzreiz vērsties tiesā, kas ir 
dārgs process gan parādniekam, 
gan uzņēmumam. Pieņemam arī 
iesniegumus ar lūgumu nerēķināt 
soda naudas, ja cilvēkam ir īslaicī-
gas grūtības, ja vien to neizmanto 
ļaunprātīgi, - sacīja L. Miķelsone.
   SIA „Alūksnes nami” ir noslēgts 
līgums arī ar parādu piedziņas 
firmu, kurai uzņēmums maksā 
noteiktu procentu no piedzītās sum-
mas, taču nereti arī viņi atzīstot, ka 

nespēj sameklēt parādnieku vai no 
tā piedzīt parādu, jo tam nav nekādu 
ienākumu un īpašumu, un iesaka 
vērsties tiesā.
  Iedzīvotāji gribēja zināt, vai 
viņiem ir iespēja noskaidrot, kurš 
kaimiņš nemaksā par saņemtajiem 
pakalpojumiem. L. Miķelsone atzi-
na, ka normatīvie akti diemžēl šādu 
konkrētu informāciju, atklājot pa-
rādnieku uzvārdus, sniegt neatļauj, 
taču namu apsaimniekotājs mājas 
sapulcē var iepazīstināt iedzīvotājus 
ar parādu apmēriem katrā kāpņu 
telpā.

Grib maksāt „Maximā”

  Iedzīvotāji izrādīja interesi par 
iespēju norēķināties par saņemta-
jiem komunālajiem pakalpojumiem 
veikalā „Maxima”. AS „Simone” 
pārstāvis informēja, ka, iespējams, 
par saņemto siltumu veikalā varēs 
norēķināties. Tas vēl tiks apsvērts 
un, ja šādu lēmumu uzņēmums 
pieņems, pašvaldība iedzīvotājus 
par to informēs. 
  Skeptiskāk šādu iespēju vērtēja 
SIA „Rūpe” un SIA „Alūksnes 
nami”. V. Vilks atzina, ka jau šobrīd 
uzņēmumam bieži ir grūtības atšif-
rēt klientu veiktos maksājumus, jo 
cilvēki nepilnīgi norāda maksājuma 
mērķi, un viņš izteica šaubas, ka 
veikals būs ar mieru atšifrēt šādus 
maksājumus.
  Savukārt M. Kosinovs izskaidroja, 
ka daudziem iedzīvotājiem nebūs 
izdevīgs šīs iespējamās sadarbības 
nosacījums, ka iemaksāto naudu 
apsaimniekotāja kontā pārskaita ne-
vis uzreiz, bet noteiktu dienu laikā, 
tādēļ visdrīzāk sadarbība ar veikalu 
„Maxima” iespējama nebūs. 
  - Ja cilvēks samaksās 30. novem-
brī, bet viņa maksājums mūsu kontā 
ienāks 10. decembrī, tad rēķinā, ko 
klientam izsūtīsim mēneša pirmajā 
datumā, viņš skaitīsies parādnieks. 
Tas radīs liekas problēmas, jo jau 
šobrīd ir ļoti daudz cilvēku, kuri 
caur internetbanku par pakalpo-
jumiem norēķinās pēdējā mēneša 
dienā un mēs nespējam pagūt 
savlaicīgi sagatavot jaunos rēķinus, 
- sacīja M. Kosinovs.
  Viņš aicināja iedzīvotājus norē-
ķināties SEB bankā un „Latvijas 
pastā”, kā arī internetbankā, ja tā ir 
pieejama.
 
Padomju uzņēmumos nav

  Kāda iedzīvotāja interesējās par 
māju vecāko atlīdzības veidošanos. 
M. Kosinovs norādīja, ka mājas 
vecāko atlīdzības summu nosaka 
paši dzīvokļu īpašnieki, taču māju 
vecākos ar SIA „Alūksnes nami” 
nesaista darba attiecības. Daļa māju 
vecāko kļūstot par pašnodarbināta-
jiem un paši maksājot nodokļus no 
šīs summas, bet pārējiem saskaņā ar 
valstī pastāvošajiem normatīvajiem 
aktiem, kas regulē grāmatvedību, 
uzņēmums no īpašnieku noteiktās 
summas samaksā nodokļus un atli-
kušo izmaksā mājas vecākajam.
  Kāds alūksnietis vēlējās zināt, vai 
pašvaldības uzņēmumos darbojas 
padomes. Jāteic, ka spēkā esošie 
normatīvie akti nemaz nepieļauj 
šādu padomju darbību pašvaldībām 
piederošajās kapitālsabiedrībās, līdz 
ar to nevienā no Alūksnes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrībām nav 
padomes.

Madonas bērnudārzu 
vadītāji smeļas
pieredzi Alūksnē

 

 Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Novembrī Alūksnes pirmssko-
las izglītības iestādi „Sprīdītis” 
apmeklēja Madonas novada 
bērnudārzu un pirmsskolas 
grupu vadītāji, lai iepazītos 
ar Alūksnes novada pieredzi 
pirmsskolas izglītībā.

  Alūksnes novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča 
viesiem pastāstīja par izglītības 
sistēmas darbību novadā kopumā, 
savukārt PII „Sprīdītis” vadītāja 
Modrīte Voska ciemiņus iepa-
zīstināja ar bērnudārzu. Viešņas 
uzzināja gan to, kādas izglītības 
un interešu izglītības programmas 
piedāvā iestādē un kādās projektu 
aktivitātēs tā bijusi iesaistīta, gan 
kādas ir iestādes tradīcijas. M. 
Voska pastāstīja par tuvākā laika 
prioritātēm un dalījās pieredzē par 
iestādes padomes aktīvo darbī-
bu, ar kuras palīdzību „Sprīdītī” 
organizētas dažādas aktivitātes, 
piesaistīts papildu finansējums, lai 
īstenotu projektus un bagātinātu 
bērnudārza ikdienu.
  Madonas novada metodiskā 
darba koordinatore Inese Kolneja 
atzina, ka rudenī jau Alūksnē vie-
sojusies kopā ar citiem kolēģiem 
un sapratusi, ka šurp noteikti 
jāatved arī novada pirmsskolas 
iestāžu vadītāji un metodiķi, jo 
šādi pieredzes apmaiņas braucieni 
ir ļoti vērtīgi.
  Madonas novadā ir 10 pirms-
skolas izglītības iestādes un 7 
pirmsskolas grupas skolās. Trīs 
no bērnudārziem piedāvā arī 
diennakts grupas. Lai gan grupiņas 
Madonā esot diezgan aizpildītas, 
tomēr rindas uz bērnudārzu vairs 
neesot problēma, jo renovācijas 
projektos tiek atvērtas jaunas 
grupas. Pirmo gadu Madonas 
novadā no pašvaldības budžeta 
tiekot apmaksāts bērnudārzos tik 
ļoti nepieciešamais logopēds.
  Madonas starpnovadu izglītības 
darbinieku arodbiedrības priekšsē-
dētāja Dace Caune atzina, ka viņas 
mērķis braucienā bijis redzēt, kāda 
ir darba vide blakus novados, kā 
tiek sadalīts finansējums.
  - Priecājos, ka varējām uzzināt 
Alūksnes novada pieredzi, jo bieži 
vien labā prakse nav jāizdomā no 
jauna, to vienkārši vajag saskatīt 
un pārņemt. Tik lielam novadam 
kā Madonas novads, ir ko pamā-
cīties no otra liela novada, - sacīja 
viņa un atzina, ka bijis prieks ap-
skatīt arī renovēto „Sprīdīša” ēku.
  Pēc iepazīšanās ar PII „Sprīdītis” 
Madonas bērnudārzu vadītāji 
devās arī pie kolēģiem uz Apes 
„Vāverīti”.

PII „Sprīdītis” vadītāja Modrīte 
Voska (no kreisās) Madonas kolēģes 
iepazīstina ar iespaidiem parpirma-

jām tikšanās reizēm COMENIUS 
projektā, kas apkopoti mapēs

Evitas Aplokas foto
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Projekti www.aluksne.lv

  Inese Zīmele – Jauniņa,
projektu vadītāja

  2. novembrī ekspluatācijā 
nodots Rūpniecības ielas rekons-
trukcijas 1. posms. Saskaņā ar 
tehnisko projektu „Rūpniecības 
ielas rekonstrukcija Alūksnē I 
kārta” rekonstruēts Rūpniecības 
ielas kritiskākais posms 176 met-
ru garumā un veikta pieguļošās 
teritorijas labiekārtošana.

  Rekonstrukcijas laikā saglabāts 
ielas platums 7,5 metri, vienā ielas 
pusē izbūvēts jauns ietves posms 
un rekonstruēta esošā ietve 1,7 
metru platumā, kā arī izbūvēta 
lietus ūdens kanalizācijas sistēma, 

izveidotas kabeļu aizsargčaulas un 
iebūvētas rezerves caurules brauk-
tuvju šķērsošanas vietās perspektīvo 
kabeļu trašu izbūvei. Satiksmes 
organizācijas shēma rekonstruētajā 
posmā saglabāta iepriekšējā, bet ir 
ierīkots ceļa horizontālais marķē-
jums un virāžas ārmalā uzstādīti 
gaismu atstarojošie signālstabiņi, 
lai uzlabotu satiksmes drošību dien-
nakts tumšajā laikā.
  Būvdarbus Rūpniecības ielā veica 
SIA „Rubate”, ar kuru noslēgts 
līgums iepirkuma rezultātā. Būvuz-
raudzību šajā objektā veica Ingrīda 
Ulmane, autoruzraudzību - tehniskā 
projekta izstrādātājs SIA „NOBLE-
SE”.
  Projekts „Rūpniecības iela re-

Rūpniecības ielas pirmās kārtas rekonstrukcija pabeigta
konstrukcija Alūksnes pilsētā (1. 
kārta)” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/
VRAA/007 realizēts Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivi-
tātes „Atbalsts novadu pašvaldību 
kompleksai attīstībai” ietvaros. 
  Projekta mērķis bija radīt kom-
fortablu, drošu satiksmi un veicināt 
uzņēmumu pieejamību Alūksnes 
pilsētas teritorijā, rekonstruējot 
Rūpniecības ielas posmu, kurā 

infrastruktūra ir visvairāk nolieto-
jusies. 
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 125 402,61. No 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem finansē Ls 106 592,22 
(85%), valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām Ls 3 762,08 (3%), bet 
pašvaldības finansējums – Ls 15 
048,31 (12%).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Inese Zīmele – Jauniņa,
projektu vadītāja

  Hidrotehniskās būves – zuš-
ķērāja „Tacis” rekonstrukcijas 
darbi beigušies un objekts nodots 
ekspluatācijā 9. novembrī. Re-
konstrukcijas darbus veica SIA 
„JAUNMĀJA”, autoruzraudzību 
veica SIA „BELSS” un būvuz-
raudzību veica SIA „VALKAS 
MELIORĀCIJA”.

  Projekta ietvaros pilnībā re-
konstruēta hidrotehniskā būve, 
ūdens novadkanāls, pamatu, sienu, 
pārseguma un jumta konstrukcijas, 
kā arī aizvaru risinājums ūdens 
novadīšanai. Projekta ietvaros izvei-
dota papildus telpa, kas paredzēta 
instrumentu, aprīkojuma uzglabāša-
nai un zvejas aprīkojuma uzglabāša-
nai. Būvniecības laikā, pārkārtojot 
prioritātes, tika veiktas izmaiņas 
tehniskajā projektā, tādejādi rodot 
iespēju izbūvēt divslīpu jumtu, kas 

Rekonstruēta hidrotehniskā būve – zušķērājs

attīstību Alūksnes ezera iekšējos 
ūdeņos.
  Plānotās projekta kopējās iz-
maksas sastāda Ls 44 578,81, tajā 
skaitā attiecināmās izmaksas Ls 36 
540,00. No Eiropas Zivsaimniecī-
bas fonda līdzekļiem finansēs Ls 32 

886,00 (68%), pašvaldības līdzfi-
nansējums – Ls 11 692,81 (10% no 
projekta attiecināmajām izmaksām 
Ls 3 654,00, 22% projekta neattie-
cināmās izmaksas – PVN maksā-
jums).

būvi padara pievilcīgāku un tehniski 
noturīgāku.
  Lai ātrāk reaģētu uz ūdens līmeņa 
izmaiņām Alūksnes ezerā, veicot 
rekonstrukciju, tika uzlabots tehnis-
kais risinājums, izveidojot papildus 
aizvarus ūdens aizvadīšanai no 
ezera, kā arī tie paredzēti konstanta 
ūdens līmeņa uzstādīšanai, piemē-
ram, lai ezerā līmenis nepārsniegtu 
augstāko (plūdu) līmeni pavasara 
palu laikā 183,90 m pēc Baltijas 
augstumu sistēmas atzīmēm, līdz 
15. jūnijam tas uzstādāms 183,80 
m, pārējā periodā 183,70 m. Papil-
dus izveidotajai aizvaru pārgāznei 
tiek izmantots paceļams metāla aiz-
vars, ja tāda nepieciešamība rodas.
  Projekta mērķis ir, veicot rekons-
trukciju un modernizējot hidro-
tehnisko būvi – zušķērāju „Tacis” 
uz Alūksnes upes veicināt zvejas 

Uzsāks tehnisko 
projektu izstrādi 
pilsētas ielu
rekonstrukcijai

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

  Alūksnes novada pašvaldība 
noslēgusi līgumus par vairāku 
ielu rekonstrukcijas tehnisko 
projektu izstrādi.

  Noslēgtie līgumi paredz izstrā-
dāt tehnisko projektu rekons-
trukcijas darbiem Lāčplēša ielā, 
Vējakalna ielā no Lāčplēša līdz 
Rijukalna ielai un Rijukalna ielā 
no Vējakalna līdz Pils ielai, kā 
arī Dārza ielas rekonstrukcijai 
posmā no Latgales ielas līdz Jāņ-
kalna ielai. Dārza ielas rekons-
trukcijas tehniskais projekts ie-
tvers arī Dārza ielas krustojuma 
ar Helēnas ielu un Raiņa bulvāri 
un krustojuma ar Latgales un 
Tirgotāju ielu rekonstrukciju.
  Minēto ielu rekonstrukcijas 
tehnisko projektu izstrāde notiks 
saskaņā ar šogad jūlijā pieņemto 
domes lēmumu, ar kuru tika 
apstiprināta Alūksnes pilsētas 
ielu seguma atjaunošanas prog-
ramma.
  Tehnisko projektu izstrādi veiks 
SIA „Projekts EAE”. Līgumu 
nosacījumi paredz arī to, ka 
projektētājs tehnisko projektu 
saskaņo ar visām tā izstrādes 
gaitā iesaistītajām institūcijām, 
un skarto zemju īpašniekiem, kā 
arī veic izstrādātā un akceptētā 
tehniskā projekta realizācijas au-
toruzraudzības darbus būvobjek-
tā. Tehniskos projektus izstrādāt 
paredzēts līdz pavasarim.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda atbalstītā projekta 
„Tranzīta maršruta „Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
ietvaros Alūksnē turpinās Pils ie-
las rekonstrukcija. Darbi rudens 
periodā turpināsies tik ilgi, cik 
to atļaus laika apstākļi. Ziemā 
projektā būs darbu tehnoloģiskais 
pārtraukums un rekonstrukciju 
būvuzņēmējs atsāks pavasarī.

  Šobrīd darbi notiek posmā no Pils, 
Miera un Rīgas ielu krustojuma līdz 
Augusta ielai. Lai arī rekonstrukcija 
nerit tik raiti, kā to vēlētos pilsētas 
iedzīvotāji un Alūksnes novada paš-
valdība, tomēr minētajā krustojumā 
jau arvien skaidrāk ir samanāmas 
jaunās satiksmes organizācijas iezī-
mes. Turpinās ietvju atjaunošana un 
izbūve, lietusūdens kanalizācijas un 
elektroapgādes sistēmas ierīkošana, 
lai atjaunotu ielu apgaismojumu 
Rīgas ielā.
  Tiekoties ar pašvaldības vadī-
bu, projekta ieviešanas grupu un 
būvuzraugu, atbildīgais darbu va-
dītājs Jovits Gurčus apliecināja, ka 

uzņēmuma mērķis ir rudenī, kamēr 
to atļauj laika apstākļi, posmā, kur 
šobrīd notiek rekonstrukcija, izbū-
vēt ietves, lai gājējiem nebūtu prob-
lēmas pārvietoties. Ielas braucamā 
daļa gan vēl jaunu segumu neiegūs 
un būvnieki apņemas paši rūpēties 
par tās stāvokli ziemā, ja to nedarīs 
autoceļu uzturētājs.
  - Apzināmies, ka nākamajā gadā 
vajadzēs strādāt ar dubultu jaudu, 
lai iekļautos paredzētajā projekta 
īstenošanas termiņā. Piesaistīsim 
kvalificētu darbaspēku, lai to varētu 
izdarīt, - apņēmību projektu pabeigt 
laikus pašvaldībai apliecināja atbil-
dīgais darbu vadītājs.
  Diemžēl laika apstākļi būvnie-
kus nelutināja, jo gan oktobrī, gan 
novembrī bija ilgstoši lietus periodi, 
kad nebija iespējams pilnvērtī-
gi veikt darbus. Arī brauktuves 
segumu šādā laikā uzturēt ir grūti, 
tādēļ tas bieži bija bedrains, radot 
problēmas autovadītājiem. Aici-
nām autovadītājus, ja vien tas ir 
iespējams, apbraukt šo ielas posmu 
pa citu ceļu.
  Sanāksmju laikā būvnieki un 
pašvaldība ir risinājuši jautājumu 
arī par šī projekta un AS „Simone” 
īstenotā siltumapgādes sistēmas re-

konstrukcijas projekta saskaņošanu, 
jo siltumtrašu izbūvei Pils ielā sekos 
ielas rekonstrukcija, tādēļ jābūt 
skaidriem abu būvnieku kalendā-
rajiem grafikiem un nosacījumiem 
būvobjekta pārņemšanai.
 Projektu „Tranzīta maršruta „Pils 
iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/
SM/001 realizē ERAF prioritātē 
„Teritoriju pieejamības un sasnie-
dzamības veicināšana” 3.2.1.2.ak-
tivitātes „Tranzītielu sakārtošana 
pilsētu teritorijās” ietvaros.
 Projekta kopējā summa Ls 1 981 
800,41, ko sastāda attiecināmās 
izmaksas Ls 1 484 078,00 un neat-
tiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. 
No Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 
466,30 (85%), valsts budžeta finan-
sējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet 
pašvaldības finansējums – Ls 178 
089,36 (12%). 

  Andris Kļaviņš,
SIA „Alba 5” ražošanas plānotājs 

  Izstrādāts būvprojekts un 
saņemta būvatļauja atkritumu 
poligona „Kaudzītes” infrastruk-
tūras attīstībai. Darbi tiks veikti 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta „Atkritumu apglabāša-
nas poligona „Kaudzītes” infras-
tuktūras attīstība” ietvaros. 

  Projekta plānotas šādas galvenās 
aktivitātes - sadzīves atkritumu me-
hāniskās priekšapstrādes kompleksa 
izbūve  un reversās osmozes infilt-
rāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana 
un  inženierkomunikāciju izbūve.
  Projekta mērķis ir samazināt 
apglabājamo sadzīves atkritumi 
daudzumu, priekšapstrādes centrā 
atšķirojot otrreizējās izejvielas un 

poligona teritorijā veikt infiltrāta 
attīrīšanu, kura daudzums palielinās 
proporcionāli ievestajiem atkritu-
miem.
  Projekta vadītājs ir SIA „Alba 5” 
valdes loceklis Ainars Melders. 
Personu apvienība „KOMPTECH 
GmbH” un SIA „ECOTECHNO 
BALTIC” veiks projektēšanu, 
būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu 
piegādi, „Geo Consultants” veiks 
būvdarbu inženiertehnisko uzrau-
dzību. Darbus plānots pabeigt līdz 
2014. gada sākumam.
  Projekta kopējās izmaksas ir 1 
885 526,42 LVL, no tām Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums sastāda 1 303 
210,36 LVL, savukārt finansējuma 
saņēmēja līdzfinansējums ir 582 
316,06 LVL.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Saņemta būvatļauja atkritumu poligona 
„Kaudzītes” infrastruktūras attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA

Ziemā Pils ielas rekonstrukcijā būs 
tehnoloģiskais pārtraukums
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Pārstāvēs Latviju 
Pasaules čempionātā 
basketbolā
 
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas basketbola koman-
dai radusies iespēja pārstāvēt 
Latviju Pasaules čempionātā 
basketbolā skolām Kiprā 
nākamgad no 28. marta līdz 
5. aprīlim. Alūksnes novada 
dome 22. novembra sēdē at-
balstīja komandas dalību šajās 
nozīmīgajās sacensībās.

  Skolēnu komanda, piedaloties 
skolu basketbola sacensībās 
Vidzemes reģionā, tur plūca uz-
varas laurus un piedalījās turnīrā 
valsts mērogā, kur ieguva 2. vie-
tu, taču, tā kā Latvijā uzvarējusī 
Rīgas 49. vidusskola no dalības 
čempionātā atteicās, jo jaunajā 
mācību gadā no komandas aizgā-
juši tās spēlētāji, iespēja pārstā-
vēt Latviju piedāvāta Alūksnes 
jaunajiem sportistiem.
  Pieņemot lēmumu atbalstīt 
ģimnāzijas basketbola komandas 
dalību šajās sacensībās, dome 
arī noteica, ka delegāciju veido 
komandas spēlētāji, treneri un 
delegācijas vadītājs un tās lie-
lums nepārsniedz 15 pārstāvjus.
  Dome atbalstīja finansējuma 
piešķiršanu Ls 8070 dalības 
maksas, aviobiļešu iegādes, vies-
nīcu un ēdināšanas pakalpojumu 
izdevumu nodrošināšanai. 

Tīrības dienas 
„Zemenītē”
 
 Guna Sakne,
Strautiņu PII „Zemenīte” 
vadītāja

  24. oktobrī rīkojām apkārt-
nes sakopšanas talku PII „Ze-
menīte” teritorijā. Talkā pieda-
lījās gan iestādes darbinieki, 
gan bērnu tēti un citi radiņi. 
Izzāģējām liekos un bojātos 
kokus un krūmus, nolīdzinā-
jām dzīvžogu, bet, svarīgākais, 
- attīrījām teritoriju jauna 
parka veidošanai.

  Konsultējoties ar pašvaldības 
ainavu arhitektu Agri Veismani, 
plānojām stādījumus. Bērnu-
dārza darbinieki atbalstīja šo 
pasākumu un personīgi pieteicās 
stādu sagādāšanā.
  Paldies sakām Dz. Dudaram 
un G. Ludvigam par tehniku 
un motorzāģi, kā arī pašiem 
darbu veicējiem: A. Pangam, 
J. Krūmiņam, S. Āboliņam, K. 
Lazdam, J. Percovam, S. Zaķei 
un Sanijas Skopiņas vectētiņam, 
S. Ludvigai, S. Griščenko, kā 
arī citiem iestādes darbiniekiem, 
kuri palīdzēja darbos.
  Dabas parkā iestādījām kadi-
ķus, kļavu un sarkano lazdu, bet 
pavasarī darbus turpināsim. Te 
atradīs vietu vēl daži nozīmīgi 
Latvijas teritorijā augoši koki un 
krūmi, kā arī vieta tiks iedalīta 
citzemju floras pārstāvjiem.
  Lai izglītojamos varētu tuvāk 
iepazīstināt ar dabu, pedagogi ar 
laiku šajā parkā organizēs saturī-
gas pastaigas un rotaļnodarbības.

  Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

  Ar skaistiem un iedvesmojošiem 
pasākumiem ir aizvadīti Valsts 
svētki. No sirds priecājamies un 
sveicam visus „Sudraba zīles” 
saņēmējus, it īpaši SIA „UNTI” 
vadītāju Aigaru Pepernieku.

  Arī Alūksnes novada vidusskolā, 
atzīmējot Latvijas 94. dzimšanas 
dienu, notika svētku koncerts, kurā 
muzicēja Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 
un tika godināti gan skolēni, skolo-
tāji, tehniskie darbinieki, pašvaldī-
bas pārstāvji un līdzcilvēki, kuri da-
rījuši ko vairāk, nekā to prasa viņu 
ikdienas pienākumi. Īpašs prieks, 
ka šajā koncertā muzicēja vēl viens 
2012. gada „Sudraba zīles” saņē-
mējs Saša Dišeins no Francijas.
  Pateicības par sabiedrisko darbu 
saņēma skolēni: Selva Linda Bāliņa, 
Linda Kristiāna Minnibajeva, Lana 
Auziņa, Amanda Dortane, Dana 
Melgalve, Signe Kaparšmite, Laura 
Grota, Una Ellere, Elvīra Barinova, 
Jurijs Prokopjevs, Romāns Prokop-
jevs, Kristiāns Vlads.
  Tika uzteikti un sveikti tie skolēni, 
kuri parādīja augstus rezultātus 
viktorīnā par Latviju: Simona 
Slabeiko, Vita Dzelzskalēja, Artis 
Maksims, Jevgēnijs Tabolkins, 

Kaspars Bāliņš, Eduards Jakubovs-
kis, Ģirts Vaskis, Vlada Agafonova,  
Samanta Brice, Artūrs Rainiks, Ed-
gars Slabeiko, Līva Nāgele, Diāna 
Bokaldere, Lauris Nāgelis, Artēmijs 
Vasiļjevs, Aleksandrs Mellītis, 
Viktorija Āboltiņa.            
  Pateicības par darbu skolas 
padomē saņēma Vera Zučika un 
Sandra Zeltiņa, par darbu skolas 
padomē un līdzekļu piesaisti skolas 
ansamblim Solvita Bāliņa, par 
darbu skolas padomē, projektos un 
atbalstu ikdienā Guntis Meisters, 
par darbu skolas padomē un ar 
skolēniem, jauniešiem organizējot 
dažādus pasākumus Inese Kaulaka-
ne, Vladimirs Sahņenko par skolas 
foto hronikas pilnveidi, Silva Zariņa 
par pedantisku darbu izglītības jomā 
un līdzcilvēku motivēšanu, Līga 
Krūmiņa par intensīvu darbu IT 
ieviešanā skolā un darbu projektos, 
Daiga Sliņķe par līdzdalību atbalsta 
komandas veidošanā un darbu 
ar ģimenēm, Māra Verbicka par 
godprātīgu un pedantisku darbu, par 
iniciatīvu un radošu darbu ar skolē-
niem, veiksmīgu projektu ,,Sprīdis 
labākai dzīvei” Dace Alksne, par 
aktīvu dalību skolas pasākumu 
dokumentēšanā Sanita Čibala, 
par iniciatīvu, radošu un aktīvu 
darbu projektos Aina Ezeriņa, Inese 
Krūmiņa par sabiedrisko darbu un 
ansambļu sagatavošanu koncertiem, 
Aleksandrs Kondratjevs par skolas 

komandu sagatavošanu sacensī-
bām un aktīvu piedalīšanos sporta 
aktivitātēs, Sergejs Sverčkovs par 
audzēkņu panākumiem sportā un 
piedalīšanos sacensībās, par iniciatī-
vu un pedantiskumu skolas vides un 
apkārtnes sakārtošanu, par rūpību 
un atbildību darbā Janīna un Pēteris 
Petrovi. Visi apbalvotie skolēni dā-
vanā saņēma 11. Saeimas deputāta 
Romāna Naudiņa dāvāto rokassprā-
dzīti ar tekstu „Būsim saimnieki 
savā zemē!”, bet pieaugušie saņēma 
skolēnu darinātos svečturus Latvijas 
un auseklīša formā.
  No labestības uz labestību, no 
sirsnības uz sirsnību, no smaida uz 
smaidu, no sirds uz sirdi… Pateicī-
bu par sadarbību un idejām jaunu 
projektu veidošanā saņēma Dzintra 
Zvejniece. Kopā ar Alūksnes un 
Apes novada fondu novembrī skolā 
notika labdarības tirdziņš, kurā tika 
vākti ziedojumi sirmgalvjiem. Tir-
dziņā par ziedojumiem tika pārdoti 
skolēnu pašu darinātie darbi – sveč-
turi, paliktnīši, galdiņi, rotaļlietas, 
sveces, piespraudes, rotaslietas, 
kas veidotas kopā ar mājturības 
skolotājiem Daci Alksni un Gunti 
Meisteru, kā arī ziedojumi no Mār-
tiņdienas tirdziņa, kurā iesaistījās 
gan paši skolēni, skolotāji, vecāki 
un vecvecāki. Kopā tika savākti 170 
lati. Līdz ar to varējām sveikt dažus 
bijušos skolotājus un tehniskos 
darbiniekus ne tikai ar apsveikumu, 

bet arī ar nelielu dāvanu karti. Un 
tie bija Jeļena Matvejeva, Ludmila 
Fjodorova, Ludmila Semjonova, 
Valda Mālkalne, Gaļina Pavlova, 
Gaļina Muižniece, Ārija Sahņenko, 
Ludmila Dubasova, Anna Zagor-
skaja un Juris Cukurs. Paldies ir 
pelnījis ikviens gan no pašreizējiem, 
gan bijušajiem darbiniekiem.
  Liels prieks bija saņemt Latvijas 
Valsts prezidenta Andra Bērziņa 
pateicības ar tekstu: „Latvija – kat-
ram sava un visiem viena vienīgā! 
Sveicu Jūs Latvijas Republikas 94. 
dzimšanas dienā! Pateicos par dalī-
bu Valsts prezidenta institūcijas 90. 
gadadienai veltītajā skolēnu radošo 
darbu konkursā.” Šādas pateicības 
saņēma Egils Ratenieks, Zaiga Gel-
brote, Elīna Cīrule, Elders Vītums, 
Alīna Smirnova un Una Ellere.
  Es ticu, ka atradīsim vairāk laika 
pārdomām par tādiem jēdzieniem 
kā valstiskums un indivīda piede-
rības sajūta Latvijai, arī atbildībai 
- kolektīvajai un individuālajai. 
Nemeklēsim ienaidniekus! Meklē-
sim domubiedrus! Atbalstīsim viens 
otru! Palīdzēsim tiem, kas paši sev 
vēl nevar un vairs nevar palīdzēt! 
Tikai mūsu pašu rokās ir mūsu un 
arī Latvijas liktenis. Mums visiem ir 
vairāk jāuzkrāj zināšanas, prasmes, 
jāmāk tās nodot līdzcilvēkiem, 
jāmāk ieklausīties savā sirdsbalsī...
  Jauku, radošu un ražīgu laiku ceļā 
uz Ziemassvētkiem!

Alūksnes novada vidusskolā pateicās labākajiem

  Anta Apine,
Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītājas  
vietniece izglītības jomā 

  Kā allaž, kad tuvojas 7. novem-
bris, „Sprīdīša” dzimšanas diena, 
iestādē  jūtama neparastāka, 
neikdienišķāka rosība.

  Šogad jubilejas nedēļa tika svinēta 
no 5. līdz 9. novembrim. Zālē bija 
tapusi Ziedu pilsēta, kurā dzīvoja 
Knīpas un Knauķi. Pats galvenais 
knauķis Nezinītis gribēja bez liekas 
piepūles iemācīties dažādas labas 

lietas: vadīt auto, sacerēt dzejoļus, 
skaisti zīmēt un spēlēt dažādus mū-
zikas instrumentus. Izrādes noslēgu-
mā gan nācās saprast, ka tik viegli 
vis nebūs, lai kaut ko iemācītos, ir 
daudz jāstrādā un jābūt draudzīgam 
ar citiem. 
  Pēc izrādes bērni un vecāki devās 
uz savām grupiņām, kur svinēja 
svētkus: gāja rotaļās, rakstīja vēlēju-
mus dzimšanas dienā, cienājās ar 
svētku kliņģeri.
  Mēs, Sprīdīši, tāpat kā Nezinītis 
izrādē, jau sen esam sapratuši, 
ka panākumus var gūt, tikai kopā 

visiem čakli darbojoties. 
  Gribam teikt lielu paldies visu gru-
pu atsaucīgajiem vecākiem, kuri ie-
saistījās iestādes padomes rosinātajā 
akcijā „Vecāku labie darbi 2012”. 
Visa gada garumā skolotājas kopā 
ar vecākiem ir veidojušas mūsu 
bērnu ikdienu jaukāku, pirmkārt 
jau visās grupās atbalstot bērnus, 
ikdienas darbiņus darot. 
  1., 3., 4., 5., 6., 7. grupu vecāki 
ziedoja savu laiku, atjaunojot savu 
grupu garderobes skapīšus. Vecāki 
iesaistījās arī dažādos darbos ies-
tādes teritorijā: 10. grupas vecāki 

izveidoja un izvietoja dārza figūras 
„Zaķu ģimene”, 9. grupas vecāki 
atjaunoja klūgu tuneli, 7., 9., 11. 
grupu vecāki labiekārtoja savu 
grupu rotaļu laukumus.
  Lai arī šogad mums izdodas visi 
iecerētie labie darbi un piepildās 
Knīpiņu un Knauķīšu novēlējums:
Ir knīpas, knauķi draudzīgi                                              
Un viens pret otru saudzīgi!                                                          
La, la, la – lai prieka daudz,                                                                                                     
Du, du, dū - lai laimes daudz!                                                             

„Sprīdītim” 26. dzimšanas diena

  Broņislavs Andranovs,
Mālupes pamatskolas direktors

  Sacensības, kas veltītas Lāčplē-
ša dienai, jau kopš 1996. gada 
organizē Mālupes pamatskola, 
un šoreiz tajās piedalījās astoņas 
novada komandas.

  Daba nekad nav lutinājusi sporta 
spēļu dalībniekus, un gandrīz vien-
mēr spēles notiek, putinot sniegam. 
Arī šogad uzsniga pirmais sniegs, 
taču manuprāt sniegs sporta spēles 
padara interesantākas, grūtākas, 
gandrīz ekstremālas.
  Sacensībās piedalījās komandas 
no Jaunlaicenes, Pededzes un Bejas 
pamatskolām, Liepnas vidusskolas, 
pa divām komandām bija no Māl-
upes pamatskolas un Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas. Katrā 
komandā startēja seši dalībnieki, 
kas sacentās lēkšanā ar lecamauklu, 
šaušanā ar gaisa šauteni, zināšanu 
pārbaudē par Nacionālo Bruņoto 

spēku dienesta pakāpēm, granātas 
mešanā tālumā, šķēršļu joslā, siena 
ruļļa velšanā, ievainotā pārvietošanā 
un automāta aptveres pielādēšanā 
un izlādēšanā. Visos veidos sacensī-
bas bija komandu cīņa un uzvarēja 
komanda ar mazāko punktu skaitu. 
Sacensībās kopumā piedalījās 
astoņas komandas – pa divām no 
Mālupes pamatskolas un Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 
pa vienai no Liepnas vidusskolas, 
Jaunlaicenes, Bejas un Pededzes 
pamatskolām.
  Uzvarētāju lauri šoreiz pienācās 
Mālupes I komandai, kurā startēja 
Mareks Rēpsis, Niks Ertmanis, 
Armands Haritonovs, Ingvars 
Čerbikovs, Arvis Sūreme un 
Kristaps Adata. Otro vietu ieguva 
Bejas pamatskola skolas direktores 
Silvijas Aizupes vadībā, bet trešo 
vietu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija.
  Gribu pateikties par palīdzību sa-
censību organizēšanā NBS Kājnie-

Lāčplēša dienai veltītas sporta spēles 
„Mišķi - 2012”

Mālupes komandai bija braši līdzjutēji
Foto no Mālupes pamatskolas albuma

ku skolai, Zemessardzes 31. AMII 
bataljonam un zemessargiem, kas 
palīdzēja tiesāt sacensības, Mālupes 
pagasta pārvaldei un Mālupes pa-
matskolas kolektīvam, īpaši paldies 
skolas pavārītēm par siltu tēju un 
zupu, kas mežā bija īpaši garšīga!
 Mālupes pamatskolēni iesaistījās 
arī valsts svētku pasākumos - sagai-

dot Lāčplēša dienu, 11. novembrī 
Mālupē notika lāpu gājiens uz Mā-
lupes kapiem un svinīgs brīdis pie 
Latvijas brīvības cīnītāju pieminek-
ļa, bet par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai, 16. 
novembrī Mālupes pamatskolā tika 
organizēts svinīgs pasākums.



8.  Alūksnes Novada Vēstis 28.11.2012.

Pagastos www.aluksne.lv

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja 

  Valsts svētki ir tā reize, kad ļau-
dis pulcējās vienkopus, lai svinētu 
savas zemes dzimšanas dienu. Arī 
jaunlaicenieši nav izņēmums un 
kopā sanākšanas reize tiem bija 
svētku priekšvakarā 17. novembrī.

  Neiztrūkstoši, četru spēcīgu vīru 
balss uzsākta, skanēja himna. Zāles 
rotājumā izmantota pamīšus izliktā 
sarkanbaltsarkanā krāsa gan sveču 
liesmās, gan ziedu kārtojumos, gan 
galda klājumā, uz kura izvietotas 
dāvanas.
  Šajā novakarē turpinājām pērn 
uzsākto tradīciju, svinīgi jaunlai-
ceniešu pulkā uzņemot šajā gadā 
jaundzimušos jaunlaiceniešus. Mēs 
esam lepni, jo šogad Jaunlaicenē 
piedzimuši seši bērni - viens zēns 
un piecas meitenes. Un tas nekas, ka 
visi nevarēja būt klāt svinīgajā brīdī, 
sudraba veltes, kuras tika pasniegtas 
šajā vakarā, tiks nogādātas pie mazu-
līšiem  mājās.

  Jaunlaicenē jau vairākus gadus, 
jāatzīst gan, ka ar kāda gada pārtrau-
kumu, iedzīvotāji tiek aicināti rakstīt 
vēstules un ieteikt apbalvošanai 
kādu sava pagasta iedzīvotāju par 
laba darba veikšanu, par palīdzību, 
atsaucību vai kādu citu apsveicamu 
darbību. Arī šogad jau oktobrī vietējā 
ziņu lapā jaunlaicenieši tika aicināti 
pateikt „paldies” saviem pagasta ie-
dzīvotājiem. Kā atzītākie Jaunlaicenē 
tika uzteikti Vladimirs Jankovskis, 
Marta Kristkalne, Ināra Bidzāne, 
Ārija Ratsepa, Uldis Jāņekalns, Mi-
kus Cekulis, Guna Klote, Inga Ārste, 
Biruta Puzule, Nora Sudare, Māra un 
Janas Kaktiņu ģimene, Agita Ziņģe, 
Lija Lukumite un Vilis Ratenieks. 
Šiem cilvēkiem  tika teikts paldies 
par atsaucību sabiedriskajā dzīvē, 
par optimismu un enerģiju, tādējādi 
radot pozitīvas izjūtas apkārtējiem, 
par sava pagasta vēstures popula-
rizēšanu, par aktīvu darbību tautas 
namā, par drosmi, spītējot savam 
vecumam, apgūt datoriemaņas un 
vienkārši par to, ka ir labi, atsaucīgi, 
nesavtīgi un izpalīdzīgi. Visi šie 

Jaunlaicenē svētku priekšvakarā

Jaunlaicenieši, kuri valsts svētku pasākumā saņēma pateicības vārdus, 
 attēlā iztrūkst Vilis Ratenieks

Foto no Jaunlaicenes tautas nama albuma

ļaudis saņēma pateicības vārdus, 
atzinības rakstu, ziedus un skaļus 
aplausus no klātesošajiem.
  Arī  šī svētku reize, tāpat kā citi 
svētki, neizpalika bez pašmāju 
amatierkolektīvu un Jaunlaicenes 
pamatskolas bērnu sagatavotā 
koncerta. Skatītājiem un klausītājiem 
tika dāvātas  dziesmas par patrio-
tismu, Dzimtenes mīlestību, darba 
tikuma godāšanu un par Latvijas 

dabas skaistumu. Visam pāri skanēja  
vijoles un flautas spēle, kā arī emo-
cionāli dzejas lasījumi.  
  Šie svētki ir izskanējuši un ļoti 
ceru, ka neskatoties uz mūsu valsts 
iekšējām politiskajām negācijām, 
Latvija kā zeme vienmēr mums būs 
svēta un mīļa, un klusībā vēlos, lai 
kādreiz mūsu bērni un mazbērni to 
varētu dēvēt par paradīzi.

Palīdzēsim Ansim 
piepildīt sapni 
- atkal staigāt! 

  Dzintra Zvejniece,
Alūksnes un Apes novada fonda 
valdes priekšsēdētāja

  Alūksnes un Apes novada 
fonds aicina ikvienu patiesu 
sirdscilvēku uz Labdarības 
pasākumu „Ansim Veclaicenē”, 
kas 1. decembrī pulksten 18.00 
notiks Alūksnes novada Veclai-
cenes tautas namā.

  Veclaicene ir viens no skaistāka-
jiem pagastiem Alūksnes novadā. 
Pagasta rota ir dabas ainavas ar 
daudzajiem pakalniem un vēstu-
res pieminekļiem.
 Šajā skaistajā pagastā dzīvo arī 
puisis vārdā Ansis. Veclaicenieši 
labi zina, ka puisim patīk sportot 
un strādāt lauku darbus. 
  2011. gada 11. novembrī 
nelaimes gadījumā darba vietā 
Rīgā Ansis zaudēja abas kājas. 23 
gadus jaunajam puisim, kuram 
vienmēr paticis strādāt un būt 
sabiedriski aktīvam, tas bija mil-
zīgs trieciens, bet Ansis cer atkal 
nostāties uz kājām.
  Aicinām palīdzēt Ansim, pie-
dalīties labdarības pasākumā 
un iegādāties ieejas – ziedo-
jumu kartes, sākot no Ls 5 
fonda birojā Brūža ielā 1 (SEB 
bankas 2. stāvā), Alūksnē darba 
dienās no 10.00 līdz 17.00. Ja 
vēlaties naudu pārskaitīt caur 
internetbanku, to var pārskai-
tīt nodibinājumam „Alūksnes 
un Apes novada fonds”, reģ. 
Nr.40008090271, SEB banka 
LV96UNLA0050019750651 ar 
norādi „Ziedojums Ansim Vec-
laicenē”. Šajā gadījumā aicinām 
sazināties ar Alūksnes un Apes 
novada fondu, lai vienotos, kā 
nogādāt jums ieejas karti.
  Pasākumā Jūs gaidīs koncerts, 
izsole, loterija, deju mūzika un 
kafejnīca.
  Informācija pa tālruni 64322236, 
mobilo tālruni 28642250 (Dzintra 
Zvejniece), e - pastu:  
aluksnesapesfonds@gmail.com.

  Jolanta Baldiņa,
Bejas novadpētniecības centra 
pārzine 

  Ik gadu 11. novembrī Bejas 
pamatskolas skolēni, skolotāji un 
vietējie iedzīvotāji dodas lāpu gājie-
nā uz Somu karavīru Brāļu kapiem 
Bejā, lai pieminētu Jaunalūksnes 
pagasta Lāčplēša kara ordeņa ka-
valierus, somu karavīrus no somu 
brīvprātīgo pulka „Ziemeļu zēni” 
un tos cilvēkus, kas ar drosmi un 
pašaizliedzību piedalījās Brīvības 
cīņās.

  Jaunalūksnes pagastā dzimuši un 
dzīvojuši septiņi Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieri: Jānis Ābens, Eduards 
Jansons, Eduards Kokle, Roberts 
Krustiņš, Eduards Pods, Kārlis 
Pumpītis, Arvīds Rozītis. Šogad īpaši 
pieminējām LKO kavalieri Eduardu 
Kokli viņa 120. gadadienā. Izrakstā 

no LKOK grāmatas minēts, ka Edu-
ards Kokle „Latvijas armijā iestājies 
brīvprātīgi 1919. gada 10. maijā 
Alūksnē. Cīnījies pret bermontiešiem, 
pēc tam Latgalē pret lieliniekiem. 
Paaugstināts par virsseržantu. 1919. 
gada 11. novembrī Torņakalnā ielu 
cīņās niknā apšaudē E. Kokle devās 
ienaidnieka aizmugurē un piespieda 
to bēgt, kā rezultātā mūsējie ieguva 12 
smagos ložmetējus u.c. trofejas. Kaujā 
pie Jelgavas kopā ar 13 kareivjiem 
devās pretinieka aizmugurē, nolaida 
no sliedēm bermontiešu bruņuvilcienu 
Jelgavas -Ventspils dzelzceļa un Do-
beles šosejas krustojumā, sabojāja te-
lefona līnijas, sagūstīja automašīnu ar 
munīciju un noturējās iekarotajās po-
zīcijās līdz papildspēku pienākšanai, 
tā ievērojami sekmēdams Jelgavas 
atbrīvošanu.” E. Kokle tika atvaļināts 
1920. gada 21. septembrī. Piešķirta 
jaunsaimniecība Bejas pagastā. Viņš 
bijis arī aizsargu nodaļas dalībnieks. 

Tradicionālais piemiņas pasākums Lāčplēša dienā Bejā
Foto no Bejas NC albuma

Lāčplēša dienas noskaņas Bejā

Apbalvots ar Francijas kara medaļu. 
Izcietis 1949. gada represijas. Esam 
pateicīgi Eduarda Kokles meitai 
dzejniecei, mūsu novadniecei Vēsmai 
Koklei – Līviņai par uzrakstītajām 
atmiņām un dzejas rindām, ko 
varējām E. Koklem veltītajā piemiņas 
pasākumā Bejā nolasīt. Pasākuma 
laikā noskatījāmies arī Latvijas 

armijas veidoto dokumentālo filmu 
„Par tēvzemi un brīvību”. Tā kopumā 
radot iespēju vēl spilgtāk un patiesāk 
atspoguļot tā laika notikumus. 
  Lāčplēša gars dzīvo tālāk, un mums 
jābūt pateicīgiem liktenim, ka dzimte-
nes mīlestību varam apliecināt miera 
laikos caur apzinīgu darbu un saticīgu 
dzīvošanu!

  Ina Balaņuka,
Annas bibliotēkas vadītāja

  Novembris – svētku laiks, tādēļ 
Annas bibliotēkā pulcējās krietns 
pulciņš sievu, lai kopīgi atzīmētu 
dažādus notikumus.

  Patriotiskā noskaņā aizritēja literārā 
daļa, kad klausījāmies dzeju, ko sa-
rakstījusi novadniece Terēze Brence, 
kurai 8. novembrī apritētu 115 gadi. 
Dzejniece dzimusi Annas pagasta 
„Rūnānos”. 1944. gadā kopā ar 
ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 
kur nodzīvoja atlikušo mūžu. 
  Terēzei Brencei ir izdots viens dze-
joļu krājums „Ik brīdi svētī sirds”. 
Atšķirtība no Dzimtenes ļoti spēcīgi 
izpaužas viņas dzejā. Tajā ik rindiņa 
atspoguļo mīlestību pret dzimto vie-
tu, gan tas, kā viņa mīlēja savu tēvu 
un māti, arī liriski dzejoļi par dabu 
un dzejoļi bērniem. Šo patriotisko 
dzejoļu lasījums bija veltījums Latvi-
jas valsts dzimšanas dienai.
  Pēc pasākuma tika iedegtas svecītes 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
atdusas vietās un pie pieminekļa 
latviešu karavīriem – brīvības cīnītā-
jiem Ezeriņu kapos.
  Brīnišķīgu noskaņu savu izjūtu dze-
jā mums sniedza Moda Sedleniece, 
kura dzimusi un mācījusies Annas 
pagastā. Viņa atspoguļo notikumus 
savā, tuvinieku un arī pagasta dzīvē 
laika posmā no 1960.-tajiem gadiem, 
kad uzrakstīja pirmo dzejoli. Tie ar 
roku sarakstīti trīs pabiezās burt-
nīcās. Mēs varējām pārliecināties, 
kā vienkāršs draudzeņu „tusiņš” 
var pārvērsties interesantās dzejas 
rindās. Paldies Modai Sedleniecei 
par labestīgajiem dzejoļiem!
  Viena no atraktīvākajām daļām 
bija veltīta Mārtiņdienai. Katrs 
dalībnieks saņēma sejas masku un 
ķekatnieku gājiens varēja sākties, lai 
bibliotēkai vēlētu veiksmīgu gadu. 
Gājām jautrās rotaļās, cienājāmies 
ar Mārtiņdienas ēdieniem – zirņiem 
ar speķi, zirņu pikām, pīrādziņiem, 
pašceptu maizi.

Kad zemes darbi atpūtā, 
Annā svin svētkus!

  Santa Masinga,
Strautiņu pamatskolas skolotāja

  16. novembrī Strautiņu pamat-
skolā notika pasākums „Sporto-
sim Latvijai”, kurā ar mums kopā 
bija arī NBS Kājnieku skolas 
pārstāvji.

  Sporta skolotāja Alla Jaunzema, 
sacensību galvenā tiesnese un orga-
nizētāja, deva pēdējās norādes, un 
klašu komandas kopā ar audzinātā-
jām devās distancē. 
  „Valsts vīri dziesmu ielenkumā” 
bija pārbaudījums, kurā jāsakārto 
secīgi Latvijas prezidentu attēli, 
jādzied „Nevis slinkojot un pūstot”, 
kā arī jāmet olimpiskie apļi. Uz-
devumā „Lēkšana pār lielo auklu 
un ieroču izstāde” komandām bija 
jāizvēlas pareizā lēkšanas taktika. 
Savukārt vingrinājumā  „Bumbi-
ņa lepnā palagā un džips” skolēni 
varēja fotografēties pie armijas 
mašīnas, kā arī pārbaudīt komandas 
vienotību sportiskā aktivitātē. Uzde-

vums „Latvijas pilsētas un bumbiņu 
sišana mērķī” pārbaudīja asredzību, 
asprātību, attapību un, protams, 
mērķtiecību.
  Katram bija iespēja locīt sarkan-
baltsarkanās lentītes, dzert siltu tēju, 
klausīties strēlnieku dziesmas. Pal-
dies skolas tehniskajiem darbinie-
kiem, kuri aktīvi darbojās aktivitāšu 
vietās!
  „Militārā stafete” bija pēdējais 
sportiskais pārbaudījums, kur militā-
rā ekipējumā vajadzēja pārvarēt 
šķēršļus, mest granātas, nest cietušo. 
Visi finišēja un možu garu devās uz 
skolas zāli. Tur varēja apskatīt  sko-
lēnu apkopotos materiālus par Alsvi-
ķu pagasta sportistiem – Ādolfu 
Liepaskalnu, Intaru Dambi, Kristapu 
Medisu un Edgaru Bertuku. Kopīgi 
noskatījāmies prezentāciju par 
Kājnieku skolu un izvērtējām dienas 
norisi. Svētku dienas pusdienas un 
pašceptas tortes gabaliņu katram 
bija sarūpējušas Strautiņu pamatsko-
las pavārītes.

Strautiņos sportoja 
par godu Latvijai

Sēdes decembrī
 

Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu  komitejas 
sēde       29. novembrī 14.00

Teritoriālās komitejas
sēde         3. decembrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde
        5. decembrī 10.00 

Tautsaimniecības komitejas
sēde
         11. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       13. decembrī 10.00

Domes sēde  20. decembrī 10.00

Izglītojošs seminārs 
mežu īpašniekiem 
Alsviķos

  Valsts Lauku Tīkla aktivitā-
šu ietvaros Alsviķu kultūras 
namā 13.decembrī plkst. 10.00 
norisināsies izglītojošs seminārs 
un praktiskās nodarbības dabā 
mežu īpašniekiem un interesen-
tiem. Seminārā tiks runāts par 
izmaiņām meža atjaunošanas 
noteikumos, jaunaudžu kopšanu, 
kā arī par pieejamo ES atbalstu.
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  Aija Plūme,
literārā kluba „Ezerlāse” 
koordinatore

  Straujiem soļiem tuvojas 2012. 
gada izskaņa un pavisam drīz 
atkal būs pienācis laiks izvērtēt 
gada laikā paveikto, apzināt 
veiksmes un analizēt, kāpēc viena 
otra labi domāta iecere nav reali-
zējusies.

  Gan Alūksnes, gan Apes novadu 
literātu veikums ir pazīstams visā 
valstī. Šī atpazīstamība ir gūta gan 
ar novadnieku izdotajām grāmatām, 
gan laikrakstā „Malienas Ziņas”, 

kas regulāri publicē literāro lappusi 
„Ezerlāse” – tajā galvenokārt vietē-
jiem autoriem dota iespēja piedāvāt 
savus darbus plašākai auditorijai. 
Līdz ar to Ojāra Vācieša iedibinātās 
literārās jaunrades tradīcijas tiek 
saglabātas un katru gadu atklājas 
arvien jauni talantīgi dzejas un 
prozas meistari. Tāpat rūpīgi strādā 
jau zināmi vārda mākslas meistari, 
kuru daiļradē parādās jaunas tēmas 
un jauni daiļrades paņēmieni.
  Pēdējos gados ir iedibinājusies 
tradīcija decembrī literātiem pulcē-
ties Alūksnes pilsētas bibliotēkā uz 
Gada lielo tikšanos, lai pastāstītu 
par savu veikumu attiecīgajā perio-

dā un klātienē tiktos ar lasītājiem. 
Apmeklētājiem tā ir iespēja tikties 
ar literātiem, klausīties darbu lasīju-
mus, uzdot jautājumus un diskutēt 
par sabiedrībā aktuāliem tematiem. 
Tāda tikšanās notiks arī šogad 14. 
decembrī pulksten 13.00. 
  Uz tikšanos mīļi gaidīti visi autori 
un interesenti. Autoriem lūgums 
pieteikt savu dalību, zvanot pa 
tālruņiem 64322197, 28395885 
vai personīgi Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā līdz 8. decembrim. Šogad 
pasākumā piedalīsies arī Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra 
„Slieksnis” aktieri un viņu izpildī-
jumā varēs klausīties 2012. gada 

„Ezerlāses” lappusēs publicētos 
darbus. 
  Tā kā ne visiem autoriem ir iespēja 
savus darbus izdot grāmatā un arī 
laikraksta literārajā lappusē apjoms 
ir ierobežots, tad, iespējams, uz-
rakstītais krājās mājās un lasītājiem 
nav pieejams. Alūksnes pilsētas 
bibliotēka piedāvā autoru darbus 
apkopot mapēs un tā dot iespēju ar 
tiem iepazīties plašākam lasītāju 
lokam. Ja autori tam piekrīt, tad gai-
dām Jūsu darbus Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā!

Decembrī aicina uz Alūksnes un Apes novadu 
literātu tikšanos

  Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja 
pienākumu izpildītāja

  Šogad Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzejā sagādāts 
īpašs Ziemassvētku piedāvājums. 
No apmeklētājiem ne reizi vien 
esam dzirdējuši, ka Ates sētā ir 
īpaši gaiša sajūta, tāpēc Ziemas-
svētkus vadīsim, cenšoties ikviena 
sirdī iedegt gaismu, ienest siltumu 
un radīt īpašo Ziemassvētku 
starojumu.

  Jau no 1. līdz 22. decembrim 
saimes mājā būs skatāma Ziemas-
svētku dāvanu izstāde, ko veidos 
amatniecības un mākslas darbi. Tos 
varēs gan ar acīm baudīt, gan gūt 
kādu ierosmi saviem svētkiem, gan, 
vienojoties ar autoru, arī iegādā-

ties. Izstādes dalībnieki aicināti 
darbiņus ieturēt latviskā, Vidzemes 
lauku sētai atbilstošā stilā, lai tā labi 
iederētos vidē mūsu viesmīlīgajā 
saimes mājā.
  Katru sestdienu pirms Adventes 
aicinām no pulksten 15.30 līdz 
16.30 apmeklēt gaismas stundu. 
Tajā durvis tiks vērtas ikvienā 
muzeja ēkā, kas būs pušķota īpašā 
Ziemsvētku rotā un gaismā. Kā jau 
Ziemassvētkos, mūsu viesus gaidīs 
dažādi pārsteigumi un iespējas. 
  Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja amatniecības, mākslas 
un mājražošanas studija „Ottiņa” 
divu mēnešu laikā kļuvusi par 
mīļu mājvietu gan Alūksnes, gan 
Gulbenes novadu ļaudīm, kurā viņi 
apgūst dažādas prasmes. Tās no-
darbības notiek divas reizes mēnesī 
un ir nepacietīgi gaidītas, jo rada 

īpašu sajūtu, ko varētu pielīdzināt 
seno laiku vakarēšanai. „Ottiņas” 
dalībniekiem ir jau izveidojušies 
savi rituāli un ik reizi tiek pārrunā-
tas aktuālas tēmas, kas mums liek 
atgriezties pagātnē un sajust saiti 
šodienā. Studijas animatori, strādā-
jot pie rijas izpētes, jau savai kopai 
izgudrojuši pat nosaukumu, dēvējot 
sevi par „Ottes pelēm”. Arī decem-
brī studija strādās ierastajā režīmā, 
tikai papildus vēl 7. un 8. decembrī 
kopā ar Vili Kļaviņu mācīsimies 
cept rupjmaizi. Te gan jāpiebilst, ka 
neskatoties uz to, ka Viktora Ķirpa 
Ates muzeja saimes māja ir gana 
viesmīlīga, tomēr maizes cepējus 
aicinām pieteikties iepriekš.
  No 17. līdz 20. decembrim, bet, 
ja būs tik liels apmeklētāju skaita 
pieplūdums, kā šobrīd sajūtams, tad 
vēl citos laikos, piedāvāsim grupām 

izstaigāt „Ottes gaismas taku”, 
kas būs bagāta ar pārsteigumiem, 
neparastiem notikumiem, dažādām 
atraktīvām izdarībām un, protams 
viesmīlību. Takas iemītnieki - Otte 
un darbīgie, ņiprie un mazliet arī 
nerātnie gariņi - gādās par jūsu 
svētku sajūtu, tikai tās gājējiem, 20 
- 30 cilvēku grupām savs apmeklē-
jums iepriekš jārezervē un tas jādara 
laikus. Grupām ir iespējas pie 
mums nokļūt arī ar Ziemassvētku 
rotā saposto bānīti no Alūksnes vai 
Gulbenes, kas padarīs jūsu piedzī-
vojumu vēl bagātāku, bet tad visas 
nianses saskaņojamas jo rūpīgi.
  22. decembrī pulksten 15.00 kopā 
ar Ziemeru folkloras kopu gaidīsim 
uz bluķa velšanu. Ienesīsim svētību 
mūsmājās un paņemsim stariņu 
gaismas, ieejot svētkos.

Atē aicina uz Ottes Ziemassvētkiem

  Astrīda Ievedniece,
Alūksnes muzeja krājuma glabātāja
                  
  Alūksnes muzeja krājuma 
gleznu kolekcijā nozīmīgāko vietu 
ieņem Leo Kokles darbi.

  Piemiņas izstādē muzejā apmek-
lētāji var iepazīties ar L. Kokles 
eļļas tehnikā darinātajām gleznām, 
bet krājumā glabājas plašākam 
skatītāju lokam vēl neredzēti darbi. 
Tās ir ogles skices, zīmējumi, kas 
tapuši veidojot lielās gleznas. Ir arī 
gleznotāja U. Zemzara, grafiķa P. 
Duškina Leo Koklem veltīti darbi, 
G. Kirkes plakāts L. Kokles izstādei 

1963. gadā.
  2014. gadā Leo Koklem atzīmēsim 
90 gadu jubileju. Restaurētās skices, 
zīmējumi labi papildinātu piemiņas 
izstādi un muzeja apmeklētājus 
iepazīstinātu tuvāk ar mākslinieka 
daiļrades noslēpumiem.
  Valsts Kultūrkapitāla fonds 2012. 
gada 3. projektu konkursā nozarē 
„Kultūras mantojums” piešķīra 
finansējumu projektam „Glezno-
tāja L. Kokles zīmējumu un skiču 
restaurācija/ konservācija” 700 latu 
apmērā. Restaurācijas darbus veiks 
SIA „Sēpija” restauratore - meistare 
Ārija Ubarste.

Alūksnes muzejā restaurēs 
Leo Kokles darbus

Leo Kokles zīmējumu un skiču restaurācijai Alūksnes muzeja ieguvis 700 latus
Foto no Alūksnes muzeja albuma

Pirmā iepazīšanās 
ar Ziemeru
bibliotēku

 Dace Lemko,
pirmsskolas grupas
audzinātāja

 Kādā rudens dienā Ziemeru 
pamatskolas pirmsskolas gru-
pas bērni kopā ar audzinātāju 
devāmies uz Ziemeru pagasta 
bibliotēku. Tur mūs sagaidīja 
bibliotekāre Rudīte Jaunzema 
un izrādīja mums šovasar 
skaisti izremontēto bibliotēku.

 Bibliotekāre mūs iepazīstinā-
ja ar grāmatu izvietojumu un 
pastāstīja, kā varam kļūt par 
jaunajiem lasītājiem. Pēc tam ie-
pazinām, ko piedāvā bibliotēkas 
jaunā telpa, kas domāta pašiem 
mazākajiem lasītājiem. 
 Vēlāk skatījāmies leļļu izrādi 
„Kā Lauku pele brauca ciemos 
pie Pilsētas peles”. Izrāde mums 
mācīja, kā uzvesties uz ceļa, 
iepazīstināja ar svarīgākajām 
ceļa zīmēm, kas ir izvietotas arī 
pie mūsu skolas. Pēc izrādes 
noskatīšanās bibliotekāre mūs ie-
pazīstināja ar jaunākajām bērnu 
grāmatām, kuras kopā lasījām un 
minējām arī mīklas.
 Bērniem šis bibliotēkas apmek-
lējums ļoti patika un Ziemas-
svētkos mēs atkal dosimies 
ciemos uz mājīgo un grāmatām 
bagāto bibliotēku. 
 

„Cālī” svin 
latviskos svētkus 
  Sandra Miezīte,
logopēde

  9. novembrī pirmsskolas 
izglītības iestādes „Cālis” 
2. grupiņas bērni kopā ar 
skolotājām Ingu, Sanitu, Daci 
un Sandru, skolotāju palīgu 
Nadeždu, dziedot un ejot rota-
ļās, ieskandināja Mārtiņdienu 
svētku rītā „Mārtiņa gailīši 
dancīti veda”.

  Tā kā Mārtiņdiena senajā 
latviešu gadskārtā iezīmē rudens 
beigas un ziemas sākumu, tad 
kopīgi ar bērniem noskaidrojām, 
ka Mārtiņdienu svinam laikā, 
kad paveikti rudens darbi un 
varam gaidīt sniegu un ziemu, 
tāpēc mācījāmies atbilstošu 
tautasdziesmu: 
  „Mārtiņš brauca ziemas ceļu,
  Mīkstu sniegu putināja;
  Mīkstu sniegu putināja,
  Rudzu laukus sargādams.”
  Mārtiņos beidzas klusais Veļu 
laiks un sākas jautrā ķekatās 
jeb budēļos iešana.   Vecāku 
sagatavotās maskas palīdzēja 
radīt prieku un svētku noskaņu 
bērniem. 
  Saimnieces lomā iejutās vadītā-
ja Līga Kaula, kuru ļoti priecēja 
kopīgā tautasdziesmu izdzie-
dāšana un rotaļas ar bērniem. 
Saimniece cienāja bērnus ar 
svētku cienastu.
  Bērni apciemoja savas iestādes 
mazākos bērnus, rādīja viņiem 
savas sagatavotās dziesmas un 
rotaļas. Visi bija ļoti apmierināti 
par Mārtiņdienas pasākumu.

  Marina Ramane,
projekta vadītāja

  No augusta līdz novembra vi-
dum Alsviķu kultūras namā tika 
realizēts VAS „Latvijas Hipotēku 
un zemes banka” Klientu kluba 
„Mēs paši” atbalstītais projekts 
„Radošo prasmju klubiņš „Savam 
un citu priekam”.

  Projekta ietvaros piedāvājām 
piecas dažādas aktivitātes: „Zie-
du pušķu veidošana”, „Konfekšu 
pušķu veidošana”, „Pērles, brošas, 
piespraudes”, „Netradicionālo 
atklātnīšu izgatavošana” un „Zīda 
apgleznošana”. Kopumā šajās 
aktivitātēs piedalījās 282 interesenti 
– gan pagasta bērni un pieaugušie, 
gan Alūksnes, Apes un Māriņkalna 
iedzīvotāji. Iegūtās pamatprasmes 

šobrīd esam atspoguļojuši izveido-
tajā dalībnieku darbu izstādē, kura 
tika atklāta 14. novembrī. Vairāki 
projekta dalībnieki ir izteikuši 
vēlmi ar saviem darbiem atbalstīt 
Alūksnes un Apes novada fonda 
organizēto labdarības pasākumu 
Veclaicenes tautas namā, kurš no-
tiks 1. decembrī. 
  Projekta lietderība un nepiecieša-
mība pēc tā šobrīd ir jūtama dalīb-
niekos un līdz ar to ir pārliecība, ka 
šāda veida aktivitātes ir jāturpina. 
  Paldies projekta vērtēšanas eksper-
tiem un Alsviķu pagasta pārvaldei 
par atbalstu. Paldies aktivitāšu vadī-
tājām Guntai Ziņģei, Anitai Rappai, 
Aigai Mūrniecei, Anitai Vēliņai, 
Ritai Nīkrencei par līdzdalību un 
prasmi iemācīt pamatus. Paldies 
visiem dalībniekiem par atsaucību 
un velmi darboties!

Alsviķos atsaucīgi apguva 
radošās prasmes

Konfekšu pušķu gatavošana aizrāva gan mazos, gan lielos 
Projekta publicitātes foto



  Agnese Jansone,
Jaunannas bērnu un jauniešu 
klubiņa vadītāja

  Līdz ar rudens tumšajiem vaka-
riem Jaunannas bērni un jaunieši 
aktīvi iesaistās pagasta kultūras 
dzīvē. Spoku stāstu vakars „Baiļu 
stunda” bija pirmais pasākums, 
kas aicināja bērnus un jauniešus 
līdzdarboties tā tapšanā.

  Spoku stāstu vakaram jārada 
noslēpumaina un baisa gaisotne. 
Izraudzījāmies vismistiskāko 
mūziku, kurā tika ietverti baiļu 
veicinoši skaņas efekti. Nežēlojām 
sveces - to gaismā šķita, ka telpā 
kāds pārvietojas. Visapkārt savijām 
imitētus zirnekļu tīklus un ļāvām 
vējam ienest dūmaku. 
  Vakara dalībnieki tika aicināti 
ieņemt vietu ap degošu sveču apli, 
lai manītu biedru ēnas un dūmu 
plūsmu. Katrs bija izraudzījies, 
viņaprāt, vislabāko, baisāko spoku 
stāstu. Dzirdējām tautā pazīstamus 
stāstus, jaunas, nezināmas leģendas 
un patiesus piedzīvojumus. Atmos-
fēra un stāsti lielākoties aizkustināja 
vismazākos vakara dalībniekus 
- ķeroties pie tuvāk sēdošā rokas 
vai nedomājot lecot pie drauga. 
Dalībnieki tika spēji pārsteigti ar 
sitieniem aiz loga un savādiem 
rībieniem otrpus durvīm. Daži ne-
spēja apvaldīt spalgos kliedzienus, 
citi klusēja kā mēli norijuši. 
  Baiļu stundas izskaņā ļāvām 
bailēm vaļu un devāmies vakara 

apgaitā pa tautas namu un kliedzot 
izlādējām pēdējās negatīvisma 
atliekas. Atvadoties novēlējām cits 
citam baismīgu mājupceļu. Neska-
toties uz to, ka piedzīvojām baisas 
emociju gammas, mēs, Jaunannas 
bērni un jaunieši, vēlējāmies iesais-
tīties arī  pavisam citādā pasākumā, 
proti, Labo darbu nedēļā. 
  Tās ietvaros nolēmām apciemot 
Jaunannas pensionārus. Pacietīgi 
izveidojām piemiņas kartiņas un 
cienastiņu, kas sastāvēja no mājās 
ceptiem gardumiem. Par spīti lie-
tum, devāmies apciemot vecos ļau-
dis, lai iepriecinātu, jo kā zināms, 
smaids rada smaidu, un šāda nolūka 
vadīti, dāvājām pensionāriem savus 
smaidus, dzīvesprieku un sarūpēto 
pārsteigumu.
  Aizvadītie pasākumi ir labs starts 
turpmākajai bērnu un jauniešu klu-
biņa darbībai. Veicinādami jauniešu 
un bērnu kultūras dzīvi Jaunannā, 
rosīgi jau plānojam nākamās akti-
vitātes.
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  Ilze Zvejniece
ABJC jaunatnes lietu metodiķe

  16. novembrī, līdz ar vairākiem 
pasākumiem par godu Latvijas 
dzimšanas dienai, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs sadarbībā ar 
Izglītības pārvaldi aicināja uz 
Otro Alūksnes novada jauniešu 
forumu „Jauniešos ir spēks!”, 
lai diskusiju ceļā rastu idejas 
jauniešu aktivitātes, līdzdalības, 
radošuma un uzņēmības veicinā-
šanai novadā.

  Jauniešu forums, kas risinājās 
MJIC „Pa GALMS”, pulcēja 73 
dalībniekus – Alūksnes novada 
jauniešus, deputātus, pašvaldības 
iestāžu, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī viesus 
no Gulbenes un Amatas novadiem. 
  Forumā tika diskutēts par šādām 
tēmām: jauniešu radošums un uzņē-
mējdarbība, jauniešu līdzdalība un 
iniciatīvas, brīvprātīgais darbs, un 
jauniešu aktivitāte novadu pagastos. 
Tātad bija 4 darba grupas, katrā 
viens līdz divi „eksperti” (deputāti, 
pašvaldību, NVO pārstāvji, uzņē-
mēji) un jaunieši. 
  Bet iesākās forums ar dalībnieku 
pulcēšanos pie rīta kafjas krūzes, 
reģistrāciju un darba grupas izvēli. 
Atklāšanā foruma vadītāja Arita 
Vīksna izteica prieku, ka tik dau-
dziem jauniešiem rūp novads un ir 
vēlme būt aktīviem, lai to veidotu 
labāku, veiksmes vēlēja novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers, deputāte Elita Lai-

va un ABJC direktore Eva Aizupe. 
Lai dalībnieki gūtu iedvesmu pirms 
diskusijām grupās, saistībā ar 4 
tēmām savā pieredzē dalījās vairāki 
jaunieši no Alūksnes, Gulbenes un 
Amatas novadiem. Kāpēc kļuvuši 
par uzņēmējiem, kāds bija šis ceļš 
un kā sokas, pastāstīja 3 jaunieši - 
Kristīne Berkule, Edgars Krūmiņš 
un Aldis Karasevs. Mārtiņš Šteins 
no Nītaures jauniešu organizāci-
jas „Nītaureņi” prezentēja savas 
organizācijas neskaitāmās ini-
ciatīvas pagastā un novadā, kas 
realizētas tik vien kā 3 gadu laikā. 
Par brīvprātīgā darba vērtību savas 
nākotnes veidošanā stāstīja jauniete, 
sabiedrisko attiecību projektu 
vadītāja un nu jau uzņēmēja, Anda 
Podziņa, kā arī Kultūras koledžas 
studente Ieva Aizupe. Savukārt 
Gulbenes novada pieredzi saistībā 
ar jauniešu aktivitāti pagastos pre-
zentēja Gulbenes novada jaunatnes 
lietu speciāliste Liene Dembovska 
un Rankas jauniešu centra vadītāja 
Jana Keibeniece.
  Kad iedvesma bija smelta, sākās 
darbs grupās. Pirmajā grupu darbā 
dalībnieki novērtēja situāciju – stip-
rās, vājās puses, draudus un iespējas 
– līdz nonāca pie vairākām idejām, 
ko iespējams darīt. Otrajā grupu 
darbā dalībnieki bija izvēlējušies 
sev interesējošo ideju un kopīgi to 
attīstīja jau kā projektu ar laiku, 
mērķauditoriju, saturu, iespējama-
jiem atbalstītājiem un sadarbības 
partneriem. Visās grupās tika runāts 
par jauniešu motivācijas trūkumu 
kaut ko darīt, iesaistīties, par infor-

Iedvesmojošais Alūksnes novada jauniešu forums

mācijas un savstarpējās sadarbības 
trūkumu starp pašvaldību, pagasta 
pārvaldēm un jauniešiem. Ir cilvēki, 
ir organizācijas, kur, piemēram, 
veikt brīvprātīgo darbu, pulcēties 
jauniešiem, bet tomēr šīs puses 
nesatiekas. Bet ko darīt?
  Foruma laikā izskanēja daudzas 
vērtīgas idejas. Bet detalizēti tika 
prezentēti 5 projekti: 1) ar se-
mināru, tikšanos, lekciju, spēļu 
un apmācību palīdzību veicināt 
jauniešu radošumu, attīstīt motivā-
ciju un uzņēmību un radīt interesi 
par uzņēmējdarbību; 2) „lielīties” 
un likt citiem gan novadā, gan 
Latvijā uzzināt par interesanto un 
savdabīgo, rakstot rakstus, filmējot 
video un nosūtot tos uz reģionāla-
jiem un nacionālajiem medijiem; 3) 
noorganizēt  iedvesmas pēcpusdie-
nu ar Renāru Kauperu; 4) veicināt 
brīvprātīgo aktivitāti ar brīvprātīgo 
dienām ziemā, pavasarī, vasarā un 

rudenī un 5) rosināt pagasta jau-
niešus izzināt vienam otra pagastu, 
veidojot video, līdz ar to arī atrodot 
jauniešu koordinatoru vai atbalsta 
personu katrā pagastā. Šo ideju īste-
nošana savukārt ir atkarīga ne tikai 
no pašvaldības vai Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra, bet, pirmkārt, no 
jauniešiem, kas nāk ar savu iniciatī-
vu un vēlmi darboties. 
  Noslēgumā foruma vadītāja lūdza 
dalībniekus vienā vārdā raksturot 
dienu. Šeit izskanēja tādi vārdi kā 
pieredze, iedvesma, motivācija, 
padomi, sadarbība, informācija, 
zināšanas, lepnums un draudzība. 
Jācer, ka šīs labās lietas nepalika ti-
kai 16. novembra atmiņās, bet ir tik 
nepieciešamais pirmais „grūdiens” 
ņemt aktīvi iesaistīties sabiedris-
kajos procesos un sevis pilnveidē, 
lai veidotu labāku sevi un vidi sev 
apkārt, jo jauniešos ir spēks!

Otrais Alūksnes novada jauniešu forums pulcēja vairāk kā 70 dalībniekus 
Levana Jugheli foto

Alūksnē 
jauniešiem 
piedāvā ielu 
vingrošanas 
nodarbības
  Kristīne Vimba,
Projekta „NĀC UN DARI!” 
vadītāja

  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs (ABJC) nodrošina ne-
formālās izglītības un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas 
Alūksnē, kurās var iesaistīties 
ikviens jaunietis, piedāvājot 
seminārus, radošās darbnī-
cas, projektu veidošanas ap-
mācības, nometnes, starptau-
tiskus apmaiņas projektus. 

  Šovasar ABJC sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību 
realizēja projektu „Nāc un 
dari!”. Projekta mērķis bija 
radīt labvēlīgus apstākļus 
jauniešu dzīves kvalitātes uzla-
bošanai, nodrošinot veselīga un 
lietderīga brīvā laika izman-
tošanas iespējas drošā vidē. 
Projekta ietvaros ir iegādāts 
un uzstādīts ielu vingrošanai 
nepieciešamais aprīkojums - 
pievilkšanās stieņi un līdztekas 
un noorganizētas ielu vingroša-
nas nodarbības.
  Ielu vingrošana Latvijā ir 
kļuvusi populāra pēdējos 
gados. Tā ir atlētiskās vingro-
šanas, calisthenics, parkour 
un hip-hop kultūras un sporta 
apvienojums. Pēc 2011. gada 
1. septembra Alūksnes novada 
Zinību dienas pasākuma, kurā 
piedalījās Latvijas ielu vingro-
šanas sporta biedrības pār-
stāvji, daudzi  jaunieši izteica 
vēlmi apgūt ielu vingrošanas 
prasmes. Tāpēc Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs pirmo 
reizi Alūksnē piedāvāja jaunie-
šiem ielu vingrošanu!
  Projekts īstenots Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2012. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros. 
  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs un novada pašvaldība 
arī pēc projekta īstenošanas 
turpinās atbalstīt jauniešu 
iniciatīvas un turpinās realizēt 
projekta laikā aizsāktās aktivi-
tātes. Uzstādītais ielu vingroša-
nas aprīkojums tiks izmantots, 
organizējot meistarklases 
skolēnu brīvlaikos, piedāvājot 
aktivitātes jauniešiem vasaras 
brīvdienās, nodrošinot piekļuvi 
jauniešiem savā brīvajā laikā. 
  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs ir izstrādājis un guvis 
atbalstu interešu izglītības 
programmai „Ielu vingrošana”, 
lai  nodarbības varētu  turpi-
nāt realizēt arī pēc projekta 
noslēguma - ne tikai visu 
2012./2013. mācību gadu, bet 
arī nākamos mācību gadus. 
  Aicinām ikvienu Alūksnes 
novada jaunieti arī turpmāk - 
nāc un dari!

  Līga Kriškijāne,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

  Alūksnē skolēnu rudens brīvdie-
nās turpinājās Francijas un Lat-
vijas jauniešu uzsāktā sadarbība, 
īstenojot programmas „Jaunatne 
darbībā” atbalstīto apmaiņas pro-
jektu „TOGETHER!”.

  Pateicoties pagājušajā mācību 
gadā īstenotajam programmas 
„Jaunatne darbībā”  jauniešu 
apmaiņas projektam „Culture and 
Environement in Europe” („Kultūra 
un apkārtējā vide Eiropā”) Fran-
cijā, no šī gada 27. oktobra līdz 3. 
novembrim, divpadsmit dalībnie-
ki  no Alūksnes novada satikās ar 
vienpadsmit Francijas jauniešiem 
un līderiem programmas „Jaunat-
ne darbībā” atbalstītajā apmaiņas 
projektā „TOGETHER!”. 
  Projekta dalībnieki nedēļas garumā 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 
izmantojot dažādas neformālās 
izglītības metodes, diskutēja un 
pārrunāja vairākas būtiskas tēmas, 
kā piemēram, diskriminācija, ste-
reotipi, bezdarbs, Eiropas pilsonība, 
kā arī aktīvs dzīvesveids. Jauniešu 
uzdevums bija parādīt savu skatīju-
mu uz šīm lietām un kopīgi meklēt 
risinājumus.
  Projekta laikā tika veidoti paš-
taisītie fotoaparāti un uzņemtas 

fotogrāfijas par tēmu diskriminācija 
un stereotipi, tika veidots stop mo-
tion video, kā arī neliels video par 
jauniešu attieksmi pret nākotni un 
varbūtējām bezdarba problēmām. 
Tika apgūta arī sietspiedes tehnika, 
ar kuras palīdzību tika apdrukāti 
T-krekli un auduma maisiņi ar 
jauniešu izveidotajiem logo par 
tēmu „Sports ikvienam”. Projekta 
ietvaros jaunieši devās arī uz Balvu 
jauniešu centru un Ilzeni, lai pre-
zentētu projektu un vadītu dažādas 
aktivitātes, ko sagatavoja projekta 
laikā, kā arī tikās ar citiem Alūksnes 
novada jauniešiem kopīgajā spēļu 
dienā. 
  Projektam noslēdzoties, šī gada 
29. novembrī, projekta dalībnieki 
aicina ikvienu interesentu pulksten 
17.30 nākt uz Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centru (Dārza ielā 8a), kur 
jaunieši prezentēs projektu un tiks 
atklāta projekta „TOGETHER!” 
foto izstāde.

Jaunieši iepazīst francūžus

Franču jauniešiem Alūksnē bija iespēja 
izbaudīt arī pēkšņi ieradušos ziemu 

Foto no ABJC albuma

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija [pazi-
ņojums] atspoguļo vienīgi autora uzska-
tus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.”

Jaunannas jaunieši aktīvi 
iesaistās kultūras dzīvē

Franču jauniešiem Alūksnē bija iespēja 
izbaudīt arī pēkšņi ieradušos ziemu 

Foto no ABJC albuma
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Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

 
novembrī

 
Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles

Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.

Alūksne
Elīna  Sprudzāne  
Evelīna Knāķe
Karīna  Tarvāne 

Alsviķi
Gunārs Kauliņš

Jaunalūksne
Linards  Gurovs

Liepna
Valters  Štrauss

Veclaicene
Ieva  Valdmane

Ziemeri
Linda  Korņeja

Aizsaulē 
aizgājuši

 
novembrī

Mākoņu putni
Saulrietā mērktiem
      spārniem
Debess audeklā
Dienas atspulgu zīmē
Mirklis un saules ceļš… 

(G. Salna)

Alūksne
Valdis  Delviņš   75 gadi
Felikss  Paulis  Elksnītis   101 gads
Aleksandrs Fikļisovs   71 gads
Arvīds  Sprenis   87 gadi
Mihails  Rumjancevs   82 gadi
Antoņina  Bāliņa   91 gads
Aldonis  Strautmanis   60 gadi 
Elfrīda  Ozoliņa   86 gadi
Vilma  Marianna Rikveile   92 gadi
Grigorijs  Jegorovs   75 gadi
 
Alsviķi
Vilma  Meļķe   83 gadi
           
Jaunalūksne
Andris  Bērziņš   55 gadi
Otto  Biedriņš   89 gadi

Maliena
Anna  Gorska   79 gadi
Gija  Berga   30 gadi

Mālupe
Ilga  Zvirgzda   56 gadi
Mirdza  Aizupe   73 gadi

Liepna
Āris  Griška   62 gadi

Pededze
Valentīna  Naklonova   63 gadi

Veclaicene
Olga  Šķepaste   93 gadi

Ziemeri
Daina   Marķitane   68 gadi

 

Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 07.12.2012 13.00 - 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Andis KRĒSLIŅŠ 20.12.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Elita LAIVA 17.12.2012. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Ēriks MEDISS 20.12.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 12.12.2012. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Marina RAMANE 18.12.2012. 10.30 – 11.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Zinaida SILIRAVA 05.12.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 20.12.2012. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 07.12.2012. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 05.12.2012. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 05.12.2012. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Valda ZELTIŅA 11.12.2012. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Apmeklētāju pieņemšana decembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems

3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems

3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
14. un 28. decembrī 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.

  Dzīvnieku mājā “Astēm un 
ūsām’’, Alūksnē, Ošu ielā 5, tevi 
gaida vairāki vientuļi dzīvnieki, 
kuri ļoti alkst pēc mīļa saimnieka. 
Varbūt tas vari būt tieši tu?

Kontakttālrunis: Modris Briedis 
26523096
www.astesunusas.lv
www.twitter.com/Astes_un_usas
http://www.draugiem.lv/astesunusas/ 

Dzīvnieki gaida 
jaunus
saimniekus

  Alūksnes novada Rezakā pieklīdis 
apmēram pusotru gadu vecs suns. Suņuku 
iespējams notriekusi mašīna, jo viņš 
mazliet kliboja. Pašlaik suņuks atrodas 
dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”, kur 
gaida vecos vai jaunus saimniekus.

  Minto ir trīs gadus vecs, aktīvs suns. 
Nāk no Gulbenes novada Līgo pagasta. 
Pieklīdis lauku mājas, kurās kādu laiku 
dzīvojis. Saimniecei bijis grūti aprūpēt 
šo lielo suni, un tas atdots uz dzīvnieku 
māju “Astes un Ūsas”. Minto nesadzīvo 
ar kaķiem.

  Runcis Fuksis tika atnests uz veterināro 
klīniku, kur saimnieki vēlējās viņu iemi-
dzināt, jo paši pārcēlās uz dzīvi ārzemēs. 
Runcim tika dota otrā iespēja un tagad 
viņš gaida jaunus saimniekus dzīvnieku 
mājā “Astes un Ūsas”. Viņš ir mierīgs 
mājas runcis, kuram patīk cilvēku uzma-
nība. Kastrēts, attārpots un vakcinēts.

  Ērika ir balta ar melnu kaķenīte, ar rudu 
asti. Neparasti rudā aste Ēriku padara 
īpašu - jaunajam saimniekam tas nesīs 
veiksmi un naudu. Mierīga un mīļa, kādu 
laiku pavadījusi uz ielas, tagad vēlas 
siltas mājas. Sterilizēta, vakcinēta.

  Oktāva - divus gadus veca, garspalvai-
na kaķenīte. Nāk no Kolberģa, pašlaik 
mazliet izbijusies, bet patīk, ja glāsta un 
ķemmē. Sterilizēta, vakcinēta.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
ziemas sporta centrā „Mežinie-
ki” šogad veikti vairāki nozīmīgi 
darbi, lai uzlabotu apstākļus gan 
sacensību norisei, gan arī ziemas 
aktīvās atpūtas cienītājiem.

  Ziemas sporta centru apsaimnieko 
pašvaldības aģentūras „Spodra” 
un tās direktors Guntis Kozilāns 
pastāstīja, ka slēpošanas cienītājiem 
šogad būs labāki apstākļi gan trasē, 
gan arī gatavojoties sportošanai.
  - „Latvijas Valsts meži” noorga-
nizēja koku izgriešanu gar trases 
malām visā tās garumā. Tas tiešā 
veidā uzlabos sniegotās trases kva-
litāti, jo tuvu malām augošo koku 
zari ievērojami traucēja vienmērī-
gas sniega segas veidošanos trasē 
– sniegs aizķērās koku zaros, līdz 
zemei nenonākot, tādēļ sniega segas 

kvalitāte trasē nebija vienmērīga. 
Nogriežot trases malās augošos 
kokus, uzlabojās arī apgaismojums, 
jo koku zari vairs neaizsedz lampas. 
Tas mums ļauj ietaupīt, jo nav 
jādedz katra lampa, bet varam slēgt 
tikai katru otro. Esam veikuši arī 
elektroapgādes sistēmas uzlaboju-
mus, ieguldot jaunus kabeļus un sa-
kārtojot patērētās enerģijas uzskaiti 
vienuviet, - stāsta G. Kozilāns.
  Šobrīd notiek arī jauna koka pa-
viljona būvniecība, kura vienu pusi 
slēpotāji varēs izmantot kā ģērbtuvi, 
savukārt otrā pusē atradīsies darba 
telpa sporta būvju pārziņa pakalpo-
jumu nodrošināšanai. Koka būves 
izgatavotājs ir SIA „Deiwoss”, bet 
būvniecību veic SIA „Ozolmājas”.
  Vienojoties ar privātās zemes 
īpašnieku, atrasta cita vieta, kur 
pārvietotas līdz šim ceļa malā stā-
vējušās mājiņas un arī tehnika. Pie 
mājiņām sagatavots piebraucamais 
laukums, ko sacensību laikā varēs 
izmantot arī apbalvošanas ceremo-

niju norisei. Šīs mājiņas joprojām 
ikdienā tiks izmantotas kā tehniskā 
noliktava, bet sacensību laikā – per-
sonāla darbības nodrošināšanai.
  Lai slēpotājiem būtu laba trase, 
tās sagatavošanai nepieciešama 
atbilstoša tehnika. Vecais sniega 
motocikls „Buran” savu mūžu jau 
bija nokalpojis, tādēļ šobrīd notiek 
iepirkuma procedūra jauna sniega 
motocikla iegādei, ar kā palīdzību 
veidot slēpošanas trases ziemas sā-
kumā, kad sniega vēl nav tik daudz, 
lai trašu veidošanā iesaistītu sniega 
traktoru - retraku.
  Jāatgādina, ka šogad ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansiālu atbalstu trase 
1,7 kilometru garumā ieguva jaunu 
asfalta segumu. Tātad, „Mežinieki” 
ar dažādiem uzlabojumiem ziemā 
būs gatavi sagaidīt katru slēpoša-
nas cienītāju. Arī šoziem vakaros 
darbosies apgaismota slēpošanas 
trase otrdienās un ceturtdienās līdz 
pulksten 19.

„Mežiniekos” uzlabo apstākļus slēpošanai

Paldies SIA 
„MCD”!
  Pašvaldības aģentūra „Spod-
ra” pateicas SIA „MCD” un tā 
tehniskajam direktoram Aivaram 
Ezeriņam par labo sadarbību, 
kuras rezultātā ieguvēji ir pilsētas 
iedzīvotāji.

  - Ezertakas posmā Peldu ielas 
rajonā vecā caurteka vairs labi 
nefunkcionēja. Mēs iegādājāmies 
jaunu caurteku un SIA „MCD” pēc 
Aivara Ezeriņa iniciatīvas noorga-
nizēja tās ierakšanu. Paldies viņiem 
par labo sadarbības piemēru, kā 
uzņēmums ar savu iniciatīvu var 
atbalstīt pašvaldību apkārtējās vides 
sakārtošanā, - saka p/a „Spodra” 
direktors Guntis Kozilāns.

Uzmanību 
autovadītājiem!
  Tuvojoties ziemai, atgādinām ie-
dzīvotājiem, ka saskaņā ar domes 
lēmumu, lai varētu nodrošināt 
ielu uzturēšanu, ziemas periodā 
vairākās Alūksnes ielās ir atšķi-
rīgi automašīnu novietošanas un 
braukšanas nosacījumi.

  Tā Torņa un Bērzu ielās autovadī-
tājiem jāatceras ievērot auto novie-
tošanas nosacījumus ielas vienā vai 
otrā pusē atbilstoši pāra vai nepāra 
datumiem. Savukārt Augusta ielā 
posmā no Pils līdz Helēnas ielai 
ziemas periodā varēs pārvietoties 
tikai vienā virzienā.
 Zīmes, kas nosaka šos ierobežoju-
mus, tiks izvietotas, sākoties ziemas 
apstākļiem.

Semināri 
lauksaimniekiem
  Valsts lauku tīkls decembrī plāno 
vairākus bezmaksas seminārus 
lauksaimniekiem Alūksnē.

 4.12. seminārs „LEADER pieejas 
projektu īstenošana Alūksnes lauku 
partnerības teritorijā”, kurā piedalīsies 
Lauku atbalsta dienesta speciālisti.
 5. un 11.12. uz apmācībām aici-
nāti aitkopji. Sakarā ar ierobežotu 
vietu skaitu obligāta pieteikšanās 
SIA „LLKC” birojā Dārza ielā 11, 
Alūksnē vai pie novada lauku attīstī-
bas speciālistiem.
 Savukārt 6.12. seminārs par mājražo-
šanas uzsākšanu, piedalīsies Pārtikas 
un veterinārā dienesta pārstāvji.
 Aicinām par semināriem interesē-
ties SIA „LLKC” birojā Dārza ielā 
11, Alūksnē vai pie novada lauku 
attīstības speciālistiem.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi decembrī
28.11.2012.

Sporta pasākumi
8.12. 11.00 Liepnā Liepnas kausa izcīņa 
volejbolā.
15. - 16.12. 11.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Starptautiskais Ziemassvētku džudo 
turnīrs.

Alūksnē
4.12. 19.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā Valmieras Drāmas teātra izrāde 
„No saldenās pudeles”. Ieeja: Ls 4 - Ls 
6. Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu 
Paradīzes” un Alūksnes TN kasēs. 
7.12. 18.00 administratīvās ēkas 
laukumā Pilsētas Lielās egles iedegšana 
„Čučumuižas Ziemassvētku pasaka” - 
neaizmirstams muzikāls uzvedums ar 
televīzijas raidījuma „Čučumuiža” rūķu 
- Taustiņa, Kikī, Bonbandziņa un rūķīšu 
Krustmāmiņas piedalīšanos.
8.12. 12.00 Alūksnes pilsētas TN 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra spor-
ta deju kolektīva „Virpulītis” Ziemas-
svētku koncerts. Ieeja brīva.
13.12. 14.00 un 17.00 Alūksnes pilsētas 
TN krāšņs, kvalitatīvs un profesionāls 
muzikāls projekts „Ziemassvētki Brī-
numskapī”. Koncertā kopā dziedāšana, 
dejošana, piparkūku ēšana un fotografē-
šanās. Līdzi var ņemt spilventiņu. Biļetes 
cena novembrī  Ls 3, decembrī – dārgāk. 
Biļešu iepriekšpārdošana Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā.
14.12. 18.00 Alūksnes pilsētas TN 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju 
kolektīva „Enku - Drenku” Ziemassvēt-
ku koncerts. Ieeja brīva.
15.12. 10.00 Alūksnes pilsētas TN 
represēto kluba „Sarma” Ziemassvētku 
pasākums.
16.12. 16.00 Alūksnes pilsētas TN Bal-
tinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” 
izrāde „Ontans i Anne” 6. daļa „Ziemas-
svētki”. Ieeja: Ls 1,50.
22.12. 16.00 Alūksnes pilsētas TN 
Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju 
kora „Atzele” Ziemassvētku koncerts. 
Ieeja brīva.
27.12. 10.00 Alūksnes pilsētas TN 
Alūksnes pensionāru biedrības Ziemas-
svētku pasākums.
29.12. 13.00 Alūksnes pilsētas TN „Ki-
nopunkts” piedāvā filmu „Cilvēki tur”. 
Ieeja: Ls 0,50.
31.12. 24.00 administratīvās ēkas 
laukumā Jaungada sagaidīšanas salūts. 
Pēc salūta administratīvās ēkas zālē 
Jaungada nakts balle ar grupu „Otto”. 
Ieeja: Ls 2 (iepriekšpārdošanā), Ls 2,50 
(pasākuma dienā). Iepriekšpārdošana un 
galdiņu rezervācija Alūksnes pilsētas TN 
no 11.12.
1.01. 00.15 Alūksnes pilsētas TN „Mas-
ku balle” DJ parāde. 

Alūksnes muzejā
Izstādes
„Pilis, muižas un pilskalni Latvijā”. 
Izstādē eksponētas 50 grāmatas latviešu 
valodā no Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas krājuma, kas izdotas gan mūsdienās, 
gan Latvijas pirmās brīvvalsts laikā.
No 7.12. Māra Salmiņa darbu perso-
nālizstāde.
„Tiem, kam pāri 100...”. 
TLMS „Kalme” izstāde „Satiec savu 
meistaru!”.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”.  
 „Krustpunktā”. 
„Senču istaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas
„Stāsts par Leo Kokli”. Atjaunota pēc 
gleznu restaurācijas. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Pasākumi
8.12. 11.00 Ziemassvētku noskaņas 
radīšanas gudrības kopā ar Dinu Sem-
jonovu. Gatavojam paši - galda dekori, 
apsveikumi.
15.12. 11.00 „SandoOme” tējas gudrības 
kopā ar Sandru Tomiņu. Daba ne tikai 
priecē acis, tā mūs papildina ar spēku 
un veselību. Zāļu tēja – dāvana no 
dabas labsajūtai, omulībai, siltumam un 
veselībai.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 30.12. Pirmā Latvijas karaliene (V. 
Vīķei – Freibergai – 75; abonementā)
01. – 30.12. Garajiem ziemas vakariem  
(rokdarbi; abonementā)
10. – 30.12. Tik viegli baltas pārslas 
krīt/ Un maigi zemi sedz… (I. Priede; 
abonementā)
03. – 30.12. Eiropa svin Ziemassvētkus 
(lasītavā)
01. – 26.12. Lai balts zied Ziemassvētku 
laiks (bērnu literatūras nodaļā)
01 – 28.12.  Svetlanas Kuzņecovas glez-
nu izstāde (bērnu literatūras  nodaļā)

Pasākumi:
11.12. radošā darbnīca „Ziemassvētku 
priekam” (bērnu literatūras nodaļā)
14.12. 13.00 Literātu Lielā gada tikšanās
17.12. Jauno grāmatu diena
18.12. 17.00 tikšanās ar pozitīvās domā-
šanas centra „Pavasara Studija” vadītāju 
Inesi Prisjolkovu

Alsviķu pagastā
8.12. 17.00 Alsviķu kultūras namā 
pagasta amatiermākslas kolektīvu kon-
certs „Ieklausies eņģeļu brīnumā”. Pēc 
koncerta pagasta egles iedegšana.
13.12. 16.30 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums skolēniem – bērnu žūrijas 
dalībniekiem.
20.12. Alsviķu bibliotēkā pasākums 
PII „Saulīte” audzēkņiem – paldies par 
darbu bērnu žūrijā.
23.12. 22.00 Alsviķu KN svētku ieskaņu 
balle. Spēlēs grupa „Galaktika”. Ieeja: Ls 
1,50, no 23.00 – Ls 2.
26.12. 15.00 Alsviķu KN Ziemassvētku 
sarīkojums pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem – Jaunannas dramatiskā kolek-
tīva uzvedums „Ziemassvētki mežā” 
(vadītāja Sarmīte Locāne), rotaļas un 
Ziemassvētku vecītis.
28.12. 14.00 Alsviķu KN sarīkojums pa-
gasta senioriem „Pie svētku eglītes...” – 
koncertiņš, ballīte ar Zigmāru Krūmiņu. 
Līdzi lūgums paņemt mazu „groziņu” un 
dāvaniņu (vērtībā līdz Ls 2).
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: literatūrzinātniecei, folkloristei, 
psiholoģei, politiķei, bij. Latvijas Valsts 
prezidentei Vairai Vīķei – Freibergai - 
75; rakstniekam, literatūras zinātniekam, 
kritiķim Andrejam Upītim - 135; aktie-
rim Harijam Liepiņam - 85; rakstniecei, 
esejistei Zentai Mauriņai – 115; mākslas 
zinātniecei, rakstniecei, politiķei Sandrai 
Kalnietei – 60; rakstniekam Zeiboltu 
Jēkabam – 145.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
rakstniekiem – A. Upītim – 135, Z. Mau-
riņai – 115, A. Kalvem – 75, Z. Jēkabam 
- 145; dzejniekam – P. Jurciņam – 80, 
tematiskās izstādes: „Baltie Ziemassvētki 
nāk”, „Atklāj nezināmo!”.

Annas pagastā
1.12. 22.00 Annas kultūras namā dis-
kotēka ar Dj L- Jay, Dj Beatmaster.
14.12. 10.00  Annas bibliotēkā pasā-
kums „…iet zeme klusi uz Ziemassvētku 
pusi”.
22.12. 21.00 Annas KN Saulgriežu nakts 
latvisko noskaņu mūzikas vakars - disko-
tēka visām paaudzēm.
26.12. 12.00 Annas KN pasākums pie 
eglītes mazajiem pirmsskolas vecuma 
anneniešiem „Ziemassvētki mežā”.
Annas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Mēs esam stipra tauta” (ekspreziden-
tei V. Vīķei -Freibergai – 75), latviešu 
prozaiķim, dramaturgam un literatūrkriti-
ķim A.Upītim – 135, „Nevis šaubīties un 
vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties” 
(latviešu rakstniecei, tulkotājai Zentai 
Mauriņai – 115), „Taviem Ziemas-
svētkiem” (idejas rotājumiem, svētku 
galdam).

Ilzenes pagastā
8.12. 19.00 centrā „Dailes” līnijdeju 
karnevāls „Tāltālajā”.
15.12. 18.00 centrā „Dailes” zolītes 
turnīrs.
20.12.  11.00 centrā „Dailes” Ziemas-
svētku pasaka Ilzenes pagasta bērniem. 
1.01. 01.00 centrā „Dailes” Jaungada 
nakts balle kopā ar grupu „Ceļā” (Rīga). 
Ieeja: Ls 2.
Centra „Dailes” izstāžu zālē izstāde 
„Dāvana no sirds”.

Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes 
„Zigmunda Skujiņa daiļrades soļi”, 
„Svētvakars pār zemi nāk”.

Jaunalūksnes pagastā
2.12. 12.00 Bejas novadpētniecības 
centrā filma „Interešu klubiņa „Pīlādzis” 
Ziemassvētki 2008. gadā”. 
5. 12. 12.00 Kolberģa tautas namā 
pieaugušajiem, skolēniem un pirmskolas 
vecuma bērniem tikšanās ar pazīstamo 
dzīvnieku kopēju Velgu Vītolu.
No 7. līdz 20.12. Bejas NC un Kolber-
ģa tautas namā tematiska izstāde „PII 
„Pūcīte” – 45”.
12.12. 15.00 Bejas NC Seno amatu 
darbnīcā Ķista (telpu rotājums) darināša-
nas nodarbība, dalības maksa Ls 2.
22.12. 17.00 Kolberģa TN grupas 
„Galaktika” Ziemassvētku koncerts. 
Ieeja: Ls 2.
23.12. 15.00 Kolberģa TN pirmsskolas 
vecuma bērnu svētku eglīte kopā ar pasa-
ku varoņiem un Ziemassvētku vecīti.

Jaunannas pagastā
7.12. 17.00 Jaunannas tautas nama 
mazajā zālē Mākslas studijas nodarbī-
bas.
15.12. 19.00 Jaunannas TN Ziemas-
svētku ieskaņu koncerts „Pasaka man un 
Tev” (piedalās Jaunannas amatiermāk-
slas kolektīvi, vokālais ansamblis „Mā-
lupēni”, Litenes tautas nama popgrupa 
„Brīnumiņi”. Ieeja: piparkūka.
21.12. 13.00 Jaunannas TN koncerts 
„Ziemassvētku šurumburums” (pie-
dalās Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas audzēkņi). Ieeja: brīva. 
Pēc koncerta Ziemassvētku tirdziņš un 
Jaunannas, Annas, Malienas senioru 
Ziemassvētku tikšanās.
22.12. 11.00 Jaunannas TN Jaunannas, 
Kalncempju pirmsskolas vecuma bērnu 
egle „Notikums Rūķu silā”.
1.01. 0.30 Jaunannas TN Jaungada 
nakts balle. Spēlē grupa „Elpojiet dziļi”. 
Ieeja: Ls 2.
Jaunannas bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Mīlētā dzīve” (Zentai Mauriņai 
115), Ziemassvēkiem veltītā izstāde „Es 
palūgšu baltajam eņģelim…”.

Jaunlaicenes pagastā
2.12. 15.00 Jaunlaicenes tautas namā 
Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu Zie-
massvētku ieskaņu koncerts 1. adventā 
„Ar labestību atdzimšana nāk”.
9.12. 15.00 Jaunlaicenes TN Apes 
dziedošo talantu Ziemassvētku ieskaņu 
koncerts  2. adventā „Sirds mīlestībā 
mirdz”.
15.12. 19.00 Jaunlaicenes TN Baltina-
vas amatierteātris „Pallādas” ar Dansko-
vītes lugu „Ontuns i Anne”.
16.12. 15.00 Jaunlaicenes TN folkloras 
kopas „Putnis” Ziemassvētku ieskaņu 
koncerts 3. adventā „Lai gaiši mirdz 
svece”.
29.12. 11.00 Jaunlaicenes tautas namā 
svētku pasākums bērniem ar teātra studi-
ju „ESTEPATĀS”.
29.12. 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Malēniešu valodas skolas 18. 
nodarbība.
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā lite-
ratūras izstāde „Zentai Mauriņai – 115”, 
izstāde „Ziemassvētkus gaidot”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvī-
gā ekspozīcija „Jaunlaicenes muiža”, 
izstāde „Novēlējums”, nodarbības: sveču 
gatavošanas nodarbība ziemas mēnešiem 
(līdz 28. februārim) „… nu ir gaiša ista-
biņa”, vāveru tīšana, pastalu darināšana, 
dārgumu meklēšana, malēniešu vārdu 
spēle, galda spēle „no muižas uz baznī-
cu”, pastaigas stāstnieka pavadībā: pa 
muižas teritoriju, Dēliņkalnā pa stāvāko 
nogāzi, Opekalna baznīca un draudzes 
skolas vieta.
Jaunlaicenes muižas muzejs uzsāk 
jaunu tradīciju - Ziemassvētku eglīšu 
izstādes. Šogad eglītes rotās Jaunlaicenes 
pamatskolas skolēni. No 18. decembra 
līdz 7. janvārim laipni lūdzam muzejā 
apskatīt bērnu darbus - sapostās ziemas-
svētku eglītes. Izstādes apmeklētājus un 
veidotājus gaidīs pārsteigums - „eglītes 
plūkšana”.

Kalncempju pagastā
1. - 22. 12. Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Ziemassvētku dāvanu izstāde (darbus, 

vienojoties ar autoru, varēs iegādāties).
1., 8., 15.12. 15.30 – 16.30 V. Ķirpa 
Ates muzejā Gaismas stunda - muzeja 
apmeklējums īpašā Ziemassvētku rotā, 
gaismā un noskaņā.
7.12. 17.00 V. Ķirpa Ates muzejā 
amatniecības, mājražošanas un mākslas 
studija „Ottiņa” nodarbības - rupjmaizes 
cepšanas meistardarbnīca (Vilis Kļaviņš).
8.12. 10.30 V. Ķirpa Ates muzejā rupj-
maizes cepšanas meistardarbnīcas tur-
pinājums (Vilis Kļaviņš), Ziemassvētku 
gaismekļu un rotājumu darbnīca (Dace 
Rudzīte), animācija (Rudīte Liepiņa).
17. – 20.12. V. Ķirpa Ates muzejā gais-
mas taka - ekskursija grupām Ziemas-
svētku noskaņās  Vidzemes lauku sētā 
kopā ar Otti un tur saimniekojošajiem  
gariņiem.  Ceļojuma laikā tiks piedāvāta 
iespēja iepazīties ar norisēm Ottes sētā, 
dažādas jautras un atraktīvas izdarības, 
un šo sētu raksturojošā viesmīlība.
22.12. 15.00 V. Ķirpa Ates muzejā 
Bluķa vakars. Bluķa velšana un ar to 
saistītās, gadsimtos mantotās izdarības 
kopā ar Ziemeru folkloras kopu.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniecei Zentai Mauriņai – 115, 
„Ziemassvētki sabraukuši...”.

Liepnas pagastā
2.12. 17.00 Liepnas tautas namā pasā-
kums „Iedegsim sveces”.
3. – 22.12. Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde par Adventes vainaga 
veidošanu un Adventes nozīmi Ziemas-
svētku gaidīšanas laikā.
17. – 28.12. Liepnas pagasta bibliotēkā 
Ziemas saulgriežiem un to tradīcijām 
veltīta materiālu izstāde „Ai, bagāti 
Ziemassvētki”.
22.12. Liepnas TN Ziemassvētku eglīte 
bērniem. 
28.12. Liepnas TN pagasta iestāžu un 
uzņēmēju balle.
Liepnas pagasta bibliotēkā grāmatu 
apskats pirmsskolas grupiņai „Ar kādiem 
labiem darbiem sagaidīsim Ziemassvēt-
ku vecīti?”, „Prāta banka. Vai tu zini? Vai 
tu pazīsti?”.
    
Malienas pagastā
7.12. 16.00 pie Malienas tautas nama 
pagasta Ziemassvētku egles iedegšana 
„Veļot sniega kamoliņu”.
18.12. 11.00 – 16.00 Malienas TN 
Ziemassvētku tirdziņš.
21.12. 17.00 Malienas TN Malienas 
pamatskolas Ziemassvētku eglīte.
22.12. 12.00 Malienas TN Malienas 
pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku 
eglīte „Reiz mežā dzima eglīte”.
28.12. 12.00 Malienas TN senioru tikša-
nās „Ziemas puteņu valši”.
30.12. 22.00 Malienas TN Jaungada at-
pūtas vakars - balle „Viss notiek vēl Vecā 
gadā!”. Spēlē „Tutti – frutti”, piedalās 
„Smieklu terapija” u. c. mākslinieki. 
Ieeja: Ls 2,50, pēc 23.00 – Ls 3. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 26241461.

Mālupes pagastā
14.12. 17.00 laukumā pie Mālupes 
pagasta sociālā centra „Māras”  Zaļās 
egles iedegšana ar dziesmām un rotaļām, 
saimes galdam noderīga andele.
15.12.  15.00 Mālupes Saieta namā 
Baltinavas dramatiskā kolektīva izrādes 
„Ontans i Anne” 6. daļa „Ontans i 
Zīmassvātki”.
21.12. 11.00 Mālupes SN svētku egles 
prieki pagasta mazajiem bērniem, 15.00 
ziemas saulgriežu vakarēšana pagasta 
senioriem.
29.12. 22.00 Mālupes SN balle ar Arni 
un draugiem.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: 
rakstniekam Andrejam Upītim – 135, 
rakstniecei Zentai Mauriņai  - 115; Rīta 
stunda kopā ar čaklākajiem lasītājiem 
(datums tiks precizēts), tematiska Zie-
massvētku rotājumu izstāde „Lai katrā 
sirdī Ziemassvētku brīnums”.

Mārkalnes pagastā
3. - 7.12. Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunāko grāmatu izstāde „Lasi šogad, 
nākošgad!”.
No 5.12. bibliotēkā tematiska izstāde 
„Adventes vainagi”.
No 10.12. bibliotēkā literatūras izstāde 
„Gaidām ziemu, gaidām sniegu”.
13.12. 10.00 Mārkalnes tautas namā 

Mārkalnes interešu kopas un pagasta se-
nioru kolektīva tematisks sarīkojums pie 
tējas tases „Par dzīvi un mums pašiem 
Adventes laika noskaņās”. Pasākuma 
viešņa - psiholoģe Daiga Sliņķe. 
23.12. 13.00 Mārkalnes TN Ziemas-
svētku eglīte pirmsskolas vecuma bēr-
niem kopā ar jautrajiem citplanētiešiem 
un Ziemassvētku vecīti. 
29.12. 22.00 Mārkalnes TN Vecgada 
balle kopā ar Ēriku Gruzniņu. Deju 
starplaikos rotaļas, atrakcijas. Uzgavilē-
sim viesiem, kuri nebūs žēlojuši laiku, 
lai pagatavotu sev interesantus balles 
kostīmus.

Pededzes pagastā
3.12. 11.00 Pededzes tautas namā  
Pirmā Advente ,,Ar klusumu baltu Zie-
massvētki nāk”.
3., 10., 17., 21.12. Pededzes bibliotēkā 
– bērnu rīti bibliotēkā „Es ticu, ka ir brī-
numi, kas necerēti nāk“. (Tiks iedegtas 
Adventes sveces).
20.12. Pededzes bibliotēkā grāmatu 
izstāde „No Adventa līdz Zvaigznes 
dienai“.
25.12. 20.00 Pededzes TN Ziemassvēt-
ku balle.
27.12. 11.00 Pededzes TN eglīte pirm-
skolas vecuma bērniem.
29.12. 20.00 Pededzes TN retro - dis-
kotēka.
1.01. 01.00 Pededzes TN Jaungada  
karnevāls  „Jaungada pasaka”.
Pededzes bibliotēkā biedrības „Pede-
dzes Nākotne“ 13. akcija „Palīdzēsim 
viens otram“. Aicinām nest uz bibliotēku 
visu, kas sev vairs nav vajadzīgs, bet 
citiem vēl labi noderēs.

Veclaicenes pagastā
1.12. 18.00 Veclaicenes tautas namā 
labdarības pasākums „Ansim Veclai-
cenē” - koncerts, izsole, loterija, deju 
mūzika un kafejnīca.
22.12. 22.00 Veclaicenes TN pirmssvēt-
ku jauniešu ballīte kopā ar dziedošajiem 
DJ. Atrakcijas, latviešu mūzikas karaoke, 
dažādi pārsteigumi. 

Zeltiņu pagastā
25.12. 19.00 Zeltiņu tautas namā 
koncertprogramma „Zvaigžņu raksts de-
besīs”. Piedalās Zeltiņu pagasta senioru 
teātra studija ar A. Grīnieces viencēlienu 
„Ziņu dienests strādā”, jauniešu teātra 
studija ar Ed. Alaiņa joku lugu 1 cēlienā 
„Ģimenes laime” (vad. G. Paleja), deju 
kopa „Alise” (vad. E. Laiva), dzied Sigi-
ta Šaicāne (vad. V. Lovniks). Ieeja: brīva.
25.12. 21.00 Zeltiņu TN ballē spēlēs 
grupa „ Vilx”. Ieeja: Ls 2.
29.12. 11.00 Zeltiņu TN aicinām pagas-
ta pirmsskolas vecuma bērnus kopā ar 
vecākiem un draugiem noskatīties uzve-
dumu „Svētki mežā”, piedalīties rotaļās 
un sagaidīt Saldumu vecīti (Jaunannas 
dramatiskais kolektīvs, vad. Sarmīte 
Locāne).
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Zentai Mauriņai – 115”;  „Lai kluss un 
mīļš pa sniegiem atbrien svētvakars”; 
izstāžu cikls „Latviskā dzīvesziņa” 
(Ziemassvētki).

Ziemera pagastā
Līdz 7.12. Māriņkalna bibliotēkā izstā-
de „Eksprezidentei V. Vīķei – Freibergai 
– 75”.
8.12. 22.00 Māriņkalna tautas namā 
balle, spēlē grupa „Kantoris 04”. Ieeja: 
Ls 2.
14.12. 18.00 Māriņkalna TN Zie-
massvētku ieskaņas koncerts „Gaisma 
dvēselei”.
14.12. 19.00 Māriņkalnā pagasta egles 
iedegšana.
18. – 28.12. bibliotēkā izstāde „Mākslas 
zinātniecei, rakstniecei un politiķei S. 
Kalnietei – 60”.
19.12. bibliotēkā bibliotekārā stunda 3. 
un 4. klasei „Mani balti Ziemassvētki,/
sirdī gaišu prieku nes…”.
Līdz 20.12. bibliotēkā tematiska izstāde 
„Iededz sveci vainagā zaļā,/Ir sācies 
gaidīšanas laiks”.
20.12. 12.00 Māriņkalna TN Ziemas-
svētku pasākums Veclaicenes, Jaunlai-
cenes un Ziemera pagastu senioriem 
„Lai katrā sirdī ienāk Ziemassvētki...”. 
Ziemassvētku noskaņu radīs un par deju 
mūziku rūpēsies Gunārs un Zane.


