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Jaunā ēka Alūksnes ezera krastā aug
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes ezera krastā ar
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu rit muižas apbūves
kompleksa brūža ēkas (tautas
nama) rekonstrukcija projekta
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu
un Brūža ēkas rekonstrukcija
Alūksnes pilsētā” ietvaros.
Darbus veic SIA „Arčers”.
Uzņēmuma projektu vadītājs
Andris Priede norāda, ka šobrīd
prioritāra ir jaunā korpusa
būvniecība un jumta ieklāšanas
darbi vecajai ēkai. Savukārt paralēli
rit teritorijas labiekārtošanas darbi
vietās, kur tas jau iespējams.
Gan skvērā, gan automašīnu
stāvlaukumā jau uzmontētas
jaunās apgaismes laternas.
- Pašlaik veiksmīgi sokas
automašīnu stāvvietas bruģēšanas
darbi, kas paveikti jau gandrīz
pilnībā. Lēnāk rit jumta ieklāšana
vecajā ēkā, jo, ņemot nost veco
jumta segumu, atklājās, ka koka
detaļas būs jāmaina daudz lielākā
apjomā nekā bija plānots. Diemžēl
to iepriekš paredzēt nevarēja,
jo tas nebija redzams pirms
demontāžas. Ceram, ka laika
apstākļi pieturēsies prognozējami,
jo no tā atkarīgs darbu temps un
tas, vai izdosies oktobra vidū

Sveicam visu Alūksnes
novada pedagogu saimi
Skolotāju dienā! Skolotāja profesija ir misija. Būt skolotājam – tas
nozīmē rādīt ceļu jaunajam
cilvēkam, palīdzēt augt un
izzināt, atbalstīt un mīlēt.
Lai pārliecība par skolotāja
profesijas nozīmi ikviena cilvēka
dzīvē dod jums spēku un izturību
ikdienas darbā!
Alūksnes novada pašvaldība

Šāds skats ēkas jaunajā korpusā šobrīd paveras no vietas, kur atradīsies skatītāju rindas uz topošās
skatuves aprisēm
Evitas Aplokas foto
veco ēku dabūt zem jumta,
kā esam plānojuši. Tāpat intensīvi
veicam mūrēšanas darbus jaunajā
ēkas daļā, lai varētu ieliet
pirmā stāva pārsegumu. Oktobrī
ēkai plānots pieslēgt arī siltumtrasi,
tad varēsim veikt iekšdarbus, stāsta A. Priede.
Viņš uzsver, ka
pašlaik traucējumus rada
rudenīgie laikapstākļi, kas samazina
darba ražību un veicina slimošanu,

līdz ar to darbi rit lēnāk.
Plānotais projekta īstenošanas
ilgums ir 16 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 5 475 645,10, no kuriem
EUR 4 238 434,32

līdzfinansē Eiropas Savienība,
EUR 1 072 941,43 ir Alūksnes
novada pašvaldības ieguldījums un
EUR 164 269,35 ir valsts budžeta
dotācija.

25. oktobrī
no 9.00 līdz 13.00 Alūksnē,
administratīvajā ēkā
Dārza ielā 11 un laukumā
pie tās notiks

mājražotāiejuku
un amattnirdziņš.
ražojumu
Tirgotājus aicinām pieteikties
līdz 22. oktobrim pa
tālruni 25425222 vai e-pastu:
indra.levane@aluksne.lv.
28. oktobrī 10.00
Alūksnes muzeja telpās
(Jaunajā pilī)

Piešķir finansējumu
pilsdrupu mūra konservācijai

Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja Artura Dukuļa

tikšanās ar Alūksnes
novada uzņēmējiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija par aktuālo
pašvaldībā un novada attīstībā un
turpmākās sadarbības veidošanu.
Aicinām uzņēmējus piedalīties!

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija Kultūras
pieminekļu izpētes, glābšanas
un restaurācijas programmas
ietvaros ir atbalstījusi Alūksnes
novada pašvaldības iesniegto
projektu, kas paredz Livonijas
ordeņa pilsdrupu vienas
mūra daļas konservāciju un
restaurāciju, un piešķīrusi tam
10000 EUR finansējumu.
Saskaņā ar pašvaldības veiktā
iepirkuma „Alūksnes pilsdrupu
konservācija un restaurācija” rezultātu, līguma slēgšanas tiesības par
minēto darbu veikšanu piešķirtas
SIA “AQUA LATVIA” par kopējo
summu 36210 EUR. Lai plānotos
darbus varētu veikt, 25. septembra
sēdē Alūksnes novada dome projekta īstenošanai piešķīra pašvaldības
budžeta finansējumu 26210 EUR.
Pilsdrupas ir kritiskā stāvoklī, tās
ietekmē gan laika apstākļi, gan
tuvumā augošie krūmi un koki, kas

Mēs esam līdzīgi kokiem,
bet dzīvojam ne ar lapām,
kas krīt,
dzīvojam ar pumpuriem
un ar ziediem,
ar domām,
ko labu paveiksim rīt.
(K. Apškrūma)

Pasākumu plāns
Alūksnes pilsētas
pensionāru biedrībā
„Sudrabs” oktobrī
1. oktobrī - Sezonas atklāšana.
Aicināti piedalīties visi biedrības
„Sudrabs” biedri.
8. oktobrī – Saruna ar Alūksnes
novada pašvaldības Plānošanas
un attīstības nodaļas vadītāju
Aritu Prižavoiti.

Mūra siena, kas gaida konservāciju un rekonstrukciju
ar saknēm izcilā konstrukcijas. Mūri
kļūst nedroši un pamazām zaudē
savu izskatu un vēsturisko vērtību.
Steidzami glābšanas darbi ir
nepieciešami vairākiem pils
mūriem. Šobrīd kritiskā stāvoklī ir
pils dienvidaustrumu tornis ar
savienojošo sienu. Torņa iekšējā

daļa ir praktiski sabrukusi, tādēļ
pirms torņa konservācijas darbiem
ir jāveic savienojošās sienas
konservācija un restaurācija.
Projektā paredzēts veikt
konservācijas un restaurācijas
darbus minētajai pilsdrupu akmens
mūra sienai, kas atrodas pils

teritorijas labajā pusē no
ieejas estrādē, maksimāli saglabājot
un nostiprinot autentisko materiālu,
lai nodrošinātu mūra virsmas un
konstrukciju stabilitāti un
samazinātu iespēju tajā iekļūt
ūdenim.

15. oktobrī – Tikšanās ar AAS
„Baltikums” Alūksnes klientu
apkalpošanas nodaļas vadītāju
Intu Baumani.
22. oktobrī – Galda spēles visiem
biedrības „Sudrabs” biedriem.
29. oktobrī – Tikšanās ar ceļotāju
Ellu Bezrukih.
Pensionāru biedrības
„Sudrabs” valde

2. Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldībā
Mainīti tūrisma
centra darba laiki
Alūksnes tūrisma
informācijas centram no
17. septembra mainīti
darba laiki.
Ņemot vērā, ka aktīvā
tūrisma sezona beigusies,
Alūksnes tūrisma informācijas
centra darba laiki noteikti šādi:
no pirmdienas līdz piektdienai
centrs apmeklētājiem būs atvērts
no pulksten 9.00 līdz 17.00,
sestdienās no pulksten 10.00 līdz
15.00, bet svētdienās centrs būs
slēgts.

Uz svecīšu vakaru
kursēs autobusi
Rudenī novada kapsētās
notiek svecīšu vakari. Lai iedzīvotāji, kam nav citu iespēju,
varētu turp nokļūt, pēc izrādītās intereses tiek organizēti
bezmaksas autobusu reisi.
Uz svecīšu vakaru Alūksnes kapos 4. oktobrī Alūksnē autobusi
kursēs no autoostas un atpakaļ
laika posmā no plkst.16.00 līdz
20.00.
Mārkalnes pagastā 4. oktobrī
plkst.16.00 būs reiss uz svecīšu
vakaru Alūksnes kapsētā pa maršrutu: Ietekas – Ponkuļi – Volkova – Blekteskalns – Mārkalne
– Cirakalns – Zīles - Alūksnes
kapsēta. Atpakaļ pēc vienošanās
ar brauciena dalībniekiem.
Malienas pagastā braukšanai
uz Alūksnes svecīšu vakaru 4.
oktobrī lūdz pieteikties līdz 2.
oktobrim personīgi Malienas pagasta pārvaldē vai pa tālruņiem
64354278, 29219720.

Noslēgts līgums par
Tempļakalna ielas
gājēju tilta izbūvi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
septembra nogalē noslēgusi
līgumu ar SIA „Tilts” par
Tempļakalna ielas gājēju
tilta izbūvi.
Jau vairākkārt pašvaldība ir
informējusi, ka ņemot vērā
Valsts Vides dienesta Madonas
reģionālās pārvaldes izvirzītās
prasības būvniecības laikā, pašvaldībai nebija iespējams īstenot
sākotnēji plānoto būvniecību ar
uzbēruma tehnoloģiju, kas bija
izmaksu ziņā lētāka. Šobrīd tilta
būvniecībā tiks izmantota pontonu tehnoloģija.
Lai iecerēto projektu varētu
īstenot, Alūksnes novada dome
25. septembra sēdē piešķīra
papildus nepieciešamos
111691 EUR. Objekta
būvniecības kopējā līgumcena
ir 243208,94 EUR.
Būvuzņēmējs būvdarbus varēs
uzsākt pēc būvatļaujas
saņemšanas.

01.10.2014.
www.aluksne.lv

Domes 25. septembra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

septembri, un no 1. oktobra par
minētās komisijas locekli ievēlēt
Lailu Gorkiju;

25. septembra sēdē
Alūksnes novada domes deputāti
izskatīja vairāk kā 40 darba
kārtības jautājumus.

- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Alūksnes sporta klubs “Lagūna””
projekta “Alūksnes atklātais čempionāts galda tenisā” realizācijai
410 EUR;

Dome nolēma:
- lai nodrošinātu piekļuvi Alūksnes
novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Pleskavas ielā 4,
Alūksnē, nodibināt ceļa servitūtu
pašvaldības nekustamajā īpašumā
Pleskavas ielā 6A par labu nekustamajam īpašumam Pleskavas ielā
4. Pēc ceļa servitūta reģistrēšanas
zemesgrāmatā, nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu
Pleskavas ielā 6A, kā atsavināšanas
veidu nosakot pārdošanu izsolē.
Nosacītās cenas noteikšanu un
izsoles organizēšanu uzdot veikt
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- iecelt par amatpersonām, kas
realizē dzīvesvietas deklarēšanas
iestādes funkcijas Alsviķu pagasta
pārvaldē – lietvedi Olgu Čudarkinu,
Malienas pagasta pārvaldē – sekretāri Svetlanu Prenku – Mihailovu;
- izvērtējot Alūksnes novada
teritorijas plānojuma 2015. - 2027.
gadam 1. redakcijas un Vides
pārskata publiskās apspriešanas, kas
notika no 2014. gada 3. marta līdz
25. aprīlim, rezultātus, pilnveidot
teritorijas plānojuma 1. redakciju un
Vides pārskata projektu atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās
apspriešanas rezultātiem;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.20/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes
novadā 2015. gadā”, saistošos
noteikumus Nr.21/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.
gada 28. novembra saistošajos
noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes
novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi””,
saistošos noteikumus Nr.22/2014
„Par grozījumiem Alūksnes novada
domes 2014. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2014
„Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2014. gadam””;
- izskatot SIA „JOKER LTD”
iesniegumu, atcelt Alūksnes novada
domes atļauju SIA „JOKER LTD”
atvērt spēļu zāli un organizēt
attiecīgās azartspēles telpās Pils ielā
66, Alūksnē, atzīstot par spēku zaudējušu domes 2014. gada 24. jūlija
lēmuma Nr.266 „Par atļauju atvērt
spēļu zāli un organizēt attiecīgās
azartspēles Pils ielā 66, Alūksnē,
Alūksnes novadā”;
- izskatot Inas Raipules iesniegumu, atbrīvot viņu no pašvaldības
Dzīvokļu komisijas locekles amata,
par pēdējo darbdienu nosakot 30.

- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Spēka pasaule” projekta „2014.
gada „Alūksnes sporta kluba čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus”
(4. kārtas)” realizācijai 400 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„REMIS” projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu
izgatavošana” realizācijai 430 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Rīgas Latviešu biedrība” projekta
„Pieminekļa izveide un uzstādīšana
mākslinieces – grafiķes Dzidras
Ezergailes (1926 – 2013) piemiņas saglabāšanai” realizācijai 400
EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru
apvienība” projekta „Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums
Alūksnes novada pensionāriem”
realizācijai 400 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un
labklājībai” projekta „Lai dzīvotu
senais Atzeles novads…” realizācijai 430 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Radošie malēnieši” projekta „Kad
vējo krizantēmu smarža” realizācijai 430 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Ziemerpils” projekta „Rudens notikums Ziemeru muižā” realizācijai
430 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
,,Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” projekta ,,Kā izprast
savu bērnu?” realizācijai 430 EUR;
- piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„JAUNALŪKSNES DĀLDERI”
projekta „Ar šādu gaismu zeltainu
nekad vēl rudens nav pār mani
lijis…” realizācijai 255 EUR;
- piešķirt naudas balvu 100 EUR kinologam Robertam Pranckunam par
augstiem sasniegumiem 2014. gada
IX Starptautiskajās suņu biatlona
sacensībās „Latvija 2014”, kas atbilst Latvijas čempionāta statusam;
- atzīt par tautsaimniecības nozares
attīstībai nozīmīgiem šādus pašvaldības tūrisma objektus (galamērķus) Alūksnes novadā: Alūksnes
pilsētā – Alūksnes ezeru, Pilssalu,
Tempļakalna pussalu, Cepurītes
salu, Jauno pili, Alūksnes muzeju,
Muižas parku, šaursliežu dzelzceļa
līnijas Gulbene - Alūksne stacijas

teritoriju; bijušo PSRS raķešu bāzes
teritoriju Zeltiņos; aizsargājamo ainavu apvidu „Veclaicene” teritoriju;
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeju. Iekļaut minēto objektu
attīstības projektus Alūksnes novada
attīstības programmas investīciju
plānā un, atbilstoši finanšu iespējām, plānot to attīstībai līdzekļus
Alūksnes novada pašvaldības
ikgada budžetā;
- ar 2015. gada 1. janvāri pievienot
pašvaldības centralizētās grāmatvedības organizācijai pašvaldības
aģentūru „ALJA”, izslēdzot to no
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra kā nodokļu
maksātāju, un reģistrējot kā nodokļu
maksātāja – Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienību;
- apstiprināt Jaunalūksnes pagasta
pārvaldes struktūrvienības „Bejas
novadpētniecības centrs” maksas
pakalpojumus;
- apstiprināt maksu par Alūksnes
Mākslas skolas sniegtajiem pakalpojumiem 2014./2015. mācību
gadā:
Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguvei: „Vizuāli plastiskā māksla”
12 mācību stundas - 10 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla” 11 mācību
stundas – 10 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla” 7 mācību stundas - 9,50
EUR, „Vizuāli plastiskā māksla”
6 mācību stundas - 9,00 EUR;
„Vizuāli plastiskā māksla” 4 mācību
stundas – 8,50 EUR;
Vecāku līdzfinansējums interešu
izglītības programmu apguvei:
„Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā” tēlotājas mākslas klasē
1 mācību stunda – 6 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas
vecumā” veidošanas klasē 1 mācību
stunda - 6 EUR, „Vizuāli plastiskā
māksla pirmklasniekiem” 2 mācību
stundas – 7 EUR, „Vizuāli plastiskā
māksla sākumskolas vecumā” 3
mācību stundas – 7,50 EUR, „Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem” 4
mācību stundas - 8,50 EUR;
Maksa par pieaugušo izglītības
programmas apguvei: interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā
māksla pieaugušajiem” 4 mācību
stundas – 18,18 EUR (bez PVN);
Maksa par pakalpojumiem: ieejas
maksa zāles apmeklējumam izstāžu
laikā pieaugušajiem 0,83 EUR,
skolēniem, studentiem un pensionāriem 0,41 EUR (bez PVN),
ekskursija skolas ēkā ekskursijas
vadītāja pavadībā 1 personai 2,48
EUR, 2 – 10 personām 4,13 EUR,
11 – 20 personām 8,26 EUR, 21 un
vairāk personām – 16,53 EUR (bez
PVN), grupu nodarbības radošajās
darbnīcās 1 personai stundā 4,13
EUR (bez PVN), grupu nodarbības
izstāžu zālē 1 personai 1,24 EUR
(bez PVN), izstāžu zāles iznomāšana 1 stunda – 16,53 EUR (bez
PVN), mācību telpas iznomāšana 1
stunda 2,48 EUR (bez PVN);

- apstiprināt Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, sākot ar 2014./2015. mācību
gadu;
- izdalīt no pašvaldības autoceļu
(ielu) fonda Rezerves fonda finansējumu 4727 EUR pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ilglaicīgu
nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai Alsviķu pagastā Alsviķu ciema
iekšējiem ceļiem 633 EUR un „Aizupītēs” 1921 EUR, Jaunalūksnes
pagastā ceļam Jaunzemi – Karitāni
1406 EUR, Jaunlaicenes pagastā
ceļam Jaunlaicene – Jānīši – Balti
- 446 EUR, Veclaicenes pagasta
ceļam Krustiņi – Palpierkalns – 321
EUR. Pašvaldība šo ceļu bojājumu
novēršanai bija lūgusi valdību piešķirt daļēju finansējumu no valsts
budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”. Valsts
budžeta līdzekļi tika piešķirti, tādēļ
ar šo domes lēmumu pašvaldība
piešķīra savu daļu finansējuma;
- lai nodrošinātu pedagogu, kas tiek
finansēti no pašvaldības pamatbudžeta, darba samaksu atbilstoši normatīvo aktu prasībām laika periodā
no 2014. gada 1. septembra līdz 31.
decembrim, piešķirt finansējumu
atalgojumam 7681 EUR vairākām
pirmsskolas izglītības, vispārējās
izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm, kā arī Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestra, izglītības iestāžu
atbalsta personāla un vides interešu
programmas “Mazpulki” finansēšanai;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem 4161 EUR Mālupes
pamatskolas sporta zāles fasādes
vienkāršotās renovācijas neparedzētiem darbiem;
- piešķirt finansējumu 10310 EUR
Alūksnes Pilssalas estrādes remontam;
- piešķirt papildus finansējumu
Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūvei Alūksnē 111691 EUR;
- lai nodrošinātu ambulatoro un
stacionāro veselības aprūpes
pieejamību un, ņemot vērā, ka SIA
„Alūksnes slimnīca” ir vienīgā institūcija Alūksnes novadā, kura sniedz
gan stacionāros, gan ambulatoros
veselības aprūpes pakalpojumus,
piešķirt SIA „Alūksnes slimnīca”
finansējumu divu rezidentu apmācībai ārstu traumatologa un ķirurga
specialitātēs 2014. - 2019. gados un
izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem par 2014./2015. mācību
gada pirmo semestri nepieciešamo
finansējumu 2950 EUR.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
„Ziņas par pašvaldību”.
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„Simone” apkures sezonu ir uzsākusi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Klāt rudens un apkures
sezona. AS „Simone” valdes
loceklis Mārtiņš Kaļva uzsver,
ka uzņēmums jaunajai apkures
sezonai ir gatavs un mājas, kas
to vēlas, jau šobrīd var tikt
pieslēgtas apsildei.
Vasarā iedzīvotāji pietiekami aktīvi
maksājuši apkures avansa maksājumu, līdz ar to atvieglojot savu ģimenes budžetu ziemā. Tomēr joprojām
daudz ir tādu, kas palikuši parādā
par iepriekš saņemto pakalpojumu.
Parāda apmērs par 2012./2013. gada
apkures sezonu ir apmēram 45000
EUR. Uzņēmuma vadītājs aicina
iedzīvotājus būt atbildīgiem un
norēķināties laikus. Parādniekiem
arī tiek piedāvāta iespēja vienoties
par katrā individuālā gadījumā piemērojamiem nosacījumiem parāda
atmaksai.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, sagaidot rudeni, ir darbs ar
piegādātājiem, lai sarūpētu kurināmo. M. Kaļva norāda, ka tas ir
paveikts, un kurināmais piegādāts.
Šķeldas krājumi tiks papildināti ik
pa laikam. Siltuma padeve jau pieslēgta bērnudārziem un uzņēmums
ir gatavs savu saražoto produktu
piegādāt arī daudzdzīvokļu māju
apsildei. M. Kaļva atgādina, ka
iedzīvotājiem par vēlmi sākt apkures sezonu jāinformē savas mājas
vecākais vai pārvaldnieks.
- Mājām nevajadzētu atlikt uz

pēdējo mirkli pieslēgšanos apkurei,
jo var rasties grūtības to nodrošināt
visiem vienlaikus tādēļ, ka pēc vasaras sezonas pieslēdzoties sistēmai,
katrai mājai tomēr ir nepieciešams
veltīt uzmanību, lai viss funkcionētu, - aicina M. Kaļva.
Gatavojoties apkures sezonai,
uzņēmums veicis trašu renovāciju
vairākās vietās, kur vasarā vecajos
cauruļvados ir notikušas avārijas
vai arī prognozējot, ka tie var radīt
problēmas ziemā.
Izveidoti arī vairāki pieslēgumi jauniem klientiem – gan pašvaldības
iestāžu ēkām, gan uzņēmumiem,
dzīvojamām mājām, kas nozīmē, ka
uzņēmumam paplašinās tā saražotās
produkcijas noieta tirgus. Tā kā
daži no pieslēgumiem ir saistīti ar
vietām, kur pašlaik notiek pašvaldības īstenotie ielu rekonstrukcijas
projekti, kā piemēram, Vidus ielā,
tad arī AS „Simone” veica savus
darbus, lai siltumtrases ieguldītu
pirms ielu seguma atjaunošanas.
Uzņēmuma vadītājs uzsver, ka
vietas, kur veikta trašu rakšana, tiks
sakārtotas.
- Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, jo trašu rekonstrukciju veicam
klientu drošībai un komfortam.
Iedzīvotāji var būt mierīgi – siltums
būs visiem un, ja arī šobrīd kāda
tranšeja ir pagalmā, mēs to sakārtosim un apkārtni uzkopsim, taču
ir kāds laiks, kad būvniecības darbi
jāpacieš, - uzsver M. Kaļva.
Šobrīd uzņēmums ir izstrādājis
sistēmu, kā sadalās uzņēmuma un
tā klientu atbildības robežas, lai
nerastos nevajadzīgi pārpratumi

Jauniešiem iespēja saņemt
atbalstu biznesa idejas īstenošanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līdz 31. oktobrim Alūksnes
novada jaunieši vecumā no 18
līdz 30 gadiem aicināti piedalīties Alūksnes novada pašvaldības rīkotajā „Alūksnes novada
jauniešu biznesa ideju konkursā”
un iesniegt savus pieteikumus, lai
saņemtu pašvaldības finansējumu
uzņēmējdarbības sākšanai.
Pašvaldība nu jau vairākās kārtās
ir izsludinājusi šādu konkursu, kura
mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu
un saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Alūksnes novada
teritorijā jauniešu vidū, tā motivējot
viņus sava biznesa uzsākšanai un
veicinot uzņēmējdarbības attīstību
šajā vecuma grupā.
Kopējais finanšu apjoms, ko šajā
kārtā pašvaldība paredzējusi piešķirt
jaunajiem uzņēmējiem, ir 5700
EUR. Savukārt vienam konkursa
uzvarētājam atbalsta summa nepārsniegs 2850 EUR.
Konkursa pieteikumu var iesniegt
Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējis jaunietis vecumā no 18 līdz
30 gadiem, kurš, atbalsta gadījumā,
apņemas nodibināt un reģistrēt
komercreģistrā komersantu un
uzsākt komercdarbību vai reģistrēt
un uzsākt saimniecisko darbību.
Pretendentiem jāņem vērā, ka
piedalīties konkursā var, ja persona

iepriekš nav veikusi komercdarbību
(saimniecisko darbību) un nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.
Konkursā atbalstāmas ir tās
izmaksas, kas tieši saistītas ar
komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības
pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes
izmaksām.
Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc
tādiem kritērijiem kā komercdarbības idejas oriģinalitāte, komercdarbības projekta novērtējums,
produkts/pakalpojums (izaugsmes
iespēja, cenu politika, tehnoloģiskie
risinājumi, dzīvotspēja), plānotais finanšu stāvoklis (ieņēmumu
ticamība, izmaksu sabalansētība),
pašieguldījums projekta īstenošanā
un papildus piesaistītais finansējums
projekta īstenošanai.
Lūdzam pretendentus iepazīties
ar konkursa nolikumu, kas ievietots pašvaldības mājas lapas www.
aluksne.lv sadaļā „Konkursi” vai
pašvaldības kancelejā. Veidlapas,
kas jāaizpilda, un kopā ar pretendenta CV jāiesniedz, piesakoties
konkursam, pieejamas mājas lapā.
Papildus informāciju, kā arī
neskaidros jautājumus var uzdot,
rakstot uz e-pasta adresi: indra.
levane@aluksne.lv. Pieteikumus
iesniegt var personīgi vai, sūtot pa
pastu Alūksnes novada pašvaldībai
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā, LV-4301 līdz 31. oktobrim
pulksten 16.00.

1. attēls

2. attēls
(skat. 1. attēlā).
- Abu pušu - siltuma ražotāja un
piegādātāja un klienta atbildības
robeža tiek noteikta likuma kārtībā
un tā ir aiz skaitītāja. Mēs saražojam siltumu un piegādājam to mājai,
regulāri pārbaudām un verificējam
skaitītāju, savukārt otra puse ir jau
klienta – konkrētās mājas ziņā, tātad
– siltummezgls, tā apsaimniekoša-

na, siltuma sadale ir mājas atbildība.
Protams, jāņem vērā, ka siltummezgla vadīšana nav vienkāršs process,
tādēļ mājām, kas pašas to nevēlas
darīt, varam piedāvāt noslēgt ar AS
„Simone” tehniskās apkalpošanas
līgumu. Esam sagatavojuši projektu
līgumam, kas katrai mājai var būt
atšķirīgs – atkarībā, kādu darbību
veikšanu siltummezglā māja vēlas

mums uzticēt. Tad arī attiecīgi
līgumā vienojamies par citām pušu
atbildības robežām (skat 2. attēlā).
Uzticot siltummezgla apkalpošanu
profesionāļiem, iedzīvotāji iegūs
drošu sistēmas ekspluatāciju un
komfortu, jo AS „Simone” viņu
vietā parūpēsies par siltummezgla
pārbaudēm, remontiem, sniegsim
atzinumus, ja tādi būs nepieciešami.
Uzņēmumā strādā sertificēti gan
tehniskie darbinieki, gan inženieri, kas darbus veic atbilstoši
būvnormatīviem, kā arī ievērojot
labas prakses piemēru. Gadījumā,
ja mājā ir vecs siltummezgls un
iedzīvotāji vēlas to atjaunot, varam
palīdzēt projektēt, arī būvēt un veikt
apkopes. Uzsveru, ka šis līgums ir
absolūti brīvprātīgs un, ja kāda māja
vēlēsies to noslēgt, tad līgumā tiks
atrunāts, kādus darbus māja mums
uztic veikt, - uzsver M. Kaļva.
Juridisko attiecību noformēšanā
starp AS „Simone” kā pakalpojuma
sniedzējiem un to klientiem šobrīd
nekādu izmaiņu nav – ir mājas, kam
jau iepriekš ir bijuši tiešie līgumi
ar uzņēmumu, un mājas, kas apkuri
saņem, pamatojoties uz līgumsaistībām ar apsaimniekotāju SIA
„Alūksnes nami”.
M. Kaļva norāda, ka uzņēmums šobrīd izvērtē plusus un mīnusus abos
līgumu modeļos, taču, ja ir kāda
māja, kas vēlētos slēgt tiešo līgumu
un ir izpildīti visi priekšnosacījumi
atbilstoši normatīviem aktiem, tad
tā var vērsties pie AS „Simone”
ar savu vēlmi un tiks izvērtēts,
vai abām pusēm šāda sadarbība ir
izdevīga.

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
6. un 20. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
apmeklētājus oktobrī nepieņems sakarā ar atvaļinājumu.
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
6. un 20. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
10. un 24. oktobrī 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.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

09.10.2014.

13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija KAPARŠMITE

21.10.2014.

10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

20.10.2014.

11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA

20.10.2014.

16.00 – 17.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

08.10.2014.

16.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS

23.10.2014.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS

30.10.2014.

12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS

22.10.2014.

15.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars
ŠVOLMANIS
Andis ZARIŅŠ

08.10.2014.

9.00 – 10.00

23.10.2014.

16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

03.10.2014.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE

08.10.2014.

9.00 – 10.00

Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Latgales ielā 3B, Alūksnē
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Amatiermākslas kolektīvi aicina jaunus dalībniekus
Alūksnes pilsētas Tautas nama
amatiermākslas kolektīvos:

TLMS „Kalme” (vadītāja
Renāte Pilipa), nodarbība
11. oktobrī plkst. 9.00 Jaunajā
pilī.
Jauktajā korī (diriģente
Ināra Kravale) visās balsu
grupās, mēģinājums 7. oktobrī
plkst.19.00 administratīvās
ēkas zālē.
Senioru korī „Brūklenājs”
(diriģente Sarmīte Brīdaka - Eliase)
visās balsu grupās, mēģinājums
9. oktobrī plkst.10.00 administratīvās ēkas zālē.
Skolotāju korī „Atzele” (diriģenti
Jānis Baltiņš un Ina Perevertailo)
visās balsu grupās, mēģinājums
10. oktobrī plkst.19.00 un
11. oktobrī plkst.10.00
administratīvās ēkas zālē.
Dāmu deju kolektīvā „Sidraba
pavediens” (vadītāja Nellija
Slišāne), mēģinājums 7. oktobrī
plkst.18.00 administratīvās ēkas
zālē.

Precēto pāru deju kopā „Jukums” (vadītāji Agris un Inita
Veismaņi), mēģinājums 6. oktobrī
plkst.19.00 administratīvās ēkas
zālē.
Deju kolektīvā „Olysta” (vadītājs
Agris Veismanis), mēģinājums 8.
oktobrī plkst.19.00 administratīvās
ēkas zālē.
U. Sedlenieka ATT „Slieksnis”
(režisore Daiga Bētere) īpaši
kungus un dāmas no 25 līdz
35 gadiem, mēģinājums 7. oktobrī.
Mazajā teātrī (režisore Daiga
Bētere) jauniešus no 17 līdz 22
gadiem, mēģinājums 7. oktobrī.
Informācija pa tālruni 29418719.
Alsviķu pagasta kultūras nama
amatiermākslas kolektīvos:

Deju kopā „Jandāls” (vadītāja Ilze
Līviņa).
Vecākās paaudzes deju kopā
„Vēlreiz” (vadītāja Ilze Līviņa).
Bērnu deju kolektīvā (vadītāja
Ilze Līviņa).
Bērnu vokālajā ansamblī (vadītāja

Rita Staune).
Sieviešu vokālajā ansamblī
(vadītāja Rita Staune).
Teātra studijā (vadītāja Monika
Upeniece).
Sīkāka informācija pa tālruni
28330421.

Jaunalūksnes pagasta Kolberģa
tautas nama amatiermākslas
kolektīvos:

Malienas tautas nama
amatiermākslas kolektīvos:

Jaunannas Tautas nama
amatierkolektīvos:

Vidējās paaudzes deju kolektīvā
(vadītāja Tekla Cinglere),
mēģinājumu dienas: pirmdiena,
piektdiena. Pirmais mēģinājums
13. oktobrī plkst.19.30.
Jauktajā un sieviešu vokālajā
ansamblī (vadītāja Sanita Guša),
mēģinājumu dienas – ceturtdienas.
Pirmais mēģinājums 25. septembrī
plkst.16.30.
Amatierteātra kolektīvā
„Pakāpiens” (režisors Arnis
Ezeriņš), mēģinājumu dienas –
trešdienas. Pirmais mēģinājums 1.
oktobrī plkst.18.00.
Kontakttālrunis – 25458550.

Deju kopā „Jaunanna”, mēģinājumi otrdienās, piektdienās plkst.
20.00. Vadītāja Aiva Vilciņa, kontakttālrunis 29483165.
Sieviešu vokālajā ansamblī „Trallas”, mēģinājumi otrdienās 19.30.
Vadītāja Inese Vilciņa, kontakttālrunis 26387264.

Jauktajā korī „Ezerlāse”,
Deju kopā „Kolberģis”.
Kontakttālrunis 64354097.

Mārkalnes tautas nama
amatiermākslas kolektīvā:
Mārkalnes vokālajā ansamblī,
īpaši gaidītas vīru balsis (vadītāja
L. Dambīte), kontaktālrunis
29223090.

Liepnas tautas nama
amatiermākslas kolektīvā:
Deju kolektīvā, tālrunis
informācijai 29438300.
Veclaicenes tautas nama
amatiermākslas kolektīvos:
Līnijdeju kolektīvā (vadītāja
Dace Ķelpe). Pirmais mēģinājums
30. septembrī plkst.18.30.
Senioru vokālajā ansamblī
(vadītāja Ilze Briediņa).
Sieviešu vokālajā ansamblī
(vadītāja Ilze Briediņa).
Vīru vokālajā ansamblī
(vadītāja Ilze Briediņa).
Jauktajā vokālajā ansamblī
(vadītāja Ilze Briediņa).
Par dziedošajiem kolektīviem
interesēties pie Maijas Rozītes
26468307 vai Ilzes Briediņas
29196101.

Jaunajā TV spēlē CIEMOS jūtam līdzi alūksniešu komandai!
Dace Kristiāna Ūdre
Runā, ka katrs Latvijas ciems
esot mazs Planētas modelis, ārpus
kura viss notiekošais šķiet mazsvarīgs. Vairums cieminieku tic,
ka katrs Latvijas ciems ir labāks
par blakus ciemu un, visbiežāk,
tā ir taisnība. Ir aizdomas, ka ir
pārāk daudz lietu, ko vietējie par
savu ciemu nezina, bet ir skaidri
nojaušams, ka Latvijas vietējie
ir azartiski un gatavi aizstāvēt
savu ciemu godu.
Ceturtdien, 2. oktobrī, LTV1
ēterā pirmizrādi piedzīvos Latvijas
Mobilā telefona un VFS Films
kopīgi veidota TV viedspēle ar
domāšanu darāmajā kārtā CIEMOS. Tas būs izglītojošs
izklaides raidījums ar sportiska
azarta dzinējspēju un degsmi
iedvesmot latviešu varēšanu,
atklājot ko jaunu par savu un
kaimiņu ciemu un talkā ņemot
dalībniekiem iepriekš neizpētītas
funkcijas it kā labi

pazīstamajos viedtālruņos.
Viedspēles pirmajā raidījumā
skatītāji varēs iepazīties ar
piecām komandām – pa vienai
no Latvijas vēsturiskajiem
novadiem, tai skaitā arī Sēlijas.
Katrā komandā būs trīs dažādu
paaudžu ļaudis, kas, apvienojot
viedumu, briedumu un jaunību,
pirmajos piecos raidījumos iesildīsies un uzkrās zināšanas, lai tālāk
cīnītos par labākā ciema godu.
Vidzemi pārstāv komanda
no Alūksnes - Dzidra Dzenīte,
Sigita Jakobsone, Linda Guste.
Pirmo reizi visi dalībnieki
satiksies Alūksnē, kur Latvijas
slēpto vērtību meklētāji
pārbaudīs savas zināšanas,
erudīciju un izdomu, pieņemot
izaicinājumu un sekojot raidījuma
vadītāja Kozmena jeb Mārtiņa
Kozlovska norādījumiem.
Raidījuma gaitā piecu novadu
ļaudis atklās, kas ir degošās sirds
atslēga Alūksnē un Amatas
ielejas kalcīts, meklēs ikonisko
pilsētas zīmogu Tempļa kalnu un
noskaidros, kā pagatavot

visaugstāk esošās Latvijas
pilsētas tradicionālo ēdienu profitroļus.
Jaunā TV seja, raidījuma
vadītājs Kozmens, visu spēles
gaitu atradīsies notikumu
epicentrā, sazināsies ar spēles
dalībniekiem, dažkārt sniedzot
uzvedinošas norādes. Vadītājs
katra raidījuma beigās tiksies
ar visiem spēlētājiem, lai
izvērtētu rezultātus.
Pēc pirmajām piecām
sērijām spēli pametīs tā
komanda, kurai būs veicies
vismazāk. Pēc tam - katrā etapā
pa vienai, lai spēles finālā,
sacenšoties trim komandām,
pārliecinātos, kurā Latvijas
novadā dzīvo visvarošākā un
viedākā komanda!
Raidījuma Ciemos galvenais
režisors ir Uģis Olte, producente Ilze Celmiņa.
Raidījumu LTV1 ēterā no 2. oktobra varēs redzēt katru ceturtdienu
plkst.19:15 ar atkārtojumu tās pašas
nedēļas sestdienā plkst.15:00. Kopā
tiks demonstrēti 8 raidījumi.

Jauniešu Uzņēmējdarbības forums startam Alūksnē
Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu metodiķe
Kā uzsākt savu
uzņēmējdarbību? Kas tam ir
nepieciešams? Vai man kāds
var palīdzēt? Ir daudzi jaunieši,
kurus nodarbina šādi un līdzīgi
jautājumi. Lai rastu atbildes,
ģenerētu jaunas idejas, dalītos
iedvesmojošos pieredzes
stāstos un veidotu kontaktus
turpmākajai sadarbībai,
ceturtdien, 9. oktobrī no
pulksten 10.00 līdz 18.00 Alūksnē
tiksies jaunieši un uzņēmēji
Jauniešu Uzņēmējdarbības
forumā startam.

Dienas pirmajā pusē jaunieši
veidos un attīstīs dažādas biznesa
idejas, izzinās uzņēmējdarbības
uzsākšanas praktisko pusi, savukārt
dienas otrajā pusē jau pieredzējuši
uzņēmēji no Alūksnes un Gulbenes
dalīsies savos pieredzes stāstos un
padomos jauniešiem.
Īpaši aicināti piedalīties jaunieši
no 18 līdz 30 gadu vecumam, kas
tuvākajā nākotnē plāno uzsākt
uzņēmējdarbību. Alūksnes novada
jauniešiem šis var kļūt par lielisku
pamudinājumu piedalīties Alūksnes
novada pašvaldības drīzumā
izsludinātajā jauniešu biznesa ideju
konkursā.
Forumu vadīs Valmieras Biznesa
un inovācijas inkubatora projektu
vadītāja un pieredzējusī neformālās

izglītības apmācītāja Ieva Garjāne
un biedrības “52 franki” vadītājs,
finanšu analītiķis Uldis Boldāns.
Eksperta lomā iejutīsies Rīgas
Biznesa skolas asociētais profesors
Claudio Rivera.
Jaunieši aicināti pieteikties
forumam līdz 6. oktobrim, aizpildot
pieteikuma anketu tiešsaistē
http://ej.uz/forums09_10.
Pasākums notiek projekta “TUESI.
LV” ievaros. Projekta “TUESI.LV”
mērķis ir veicināt Latvijas reģionu
jauniešu līdzdalības, uzņēmējdarbības un sadarbības prasmes. Projekta
ietvaros visos Latvijas reģionos norisinās forumi, tikšanās, diskusijas,
apmācības, kā arī citas aktivitātes,
kuru laikā bērni un jaunieši iegūst
līdzdalības, uzņēmējdarbības un

sadarbības prasmes un pieredzi, lai
iesaistītos savas pašvaldības dzīvē
un sabiedrībā notiekošajā.
Projektu “TUESI.LV” īsteno biedrība “NEXT” sadarbībā ar vairākām
citām organizācijām un pašvaldībām Latvijā. Šis pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Aluksnes Bērnu
un jauniešu centru un Alūksnes
novada pašvaldību. Projekta informatīvais sadarbības partneris ir A/S
“Dienas mediji”.

Projektu “TUESI.LV”
finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija.
Projektu “TUESI.LV” finansē
EEZ finanšu instruments,
Latvijas valsts un Aizputes
novada dome. Vairāk informācijas
www.sif.lv, www.eeagrants.lv,
www.eeagrants.org un
www.aizputesnovads.lv.
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Kapsētas pussalas ainavā atgriežas tornis
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
20. septembrī Alūksnes ezera
Kapsētas pussalā ar svinīgu
pasākumu tika atklāts ar
Eiropas Savienības fondu
finansiālu atbalstu Valsts
meža dienesta būvētais
ugunsnovērošanas tornis.
Pasākumā piedalījās zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs, Valsts meža
dienesta ģenerāldirektors Andis
Krēsliņš. Muzicēja Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris diriģenta Sandora Saulveža Līviņa vadībā, torni ieskandēja
arī māsas Linda un Dana Berkules.
Atklāšanas pasākumā klātesošos
uzrunāja Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, kurš
uzsvēra, ka šī torņa būvniecība ir
pierādījums tam, ka valsts institūcijas ar pašvaldību vienmēr var atrast
kopēju valodu, un izteica cerību,
ka arī turpmāk torņa izmantošanā
sadarbība būs laba. A. Dukulis
pateicās gan torņa būvniekiem, gan
pašvaldības aģentūrai „Spodra”, kas
labiekārtoja teritoriju.
- Manuprāt, ir ļoti labi, ka turpinām
tradīciju un pamazām atgriežam
Alūksnei tās vēsturiskās lietas un
objektus, kas saistās ar pirmās
Latvijas brīvvalsts laiku. Pašvaldība arī turpmāk strādās pie tā, lai šī
teritorija kļūtu arvien pievilcīgāka
un interesantāka pilsētas viesiem kā
no Latvijas, tā ārzemēm, - uzrunājot
pasākuma dalībniekus, sacīja
A. Dukulis.
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš uzsvēra, ka viena no dienesta funkcijām ir Latvijas
zaļās bagātības – mežu – uguns
apsardzība. Tādēļ, lai to sekmīgi
veiktu, ir izveidots meža ugunsnovērošanas torņu tīkls, kurā šobrīd ir

Torņa atklāšanas pasākumā svinīgo lentu grieza domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Valsts meža
dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš un citi klātesošie
Evitas Aplokas foto
vairāk nekā 180 torņi.
- Vietas izvēlē torņa būvniecībai
ir svarīgi trīs faktori – lai ļoti tālu
varētu redzēt, lai vieta būtu pieejama un lai torni varētu ātri sasniegt
mūsu dienesta cilvēki gan ikdienas
dežūrām, gan speciāliem gadījumiem. Šeit Alūksnes pusē bija izveidojusies situācija, ka pēdējos 20
gados zaudējām torni Jaunannā, tika
pārvietots tornis no Zāgadiem, līdz
ar to šī teritorija palika nenosegta
mūsu dienesta redzamībai. Lai gan
objektīvi faktori torņa būvniecībai
bija jau pirms 15 – 20 gadiem,
finansējumu šim mērķim varējām
iegūt tikai tagad. Gribas cerēt, ka arī
turpmāk veidosies laba sadarbība
ar pašvaldību, un mācēsim šo torni
izmantot ne tikai tā pamatfunkcijai – ugunsnovērošanai, bet arī

iedzīvotāju izglītošanai, lai ikkatrs
varētu paskatīties uz to, cik skaista
un zaļa ir Alūksne un visa Latvija,
un lai zināmā mērā tas kalpotu
arī kā patriotiskā audzināšana un
izpratnes veidošana par situāciju
valstī, - uzsvēra A. Krēsliņš.
Jāteic, ka liela ir iedzīvotāju
interese par torņa kā skatu torņa
izmantošanas iespējām. Tornis
apkārtnes vērošanai būs pieejams
no nākamās vasaras sezonas.
Tornis Kapsētas pussalā nav
jaunums, jo vecākie alūksnieši
atminas, ka pirmās Latvijas
brīvvalsts laikā tieši šai vietā jau
bijis skatu tornis. Alūksnes muzeja
rīcībā esošie materiāli liecina,
ka 1938. gada 7. aprīlī Alūksnes
tūrisma veicināšanas un labierīcības
komitejā 7. Siguldas kājnieku pulka

pulkvedis Vilis Spandegs paziņojis
par 34 metrus augsta skatu torņa
būvniecības uzsākšanu Tempļa
kalna parkā, kurš kalpos tūrismam
un arī šaušanas mācību paziņošanas
nolūkos. Tā paša gada 13. oktobrī
pulka sapieru vads uzslējis jaunā
torņa mastus.
27. oktobrī Alūksnes pilsētas galva
Kārlis Magaziņš pilsētas apspriedē
nolēmis, ka uz Latvijas Republikas
20 gadu jubilejas svinībām 18. novembrī ar ilumināciju tiks izceltas

Izveido Medību koordinācijas komisiju

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
25. septembra sēdē domes
deputāti pieņēma lēmumu
izveidot Medību koordinācijas
komisiju sešu cilvēku sastāvā.
Šādas komisijas izveides
nepieciešamību pašvaldībā nosaka

Medību likums un Ministru
kabineta 26.05.2014. noteikumi
Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”.
Šīs komisijas darbības mērķis,
saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem, ir medījamo dzīvnieku
nodarīto postījumu apjoma, pakāpes, materiālo zaudējumu apmēra,
kā arī pasākumu postījumu un to

seku ierobežošanai vai likvidēšanai
noteikšana.
Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka komisijas sastāvā iekļauj
pa vienam pārstāvim no attiecīgās
pašvaldības, Valsts meža dienesta
un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa
vienam pilnvarotam pārstāvim no
mednieku, lauksaimnieku un meža
īpašnieku vidus.
Par Alūksnes novada pašvaldības
izveidotās komisijas priekšsēdētāju

Būs dzesētavas katrā pagastā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

23. septembrī Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis tikās ar novada
teritorijā esošo medību
formējumu pārstāvjiem, lai
informētu par specializēto
dzesētavu iegādi un sadali
Āfrikas cūku mēra izplatības
ierobežošanas pasākumu
nodrošināšanai Alūksnes

novada teritorijā, kā arī par
Medību koordinācijas komisijas
izveidi, kas, saskaņā ar Ministru
Kabineta noteikumiem,
jāveido pašvaldībā.

Alūksnes novada pašvaldība
bija pieteikusies „Latvijas Valsts
mežu” piešķirtajam finansējumam
Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanai un, ņemot vērā novada
teritoriju, kopumā šiem līdzekļiem
pieteikušos pašvaldību skaitu,
Alūksnes novads saņēma 26193

eiro. Par šo līdzekļu izlietojumu
pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar
Lauku atbalsta dienestu, kur viens
no nosacījumiem ir, lai dzesētava
atrastos katrā pagastā. Par minēto
summu Alūksnes novadam varēs
iegādāties 19 specializētās
dzesētavas, katra no tām
paredzēta 2 kautķermeņu glabāšanai
vertikālā stāvoklī. Pagaidām
dzesētavas vēl nav piegādātas –
tās tiek komplektētas un to
piegāde gaidāma aptuveni
viena mēneša laikā.

divas vietas – jaunais Skatu tornis
un Glika pamatskola.
1. decembrī staltais, 40 metrus
augstais tornis tika pabeigts. Tornis
tika celts pēc pulkveža Spandega
iniciatīvas, neatlaidības un līdzekļu
sagādāšanas. Skatu tornis celts ne
tikai tūristiem, bet arī ugunsnelaimju novērošanai, kā arī signālu
pacelšanai, piemēram, Cepurītē
notiek pulka šaušanas apmācības.
Būvprojektu izstrādāja Mežu departaments, kas deva arī līdzekļus šī
torņa celšanai. 15. decembrī Skatu
tornis tika nodots publiskai lietošanai un aizsardzībai.
1939. gada 20. aprīļa pilsētas valdes
sēdē tika nolemts turpmāk ņemt
maksu par skatu torņa lietošanu – 10 santīmi no personas, lai
turpmāk varētu uzturēt torni un
to labiekārtotu. Tā paša gada 4.
jūnijā Alūksnē norisinājās Alūksnes
tūrisma veicināšanas un labierīcības komitejas rīkotie Ziedu svētki,
kuros galvenais notikums bija Skatu
torņa kristīšana. Šajā notikumā
piedalījās divi kori, 7. Siguldas
kājnieku pulka orķestris, latviešu
un citu tautu dejas. Pēc svinīgās
Alūksnes pilsētas galvas Kārļa
Magaziņa runas, vīru dubultkvartets
torņa pakājē noskandināja „Pie tēvu
zemes dārgās turies klāt”. Viesiem
tika piedāvāta iespēja uzkāpt tornī,
taču viesu un gribētāju bijis tik
daudz, ka nācies gaidīt rindā. Pēc
Skatu torņa kristīšanas norisinājās
airēšanas sacīkstes Alūksnes ezerā,
bet krēslā notika uguņošana.
3. augustā Alūksnē savā atvaļinājumā ieradās Latvijas Republikas
ārlietu ministrs Vilhelms Munters,
kurš apskatīja gan Tempļa kalnu,
gan Saules tiltu. Taču no Skatu torņa ārlietu ministrs vēroja apkārtni
un jūsmoja par to.
Pēc laikabiedru teiktā, Skatu tornis
ticis nojaukts 1940.-to gadu beigās
vai 1950.-to gadu sākumā.

dome ievēlēja pašvaldības pārstāvi,
domes deputātu Laimoni Sīpolu,
jo Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka šīs komisijas darbu vada
pašvaldības pārstāvis. Savukārt
komisijas sastāvā - Valsts meža
dienesta Ziemeļaustrumu
virsmežniecības Bejas nodaļas
vecāko mežzini Igoru Oskaru
Sīpolu, Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļaustrumu
reģionālās lauksaimniecības

pārvaldes Lauku reģistra daļas
vadītāju Ilgoni Losānu, Alūksnes
novada mednieku formējumu
pārstāvi Gunāru Kļaviņu, Alūksnes
novada lauksaimnieku pārstāvi
Mārtiņu Augstkalnieti, Alūksnes
novada mežu īpašnieku pārstāvi
Guntaru Sniedzānu.
Komisijas locekļi, saskaņā ar
minētajiem MK noteikumiem,
tiek ievēlēti uz četriem gadiem.

Ņemot vērā, ka novada teritorijā
ir vairāk medību formējumu
kā par minēto finansējumu var
iegādāties dzesētavas, to sadalē
ņemti vērā tādi kritēriji kā
vienmērīgs pār klājums pa
novadu – lai dzesētava atrastos
katrā pagastā, bet lielākajos
pagastos – Alsviķos, Jaunalūksnē,
Mālupē un Ziemerī būs pa divām
dzesētavām. Tais novada pagastos,
kas teritorijas ziņā ir lielākie un
kur darbojas vairāki medību formējumi, dzesētavas tiek piešķirtas
tiem kolektīviem, kuri apsaimnieko
lielāku medījamo platību un ir
skaitliski kuplāki.

Par dzesētavu darbību un
uzturēšanu būs jārūpējas katram
kolektīvam pašam, tādēļ ar katru
medību formējumu, kas tam piekritīs, pašvaldība slēgs atsevišķu
līgumu.
Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs A. Dukulis informēja arī par
nepieciešamību pašvaldībā izveidot
Medību koordinācijas komisiju.
Šādas komisijas izveidi par pienākumu uzliek Ministru Kabineta
noteikumi. Mednieku kolektīvu
pārstāvji sanāksmes laikā vienojās
atbalstīt Gunāra Kļaviņa kandidatūru ievēlēšanai minētās komisijas
sastāvā.
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Kas jāzina, sagaidot 12. Saeimas vēlēšanas
4. oktobrī notiks 12. Saeimas
vēlēšanas, kurās piedalīties ir tiesības
visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu
dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu.
Būtiski, ka Saeimas vēlēšanās balsot
varat jebkurā savai atrašanās vietai
tuvākajā iecirknī.
Iecirkņu darba laiks
Pirms vēlēšanu dienas iecirkņi būs
atvērti: pirmdien, 29. septembrī no
plkst. 17.00 līdz 20.00, otrdien,
30. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00,
trešdien, 1. oktobrī no plkst. 17.00 līdz
20.00, ceturtdien, 2. oktobrī no plkst.
9.00 līdz 12.00, piektdien, 3. oktobrī no
plkst. 10.00 līdz 16.00. Savukārt vēlēšanu
dienā iecirkņi būs atvērti no pulksten
7.00 līdz 20.00.
Balsošana atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar ierasties balsošanas telpās,
viņu aprūpētāji un slimojošu personu
aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā. Balsošana atrašanās
vietā jāpiesaka no 29. septembra līdz
4. oktobrim iecirkņu darba laikā.
Iesniegumā jānorāda vārds,
uzvārds, personas kods, iemesls,
kādēļ nepieciešama balsošana
atrašanās vietā un precīza adrese,
kur jāierodas vēlēšanu komisijai,
kā arī ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir,
un kontakttālruņa numurs.
Iesniegumu uz iecirkni drīkst nogādāt
jebkura vēlētāja uzticības persona –
radinieks, draugs, pastnieks, sociālās
aprūpes darbinieks vai kaimiņš vai arī
uzrakstīt to iecirknī. Arī vēlēšanu dienā,
4. oktobrī vēl šādu iesniegumu var
iesniegt, vien jāņem vērā, ka šajā
gadījumā obligāti izpildāmi ir tie
iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs
saņēmusi līdz pulksten 12.00.
Ja nevari nobalsot vēlēšanu dienā
Savukārt, ja jau šobrīd zināt, ka
nevarēsiet balsot vēlēšanu dienā, tad
ir iespējams nobalsot iepriekš, t.i. nodot

balsi glabāšanā trīs dienas pirms
vēlēšanu dienas - 1., 2. un 3.oktobrī.
Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot
balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās un
novados, kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo.
Pavisam Latvijā būs 61 šāds iecirknis
39 pašvaldībās. Alūksnes novadā šāds
iecirknis atrodas Alūksnē, administratīvajā
ēkā, Dārza ielā 11. Te balsi glabāšanā
varēsiet nodot trešdien, 1. oktobrī, no
pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien,
2. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00
un piektdien, 3. oktobrī, no pulksten 10.00
līdz 16.00.
Vēlēšanu aploksnes, ko komisijas
saņems šajā laikā, tiks uzkrātas īpašās
reģistrācijas aploksnēs, uz kurām būs
norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un
kārtas numurs balsotāju sarakstā.
Glabāšanā nodotās balsis tiks uzkrātas
atsevišķā vēlēšanu kastē. Vēlētājs, kurš
nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot
atkārtoti vēlēšanu dienā, taču tikai tajā
iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā.
Šādā gadījumā iecirkņa komisija balsotāju
sarakstā anulēs ierakstu par balss nodošanu
glabāšanā, vēlētāju reģistrēs vēlēšanu
dienas balsotāju sarakstā un atkārtoti
izsniegs balsošanas materiālus. Vēlēšanu
rezultātam pieskaitīs vēlētāja vēlēšanu
dienā nodoto balsi, savukārt vēlētāja
reģistrācijas aploksne ar glabāšanā
nodoto balsojumu tiks dzēsta.
Kur izņemt vēlētāja apliecību
Saeimas vēlēšanās iespējams
piedalīties ar derīgu Latvijas pilsoņa
pasi vai derīgu Latvijas pilsoņa
personas apliecību, kas vēlēšanu
iecirknī jāuzrāda kopā ar vēlētāja
apliecību. Vēlētāji, kam nav pases,
bet ir tikai personas apliecība, no
22. septembra līdz 3. oktobrim var
bez maksas izņemt vēlētāja apliecību
tajā Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika
izsniegta personas apliecība. Šajā
gadījumā spiedogs par dalību vēlēšanās
tiks iespiests vēlētāja apliecībā, un tā būs
jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.
Pēc www.cvk.lv informācijas

Jauns veidols „Daiļu”
sarīkojumu zālei

Rudīte Pehlaka,
Ilzenes pagasta pārvaldes sekretāre

Augustā priecīgs notikums Ilzenes
pagasta „Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā „Dailes””,
kur sarīkojumu zāle ieguvusi jaunu
veidolu – skatuves, logu aizkarus un 55
sarīkojumu zāles krēslus. Tie ir vienotās,
saskaņotās krāsu gammās un kopā veido
patīkamu un estētiski noformētu zāles
koptēlu.
Skatuves aizkari sastāv no vairākām daļām
un dažās no tām veido aizskatuvi, tādejādi
izveidojot un nodrošinot tās funkcionalitāti.
Pie skatuves aizkaru augšējās daļas piestiprināts lambrekens, kas nosedz stiprināšanas
konstrukcijas un veido apgaismošanas
efektu. Mājīgu atmosfēru sarīkojumu zālē
papildina arī logu aizkari.
Telpu uzmērīšanas, skatuves un logu
aizkaru un stiprināšanas materiālu sagādes,
aizkaru šūšanas, montāžas un noformēšanas darbiem nepieciešamā summa 3545,54
eiro segta no Ilzenes pagasta SKIM centra
„Dailes”” budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu veica individuālā darba veicēja Inga
Balode.

Saskaņā ar 2014. gada 22. maija pagasta
iedzīvotāju sanāksmes lēmumu par daļēju
finanšu līdzekļu izlietošanu sarīkojumu
zāles krēslu iegādei attīstības projekta
„Ilzenes pagasta „Sporta, kultūras, interešu
izglītības un mūžizglītības centra „Dailes””
telpu pielāgošana izmaksu efektīvākai
un mūsdienīgākai pašvaldības funkciju
veikšanai un tālākas Ilzenes pagasta pārvaldes administrācijas un tās struktūrvienību darbības nodrošināšanai iedzīvotāju
vajadzībām” ietvaros no SIA „Eurotrade
1” iegādāti 55 sarīkojumu zāles krēsli par
3350 eiro.
Ilzenes pagasta pārvalde uzskata par
nepieciešamu un lietderīgu nomainīt arī pārējos novecojušos sarīkojumu zāles krēslus,
tāpēc finanšu līdzekļu ietvaros plānos un
risinās šo jautājumu arī 2015. gadā.

Vēlēšanu iecirkņi
Alūksnes novadā

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
Pirmdien, 29. septembrī: 17.00 - 20.00		
Trešdien, 1. oktobrī: 17.00 - 20.00 		
Piektdien, 3. oktobrī: 10.00 - 16.00		

Otrdien, 30. septembrī: 8.00 - 11.00
Ceturtdien, 2. oktobrī: 9.00 - 12.00
Vēlēšanu dienā, 4. oktobrī: 7.00 - 20.00

Vēlētāju ievērībai!
No 29. septembra līdz 3. oktobrim vēlēšanu iecirkņos balsošana nenotiek.
1., 2. un 3. oktobrī 61 vēlēšanu iecirknī var nodot balsi glabāšanā.
K - iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
B - iecirknī var nodot balsi glabāšanā 1., 2. un 3.oktobrī iecirkņa darba laikā
Iecirkņa
Iecirkņa nosaukums
numurs

Iecirkņa adrese

293.

ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov.

294.

ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA

295.
296.

ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA
SIA “ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS” ĒKA

298.

ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS

299.

STRAUTIŅU PAMATSKOLA

300.

ANNAS PAGASTA PĀRVALDE

302.

SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS “DAILES”

303.

BEJAS BIBLIOTĒKA

304.

KOLBERĢA TAUTAS NAMS

305.

JAUNANNAS TAUTAS NAMS

306.

JAUNLAICENES PAMATSKOLA

307.

KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE

308.

LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE

309.

MALIENAS TAUTAS NAMS

310.

MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE

311.

MĀRKALNES TAUTAS NAMS

312.

PEDEDZES TAUTAS NAMS

314.

VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE

316.

ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA

317.

ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE

Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes
nov.
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov.
Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes nov.
“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi,
Alsviķu pag., Alūksnes nov.
“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi,
Alsviķu pag., Alūksnes nov.
“Smiltis”, Anna, Annas pag., Alūksnes
nov.
“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pag.,
Alūksnes nov.
“Bejas Skola”, Beja, Jaunalūksnes pag.,
Alūksnes nov.
“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pag.,
Alūksnes nov.
“Zīles”, Jaunannas pag., Alūksnes nov.
“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes
pag., Alūksnes nov.
“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju
pag., Alūksnes nov.
“Liepziedi”, Liepna, Liepnas pag.,
Alūksnes nov.
“Brenci”, Brenci, Malienas pag.,
Alūksnes nov.
“Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pag.,
Alūksnes nov.
“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pag.,
Alūksnes nov.
“Krustceles”, Pededze, Pededzes pag.,
Alūksnes nov.
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pag.,
Alūksnes nov.
“Tērces”-10, Zeltiņu pag., Alūksnes nov.
“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pag.,
Alūksnes nov.
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GISTAR pētījuma realizācija Alūksnē
Jānis Kotlers,
GISTAR Projekta vadītājs
Šī gada augusta beigās Alūksnes
novadā noslēdzās iekļaušana Latvijas
Universitātes (LU) un starptautisku
ekspertu atbalstīta pētījumā „Daudzcentru
randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas
mirstības samazināšanai, veicot H.pylori
eradikāciju un nosakot pepsinogēnu
līmeni” (jeb „GISTAR”), kura mērķis ir
noteikt gremošanas trakta audzēju skrīninga
iespējas, to agrīnu diagnostika un procesa
efektivitātes noteikšana.
Iekļaušana pētījumā Alūksnes novadā
ilga 4 mēnešus - no maija līdz septembrim.
Pētījuma realizāciju Alūksnes novadā atbalstīja
Alūksnes novada pašvaldība.
Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu
jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības
samazināšanai augsta riska zonās Latvijā un
pasaulē, kas ļautu savlaicīgi atklāt paaugstinātu
gremošanas trakta audzēju risku un veicinātu
savlaicīgu gremošanas trakta audzēju
diagnostikas metožu efektivitātes uzlabošanu
nākotnē.
Nejauši izvēlēti Alūksnes novada iedzīvotāji tika
uzaicināti piedalīties pētījumā. Lai dalībnieki
tiktu iekļauti pētījumā, tika veikta apjomīgas

anketas aizpildīšana, kurā iekļauti jautājumi
gan par uztura paradumiem, gan fiziskām
aktivitātēm, gan iepriekšējo medicīnisko
vēsturi, kā arī veikti asins laboratoriskie
izmeklējumi un slēpto asins piejaukuma
noteikšanas tests fēcēs.
Ja rezultāti būs pozitīvi, dalībniekiem plānota
padziļināta kuņģa vai zarnu izmeklēšana,
bet tiem, kuriem slimība tiks atklāta pirmsvēža
stadijā, tiks nosūtīti veikt turpmākus
izmeklējumus un ārstēšanu.
Pētījumā GISTAR Alūksnes novadā
iesaistījušies 603 iedzīvotāji. Šobrīd pētījumā
Latvijā brīvprātīgi iesaistījušies vairāk kā
1400 iedzīvotāji.
Latvijas Universitātes zinātnieku
projektu plānots turpināt vairākos Latvijas
pierobežas novados. sniegs vairākus ieguvumus
– pētniekiem ļaus pārliecināties par vēža
agrīnās atklāšanas metožu efektivitāti,
pašvaldībām– uzzināt daudz interesanta par
savu iedzīvotāju paradumiem, bet vietējiem
iedzīvotājiem – bez maksas pārbaudīt veselību.
LU sadarbībā ar Starptautisko vēža pētniecības
aģentūru, vairākiem Krievijas un Baltkrievijas
pētniecības centriem jau ilgāku laiku strādā pie
gremošanas sistēmas ļaundabīgo audzēju
novēršanas projekta „GISTAR”, kura laikā
paredzēts aptaujāt un izmeklēt līdz pat
30 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā, Krievijā
un Baltkrievijā.
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Projekti

www.aluksne.lv

Pašvaldība īsteno projektu slēpošanas inventāra iegādei
Gunta Kupča,
Izglītības pārvaldes vadītāja

Alūksnes novadā ir pabeigta
Izglītības un zinātnes ministrijas
organizētā projektu konkursa
,,Sporta inventāra iegāde
vispārējās izglītības iestādēs”
ietvaros atbalstītā projekta
,,Slēpošanas inventāra iegāde
Alūksnes novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs”
īstenošana.
Sporta stundu un nodarbību,
skolas interešu izglītības
programmu īstenošanas kvalitāti
būtiski uzlabo mūsdienīgs un
sporta izglītības programmu
realizēšanai atbilstošs sporta
inventārs. Īstenojot šo projektu,
ir iegādāts jauns slēpošanas
inventārs – slēpes, slēpju nūjas,
zābaki un stiprinājumi par kopējo
summu 16 007,09 EUR.
Piešķirtais valsts budžeta finansējums projektam ir 5 500 EUR, pārējais ir Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums.

Ilzenes pamatskolas skolēni kopā ar direktori Olīviju Jēģeri priecājas
par slēpošanas inventāru
Projekta publicitātes foto
Septembra sākumā jaunu
slēpošanas inventāru saņēma
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzija, Alūksnes novada
vidusskola, Liepnas vidusskola,
Bejas pamatskola, Mālupes
pamatskola, Jaunannas Mūzikas
un mākslas pamatskola, Pededzes
pamatskola, Malienas pamatskola,
Mālupes pamatskola, Alūksnes

pirmsskolas izglītības iestāde
,,Sprīdītis” un Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zemenīte”.
Nepieciešamā inventāra vienību
skaits tika aprēķināts, ņemot vērā
vidējo skolēnu skaitu vienā klases
komplektā skolā 2013./2014. mācību gadā.
Alūksnes novadā ir izauguši vairāki
sportisti, kas turpinājuši veiksmīgu

biatlonistu karjeru – Jēkabs Nākums, Andrejs Rastorgujevs, Žanna
Juškāne, Oskars Muižnieks. 2013.
un 2014. gadā Latviju pasaules
čempionātā biatlonā jauniešiem
un junioriem pārstāvēja alūksnieši
Ingus Deksnis, Linards Zēmelis,
Vladislavs Ņedaivodins. 2013.
gadā Alūksnes novada vidusskolas
komanda ieguva 1. vietu Ērgļos
Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādē, izcīnot sešas zelta un
trīs sudraba godalgas biatlonā un
distanču slēpošanā.
Uzlabojot slēpošanai
nepieciešamo materiāli tehnisko
nodrošinājumu, cerams, ka
skolēnu, skolotāju un arī vecāku
vidū veidosies vēl pozitīvāka
attieksme pret slēpošanu sporta
stundās un palielināsies skolēnu
skaits, kas regulāri piedalās
slēpošanas stundās un ārpusstundu
aktivitātēs, tā ilgāku laiku
svaigā gaisā nodarbojoties ar
savam veselības stāvoklim
atbilstošu fizisko slodzi.
Sekmējot slēpošanas
pamatprasmju pilnveidi, varētu
palielināties skolēnu skaits, kas

Projektu norises Jaunalūksnē un Malienā
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

Jaunalūksnes un Malienas
pagastos 2014. gadā tiek īstenoti
vairāki projekti.
Apjomīgākais Jaunalūksnes pagastā
ir projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē „Pūcīte””.
Šis ir Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēts projekts atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtajā kārtā. Projekta
kopējās izmaksas ir 114640 EUR,
no kā 94005 EUR ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi.
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības
iestāde „Pūcīte” piedalās program-

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” tiek īstenots
energoefektivitātes uzlabošanas projekts
Foto no Jaunalūksnes pagasta pārvaldes arhīva
mā „Skolas piens”, arī Bejas pamatskola piedalās programmās „Skolas
auglis” un „Skolas piens”.
Bejas novadpētniecības centrs
savukārt šogad īstenojis projektu
„Audiovizuāli dzīvesstāsti malēniešu valodā”, iegūstot 689 EUR finansējumu saskaņā ar Alūksnes novada
domes 30.01.2014. nolikumu Nr.

1/2014 „Alūksnes novada kultūras
un kultūrizglītības iestāžu projektu
konkurss 2014. gadam”.
Savukārt Bejas pamatskolai pašvaldības īstenotā, Izglītības un zinātnes
ministrijas atbalstītā projekta „Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros iegādāts

ziemas sporta inventārs.
Arī Malienas pagastā tiek īstenots
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstītais projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Malienas pirmsskolas
izglītības iestādē „Mazputniņš””. Tā
kopējās izmaksas ir 144 810 EUR,
no kā KPFI līdzekļi ir 69 375 EUR.
Malienas pamatskola piedalās
programmās „Skolas auglis” un
„Skolas piens”, Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš” - programmā „Skolas piens”.
Pamatskola piedalās arī lasīšanas
veicināšanas programmā „Bērnu un
jauniešu žūrija”. Un tāpat kā Bejas
pamatskolai, arī Malienas pamatskola Alūksnes novada pašvaldības
īstenotajā IZM atbalstītajā projektā „Slēpošanas inventāra iegāde
Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” saņēmusi
slēpošanai nepieciešamo inventāru.

Pededzes jauniešu darbīgā vasara
Viesturs Zaķis,
Pededzes un Mārkalnes
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciālists

Aizvadītajā vasarā Pededzes
pagasta jaunieši paguvuši ne
tikai piedalīties Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra
projekta „Tālāk par sevi”
aktivitātēs, bet arī īstenojuši savu
projektu, kura gaitā ieguvuši
zināšanas un pieredzi, kas
noderēs karjeras plānošanā un
var būt pamudinājums apsvērt
iespēju nākotnē veidot savus
uzņēmumus.
Lai izvēlētos apgūt savām interesēm, spējām un pastāvošajam darba
tirgum atbilstošu profesiju, ļoti liela

nozīme ir pēc iespējas plašākām zināšanām par tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem, tādēļ Pededzes
jauniešu deju kolektīva dalībnieki ar
mērķi iegūt profesionālajai izvēlei
un karjeras plānošanai noderīgu
informāciju izstrādāja un īstenoja
projektu „Veido savu karjeru pats!”.
Projekta gaitā vairāk nekā 20
Pededzes pagasta jaunieši speciālistu vadītās nodarbībās guva
ieskatu komercdarbības un karjeras
plānošanas pamatprincipos, kā arī
klātienē iepazinās ar triju dažāda
profila Alūksnes novada uzņēmēju
darbu. Uzņēmumos redzētais, ko
papildināja saimnieku stāstījums,
jauniešiem ļāva gūt priekšstatu par
lauku tūrisma saimniecības darbu,
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu,
savvaļas zirgu un gaļas liellopu au-

Pededzes jaunieši šovasar guvuši zināšanas, kas noderēs karjeras
plānošanā
Foto no Pededzes pagasta pārvaldes arhīva
dzēšanu, kā arī galdniecības ražotni. organizētā „Alūksnes novada JauProjekts īstenots Alūksnes novada
niešu iniciatīvu projektu konkursa
pašvaldības finansētā un Alūksnes
2014” ietvaros.
Bērnu un jauniešu interešu centra

labprāt piedalās pagasta novada,
citu Vidzemes novadu
organizētajos slēpojumos.
Trīs mācību gadu garumā ir
plānots izvērtēt, vai palielinās
skolēnu un bērnu skaits, kas apgūst
slēpošanas prasmes sporta stundās,
kāda ir slēpošanas pamatprasmju
apguves dinamika, vai samazinās
no sporta atbrīvoto skolēnu skaits
ziemas mēnešos, vai ir vērojams
skolēnu skaita pieaugums sporta
interešu izglītības programmās.
Projekta īstenošanas kvalitāte
un ieguvumi tiks izvērtēti sporta
skolotāju metodiskajā apvienībā šī
mācību gada otrajā semestrī.

Mārkalnes
ciemā vakari
kļuvuši gaišāki
Viesturs Zaķis,
Pededzes un Mārkalnes pagastu
pārvalžu teritorijas attīstības
speciālists
Izmantojot Alūksnes
novada pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas 2014. 2017. gadam ietvaros piešķirtos
līdzekļus, Mārkalnē veikta ielu
apgaismojuma sistēmas
rekonstrukcija.
Jau ilgstoši Mārkalnes
ciemā nebija pilnvērtīgas
apgaismošanas sistēmas, esošā
gaisma no ēkām nespēja nodrošināt
kaut cik vienmērīgu ciema centra
izgaismošanu, tādēļ, rūpējoties
par iedzīvotājiem drošāku vidi,
uzstādītas kopskaitā 12 LED ielu
laternas ciemu šķērsojošā valsts
autoceļa Kolberģis - Ponkuļi malā,
Mārkalnes pamatskolas teritorijā,
pie vasaras pasākumu apmeklētāju
iecienītās estrādes „Lakstīgalas”,
kā arī daudzdzīvokļu māju
pagalmā.
Tā kā šogad Mārkalnes
ciema teritorijā notiek plānotie
VAS „Latvenergo” elektropārvades
līniju atjaunošanas darbi,
apgaismošanas sistēmas pārbūvi
bija iespējams veikt ar ievērojami
zemākām izmaksām nekā citā
laikā. SIA „Maritec” veiktā
apgaismes sistēmas rekonstrukcija
izmaksāja 18846,78 EUR.
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Izglītība
Superkausa
izcīņa „Zemenītes”
lieliskajiem tētiem
Inga Līdaka,
Strautiņu PII „Zemenīte”
iestādes padomes locekle
Ir atkal klāt
septembris, kad svinam
Tēvu dienu. 12. septembrī
Strautiņu pamatskolas
sporta laukumā
aizvadījām Superīgās
Zemenītes SUPERKAUSA
IZCĪŅU.
Pirmo gadu mūsu
pirmsskolas izglītības iestādē
„Zemenīte” notika sporta
pasākums par godu Tēvu
dienai. Šogad tās devīze bija
„SUPERKAUSA IZCĪŅA”,
kurā bērni ar vecākiem ārpus
bērnudārza teritorijas startēja
8 sporta stacijās – „Zaķu trase”,
„Zābaku lidojums”, „Segu
skrējiens”, „Lidojošais riņķis”,
„Krāsainās adatas”, „Tautas
bumba”, „Bumbas ķeršana”
un „Bumbas speršana”.
Arī šajā pasākumā bija ļoti
liela atsaucība no vecāku, īpaši
tētu, puses. Interesanta bija
ģimeņu karogu prezentācija.
Sportot gribētāju bija daudz, jo
pie atsevišķām stacijām un
starta veidojās pat rindas. Bija
patiess prieks un gandarījums
skatīties bērnu priecīgajās sejās,
kurās sārtojās vaigi no sajūsmas
par padarīto. Un kur nu vēl
gardā zupa, kas pēc kausa
izcīņas tika celta galdā turpat
sporta laukumā un par visiem
pēc kārtīgas sportošanas ar
milzu apetīti arī notiesāta!
Lai gan kauss ar uzrakstu
„Super tētis” nonāca tēta
Andra rokās, medaļu
un atzinības rakstu
saņēma ikkatrs tētis.
Finišā līksmi bija visi gan bērni, gan vecāki, jo
kopā būšana ir svarīgs faktors
bērna un ģimenes dzīvē!
Svētku izskaņā organizatori
nolēma šos svētkus
„Zemenītē” veidot par
tradīciju. Vecāku padomes
vārdā sakām lielu paldies
ikvienam „Zemenītes”
lieliskajam tētim par drosmi
un atsaucību un paldies arī
svētku organizētājiem!

Sēdes oktobrī
Tautsaimniecības komitejas
sēde
8. oktobrī 10.00
Finanšu komitejas sēde
15. oktobrī 10.00
Domes sēde

23. oktobrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās ēkas
mazajā zālē,
Dārza ielā 11, Alūksnē.

01.10.2014.
www.aluksne.lv

Būsim garā stipri!
Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

Ar šādu devīzi pēc 75 gadiem
Pededzes pamatskolā 2014. gada
1. septembrī atgriezās atjaunotais
skolas karogs.
Pie pirmā Pededzes skolas karoga
sākumiem stāvējis Valsts Prezidents
Kārlis Ulmanis, kurš 1938. gada 29.
maijā, atklājot jaunuzcelto skolas
ēku, atvēl 500 latu un uzdod izstrādāt karoga projektu. Jau pavisam
drīz, 1938. gada 18. decembrī,
skolas zālē pie izpušķotas Ziemassvētku eglītes karogs tiek iesvētīts.
Diemžēl tālākais karoga liktenis nav
zināms.
Karoga atjaunošanas iniciatore
– bijusī Pededzes pagasta pārvaldes priekšsēdētāja Inta Ņikitina,
pamatīgi izpētījusi karoga tapšanas
vēsturi, ķērās pie darba jau pirms
vairākiem gadiem. Ceļš nebija

viegls, jo vienīgā mums zināmā
pirmā karoga aculieciniece Regīna
Strazda atcerējās tikai to, ka karogs
ir bijis zila atlasa ar linu ziediem. I.
Ņikitina pētīja interneta materiālus,
tā laika avīžu rakstus, noteikumus
par skolu karogiem, sazinājās ar
Latvijas Valsts nacionālo arhīvu.
Arhīvā saglabājies tikai karoga
labās puses krāsainais attēls, ziņu
par kreiso pusi nav. Tad talkā nāk
pagasta pārvaldes sekretāre Mirdza
Korne, kura sarakstē ar Pededzes
skolas pirmā pārziņa Priedīša
radiniekiem saņem karoga melnbaltos abu pušu zīmējumus. Tagad
darbs SIA “Daiļrade RC” māksliniecei Dainai, lai saskaņotu krāsas
un izveidotu karoga skici. Pirmais
paraugs, ko izšuj mašīna, māksliniecei nepatīk. Tāpēc pie darba ķeras
meistare Ausma Apše, kura izšuj
visus vēsturiskos karogus. Tā ar I.
Ņikitinas, Imanta Priedīša ziedojumu un skolas budžeta finansējumu

1. klases skolēni pie atjaunota Pededzes pamatskolas karoga
Foto no Pededzes pamatskolas arhīva
fotografēties pie skolas karoga bija
karogs nonāk līdz skolai.
Zinību dienā karogu iesvēta
pirmklasniekiem, bet rūpes par karogu uzņēmās 9. klases audzēkņi.
Nacionālo bruņoto spēku Alūksnes
Būsim lepni par savu skolu, savu
Kājnieku skolas kapelāns Laimnesis
Pauliņš, svinībās piedalās Alūksnes
karogu, ar cieņu nesīsim skolas
novada domes priekšsēdētāja vietvārdu, ne tikai īpašos brīžos, bet
nieks Dzintars Adlers, Pededzes un
arī ikdienā ar darbiem apliecināsim
piederību Pededzei! Lai veiksmīgs
Mārkalnes pagastu pārvalžu vadī2014./2015. mācību gads!
tāja Daiga Vītola, ansamblis „Labā
oma” un citi viesi. Gods pirmajiem

Jaunlaicenes skolai jau 25
Guna Tomiņa,
Jaunlaicenes pamatskolas skolotāja

Pirms 25 gadiem Jaunlaicenes
muižas parka sirmo koku pavēnī
aizsākās mūsu skolas vēsture.
1989. gadā šeit savas skolas gaitas
uzsāka 1. klase, šobrīd aizvadīti
jau 18 izlaidumi un savu vecāku
skolas taku min jau mūsu
absolventu bērni.
Šogad Jaunlaicenes pamatskolu
par savām otrajām mājām sauc 92
cilvēki – gan pirmskolas vecuma
bērni, gan skolēni, gan skolotāji un
tehniskie darbinieki.

Skolas ar divas un trīs reizes ilgāku
vēsturi droši vien teiktu - tikai 25,
taču mēs uzskatām, ka tik mazai
lauku skoliņai kā mūsējā 25 gadi
jau liecina par zināmu stabilitāti un
tradīcijām. Mēs patiesi lepojamies
ar saviem esošajiem un bijušajiem
audzēkņiem. Katru gadu liela daļa
mūsu skolas absolventu papildina
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņu rindas, bet vēlāk
veiksmīgi iestājas arī augstskolās.
Mūsu skolā ir mācījies bobslejists
Intars Dambis, ar kura sportiskajiem
sasniegumiem lepojas visa Latvija. Arī visi šī gada 11 absolventi
turpina mācības - seši mācās Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā,

viens - Alūksnes novada vidusskolā,
bet četri - arodskolās.
Neviena skola nevar pastāvēt bez
sabiedrības atbalsta. Pirmkārt, bez
skolēnu ģimeņu atbalsta, tādēļ esam
gandarīti par aktīvo Skolas padomi,
kas katru gadu iepriecina mūs ar
jaunām idejām. Šajā mācību gadā
visas ģimenes un arī skolotāji tiek
aicināti piedalīties akcijā ,,Iepriecini” un dāvāt pirmskolas grupiņai
attīstošās spēles, rotaļlietas un
grāmatas, kas pašu bērniem vairs
nav nepieciešamas.
Esam priecīgi arī par citu cilvēku atbalstu. Jau otro gadu mūs
atbalsta SIA ,,Imis” vadītājs Imants
Serts, kurš pagājušajā mācību

gadā uzdāvināja divām māsām, 9.
klases audzēknēm, portatīvo datoru,
bet šī gada 1. septembrī katram
pirmklasniekam un skolai dāvināja
,,Ābeci” - 1 lata monētu ar Ābeces
gaiļa attēlu.
Pagājušajā mācību gadā ar Jaunlaicenes uzņēmēja Anda Zariņa un
K. Krēsliņa materiālo atbalstu 9.
klasei bija iespēja doties mācību
ekskursijā uz Rīgu. Savukārt šogad
K. Krēsliņš uzdāvināja skolai jaunu
volejbola tīklu. Sirsnīgs paldies
visiem par atbalstu!
Sagaidot Skolotāju dienu, gribam
visām Alūksnes un Apes novada
skolām novēlēt - lai jums ilgs un
darbīgs mūžs!

Alūksnes novadā notiks Karjeras nedēļa

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 13. līdz 17. oktobrim
Alūksnes novadā notiks
karjeras nedēļa „Es būšu... Vai
zini, kas būsi Tu?”, kuras mērķis
ir palīdzēt jauniešiem izzināt
karjeras iespējas, veicināt
uzņēmību un motivāciju mācīties
un izvēlēties nākamo profesiju
un izglītības ceļu atbilstoši
savām spējām, interesēm un
iespējām, ietverot visu līmeņu
profesionālās izglītības vērtību
un aktualitāti mūsdienās.
Karjeras nedēļu organizē Valsts
izglītības attīstības aģentūra un
Eiropas Komisijas Euroguidance
tīkla programma sadarbībā ar
15 Latvijas pilsētu un novadu
pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. Šogad pasākums notiks
vienlaikus 15 Latvijas pilsētās un
novados: Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī,
Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā, Liepājā,
Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī,
Valmierā, Alūksnē, Rojas novadā,
Saldū un Ogrē.
Alūksnes novadā plānoto karjeras
nedēļas pasākumu plāns ir pieejams
izglītības iestādēs, kā arī Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv izglītības ziņu
sadaļā. Nedēļas garumā skolās,

uzņēmumos, iestādēs notiks dažādi
pasākumi, kas palīdzēs jauniešiem
izzināt savu personību, labāk iepazīt
plašo profesiju pasauli, uzklausīt
dažādu speciālistu viedokļus un
ieteikumus.
Tā Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrā notiks starpnozaru diskusija
par karjeras jautājumiem „Alūksnes
novada jauniešu iespējas perspektīvai nākotnei”, kurā plānots
runāt par tādām tēmām kā atbalsta
sniegšana, lai jauniešiem palīdzētu
izzināt karjeras iespējas, jauniešu
rosināšana domāt par savlaicīgu
karjeras veidošanu, prasmēm, ko
augstu vērtē darba devējs, iespējām
pēc studijām atgriezties un strādāt
Alūksnē u.c. Uz tikšanos aicināti
izglītības iestāžu vadītāji,
pašvaldību darbinieki, deputāti,
jaunatnes darbinieki un ikviens
interesents.
Jau no 15. septembra līdz 13.
oktobrim novada izglītības iestādēs
norisinās radošs zīmējumu konkurss
„Neparastā karjeras kurpīte”.
Dažādas aktivitātes karjeras nedēļas laikā piedāvā Alūksnes pilsētas
bibliotēka – te notiks konkursi par
profesijām, informatīvā stunda par
informācijas resursu izmantošanu,
literatūras izstādes par karjeras
izvēles izpēti.
Nodarbinātības valsts aģentūrā
skolēni aicināti piedalīties praktiskās nodarbībās, lai apgūtu CV un

motivācijas vēstules rakstīšanu,
iepazīties ar aģentūras resursiem
karjeras plānošanai un izvēlei, NVA
jauniešu atbalsta programmu.
Alūksnes muzejā jaunieši var
pieteikties tikties ar muzeja
darbiniekiem un vērot viņu darba
ikdienu, kā arī foto izstādi, kas
stāsta par darbinieku darba ikdienu.
Skolēniem muzejā būs iespēja
iepazīt izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciālista, klientu
apkalpošanas speciālista un pētnieka/vēsturnieka profesijas nianses.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Alūksnes filiālē
skolēni aicināti klātienē iepazīties ar
augstskolas akadēmisko personālu,
iepazīt studiju vidi un piedalīties
vairākās lekcijās. Tāpat būs iespēja
uzklausīt augstskolas studentu un
absolventu stāstus par viņu karjeras
veidošanos un dzirdēt viņu padomus.
Karjeras nedēļas laikā notiks
atvērto durvju diena pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu
atbalsta personāla telpās, kur varēs
sastapties ar izglītības psihologu,
logopēdu, speciālās izglītības skolotāju. Uz atvērto durvju dienu aicinās
Alūksnes Mākslas skola, Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes
novada vidusskola, Alūksnes
Mūzikas skola, Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skola,
kā arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts

ģimnāzija, kura aicina arī uz diskusiju par skolēnu atziņām pēc darba
vasarā, iepazīšanos ar profesionālās
pilnveides programmu „Esi līderis”,
foto un zīmējumu konkursu darbu
izstādi, konkursu „Iekāp karjeras
kurpēs” un citām aktivitātēm.
Tiem jauniešiem, kurus vairāk
interesē militāra karjera, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola
piedāvās iespēju viesoties savā
teritorijā, iepazīties ar ekipējumu
un tehniku, tikties ar karavīriem un
vairāk uzzināt par dienestu bruņotajos spēkos.
Alūksnes un Apes novadu skolēniem, skolotājiem Karjeras nedēļas
laikā tiks rīkota tikšanās ar ideju
grupas „Radošuma pils” pārstāvjiem un praktiska darbošanās par
tēmu „Kā sevi stiprināt mainīgā un
izaicinājumiem piesātinātā vidē”,
kā arī tikšanās ar dažādu augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem,
iepazīties ar dažādām studiju
programmām un citiem ar studijām
saistītiem jautājumiem.
Sīkāka informācija par karjeras
nedēļu Alūksnes novadā www.
aluksne.lv, izglītības iestādēs vai
pie Karjeras nedēļas koordinatores
Alūksnes novadā Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietnieces Lolitas Vanagas,
pa tālruņiem 64307105, 26130490,
29412438 vai e-pastu:
lolita_v@inbox.lv.

Alūksnes Novada Vēstis 9.

01.10.2014.

Kultūra

www.aluksne.lv

Pļaujas svētki radījuši prieku
un gandarījumu par labi paveiktu darbu
Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja

Šogad tos veltījām maizes tēmai,
izgājām ceļu, kas ejams, lai tiktu
līdz maizes kukulītim.
Strādājām, runājām, dziedājām un
izdancojām to. Pieminējām muzeja
maizes tradīcijas radītāju, kopēju,
brīnumgardas maizes cepēju Mirdzu
Ķirpi. Baudījām dažādu maizes
cepēju piedāvājumu – rupjmaizi,
saldskābmaizi, baltmaizi, maizi uz
iesmiem un pankūkas uz Kanaviņu
ģimenes izbraukuma plīts. Kā ik
gadus, svētkus veidot palīdzēja
amatnieki – podnieks Uģis Puzulis,
kalējs Laimonis Bāliņš, karošu un
citu koka darbu meistari gulbenietis
Laimonis Lapsa un smiltenietis
Gaidis Barovskis, balvēnietis Ēriks
Kanaviņš. Rokdarbus kā allaž
strādāja Tautas lietišķās mākslas
studijas „Kalme” (Alūksne) un
„Sagša” (Gulbene). Maizi cepa stāmerienietis Vilis Kļaviņš. Prieks par
Jāņa Strakšas atsaucību pie labības
sagādes un jauko atmosfēru, kas
valda svētkos klētī pie medus sviešanas. Paldies visiem, kas gadu no
gada ir muzeja sadarbības partneri
gan svētkos, gan ikdienā.
Šogad sajutām arī iedzīvotāju
atsaucību svētku sarīkošanā. Īpašs
prieks, ka pie dažādu darbu veikšanas atgriezušies vai no jauna iesaistījušies Alūksnes novada ļaudis.
Blakus mūsu ilggadējam kuļmašīnas dampja pārzinātājam Rūdolfam
Vanagam strādāja Ints Šķenders un

Pļaujas svētku pasākuma vadītājs Dzintris Kolāts iztaujā kalncempieti
Rūdolfu Vanagu
Aivitas Lizdikas („Malienas Ziņas”) foto
Guntars Lielbārdis, bet pie kulšanas
kopā ar Jāni Vērsi arī Sandis un
Matīss Sanji, Ilze Šķendere un Dagnis Haritonovs. Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis” šogad darbojās
svētku atklāšanā un apmeklētāju
uzmundrināšanā ar dziesmām un
dančiem, atstājot veļas mazgāšanu
ar koka veļas mazgājamo mašīnu,
skalošanu, velēšanu, ko ik gadus
veikuši, kalncempiešu Mudītes
Smirnovas un Antas Zirdziņas,
annenietes Ineses Skudras un malieniešu Daces Riņķes un Dzintras
Trasunes ziņā. Arī pie kartupeļu
rīvēšanas un stērķeles gatavošanas
kalncempietes - Arnita Kākere un
Kristīne Amoliņa. Pieredzējušo rijas
kūlēju Andreja un Ivo Cauku palīgos piepulcējušās Jautrīte Graņica
un Sigita Grīsle ar meitiņu Vanesu
Annu. Patiess prieks, ka šogad, kad
īpašāk runājām par maizi, izdevās
atkal iedarbināt zirga ģēpeli. Paldies

Dzejas dienu pasākums Mālupē
Kristīne Bogdanova
Septembris ir ne tikai rudens, bet
arī dzejas dienu laiks. Mālupes
pagastā 13. septembrī tika aizvadīts lielisks dzejas vakars „Atnāc
ciemos pie dzejas un asterēm”.
Apmeklētājus priecēja jaunie
autori gan no pašas Mālupes,
gan no Pededzes.
Tik dažāda ir dzeja, tik dažādi ir
stāsti tajā, bet nemainīga ir kopības
un sapratnes sajūta, kas pārņem,
kad autori to lasa. Jaunā autora
Jura Zaķa dzeju lasīja ne tikai pats
autors, bet arī Mārīte Rēpse, kurai
tas izdevās ļoti izjusti, emocionāli
un sirsnīgi.
Protams, dzeja arī ir māksla tāpat
kā mūzika, kas plūda Saieta nama
sienās un priecēja klausītājus.

Savus dzejas darbus, kā arī dziesmu
vārdus lasīja Mālupes pamatskolas
skolotāja Irēna Andranova, kā arī
viņa priecēja ar klavierspēli. Mālupes pamatskolas skolnieces lasīja
Irēnas Andranovas dzeju un dziedāja viņas komponētās dziesmas.
Mālupietes Daces Apsītes - Pīčas
dzeju lasīja Iveta Zvejniece.
Izsaku lielu pateicību Jurim Zaķim
par palīdzību pasākuma organizēšanā un milzīgs paldies Ivetai
Zvejniecei par atbalstu mums,
jauniešiem, un šo lielisko iespēju
atnākt un justies gandarītam un piepildītam ar pozitīvām emocijām.
Tikai pozitīvas un smaida pārpildītas izjūtas sniedza šis lieliskais
vakars, kad bijām ciemos pie dzejas
un asterēm.

Dzeju lasīja no kreisās Irēna Andranova, Juris Zaķis un
Kristīne Bogdanova
Foto Anita Gusta

Anitai un Monvīdam Šteinertiem
par atsaucību, palīdzot ar ķēvīti
Līziņu, kura iemantoja mūsu mīlestību. Kulšana ar zirga ģēpeli, kas
vairākus gadus Atē nebija notikusi,
piesaistīja īpašu skatītāju interesi.
Pie labības kulšanas, kā jau iepriekš
to veikuši, strādāja Artis Lielbārdis,
Sandra Grīsle un šogad arī Māris
Alksnis.
Linu apstrāde, kā ik gadus, Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa
pārziņā. Te vēl audzināmi vietējie
kadri, bet prieks, ka izdevies darbos
iesaistīt alūksnietes Kristīnes Berkules stalto zirgu no viņas uzņēmuma „Dipu dapu” un ar Kristīnes
mammas Larisas Berkules palīdzību
rasta sadarbība pie linu lauzāmās
mašīnas. Gandarī atsaucība no
zemnieku saimniecības „Dunāji”,
kas nodrošināja abu darba zirdziņu
atvešanu un palīdzēja ievadīt tos
veicamajās norisēs.

Arī mazpulcēniem jaunumi, jo
svētkos līdzās pieredzējušiem to
atbalstītājiem strautiniešiem un
ilzeniešiem piepulcējies Bejas
mazpulks. Sadarbību ar mazpulkiem aizsāka jau muzeja dibinātājs
Viktors Ķirps un cerams, ka tā ar šo
organizāciju ik gadus veidosies jo
ciešāka.
Paldies it visiem, kas strādājuši
svētku tapšanā gan ar dziedāšanu,
gan dancošanu, gan slaucīšanu un
mazgāšanu, ar skaistuma un mūzikas radīšanu, ar nešanu, vešanu,
likšanu, ar skaņas nodrošināšanu
un satura kopā turēšanu, ar kārtības
uzturēšanu un informatīvo atbalstu
paldies visiem viesiem par pozitīvu
attieksmi, uzmundrinājumu un laba
vēlējumiem. Šoreiz vairāk gribējās
izcelt tos, kas atkal atgriezušies vai
pievienojušies svētkiem. Pasākuma laikā saņēmām arī citu esošo
un bijušo kalncempiešu vēlmi un
apliecinājumu piedalīties nākošajos
svētkos. Tas vairo spēku strādāt, tas
nodrošina šo svētku ilglaicību un
patieso vērtību, padara unikālāku
1986. gadā Viktora Ķirpa iedibināto Pļaujas svētku tradīciju, turklāt
2015. ir muzeja 30 gadu jubilejas
gads, kad jaunas iespējas darbam
pavērs arī ELFLA pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros īstenotais projekts
„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana
sabiedrībai”. Arī tu vari pievienoties
mūsu pulkam!

Malienas tautas namam 100!
Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītāja
Šogad Malienas tautas nama
sirmā ēka svin savu pirmo
simtgadi un 29. novembrī
ikviens aicināts uz saviesīgu vakaru retro stilā „Malienas tautas
nama 100”.
Īpaši gaidīti visi bijušie un esošie
pašdarbības kolektīvu dalībnieki,
tautas nama vadītāji un darbinieki,
lai kopīgi atskatītos uz iepriekšējiem 100 gadiem tautas nama
pastāvēšanas laikā un izjustu, cik
nozīmīgu devumu atstājuši pagājušie gadi un notikumi tajos.
Pasākums iecerēts kā atpūtas vakars pie klāta galdiņa, kurā katram
būs iespēja izdzīvot pagājušos
gadus caur dziesmu, deju, teatra-

lizētu uzvedumu un citiem priekšnesumiem un saprast, cik nozīmīgi
tie bijuši, caurvijot ideju, ka laikam
cauri izvijas cilvēka radīts notikums.
Saviesīgu vakaru vadīs Inga
Neimane no Alojas, bet par deju
mūziku mazliet retro stilā gadās
Ēriks Gruzniņš.
Vakara gaitā sagaidāmi dažādi pārsteigumi, īpaši izveidots foto salons
un pusnakts loterija. Neizpaliks arī
dzimšanas dienas torte un uguņošana, bet pēc pusnakts viesi tiks
aicināti vienoties kopīgā balles dejā.
Kungi un dāmas aicināti ievērot 20.
gadsimta sākuma ģērbšanās stilu.
Ieejas kartes būs iespējams iegādāties līdz 10. novembrim Malienas
tautas namā vai rezervēt pa tālruni
25458550. Ieejas kartes vērtība – 5
EUR.

Malienas tautas namā šovasar, augustā notika Bērnības svētki kopā ar
Čučumuižas rūķiem un Ziedu meitiņu
Foto no Malienas tautas nama arhīva

Aicina Mālupes
Saieta nams
Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja
Kliedējot garos rudens un
ziemas vakarus, Mālupes
Saieta namā tiek organizētas
jaunas aktivitātes.
Visiem, kam interesē rokdarbi
un kas vēlas dalīties ar savām
prasmēm, idejām un iemācīties
kaut ko jaunu, tiek aicināti uz
rokdarbu pulciņu. Pirmā tikšanās
notiks Mālupes Saieta namā
15. oktobrī pulksten 18.00.
Šogad tiek plānots organizēt
vingrošanas nodarbības. Visiem
interesentiem pieteikties līdz
23. oktobrim pie Mālupes
Saieta nama vadītājas
Ivetas Zvejnieces.
11. oktobrī pie Saieta nama
notiks ikgadējais Mālupes
Lielais tirgus. Pulksten 9.00
aicinām visus, kas vēlas pārdot
un pirkt, bet 10.00 sāksies
kultūras programma. Vakarā visi
gaidīti uz Mālupes Lielā tirgus
balli, spēlēs grupa „Atkal
šovakar”. Visi tirgoties gribētāji
aicināti pieteikties līdz
9. oktobrim Mālupes pagasta
pārvaldē vai pie Saieta nama
vadītājas Ivetas Zvejnieces pa
tālruni 26585594.

Dzīvnieku māja
„Astes un ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5
Alūksnes novada
Kalncempjos atrasts bēšs kucēns.
Mājās, kurās šis suņuks pieklīda,
pieļauj, ka kucēns pazudis
saimniekiem Pļaujas svētku
laikā, kas norisinājās
13.septembrī Viktora Ķirpa
Ates muzejā. Kucēns savu esošo
saimnieku 14 dienas gaidīs
„Astēs un Ūsās” Alūksnē, bet
pēc tam būs pieejams adopcijai.

Alūksnē, tirgus laukumā
pieklīdusi mīlīga trīskrāsu
kaķenīte. Iespējams, bijusi
atstāta kartona kastē. Lūdzam
atsaukties cilvēkus, kuri zina,
kam šī kaķenīte pieder. Šobrīd
dzīvnieks nogādāts „Astēs un
Ūsās”.

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

10. Alūksnes Novada Vēstis
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„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Alūksnes novadā”

www.aluksne.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
28.08.2014. lēmumu Nr.312
(protokols Nr.15, 25.punkts)

Spēkā no 02.10.2014.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
Izdarīt Alūksnes novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Alūksnes
novadā” šādus grozījumus:
Izteikt 34.4 un 34.5 punktus šādā
redakcijā:
„34.4 Vispārizglītojošo izglītības
iestāžu un arodizglītības iestāžu audzēkņiem pabalstu bērna ēdināšanas
izdevumu segšanai piešķir, ņemot
vērā izglītības iestādē noteikto
vienas dienas pusdienu izmaksas/
maksas apmēru, kas pēc Alūksnes
novada domes 2013.gada 31.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2/2013
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteikto
ēdināšanas maksas atvieglojumu
piemērošanas, nepārsniedz 0,5% no
valstī noteiktās minimālās mēneša
algas dienā.

34.5 Izglītības iestāžu piecgadīgo,
sešgadīgo izglītības programmu audzēkņiem pabalstu bērna ēdināšanas
izdevumu segšanai piešķir, ņemot
vērā izglītības iestādē noteikto
vienas dienas ēdināšanas izmaksas/
maksas apmēru, kas pēc Alūksnes
novada domes 2013.gada 31.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2/2013
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteikto
ēdināšanas maksas atvieglojumu
piemērošanas, nepārsniedz 0,5% no
valstī noteiktās minimālās mēneša
algas dienā.”
Alūksnes novada domes saistošo
noteikumu projekta „Grozījumi
Alūksnes novada domes 2011.
gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Alūksnes
novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Alūksnes novada dome ir paredzējusi sociālo pabalstu bērna ēdināšanai izglītības iestādēs (izdodot 2011.
gada 28.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Alūksnes novadā”, kur
pabalstu piešķir, vērtējot personas
(ģimenes) ienākumus) un ēdināšanas maksas atvieglojumus, nevērtējot personas (ģimenes) ienākumus
(izdodot 2013.gada 31.janvāra
saistošos noteikumus Nr.2/2013
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēs”, kur ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķir
visiem bērniem izglītības iestādēs,
nevērtējot personas (ģimenes)
ienākumus). Saistošajos noteikumos
nepieciešams veikt grozījumus,
precizējot, ka sociāla pabalsta –
pabalsta bērna ēdināšanai izglītības

iestādēs apmēru aprēķina, ēdināšanas izmaksu/maksu samazinot par
domes noteiktos ēdināšanas maksas
atvieglojumu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz, ka
pabalstu bērna ēdināšanai piešķir, ņemot vērā izglītības iestādē
noteikto vienas dienas pusdienu vai
vienas dienas (pirmskolas izglītības
iestādē) izmaksas/maksas apmēru,
kas pēc Alūksnes novada domes
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par
ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteikto ēdināšanas
maksas atvieglojumu piemērošanas,
nepārsniedz 0,5% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas dienā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Visas personas, kuras skar šo
noteikumu piemērošana, var griezties Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, vai Alūksnes
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
5.2. Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada
pašvaldības interneta mājas lapā
www.aluksne.lv .
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.19/2014 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2014
18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
28.08.2014. lēmumu Nr.313
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
(protokols Nr.15, 26.punkts)
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Spēkā no 02.10.2014.
Izdoti pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktu
3. Informācija par plānoto
Izdarīt grozījumus Alūksnes
vienībā deklarēta skolēna dzīvesdes) vadītājs” ar vārdiem ,,atbildīgā
un kārtojot ikmēneša braukšanas
projekta ietekmi uz pašvaldības
novada domes 2010.gada 18.marta
vieta;
iestāde”.
izdevumu kompensācijas par
budžetu. Saistošo noteikumu izpilsaistošajos noteikumos Nr.11/2010
4.1.2.Alūksnes pilsētā dzīvojošie
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
de finansiāli neietekmēs pašvaldības
,,Kārtība, kādā Alūksnes novada
skolēnu vecāki – tajā Alūksnes noPaskaidrojuma raksts par
audzēkņiem.
budžetu.
pašvaldība sedz braukšanas izdevuvada pašvaldības pagasta pārvaldē,
Alūksnes novada domes saisto2. Īss projekta satura izklāsts.
4.Informācija par plānoto
mus vispārējās pamatizglītības un
kuras administratīvi teritoriālajā
šajiem noteikumiem ,,Grozījumi
Atbilstoši Alūksnes novada domes
projekta ietekmi uz sabiedrību
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
vienībā atrodas izglītības iestāde,
Alūksnes novada domes 2010.
2010.gada 18.marta saistošajos
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbīizglītojamiem”:
kurā skolēns mācās vai šo noteikugada 18.marta saistošajos noteinoteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība,
bas vidi pašvaldības teritorijā.
mu 2.1.3. un 3.1.2.2.punktā noteikkumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā kādā Alūksnes novada pašvaldība
Saistošo noteikumu tiesiskais
1. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
tajos gadījumos – izglītības iestādē;
Alūksnes novada pašvaldība sedz sedz braukšanas izdevumus vispāregulējums ir attiecināms uz
,,4.1.Skolēna vecāki vai personas,
4.1.3.Alūksnes pilsētā dzīvojošo
braukšanas izdevumus vispārējās rējās pamatizglītības un vispārējās
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) 10.-12.klašu skolēnu, kuri mācās
pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojaizglītojamajiem.
iesniedz iesniegumu par braukšanas
cita novada vispārējās vidējās izglīvidējās izglītības iestāžu
miem” noteiktajiem gadījumiem,
5. Informācija par
izdevumu atlīdzināšanu (pielikums
tības iestādēs, vecāki šo noteikumu
izglītojamiem””
ka Alūksnes novadā deklarētajiem
administratīvajām procedūrām.
Nr.1 un pielikums Nr.2) attiecīgajā
3.3.noteiktajā gadījumā - Izglītības
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības papārvaldē.”
1. Projekta nepieciešamības
izglītojamajiem ir tiesības saņemt
Alūksnes novada pašvaldības laikgasta pārvaldē, izglītības iestādē vai 2. 4.2.punktā:
pamatojums.
braukšanas izdevumu kompensārakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un
Izglītības pārvaldē (turpmāk tekstā
aizstāt 4.2.2.1. un 4.2.2.5.apakšSaistošie noteikumi nepieciešami,
cijas, saistošajos noteikumos tiek
ievietoti Alūksnes novada pašvaldī-atbildīgā iestāde):
punktā vārdus ,,pagasta pārvaldē
lai precizētu atbildīgās iestādes
precizētas atbildīgās iestādes, kur
bas mājas lapā www.aluksne.lv
4.1.1.ārpus Alūksnes pilsētas dzīvo- (izglītības iestādē)” ar vārdiem
(pagasta pārvalde, izglītības iestāde, izglītojamo vecākiem griezties, lai
6. Informācija par konsultācijām
jošo skolēnu vecāki – tajā Alūksnes
,,atbildīgajā iestādē”;
Izglītības pārvalde), kur vecākiem
iesniegtu iesniegumu un kārtotu
ar privātpersonām.
novada pašvaldības pagasta pārvalaizstāt 4.2.2.2.apakšpunktā vārdus
griezties, iesniedzot iesniegumu par
ikmēneša braukšanas izdevumu
Konsultācijas nav notikušas.
dē, kuras administratīvi teritoriālajā
,,pagasta pārvaldes (izglītības iestābraukšanas izdevumu atlīdzināšanu
kompensācijas.

Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un
Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātiem
Pamatojoties uz Alūksnes novada
domes 2014.gada 27.februārī
pieņemtajiem lēmumiem „Par
Alūksnes novada teritorijas
plānojuma 2015.-2027.gadam
1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai” un „Par
stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma ietvaros izstrādātā
Vides pārskata projekta Alūksnes
novada teritorijas plānojumam
2015.-2027.gadam nodošanu
publiskai apspriešanai”, Alūksnes
novada teritorijas plānojuma
1. redakcija un Vides pārskata
projekts tika nodots publiskai
apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš
tika noteikts no 2014. gada 3.
marta līdz 25. aprīlim, publicējot

paziņojumus par to laikrakstos
„Alūksnes Novada Vēstis”, „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”,
kā arī Alūksnes novada pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā
„Sabiedrība”.
Ar teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu visā
publiskās apspriešanas laikā bija iespējams iepazīties Alūksnes novada
domes administratīvās ēkas 1. stāva
gaitenī un pagastu pārvalžu ēkās to
darba laikā. Plānošanas dokumenti
bija pieejami arī mājas lapā www.
aluksne.lv sadaļā „Sabiedrība”, kā
arī bija noteiktas apmeklētāju pieņemšanas un konsultācijas laiki pie
pašvaldības teritoriālplānotājas A.
Māsēnas. Tikšanās ar iedzīvotājiem
(publiskās apspriešanas sanāksmes)
tika organizētas katrā pagastā un

Alūksnes pilsētā laika posmā no
2014. gada 24. marta līdz 2. aprīlim
ieskaitot. Uz publiskās apspriešanas
sanāksmēm bija kopumā ieradušies
169 interesenti.
Rakstiskus priekšlikumus bija iespējams iesniegt līdz 2014. gada 25.
aprīlim Alūksnes novada domē vai
sūtot tos elektroniski. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 13 rakstiski, tai skaitā 5 elektroniski, iesniegumi, kā arī izteikti priekšlikumi
klātienē un telefoniski. Vislielākais
iedzīvotāju skaits (199 paraksti) izteica vēlmi esošo servitūta ceļu No
Melnuma līdz „Jaunsētām” un tālāk
līdz Ziemera ceļam, nodrošinot piekļuvi Alūksnes ezeram, noteikt kā
pašvaldības autoceļu. Saņemta arī
iedzīvotāju vēstule ar 35 parakstiem
par to, lai Alūksnes pilsētā netiktu

pieļauta kokogļu ražotnes celtniecība. Publiskās apspriešanas laikā
izteiktie priekšlikumi tika izskatīti
Alūksnes novada pašvaldības organizētajās darba grupas sapulcēs.
2014. gada martā Alūksnes novada
pašvaldība atbilstoši Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 89.un
139.3 punktam, nosūtīja paziņojumus institūcijām un kaimiņu
pašvaldībām, ar lūgumu sniegt
atzinumu par izstrādāto teritorijas
plānojuma 1. redakciju un Vides
pārskata projektu. Atbilstoši tika
saņemti 17 institūciju (tai skaitā
no 2 institūcijām atzinumi saņemti
pēc publiskās apspriešanas termiņa
beigām) atzinumi, no 2 institūcijām

tie netika saņemti, kā arī 3 kaimiņu
pašvaldību atzinumi (no Apes
novada domes atzinums netika
saņemts). Atzinumos galvenokārt
doti norādījumi atsevišķu Esošās
situācijas apraksta un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu atsevišķu nodaļu papildināšanu
un precizēšanu.
Saskaņā ar Alūksnes novada
domes 25.09.2014. lēmuma Nr.309
„Par Alūksnes novada teritorijas
plānojuma 2015. - 2027. gadam
1. redakcijas un Vides pārskata
pilnveidošanu”, tiks veikti attiecīgi
labojumi vai precizējumi
plānošanas dokumentos, pēc kā
tiks izsludināta jau Teritorijas
plānojuma papildinātās redakcijas
publiskā apspriešana.

Alūksnes Novada Vēstis 11.

01.10.2014.

Noderīgi zināt

www.aluksne.lv

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
darbinieku apmeklētāju pieņemšanas oktobrī – decembrī
Konsultants

Diena/Datums

Laiks

Vieta

Nikolajs Irtiševs
27843936
nikolajs.irtisevs@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

Pededzes pagasta pārvaldē

Piektdienās

9.00 - 12.00

Otrdienās

9.00 - 12.00

Pirmdienās
Trešdienās

9.00 - 14.00

Ilzenes pagasta pārvalde

Otrdienās
Piektdienās

9.00 - 14.00

Alsviķu pagasta pārvalde

Ceturtdienās

9.00 – 12.00

Kalncempju pagasta pārvalde

16.10; 13.11; 11. 12

9.00 - 12.00

Ziemera pagasta pārvalde

9.10; 6.11; 4.12

9.00 - 12.00

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

23.10; 20.11; 18.12

9.00 - 12.00

Veclaicenes pagasta pārvalde

27.10; 24.11; 22.12

12.30 - 15.00

Liepnas pagasta pārvalde

27.10; 24.11; 22.12

9.00 - 12.00

Mālupes pagasta pārvalde

15.10; 12.11; 10.12

9.00 - 12.00

Malienas pagasta pārvalde

21.10; 20.11; 16.12

9.00 - 11.40

Annas pagasta pārvalde

21.10; 20.11; 16.12

12.00 - 15.00

Jaunannas pagasta pārvalde

20.10; 24.11; 15.12

9.00 - 12.00

Zeltiņu pagasta pārvalde

Vaira Vērse 26588968
vaira.verse@llkc.lv

Ieva Peperniece
26115069
ieva.peperniece@llkc.lv

Viola Kaparšmite 29166807
viola.kaparsmite@llkc.lv
vai Sarmīte Svilāne
26384907
sarmite.svilane@llkc.lv

Mārkalnes pagasta pārvaldē
Jaunalūksnes pagasta
pārvalde

Teritorijas attīstības speciālistu apmeklētāju pieņemšanas
oktobrī – decembrī
Teritorijas attīstības speciālists

Diena/Datums

Laiks

Vieta

Violeta Kļaviņa
20232692
violeta.klavina@aluksne.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās

9.00 – 12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Ceturtdienās
Piektdienās

9.00 – 12.00

Jaunalūksnes pagasta pārvaldē

Pirmdienās
Piektdienās

8.00 - 13.00
8.00 - 15.00

Zeltiņu pagasta pārvalde

Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Pirmdienās,
Trešdienās,
Piektdienās
Otrdienās,
Ceturtdienās

9.00 - 14.00
9.00 - 14.00
13.00 - 16.00

Ārija Rone
28351792
arija.rone@aluksne.lv

Viesturs Zaķis
20236801
viesturs.zakis@aluksne.lv
Vija Zaķe
22042791
vija.zake@aluksne.lv

Iveta Veļķere
20239937
iveta.velkere@aluksne.lv

Laima Kaņepe
20237325
laima.kanepe@aluksne.lv

Ilzenes pagasta pārvalde
Alsviķu pagasta pārvalde

9.00 – 12.00

Pededzes pagasta pārvaldē

9.00 – 12.00

Mārkalnes pagasta pārvaldē

Pirmdienās

8.30 – 15.00

Annas pagasta pārvaldē

Otrdienās

8.00 – 15.00

Jaunannas pagasta pārvaldē

Ceturtdienās

9.00 – 11.00

Kalncempju pagasta pārvaldē

Trešdienās
Ceturtdienās

13.00 - 16.30
9.00 - 12.00

Ziemera pagasta pārvaldē

Trešdienās

9.00 - 12.00

Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Otrdienās

9.00 - 12.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Otrdienās,
Piektdienās

9.00 - 12.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Pirmdienās,
Trešdienās,
Ceturtdienās

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Alūksnes novada draudzēs
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā:
katru darba dienu 9.00 laudes; 18.00 vespere
otrdienās 19.00 „īsta brīvība”
trešdienās 18.20 Bībeles stunda
ceturtdienās 19.00 „Alfas kurss”
piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja
pieņemšanas laiks; 18.00 iesvētes apmācības
25. oktobrī 17.00 vīru vakars
Baznīcā:
svētdienās 11.00 dievkalpojums
5. oktobrī 11.00 Pļaujas svētku dievkalpojums, Svētdienas skolas sākums. Pēc
dievkalpojuma sadraudzība.

Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
draudzē – Svētā Mise notiek katru
svētdienu plkst.14.00.

Liepnas ev. lut. baznīcā - dievkalpojums
notiek katru svētdienu plkst.15.00.
Liepnas Pravieša Elijas pareizticīgo
draudzē - tuvākais dievkalpojums notiks

4. oktobrī plkst.9.00 (dievkalpojumi notiek
vienu līdz divas reizes mēnesī).
Aicinām arī citas novada draudzes sniegt
informāciju par saviem aktuālajiem
pasākumiem, līdz katra mēneša 20. datumam
iesūtot to uz e-pastu evita.aploka@aluksne.lv.

ALTUM valsts atbalsta
programmas uzņēmējiem
„Latvijas Attīstības finanšu
institūcijā Altum” aktīvi
īsteno valsts atbalsta programmas, un izsniedz valsts
atbalsta programmu aizdevumus uzņēmējiem, kuriem
ir grūtāk saņemt finansējumu komercbankās.
Par valsts atbalstu uzņēmējiem un jaunumiem ALTUM
piedāvājuma jomā stāsta Gulbenes filiāles vadītājs Valtis
Krauklis.
Kādi ir jaunumi ALTUM
piedāvājumā uzņēmējiem?
Rudens ieskaņā ALTUM
piedāvājums uzņēmējiem
papildinājies ar jaunu valsts
atbalsta programmu. Tā ir
MVU mikrokreditēšanas
programma, kurā līdz 2015.
gada beigām mikrokredītos paredzēts izsniegt 3,5
miljonus eiro. Aizdevuma
maksimālā summa ir 25 000
eiro un aizdevumi pieejamai
ar termiņu līdz 7 gadiem.
Uzņēmējiem pievilcīgs
jauninājums programmā ir
aizdevuma procentu maksājumu subsīdija 50% apmērā.
Galvenās atšķirības jaunajai
MVU mikrokreditēšanas
programmai no iepriekšējās
programmas ir šādas: jaunajā
programmā lielāki aizdevumi,
proti, līdz 25 tūkstošiem eiro,
turklāt atbalstu var saņemt
ne tikai mikrouzņēmumi, bet
gan visi MVU. Tāpat jaunajā
programmā ir aizdevuma
procentu subsīdijas. Programmas atbalsts nav paredzēts

lauksaimniecības nozarei.
Ko vēl ALTUM piedāvā
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Mazie un vidējie uzņēmumi,
kas sava biznesa attīstībai
finansējumu aizņemsies
ALTUM īstenotajā MVU izaugsmes aizdevumu programmā, varēs saņemt aizdevuma
procentu maksājumu subsīdijas un garantijas. Garantiju
un procentu likmju subsīdijām ALTUM ir paredzēti
2,5 miljoni eiro. Uzņēmumi,
kas veic nelauksaimniecisko
darbību un nav vecāki par 5
gadiem, kopā ar investīciju
aizdevumu varēs saņemt
subsīdiju aizdevuma procentu
maksājumu segšanai 50%
apmērā no kopējās procentos
maksājamās summas pirmo
piecu gadu laikā.
Savukārt apstrādes rūpniecības projektiem, kuriem ir
nepietiekams nodrošinājums,
būs pieejamas garantijas 65%
vai 80% apmērā no aizdevuma kopējās summas. 65%
apmērā garantijas būs pieejamas investīciju projektiem,
savukārt 80% apmērā garantijas būs pieejamas investīciju
aizdevumiem infrastruktūras
ieguldījumu veikšanai.
Ko ALTUM piedāvā tiem,
kas vēlas sākt biznesu?
Jaunajiem uzņēmējiem paredzētā Starta programma, kuru
līdzfinansē Eiropas Sociālais
fonds, piedāvā kompleksu

atbalstu: bezmaksas mācības
uzņēmējdarbības veikšanai
nepieciešamo zināšanu iegūšanai, bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, kā arī finansiālo atbalstu
aizdevuma un procentu
maksājumu subsīdijas veidā.
Starta programmā maksimālā
aizdevuma summa ir 76 tūkstoši eiro. Turklāt uzņēmējiem
pieejama aizdevuma procentu subsīdija 70% vai 80%
apmērā, kas palīdz aizdevuma
procentu maksājumu segšanā.
ALTUM turpina īstenot
arī pārējās valsts atbalsta
programmas - Komersantu
konkurētspējas uzlabošanas
programmu, kurā pieejami
lielāka apjoma aizdevumi.
Lauksaimniekiem pieejami
apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programma, kā arī lauksaimniecības zemes iegādes
aizdevumi.
Līdzās esošo programmu
īstenošanai ALTUM turpinās
sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt „Ģimeņu mājokļu
galvojumu programmu”.
Tāpat ALTUM strādā pie
jaunās ēku energoefektivitātes
valsts atbalsta programmas
sagatavošanas.
Informācija par ALTUM
piedāvātajām valsts atbalsta
programmām uzņēmējiem
pieejama mājas lapā www.
altum.lv, filiālēs. Tuvākais
konsultāciju centrs atrodas
Alūksnē (Pils iela 21), un
tas apmeklētājiem ir atvērts
trešdienās no 9.00 –13.00 un
ceturtdienās no 9.00 – 14.00.

Aicina uz atbalsta grupu
nodarbībām
Atbalsta grupas
nodarbības
cilvēkiem, kuri
aprūpē savus ģimenes
locekļus
Jau no 2005. gada
Alūksnē vecākiem, kuri
ģimenē audzina bērnu, un
personām, kuras mājās
aprūpē ģimenes locekli ar
invaliditāti, notiek atbalsta
grupas nodarbības.
Atbalsta grupas nodarbības ir
„Velku biedrības” piedāvāts
sociālais pakalpojums, ko
finansē projekta ietvaros. Arī
2014./2015. gada periodā no
septembra līdz maijam nodarbības notiks vienu reizi mēnesī, orientējoši katra mēneša
trešajā svētdienā. Nodarbību
sākums plkst.11.30, norises
vieta - Alūksnes novada
Sabiedrības centrā, Dārza
ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes
novadā.
Atbalstu, informāciju un
nepieciešamās praktiskās
zināšanas var saņemt ikviens,
kurš aprūpē bērnu vai citu

savu ģimenes locekli
ar vidēji smagu vai smagu
invaliditāti.
Atbalsta grupu vada
psihologs. Tās mērķis ir
sniegt un saņemt cilvēcisku
cieņu, palīdzēt sadzīvot ar
zaudējumu, ar sāpēm, veicināt
cilvēkos savu spēku
apzināšanos, izaugsmi un
pašcieņu. Darbojoties atbalsta
grupā, ģimenes locekļi gūst
emocionālu atbalstu,
savstarpēju pieredzes
apmaiņu un jaunu draugu
loku.
Kopā sanāk cilvēki ar
līdzīgām problēmām. Grupa
ir atvērta un priecāsies par
katru jaunu dalībnieku.
Grupā cilvēki pārrunā savas
grūtības, uzklausa citu
dalībnieku pieredzi dažādu
jautājumu risināšanā, rod
spēku un cerības mainīt savu
dzīvi. Iesaistoties grupas
darbā un regulāri apmeklējot
nodarbības, dalībnieki iepazīst paši sevi, pilnveidojas
un uzlabo savas attiecības ar
ģimenes locekļiem un dzīves
kvalitāti.

Visus, kuri vēlētos piedalīties
atbalsta grupā, aicinām nākt
uz nodarbībām. Ja nepieciešama papildus informācija,
kā arī lai precizētu nākošās
nodarbības datumu, lūdzam
zvanīt pa telefonu 26326355
Jeļenai Loginai vai interesēties Alūksnes novada Sociālajam dienestā.

Aicina pieteikties
vecāku atbalsta
grupas nodarbībām
Savukārt biedrība „ Alūksnes
Novada Attīstībai” aicina
vecākus pieteikties uz atbalsta
grupas nodarbībām. Atbalsta grupas dalībniekiem būs
iespēja pilnveidot zināšanas
un prasmes sevis pašizpētē,
tiks analizēti pieejamie resursi
esošās dzīves uzlabošanai.
Risināsim dažādas situācijas
bērnu audzināšanā.
Pieteikšanās: zvanot pa
tālruņa numuru 26368675
vai rakstot vēstuli uz e-pastu:
aluksnesattistiba@inbox.lv.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Sporta pasākumi
11. oktobrī Alūksnes ezerā
spiningošanas sacensības „Alūksnes
rudens „plēsējs” 2014”. Reģistrācija
Ziemera pagasta „Jaunsētās” no
7.00 līdz 8.00, sacensību sākums
8.15.
11. oktobrī 11.00 Alūksnes ceļu
pārvaldes zālē Alūksnes novada
atklātais čempionāts
pauerliftingā.
12. oktobrī 10.00 Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas angārā J. Baltauša
atceres turnīrs galda tenisā.
26. oktobrī 10.00 Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas angārā novada
atklātā kausa izcīņa 6.kārta galda
tenisā.
Alūksnē
4. oktobrī 18.00 Alūksnes kapos
svecīšu vakars.
19. oktobrī 13.00 Alūksnes
novada pašvaldības administratīvās ēkas zālē teātra izrāde „Ontans
i Anne” 4. daļa „Ontana traģēdija”.
Biļešu iepriekšpārdošana no 23.09.
Tautas nama kasē (Dārza ielā 11).
Ieeja: 2,50 EUR, izrādes dienā –
3,50 EUR.
25. oktobrī 17.00 Alūksnes
novada pašvaldības administratīvās ēkas zālē grupas „Baltie lāči”
koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana
Tautas nama kasē un Biļešu paradīzes kasē (Dārza ielā 11) no 23.09.
Ieeja: 5 EUR.
25. oktobrī no 9.00 līdz 13.00
Alūksnē, administratīvajā ēkā
Dārza ielā 11 un laukumā pie tās
notiks mājražotāju un amatnieku
ražojumu tirdziņš.
1. novembrī 18.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās
ēkas zālē krievu romances dzied
Viktors Kozlitins. Biļešu iepriekšpārdošana Tautas nama kasē un
Biļešu paradīzes kasē (Dārza ielā
11) no 23.09. Ieeja: 4 EUR, pēdējās
4 rindas - 3 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Daces Blūmas personālizstāde „Pirmais piedzīvojums par burtiem”.
Izstāde „Dažādi stāvokļi”.
Izstādē apskatāmas Madaras Gulbis
glezniecība un Bārbalas Gulbes
stikla darbi. Tikšanas ar māksliniecēm 12. oktobrī 12.00.
13.10. – 19.10. Fotoizstāde „Barona
industrija” (Karjeras nedēļas ietvaros). Izstādē būs iespēja fotogrāfijās
iepazīt muzeja darbu.
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
„Marienburgas cietoksnis”.
Pasākumi
Karjeras nedēļas ietvaros:
15. oktobrī „Iepazīsti darbu
muzejā” 10.00 - prezentācija par
Alūksnes muzeju, 10.30 – 12.00
tikšanās ar muzeja darbiniekiem.
Muzeja darbinieku stāstījums par
darbu muzejā un savu profesiju.
17. oktobrī Ēnu diena. Jauniešiem
ir iespēja ēnot muzeja darbiniekus:
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālistu - 2, klientu

apkalpošanas speciālistu - 2 un
vēsturnieku/pētnieku - 2. Pieteikties zvanot uz muzeju pa tālruni
25665538.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Visi gudri,
visi skaisti” 4. oktobris – Pasaules
dzīvnieku aizsardzības diena (abonementā), „Ieraudzīt dzīves īstenību” - N. Ikstenai - 45 (abonementā),
„Vai zini, kas būsi Tu?” - iespējas
karjeras izvēlē (abonementā), „Pašiedvesma” 10. oktobris – Pasaules
garīgās veselības diena (lasītavā),
„Skolotāj, šī skaistā rudens diena ir
Tavi svētki” (01.10.-06.10. bērnu
literatūras nodaļā), Egona Brīdaka
gleznu izstāde (20.10. - 31.10. bērnu literatūras nodaļā), „Brīnumainā
dzīvnieku pasaule” (15.10. – 31.10.
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: Karjeras nedēļas „Es
būšu… Vai zini, kas būsi Tu?”
pasākumi bibliotēkā (13. – 17.10.),
„Es dāvāšu Tev savus sapņus” – uz
tikšanos dzejas un ceļojumu pasaulē
aicina Iveta Krūmiņa un Hardijs
Madzulis (11.10. plkst. 18.00),
tikšanās ar veterinārās klīnikas
„Labākie draugi” veterinārārsti
Signi Gorbāni (14.10. bērnu literatūras nodaļa), Jauno grāmata diena
(27.10. abonementā).
Alsviķu pagastā
2. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras
namā seminārs akcijas „Apceļo
seno Atzeles zemi” organizatoriem,
tūrisma darba speciālistiem un
uzņēmējiem.
8. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas „Noskaņa”
kopā sanākšana – jubilāru sveikšana.
8. oktobrī 10.30 Alsviķu bibliotēkā literāri muzikāls pasākums kopā
ar dzejnieci Mariku Svīķi un mūziķi
Jāni Žagariņu.
24. oktobrī 18.00 Alsviķu kultūras namā Andra Gaujas spēlfilmas
„Izlaiduma gads” demonstrēšana.
1. novembrī 19.00 Alsviķu kultūras namā akcijas „Apceļo seno
Atzeles zemi” gada balle – priekšnesumi, prezentācijas, balvu pasniegšana, dejas ar grupu „Rolise”,
līdzi ņemot „groziņus”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: „Vienmēr paliek iespēja
uzturēt divus laikus - īstenības un
sapņa…” - rakstniekiem Norai
Ikstenai - 45, Oskaram Vaildam 160, Pēterim Bauģim – 100;
tematiskā izstāde: „Pasaules
dzīvnieku aizsardzības
diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekiem Andrejam
Kurcijam – 130, Fricim
Rokpelnim – 105, Norai
Ikstenai – 45, Teodoram Zeltiņam –
10; tematiskās izstādes:
„Pārsteidzošā zvēru pasaule”,
„Kad pār laukiem veļas miglas
vāli…”.
Annas pagastā
No 2. oktobra katru ceturtdienu
19.30 Annas kultūras namā notiks
vingrošanas nodarbības dažādām
vecuma grupām.
3. oktobrī 13.00 Annas kultūras
namā Annas, Malienas, Jaunannas un Kalnienas senioru atpūtas
pasākums.
4.oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos

svecīšu vakars.
No 6. līdz 12. oktobrim Annas
kultūras namā rudens darbu
kompozīciju izstāde „Daba
pārsteidz un joko”.
14. oktobrī 10.00 Annas kultūras
namā senioru kopas „Virši zied”
tikšanās.
19. oktobrī 17.00 Annas kultūras namā folkloras kopas „Rikši”
koncerts.
Annas bibliotēkā literatūras
izstādes: novadniekam, ilggadējam
Annas skolas mecenātam, Daugavas
Vanagu aprūpes vadītājam Ziemeļkalifornijā Daumantam Vikam
– 90, „Laime satikties” - rakstniecei
Norai Ikstenai – 45.
Ilzenes pagastā
11. oktobrī Ilzenes SKIM centrā
„Dailes” 19.00 rudens balle „Visspēcīgākās gaismas soļi”, 22.00
balle kopā ar Ingu un Normundu.
25. oktobrī Ilzenes SKIM centrā
„Dailes” Labdarības pasākums
„Kristeram Zeltiņos”.
Jaunalūksnes pagastā
11. oktobrī 13.00 Kolberģa tautas
namā Senioru dienas svētki „Ar
šādu gaismu zeltainu nekad vēl
rudens nav pār mani lijis...” ar koncertu un balli.
14. oktobrī Bejas bibliotēkā Karjeras nedēļas pasākums.
22. oktobrī Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā „Pipariņš” pasākums
„Recepte stiprākai pašapziņai”.
Bejas bibliotēkā literatūras
izstādes: „Pārsteidzošā dzīvnieku
pasaule” (04.10. - dzīvnieku aizsardzības diena), „Nobirst oranža lapa
- saules sveiciens rudenim”, krievu
gleznotājam un filozofam Nikolajam Rēriham – 140, prozaiķei Norai
Ikstenai – 45.
Jaunannas pagastā
6. oktobrī 13.30 Jaunannas tautas
namā savu sezonu atsāk senioru
vingrošanas grupa. Aicina pievienoties arī jaunus dalībniekus.
6. oktobrī 18.30 Jaunannas tautas
namā sākas pilates nodarbības.
14. oktobrī 11.00 Jaunannas
tautas namā senioru ikmēneša
tikšanās. Viesos nodibinājuma
„Alūksnes un Apes novada fonds”
valdes priekšsēdētāja Dzintra
Zvejniece.
19. oktobrī 12.00 Jaunannas tautas namā tautasdziesmu sadziedāšana ar dziesminieci Ingu Karpiču.
„Groziņā” ņemam līdzi kādus
ziemai gatavotus našķus (salātus,
kompotus, ievārījumus u.c.), lai
varam nodegustēt un no saimnieces
pūrā iegūt arī recepti.
23. oktobrī 18.00 Jaunannas
tautas nama mazajā zālē „Mākslas
studijas” nodarbība.
Jaunannas bibliotēkā izstādes:
„Dzīves svinēšana” – rakstniecei
Norai Ikstenai 45, „Es krāju...”.
Jaunlaicenes pagastā
1. oktobrī 18.00 Jaunlaicenes
bibliotēkas ēkas 2. stāvā šuvēju
kursu 1. nodarbība.
10. oktobrī 13.00 Jaunlaicenes
tautas namā trīs pagastu
(Jaunlaicene, Veclaicene, Ziemeri)
senioru kopā nākšana
„Rudens sētā”.
17. oktobrī 18.00 Jaunlaicenes
tautas namā amatierteātra „Jumts”

iestudētās M. Zīles lugas
„Savedējs” videoversija.
25. oktobrī 19.00 Jaunlaicenes
tautas namā folkloras kopas
„Putnis” 15 gadu jubilejas svinības
„Es nedēļu izdziedāšu”.
25. oktobrī no 11.00 līdz 13.00
Jaunlaicenes muižas muzejā
„Leģendu nakts” dienas pasākums
“Dienā stāstāmi malēniešu
nostāsti”.
Jaunlaicenes muižas muzejā
jauna nodarbība „Skološanos ne
pa jokam” – iespēja iepazīties un
pašiem izbaudīt 19. gs. mācību
metodes – boksterēšanu, rakstīšanu,
rēķināšanu un sodus; tradicionālās
nodarbības: vāveru tīšana, pastalu
darināšana, dārgumu meklēšana,
malēniešu vārdu spēle, divu zaķu
ķeršana, cāļu sargāšana, kad muižā
zvani skanēja, ģimenēm - kāzu,
dzimšanas dienu pasākumus, darba
kolektīviem - nozīmīgu svētku svinēšanas pasākumi; pamatekspozīcijas „Jaunlaicenes muiža”, „Malēnieši Opekalna draudzē”; izstāde: „330
skolas gadi”.
Kalncempju pagastā
25. oktobrī 10.00 Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā Amatu skolas „Es mācu,
ko es māku” rokdarbu nodarbība.
Aicinām līdzšinējos un jaunus dalībniekus. Nodarbību vadīs TLMS
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izglītojošās programmas lieliem un maziem: „Čaklā
bitīte”, „Veļas diena”, „Neba maize
pati nāca”, „Kartupeli, kartupeli,
kas ir tavi brāļi”; kāzu programma
„Darbi lauku sētā”; izzinošas un
atraktīvas ekskursijas ar apmeklētāju aktīvu līdzdarbošanos.
Liepnas pagastā
18. oktobrī 14.00 Liepnas tautas
namā senioru pēcpusdiena.
Malienas pagastā
18. oktobrī 19.00 Malienas tautas
namā Stāmerienas amatierteātra
izrāde - komēdija E. Labišs
„Briesmu darbi Lursīna ielā”.
Ieeja: 1,50 EUR, pirmsskolas
vecuma bērniem - bez maksas.
Malienas bibliotēkā izstādes:
„Skolotāj, kas, kur, kāpēc?”, „Dzīvnieks - cilvēka labākais draugs”,
„Oktobra krāsu palete”, konkurss
„Atpazīsti slavenības!”.
Mālupes pagastā
11. oktobrī 9.00 pie Mālupes
Saieta nama Lielā Tirgus diena.
11. oktobrī 22.00 Mālupes
Saieta namā balle, spēlē grupa
„Atkal šovakar”.
15. oktobrī 18.00 Mālupes
Saieta namā aicinām uz pirmo
rokdarbu pulciņa tikšanos.
Mālupes bibliotēkā Jauno grāmatu
diena; Skolotāju dienai veltīta
tematiska izstāde „Dzīvot brīnumā
un noturēties”; izstāde „Fotomirkļi
no aizejošās vasaras”, bibliotekārā
stunda „Iepazīsti bibliotēku un
grāmatu pasauli”.
Mārkalnes pagastā
1. oktobrī 17.30 Mārkalnes
pagasta bibliotēkā senioru
tikšanās. Ciemiņu uzņemšana par
godu Starptautiskajai veco
ļaužu dienai.

24. oktobrī 19.00 Mārkalnes
tautas namā kaimiņpagastu
vokālo ansambļu sadziedāšanās
koncerts „Es visus labos brīžus
salikšu reiz kopā”. Pēc koncerta
balle ar „groziņiem”.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras
izstādes „Turpinām lasīt Bērnu
žūriju 2014”, „Jaunākās grāmatas
oktobrī”, 16. oktobrī tikšanās ar
bērnu žūrijas ekspertiem.
Pededzes pagastā
21. oktobrī 13.00 Pededzes
bibliotēkā tās 70 gadu jubilejai
veltīts pasākums „Caur vasarām un
ziemām skrienot…”. Programmā:
pensionāru pulciņa rokdarbnieču
darbu izstāde, vietējas rokdarbnieces N. Gorkinas darbu izstāde, literāri - muzikālā montāža „Rudens
dziesmās, dzejā, prozā”.
Veclaicenes pagastā
4. oktobrī Veclaicenē Dabas
aizsardzības pārvaldes organizētā
pārgājienu cikla „Četri gadalaiki
Veclaicenē” 4. pārgājiens „ Rudens
ainavas Veclaicenes kalnos un lejās”
(ap 20 km). Maršruts: Romeškalns
– Opekalns – Dēliņkalns – Sauleskalns - Romeškalns. Pulcēšanās
Romeškalnā 10.00. Obligāta pieteikšanās līdz 2. oktobra vakaram:
Jānis Pērle janis.perle@daba.gov.
lv vai pa tālruni 26222682, Rūta
Zepa ruta.zepa@daba.gov.lv vai pa
tālruni 26361362. Dalības maksa
1 EUR par zupu pēc pārgājiena.
4. oktobrī 14.00 Veclaicenes
tautas namā senioru vokālo
ansambļu sadziedāšanās „Kad vējo
krizantēmu smarža” - koncerts,
senioru ansambļu dalībnieku talantu
šovs, saviesīgais pasākums.
Zeltiņu pagastā
19. oktobrī 12.00 Zeltiņu
tautas namā ar jautru, atraktīvu
koncertprogrammu viesojas Latvijā
populārā postfolkloras grupa
„Rikši”. Ieeja: 2 EUR, senioriem
1 EUR.
19. oktobrī 13.00 Zeltiņu tautas
namā 10. Senioru svētki Zeltiņos
„Mēs visi esam dzīves ceļinieki”
(Ilzene, Zeltiņi, Alsviķi, Kalncempji). Par dalību pasākumā lūdz
paziņot līdz 15.10. Zeltiņu tautas
nama vadītājai personīgi vai zvanot
pa tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes „Uz sliekšņa jau rudens”,
„Esi detektīvs”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās
ekspozīcijas „Novadnieku istaba”,
„Nesenā pagātne”, „Mana skola
Zeltiņos”; izstādes „Rokas bagāža”, „Alises ceļš”; foto ekskursijas
„Zeltiņi 2013”, „Gadsimtu vējos
šūpojoties”; ekskursijas uz bijušo
PSRS kodolraķešu bāzi.
Ziemera pagastā
17. oktobrī 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru pēcpusdiena.
24. oktobrī 21.00 Māriņkalna
tautas namā nakts pasākums skolas
vecuma bērniem „Krāsainais
rudens ir klāt”.
Māriņkalna bibliotēkā
bibliotekārā stunda 3. – 4. klasei
„Nāk rudens – krāsu mākslinieks”
(09.10.), izstāde rakstniekam
T. Zeltiņam – 100 „Manas atmiņas
par tautiešu dzīvi Amerikā”
(17. – 30.10.).

