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Alūksnes Novada Vēstis

Iedegsim 
Alūksnes 
svētku egli!
 2. decembrī 
pulksten 17.00 Alūksnē pie 
Bībeles muzeja iedegsim 
Alūksnes galveno 
Ziemassvētku egli!

 No pulksten 16.00 
darbosies arī Mini Ziemassvēt-
ku tirdziņš ar iespēju 
tikt pie Alūksnē radītām 
Ziemassvētku dāvaniņām.
 Īpaši bērniem pirms 
maģiskās egles iedegšanās 
paredzētas jautras rotaļas 
un dziesmas kopā ar 
Kašeru un Eglītēm.
 No pulksten 16.00 būs 
atvērts arī Alūksnes 
Tūrisma informācijas centrs 
(Bībeles muzeja ēkā), kur būs 
iespējams iegādāties Alūksnes 
sienas kalendārus 2019. ga-
dam un dažādus suvenīrus.
  Aicinām piedalīties!

 Latvijas simtgades 
svētku pasākumā Alūksnē 
18. novembrī Alūksnes 
novada pašvaldības 
augstākais apbalvojums 
“Sudraba zīle” nonāca pie 
piecām īpašām personām, 
kuru devums Alūksnes 
novadā pamanīts un 
novērtēts. Paldies ikvienam, 
kurš atsaucās pašvaldības 
aicinājumam un rakstīja 
pieteikuma vēstules, iesakot 
pretendentus apbalvošanai.

 Nominācijā “Kultūra” ap-
balvojumu no Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja Artura 
Dukuļa rokām saņēma Alsviķu 
Kultūras nama vadītāja, aktī-
va dažādu sabiedrisku norišu 
rīkotāja un atbalstītāja Marina 
Ramane par nerimstošu enerģiju 
Alsviķu pagasta kultūras norišu 
organizēšanā, nozīmīgu devumu 
nozares attīstībā Alūksnes no-
vadā. Lūk, kas par viņu rakstīts 
pieteikumā:
 “Alsviķu kultūras nama sirds 
un dvēsele, kas pulcē ap sevi 
pašdarbniekus. Viņā kūsāt kūsā 
enerģija un nerimstošs dzīves 
spars. Ar katru gadu vadītāja 
kļūst arvien jaunāka un idejām 
bagātāka, kā noturēt skatītājus 
mirklī, kad viss ir tik ļoti pie-
ejams un kultūrai cilvēki atvēl 
arvien mazāk laika, viņa spēj 
izdomāt risinājumus, kā sniegt 
cilvēkiem to īpašo daļu mūsu 
veidotās kultūras, lai viņi būtu 
ieinteresēti nākt uz pašdarb-
nieku koncertiem. Viņa rūpējas 
par savu kultūras namu, par 
pagastu, labiekārtojot parku, 
attīstot un organizējot sporta 
pasākumus pagastā un rūpē-
joties par pagasta un novada 
popularizēšanu.”
 Nominācijā „Medicīna” 
pašvaldības augstākais apbal-
vojums tika piešķirts daudzu no-
vada iedzīvotāju ģimenes ārstei 
Ausmai Miningai par nozīmīgu 
profesionālu devumu Alūksnes 
novada iedzīvotāju veselības 
aprūpē un medicīnas profesijas 
prestiža celšanā.
 Pieteikumā par viņu teikts: 
“Viņa ir ārste ar lielo burtu visā 
profesijas nozīmē. Viņa bija 
pirmā daktere Alūksnē, kura 
apguva ģimenes ārsta speciali-
tāti. Atvēra pirmo ģimenes ārsta 
praksi Alūksnē. Viņa visus gadus 

godprātīgi strādāja kā ģimenes 
ārste ar ļoti lielu skaitu pacientu. 
Pacienti augstu novērtē ārstes 
ieguldījumu viņu veselības uztu-
rēšanā, saglabāšanā un profi-
laksē. Ārste vienmēr ir smaidīga, 
laipna, sirsnīga un iejūtīga, bet 
mirkļos, kad nepieciešams, arī 
stingra pret pacientiem. Medi-
cīnas jomas straujajā attīstības 
laikmetā ārste nepārtraukti 
papildināja zināšanas, lai pa-
cientiem piedāvātu iespējami 
jaunākas ārstēšanas metodes, 
kas atvieglo atveseļošanās 
periodu.”
 Nominācijā „Sabiedrība” 
apbalvojumu saņēma bijusī sko-
lotāja, arvien aktīva, līdzcilvēkus 
mīloša un vēsturiskos notikumus 
cienoša alūksniete Vizma Orlov-
ska par aktīvu un pašaizliedzīgu 
sabiedrisko darbību, sirdssiltumu 
un atbalstu līdzcilvēkiem.
 Par viņu saņemts īpaši sirsnīgs 
un personīgs vēstījums: “Kad 
biju maza meitene, regulāri 
redzēju sievieti, ejot pie slimās 
kaimiņienes. Dažus gadus vēlāk 
- jau citā dzīvesvietā, bet arī 
tur kaimiņos viņa kādu kopa. 
Prasīju mammai, kas viņa ir? 
Mamma stāstīja, ka viņa ir no 
Krievijas izsūtījuma atpakaļ at-
braukusi skolotāja, kura strādā 
Alūksnes vakarskolā, palīdz 
bērniem matemātikas labirintos, 
regulāri iet uz baznīcu, ir drau-
dzē, arī “represētajos” ir valdē, 
palīdz atmiņu grāmatu tapšanā 

un kopj cilvēkus. Baznīcā viņa 
joprojām ierodas kā “pulkstenis” 
un māca matemātiku bērniem, 
kuriem ar to ir problēmas. Un 
tā visu dzīvi - viņa palīdz citiem, 
neko pretī neprasot. Ko un cik 
viņa darījusi, zina retais. Iespē-
jams tāpēc, ka katru reizi jautāta 
par savu paveikto, viņa piesarkst 
un klusi nočukst: “Daru tikai to, 
kas būtu jādara visiem.””
 Nominācijā “Izglītība” savu-
kārt “Sudraba zīle” nonāca pie 
skolēnu ļoti mīlētas un cienītas 
izcilas mūzikas pedagoģes, 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas skolotājas Inas Pere-
vertailo par profesionalitāti un 
inovatīvu pieeju Alūksnes nova-
da jauniešu muzikālajā izglītībā.
 Pieteikumā par skolotāju sacīts: 
“Viņa ir skolotāja ar lielo burtu. 
Uzaudzinājusi veselu dziedātāju 
paaudzi - mūziku likusi bērniem 
iemīlēt jau sākumskolas vecu-
mā, pēc tam to daudzinājusi 
ģimnāzijā, vadot un iedvesmojot 
jauniešus dziedāt jauktajā korī 
un vokālajā ansamblī “Ane-
mones”. Viņa ir arī Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju kora 
“Atzele” diriģente. Ina ir tāda 
kā Alūksnes mūzikas krustmāte, 
vienmēr piedalās dažādos pasā-
kumos un priecē klausītājus ar 
saviem kolektīviem gan Alūksnē, 
gan visā Alūksnes novadā. Ina 
pamudina skolēnus pievērsies 
mūzikai jau no mazotnes. Ina 

ir ne tikai skolotāja, bet iedves-
motāja. Viņa izstaro tādu prieku 
un mīlestību, kādu atkārtot nav 
iespējams, var tikai dzīvot līdzi.”
 Nominācijā “Tautsaimniecī-
ba” šogad apbalvojumam “Sud-
raba zīle” ar Latvijas amatniecī-
bas kameras maiznieka amata 
meistara un vēl vairāk nekā 160 
cilvēku parakstiem ieteikts un 
apbalvojumu saņēma Alūksnes 
Maizes kombināta kolektīvs - 
par ilggadīgu darbu un noturīgu 
kvalitāti ražošanā, saglabājot un 
attīstot maizes cepšanas tradīciju 
Alūksnes novadā. 
 Lūk, ko par Maizes kombināta 
kolektīvu rakstījuši pieteicēji: 
“1963. gadā dibinātais kom-
bināts ilgus gadus ir bijusi 
darba vieta daudziem Alūksnes 
novada iedzīvotājiem un ļoti 
nozīmīgs uzņēmums Alūksnes 
rajona, tagad novada saimnie-
ciskajā dzīvē. Maiznieku darba 
ikdiena vienmēr ir bijusi gara, 
fiziski grūta. Alūksnes Maizes 
kombināts ir viens no lielāka-
jiem darba devējiem novadā. 
Uzņēmumā strādā darbinieki ar 
lielu darba stāžu, kuri nekļūdīgi 
orientējas darba procesā, strādā 
ātri un kvalitatīvi. Uzņēmuma 
pastāvēšanas recepte slēpjas 
darbinieku sapratnē un kopēju 
labāko risinājumu meklēšanā 
maizes ražošanā. Saražotā pro-
dukcija vienmēr ir izcēlusies ne 
tikai ar augstu kvalitāti, bet ir arī 
garšīga, kas atzinīgi novērtēts 

Latvijas simtgadē 
pasniegtas piecas “Sudraba zīles”

“Sudraba zīle” valsts svētkos pasniegta Inai Perevertailo (no kreisās), Vizmai Orlovskai, Ausmai Miningai, 
Marinai Ramanei un Alūksnes Maizes kombināta kolektīvam, ko pārstāvēja tā vadītāja Taisija Prontenko un 
cepējs Sergejs Nikolašenkovs                          Evitas Aplokas foto

 No šī gada 1. novem-
bra spēkā stājušies jauni 
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām”, kas nosaka 
vairākus pašvaldības 
nodevu objektus un likmes, 
kārtību, kādā maksājamas 
pašvaldības nodevas. Notei-
kumi ir publicēti pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” 2018. gada 31. ok-
tobra numurā, kā arī piee-
jami www.aluksne.lv sadaļā 

Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.
 Jaunie saistošie noteikumi, tāpat 
kā iepriekš spēkā bijušie notei-
kumi, nosaka, ka ir maksājama 
nodeva par mājas dzīvnieka – 
suņa - turēšanu.
 Alūksnes novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Ardis 
Tomsons atgādina - noteikumi 
nosaka, ka nodeva par suņa 
turēšanu ir jāmaksā tad, ja suns 
tiek turēts Alūksnes pilsētas vai 
pagastu ciemu teritorijās. Nodeva 
nav jāmaksā, ja suns tiek turēts 

lauku viensētā, kas atrodas ārpus 
ciema robežas.
 Nodeva par suņa turēšanu 
daudzdzīvokļu mājā ir 10 EUR/
gadā, bet privātīpašumā (izņemot 
daudzdzīvokļu māju) - 5 EUR 
gadā. Nodeva par mājdzīvnieku 
nomaksājama līdz katra gada 
1. jūlijam. Ja pirmajā kalendāra 
gadā laiks, kopš mājās tiek turēts 
suns, ir ilgāks par 6 mēnešiem, 
tad nodeva ir jāmaksā pilnā 
apmērā. No nodevas par pirmo 
kalendāra gadu ir atbrīvoti tie 
suņu īpašnieki, kas suni īpašumā 

ieguvuši no dzīvnieku patversmes, 
vai arī tad, ja līdz gada beigām ir 
atlicis mazāk par 6 mēnešiem.
 50% atlaide no nodevas summas 
ir personām no 65 gadu vecuma 
par viena suņa turēšanu, kā arī 
par kastrēta vai sterilizēta suņa 
turēšanu.
 Par suņa turēšanu nodeva nav 
jāmaksā dzīvnieku patversmēm, 
dzīvnieku viesnīcām, kā arī tām 
vājredzīgām vai neredzīgām 
personām, kurām suns veic 
pavadoņa funkciju.

Turpinājums 4. lappusē

Kam un kad jāmaksā nodeva par suņa turēšanu

izstādē “Rīga Food”. Domājot 
par attīstību, jaunākajām 
tehnoloģijām apvienojumā ar 
labākajām maizes cepšanas 
tradīcijām, tiek strādāts pie 
jaunu, līdz šim nebijušu 
produktu izstrādes.”

 Paldies ikvienam novada 
iedzīvotājam, kas piedalījās 
Latvijas valsts svētku pasākumos 
pagastos un Alūksnē. Svētku 
dienas vakarā lielu ļaužu pulku 
sapulcēja  tautas sadziedāša-
nās “Latvietim tīk dziedāt”, kad 
ikviens varēja izdziedāt dažādas 
populāras spēka dziesmas 
Latvijai kopā ar Alūksnes nova-
da mūziķiem un dziedošajiem 
tautas mākslas kolektīviem. 
Paldies visiem, kas dāvinā-
ja savus rakstainos dūraiņus 
Alūksnes un Apes novada fonda 
un Alūksnes novada pašvaldības 
izsludinātajā akcijā “Labestības 
cimdi”, un paldies ikvienam, 
kurš svētku pasākumu vakara 
apmeklēja, arī pats rokas tērpjot 
latviski rakstainos dūraiņos.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 22. novembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
22. novembra sēdē piedalījās 
12 deputāti un izskatīja 
41 darba kārtības jautājumu.

 Dome nolēma:
 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašu-
ma “Odiņi”, Veclaicenes pagas-
tā, sastāvā esošu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs, pēc at-
savināšanas procesa pabeigšanas, 
minētos izdevumus ieskaitīt iero-
sinātāja zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā, bet, ja 
zemesgabals tiek atsavināts citām 
personām, atmaksāt tos ierosinā-
tājam. Nodot atsavināšanai minē-
to pašvaldības īpašumu, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - izsniegt valsts akciju sabiedrī-
bai “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
bieži sastopamo derīgo izrakte-
ņu ieguves atļauju Nr. 3/2018 
smilts – grants un smilts ieguvei 
smilts-grants un smilts atradnes 
“Veclaicene” iecirknī “Kļavukalns”, 
Veclaicenes pagastā;

 - apstiprināt lokālplānojumu 
nekustamajam īpašumam Jāņkal-
na iela 17A, Alūksne, Alūksnes 
novads. Minētais lokālplānojums 
izstrādāts, saskaņā ar Alūksnes 
novada domes 2018. gada 
26. aprīļa lēmumu Nr. 137 
“Par lokālplānojuma, kas gro-
za Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam, 
izstrādes uzsākšanu nekustama-
jam īpašumam Jāņkalna iela 17A, 
Alūksne, Alūksnes novads, lokāl-
plānojuma teritorijas robežas un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”. 
Saskaņā ar domes 2018. gada 
4. septembra lēmumu Nr. 323 
“Par lokālplānojuma nekustama-
jam īpašumam Jāņkalna iela 17A, 
Alūksne, Alūksne novads, pirmās 
redakcijas nodošanu publiskai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai”, ir veikta lokālplāno-
juma publiskā apspriešana;

 - apstiprināt lokālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam Jāņkalna 
ielā 17A, Alūksnē. Izdot saistošos 
noteikumus Nr. 17/2018 “Lokāl-
plānojums, kas groza Alūksnes 
novada teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam, nekustama-
jam īpašumam Jāņkalna iela 17A, 
Alūksne, Alūksnes novads”;

 - apstiprināt noteikumus 
Nr. 6/2018 “Kārtība, kādā tiek 
organizēts pašvaldības nekustamo 
īpašumu iznomāšanas vai atsavi-
nāšanas process”;

 - dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparādus perso-
nām kopsummā 10492,25 EUR 
apmērā;

 - izslēgt no pašvaldības grāmat-
vedības uzskaites SIA “ALŪKSNES 
NAMI” parādu 1339,50 EUR, ko 
sastāda iedzīvotāju parādi par 
dzīvojamās telpas īri 
1132,46 EUR apmērā, iedzīvotā-
ju parādi par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumiem 
17,55 EUR apmērā, un iedzīvotāju 
parādi par apkuri 189,49 EUR 
apmērā, kuru piedziņa nav iespē-
jama saskaņā ar SIA “ALŪKSNES 
NAMI” iesniegto bezcerīgo de-

bitoru parādu sarakstu par īri uz 
31.10.2018;

 - pārdot Alūksnes novada pašval-
dībai piederošās 28 kapitāla daļas 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
“AP KAUDZĪTES” (atkritumu ap-
saimniekošanas poligons Litenē). 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju 
Arturu Dukuli, kā pašvaldības 
kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA 
“AP KAUDZĪTES”, ierosināt šīs ka-
pitālsabiedrības valdei organizēt 
komercsabiedrības kapitāla daļu 
novērtēšanu, uzdodot to veikt ne-
atkarīgam sertifi cētam vērtētājam. 
Noteikt, ka SIA „AP KAUDZĪTES” 
Alūksnes novada pašvaldībai pie-
derošo kapitāla daļu pārdošanu 
par sākumcenu, kas tiks noteikta 
ar atsevišķu domes lēmumu pēc 
kapitāla daļu novērtēšanas, orga-
nizē un veic pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisija Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapi-
tālsabiedrību pārvaldības likumā 
noteiktajā kārtībā atklātā izsolē;

 - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu – nedzīvoja-
mās ēkas, kas atrodas „Lazdiņās”, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagas-
tā, daļu ar kopējo platību 92,9 m2, 
kas sastāv no 11 telpām. Nom-
nieku noskaidrot mutiskā izsolē. 
Noteikt nomas objektam telpu 
nosacīto nomas maksu mēnesī 
0,76 EUR bez PVN par 
1 m2 kvadrātmetru (nomas maksā 
neietilpst maksa par siltumener-
ģijas piegādi, elektroenerģijas 
izmantošanu, ūdeni un kanalizā-
ciju, atkritumu izvešanu). Noteikt 
nomniekam papildus segt siltum-
enerģijas, elektroenerģijas, ūdens 
un kanalizācijas un atkritumu ap-
saimniekošanas izdevumus. Telpu 
izmantošanas mērķis – saimniecis-
kā darbība, nomas termiņš – līdz 
12 gadiem. Uzdot Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldei veikt minētā 
īpašuma daļas nomas tiesību 
izsoles organizēšanu;

 - atzīt par nepieciešamiem 
izdevumus daudzdzīvokļu mājas 
iekšpagalma labiekārtojumā, kas 
ieguldāmi pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā proporcio-
nāli kopīpašuma domājamajām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas 
Torņa ielā 3, Alūksnē. Piešķirt līdz-
fi nansējumu SIA “Alūksnes nami” 
daudzdzīvokļu mājas iekšpagalma 
labiekārtojumam 540,20 EUR 
apmērā;

 - piešķirt papildu fi nansējumu 
4000,00 EUR Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolai 
transporta pakalpojumiem au-
dzēkņu dalībai sacensībās;

 - piešķirt papildu fi nansēju-
mu 5200,00 EUR Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas inter-
nāta viena divistabu dzīvojamā 
bloka kosmētiskajam remontam 
un mēbeļu iegādei;

 - piešķirt papildu fi nansējumu 
3509,00 EUR Jaunalūksnes pirms-
skolas izglītības iestādei “Pūcīte” 
granulu apkures katla uzstādī-
šanas un kurtuves telpas vien-
kāršotās atjaunošanas tehniskās 
dokumentācijas izstrādei;

 - piešķirt fi nansējumu 
904,00 EUR Zeltiņu pagasta sko-
lēnu pārvadājumiem sabiedriskā 
transporta izdevumu segšanai;

 - nodrošināt priekšfi nansējumu 
Eiropas Savienības starpreģionu 

sadarbības programmas URBACT 
III 2014.-2020. gadam projektā 
“Re – grow City: Tackling Long 
Term Decline in Smaller Cities” 
(“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejup-
slīdes pārvarēšana mazajās pilsē-
tās”) 2561,00 EUR. Pēc projekta 
īstenošanas pašvaldība līdzekļus 
saņems atpakaļ;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem fi nansējumu 
9971,00 EUR pašvaldības aģentū-
rai “SPODRA” jauna GPS uztvērēja 
iegādei;

 - atbalstīt Dzirnavu tilta, ceļa 
posmā Jaunanna – Eizentāle, 
Jaunannas pagastā, atjaunoša-
nu ar būvniecības indikatīvajām 
izmaksām 146072 EUR. Uzdot 
Jaunannas pagasta pārvaldei nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
veikt iepirkumu un pēc rezultāta 
izziņošanas informēt domi par ne-
pieciešamā fi nansējuma apmēru;

 - atbrīvot Eviju Švalbi no Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
vadītāja amata;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 28.12.2017. lēmumā 
Nr. 476 „Par amata vietām un 
atlīdzību Alūksnes novada pašval-
dībā” Malienas pagasta pārvaldei 
Sociālo lietu pārvaldei, izteikt 
jaunā redakcijā Sociālo lietu 
pārvaldes struktūrvienību “Soci-
ālās aprūpes centrs “Alūksne”” un 
“Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”” 
amatu sarakstus;

 - atbalstīt biedrības „Alsviķu 
pagasta attīstībai un labklājībai” 
piedalīšanos Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
atklātajā projektu konkursā ar 
projektu „Strautiņu vissezonas 
sporta un atpūtas laukuma uzla-
bošana”. Projekta atbalsta gadī-
jumā nodrošināt līdzfi nansējumu 
projekta realizācijai 1000 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - atbalstīt biedrības „Ūdens 
motosporta klubs NordOst” pieda-
līšanos ELFLA atklātajā projektu 
konkursā ar projektu „Alūksnes 
ezera bērni – apgūst prasmes un 
iemaņas”. Projekta atbalsta gadī-
jumā nodrošināt līdzfi nansējumu 
projekta realizācijai 1000 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Aktīvās at-
pūtas vietu pilnveidošana dažāda 
vecuma iedzīvotājiem Alsviķu pa-
gastā” iesniegumu ELFLA atklāta-
jam projektu konkursam. Apstip-
rināt projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 14387,73 EUR (tai skaitā 
paredzamais ELFLA fi nansējums 
90%, pašvaldības fi nansējums 
10%). Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfi nansē-
šanu un pašvaldības līdzfi nansēju-
mu 1438,77 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Elektroniskās 
laika uzskaites sistēmas un prog-
rammatūras iegāde tautas sporta 
tradīciju attīstībai Ilzenes pagastā 
un Alūksnes novadā” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu konkur-
sam. Apstiprināt projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 
14912,39 EUR (tai skaitā pare-
dzamais ELFLA fi nansējums 90%, 
pašvaldības fi nansējums 10%). 
Projekta atbalsta gadījumā nodro-
šināt projekta priekšfi nansēšanu 

un pašvaldības līdzfi nansējumu 
1491,24 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Mācību un 
atpūtas telpas izveide sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai Zeltiņu pa-
gastā” iesniegumu ELFLA atklāta-
jam projektu konkursam. Apstip-
rināt projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 14087,40 EUR (tai skaitā 
paredzamais ELFLA fi nansējums 
90%, pašvaldības fi nansējums 
10%). Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfi nansē-
šanu un pašvaldības līdzfi nansēju-
mu 1408,74 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Tehniskā ap-
rīkojuma iegāde Malienas tautas 
nama piedāvājuma attīstīšanai un 
mūsdienīgai izaugsmei” iesnie-
gumu ELFLA atklātajam projektu 
konkursam. Apstiprināt projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
9977,66 EUR (tai skaitā pare-
dzamais ELFLA fi nansējums 90%, 
pašvaldības fi nansējums 10%). 
Projekta atbalsta gadījumā nodro-
šināt projekta priekšfi nansēšanu 
un pašvaldības līdzfi nansējumu 
997,77 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Sisenīša 
ezera teritorijas labiekārtošana” 
iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam. Apstipri-
nāt projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 10173,01 EUR (tai skaitā 
paredzamais ELFLA fi nansējums 
90%, pašvaldības fi nansējums 
10%). Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfi nansē-
šanu un pašvaldības līdzfi nansēju-
mu 1339,40 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Aprīkojuma 
iegāde Mārkalnes vokālajam 
ansamblim” iesniegumu ELFLA 
atklātajam projektu konkursam. 
Apstiprināt projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 2534,60 EUR 
(tai skaitā paredzamais ELFLA 
fi nansējums 90%, pašvaldības 
fi nansējums 10%). Projekta atbal-
sta gadījumā nodrošināt projekta 
priekšfi nansēšanu un pašvaldības 
līdzfi nansējumu 253,46 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Mūsdienīgs 
skatuves apgaismojums Pededzes 
tautas namā” iesniegumu ELFLA 
atklātajam projektu konkursam. 
Apstiprināt projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 9240,17 EUR 
(tai skaitā paredzamais ELFLA 
fi nansējums 90%, pašvaldības 
fi nansējums 10%). Projekta atbal-
sta gadījumā nodrošināt projekta 
priekšfi nansēšanu un pašvaldības 
līdzfi nansējumu 924,02 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Pededzes 
vēsture vakar un rīt” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu konkur-
sam. Apstiprināt projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 
13287,13 EUR (tai skaitā pare-
dzamais ELFLA fi nansējums 90%, 
pašvaldības fi nansējums 10%). 
Projekta atbalsta gadījumā nodro-
šināt projekta priekšfi nansēšanu 
un pašvaldības līdzfi nansējumu 
1328,71 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

Turpinājums 3. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis 28.11.2018.

Sēdes 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

5. decembrī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

10. decembrī  10.00

Finanšu komitejas sēde  
13. decembrī  10.00

Domes sēde   
20. decembrī  10.00

Sēdes notiek 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Alūksnē, pie 
Alūksnes 

Kultūras centra un
Kultūras centra 

telpās

22. decembrī
no plkst. 9.00 - 13.00 

Pieteikšanās līdz 17.12. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Mājražotāju 
tirdziņš

Paziņojums par 
lokālplānojuma 
nekustamajam 
īpašumam 
Jāņkalna iela 17, 
Alūksne, Alūksnes 
novads, apstiprinā-
šanu un saistošo 
noteikumu
izdošanu

 Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 22.11.2018. lēmumu 
Nr. 407 “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam,  nekus-
tamajam īpašumam Jāņkalna 
iela 17A, Alūksne, Alūksnes 
novads, galīgās redakcijas 
apstiprināšanu” un izdevusi 
saistošos noteikumus 
Nr. 17/2018 “Lokālplānojums, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam,  nekus-
tamajam īpašumam Jāņkalna 
iela 17A, Alūksne, Alūksnes 
novads”.

 Ar lēmumu, saistošajiem 
noteikumiem un lokālplāno-
jumu var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv, Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas por-
tāla www.geolatvija.lv sadaļā 
“Teritorijas attīstības plānoša-
na”, kā arī Alūksnes novada 
pašvaldībā – Dārza ielā 11 
(202. kabinetā), Alūksnē, 
Alūksnes novadā, tās darba 
laikā.



Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

28. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 05.12.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Verners KALĒJS 21.12.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 19.12.2018. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 17.12.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Līga LANGRATE 20.12.2018. 14.00-15.00 Malienas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 10.12.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Ainars MELDERS 20.12.2018. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS 20.12.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Laimonis SĪPOLS 10.12.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Askolds ZELMENIS 03.12.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 18.12.2018. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Jana ZILKALNE 06.12.2018. 11.00-12.00
Alsviķu pagasta pārvaldē

(tālrunis 29355400)

3.Alūksnes Novada Vēstis28.11.2018.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622

izsludina pretendentu pieteikšanos uz 
SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES VADĪTĀJA 

amatu

Galvenie darba pienākumi: organizēt un vadīt Sociālo lietu 
pārvaldes darbu, nodrošināt  sociālās palīdzības, sociālo pakalpo-
jumu un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.  

Prasības pretendentam:
- otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
- administratīvā procesa un nozares normatīvo aktu pārzināšana;
- izpratne pašvaldības iestādes finanšu un administratīvajā vadībā;
- prasme analizēt informāciju un noteikt prioritātes;
- labas organizatora spējas un spēja uzņemties atbildību;
- labas iemaņas darbā ar datoru.

Vēlamās zināšanas un pieredze:
- darba pieredze vadošā amatā;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- izglītība sociālā darba jomā.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 
25. pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes 
novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās 
darbības aprakstu (CV) un vēlams norādi uz atsauksmēm līdz 

2018. gada 3. decembra plkst. 16.00 var nosūtīt pa faksu 
64381150, e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt 

personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
LV 4301, 306. kabinets. 

Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

ALŪKSNES TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS

reģistrācijas kods 90009899170
izsludina pretendentu 

pieteikšanos uz vakanto
TŪRISMA MĀRKETINGA UN REKLĀMAS 

SPECIĀLISTA amatu

Galvenie darba pienākumi: īstenot Alūksnes novada tūrisma 
mārketinga stratēģiju, veicinot Alūksnes novada atpazīstamību 
nacionālā un starptautiskā līmenī un popularizējot tūrisma 
galamērķa piedāvājumu, t.sk.:
1. Izstrādāt un realizēt ikgadējo mārketinga plānu, veicot tirgus 
izpēti un mērķauditoriju analīzi, meklējot jaunus tirgus segmentus, 
īstenojot mārketinga pasākumus konkrētām mērķauditorijām;
2. Organizēt mārketinga un reklāmu izstrādi un nodrošināt dalību 
starptautiskajās tūrisma izstādēs;
3. Organizēt sadarbību ar tūrisma kompāniju un plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvjiem, informējot par jaunumiem un izstrādājot 
piedāvājumus, kas atbilst gan klientu, gan Alūksnes novada 
interesēm;
4. Administrēt interneta vietni un nodrošināt komunikāciju 
sociālajos tīklos (Facebook, Instagram, Youtube u.c.).

Prasības pretendentam:
• Vēlama pieredze līdzīgā amatā vai profesijā ne mazāk par 
2 gadiem;
• Pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība (ja izglītība 
nepabeigta, obligāta darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 2 gadi);
• Vēlama pieredze interneta vietņu administrēšanā un 
komunikācijas nodrošināšanā sociālajos tīklos;
• Labas latviešu valodas, krievu valodas un angļu 
valodas zināšanas;
• Teicamas komunikācijas un rakstītprasmes;
• Prasme strādāt ar datoru un citiem informācijas 
komunikāciju līdzekļiem;
• Precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta;
• Plānotā darba vieta – Alūksnes Tūrisma informācijas centrs.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 
25. pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:
• jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
• iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis 
ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības 
aprakstu (CV) un vēlams norādi uz atsauksmēm 

līdz 2018. gada 30. novembra plkst. 16.00 sūtīt pa 
e-pastu tic@aluksne.lv vai iesniegt personīgi Alūksnes Tūrisma 

informācijas centrā, Pils ielā 25A, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Iveta VEĻĶERE, tālr.25779965.

Turpinājums no 2. lappuses

 - iesniegt projekta ,,Sporta 
infrastruktūras uzlabošana 
Mālupes sporta zāles ēkā” 
iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam. 
Apstiprināt projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 15000 EUR 
(tai skaitā paredzamais ELFLA 
finansējums 90%, pašvaldības 
finansējums 10%). Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
projekta priekšfinansēšanu un 
pašvaldības līdzfinansējumu 
1500 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta ,,Aktīvās 
atpūtas vietas “Saidupe” 
estrādes pārbūve pasākumu 
kvalitātes uzlabošanai” 
iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam. Apstipri-
nāt projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 15000 EUR (tai skaitā 
paredzamais ELFLA finansējums 
90%, pašvaldības finansējums 
10%). Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfinan-
sēšanu un pašvaldības līdzfinan-
sējumu 1500 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Aprīkojuma 
iegāde Jaunannas Tautas namam 
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai un jaunu 
pakalpojumu veidošanai” 
iesniegumu ELFLA atklātajam 
projektu konkursam. Apstipri-
nāt projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 10197,88 EUR (tai skaitā 
paredzamais ELFLA finansējums 
90%, pašvaldības finansējums 
10%). Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfinansē-

šanu un pašvaldības 
līdzfinansējumu 1019,79 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Āra 
trenažieru iegāde un uzstādīšana 
Jaunannā iedzīvotāju 
sportisko aktivitāšu 
nodrošināšanai” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu konkur-
sam. Apstiprināt projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 
13187,79 EUR (tai skaitā pare-
dzamais ELFLA finansējums 90%, 
pašvaldības finansējums 10%). 
Projekta atbalsta gadījumā nodro-
šināt projekta priekšfinansēšanu 
un pašvaldības līdzfinansējumu 
1318,78 EUR no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem;

 - iesniegt projekta „Tehniskā 
aprīkojuma iegāde Veclaicenes 
pagasta kultūrvides 
nodrošināšanai” iesniegumu 
ELFLA atklātajam projektu 
konkursam. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 14961,65 EUR 
(tai skaitā paredzamais ELFLA 
finansējums 90%, pašvaldības 
finansējums 10%). Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
priekšfinansēšanu un pašvaldības 
līdzfinansējumu 1496,17 EUR no 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - apstiprināt aktualizēto Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2011.-2017. Investīciju plānu 
2015.-2018. gadam;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.18/2018 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
2018. gada 31. janvāra saisto-

šajos noteikumos Nr.1/2018 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam””;

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” ak-
tivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā 
pārvaldība” ar projektu “Peldē-
šanas vietas “Vējiņi” infrastruk-
tūras uzlabošana un pieejamības 
nodrošināšana Alūksnes ezerā”. 
Apstiprināt indikatīvās kopējās 
izmaksas projektā 70000 EUR, 
no kurām Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda finansējums indikatīvi 
49000 EUR un pašvaldības līdzfi-
nansējums indikatīvi 
21000 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt priekšfinan-
sēšanu un pašvaldības līdzfinan-
sējumu no 2019. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - piedalīties Latvijas vides aiz-
sardzības fonda rīkotajā projektu 
konkursā “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātē “Publisko ūdeņu praktis-
kā pārvaldība” ar projektu “Laivu 
nolaišanas vietas uzlabošana 
Alūksnes ezerā”. Apstiprināt indi-
katīvās kopējās izmaksas projektā 
50000 EUR, no kurām Latvijas 
vides aizsardzības fonda finansē-
jums indikatīvi 35000 EUR un paš-
valdības līdzfinansējums indikatīvi 
15000 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu un pašvaldības 
līdzfinansējumu no 2019. gada 
budžeta līdzekļiem.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
par Alūksnes novada domes 
darbu/Domes lēmumi
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 8. novembrī Aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” 
norisinājās talka, kuras 
ietvaros tika sakoptas 
teritorijas pie topošajām 
Dabas mājām Palpiera 
un Eniķu ezeru krastos.

 Alūksnes novada pašvaldība 
turpina darbu pie projekta 
“Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” infrastruktūras 
uzlabošana antropogēnās 
slodzes mazināšanai un 
pieejamības nodrošināšanai”. 
Šobrīd notiek atpūtas un dabas 
izziņas pieturas punktu izbūve. 
 Lai jauno pakalpojumu 
visiem interesentiem varētu 
piedāvāt jau tūrisma sezonas 
sākumā, rudenī nepieciešams 

veikt teritorijas sakopšanu 
objektu apkārtnē. Projekta 
vadītāja Inese 
Zīmele–Jauniņa kopā ar 
Veclaicenes pagasta pārvaldi 
un pašvaldības aģentūru 
“Spodra” rīkoja talku, kurā tika 
sakoptas topošo Dabas māju 
piegulošās teritorijas pie 
Palpiera un Eniķu ezeriem. 
 Plānots, ka Dabas mājas savas 
durvis apmeklētājiem vērs 
2019. gada pavasarī. 
 Projekta vadītāja pateicas 
visiem, kuri piedalījās 
teritorijas sakopšanas talkā.

 
Druvis Mucenieks,

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Sakopj teritorijas pie 
topošajām Dabas 
mājām Veclaicenē

Talka pie Palpiera ezera 
Druvja Mucenieka foto

Tehnoloģiskais pārtraukums
Pleskavas ielas pārbūvē
 Ņemot vērā ziemas 
laikapstākļu iestāšanos, 
no 22. novembra Pleska-
vas ielas pārbūvē iestājies 
tehnoloģiskais pārtraukums.

 Pirms tehnoloģiskā pārtraukuma 
Pleskavas ielā būvuzņēmējs 
par saviem līdzekļiem ieklāja 
tehnoloģisko aizsargkārtu 
apakškārtas aizsardzībai. Ziemā 
ielas uzturēšanu saskaņā ar 
noslēgto līgumu nodrošinās 
būvuzņēmējs.
 Alūksnes novada pašvaldība 
jau iepriekš ir informējusi, 
ka Pleskavas ielā, kur notiek 
ielas seguma pārbūve, asfalt-
seguma apakškārtā pēc tās 
ieklāšanas radās defekti, kuru 
dēļ paredzētajā termiņā nebija 
iespējams uzklāt virskārtu jeb 
dilumkārtu.
 Pēc ieklātajā apakškārtā 
radušos defektu konstatācijas 
objektu apsekoja Alūksnes 
novada pašvaldības, būvnieku 
un būvuzraudzības atbildīgie 
pārstāvji un pieaicinātie eksperti. 
Ieklātās seguma kārtas parau-
gi tika nodoti laboratorijai. 
Saņemtajos rezultātos secināms, 
ka asfalta masas paraugos 
granulometrija un bituma 
daudzums, kā arī urbto paraugu 

testos visi parametri ir pielaižu 
robežās.
 Pleskavas ielā ikdienā ir 
vērojama liela satiksmes 
intensitāte, tajā skaitā smagā 
kravas transporta plūsma, 
bet konkrētais asfaltseguma 
apakšējās kārtas sastāvs un 
struktūra nav paredzēts ilgstošai 
un tik intensīvai lietošanai. 
Būvfirmas atbildīgie pārstāvji 
pieļauj iespēju, ka apakškārtas 
defektu veidošanos veicinājis 
arī šis faktors. Tā kā seguma 
dilumkārta defektu dēļ šoruden 
netika uzklāta un bedru 
veidošanās apakškārtā turpinās, 
būvfirmas pārstāvji uzskata, ka 
ziemas laikā apakšējā kārta 
nespētu izturēt satiksmes radīto 
slodzi un tajā rastos arvien vairāk 
bedru.
 Šajā situācijā, lai ziemas sezonā 
būtu iespējams nodrošināt 
normālu transporta kustību 
pārbūvējamajā posmā, būvnieks 
pieņēma lēmumu salabot 
kritiskākās defektu vietas un virs 
esošās apakšējās asfaltseguma 
kārtas uzklāt tehnoloģisko 
aizsargkārtu. Tehnoloģiskās 
aizsargkārtas ieklāšanas izmak-
sas būvfirma sedz no saviem 
līdzekļiem. Šī kārta ir ~2,5 cm 
bieza, un tās primārais mērķis 

ir aizsargāt apakšējo kārtu, 
lai neturpinātos jaunu defektu 
veidošanās un būtu iespējams 
nodrošināt transportlīdzekļu 
kustību ziemas periodā.
 Novembrī notikušajā kārtējā 
būvsapulcē tās dalībnieki 
vienojās, ka būvfirma sagatavos 
informāciju par to, kā veikt as-
falta seguma slāņu (apakškārtas 
un tehnoloģiskās aizsargkārtas) 
pārbaudes, lai noteiktu to 
atbilstību prasībām pavasarī, 
kad darbus varēs turpināt. 
Sanāksmes dalībnieki arī 
vienojās, ka ir iespēja piesaistīt 
neatkarīgu ekspertīzi segumam.
 Sakarā ar to, ka gar ielas 
malu paredzētās ietves ir 
izbūvētas daļēji un pašlaik vēl 
nav paredzētas izmantošanai, 
pašvaldība vērš iedzīvotāju 
uzmanību, ka ziemas periodā tās 
netiks tīrītas un gājēju kustība pa 
tām nav paredzēta. 
 Darbus objektā veic PS “RERE 
VIDE 1” pēc SIA “Projekts 
EAE” izstrādātā projekta, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“Būvuzraugi LV”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

PA “ALJA” saņem 
Zemkopības ministrijas 
pateicības rakstu

 2. novembrī pašvaldības 
aģentūra “ALJA” saņēma 
Zemkopības ministrijas 
pateicības rakstu Gada 
balvas zivsaimniecībā “Lielais 
loms 2018” pasniegšanas 
ceremonijā.

 Pateicības rakstā teikts: 
“Mēs augstu novērtējam jūsu 

ieguldījumu zivsaimniecības 
nozares un līdz ar to arī Latvi-
jas tautsaimniecības attīstības 
veicināšanā. Jūs esat la-
bais piemērs visiem citiem 
saimniekošanas mākslā un labu 
rezultātu sasniegšanā. Jūsu 
darbs mūs priecē un gandarī. 
Paldies jums par to!”

Pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis 
(otrais no labās)

Pededzē pabeigta “Tradīciju 
dārza” izveidošana
 Biedrība “Pededzes nākotne” 
pabeigusi Valmieras novada 
fonda atbalstītā projekta 
“Pededzes “Tradīciju dārza” 
izveidošana” īstenošanu, iz-
veidojot dažādas iekārtas un 
konstrukcijas, kas Pededzes 
apvidū senāk izmantotas 
tradicionālo ieražu svētku 
rituāliem un spēlēm.

 Pededzes iedzīvotāju vidū vēl 
aizvien ir dzīvas atmiņas par 
laikiem, kad pagasta iedzīvotāju 
skaits bija mērāms tūkstošos, 
un par vērienu, ar kādu tolaik 
tika svinēti tradicionālie ieražu 
svētki - Ziemassvētki, Masļeņica, 
Lieldienas, Vasarsvētki, Va-
saras saulgrieži, Miķeļi, 
Mārtiņi... Un kur vēl saimnieku 
šķūņos rīkotās zaļumballes! 
Lai kādreiz vērienīgās vietējo 
svētku tradīcijas saglabātu un 
popularizētu kā dažādu paaudžu 
un tautību vietējo iedzīvotāju, 
tā pagasta viesu vidū, biedrība 
izveidojusi visiem interesentiem 
brīvi pieejamu “Tradīciju dārzu”, 
kurā ir iespējams izbaudīt savu-
laik populārākās Pededzes apvi-
dus svētku izklaides un izdarības. 
Brīvā vietā pagasta centrā, netālu 
no Pededzes pamatskolas, līdzās 
bērnu rotaļu laukumam izvieto-
tas Trikātas puses kokapstrādes 
meistara darbnīcā tapušas kon-
strukcijas.
 “Lielās šūpoles” ir centrālais 
elements gandrīz visos siltajā 
gadalaikā notiekošajos svētkos 
- visi zinām, ka Lieldienās 
jāšūpojas, lai nekostu odi, ka 
puiši izšūpo meitas. Savukārt 
slāvu tradīcijās šūpošanās lielās 
šūpolēs ir neatņemama Ivana 
Kupalas svētku sastāvdaļa. Šī 
izklaide nešķiro pēc vecuma 
- šūpoles var iemēģināt visi, 
sākot ar bērniem un beidzot 
ar cienījama vecuma svētku 
viesiem.
 “Karuselis” ir iecienīta jauniešu 

izklaide gan visdažādākajos 
svētkos, sākot ar Masļeņicu 
un beidzot ar Miķeļdienu, gan 
ikdienā.
 “Vilcieniņš” ir populārs 
visdažādākajās ļaužu kopā 
sanākšanas reizēs, izmanto-
jams gan vismazākajiem svētku 
apmeklētājiem kā šūpoles, gan 
lielākiem - kā līdzsvara baļķis.
 “Jauniešu veiklības 
pārbaudījums” ir interesanta 
izklaide, kuras būtība - sas-
niegt mērķi, veikli izvairoties no 
iešūpotajiem maisiem, senāk 
izmantots gan ieražu svētkos, 
gan tirgos, gan, jo īpaši, līgavu 
nolūkojušo jaunekļu pārbaudei.
 Projekta īstenošana noslēdzās 
22. septembrī ar pasākuma “Nāc 
manā dārziņā!” laikā notikušo 
“Tradīciju dārza” atklāšanu, 
kuru ar savu klātbūtni bija 
pagodinājuši arī Valmieras no-
vada fonda pārstāvji.
 Projekta rezultātā tapis jauns 
Pededzes centra akcents, kas 
līdztekus “Pasaku takai”, Ped-
edzes tautas nama aktivitātēm 
un Ķuršu pareizticīgo baznīcai 
papildinās pagasta apskates ob-
jektu sarakstu. Pagasta iedzīvotāji 
un viesi tagad var patstāvīgi, 
draugu, radu un kaimiņu lokā 
vai arī gida pavadībā iepazīt 
un izmēģināt darbībā senajos 
Pededzes apvidus ieražu svētkos 
izmantotas konstrukcijas. 
 Projekts īstenots Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrijas 
finansētā un Valmieras novada 
fonda organizētā projektu 
konkursa “Starpkultūru dialogs 
Vidzemē” ietvaros.

Viesturs Zaķis,
projekta vadītājs

Kam un 
kad jāmaksā 
nodeva par 
suņa turēšanu

Turpinājums no 1. lappuses 
- Nodevu persona var 
samaksāt bankā, pastā vai 
internetbankā, pārskaitot 
attiecīgo summu uz 
pašvaldības norēķinu 
kontu, norādot maksājuma 
uzdevumā datus, par kādu 
suni maksājums tiek veikts 
(suņa turēšanas adrese, 
dzīvnieka reģistrācijas dati, 
īpašnieka vārds uzvārds). 
Ja suņa īpašnieks nav 
samaksājis pašvaldības 
nodevu, pašvaldības policijai 
ir pamats saukt šo personu 
pie administratīvās atbildības 
par saistošo noteikumu 
neievērošanu. Atgādinu, ka 
bez pašvaldības nodevas 
samaksāšanas sunim ir jābūt 
reģistrētam Lauksaimniecības 
datu centrā, kā arī čipotam 
un vakcinētam. To visērtāk 
ir izdarīt pie vetārsta. Suņa 
īpašniekam likums nosaka par 
pienākumu uzrādīt doku-
mentus, kas apliecina suņa 
vakcināciju un reģistrāciju. 
Ja dzīvnieka saimnieks nav 
izpildījis šos nosacījumus 
un nav reģistrējis suni, tad 
viņam iestājas atbildība pēc 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa, - skaidro A. Tomsons.
 Tāpat pašvaldības policija 
atgādina suņu īpašniekiem, ka 
izvedot savus mīluļus pastaigās 
publiskās teritorijās, aiz 
dzīvnieka ir jāsavāc tā atstātie 
ekskrementi!
 Pašvaldības norēķinu konti:
AS „SEB BANKA” LV58 UNLA 
0025 0041 3033 5
Latvijas pasts LV33 LPNS 0004 
3028 6395 9
AS „SWEDBANK” LV85 HABA 
0551 0298 8670 9
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Alūksnes novada pašvaldība 
2017. gadā uzsāka jau-
nas novada attīstības 
programmas 2018.-2022. 
gadam izstrādi. Viena no 
nozīmīgākajām nozarēm 
attīstības programmas 
sastāvā ir izglītība. Plānojot 
tās attīstību turpmākajos 
gados novadā, šogad 
pašvaldībā izveidotā darba 
grupa apsekoja visas novada 
izglītības iestādes. Darba 
grupas sagatavotais ziņojums 
novembrī tika nodots domes 
Sociālo, izglītības un kultūras 
komitejas deputātiem, 
izglītības iestādēm un publis-
kots pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv, lai rosinātu 
diskusiju.

 Darba grupas sastāvā ir 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Ai-
vars Fomins, Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova, Sociālās, 
izglītības un kultūras komite-
jas priekšsēdētāja vietnieks 
Druvis Mucenieks, Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja 
Arita Prižavoite, Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, 
Finanšu nodaļas vadītāja Evita 
Ņedaivodina, Alūksnes Bērnu 
un jaunatnes centra jaunatnes 
lietu speciāliste Inga Grizāne 
(piedalījās grupas darbā līdz 
10.09.2018.) un Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča.

 Lai sagatavotu ziņojumu un 
no tā izrietošus priekšlikumus, 
darba grupa apskatīja vairākus 
kritērijus/jautājumus, kas ir 
nozīmīgi izglītības iestāžu 
darbībā un tīkla plānošanā. 
Tika analizēts izglītības iestāžu 
un izglītojamo skaits novadā, 
izglītības iestāžu piepildījums 
un izglītības kvalitāte, izvērtēta 
izglītības iestāžu pašreizējā 
infrastruktūra un materiāli 
tehniskais nodrošinājums, kā 
arī apkopota informācija par 
nepieciešamajiem darbiem 
infrastruktūras uzlabošanā līdz 
2023. gadam.
 Tāpat darba grupa izvērtēja 
izglītojamo iespējas nokļūt uz 
izglītības iestādēm un atpakaļ 
uz mājām, izglītības iestāžu 
nodrošinājumu ar pedagogiem 
šī gada 1. septembrī un prognozi 
2021. gadā. Pamatojoties uz 
izvērtējumu, darba grupa sa-
gatavoja priekšlikumus izglītības 
iestāžu tīkla izveidei.

Darba grupas 
priekšlikumi

 Ņemot vērā izglītojamo skaita 
samazināšanos un prognozi līdz 
2022. gadam, izglītības iestāžu 
piepildījumu ar izglītojamiem, 
lai nodrošinātu mūsdienu 
prasībām atbilstošu mācību 
vidi, lai sekmētu jaunā izglītības 
satura ieviešanu un kvalitatīvas 
izglītības iegūšanu Alūksnes 
novadā, lai nodrošinātu finanšu 
līdzekļu un telpu racionālu 
izmantošanu, lai izveidotu 
optimālu izglītības iestāžu tīklu 
no 2021./2022.mācību gada, 
darba grupa ierosina: 
1. Pēc ERAF projekta “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” 
īstenošanas pamata un vidējās 
izglītības iegūšanu nodrošināt 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā, Alūksnes novada 
vidusskolā, Liepnas pamatskolā 
un Ziemeru pamatskolā.
2. Pirmsskolas izglītības 
pieejamību nodrošināt Zie-
meru pamatskolā, Liepnas 
pamatskolā, Alūksnes novada 
vidusskolā, Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pienenīte”, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Sprīdītis”, Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saulīte”, Jaunalūksnes pirms-
skolas izglītības iestādē “Pūcīte”, 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Mazputniņš”, Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Zemenīte”, Jaunannas pirms-
skolas izglītības iestādē.
3. Profesionālās ievirzes 
izglītības programmu pieejamību 
nodrošināt Alūksnes Mūzikas 
skolā, Alūksnes Mākslas skolā, 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta skolā.
4. Interešu izglītības programmu 
pieejamību nodrošināt Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā, 
visās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības un atbilstoši 
pieprasījumam profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs.
5. Plānveidīgi nodrošināt 
finansējumu nepieciešamajiem 
kapitālieguldījumiem un 
mācību vides mūsdienīgam 
nodrošinājumam izglītības 
iestādēs, kuras izglītības funkciju 
nodrošinās no 
2021./2022. mācību gada.

 Jāpiebilst, ka plānotās izmaiņas 
novada izglītības iestāžu tīklā 
ar 2021./2022. mācību gadu 
tiek saistītas tādēļ, ka tad būs 
noslēgušies darba grupas 
priekšlikumos minētie abu lielo 
skolu sakārtošanas projekti un 
tās varēs uzlabotā mācību vidē 
uzņemt skolēnus.

 Ar darba grupas ziņojumu 
pilnībā var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Citi doku-
menti. Šeit turpmāk būs apskatīta 
vien daļa ziņojumā iekļautās 
informācijas, kas apliecina 
nepieciešamību turpināt veikt 
izmaiņas Alūksnes novada 
izglītības iestāžu tīklā.

Skolēnu skaita 
samazināšanās 
tendence 
saglabāsies

 Alūksnes novadā kopš tā 
izveidošanas no 2010. gada līdz 
2018. gadam ir reorganizētas 
piecas un slēgtas piecas izglītības 
iestādes. Pašlaik Alūksnes no-
vada teritorijā ir: 3 vidusskolas, 
7 pamatskolas un sākumskolas, 
6 pirmsskolas izglītības iestādes, 
1 Bērnu un jauniešu centrs un 3 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādes.

 Kopš 2010. gada kopējais 
skolēnu skaits novadā ir strauji 
sarucis, kā to uzskatāmi var 
redzēt 1. attēlā. 2018. gadā 
skolēnu skaits 1.-12. klasē 

ir samazinājies par 38% 
salīdzinājumā ar 2010. gadu. 
Jāteic, ka Alūksnes pilsētā 
izglītojamo skaits ir samazinājies 
mazāk - par 28%, bet laukos 
ievērojami vairāk – par 51% 
(salīdzinājums aplūkojams 
2. attēlā). Tas izskaidrojams ar 
kopējā deklarēto izglītojamo 
skaita samazināšanos laukos, kā 
arī ar pilsētas skolu izvēli mācību 
turpināšanai (īpaši 
7.-9. klašu skolēniem) pēc 
izglītības iestādes slēgšanas 
laukos. Pirmsskolas izglītības 
programmās izglītojamo 
skaits nav būtiski samazinājies 
salīdzinājumā ar 2010. gadu.

Skolu ēkas - 
pustukšas

  Skolēnu skaits tiešā veidā 
ietekmē skolu un klašu 
piepildījumu. Tā kā sarūk skolēnu 
skaits, ievērojami samazinās arī 
telpu noslogojums iestādēs. Kā 
redzams 3. attēlā 
(6. lappusē), tikai Alūksnes 
pilsētas sākumskolas telpas ir 
piepildītas un pat pārpildītas, 
jo reālais skolēnu skaits tajā 
ir lielāks nekā maksimālais 
piepildījuma apjoms. Līdz ar to 
te vērojama jau cita problēma 
– telpu pašreizējā ēkā pietrūkst. 
Savukārt vērtējot iestāžu 
piepildījumu kopumā, tas tikai 
nedaudz pārsniedz pusi.

Jo mazāk 
skolēnu – jo mazāk 
naudas pedagogu 
darba samaksai

 Līdzīga aina veidojas ar klašu 
piepildījumu. Kā redzams 
4. attēlā (6. lappusē), skolēnu 
skaits vienā klasē svārstās no 
7,9 skolēniem Bejas pamatskolā 
līdz 19,8 Alūksnes pilsētas 
sākumskolā. Bet te jāatgādina, 
ka izglītojamo skaits ir ļoti 
nozīmīgs rādītājs - tas nosaka, 
cik lielu mērķdotāciju izglītības 
iestāde saņem pedagogu darba 
samaksai.
 Ministru kabineta noteikumi 
nosaka, ka Alūksnē normēta 
skolēnu/bērnu skaita attiecība 
pret vienu pedagoga mēneša 
darba likmi ir 13:1, bet pa-
gastu skolās - 10,5:1. Tāpēc, 
lai nodrošinātu izglītības pro-
grammu īstenošanu, skolas veido 
apvienotos klašu komplektus. 
Kā redzams, apvienoto klašu 
komplektu nav vien dažās no-
vada skolās. Taču, arī izveidojot 
apvienotos klašu komplektus, 
mērķdotācijas finansējuma 
pietiek tikai mācību plāna 
īstenošanai, bet pedagogu citu 
pienākumu apmaksai naudas 
pietrūkst.

Izglītības 
kvalitāte uzrāda 
problēmas

 Vēl viens nozīmīgs izglītības 
darba rādītājs ir izglītības 
kvalitāte. Tā uzrādās skolēnu 
ikdienas darbā, olimpiāžu un 
eksāmenu/valsts pārbaudes 
darbu  rezultātos.
 Analizējot ikdienas mācību 

darbu, kopumā secināms, ka 
tā vidējais vērtējums, noslēdzot 
mācību gadu, 
2.-9. klašu grupā ar katru 
gadu nedaudz pieaug. Arī 9. un 
12. klašu absolventu vērtējumi ir 
uzlabojušies. Joprojām zemākie 
vērtējumi 2.-9. klasē ir šādos 
mācību priekšmetos - ķīmija, 
fizika, matemātika, bet 10.-
12. klašu grupā - matemātikā, 
dabaszinībās, fizikā, ķīmijā. 
Veiktā analīze parāda, ka lielākā 
daļa izglītojamo novadā mācās 
tikai pietiekamā līmenī un viens 
no iemesliem ir mācību darbs 
apvienotajās klasēs.
 12. klašu rezultāti obligātajos 
centralizētajos eksāmenos 
novadā ir zemāki nekā vidējie 
rezultāti valstī. Vidējo līmeni 
valstī pārsniedz latviešu valodas 
eksāmena rezultāti (2017., 
2018. gadā) un angļu 
valodā (2017. gadā). 
 Izvēles centralizētajos 
eksāmenos (bioloģija, ķīmija, 
fizika, vēsture) vidējais 
sasniegums visos priekšmetos 
ir augstāks nekā valstī, izņemot 
fizikas eksāmenu 2018. gadā 
(par 1,3 % rezultāts ir zemāks).
 Izvērtējot 9. klašu sasniegumus 
valsts pārbaudes darbos pēdējos 
trīs gados, secināms, ka 
2017. gadā vidējais vērtējums 
visos eksāmenos ir bijis augstāks 
nekā 2016. gadā. Vidējais 
vērtējums turpina paaugstināties 
latviešu valodas eksāmenā.
 Diemžēl 6. klases pārbaudes 
darbu vidējie rezultāti 
novadā ir zemāki nekā valstī. 
Matemātikā vērojama atšķirības 
samazināšanās starp valsts vidējo 
rezultātu un novada rezultātu 
(no 5,07 % līdz 1,98%), tāpat 
arī latviešu valodā vērojama 
atšķirības samazināšanās, 
2017. gadā uzrādot labāku 
rezultātu nekā valstī. Taču 
dabaszinībās pārbaudes 
darba rezultāts 2018. gadā ir 
pasliktinājies (atšķirība 
12,02% pret valsts vidējo 

rezultātu).
 3. klases valsts pārbaudes darbu 
vidējie rezultāti novadā ir zemāki 
nekā valstī, bet ir iezīmējusies 
pozitīva tendence samazināties 
atšķirībai starp valsts vidējo un 
novada vidējo rezultātu gan 
latviešu valodā (no 10,93 līdz 
5,22), gan matemātikā (no 
14,51 līdz 5,22).
 Analizējot pārbaudes darbu 
rezultātus, ir secināts, ka 
daļai skolēnu ir zemi rezultāti 
lasītprasmē, kas ietekmē 
uzdevumu izpildi, taču 
skolotāja logopēda atbalsts 
izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem ir nepietiekošs 
ierobežotā finansējuma dēļ. 
Pieaudzis izglītojamo skaits 
speciālās izglītības programmās, 
kā arī izglītojamo skaits, kuriem 
nepieciešami atbalsta pasākumi.
 Lai gan izglītojamo skaits 
1.-12. klasēs ir samazinājies, 
kopējais dalībnieku skaits 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
nav sarucis. Lielākais dalībnieku 
skaits valsts mācību priekšmetu 
olimpiādēs ir no Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 
Alūksnes pilsētas sākumskolas, 
Alūksnes novada vidusskolas un 
Strautiņu pamatskolas. Pieaudzis 
izglītojamo skaits, kuri saņem 
stipendijas par sasniegumiem 
valsts mācību priekšmetu 
olimpiādēs un panākumiem 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības skatēs, konkursos un 
sacensībās.

Infrastruktūra un 
materiāli tehniskais 
nodrošinājums

 Mūsdienīgā mācību vidē 
harmoniski savienojas tās trīs 
pamatelementi – pedagoģija, 
tehnoloģijas, mācību telpa. 

Turpinājums 6. lappusē

Alūksnes novada izglītības iestāžu 
tīklam jāturpina mainīties

1. attēls

2. attēls



6. Alūksnes Novada Vēstis 28.11.2018.

Alūksnes novada izglītības iestāžu 
tīklam jāturpina mainīties

Turpinājums no 5. lappuses

 Šāda mācību vide spēj pozitīvi 
ietekmēt skolēnu motivāciju 
mācīties un veicināt izaugsmi.
 Mūsdienu prasības pret 
skolas vidi un materiāltehnisko 
nodrošinājumu ir daudz 
augstākas nekā pirms 10 vai 
vairāk gadiem. Izglītībā ienāk 
arvien jaunas tehnoloģijas, 
kas sniedz modernas zināšanu 
apguves iespējas. Arī liela daļa 
skolu ēku, kas Alūksnes novadā 
lielākoties ir celtas pirms ilga 
laika, nav piedzīvojušas nopiet-
nus kapitālieguldījumus.
 Pēdējos trīs gados lielāki 
infrastruktūras uzlabošanas 
investīciju projekti īstenoti 
Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā, kur veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi, Malienā, kur atjau-
nota pamatskolas ēkas fasāde, 
un Alūksnes pilsētas sākumskolā, 
kur veikts sporta zāles kapitālais 
remonts.
 Šobrīd ir uzsākta ERAF projekta 
“Alūksnes novada vispārējas 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” realizācija.  Šī 
projekta mērķis ir attīstīt Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
un Alūksnes novada vidusskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru, 
lai nodrošinātu izglītojamiem 
mūsdienīgu, ergonomisku un 
funkcionālu mācību vidi un 
sekmētu kompetenču pieejā 
balstītā vispārējā izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu.
 Īstenojot projektu, Alūksnes 
novadā tiks modernizētas 2 
vispārējās izglītības iestādes 
- Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu korpuss 
un Alūksnes novada vidusskolas 
ēka, pakalpojumu sniegšanas 
veiktspēja atbalstītajās vispārējās 
izglītības iestādēs tiks uzlabota 
559 izglītojamiem. 

Infrastruktūra 
un materiāli 
tehniskās bāzes 
nodrošinājums - 
neapmierinošs

Laika periodā no 2018. gada 
20. marta līdz 28. maijam 
darba grupa apmeklēja novada 
izglītības iestādes. Iestādes 
apmeklējuma laikā darba grupas 
locekļi kopā ar izglītības iestāžu 
administrāciju, skolas padomes 
pārstāvjiem, pagastu pārvalžu 
vadītājiem izvērtēja iestādes 
infrastruktūru un esošo materiāli 
tehnisko nodrošinājumu 
iestādes funkciju un uzdevumu 
realizēšanai.

 Darba grupas vērtētie kritēriji:
1) IESTĀDES INFRASTRUKTŪRA: 
sporta iespējas skolas telpās, 
elektroinstalācija, ventilācija, 
tualetes, dušas, aktu zāle, 
remonts mācību telpās, korido-
ros, datorklases, atpūtas vietas 
(skolēniem) un/vai stūrīši, to 
aprīkojums, skolotāju istaba, 
energoefektivitāte, virtuve, 
ēdamtelpa, nesošās konstrukci-
jas, tsk. jumts, apkure, skursteņi, 
vides pieejamība, apgaismo-
jums telpās un pie ēkas, sporta 
iespējas ārpustelpām, rotaļu 
laukumi, trenažieri, internāts;

2) MĀCĪBU PROCESA 
NODROŠINĀŠANA: sporta 
inventārs, bibliotēka, IT 
tehnoloģijas, dabaszinātņu 
kabinetu aprīkojums, inventārs 
interešu izglītībai, mēbeles 
inventārs, aprīkojums;

3) CITI ELEMENTI: telefonu 
uzlādes vietas, celiņi, soliņi, at-
kritumu urnas, velonovietne.

 Novērtējot visus augšminētos 
kritērijus katrā skolā, darba 
grupa skolu infrastruktūras 
un materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājumu novērtējusi no 
62% līdz 77%, ziņojumā uzs-
verot, ka kopumā šis rādītājs 
ir ļoti zems un vērtējams kā 
neapmierinošs skolu darbības 
nodrošināšanai.

Galvenie trūkumi 
mūsdienīgai mācību 
videi novada 
izglītības iestādēs

 Darba grupa secinājusi, ka 
izglītības iestādēs nav risināti 
vides pieejamības jautājumi, 
ļoti aktuāla ir ventilācijas 
sistēmas sakārtošana. Mācību un 
koplietošanas telpās daudzviet 
nav veikti remonti mūsdienīgas 
vides nodrošināšanai. Daļā 
izglītības iestāžu nav atbilstošas 
sporta zāles.
 Dabaszinātņu priekšmetu 
(ķīmija, fizika, bioloģija, 
dabaszinības, ģeogrāfija) 
apguvei trūkst mūsdienīgu 
mācību līdzekļu. Daudzviet 
nav iespējams veikt paredzētos 
laboratorijas darbus šajos 
priekšmetos. Mēbeles un 
inventārs ir nolietojies. Lai gan 
informācijas tehnoloģiju vienību 
skaits pret izglītojamo un peda-
gogu skaitu ir apmierinošs, taču 
tikai 13% datoru ir trīs gadus veci 
vai jaunāki.
 Pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūra un materiāli 
tehniskais nodrošinājums 
novērtēts no 61% līdz 83%. 
Kopumā tas ir nedaudz 
augstāks nekā pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs. Tas izskaidrojums ar 
to, ka pirmsskolas izglītības 
iestāžu ēkas ir jaunākas, 
mazākas, un to uzturēšanai 
nepieciešami salīdzinoši mazāki 

ieguldījumi. Zemāks vērtējums ir 
nodrošinājumā ar informācijas 
tehnoloģijām, vides pieejamību. 
Ne visām pirmsskolas izglītības 
iestādēm ir iekārtotas bērnu 
ratiņu un velosipēdu novietnes. 
Aktuāla ir mēbeļu, inventāra, 
aprīkojuma nolietošanās, kā arī 
apkures sistēmas nomaiņa.

Skolēnu 
pārvadājumi 
– pielāgojami 
vajadzībām

 Tā kā pēdējos gados slēgtas 
vairākas izglītības iestādes, 
pašvaldība ir veikusi ievērojamu 
darbu sabiedriskā transporta 
maršrutu izmainīšanai, lai 
izglītojamie nokļūtu tuvākajās 
izglītības iestādes un arī skolās 
Alūksnē, pat paredzot pieturas 
pie pilsētas skolām.
 Pašreizējā sabiedriskā transporta 
tīkla analīze liecina, ka laiks, 
kurā ar sabiedrisko transportu 
no dažādām novada apdzīvotām 
vietām var nokļūt Alūksnē, 
svārstās no no 10 minūtēm līdz 1 
stundai. Tā kā ne visi izglītojamie 
dzīvo autobusa pieturas tuvumā 
pagastu centros, tad pagasta 
pārvaldes organizē to bērnu 
atvešanu līdz autobusa pieturai, 
kuri dzīvo tālāk par 3 km, kā arī 
nodrošina izglītojamo nokļūšanu 
uz skolu vietās, kur nav pieejams 
sabiedriskais transports.
 Izglītojamo nokļūšanai uz skolu 
un atpakaļ uz dzīves vietu 2017. 
gadā no pašvaldības budžeta 

izlietoti 164 967 EUR. 
2018. gada budžetā šim mērķim 
ir plānoti 199 789 EUR.

Nodrošinājums ar 
pedagogiem

 Analizējot novada skolu peda-
gogu sastāvu pēc vecuma, 
secināms, ka 50% no kopējā 
pedagogu skaita ir vecuma grupā 
no 50 gadiem un vecāki. Novada 
izglītības iestādēs neienāk jaunie 
pedagogi. Nākotnē pedagogu 
pensionēšanās rezultātā varētu 
pietrūkt pedagogu atsevišķu 
mācību priekšmetu pasniegšanai 
Bejas, Malienas, Strautiņu, 
Pededzes pamatskolās, Alūksnes 
pilsētas sākumskolā, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. 
77 pedagogi Alūksnes novada 
izglītības iestādēs šī gada 
1. septembrī strādā blakusdarbā. 
Novada profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs 17 pedagogi ir 
vecāki par 60 gadiem.  

Primārais – tiesības 
un iespējas visiem 
skolēniem saņemt 
kvalitatīvu izglītību 

 Sociālo, izglītības un kultūras 
komitejas sēdē novembrī, 
komentējot darba grupas 
ziņojumu, Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Kupča uzsvēra, 
ka kopš novada izveides 
2009. gadā izglītības iestāžu tīkla 
jomā ir ļoti daudz paveikts.
 - Uzskatu, ka visas izglītības 
iestāžu reorganizācijas ir 
bijušas pamatotas un pieņemtie 
lēmumi nav bijuši nepareizi vai 
pārsteidzīgi. Šie jautājumi kļūst 
arvien aktuālāki, skatoties uz 
nākotni, tādēļ darba grupas 
ziņojumā ir analizēti vairāki fak-
tori, kas nosaukti arī darba gru-
pas priekšlikumu pamatojumā, 
kāpēc izglītības iestāžu tīklam ir 
jāmainās. Jāņem vērā, ka šobrīd 
novadā esošo skolu salīdzinoši 
lielās ēkas piepildījuma ziņā 
ir ļoti maz noslogotas. To 
uzturēšana prasa ievērojamus 
finansiālus ieguldījumus un 
salīdzinoši nelieli ieguldījumi ir 
ieguldīti iestāžu attīstībā.
 2019. gadā izglītības iestādēs 
sāks ieviest jauno izglītības 
saturu, taču saturs ir tikai viens 
no pārmaiņu aspektiem. Ļoti 
būtiski ir atbilstoši jaunajam sat-
uram izveidot atbilstošu mācību 
vidi un infrastruktūru, kurā bērni 

pavada visu dienu. Nozīmīgs ir 
arī pedagogu jautājums - 50% 
no kopējā pedagogu skaita 
ir vecumā no 50 gadiem un 
vecāki. Ņemot vērā pašreizējo 
un prognozējamo skolēnu skaitu, 
mazajās skolās nav iespējams 
organizēt mācību procesu 
neapvienotos klašu komplektos. 
Darbs apvienotajās klasēs līdz 
ar to samazina mācību plānā 
nepieciešamo stundu skaitu, dēļ 
kā sarūk slodzes skolotājiem 
priekšmetos ar mazāku stun-
du skaitu. Līdz ar to ir daļa 
priekšmetu, kuru pedagogi 
savu priekšmetu māca divās, 
pat trīs skolās. Turpretī jaunā 
kompetenču satura ideja ir, ka 
skolotājiem ikdienā jāsadarbojas, 
domājot par mācību sa-
tura integrēšanu starp mācību 
priekšmetiem, izmantotajām 
mācīšanas metodēm un gala 
rezultātu, biežāk nekā tas ir, tikai 
atbraucot un novadot vienu vai 
otru stundu.
 Darba grupa paveica dar-
bu, sīki izvērtējot izglītības 
iestāžu infrastruktūru. Skolās 
tās novērtējums ir pat ļoti 
nepietiekošs, bet ieguldījumu 
apmērs infrastruktūras 
uzlabošanai, kas būtu vajadzīgs, 
domājot par jaunā izglītības 
satura ieviešanu, saglabājoties 
esošajam skolu skaitam, ir ļoti 
ievērojams, - nepieciešamību 
turpināt izglītības iestāžu tīkla 
pārplānošanu Alūksnes novadā 
skaidro G. Kupča.

Novads jāskata kā 
vienots kopums

 Darba grupas locekļi par 
primāro kritēriju, vērtējot 
izglītības iestāžu pašreizējo 
situāciju, uzsvēruši iespēju 
nodrošināt mūsdienīgu, 
kvalitatīvu izglītību bērniem. 
Otrs nozīmīgs kritērijs, pēc 
kā vadījusies darba grupa, ir 
skatījums uz novadu kopumā, ne 
katru teritoriju atsevišķi.
 - Darba grupa, iepazīstoties 
ar izglītības iestāžu pašreizējo 
situāciju, to vajadzībām un 
strādājot pie šī ziņojuma, 
saskatīja šādas nepieciešamās 
pārmaiņas izglītības iestāžu 
tīklā, lai šis process būtu 
noslēgts. Ja nerealizēsim darba 
grupas priekšlikumus, tad tās 
būs tikai pagaidu pārmaiņas. 
Līdz ar to nevarēsim ieguldīt 
finanšu līdzekļus, lai sakārtotu 
infrastruktūru un mācību vidi 
tā, kā tas ir nepieciešams. Jau 

Izglītības iestāžu piepildījums
Izglītības iestāde Maksimālais 

izglītojamo skaits
Izglītojamo skaits 

kopā 01.09.2018.
Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija
724 292

Alūksnes novada 
vidusskola

355 268

Liepnas vidusskola 202 79
Bejas pamatskola 151 73

Jaunannas Mūzikas 
un mākslas 
pamatskola

111 83

Pededzes pamatskola 180 84
Strautiņu pamatskola 192 131
Ziemeru pamatskola 207 115

Alūksnes pilsētas 
sākumskola

305 377

Malienas pamatskola 97 70
Kopā: 2524 1572

(62%)

Klašu skaits un klašu komplektu skaits 2018. gada 1. septembrī
Kopējais klašu 
komplektu skaits

t.sk. apvienoto 
klašu komplektu 
skaits

Vidējais skolēnu skaits 
vienā komplektā

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija

16 - 18,3

Alūksnes novada vidusskola 15 - 17,4
Liepnas vidusskola 6 4 10,7
Bejas pamatskola 8 - 7,9

Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola

6 3 9

Pededzes pamatskola 6 3 11,5
Strautiņu pamatskola 9 - 10,8
Ziemeru pamatskola 8 1 10,1

Alūksnes pilsētas 
sākumskola

19 - 19,8

Malienas pamatskola 7 2 10

3. attēls

4. attēls
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ilgu laiku esam šajā izglītības 
tīkla pārmaiņu procesā un visi 
no tā ir noguruši. Vēlamies 
sakārtot izglītības sistēmu tā, lai 
primārais ir skolēns, lai savās 
skolās mēs spētu izaudzināt 
konkurētspējīgus audzēkņus. 
Tagad viss atkarīgs no tā, kādu 
lēmumu pieņemsim – īstermiņa 
vai ilgtermiņa.
 Mums jau ir pieredze, kas no-
tiek, ja saglabājam četras klases 
pagastā. To, ka šādā modelī 
skola nespēj izdzīvot, redzējām 
Jaunlaicenē, un to apliecina arī 
citas līdzīgas situācijas citviet 
valstī.
 Es aicinu iedzīvotājus, skolēnu 
vecākus, pedagogus censties 
saskatīt šajos darba gru-
pas priekšlikumos ieguvumu 
skolēniem, vērtēt tos no šāda 
viedokļa, aizdomāties, ka var būt 
arī savādāk, nekā ir ierasts gadu 
desmitiem. Katrā ziņā darba 
grupa un pašvaldība izglītības 
tīkla jautājumā ir atvērta 
konstruktīviem priekšlikumiem, 
jo lēmums ir vajadzīgs visai 
sabiedrībai, - norāda darba 
grupas vadītājs, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs vietnieks 
Aivars Fomins.

 Pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova uzsver, ka 
pašvaldība vēlas Alūksnes 
novadā izveidot tādu izglītības 
sistēmu, kas visiem novada 
bērniem nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas un tiesības mācīties 
mūsdienīgās, sakārtotās telpās 
un iegūt kvalitatīvu izglītību.
 - Par izglītības iestāžu tīkla 
izmaiņām novadā runājam 
jau ilgi un pakāpeniski tās arī 
notiek. Šajos gados sarunās ar 
iedzīvotājiem, arī diskusijās, ko 
attīstības programmas izstrādes 
gaitā organizējām pagastu 
pārvaldēs, esam saņēmuši 
pārmetumus, ka nepasakām 
cilvēkiem jau ļoti savlaicīgi 
par to, kas notiks. Jāsaka, ka 
izglītības iestāžu tīkla jautājumā 
esam sastapušies ar iedzīvotāju 
sapratni – cilvēki apzinās un 
saprot, ka turpmāk novadā ar 
tik nelielu skolēnu skaitu nevar 
turpināt pastāvēt tik daudz 
skolu. Ņemot vērā jauno, 
kompetencēs balstīto izglītības 
saturu, pašvaldība jau laikus 
tam gatavojas, piešķirot papildu 
finansējumu bērnudārziem, lai 
uzlabotu materiālo bāzi. Arī 
skolām, kuras turpinās darbu, 
jāpiešķir papildu finansējums, lai 
izveidotu ergonomisku, izaugsmi 
veicinošu, kvalitatīvu mācību vidi, 
- Janīna Čugunova.

 Mūsdienu straujais dzīves 
ritms, arvien lielāka tehnoloģiju 
klātbūtne ikdienas dzīvē pie-
prasa no cilvēkiem daudz vairāk 
zināšanu un prasmju, nekā tas 
ir bijis iepriekšējās paaudzēs. 
Alūksnes novada domes 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas priekšsēdētāja viet-
nieks Druvis Mucenieks uzskata, 
ka tikai materiāltehniski aprīkotā 
skolā skolēns var iegūt vispusīgas 
zināšanas, kas nākotnē viņam 
ļaus būt konkurētspējīgam darba 
tirgū.
 - Alūksnes novada skolēni ir 
pelnījuši mācīties izremontētās 
telpās, kurās ir pieejami 
mūsdienīgi mācīšanās un uzs-
kates līdzekļi. Protams, mazo 
lauku skolu bonuss savā ziņā ir 

individuālāka pieeja skolēnam. 
Tomēr mana dzīves pieredze 
rāda, ka tajā ir arī trūkumi, kas 
izpaužas brīdī, kad 
jaunais cilvēks nonāk konkuren-
ces apstākļos vai situācijā, kad 
viņam kā indivīdam pedagogs 
var veltīt tikai ļoti ierobežotu 
laiku.

 Lai Alūksnes novada pašvaldība 
varētu piedāvāt saviem 
iedzīvotājiem kvalitatīvi aprīkotas 
un mūsdienīgas izglītības 
iestādes, ir nepieciešamas 
reformas un efektīvs finanšu 
resursu izlietojums, protams, par 
konkrētu skolu slēgšanu lēmumi 
būs jāpieņem atsevišķi. Mans 
aicinājums iedzīvotājiem būtu 
domāt ilgtermiņā, pirmajā vietā 
izvirzot skolēna vajadzības. Šajā 
sakarā vēlos atgādināt ķīniešu 
sakāmvārdu, ka laikā, kad pūš 
pārmaiņu vēji, vieni ceļ mūrus, 
bet citi – vējdzirnavas, - uzsver 
deputāts D. Mucenieks.

 Efektīvs esošo finanšu resursu 
izlietojums ir ļoti nozīmīgs 
faktors, domājot par to, lai 
skolas varētu ne tikai uzturēt, 
bet veicināt to attīstību 
nepieciešamajā līmenī. Turklāt, 
jāņem vērā, ka pašvaldības 
uzdevums ir nodrošināt arī 
daudzu citu funkciju īstenošanu 
un pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem. Pašvaldības 
Finanšu nodaļas vadītāja Evita 
Ņedaivodina uzsver, ka ik gadu 
Alūksnes novada pašvaldība 
zaudē ap 450 iedzīvotāju, kas 
ir galvenais kritērijs pašvaldības 
budžeta veidošanā.
 - Iedzīvotāju samazinājums 
galvenokārt ir saistīts ar negatīvo 
dabisko pieaugumu. Turklāt 
jāņem vērā, ka sabiedrība 
noveco gan kopumā Latvijā, 
gan arī Alūksnes novadā, 
līdz ar to ievērojami pieaug 
pieprasījums pēc sociālajiem 
pakalpojumiem. Darba grupas 
priekšlikumi novada izglītības 
iestāžu tīklam ir pamatoti gan 
šajos faktoros, gan secinājumos 
par izglītības kvalitāti un 
izglītības iestāžu materiāli 
tehnisko nodrošinājumu, kā arī 
ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības īstenojamā ERAF 
projekta “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību 
vidi” sasniedzamos mērķus 
un rezultātu. 2018. gadā 
izglītības funkcijai, tajā skaitā 
izglītības iestāžu uzturēšanai, 
no pašvaldības asignējumiem 
pieejamā finansējuma ir 
piešķirti 3 710 250 EUR, kas ir 
30,83% no visiem pašvaldības 
asignējumiem. Rēķinot piešķirto 
finansējumu uz 1 izglītojamo 
novadā, tas sastāda 2 360 
EUR/gadā, kas 3,47 reizes ir 
lielāks nekā vērtēto ieņēmumu 
izlīdzinātā likme uz 1 iedzīvotāju. 
Mēs varam būt nabagi katrs savā 
pagastā vai stiprāki novadā. 
Koncentrējot finanses dažās no-
vada skolās, varēsim bērniem dot 
labāku izglītību, uzskata - Evita 
Ņedaivodina, Alūksnes novada 
pašvaldības Finanšu nodaļas 
vadītāja.

 Pašvaldības plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja 
Arita Prižavoite uzskata, ka kopš 
administratīvi teritoriālās refor-
mas 2009. gadā, kad, apvienojo-
ties pilsētas domei un pagastu 

pārvaldēm, izveidojās Alūksnes 
novads, lielākais izaicinājums 
ir uztvert visu novada teritoriju 
kopumā kā vienotu vienību.
 - Pakāpeniski soli pa solītim, 
šajos gados esam spiesti savu 
domāšanu mainīt, skatīties uz 
attīstību plašāk, ne tikai kāda 
konkrēta pagasta vai pilsētas 
robežās. Izglītības iestāžu tīkla 
jautājumus esam skatījuši tieši 
šādi – visa novada kontekstā. 
Dzīvojam laikā, kad pārmaiņas 
visās jomās notiek straujāk, 
nekā mēs gribam un varam tās 
pieņemt. Iedzīvotāju skaits ārpus 
Rīgas un Pierīgas reģiona krasi 
sarūk, līdz ar to neizbēgami ir 
jāņem vērā izglītojamo skaita 
samazināšanās tendence. Arvien 
pieaug pilsētu loma reģionālās 
attīstības procesos. Mobilitāte  
ir kļuvusi par iedzīvotāju ikdi-
enas nepieciešamību, lai  varētu 
strādāt vai saņemt pakalpoju-
mus. 20 km attālums mūsdienās 
nav šķērslis arī izglītības 
iegūšanai. 
 Kopumā vērtējot izglītības 
iestādēs redzēto, jāsecina, ka 
lielākajā daļā novada izglītības 
iestāžu infrastruktūra ir ļoti  at-
palikusi no mūsdienu prasībām 
un prasa daudzu miljonu 
vērtus uzlabojumus. Vienlaikus 
jāatzīmē, ka audzēkņu skaits, kas 
to lieto, ir salīdzinoši neliels. Līdz 
ar to, lai nodrošinātu straujāku 
mācību vides uzlabošanu un 
samērīgu budžeta līdzekļu 
ieguldīšanu tuvākajos piecos, 
septiņos gados, nav citas 
iespējas kā optimizēt skolu 
tīklu novadā. Izglītojamo skaits 
izglītības iestādē ir noteicošais 
faktors arī Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma saņemšanai pro-
jektos, kas finansē infrastruktūras 
un mācību aprīkojuma 
atjaunošanu mūsdienīgas 
un kvalitatīvas mācību vides 
nodrošināšanai. Šobrīd tas ir ne 
mazāk kā 200 izglītojamie.
 Manuprāt, drosmīgi un pa-
reizi būtu, ja paralēli izglītības 
iestāžu tīkla plānošanai, tiktu 
risināts jautājums arī par labāko 
pedagogu atlasi novada skolām, 
- saka Arita Prižavoite, Alūksnes 
novada pašvaldības Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja.

Arī pašvaldības Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus Berku-
lis pievienojas viedoklim, ka 
izglītības iestāžu tīkls ir jāvērtē 
novadā kopumā, ne atsevišķi pa 
teritorijām, turklāt visiem atcero-
ties, ka pirmajā vietā ir bērni un 
viņu iespējas saņemt kvalitatīvu 
izglītību drošās un modernās 
izglītības iestādēs. 
 - Diemžēl, pašreizējais bērnu 
skaits novada vispārizglītojošo 
skolu pamata un vidējās 
izglītības klasēs ir par mazu, lai 
piepildītu visas skolu ēkas, kas 
šobrīd novada teritorijā darbojas. 
Apsekojot skolu infrastruktūru, 
secinājām, ka esošais ēku tehni-
skais stāvoklis un infrastruktūra 
mācību vides nodrošināšanai 
iestādēs būtiski atšķiras. Ir 
skolas, kurās nepieciešami lieli 
ieguldījumi gan pašā ēkā, gan 
arī mācību vides uzlabošanā un 
nodrošināšanā. Pašlaik Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 
un Alūksnes novada vidusskolā 
turpinās projekti, ieguldot Eiro-
pas Savienības finansējumu šo 
skolu tehniskā stāvokļa būtiskā 
uzlabošanā, turklāt šos līdzekļus 

bija iespējams ieguldīt tikai 
lielajās novada skolās. Ņemot 
vērā šos faktorus, darba grupas 
priekšlikums ir modelis vispārējās 
izglītības ieguvei Alūksnes 
novadā. Modelis, kura pamatā 
pašvaldībai jānodrošina droši 
skolēnu pārvadājumi. Uzskatu, 
ka līdzīgā veidā novadā būtu 
jāpārskata arī citas funkcijas, - 
saka Īpašumu nodaļas vadītājs 
Ingus Berkulis.

Saruna ar iestāžu 
vadītājiem – 
savstarpējas 
sapratnes atmosfērā

 23. novembrī, darba grupai 
tiekoties ar izglītības iestāžu 
direktoriem un pagastu 
pārvalžu pārstāvjiem, domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
aicināja neuztvert darba gru-
pas ziņojumu kā pieņemtu 
lēmumu, bet vērtēt tajā apkopoto 
informāciju, izejot no kritērija – 
kā ir labāk bērniem.
 Priekšsēdētāja vietnieks un 
darba grupas vadītājs Aivars 
Fomins savukārt uzsvēra, ka ne 
vienmēr sakrīt divi kritēriji – kā 
ir pareizi un kā ir labāk, taču 
visiem ir jārod kompromiss.
 Sarunas gaitā vairākkārt tika 
skarts viens no nozīmīgiem ar 
izglītības iestāžu tīkla reformu 
saistītiem jautājumiem - skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšana. 
I. Berkulis uzsvēra, ka visos 
pagastos, kur skolas ir slēgtas 
līdz šim, skolēnu pārvadājumi un 
sabiedriskā transporta maršruti 
tiek pārkārtoti tā, lai bērniem 
būtu nodrošināta iespēja 
nokļūt tuvākajā skolā, taču 
arī, lai nepārklātos sabiedriskā 
transporta un pagastu 
pārvalžu nodrošinātie skolēnu 
pārvadājumi.
 Viņš atgādināja, ka pašreizējā 
sabiedriskā transporta sistēma 
balstās uz 20 – 30 gadus vecu 
maršrutu tīklu un daudzkārt jau ir 
izskanējusi informācija, ka mūsu 
reģionā sabiedriskais transports 
ir nerentabls. 
 - Šobrīd mūsu novadā lielākoties 
skolēnu pārvadājumus nodrošina 
sabiedriskais transports. Vid-
zemes plānošanas reģionā, kas 
nodarbojas ar sabiedriskā trans-
porta maršrutu organizēšanu, 
esmu ierosinājis, ka ir jāpārskata 
sabiedriskais transports, arī tas, 
lai autobusi būtu mazāki, bet 
ērti, silti un droši. Ja sabiedriskā 
transporta organizēšanā ir 
kaut kas jāmaina, tad skolām 
un pagastu pārvaldēm noteikti 
ir jāvēršas pašvaldībā – šādas 
izmaiņas maršrutos jau esam 
veikuši arī iepriekš. Nekad nav 
bijis tā, ka pašvaldība neskaņotu 
ar skolām vai pagastu pārvaldēm 
izmaiņas sabiedriskā transporta 
maršrutos, - uzsvēra I. Berkulis.

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra vadītāja Eva Aizupe 
aktualizēja vēl kādu jautājumu. 
Viņa uzsvēra, ka tad, ja pilsētā 
mācīsies vairāk pagastu bērnu, 
būs jārisina jautājums, lai viņiem 
būtu droša vide, kur pavadīt 
brīvo laiku pēc stundām, gaidot 
transportu nokļūšanai uz mājām. 
Jauniešu centra telpas jau šobrīd 
ir nepietiekamas pieprasījumam, 
bet nākotnē šī problēma kļūs 
vēl aktuālāka. Tāpat Alūksnē 

būs nepieciešams internāts ar 
ēdināšanu un uzraudzību, lai tajā 
varētu dzīvot arī jaunāko klašu 
bērni.

 Saskaņā ar darba grupas 
priekšlikumiem, no 2021./2022. 
mācību gada izmaiņas gaidāmas 
arī Alūksnes pilsētas teritorijā 
esošām vispārējās izglītības 
iestādēm. Ņemot vērā, ka likums 
šobrīd atļauj valsts ģimnāzijās 
mācīt bērnus jau no 1. klases, 
iespējams, ka Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā varētu 
sākt mācības jau pirmklasnieki. 
Domes priekšsēdētājs A. Dukulis 
aicināja pilsētas skolām tikties un 
strādāt pie tā, kā veidot izglītības 
iestāžu modeli.
 Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore Uva Grencione-Lapse-
niete uzsvēra, ka pilsētā skolu 
tīkls jāveido, ņemot vērā to, kas 
ar skolām notiek pagastos.
 - Gadus piecus jau dažādos 
variantos runājam par reformu. 
Varbūt ir laiks pieņemt lēmumu 
un beigt sevi tracināt. Jau 
pierādās tas, ka pagastu bērni 
nāk mācīties uz pilsētas skolām, 
jo šeit ir daudz lielāks interešu 
un profesionālās izglītības 
piedāvājums, - sacīja direktore.

 Malienas pamatskolas di-
rektore Ieva Baltā-Pilsētniece 
savukārt aicināja saredzēt 
laukus un izvērtēt sākumskolas 
posma klašu atrašanos tuvāk 
dzīvesvietai. Līdzīgu viedokli 
pauda arī Malienas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Mazputniņš” 
vadītāja Ieviņa Āboltiņa, kura 
izteica priekšlikumu vērtēt, cik 
katrā konkrētajā skolā mācās 
vietējie bērni un, izejot no tā, 
apsvērt iespēju jaunākajām 
klasēm mācīties uz vietas, 
organizējot to kā mācību punktu 
nelielās telpās ar nelielu 
pedagogu skaitu.

 Jaunais izglītības saturs no 
pašvaldībām kā izglītības iestāžu 
dibinātājām paģēr veikt nopiet-
nus ieguldījumus iestāžu bāzes 
sagatavošanai, lai nodrošinātu 
jaunā izglītības satura 
īstenošanas iespēju. Pašvaldības 
izglītības pārvaldes metodiķe 
Silva Zariņa sanāksmē pauda 
satraukumu par to, vai 
pašvaldība maz spēs nodrošināt 
jaunajām prasībām atbilstošu 
materiālo bāzi un infrastruktūru 
pat tām četrām skolām, 
kuras varētu turpināt darbu 
novadā, ja izglītības iestāžu 
tīkls novadā veidotos tāds, 
kāds paredzēts darba grupas 
ziņojumā.

 Diskusijā izglītības iestāžu un 
pagastu pārvalžu pārstāvji izteica 
arī citus savus priekšlikumus un 
viedokļus par ziņojumā lasāmo. 
Sanāksmes dalībnieki vienojās, 
ka pēc šīs sarunas izglītības 
iestāžu vadītāji par ziņojuma 
saturu runās ar pedagogiem, 
vecāku pārstāvjiem un iesniegs 
savus priekšlikumus par ziņojumu 
darba grupai. Savukārt pēc jaunā 
gada darba grupa, iepazinusies 
ar iestāžu priekšlikumiem, varēs 
doties uz sarunām iestādēs.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada izglītības iestāžu 
tīklam jāturpina mainīties
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Daugavpils teātris decembrī 
viesosies Alūksnes Kultūras centrā
 12. decembrī Alūksnes 
Kultūras centrā viesosies 
Daugavpils teātris ar deju 
izrādi bērniem “Čipolīno” 
un komēdiju pieaugušajiem 
“Randiņi trešdienās”.

 “Čipolīno” ir pirmā Daugavpils 
teātra deju izrāde bērniem; 
izrādes idejas autore un 
horeogrāfe ir Irina Saveļjeva. 
Džanni Rodāri pasaka tiek 
izstāstīta tikai ķermeņa plasti-
kas valodā, bet autora iekodētā 
doma par spēju just līdzi tiem, 
kuriem ir nodarīts pāri, ir 
nolasāma arī bez vārdiem.  
 Mazie skatītāji varēs iepazīties ar 
brīnišķīgu pilsētiņu-dārzu, kurā 
dzīvo ļoti labestīgi un draudzīgi 
iemītnieki. Šeit dzīvo arī divas 
apburošas meitenītes Ķirbīte un 
Redīsīte, kuras draudzējas ar 
puisēnu-sīpoliņu vārdā Čipolīno. 
Diemžēl šiem draugiem nāksies 
saskarties ar mantkārīgā Citrona 
un Tomāta ļaunprātību, bet mūsu 
varoņi nepadosies bez cīņas! 
Kā atzīst izrādes radošā kom-
anda, izrāde ir paredzēta visai 
ģimenei: “Mēs izrādi veidojām 
tā, lai tā būtu interesanta ne tikai 
bērniem, bet arī viņu vecākiem. 
Bet būtiskākais, uz ko mēs 
ceram, ka izrāde rosinās bērnos 
iztēli, bet pēc tās noskatīšanās, 
vecāki apspriedīs redzēto kopā 
ar bērniem.” Izrāde “Čipolīno” 
sāksies plkst. 13.00.
 Lomās: Māris Boka, Miroslavs 
Blakunovs, Milena Savkina, 
Jeļizaveta Petrova, Anna Blaku-
nova, Svetlana Morozova, Vad-

ims Bogdanovs, Egils Viļumovs, 
Raimonds Paegle, Anna 
Sultanova, Jevgeņijs Mihailovs. 
Pirmizrāde notikusi 2018. gada 
7. janvārī.

 Savukārt 12. decembrī plkst. 
19.00 skatītājiem būs iespēja 
noskatīties Daugavpils teātra 
komēdiju pieaugušajiem “Randiņi 
trešdienās”. Pikanto komēdiju 
par mīlas daudzstūriem iestudējis 
režisors no Karēlijas Andrejs 
Dežonovs. Izrādē attēlotie varoņi, 
divi kolēģi Fēlikss un Viktors, 
ir izmisuši: vientulība laulībā, 
kurā uguntiņa vairs nedeg, un 
darbā paaugstinājums pagaidām 
nespīd. Pakāpeniski abi varoņi 
nonāk pie slēdziena, ka veids, 
kā viņi varētu gūt ilgi kāroto - 
kādam ikdienas rutīnā zaudēto 
dzīves garšu, kādam iespēju 
pakāpties augstāk pa karjeras 

kāpnēm – ir avantūra ar mīļāko... 
 “Tā ir izrāde, uz kuru jānāk 
atpūsties un pamatīgi izsmi-
eties,” tā izrādi raksturo ak-
tieri. Jāpiebilst, ka „Randiņi 
trešdienās” ir viena no 
populārākajām autora Valentīna 
Krasnogorova lugām, kuras 
varoņi nonāk paši savu fantāziju 
un ambīciju važās, no kurām 
izķepuroties bez amizantiem 
starpgadījumiem neizdodas.
Lomās: Ritvars Gailums, Kristīne 
Veinšteina, Egils Viļumovs, Inese 
Ivulāne-Mežale, Līga Ivanova, 
Māris Korsiets. Pirmizrāde noti-
kusi: 2017. gada 9. novembrī.
 Biļetes – Alūksnes Kultūras 
centra kasē, “Biļešu paradīzes” 
kasēs un internetā 
www.bilesuparadize.lv. 
 Viesizrādes notiek ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Jaunlaicenes muižas muzejā 
rosība turpinās
 Dabā iestājies miers un 
klusums, bet Jaunlaicenes 
muižas muzejā rosība 
turpinās, gatavojam jaunus 
piedāvājumus dažādu ve-
cumu apmeklētājiem.

 Piedāvājam jaunas izglītojošās 
nodarbības par Latvijas vēsturi. 
Tās veidotas skolēniem kā 
papildinājums mācību stundām 
Latvijas vēsturē, bet arī pārējiem 
tās būs saistošas. 
 Nodarbības “Mana Latvija” 
laikā, dalībnieki strādās izstādē 
“Mana Latvija, Malēnija mana”. 
Šeit apmeklētāji no jauna 
uzzinās vai atkārtos jau zināmus 
faktus par laiku no Latvijas valsts 
veidošanas līdz 1940. gadam. 
Nodarbības laikā tiks izspēlēta 
spēle “Apskrien apkārt Latvijai!”, 
kur nāksies pielietot gan izstādes 
apskatē iegūtās zināšanas, gan 
mīklu minēšanu, tautasdziesmu 
atpazīšanu un atjautības uzde-
vumu risināšanu. 
 Nodarbība “Izlaušanās caur 
vēstures līkločiem” vienlīdz 
ieinteresēs gan dažāda vecuma 
skolu jauniešus, gan pieaugušos, 
gan ģimenes ar bērniem skolas 
vecumā. Spēles nosaukums saka 
priekšā, ka šī nodarbība ir ar 
“izlaušanās” spēles elementiem, 
kuras laikā tiek iepazīta Latvijas 
vēsture dažādos tās laika pos-
mos. Tas nozīmē, ka nodarbības 
dalībniekiem būs jāpilda uzde-
vumi un ar loģikas, atjautības un 
zināšanu palīdzību jāatklāj kāds 
noslēpums, ko gadu simtiem 

glabā malēnieši.
 Šīs nodarbības piedāvājam līdz 
2019. gada 28. februārim, jo tas 
ir laiks, līdz kuram apskatāma 
izstāde “Mana Latvija, Malēnija 
mana”. Piedalīties šajās 
nodarbībās var visi apmeklētāji, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 
29356277.
 Arī Ziemassvētku piedāvājums 
ir uzspodrināts. Jau esošajai 
Ziemassvētku program-
mai “Eglītes plūkšana” ar 
jautrām izdarībām, dziesmām, 
rotaļām un laimes liešanu ir 
pievienojušās Ziemassvētku 
radošās darbnīciņas. Radošajā 
darbnīciņā “Krāsainie dzīpariņi” 
piedāvājam pašiem pagatavot 
skaistus un krāsainus rotājumus 
no dzijas, bet darbnīciņā 
“Našķošanās” - pagatavot 
saldumus. Piesakot Ziemassvētku 
programmu un abas darbnīciņas, 
cena būs 6,00 EUR no personas, 

bērniem, skolēniem, studen-
tiem un pensionāriem 3,00 
EUR. Ziemassvētku piedāvājums 
ir paredzēts skolēnu grupām, 
pasākumiem ģimenes lokā, 
darba kolektīviem, domubiedru 
grupām u.c.
 Šajā tumšajā laikā iesakām 
izvēlēties arī izglītojošo 
nodarbību “Nu ir gaiša istabiņa”, 
kurā tiek gatavotas sveces pēc 
senas metodes.
 Sekot līdzi jauniem muzeja 
piedāvājumiem, kā arī uzzināt 
cenas un sīkāku nodarbību 
aprakstu, var arī http://www.
draugiem.lv/jaun.muz./
 Pārvērtiet šo tumšo un drūmo 
laiku piedzīvojumā apmeklējot 
Jaunlaicenes muižas muzeju!

Evita Zeile,
Jaunlaicenes muižas muzeja 

izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītāja

Mārkalnieši veido 
Grāmatu skapi 
“Latvijai – 100”

 Valsts svētki bija labs 
pamudinājums, lai vairāk 
pievērstos sava pagasta, 
savu māju un dzimtu izziņai. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
tapa Grāmatu skapis “Lat-
vijai - 100” - vietējā amat-
nieka Arņa Koruļa rokudarbs. 
No katras mājsaimniecības 
tiek dāvināta grāmata ar 
ierakstu, novēlējumu savai 
tautai, ar stāstījumu par 
dzimtas saknēm Mārkalnē. 
Ir ģimenes, kas skapī ieliek 
arī dzimtas fotogrāfijas vai 
bērnu, mazbērnu zīmējumus. 
To var turpināt darīt līdz gada 
beigām.

 Skapja atklāšanas pasākumā 
iedzīvotājiem bija liela interese 
gan par skapi, gan par Vēstures 
istabas ekspozīciju. Kopš 
2016. gada bibliotēkas pārziņā ir 
Vēstures istaba. Bibliotekāram ir 
jārūpējas, lai apmeklētājiem būtu 
sakārtota, izziņu rosinoša vide. 
Ekspozīcija veltīta Mārkalnes 
pamatskolas un pagasta vēsturei 
un izvietota divās telpās. Vēstures 
istabas krājumā uzskaitīti ap 

800 dažādu lietu - fotogrāfijas, 
albumi, goda raksti, suvenīri, 
mācību piederumi. Atsevišķa 
vitrīna veltīta represētajiem 
mārkalniešiem. 
 Šā gada novembrī veikta 
ekspozīcijas atjaunošana 
ar novadpētnieces Astrīdas 
Ievednieces palīdzību: 
stiklotajā verandā tagad 
ir iekārtots papildinājums 
pamatekspozīcijai - sadzīves, 
etnogrāfiski priekšmeti, kara 
relikvijas, seni drukāti izdevumi 
- grāmatas, žurnāli. Ekspozīcijas 
atjaunošanas darbos aktīvi 
piedalījās arī paši mārkalnieši, 
papildinot to ar jauniem 
priekšmetiem. 
 Mārkalniešiem ir radusies 
patiesa interese turpināt izzināt 
savu māju vēsturi un Grāmatu 
skapis nākotnē papildināsies ar 
pagasta māju vārdiem un ciemu 
nosaukumiem. Paldies visiem par 
gatavošanos svētkiem un dalību 
tajos!

Sanita Silirova,
Mārkalnes pagasta bibliotēkas 

vadītāja

Foto no Mārkalnes bibliotēkas arhīva

Izstāde “Ziemassvētku 
brīnums” Alūksnes muzejā
 Decembrī Alūksnes 
muzejā apskatāma 
Aleksandras Čudnovskas 
eglīšu rotājumu kolekci-
jas izstāde “Ziemassvētku 
brīnums”.

 Aleksandra Čudnovska - 
ALC ART dibinātāja - 
mākslinieces un kolekcionāres 
Tamāras Čudnovskas 
meita. Aleksandra uzaugusi 
ģimenē, kurā ir saglabājušās 
senlietas 
no 19. un 20. gadsimta. 
Šie unikālie priekšmeti ir 
iedvesmojuši mākslinieci 
radīt mūsdienu lietišķās mākslas 
darbus - stikla eglīšu rotājumus, 
dažādus lietišķās mākslas 
priekšmetus un aksesuārus.
 Izstādē “Ziemassvētku brīnums” 
būs apskatāmi Aleksandras 
radītie unikālie eglīšu rotājumi, 
kas papildināti ar 19.gs./20.gs. 
aksesuāriem, senās 

ziemassvētku apsveikumu 
kartītes un Tamāras Čudnovskas 
autorlelles.
 Izstāde skatāma līdz 
2019. gada 19. janvārim.
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Godina iedvesmojošos 
Alūksnes novada jauniešus
 9. novembrī Alūksnē 
norisinājās pasākums 
“Iedvesmojošais jaunietis 
Alūksnes novadā”, kura 
ietvaros tika godināti 
jaunieši, kuri aktīvi 
iesaistījušies sabiedriskajā 
dzīvē. 

 Iedvesmojoša jaunieša 
titulu saņēma māsas Sigita un 
Agate Mūrnieces, kuras aktīvi 
darbojas Zeltiņu pagasta 
sabiedriskajā dzīvē. Viņas 
organizējušas vairākas tikšanās 
par videi draudzīgu dzīvesveidu, 
kā arī sportiskas aktivitātes 
un prāta spēles. 
 Laureātu vidū arī alūksniete 
Lauma Sliņķe.  Viņa aktīvi 
iesaistās brīvprātīgajā darbā, 
piedaloties dažādos pasākumos 
un vadot radošās darbnīcas. 
 Par aktīvu iesaisti ideju 
ģenerēšanā un pasākumu 
veidošanā kā viens no 
iedvesmojošiem jauniešiem 
sveikta saņēma Līga Puzule, 
kura turpina iesaistīties Alūksnes 
novada sabiedriskajā dzīvē 
ikdienā, studējot Rīgā. 
 Armīns Rēdelis ir sniedzis 
lielu ieguldījumu Alūksnes 
Bērnu un jauniešu (ABJC) 
projektu un iniciatīvu darbnīcā 
“10 kw radošo citronu” un 
“Jauno producentu apvienībā”. 
Viņš arī autors ABJC pasākumu 
video apskatiem un afišām, par 
ko Armīns saņēma Iedvesmojošā 
jaunieša balvu.
 Par aktīvu iesaisti Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas un 

Alūksnes novada sabiedriskajā 
dzīvē balvu saņēma Anna 
Aizpuriete un Zanda Bērziņa. 
Meitenes kā pasākumu vadītājas 
brīvprātīgi piedalījušās tādu 
notikumu kā apbalvojuma 
“Sudraba zīle” pasniegšanas 
ceremonijas un Lāčplēša 
dienas pasākumu organizēšanā 
Alūksnē.
 Balvu saņēma arī 
sabiedriski aktīvās jauniešu 
grupas. Ģimnāzijas vokālā 
studija “Anemones”, kura kā 
iedvesmojoši jaunieši sumināti 
par aktīvu iesaisti pasākumos 
ģimnāzijā, pilsētā un novadā. 
 Par sabiedriskās dzīves 
dažādošanu un popularizēšanu 
godināta “Liepnas jauniešu 
saime”, kas Liepnā rīko 
pavasara talkas, izveido atpūtas 
vietas, organizē apjomīgas 

sporta sacensības un palīdz 
līdzcilvēkiem dažādos darbos.
 Līdzīgi kā Liepnā, arī Jaunannā 
dzīvo ļoti aktīvi jaunieši, kas 
apvienojušies jauniešu klubā 
“Tikšķis”. Jauniešu nesenākie 
darbi - sakopta un laivošanai 
attīrīta Pededzes upe, uzbūvēts 
plosts, iekārtota peldvieta 
un Zaķusala, kurā paši 
jaunieši organizē dažādas 
sportiskas aktivitātes. 
Par šo ieguldījumu balvu 
“Iedvesmojošais jaunietis 
Alūksnes novadā” arī 
Jaunannas jauniešu 
klubam “Tikšķis”.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Alūksnes novada iedvesmojošie jaunieši
Druvja Mucenieka foto

Bejā atklāj ekspozīciju 
par nacionālo partizānu 
kustību

“Tici, reiz mēs iesim pa balto ceļu. 
Varbūt es to nesasniegšu, tad 
tanī dienā atceries arī mani. Mūs 
visus, kuru soļi būs apklusuši…”
/V. Kromule/

 2018. gada 8. novembrī 
Bejas novadpētniecības 
centrā tika atklāta 
patstāvīgā ekspozīcija 
“Nacionālo partizānu 
kustība Jaunalūksnes 
pagastā no 1945. gada 
līdz 1953. gadam”, kuras 
pamatā ir pētījuma dati 
par partizānu grupām 
un to pretošanos, partizānu 
mītņu atrašanās vietām, 
aculiecinieku atmiņas 
stāstiem. Ekspozīcijā ir 
sešas tematiskas daļas, ko 
veido dokumenti, fotogrāfijas, 
kartes. Ekspozīcijas 
dizaina autore - dizainere 
Antra Lielmane.

 2016. gadā Bejas 
novadpētniecības centrā 
aktualizējās jautājums par 
nacionālo partizānu darbības 
izpēti un piemiņas saglabāšanu. 
Notika pirmās ekspedīcijas uz 
bunkuru vietām. Jau 
90-tajos gados bunkura vieta 
Virguļicā bija iezīmēta, tur bija 
bērza krusts ar koka plāksnīti. 
Pateicoties mežsargam – 
Guntim Krapānam šī vieta tika 
īpaši saudzēta. 2018. gada 
12. oktobrī tika atklāta 
piemiņas vieta Virguļicas 
mežos Jaunalūksnes pagasta 
nacionālajiem partizāniem, 
kuras sastāvā bija sakarniece, 
nelegālo izdevumu izplatīšanas 
organizatore Velta Kromule. Par 
Veltas dzīvi bunkurā palīdzēja 
uzzināt viņas brāļa meita 
Malda Priedeslaipa.
 Divu gadu laikā tika veikts 
apjomīgs darbs pie nacionālo 

partizānu kustības izpētes, mītņu 
vietu precizēšanas, atmiņu un 
arhīva dokumentu pieraksti. Lielu 
ieguldījumu darba tapšanā veica 
novadpētniece Astrīda Ieved-
niece, konsultācijas un atbalsts 
tika nodrošināts ar vēsturnieku 
Aināru Bambalu un Zigmāru 
Turčinski. 
 Vēsture ir pilna ar 
piedzīvojumiem un daudz vēl 
neizzināmiem notikumiem. 
Vēsturnieks Ainārs Bambals 
savu prezentāciju pasniedza ar 
piesātinātu stāstu par arhīva 
dokumentāciju, materiālu apjo-
mu. LU Latvijas vēstures institūta 
pētnieks Zigmārs Turčinskis deva 
ieskatu par Latvijas nacionālo 
partizānu grupu izveidošanos, 
nometņu vietām, apkopojumu 
uzņemtajās fotogrāfijās.
 Paldies nacionālo partizānu 
tuviniekiem un daudziem 
lieliskiem cilvēkiem Alūksnē un 
pagastos, kuri piedalījās šajā 
darbā ar atmiņām, materiāliem 
ekspozīcijas veidošanai, pado-
miem un laba vēlējumiem!
 Atbalstīja: Alūksnes novada 
pašvaldība, Jaunalūksnes, 
Mālupes, Alsviķu, Ilzenes, 
Mārkalnes, Pededzes pagastu 
pārvaldes, “Latvijas Valsts meži”, 
Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljona veterānu apvienība, 
represēto klubs “Sarma”, 
laikraksti “Malienas Ziņas”, 
“Alūksnes Ziņas”, Alūksnes 
zonālais arhīvs, Alūksnes pilsētas 
bibliotēka, Alūksnes muzejs, 
Alūksnes tūrisma informācijas 
centrs, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija, Bejas pamat-
skola, Strautiņu pamatskolas 
mazpulcēni.

Ligija Priede,
Bejas novadpētniecības centra 

vadītāja

Atklāšanas pasākumā piedalījās vēsturnieki Ainārs Bambals (attēlā) un 
Zigmārs Turčinskis

Jaunatklāto ekspozīciju ar interesi apskatīja apmeklētāji
Mudītes Rusakovas foto

 Turpinot tradīcijas, arī šī 
gada Latvijas un Igaunijas 
rallija čempionāta pirmo, 
apvienoto posmu atklās 
ar skatītāju iemīļoto “Rally 
Alūksne”, kas norisināsies 
18. un 19. janvārī.

 Sezonas pirmās sacensības 
“Rally Alūksne 2019” 
ieplānotas divas dienas ar 
svinīgo atklāšanu piektdien, 
lai jau vakarā aizvadītu divus 
nakts ātrumposmus. Savukārt 
sestdien visas dienas garumā 
paredzēti astoņi ātrumposmi.
 “Rally Alūksne” ir skatītāju 
un sportistu iemīļots posms 
un notiek jau kopš 2011. gada. 
Tieši Alūksne ir tā vieta Latvijā, 
kur visātrāk pieejami atbilstoši 
apstākļi, lai organizētu ziemas 
ralliju. “Rally Alūksne” 
organizatori: “Drīz sacensībām 
Alūksnē apritēs desmit 
gadi, tāpēc lēnām sākam 
gatavoties jubilejas gadam. 
Katru gadu cenšamies uzlabot 
savu sniegumu, domājot gan 
par sportistiem, gan skatītājiem. 
Lai arī līdz lielajam notikumam 
atlikuši vēl divi mēneši – jau 
šobrīd  ātrumposmi ir uzmērīti un 
notiek pēdējie ceļu saskaņošanas 
darbi. “Rally Alūksne 2019” būs 
jau ierastās vietas un arī jauni 
un iepriekš sacensībās nebraukti 
ceļu posmi.”
 Alūksnes novadā “Rally Alūksne” 
ir ieņēmis vietu starp gada 

nozīmīgākajiem notikumiem. 
Kā atzīst Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis:  “Šajās dienās, kad 
Alūksnē tiek aizvadīts ikgadējais 
rallijs, pilsēta izaug daudzkārt 
lielāka un kļūst ievērojami 
skaļāka. Alūksnes novadam tā ir 
iespēja izskanēt starptautiski. 
Arī novada uzņēmēji novērtē 
ekonomisko pienesumu, ko 
dod šis pasākums. Mums ir 
liels prieks par “Rally Alūksne” 
komandas apņēmību to 
turpināt”.
 Zināms, ka rallijā piedalīsies 
arī Rallyworkshop ekipāža – 
stūrmanis Didzis Eglītis un pilots 
Emīls Blūms, kuri aizvadītajā 
gadā ieguva Latvijas čempionu 
titulu. “2019. gada sezonā 
plānojam piedalīties gan Latvijas, 
gan Igaunijas rallija čempionātā. 
Saka, ka aizstāvēt titulu ir 

grūtāk, nekā izcīnīt. Negribu 
būt māņticīgs, tāpēc jāstrādā, 
jābrauc, esmu gatavs cīnīties. 
Ziemas rallijos braukšana ir 
sarežģītāka, jo “līnija pa kuru 
jāturas” ir šaurāka. Ja ir laba 
ziema, labs segums, sniegs, tad 
autosportistiem palīdz kupe-
nas – līkuma izejā aizslīdi tālāk. 
Alūksnē gribētos kārtīgu zie-
mas ralliju – ar ledu, sniegu un 
kupenām,” cer ekipāžas pilots 
Emīls Blūms.
 “Rally Alūksne” tiek organizēts 
sadarbībā ar Latvijas Automobiļu 
federāciju un Alūksnes novada 
pašvaldību. Biļetes uz pasākumu 
varēs iegādāties no 1. decembra. 
“Rally Alūksne 2019” ietva-
ros notiks arī sacensības starp 
vēsturiskajām automašīnām un 
rallijsprintā. Plašāka informācija 
par sacīkstēm sekos jau 
drīzumā.

Ar “Rally Alūksne” atklās 
2019. gada rallija sezonu



Draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē 
Baznīcā 
2. decembrī 11.00 
1. Adventa Dievkalpojums, 
pēc Dievkalpojuma 
sadraudzība
9. decembrī 11.00 2. Adventa 
Dievkalpojums, pēc 
Dievkalpojuma sadraudzība
12. decembrī 17.30 Klusā 
lūgšana
16. decembrī 11.00 3. 
Adventa Dievkalpojums, pēc 
dievkalpojuma Jauniešu 
ansambļa „Cum ludem Deo” 
koncerts
23. decembrī 11.00 
4. Adventa Dievkalpojums, pēc 
Dievkalpojuma sadraudzība
24. decembrī 18.00 
Svētvakara dievkalpojums
25. decembrī 11.00 Kristus 
dzimšanas svētku 
dievkalpojums
Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.15 Bībeles 
stunda
Piektdienās 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks 
14. decembrī 18.00 un 15. 
decembrī 9.00 Rekolekcijas
26. decembrī 11.00 Sv. Stefa-
na dienas dievkalpojums 
30. decembrī 11.00 
Dievkalpojums

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju 
par saviem aktuālajiem pasā-
kumiem, līdz mēneša 20. da-
tumam nosūtot to uz e-pasta 
adresi evita.aploka@aluksne.lv. 
Informācija laikrakstā tiks 
ievietota iespēju robežās.

10. Alūksnes Novada Vēstis 28.11.2018.

1. Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada 
pašvaldība aprēķina nomas 
maksu par pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu neapbūvētu zemes-
gabalu vai tā daļu (turpmāk 
– neapbūvēts zemesgabals) bez 
apbūves tiesībām.
2. Neapbūvēta zemesgabala, 
kas tiek izmantots personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām 
atbilstoši likuma “Par zemes 
reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” 7. pantam 
(ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā ne-
veic saimniecisko darbību, kurai 
samazinātas nomas maksas 
piemērošanas gadījumā atbalsts 
nomniekam kvalificējams kā 
komercdarbības atbalsts), nomas 
maksa gadā ir 1% no zemesga-
bala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 7 EUR (septiņi euro). 
3. Neapbūvēta zemesgabala, 
kas pilsētā nodots pagaidu 
lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai (ar nosacījumu, 
ka nomnieks neapbūvētajā 
zemesgabalā neveic saimniecisko 
darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas 
gadījumā atbalsts nomniekam 
kvalificējams kā komercdarbības 
atbalsts), nomas maksa gadā ir 
3% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7 

(septiņi euro).
4. Noteikumi stājas spēkā 2019. 
gada 1. janvārī.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2014. 
gada 27. februāra saistošos 
noteikumus Nr. 2/2014 “Par 
neapbūvētu, Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta
„Par neapbūvētu, Alūksnes 
novada pašvaldībai 
piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksu” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
 Ar šobrīd spēkā esošajiem 
Alūksnes novada domes 
2014. gada 27. februāra 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2/2014 “Par neapbūvētu, 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību” pašvaldības 
dome ir noteikusi, par kādiem 
gadījumiem maksājama lielāka 
maksa par pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu neapbūvētu 
zemesgabalu nomu, nekā to 

paredz Ministru kabineta 2007. 
gada 30. oktobra noteikumu Nr. 
735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” (turpmāk 
– Noteikumi Nr. 735) 18.punkts.
2018. gada 1. jūlijā ir stājušies 
spēkā jauni Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 350 “Publiskas 
personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi Nr. 350) 
un ar to spēkā stāšanos atzīti 
par spēku zaudējušiem Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra 
noteikumi Nr. 735 “Noteikumi 
par publiskas personas zemes 
nomu”. 
 Noteikumu Nr. 350 139. punkts 
nosaka, ka pašvaldības izvērtē 
saskaņā ar Noteikumu Nr. 735 
18. punktu izdotos pašvaldību 
saistošos noteikumus un, ja 
nepieciešams, līdz 2019. gada 
1. janvārim izdod jaunus 
saistošos noteikumus. 
 Noteikumu Nr. 350 31. punkts 
nosaka tiesības pašvaldībai 
savos saistošajos noteikumos 
noteikt lielāku nomas maksu 
par pašvaldības neapbūvētajiem 
zemesgabaliem, nekā minēts 
šo noteikumu 30.2. un 
30.3. apakšpunktā.

2. Īss projekta satura izklāsts
 Ar saistošajiem noteiku-
miem paredzēti divi gadījumi, 

kādos pašvaldība par tai 
piederošajiem vai piekrītošajiem 
neapbūvētajiem zemesgabaliem 
noteiks lielāku nomas maksu, 
nekā tas minēts Ministru kabi-
neta noteikumu 30.2. un 30.3. 
apakšpunktā, un tas ir:
1. par neapbūvēta zemesgabala, 
kas tiek izmantots personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām 
atbilstoši likuma “Par zemes 
reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” 7. pantam 
(ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā 
neveic saimniecisko darbību, 
kurai samazinātas nomas 
maksas piemērošanas gadījumā 
atbalsts nomniekam kvalificējams 
kā komercdarbības atbalsts), 
nomu gadā – 1% no zemesga-
bala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 7 EUR (septiņi euro) 
gadā;
2. par neapbūvēta zemesga-
bala, kas pilsētā nodots pagaidu 
lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai (ar nosacījumu, 
ka nomnieks neapbūvētajā 
zemesgabalā neveic saimniecisko 
darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas 
gadījumā atbalsts nomniekam 
kvalificējams kā komercdarbības 
atbalsts) nomu gadā – 3% 
no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 7

 EUR (septiņi euro).
 Nomas maksas apmērs būtiski 
neatšķirsies no šobrīd spēkā 
esošajām pašvaldības domes 
noteiktajām nomas maksām.
Paredzēts, ka saistošie noteikumi 
stāsies spēkā 2019. gada 
1. janvārī. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu  
Saistošie noteikumi budžetu 
neietekmēs.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu ne-
skar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo notei-
kumu piemērošana, var vērsties 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
25.10.2018. lēmumu Nr. 378
 (protokols Nr. 14, 9. punkts)

NOTEIKUMI Nr. 15/2018
SPĒKĀ no 01.01.2019.

Jauns studiju piedāvājums 
Latvijas Universitātes 
Alūksnes filiālē

 No 2. līdz 
29. janvārim 
filiālē notiks uzņemšana 
jaunā bakalaura 
studiju programmā 
“Sociālais darbs”. 

 Šī programma ļaus 
paaugstināt profesionālo 
kompetenci tiem sociālo 
dienestu darbiniekiem, 
kuriem ir 1. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības kvalifikācija 
“Sociālais aprūpētājs”, “Sociālais 
rehabilitētājs”, “Sociālās 

palīdzības organizators”. Studiju 
maksa 1200 eiro gadā. Studiju 
ilgums 2,5 gadi. 
 Profesionālā maģistra studiju 
programma “Pedagoģija”. 
Studiju ilgums 1,5 gadi. Studiju 
maksa 1425 eiro.
 Var maksāt pa mēnešiem. 
Iespējams studiju kredīts.
Laipni gaidīti!
 Kontakttālruņi: 64381168, 
26443798
e-pasti: aluksne@lu.lv,    
anita.petersone@lu.lv

Alūksnē, Helēnas ielā 
(netālu no administratīvās 
ēkas) pieklīdis ruds runcis. 

Helēnas ielā 86 (pretī 
“Sadales tīklu” ēkai) atrasts 
suns, kurš ar garu ķēdes 
posmu sapinies krūmos. 
Lūdzam atsaukties cilvēkus, 
kuri varētu zināt, kur 
dzīvojis suņuks.

Tālavas ielā uz ceļa atrasta 
pelēka kaķenīte ar pavisam 
īsu astīti.

Trapenes pagasta 
Līzespastā pieklīdis jauns 
suņuks, iespējams, no 
Alūksnes novada.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”
 Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet 
savā pastkastītē nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada 
Vēstis”, aicinām informēt par to pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku, zvanot pa tālruņiem 64381502 vai 
26646749. 



11.Alūksnes Novada Vēstis28.11.2018.

Izmaiņas Bānīša 
biļešu cenās
 SIA “Gulbenes-Alūksnes 
bānītis” informējis Alūksnes 
novada pašvaldību, ka 
atbilstoši 2018. gada 
10. maija akcionāru 
sapulces lēmumam, tiks 
veiktas braukšanas 
maksas izmaiņas šaursliežu 
vilcieniem posmā 

Gulbene-Alūksne un 
Alūksne-Gulbene.

 Plānots, ka jaunā braukšanas 
maksa stāsies spēkā ar 
2019. gada 1. janvāri. 
Pasažieriem, kas Bānīša 
pakalpojumus izmanto regulāri, 
būs iespēja iegādāties biļeti 

5 vai 10 braucieniem. Šādā 
gadījumā biļetes cena no 
Alūksnes līdz Gulbenei 
maksās 1,80 EUR. Savukārt, 
pērkot biļeti vienas reizes 
braucienam, tās cena no 
Alūksnes līdz Gulbenei 
būs 5 eiro.

Velosipēdu pārvadāšanas biļetes cena

Plānotā braukšanas samaksa pa biļešu veidiem, EUR ieskaitot PVN.

1 reizes brauciena biļetes cena

5 vai 10 reižu brauciena biļetes cena (par 1 braucienu)

Bagāžas un sīko mājdzīvnieku pārvadāšanas biļetes cena

Militāro mācību 
laikā pārvietosies 
militārā tehnika un 
karavīri
 Sakarā ar plānotajām 
Kanādas vadītās NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas 
vienības Latvijā mācībām “TO-
MOHAWK PATROLLING”, kas 

notiks Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta 
“Meža Strautiņos”, poligonā 
“Lāčusils” no 27. novembra 
līdz 6. decembrim, minētajā 

laikā plānota gan militārās 
tehnikas, gan arī karavīru 
pārvietošanās pa Alsviķu-
Rezakas ceļu un “Lāčusila” 
poligonā.

Kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumi Alūksnes novadā 
decembrī
Sporta pasākumi
8. decembrī no 10.00
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē 
reģionālās volejbola sacensības 
vīriešu komandām „Atzeles līga”.
15.-16. decembrī no 10.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē XVIII 
Starptautiskās Ziemassvētku 
džudo sacensības.

Alūksnes Kultūras centrā
1. decembrī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centra deju kopas 
“Olysta” 5 gadu jubilejas koncerts. 
Koncerta viesi: “Zelta Rūsiņš” 
(Gulbene), “Ieviņa” (Smiltene), 
“Zeperi” (Līgatne), “Dziga” 
(Rēzekne), “Ūsa” (Salaspils). Ieeja: 
2,50 EUR.
2. decembrī 17.00 pie Bībeles 
muzeja Alūksnes pilsētas 
galvenās egles iedegšana kopā ar 
Rūķi Kašeru - dziesmas, rotaļas, 
mini Ziemassvētku tirdziņš.
2. decembrī 19.00 Ievas 
Akurāteres un Jura Kulakova 
jubilejas koncerts “Gandrīz tau-
tasdziesma”. Ieeja: 10,00-18,00 
EUR.
8. decembrī 16.00 Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
deju kolektīvu “Enku-drenku” 
Ziemassvētku koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
9. decembrī 16.00 starptautis-
kais mūzikls “Baltican Carmen”. 
Ieeja: 9,00-12,00 EUR.
12. decembrī 13.00 Daugavpils 
teātra viesizrāde - deju izrāde 
visai ģimenei “Čipolino”. Ieeja: 
4,50 EUR.
12. decembrī 19.00 Daugavpils 
teātra viesizrāde - komēdija par 
mīlas daudzstūriem “Randiņi 
trešdienās”. Ieeja: 5,00; 6,00 un 
7,00 EUR.
15. decembrī 14.00 koris 
“Brūklenājs” ielūdz draugus uz 
Ziemassvētku ieskaņu koncertu 
“Ja sirds ir aizdegusies”. Ieeja: bez 
maksas.
16. decembrī 17.00 
Ziemassvētku koncerts “Tik klusa 
un svēta”. Ieeja: 10,00-15,00 
EUR.
21. decembrī 17.30 Alūksnes 
Mūzikas skolas audzēkņu un 
pedagogu Ziemassvētku koncerts 
“Tā Ziemassvētki skaņās mirdz”. 
Ieeja: bez maksas.
22. decembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju kora “At-
zele” un Siguldas Kultūras centra 
jauktā kora “Atvars” Ziemassvētku 
koncerts. Koncertā piedalās 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas Kamerorķestris. Ieeja: 
2,50 EUR.
26. decembrī 18.00 “Frank 
Sinatra Ziemassvētkos” - 
Daumants Kalniņš un Jelgavas 
bigbends. Ieeja: 15,00-25,00 
EUR.
31. decembrī 23.00 Jaungada 
nakts sagaidīšana, balle ar 
grupu “Otto” un DJ. Pulksten 
24.00 svētku salūta vērošana pie 
Alūksnes Kultūras centra.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
Aleksandras Čudnovskas eglīšu 
rotājumu kolekcijas izstāde 
“Ziemassvētku brīnums”. 
Izstādē apskatāmi mākslinieces 
radītie unikālie eglīšu rotājumi, 
kas tapuši iedvesmojoties no 
Jūgendstila un Art Deko laika 
mākslas tendencēm.
Izstāde “No trimdas Latvijā 
– Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras”. Izstādi 
veido 120 lelles latviešu tautu 
tērpos, kurus pagājušā gad-
simta astoņdesmitajos un 

deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 19.-20.gs. 
eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija “Laik-
metu mielasts”. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
“Asaru senkapi”. 
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
“Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Pasākumi:
1. decembrī 13.00 Adventes vai-
nagu darināšana kopā ar floristi 
Dinu Semjonovu. 
15. decembrī 13.00 egļu 
rotājumu veidošana no ēvelētām 
skaidiņām kopā ar floristi Dinu 
Semjonovu.
Ieejas maksa uz pasākumiem: 
pieaugušajiem 2,50 EUR, 
pensionāriem, studentiem, 
skolēniem 1,00 EUR.
Muzejpedagoģiskā program-
ma “Uzbur Ziemassvētku
gaismu!”. Nodarbībā iepazīsim 
gaismas nozīmi saulgriežos, 
izzināsim sveču lietošanas 
tradīcijas un veidosim 
dažādas sveces. Maksa par 
muzejpedagoģisko programmu: 
pirmsskolas vecuma bērniem - bez 
maksas, skolēniem – 1,00 EUR.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
“Slavenākais latviešu jokdaris”: 
E. Liepiņam – 90” (01.-31.12. 
abonementā); “Klāt laiks, kad 
samtains klusums ielīst sirdīs…” 
/Ziemassvētki daiļliteratūrā/ 
(01.–31.12. abonementā); “Sapnis 
par Ziemassvētkiem” (01.-27.12. 
bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
05.12. Spēļu diena (bērnu 
literatūras nodaļā);
12.12. plkst. 14.00 Aklais randiņš 
ar grāmatu (bērnu literatūras 
nodaļā);
10.12. plkst. 11.30 Seminārs 
pedagogiem un bibliotekāriem 
“Ievads medijpratībā” 
(Alūksnes novada vidusskolā);
13.12. plkst. 17.30 Tikšanās ar 
grāmatu autori, pārmaiņu treneri 
Inesi Prisjolkovu (lasītavā);
17.-31.12. Grāmatas “Latviešu 
dievnami” autores Vivantas Volko-
vas fotoizstāde “Zvanu balsis” 
(lasītavā);
01.-07.12. Zinta Purena (Bal-
vi) zīmējumu izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā);
08.-31.12. Annas Murašovas 
(Balvi) gleznu izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā);
19.12. plkst. 14.00 radošā 
darbnīca “Mana Ziemassvētku 
eglīte” (bērnu literatūras nodaļa);
17.12. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
5., 12., 19. decembrī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
8. decembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā režisora Dāvja 
Sīmaņa spēlfilma “Tēvs Nakts”. 
Ieeja: 2 EUR.

Turpinājums 12. lappusē



Turpinājums no 11. lappuses

15. decembrī 18.00 Alsviķu 
kultūras namā bērnu vokālā 
ansambļa un sieviešu vokālā 
ansambļa “Canticum” koncerts 
“Gaismu meklējot…”. 
Ieeja: bez maksas.
21. decembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
ieskaņu sarīkojums pagasta 
senioriem “Ceļā uz svētkiem…”.
21. decembrī 17.00 Alsviķu 
kultūras namā PII “Saulīte” 
kolektīva Ziemassvētku sarīkojums 
“Piparkūku sirds”.
22. decembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
sarīkojums pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem “Ziemassvētki 
Rūķu bodē”.
25. decembrī 22.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
balle ar grupu “ROLISE”; līdzi var 
ņemt “groziņu”. Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “…Šodien diletantisms 
svin svētkus visās jomās, poli-
tiku ieskaitot” - rakstniekam, 
scenāristam Andrim Kolber-
gam - 80, aktierim, estrādes 
māksliniekam Edgaram 
Liepiņam – 90.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Man vajag plašuma 
par mūžību ko sauc…” – rakst-
niekiem Andrim Kolbergam - 80, 
Ansim Gulbim - 145, Apsīšu 
Jēkabam – 160; tematiskā izstāde: 
“Balti nāca Ziemassvētki”; radošā 
darbnīca “Ziemassvētku kartiņu 
izgatavošana”.

Annas pagastā
21. decembrī 12.00 Annas 
kultūras namā Ziemassvētku 
pasākums “Ar gaismu sirdī” pa-
gasta senioriem.
30. novembrī 11.00 Annas 
bibliotēkā pasākums “Tas spēks 
būs un paliks” - novadpētniecības 
krājuma “Annas pagasta stāsts” 
prezentācija, filmiņa “Manas 
mājas ir te” – par pagasta mājām, 
atraktīvas spēles, veltītas Latvijas 
simtgadei.
Annas bibliotēkā literatūras 
izstāde: “… gandrīz visa dzīve 
virzās pa ieradumu iemītām 
taciņām...” - rakstniekam, 
scenāristam Andrim Kolbergam 
– 80; tematiskā izstāde “Vistuvāk 
satiekam sevi tieši Ziemassvētku 
laikā…”.

Ilzenes pagastā
15. decembrī 12.00 Ilzenes 
bibliotēkā radoša darbnīca 
ģimenēm ar bērniem “Dabas 
noskaņas svētku dekoros”. Līdzi 
jāņem dažādi dabas materiāli 
(sīkāka informācija pa tālruni 
28685739).
27. decembrī 13.00 Ilzenes 
pamatskolas zālē svētku 
pasākums senioriem “Svētku eglēs 
sveces degtas”.
29. decembrī 21.30 SKIM 
centrā “Dailes” atpūtas 
pasākums “Vecais gads jau 
projām pošas…”. Par jautru deju 
mūziku parūpēsies  mūziķis Gregs 
no Gulbenes. Ieeja: 2,50 EUR, pēc 
23.00 -  3,50 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstāde: “Latviešu reālistiskā 
stāsta žanra dibinātājs” – Apsīšu 
Jēkabam – 160; tematiskās 
izstādes: “Ārstnieciskās tējas 
ziemas vakariem”, “Svētvakars pār 
zemi nāk” (Ziemassvētku dekori 
no dabas materiāliem).

Jaunannas pagastā
1. decembrī 20.00 Jaunannas 
Tautas namā atpūtas vakars pie 
galdiņiem “Tikšanās vietu mainīt 
nedrīkst” (“Zaļā Galma kapela”, 
grupa “Rolise”). Ieeja: 5 EUR  
(galdiņi tikai ar iepriekšēju 
rezervāciju līdz 28. novembrim, 
tālrunis 28366016).
14. decembrī 18.00-20.00 

Jaunannas Tautas namā 
Ziemassvētku dāvanu andele.
15. decembrī 16.00 Jaun-
annas dabas takā Ziemassvētku 
ieskaņu pasākums “Sniedziņ, 
sniedziņ, uz kurieni Tu?”.
19. decembrī 15.00 Jaun-
annas Tautas namā Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
audzēkņu koncerts “Kā pamodināt 
Ziemassvētku vecīti?”.
21. decembrī 15.00 Jaunannas 
Tautas namā Jaunannas senioru 
Ziemassvētku pasākums “Sirds 
tādu savādu prieku nes”.
22. decembrī 11.00 
Jaunannas Tautas namā Jau-
nannas un Kalncempju pirms-
skolas vecuma bērnu egle “Meža 
iemītnieku Ziemassvētki”.
Naktī no 31. decembra uz 
1. janvāri no 0.30 līdz 6.00 
Jaunannas Tautas namā Jaungada 
nakts ballīte ar DJ Ilmāru. Galdiņi 
iepriekš jārezervē līdz 
28. decembrim (28366016). 
Ieeja: 3,00 EUR.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Pasmaidi, sirds 
gaiša kļūs!” aktierim Edgaram 
Liepiņam – 90, “Pa to sudraba 
taku atnāca Ziemassvētku prieks” 
- Ziemassvētkiem veltīta izstāde, 
“Skaisti ir “Straumēni”. Tieši tik 
skaisti kā mēs” /I. Ziedonis/ - rak-
stniekam, dzejniekam Edvartam 
Virzam - 135.

Jaunalūksnes pagastā
7. decembrī no 12.00 Be-
jas novadpētniecības 
centrā praktiskās nodarbības 
“Ziemassvētku kartiņu 
gatavošana”.
19. decembrī 15.00  Kolberģa 
tautas namā pagasta seni-
oru pēcpusdiena Ziemassvētku 
noskaņās. Līdzi “groziņš” un 
loterija 2,00 EUR  vērtībā. 
19. decembrī 18.00 Kolberģa 
tautas namā koncerts “Mana 
Ziemassvētku lūgšana”. Ieeja: 
3,50 EUR.
21. decembrī 10.00 Kolberģa 
tautas namā uzvedums pirms-
skolas bērniem  “Kā briedis 
Rūdolfs pazaudēja Ziemassvētku 
vecīti”.
27. decembrī Bejas 
novadpētniecības centrā 
novadniekam fotomāksliniekam 
Gunāram Bindem - 85.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Joku plēsēju 
karalis Edgars Liepiņš”, “Latviešu 
kriminālklasiķis Andris Kolbergs”, 
“Vai tu dzirdi, vai tu mani, Skan 
jau Ziemassvētku zvani…”.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Advents - 
sevis sakārtošanas, pārdomu, 
maģiskais gaidīšanas laiks”, “Neej 
nekur, kur gods un sirdsapziņa 
tev liedz iet, nedari nekā, kas nav 
caurcaurēm labs un patiess, ne-
dari nekā, par ko tuvākais uz tevi 
varētu raudāt un žēloties, un ja 
tev arī liktos, ka pasaule tevi tādā 
ceļā viļ – šis ceļš tevi nevils nekad” 
- rakstniekam Apsīšu Jēkabam – 
160, “Viņš runāja par to, par ko 
citi klusēja” - leģendārajam aktie-
rim, estrādes māksliniekam, joku 
plēsējam Edgaram Liepiņam – 90, 
“Ziemassvētki. Kas tajos ir galve-
nais?”, “Man fotogrāfija ir māksla” 
- novadniekam, fotomāksliniekam 
Gunāram Bindem – 85.

Jaunlaicenes pagastā
7. decembrī 18.00 Jaun-
laicenes tautas namā 
iedziedāšanās “Gaisma nāca 
pār debesu jumiem”, pēc tam 
pagasta centrā Lielās Svētku Egles 
iedegšana.
15. decembrī 15.00 Jaun-
laicenes tautas namā Jaun-
laicenes un kaimiņpagastu 
pensionāru “Vecgada balle”. Par 
deju mūziku gādās A. Maks no 
Litenes. 
23. decembrī 14.00 Jaun-

laicenes tautas namā svētku 
lustes un pārsteidzošs notikums 
“Kā briedis Rūdolfs pazaudēja 
Ziemassvētku vecīti”. Gaidīti pirm-
skolas vecuma bērni.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”;
izstāde: “Mana Latvija, Malēnija 
mana” - izstāde ar izzinošām 
nodarbībām;
izglītojošās nodarbības gan 
skolēniem, gan pārējiem intere-
sentiem: Ziemassvētku program-
ma “Eglītes plūkšana” ar jautrām 
izdarībām, dziesmām, rotaļām 
un laimes liešanu; Ziemassvētku 
radošās darbnīciņas: “Krāsainie 
dzīpariņi” ar rotājumu gatavošanu 
no dzijas, “Našķošanās” ar 
saldumu gatavošanu;
izglītojošā nodarbība “Nu ir gaiša 
istabiņa” ar sveču gatavošanu, 
izglītojošās nodarbības par 
Latvijas vēsturi “Mana Latvija” 
un “Izlaušanās caur vēstures 
līkločiem”;
pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu jubilejas, 
dzimšanas dienas pasākumi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās 
nodarbības un lekcijas skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
No 6. līdz 21. decembrim 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izglītojošā 
programma “Ottes saldie 
Ziemassvētki” gan pirmsskolas 
un skolas vecuma bērniem, gan 
pieaugušajiem. Dalības maksa: 
3,00 EUR vienai personai.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: rakstniekam 
Andrim Kolbergam – 80.

Liepnas pagastā
22. decembrī 14.00 Liepnas 
tautas namā Ziemassvētku 
pasākums bērniem.
28. decembrī no 20.00 Liep-
nas tautas namā atpūtas vakars 
“Kad satiekas gadi uz īsu brīdi” 
ar iepriekšēju vietu rezervāciju 
pa tālruni 29438300 un dalības 
maksu. Par mūziku rūpēsies 
“Caspers& Co” (Malnava).
Liepnas pagasta bibliotēkā 
tematiska izstāde “Ziemassvētku 
zvaigzne lai pār visiem mirdz!” 
(11.-29.12.); radošā darbnīca 
“Katram savu eglīti” - veido-
sim rotājumu eglītes formā no 
saldējuma kociņiem, kreppapīra, 
aplikāciju papīra un spīguļiem 
(13.12.); radoša pēcpusdiena 
senioriem “Aizgājušo gadu noti-
kumos un atmiņās kavējoties…” 
(20.12.).

Malienas pagastā
12. decembrī 15.00 pie Ma-
lienas tautas nama muzikāla 
izrāde “Rūķu ciems” un pa-
gasta lielās Ziemassvētku egles 
iedegšana.
16. decembrī 15.00 Ma-
lienas tautas namā tematisks 
sarīkojums pirmsskolas vecuma 
bērniem “Ziemassvētki rūķu 
bodē”.
20. decembrī 15.30 Malienas 
tautas namā Malienas pamat-
skolas skolēnu Ziemassvētku uzve-
dums “Saldie Ziemassvētki”.
30. decembrī 21.00 Malienas 
tautas namā Vecgada balle. Par 
jautrību gādās grupa “Bruģis” 
un vakara vadītāja Ieva Malte-
niece. Līdzi var ņemt “groziņu”. 
Ļoti vēlama galdiņu iepriekšēja 
rezervācija pa tālruni 25458550.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: detektīvžanra romānu 
autoram Andrim Kolbergam - 80, 
“Joku plēsējs Edgars Liepiņš”, 
“Četras nedēļas - četras svecītes”, 

“Atkal Ziemassvētki klāt”; radošās 
darbnīcas “Ziemassvētku pasaka”.

Mālupes pagastā
6. decembrī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Sniegpārsliņas”.
9. decembrī 13.00 Mālupes 
Saieta namā Litenes 
amatierteātra “Nebēdnieki” 
viesizrāde Otto Švarcs “Boksa 
meistars” komēdija 3 cēlienos.
14. decembrī 18.00 Mālupes 
pagastā Svētku egles iedegšana 
“Mazās eglītes lielā diena”.
22. decembrī 10.30 Mālupes 
Saieta namā pasākums Mālupes 
pagasta mazajiem bērniem 
“Kā briedis Rūdolfs pazaudēja 
Ziemassvētku vecīti”.

Mārkalnes pagastā
8. decembrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā kaimiņpagastu 
senioru pēcpusdiena.
16. decembrī 17.00 Mārkalnes 
tautas namā pagasta mazajiem 
bērniem izrāde “Feja Ziemassvētki 
Vēlmju mežā”.
30. decembrī 22.00 Mārkalnes 
tautas namā Vecgada balle.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde „Kad Svētki 
klauvē pie namdurvīm” (11.-
29.12.); radošā Ziemassvētku 
darbnīca (21.12. pl. 10.00).

Pededzes pagastā
No 17. decembra Pededzes 
tautas namā apskatāma 
pamatekspozīcija “Pededzes senā 
sadzīve”, apmeklējumu piesakot 
pa tālruni 29176039. Tematiska 
pasākuma apmeklējums “Lellīšu 
tīšana”, speciālais piedāvājums: 
kāzām, vecpuišu/vecmeitu 
ballītēm.
18. decembrī 12.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei” 
-sveču liešanas meistardarbnīca.
27. decembrī 10.00 Pededzes 
tautas namā eglīte bērniem.
29. decembrī 20.00 
Pededzes tautas namā 
Vecgada pavadīšana.
Pededzes bibliotēkā katru Ad-
ventes pirmdienu 9.00 Adventes 
laiks “Nekas nav spēcīgāks par 
ideju, kurai pienācis tās laiks””, 
praktiskās nodarbības senioriem 
“Darbs, kas dos redzamus 
rezultātus, sniegs arī vislielākos 
panākumus”; Ziemassvētku 
gaidās grāmatu izstāde bērniem 
“Eglīte, māsiņa, Ziemsvētku 
vakarā, cik tu gan skaista un 
cēla!” (10.12. pl.13.00), Jauno 
grāmatu izstāde “…Man ir labi 
manās mājās, jo tās sargā…” 
(19.12. pl.10.00), noslēguma 
sarīkojums aktīvākajiem 
bibliotēkas apmeklētājiem un 
lasītājiem “Novēli sev un citiem: 
laimi, veselību, pārticību. No 
sirds!” (20.12. pl.10.00), Vecgada 
loterija bibliotēkas apmeklētājiem  
“Priecājies un novērtē to, kas tev 
jau pieder” (27.12. pl.12.00).

Veclaicenes pagastā
1. decembrī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā senioru pasākums 
„Adventes gaismā”. Aicināsim 
savus kaimiņus un paziņas no 
Jaunlaicenes, Alsviķu, Ziemera 
un Apes. Muzikālu atmosfēru 
nodrošinās Santa Sāre-Gerža. 
Līdzi ņemiet labu garastāvokli, 
kādu kārumu “groziņu”, dejot-
prieku un naudiņu 1,50 EUR. 
Pieteikties līdz 29. novembrim pa 
telefonu 20228916 (Aina).
No 1. līdz 15. decembrim 
Veclaicenes tautas namā 
apskatāmas izstādes “Cimdi un 
šalles” un Mālupes rokdarbu 
pulciņa “Annele” musturdeķi 
“Raibu raibā pasaulīte”.
15. decembrī 11.00 Veclaicenes 
bibliotēkā rokdarbu darbnīca 
“Nāk Ziemassvētki no sniegota 
sila”. 

Veclaicenes vēstures krātuvē 
decembrī Veclaicenes dabas 
ainava dažādu autoru gleznās 
“Mana gleznainā Veclaicene”.

Zeltiņu pagastā
9. decembrī 13.00 Zeltiņu 
skolā erudīcijas spēles “Zelta 
prāti” 2. sezonas 2. spēle. Par 
dalību spēlē līdz 06.12.2018. 
jāpiesakās pie Sigitas Mūrnieces 
pa tālruni 26281188. 
22. decembrī 14.30 Zeltiņu 
tautas namā Ziemassvētku 
pasākums pirmsskolas ve-
cuma bērniem “Meža iemītnieku 
Ziemassvētki”. Iesim rotaļās, 
dziedāsim, dejosim un sagaidīsim 
Ziemassvētku vecīti ar dāvanu 
maisu. Nāciet kopā ar visiem 
mīļiem radiņiem, lieliem un 
maziņiem.
23. decembrī 16.00 Zeltiņu 
tautas namā ar dziesmām un 
dažādu mūzikas instrumentu spēli 
priecēs mazie Zeltiņu talanti, 
akustisko koncertu Ziemassvētku 
noskaņās sniegs Lejasciema 
jauniešu mūzikas grupa “Deep si-
lence” un Zeltiņu drāmas kolektīvs 
“Kontakts” rādīs R. Blaumaņa 
jautru viencēlienu “Pēc pirmā 
mītiņa”. Pēc koncerta pasākuma 
saviesīgā daļa pie galdiņiem, par 
jestru deju mūziku un atrakcijām 
gādās dīdžejs Jānis Skopans. Uz  
pasākuma saviesīgo daļu lūgums 
pieteikties līdz 20. decembrim, 
zvanot uz mob. tel.29492284.
Zeltiņu bibliotēkā zeltiniešu 
rokdarbu - vaļasprieku izstāde 
(01.12.-15.12.); literatūras 
izstādes “Zvaigznes šonakt smaržo 
mazliet pēc laimes”, “Un atkal 
neuzzinās neviens, kurp pēdiņas 
ved, kurp Ziemssvētki skrien”.
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas 
mētelī”, “Latvijas sardzē”, foto 
ekskursijas: “Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; 
ekskursijas uz padomju armijas 
raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
16. decembrī 15.00 
Māriņkalna tautas namā  
A. Ūdra viencēliens “Psihotro-
pais nams” Māriņkalna tautas 
nama amatierteātra iestudējumā. 
Režisore M. Svārupe. 
Ieeja: 1,00 EUR.
16. decembrī 16.00 
Māriņkalnā pie pagasta 
pārvaldes ēkas pagasta svētku 
egles iedegšana.
21. decembrī 12.00 
Māriņkalna tautas namā 
Ziemassvētku eglīte senioriem 
“Eņģeļu laiks”.
23. decembrī 11.00 
Māriņkalna tautas namā 
Ziemassvētku eglīte pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Kā briedis Rūdolfs pazaudēja 
Ziemassvētku vecīti”.
30. decembrī 22.00 
Māriņkalna tautas namā 
Vecgada groziņballe kopā ar 
grupu “Liepavots”.  
Ieeja: 4,00 EUR. Galdiņus pieteikt 
pa tālruni 26413370.
Māriņkalna bibliotēkā 
literatūras izstādes “Pasmejies par 
sevi, pasmejies par sevi pats” - 
aktierim, estrādes māksliniekam 
E. Liepiņam – 90, “Esmu uzticīgs 
detektīvžanram” - rakstniekam, 
scenāristam A. Kolbergam – 80, 
“Ziemassvētki ir laiks, kad siltums 
ielīst sirdīs, No dziesmām, ko 
zeme ar debesīm dzied”; “Bērnu 
un Vecāku žūrija – 2018” - 
grāmatu kolekcija “Nāc un lasi!” 
(ekspertu anketu aizpildīšana).

Apkopojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī

12. Alūksnes Novada Vēstis 28.11.2018.


